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Sünnipäevanädal Haljala vallas
Eesti Vabariigi 95. aastapäevale pühendatud üritusi
jätkus peaaegu kõigile sünnipäevaeelse nädala päevadele.
Muljed neist on nii positiivsed, et lausa nõuavad kirjapanemist ja jagamist.
Minu jaoks oli ürituste alguseks 19. veebruar, kui osalesin
Haljala päevakeskuses toimuval toiduvalmistamisel, juhendajaks Helina Lakk Aasperest. Meie väikese pidulaua
näidismenüüs oli maitsev pikkpoiss hakklihast toorpeediga, ülimaitsev kartuli-, kaalika-, porgandipüree,
valmistatud kookosõli ja sibulaga, külmutatud
marjadest kissell ja pannkoogid vaarika toormoosiga.
Kõigele lisaks valmistamisrõõm.
Kolmapäeval, 20. veebruaril oli Haljala raamatukogus
kohtumine vallavanem Leo Aadeli ja vallavolikogu
esimehe Margus Punasega. Sissejuhatuseks lugesid valla
esindajad ja Salme Heinla omavalitud katkendeid A. H.
Tammsaare loomingust. Kirjaniku mõtted ei ole
aktuaalsust kaotanud ka tänapäeval. Et 2013. aastal
tähistatakse Tammsaare 135. sünniaastapäeva ning sel
puhul on Albu vald organiseerinud ülemaailmse
Tammsaare loomingu kettlugemise, siis sobis see ka
meie üritusele väga hästi. Jätkus elav arutelu Haljala
mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Kohvi ja tee kõrvale
maitses hästi Pere pubis valmistatud sepik maitsevõiga
ja kringel.
Neljapäeval oli võimalus osaleda Haljala koolipere
pidulikul aktusel ja kontserdil rahvamajas. Kooliõpilaste
esinemised olid vaimukad ja toredad, sealhulgas parodeeriti Riigikogu istungit „Ansipi“, „Ligi“ ja „Aaviksoo“
osavõtul. Kooli direktor Inge Laiv andis üle autasu Suur
Jaak Haljala kooli vilistlasele, vabatahtlikule panustajale
Haljala tähtsates ettevõtmistes Margus Punasele ja
perekond Kirsipule, Lembitule ja Marjule, Haljala kultuurielu hoidvale perekonnale. Õpetaja Riin Metsa
tunnustati uuringu „Haljala Gümnaasiumi õpilaste
isamaalised hoiakud 3.–4. kooliastmes“ eest. Aktuse
lõpetas eesti rahvariiete tantsuline tutvustamine MTÜ
„Oma Lava“ esituses.
Reedel, 22. veebruaril oli Eesti Vabariigi 95.
sünnipäevale pühendatud pidulik kontsertaktus Haljala
rahvamajas kõnede ja autasustamistega. Autasustati
Haljala vallavanem Leo Aadelit 2012. aasta Haljala teo
eest, milleks oli Võsu maantee kõnnitee ja valgustuse
ehitamine, 2012. a tegija autasu sai valla volikogu esimees
Margus Punane Õpetaja Autähise püstitamisele kaasaaitamise eest. Kontserdi andis Eesti Teaduste Akadeemia
meeskoor dirigentide Andrus Siimoni ja Kuno Arengu
juhatusel. Maitsti juubelitorti, tantsiti ja nauditi Tiiu
Torpani kokkupandud ja õpetatud päevakohast rahvatantsuetendust
Haljala Gümnaasiumi ja Segapidi
tantsijate esituses.
Vabariigi sünnipäev, 24. veebruar algas jumalateenistusega Haljala kirikus, jätkus küünalde süütamise ja
lillede panemisega Vabadussõjas langenute mälestussamba jalamile.

Sünnipäev jätkus vallavanema poolt pakutud kohvi ja
kringliga rahvamajas. Oli huvitav kuulata külalise, Vihula
vallast Metsiku külast pärit ajaloodoktori Enn Tarveli
meenutusi Vabadussõja rinde üleminekust Haljalas. Ka
meenutas Enn Tarvel oma isa ja isa vennapoja Peeter
Tarveli üleelamisi sellel ajal. Enn Tarvel lõpetas oma
sõnavõtu mõttega, et iga inimese panus oma riigi heaks on
teha oma igapäevatööd ausalt ja südamega. Kell 13.00
tehti ühispilt, meenutamaks üle vabariigi sellel päeval sellel
kellaajal Eestimaal toimunut. Fotod säilitab Eesti Rahva
Muuseum.

Eesti rahvas on üle elanud 700-aastase orjaaja, 50aastase nõukogude füüsilise ja vaimse terrori. Selline
rahvas on tugev ja jääb püsima, ta paindub olude sunnil, et
jääda ellu, aga ei murdu. Elame üle ka selle raske, tõusude
ja mõõnadega üleminekuaja ilusama tuleviku lootuses.
Tänu toredate ürituste eest Haljala vallavanemale Leo
Aadelile, valla volikogule, Haljala Kultuuriseltsile, Haljala
raamatukogu juhatajale Elve Veldile, Haljala sotsiaaltöötajale Malle Laosele.
Ellen Tõevere

Tervist ja õnne, Maie Laigu!
Kohtusin ühel tuulisel
märtsiõhtul oma kunagise
kolleegi, Haljala kooli
kauaaegse õpetaja Maie
Laiguga tema hubases kodus. Küsimised-kostmised
olid seotud Maie 70.
sünnipäevaga 14. märtsil.

Lastelastega.

Foto Maie Laigu erakogust

Meenuta oma lapsepõlve ja kooliaastaid.
Pärit olen Läänemaalt.
Piirsalus möödusid lapsepõlveaastad ning seal alustasin kooliteed. Kui pere kolis Lääne-Virumaale, asusin
õppima Annikvere kooli,
seejärel käisin Rakveres
keskkoolis, mille lõpetasin
1962.
Millal tulid Haljalasse
õpetajaks?
Esimene töökoht oli
Sagadi kool. Kui Sagadis
kool suleti, töötasin Tudu
koolis. Tudus abiellusin ja
perekondlikel põhjustel
kolisime 1969. aastal Halja-

lasse ning mõlemad asusime siin tööle: mina koolis,
abikaasa kolhoosis.
Haljala koolis oli Sul
mitmesuguseid ülesandeid. Mis oli kõige
südamelähedasem?
Kui noore õpetajana
alustasin, olin kehalise
kasvatuse õpetaja, vajadusel asendasin ka teiste
ainete õpetajaid. Loomulikult olin ma ka klassijuhataja – oma klasse on
mul olnud neli. Siis tulid
pikapäeva lapsed, kellega
tegelesin aastaid. Pikapäeva tööle lisaks õpetasin viimased aastakümned
ajalugu 5. klassis ning olin
terviseõpetuse õpetaja.
See nõudis enda koolitamist ning suurt ettevalmistust, kuid siit tuli ka üleriigiline tunnustus, ilmselt
ka kooli tähtis autasu –
Suur Jaak. Tagantjärele
tundub, et kõige toredam

oli aeg kehalise kasvatuse
õpetajana. Olen ise sporti
harrastanud ning armastanud, oma lapsed ja lapselapsed spordipisikuga nakatanud.
Lahkusid koolist äkki
poole õppeaasta pealt.
Millega tegeled praegu?
Kolm aastat tagasi, kui
kooli ukse enda selja taga
kinni panin, vajati mind
kõige rohkem vanaemana.
Mul on kolm poega ja kuus
lapselast neljast kuni kahekümne aastani. Praegu
hoiangi lapselapsi, suvel
jätkub tegevust aias.
Milline on Sinu side
kooliga praegu?
Elan kooli tegemistele
kaasa ning mul on hea meel,
kui pensionärist õpetajaid
kutsutakse õpetajate ühistele ettevõtmistele.
Maie Laigut küsitles
Külli Heinla
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Külavahelood: Varangu
Varangu küla asub Selja jõe ääres. Inimasustus oli Selja
jõe orus tõenäoliselt juba nooremal kiviajal. Varangu küla
territooriumil asuvad kivikalmed, mitu kultusekivi ning
Veskikantsi nime all tuntud 11.-13. sajandist pärinev linnamägi. Sõna varang ise tähendab hauakohta jões. Selja jõe
ürgorg on maastikukaitse all. Linnuseasemest mõnikümmend meetrit eemal asub kunagine vesiveski, kus kedrati
villa ja tehti jahu. 1947. aastal rajati siia komsomoli lööktöö
käigus hüdro-elektrijaam, mis tootis elektrit kuni 1961.
aastani.
Varangu küla on esmakordselt mainitud 1241. aastal
Taani hindamisraamatus, mil see kuulus Taani kuninga
vasallile Eilhardile, kes oli Eestimaa ühe vanima ja kuulsaima aadlisuguvõsa, Wrangellide, esiisa. Mõisasüda
Wrangelshof rajati aastatel 1652-1656 kapten Fabian
Moritz Wrangelli poolt. Mõis sai kannatada 1905. aasta
rahutuste ajal ja põletati viimaste omanike Luedersite ajal
1917. aastal ning on tänaseks varemetes. Säilinud on
tallihoone ja maakividest viinaköök, mis ehitati 1908.
aastal. Peale seda, kui viinavabrik oma esialgse otstarbe viina tootmise, minetas, on olnud seal korterid, kolhoosi
kontor ja töökoda, postkontor. Kõik asutused viidi üle Essu.
Viimasena, 2010. aasta algul, kolis välja raamatukogu, mis
sai omale uued ruumid Varangu seltsimajja. Praegu on
hoone müügis ja ootab uut omanikku, kes päästaks ta
lagunemisest. Osaliselt on säilinud ka mõisa park.
Mõisasüdamest veidi eemal asub omapärase arhitektuuriga kabel, kuhu on maetud Varangu viimane mõisnik
A. von Lueders koos oma naisega.
Varangul on kool olnud juba aastast 1862. Uus ja ühtlasi
ka viimane koolihoone avati 1930. aastal. See oli esimene
mitme klassiruumi ja suure saaliga kahekordne puithoone
siinkandis. Kool tegutses algul 7- klassilisena, 1960-ndate
alguses muutus 4-klassiliseks algkooliks. Kool ei olnud
mitte ainult haridusasutus, vaid ka kultuurikeskus. Seal
käisid koos näitering, laulukoorid, rahvatantsu- rühmad,
peeti kolhoosi aruandekoosolekuid ja lõikuspidusid.
Kooliharidust said lapsed Varangu Algkoolis kuni 1970.
aastani. Peale seda majas veel mõnda aega tegutseti, aga
kui 1979. aastal valmis Essu kultuurimaja, siis ei leidnud
maja enam rakendust. Ainult suviti elasid seal majandis
töötavad õpilasmalevlased. Praeguseks on hoone tugevasti lagunenud.

Haljala koolihoone
arhitektuurilahendus on
valmimas
Lp. lapsevanemad, õpilased, kogukonna liikmed! 2. aprillil kell 18.00
toimub Haljala Gümnaasiumi lastevanemate üldkoosolek kooli aulas.
Uue koolihoone eskiisprojekti tulevad
tutvustama riigihanke võitnud firma Ühinenud
Arhitektid OÜ arhitektid.
Seoses uue koolimaja rajamisega ootame
lapsevanemaid, õpilasi ja kogukonna liikmeid
koolimajja juba kell 17.00. Võtke endale aega ja
vaadake üle praegune koolimaja enne uue
lahendusega tutvumist, kõik ruumid on uudistamiseks avatud. Kindlasti tekib nii mõnigi kasulik
tähelepanek või küsimus.
Kui küsitavused on koosolekul lahendatud,
saame korraldada hääletuse, kas JAH või EI
uuele koolimajale; soovime teada, milline on
meie kogukonna üldine valmisolek. Küsitlus on
avatud edaspidi ka e-koolis ja kooli kodulehel
1. maini 2013.
Kui sulle läheb korda Haljala tulevik ja noorte
õppimisvõimalused, ootame sind kindlasti 2.
aprillil kooli aulasse kaasa mõtlema, kaasa
rääkima ja otsust langetama.

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht ilmub kord kuus. Tiraaz 1200
Toimetus: Külli Heinla, Maiga Parksepp, Greete Toming
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Lehe tekstid avaldatakse portaalis eestielu.ee, kui autor ei
ole märkinud teisiti.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310 iga kuu 15.
kuupäevaks.

Varangul hakati mõisamaid talurentnikele päriseks
müüma alles esimese Eesti Vabariigi ajal ja pärast
Vabadussõda jagati ka maata talupoegade vahel. Pärast
Teist maailmasõda võttis Eestimaal hoogu kolhooside
moodustamine. Varangul asutati 1949. aasta märtsis
„Tuleviku“ kolhoos, mis hiljem liitus omakorda mitme
väikese kolhoosiga moodustades „Ühenduse“ kolhoosi.
1966. aastal liituti „Õitsenguga“. 1994. aastast kasutab
Varangu põllumaid oma tootmistegevuseks taime- ja
looma kasvatusega tegelev OÜ „Õitseng“, kes pakub
kohalikele elanikele ka töökohti.
Tänapäeval on Varangul 35 elamut 75 elanikuga. Enamikes majades elatakse aastaringi sees, kuid on ka mõned
suvekodud. Rõõmustav on, et viimastel aastatel on elanike
vanuseline koosseis noorenenud. Varangule on asunud
elama mitu noort lastega peret ja ka põliselanike noorperedesse on järelkasvu juurde sündinud. Tööl käiakse
põhiliselt Rakveres ja Haljalas, mõned ka kohalikus majandis. Varangul on tublisid inimesi, kes tegelevad ettevõtlusega kohapeal. Üks nendest on Marge Salumäe, kes
Mäehansu talus pakub võimalust osaleda kangakudumiskursustel või õppida kuduma individuaaljuhendamisel,
ööbida koduses majutuses ja
matkata metsaradadel. Kromet Ehituse OÜ juhatuse liige
Ivar Roov erastas ja tegi
korda majandi vana kartulikeldri ja aidad ning kasutab
neid nüüd oma firma tootmistegevuses.
Lapsed saavad Haljalasse
kooli ja lasteaeda koolibussiga. Liinibuss sõidab külast
läbi ainult reede ja pühapäeva õhtuti Rakvere suunal,
nii et kohalikul memmekesel,
kel poodi, arstile või valda
asja, pole sellest mingit kasu.
Suvel käib liinibuss ka nädala
keskel ja siis saab inimene
linnast või Haljalast mõne
tunni pärast ka koju tagasi.

Kauplus suleti Varangul 1995. aastal ja sellest ajast peale
käib kaubabuss, viimasel ajal küll vaid korra nädalas. Lähim
kauplus on 5 km kaugusel Essus ja sealt on ka hea bussiliiklus Rakveresse või Kundasse.
Küla tänast palet kujundab Varangu Külaselts, mis loodi
2004. aastal tegusate perede koostöös ja Marge Salumäe
eestvedamisel. Seltsi on koondunud inimesed Varangu,
Pehka, Aaviku külast ja esindatud on kõik vanused.
Aktiivseid liikmeid on 40. Talgukorras korrastati Varangu
mõisa parki, ehitati külakiik ja tualetid. Kohaliku Omaalgatuse Programmist saadi abi kõlakoja ja tantsuplatsi
rajamiseks, kodukandipäeva ja erinevate kursuste läbiviimiseks. 2010. aastal aga sai valmis küla päris oma maja,
Varangu seltsimaja, mis on renoveeritud Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandus- fondi ja Haljala valla toetusel.
Nüüd on külaelanikel juba kolm aastat olnud koht, kuhu
kokku tulla, et vaba aega sisustada. Ühised ettevõtmised
on lähendanud erinevaid põlvkondi ja tulevikuks on
kindlustunne, et majas ja kogu külas jätkub elu ka paljude
aastate pärast.
Urve Kingumets

Varangu seltsimaja

Veel üks pingilugu ja veel kord Jaan
Selline tandem – isa ja tema pojad üheaegselt oma rahva
kultuurielus – see on haruldane ja et selle lähtealus on meie
kodukohas, siis on vajalik, et ilus toomingane pink tõepoolest räägiks oma lugu.
Mõte – pink ja lugu – kirjalik lahtirääkimine tähendab
seda, et kõigest kolmest tuleb kirjutada-rääkida eraldi.
Teatrikuu puhul veel kord Jaanist. Detsembrikuu lugu
jutustas lapsepõlvest, noorukiaastatest, oma tee otsimise
algusest. Oma loometöö algusest peale ei suhtunud J.
Tooming teatrisse kui võimalusse kujutada elu ainuüksi
realistlike piltide kaudu. Teater peab avama tõe elu mõttest; näitleja ei tohi olla dramaturgi loodud teksti ettekandja, tema esinemine peab mõjuma kui loits.
Näitleja-loitsija, kuidas seda mõista? Ainult mõne konkreetse näite kaudu on see võimalik. Enne seda on vajalik
veel üks eriline kunstitahk lahti rääkida. Kui on tegemist
romaanist lähtuva lavastusega, sel juhul kohtume kolme
autoriga: kirjanik – romaani looja, kirjanik – romaani
dramatiseerija, lavastaja – teksti lavastuseks voolija. Et
teos vaatajani jõuaks, peab ka iga näitleja olema looja;
lisame siia kunstniku, kostümeerija, grimeerija, helilooja,
valgustaja – saame täieliku kogu kõigi nende kunstide
koosmõjust. Kui see ühise nimetuse all – lavastus –
publikuni jõuab, ei taju vaataja kõigi nende osaliste tööd
eraldi, vaid võtab vastu terviku, mis räägib kui loits.
Jaan Toominga lavastused panevad vaataja tunnetama
elu sügavaid probleeme – tõde, ausus usk, armastus, kusjuures usk ja religioon ei ole kattuvad mõisted. Usk on iga
inimese puhul kui veendumus, sisemine omaksvõtmine.
Kõigist oma otsingutest, hinnangutest iseendale kuni
selguseni jõudmiseni on Jaan kirjutanud raamatu „Teekond
Mäe südamesse“ (2007). Mäe süda ei avane kergesti, kuni
Otsija jõuab Targani, kes aitab mõista inimese ja Jumala
vahekorda. Inimene peab end allutama Jumalale. Targaks
sellel otsimise teel on teoloog-kirjanik Uku Masing. Olla
lavastuse looja, mis mõjub kui loits, see on otsimise ja
kohalejõudmise tee, Mäe südameni jõudmine.
Üks selline näide lavateosest kui loitsust on 1976. aastal
Vanemuises kolme autori koostöös põimunud näidend
„Põrgupõhja uus Vanapagan“. Jaan Tooming suutis A. H.
Tammsaare romaani ja oma isa Osvald Toominga dramatiseeringu lavale tuua nii, et etenduse lõppedes võtab
maad sügav vaikus. Publik ei aplodeeri, vaikides tõustakse
püsti – loits jõudis kohale.
Erilisel kohal isa ja poja koostöös on 1988. aastal
Soomes Joensuu Linnateatris lavastatud „Tõde ja õigus“,

mis haaras kõiki viie osa tegelasi. Teatrikollaaž avas soome
publikule nii Vargamäe meeste rassimisi kui IV osa rahamaailma kuldvillaku jagamise. Kriitikute kõige suurem
poolehoid sai osaks Krõõdale ja Indrekule. Karjala
soomlane nägi Indrekus oma rahva saatust – maalt linna,
mida esimene põlvkond täielikult omaks ei võtagi.
Jaan Toominga teatritee:
1968-69 Tallinna Noorsooteatri näitleja
1969. aastast Vanemuise näitleja ja lavastaja
1979-1983 samaaegselt tööga Vanemuises Ugala
peanäitejuht
1984 – taas Vanemuise lavastaja
Jaan Tooming on lavastanud ka Soomes ja Saksamaal,
üldse kokku üle 30 näidendi, ise on mänginud kahekümnes
rollis, lavastanud neli filmi. Talle on omistatud ENSV teenelise kunstniku nimetus 1976, ta on esimene Ants Lauteri
nimelise preemia laureaat 1977, parim näitleja 1986, parim
lavastaja 1989, 1996.
Jaani õpetajana austan ma teda kui eesti teatri suurkuju,
kuid südamesse on ta jäänud armsa ja targa õpilasena,
meie näitemängude tegelasena. „Küll sinust meri mehe
teeb“ – seda aega ei saa me kumbki tagasi.
Salme Heinla

Jaan Tooming.

Foto: Ingmar Muusikus / Eesti Ekspress
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Kes sa oled, Olev Karu?
Juba pisut üle aasta töötab Haljalas ehitus- ja
planeerimisspetsialistina Olev Karu. Palun tutvusta
end ka vallalehe lugejatele.
Pärit olen Kundast, sealt lahkusin peale keskkooli lõpetamist, töötanud olen peamiselt ehitamise- ja restaureerimisega seotud ettevõtetes. Haljalas olen tööl teistkordselt, esimene kord olin Viru kolhoosi ehitusosakonnas, kus
minu karjäär sai otsa koos kolhoosikorra lõppemisega.
Edasi järgnes tegevus Vihula mõisas tegevjuhina, sealt edasi Oto Ehitus töödejuhataja, siis ehitusnõunik Kundas,
projektijuht Rakvere linnavalitsuses (Seminari tänava
piirkonna renoveerimisprojekt – energiatõhusus) ja
nüüdseks juba aasta Haljalas.
Millega tegeled vabal ajal? Mis on Sinu hobid?
Vaba aeg kulub suuremalt jaolt (suve)kodule, millest ehk
saab kunagi päriskodu. Mängin Kadrina pasunakooris kõige suuremat ja jämedamat pilli.
Milliste muredega võib vallakodanik Sinu poole
pöörduda?
Pöörduda võib kõigi ehitisi ja ehitust puudutavate küsimustega, olen hästi kursis ka energiatõhususe probleemidega, lisaks detailplaneeringud.
Mis tõi Sind selle ametikohe juurde ja mis teeb Sind
selle jaoks sobivaks?
Eks elu ise teeb erinevaid pöördeid. Mul on suured kogemused ehituse- ja ka restaureerimise valdkonnas seda nii
töövõtja kui tellija poolelt. Olen olnud ametis ehitusnõunikuna.

Millisena tahaksid näha Haljalat 10 aasta pärast?
Minu nägemuse järgi annab Haljalale tõuke arenguks uue
ristmiku väljaehitamine, koht on logistiliselt väga sobiv –
olemas on teed nii ida, lääne kui lõuna suunal, lisaks Kunda
sadam ja ka raudtee. See loob võimaluse töökohtade tekkeks ja läbi selle on vajadus elamispinna järele. Mitte mingil
juhul ei ole tegemist hääbuva asumiga.

Essus toimuvad vee-ja
kanalisatsioonitrasside
rekonstrueerimistööd

Haljala vald osaleb projektis
„Energiatõhus omavalitsus“

Haljala vallas Essu külas alustas OÜ Kuusalu Veod vee- ja
kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistöödega. Projekti
elluviimist rahastab SA KIK keskkonnaprogrammi veemajanduse alameetmest summas 56888,16 eur (ilma km-ta) ja
toetuse saaja ASi Haljala Soojus omaosalus projektis on
10115,84 eur (ilma km-ta).
Rekonstrueerimistööde käigus rajatakse 1070 jm veetorustikku ja 2280 jm kanalisatsioonitorustikku. Tegemist
on ühtlasi jätkuprojektiga 2010-2011. a ellu viidud Essu küla reoveepuhasti ja puurkaev-veetöötlusjaama tegevustele. Tööde teostamise järgselt on tagatud kõigil Essu piirkonna tarbijatele kvaliteetne vee-ja kanalisatsiooniteenus
ning reoveepuhastuse teenus.
OÜ Kuusalu Veod esindaja sõnul loodetakse tööd lõpetada hiljemalt 01.10.2013 a. Seoses taristu rajamise ja liitumispunktide ühendamisega esineb suveperioodil mitmeid
plaanilisi katkestusi, millest informeeritakse elanikkonda
varakult, kuid siis loodavad projekti elluviijad kogukonna
mõistvale suhtumisele. Loodetavasti ei tule kaevetööde ja
torustiku rajamisega seotud probleemidega tegeleda Essu
piirkonnas enam lähima 30 aasta jooksul.

Peeter Toominga nimeline
FOTOKONKURSS 2013
Haljala Vallavalitsus kuulutab
välja Peeter Toominga nimelise
fotokonkursi teemal „Eestimaa
rikkused“.
Täpsemad konkursitingimused
avaldatakse valla kodulehel ja
aprillikuu vallalehes.
Rahaline preemiafond 2013. aastal on 350 eurot.

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 19.03. 2013.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Margus
Punane, Liisa Saamot, Martti Samolberg, Riina
Tamberg, , Viivi Voorand ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Risto Rätsep, Toomas Sääsk ja Tiit
Toming.
Olev Karu tööpostil.

Foto: Maiga Parksepp

Haljala vald osaleb projektis „Energiatõhus omavalitsus“, mida rahastatakse põhiosas Euroopa Sotsiaalfondist, omaosaluse kannavad Eesti Maaomavalitsuste
Liit, Väike-Maarja ja Haljala vald.
Väike-Maarja vald saab projekti käigus teada, kuidas
Gümnaasiumi kütte ja ventilatsioonisüsteeme kõige säästlikumal viisil kasutada, Haljala vald saab Haljala kaugküttemajanduse kava, mille koostamist kasutatakse koolituse praktilise näitena.
25 aprillil toimub Haljala Rahvamajas projekti koolitus ja
õhtul tutvustatakse Rahvamajas Haljala elanikele kaugkütte edasisi võimalikke arenguid. Tutvustajaks on kava
koostajad Tallinna Tehnikaülikoolist. Koostajatele saab
esitada teemasse puutuvaid küsimusi ja arutada kavast
tulenevate arengute üle. Kava võetakse tõenäoliselt aluseks edasiste arengute rahastamisel.
Oodatud on eelkõige kaugkütte tarbijad, korteriühistute
juhid ja elanikud, samuti valla asutuste juhid, volikogu ja
vallavalitsuse liikmed.
Teabeõhtu alguseks on kavandatud 18.00 Haljala Rahvamajas 25 aprillil. Võimalusel pakutakse ka suupisteid.
Aare Vabamägi, projekti juht,
Eesti Maaomavalitsuste Liit

Otsustati:
1. muuta Peeter Toominga nimelise fotopreemia asutamise määrust ja kinnitada fotopreemia suuru-seks
350 eurot;
2. muuta Haljala valla kultuuripreemia asutamise määrust ja kinnitada kultuuripreemia suuruseks 650 eurot;
3. kuulati infot AS Haljala Soojus nõukogu tööst ja
veemajandusprojektist.

TEADE!
02. aprillil kell 18.00 toimub Haljala
Gümnaasiumis avalik koosolek, kus arhitektid
tutvustavad uue koolihoone arhitektuurset
eskiisprojekti.

TEADE!
25. aprillil kell 18.00 toimub rahvamajas avalik
koosolek, kus TTÜ Soojusenergeetika Instituudi
esindajad tutvustavad Haljala aleviku soojusenergeetika arengukava.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 20.02.2013
1. Määrati toimetulekutoetus üheteistkümnele toetust
vajavale isikule kokku summas 1953,42 eurot, ühekordne
sotsiaaltoetus kümnele isikule kokku summas 980 eurot ja
toetus toidukulude hüvitamiseks ühele toetust vajavale
lasteaia lapsele.
2. Määrati matusetoetus a' 100 eurot kolmele isikule ja
sünnitoetus a' 250 eurot neljale isikule.
3. Suunati toetust vajav isik ajutiselt valla poolt osaliselt
finantseeritavale hooldekodu kohale.
4. Väljastati ehitusluba Kavastu külas Mälla mü eramu
peakaitsme suurendamiseks.
5. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks, üks jäätmevaldaja perioodiliselt
mitteliitunuks ja lubada kahel kinnistul ühise jäätmemahuti
kasutamist.
6. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala paistiikide saneerimine I etapp“ OÜ
Vesiehitus poolt esitatud pakkumus.
7. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Haljala valla munitsipaalvara kindlustamine 2013
-2015“ BTA Insurance Company SE Eesti filiaal poolt esitatud pakkumus.
8. Tunnistati edukaks pakkumuseks riigihankele „IT hooldusteenus 2013-2015“ Atea AS poolt esitatud pakkumus.
9. Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihanked „Rakvere mnt
kõnnitee välisvalgustuse rajamine pikett 0+00 kuni 3+25“
ja „Rakvere mnt kõnnitee rajamine pikett 0+00 kuni
3+25“.
Vallavalitsuse istungil 27.02.2013
1. Väljastati projekteerimistingimused projekt „Kavastu AJ

F2 õhuliini asendamine maakaabelliiniga Kavastu külas
Haljala vallas Lääne-Virumaal“ koostamiseks.
2. Anti kasutusluba Essu külas Pargi tn 24 kinnistul asuvale
majandushoonele, kasutusotstarbega muu teenindushoone.
3. Nõustuti Võle külas Kõrvemetsa katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks Kõrvemetsa ja
Kõrvepõllu.
4. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
5. Kinnitati Haljala alevikus Võsu mnt 16b asuva munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse (Haljala kalmistu
vastas asuv ala 21,09 ha) pindala, maksustamishind ja
sihtotstarve.
Vallavalitsuse istungil 06.03.2013
1. Kuulutati välja avatud menetlusega riigihange „Haljala
valla haljastute hooldus 2013-2015“.
2. Nõustuda FIE Tarmo Sondberg`i jäätmeloa taotlusega.
3. Määrati Haljala alevikus asuva tuletõrje veehoidla kohaaadressiks Tallinna mnt 18b.
4. Määrati Kõldu külas asuva korruselamu teenindamiseks
vajaliku maa pindala, sihtotstarve ja maksustamishind.
5. Otsustati, et Haljala Vallavalitsus ja hallatavad asutused
järgivad edaspidi riigihangete korraldamisel võimalusel
keskkonnasäästu ja jätkusuutlikkuse põhimõtteid.
Vallavalitsuse istungil 13.03.2013
1. Raamatupidamise korrastamiseks ja põhivahendite
õigeks kajastamiseks määrati maksumus valla omandis
olevatele teedele ja tänavatele.
2. Kehtestati OÜ MHV Consult poolt koostatud Haljala vallas Haljala alevikus asuva Vasta kinnistu, Jaani-Mardi kin-

nistu ja Aasa kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringuga nähakse ette lahendada planeeritaval maa-alal suurusega 6,7 ha kruntide piiride, maakasutuse sihtotstarvete ja
hoonestusprintsiipide kindlaks määramine, olemasolevate
kinnistute ümberkruntimine ja uute kruntide moodustamine, ehitusõiguse ulatuse määramine, keskkonnakaitseliste
abinõuete määramine, kommunikatsioonide planeerimine, liikluskorralduse põhimõtete kindlaks määramine, haljastuse ja heakorra planeerimine.
3. Seati avalikes huvides ja tähtajatult sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Kandle külas asuvale Mõisa kinnistule.
4. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Rakvere mnt kõnnitee rajamine pikett 0+00 –
3+25“ Marble OÜ poolt esitatud pakkumus.
5. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Rakvere mnt kõnnitee välisvalgustuse rajamine
pikett 0+00 – 3+25“ OÜ Eleks Telefon poolt esitatud
pakkumus.
6. Väljastati projekteerimistingimused Baltic Fibres OÜ-le
tootmishoone juurdeehituse projekti koostamiseks
Tallinna mnt 25 kinnistule.
7. Esitati vallavalitsuse poolsed vastused 2014. aasta haridustoetuse jaotuse põhimõtete osas maakonna Haridusja sotsiaalosakonnale.
8. Esitati Haljala Lasteaed Pesapuu arengukava 2013-2017
volikogule kinnitamiseks.
9. Otsustati pikendada alates 2013. aastast Haljala Lasteaed Pesapuu pedagoogide ja õpetaja abide põhipuhkus
pedagoogidel 49 kalendripäevale ja õpetaja abidel 35
kalendripäevale.
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Haljala Valla Sõnumid

Märts 2013

Lääne-Virumaa
meistrivõistlused jäähokis
23. veebruaril toimusid Tamsalu lähistel Uudekülas neljandat korda Lääne-Virumaa meistrivõistlused jäähokis.
Esmakordselt osales võistlustel ka Haljala/SK Aaspere
meeskond.
Mängud kujunesid põnevaks ja tasavägisteks. Viigi 1:1
võistlesid välja alagrupi mängudes Rakvere Noored ja
Rakvere-Kadrina segavõistkond. Ei jäänud muud üle, kui
tuli kasutada karistusviskeid ning mängu lõpptulemuseks
kuulutati võistkonna Rakvere-Kadrina võit. Teise alagrupi
võitjaks osutus Tamsalu võistkond. Ka see mäng pakkus tasavägist pinget, sest alles viimasel kahel minutil viskas
Tamsalu võistkond Väike-Maarja omale värava ja seda
lausa kaks korda järjest. Mängu lõpptulemus 2:0.
Kohamängudes pidi Haljala/SK Aaspere mõõtu võtma
Rakvere Noortega. Rakvere Noored läksid küll juhtima 2:0,
kuid teise poolaja lõpuks suudeti seis viigistada 2:2. Taas
pidid korraldajad rakendama võidu kindlaks tegemiseks
karistusviskeid. Võitis Haljala.
Kolmanda koha mängust Rakvere-Kadrina meeskond
loobus. Kuna päev venis pikale, peeti finaal juba lambitulede valgel. Tasavägise turniiri võitis seekord Tamsalu.
I Tamsalu
II Viru-Nigula
III Väike-Maarja
IV Rakvere-Kadrina
V Haljala/SK Aaspere
VI Rakvere Noored

Fotod: R. Must
Esmakordselt osalenud Haljala/SK Aaspere mängis koosseisus: Tanel Toomejõe, Janar Toomejõe, Tauri Toomejõe, Ilmar Ambos, Hardi
Laigu, Marko Lipp, Raimo Rüütel, Janus Allas. Väravavaht: Vaido Soosaar.

Rõõm koostööst
Haljala Lasteaial Pesapuu ja Haljala Gümnaasiumil on
käesoleval õppeaastal olnud palju meeldivaid kohtumisi.
Jaanuarikuus käisid lasteaialastele esinemas algklasside
õpilased Ene Palo juhendamisel. Väga tore oli oma maja
endisi kasvandikke laulmas ja plokkflööti mängimas
kuulata. Lasteaia muusikanädalal käisid meile laulmas ja
tantsimas regilaulu lauljad õpetaja Kaja Tingase
juhendamisel. 15. märtsil, III veerandi
viimasel
koolipäeval, tulid meile oma tunnistusi näitama ja esinema
esimese klassi õpilased koos oma klassijuhatajatega, Malle
Veierti ja Ene Paloga.
Tublid loodusringi lapsed käisid lasteaias külas lausa
koolivaheajal, 19. märtsil. Endised kasvandikud Kulla
Salumäe, Katariina Siilak, Kati Nõlvak ja Kertu Greenberg
koos juhendaja Tiina Jamsjaga Sagadi looduskoolist
tutvustasid lasteaia 5-7 aastastele lastele Sagadi
loodusringi laste poolt koostatud värvimisvihikut. Oma
õpetlike, naljakate ja loodusest inspireeritud joonistustega
soovivad koostajad tähelepanu pöörata turvalisele
liiklemisele. Iga laps sai kingituseks värvivihiku ja koos neid
lõbusaid pilte värvides räägiti helkuritest, helkurvestidest,
jalgratta turvavarustusest ja liiklusmärkidest. Kõlama jäi
loodusringi laste hüüdlause: “Pähe kiiver, selga vest!“ Peagi
Eesti Juristide Liidu liige,
Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi liige,
õigusteaduste magister JAAN NURK
osutab tasuta õigusalast nõustamist tsiviil-, kriminaalja väärteoasjades Haljala valla kodanikele.
Tasuline õigusabi osutamine üle Eesti,
esindamine ja kaitse kohtus.
Info: tel. 55 645 158; 32 51 090
e-post: juriidika@hot.ee;
jaan.oigus@hot.ee

Vabandus!
Veebruarikuus ilmunud lehest on ekslikult välja jäänud
õnnitlus - Helbe Lehtmets 75.
Hilinenud õnnesoovid!

Õnnitleme vanemaid...
Katrin Martinson ja Risto Sooväli

Robin Sooväli
sündis 25.02.2013

... ja sünnipäevalapsi!
Maarja Liis Liiv uut värvivihikut värvimas.
on lumi sulanud ja rattasõidu aeg käes, see oli just õige aeg
koos üle korrata reeglid ja ohutusnõuded.
Täname kõiki tublisid Haljala Gümnaasiumi õpilasi ja
õpetajaid, kes meile oma külastustega palju rõõmu tegid.
Tiiu Vainola,
Haljala Lasteaed Pesapuu õppealajuhataja

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA

12.04. 19.00. Monoteatri külalisetendus
"Vanaisa". Peaosas Jan Uuspõld. Pilet 12.- ja 15.19.04. 11.00. Haljala kooli Jaagupäev.
Haljala noortemuusikal "Kummitusmuusikal". Mängivad:
Berit-Delia Lille, Kelly Vask, Elis Emma Ranne, Leho
Lepler, Raimo Keskküla, Sander Aleks Paavo, Sven
Rannar, Aleks Strazdin, Merje Mitt, Marten Must,
Frederik Nirgi, Tanner Tõld, Trevor Keskküla, Sven Sever
Piiskop jt.
19.04. 19.00. Kevadine salongiõhtu. Esinevad rahvamaja taidluskollektiivid, tantsuks mängib ansambel
"Mahe". Piletite ja laudade broneerimine tel.3250444.
26.04. 15.00. Haljala Raamatukogu 90 sünnipäev

Helju Voolmaa
19.03.1936 - 23.01.2013
Linda Tartu
14.02.1927 - 24.01.2013
Anna Reineberg
20.03.1931 - 26.01.2013
Nadezda Medvedeva
09.07.1951 - 05.03.2013
Vladimir Kandala
17.09.1952 - 12.03.2013
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Helmut-Johannes Bachaus
02.01.1932 - 12.03.2013

91
Ellen Rahn
90
Aino Mäemets
87
Elmar Tambi
85
Helju Iva
84
Virve Terno
82
Helve Arvik
81
Harri Veldi
80
Meeri Ruut
75
Laine Pajuste
70
Harri-Arnold Kaljuvee
Mare Talpas
Valter Udam
Mati Kaasike
Silvi Valge
65
Endel Paas
Konstantin Petrov
Kersti Kaasan
60
Alexander Shevelev
Heiki Komp
Malle Nurk
Lehte Kivinurm
Toomas Lille
Verida Pärnaste
Veiko Meigas
55
Ants Püvi
50
Mare Kaare
Lea
Meie Erte
hulgast
Andres
Sepp
on lahkunud ...

05. aprill

Kõldu

26. aprill

Haljala

19.aprill

Essu

25. aprill

Vanamõisa

14.aprill

Haljala

17.aprill

Haljala

01.aprill

Haljala

09. aprills

Võle

17. aprill

Haljala

05. aprill
05. aprill
11. aprill
15. aprill
17. aprill

Haljala
Pehka
Aasu
Aaspere
Auküla

03. aprill
03. aprill
18. aprill

Auküla
Idavere
Haljala

03. aprill
10. aprill
15. aprill
20. aprill
22. aprill
26. aprill
29. aprill

Põdruse
Haljala
Haljala
Haljala
Haljala
Essu
Aaspere

24. aprill

Haljala

03. aprill
11. aprill
27. aprill

Haljala
Vanamõisa
Lihulõpe

