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Vallavanema veerg
Rõõm ja mure
Hää meel on kestvast, kuid lõpusirgele jõudvast suvest.
Nii kaunist, sooja ja kultuuririkast suve annab taga otsida.
Olen enam kui veendunud, et kõik võitsid sellest suvest
vähemal või suuremal määral ning leidsid enda jaoks hea
kultuurielamuse lähedalt või kaugelt.
01.septembril alustavad kooliteed 22 noort ja õpihimulist tüdrukut-poissi. Seda on kolmandiku võrra vähem kui
möödunud aastal, kuid aastad pole ju vennad. Gümnaasiumis kokku pluss-miinus 285 õpilast. Meie ees seisavad hästi kaalutletud ja eluliselt olulised otsustused. Tähtis on jätkata tegusalt, konkurentsivõimeliselt ja tulemuslikult. Sama tähtis on tegutseda kaasaegse ja inspireeriva õpikeskkonnaga koolilahenduse nimel.
Üks mure on ka südamel. Oleme teadlikult meie ühisest
valla rahakotist suurendanud vahendeid heakorrale, et näha välja esindusliku ja kena omavalitsusena. Kevadel istutasid heakorratöötajad koolitee äärde 16 pärnapuu istikut.
Nad tegid seda südame ja hoolega, mis kinnitab ka seda, et
istikud läksid hästi kasvama. Ometi leidub meie hulgas inimene, kellele see sugugi korda ei läinud ning kes tõstis käe
abitute istikute vastu. Kokku kahjustati 14 istikut, mis tõenäoliselt tuleb ümber istutada, et tulevikus kujundada koolitee äärde terve ja tervik allee. Soetasime kõnnitee äärde
amplid, mis samuti palju ilu pakkusid. Ometi leidus inimene, kes arvas, et need 6 amplit sobivad rohkem tema koduõuele või siis hoopiski need rahaks teha. Rahaliselt ei olnud
see vallale küll suur kahju, kuid kolleegidele, kes ilu ja heakorra nimel igapäevaselt pingutavad, oli see lugupidamatu
ja tänamatu tegu.
Murelikuks teeb pigem veel asjaolu, et kas tõesti pole
nendele tegudele meie seas märkajaid või tunnistajaid?
Loodame, et politsei ja videovalvekaamerate abiga tuvastame need kahju tekitanud isikud, kes seejärel peaksid
tõsiselt kaaluma oma kohta meie kogukonnas.
Aga suvi on jätkuvalt ilus ja loodame, et see pikeneb
vananaistesuve võrra poolde sügisesse välja.
Leo Aadel
vallavanem

August 2013

Peasponsor oli Päike

Eri vanuses põlvkonnad nautisid üksteise seltsi.
20. augusti keskpäeval kogunes Tahmaküla rahvas külaplatsile oma 3. kokkutulekule. Kaunis päikseline suveilm
meelitas kohale palju rahvast (esialgsetel andmetel oli osavõtjaid registreerunud 109, kuid osa peresid jõudis kohale
hiljem ning nii kasvas kokkutulnute arv paarikümne võrra,
lisaks külalised).
Külavanem Margus Punane avas kokkutuleku ja süütas
mälestustõrviku. Vallavanem rõhutas oma tervituses, kui
tähtis on koostegemise ja kokkuhoidmise vaim, ning rõõmustas, et Tahmakülas on lähikuudel sündinud mitu uut
ilmakodanikku.
Eelmisel kokkutulekul sündinud idee panna kokku koduuurimuslik töö Veskijärve tänava kujunemisest ning kodude
rajamisest sai teoks. Erik Punane kirjutas oma 11. klassi
uurimistöö kodutänava ajaloost, mida ta ka kokkutulekul
tutvustas. Kirjutamist ootavad Tervete ja Uue tänava lood.
Aitäh veskijärvelastele oma mälestuste jagamise eest!
Muusikalist külakosti tõi Uhtna mandoliinide ansambel.
Ansambel on noor ning seekordne esinemine oli neljas
suurem ülesastumine ning tegemist oli nn loeng-kontser-
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diga, sest publikule tutvustati ka erinevaid mandoliine ja
nende omadusi. Viimane lugu tuli publiku aplausi saatel
kordamisele!
Huvitav oli kuulda ja näha, kuidas valmivad head šašlõkivorstid. Loomulikult tutvustas seda vorstikunniks tituleeritud Koit Kuusk, ka kunagine tahmakülalane. Küpsetusahju
juures askeldas Tauno Jõeveer. Loomulikult sai erinevaid
vorste degusteerida ning kõhutäiteks osta. Joogipooliseks
Viru Õlu toodang ning kaks spetsiaalset Tahmaküla õlut:
Tahmaküla Vahva ja Tahmaküla Väga Vahva. Kui siia lisada
rikkalik piknikulaud ning Helgi Punase küpsetatud maitsev
tort, siis ei nurisenud ükski kõht.
Traditsioonilise viktoriini võitis Rein Maurer Veskijärve
tänavalt.
Kokku said eri vanuses põlvkonnad. Kokku said kunagised klassiõed ja -vennad, kes nüüd mujal elavad – Eestist
Inglismaa ja Ameerikani välja. Oli mõnusaid kohtumis- ning
äratundmishetki. Ja juttu jätkus kauemaks …
Külli Heinla

Vajadus uute muljete ja emotsioonide järele …

Uus kooliaasta on ukse ees
Meenutades eelmist kooliaastat rõõmustame koos
Haljala Gümnaasiumi 29. lennu kõrgete riigieksamitulemuste üle. Edu Teile järgnevates õpingutes!
Esimesse klassi astub 22 õpilast, kes hakkavad oma esimisi koolitarkusi omandama õpetaja Merle Vareki käe all.
Palju õnne!
Liisi Mülla
Karl Robert Eevald
Krete Pipenberg
Karl Johann Ehasalu
Carolin Pugovkin
Kert Greenberg
Eeva Põldre
Reio Jervson
Robin Randoja
Stella Kaldma
Joel Reinol
Mihkel Kalinkin
Karl Koit Semjonov
Minna Marie Kask
Miko Semjonov
Bruno Patrick Koovits
Karolin Tammekand
Maarja-Liis Liiv
Mihkel Ulst
Rasmus Randon Lille
Uku Urb
Maria Must

Haljala Gümnaasiumi kooliaasta avaaktus
2. septembril 2013
kell 9.00 Haljala rahvamajas
rongkäik koolimajja, klassijuhataja tund,
õpilaste ja perede pildistamine Õpetaja autähise juures
Õpilasliinide bussid hommikul 1 tund tavaajast hiljem,
tagasi koju kell 11.30 bussijaamast.

Sukeldudes peale suvepuhkust taas kooliellu, on tunne,
et ikka tahaks paremini ja paremini oma tööd teha. Unistame ju kõik populaarsest õpetajast, kelle abil saavutatakse
Eestimaa hariduses kvaliteetne hüpe, ning loodame, et
õpetajatest on saanud rohkem kui kunagi varem õpilaste
hea suunaja ja abistaja, õnnelikule teeotsale aitaja.
Ajaga kaasas käiv õpetaja võib nautida oma tundides
loomingulist vabadust ja loovat lähenemist õpetamisprotsessile. Õpetaja elukutse on suunatud inimlike väärtuste
kasvatamisele ja alles seejärel aine õpetamisele. Lapsevanem peab saama koolist objektiivset tagasisidet nii lapse kasvamise kui õppeedukuse kohta.
Süüdistused, et noortel on „väärtuste kriis“, õpetajal
puudub missioonitunne, lapsed ei taha õppida - panevad
meid kõiki end halvasti tundma: nii õpilasi, lapsevanemaid
kui õpetajaid. Haljala Gümnaasium väärtustab meeldivaid
inimsuhteid, meie-tunnet, püüame aidata toime tulla sotsiaalsete probleemidega lastel ja peredel. Selleks on abivajajatele kohandatud õpilaskodu ja tugisüsteemid. Iga
laps on isiksus, kelle individuaalsusega kooli püüab arvestada.
Sageli räägitakse hariduse mõõdetavusest. Kuidas mõõta suhtumist, hoiakuid, arusaamist maailma asjadest?
Kooliharidus koosneb väga erinevatest komponentidest.
Õppijatel peab olema koolis huvitav ja hea tunne siia kooli
tulla! Saavutusi õppetöös tuleks võrrelda iseenda võimetega. Kõik peavad elus õppima! Eesti ühiskond on orienteeritud edule, kuid kool peaks siiski õpetama kõigepealt
arusaamist inimesele endast, seejärel maailmast, mitte
keskenduma võidujooksule ja võrdlemisele teistega.
Eesti riik on paraku vananeva elanikkonnaga ja meie hariduse konkurentsivõime sõltub suuresti tulevikus tänaste
õpetajate panustamisest ja arengust igas mõttes, ka tehnoloogilises valdkonnas. Õpetajad arutlevad üha sagedamini vaimsuse ja vastutuse üle. Tõusevad nõudmised nii
õpetajatele kui ka õppeprogrammidele. Sageli räägitakse
õpetaja ja õpilase vastastikusest õpetamisest.
Koolikultuuris peavad kandma õigeid väärtushinnanguid
kõik koolitöötajad. Kas olete mõelnud, millised on Haljala
Gümnaasiumi põhiväärtused? (Vaata kool@haljala.ee).
Kordan siinkohal meile juba olulisi märksõnu: õpetajate
loominguline vabadus, siiski ka teatav konservatiivsus,
individuaalsus, paindlikkus ja ühtlasi tulevikunägemus,

koostöö kogukonnaga, kogu pedagoogiline kollektiiv vastutab arengu eest.
Määrava tähtsusega elus on suhted, mille abil noor inimene sotsialiseerub. Õpetaja aitab neil mõtiskleda paljude
maailma asjade üle, ta käivitab õppeprotsessi kogu eluks.
Kaua ela, palju õpi! Olemegi tagasi lähtepositsioonil - mis
on meie enda väärtused ja kuidas neid omandavad meie
õpilased. Õpetajad peavad suutma koolielus langetada erinevaid otsuseid, analüüsima olukorda. Konfliktid on loomulik osa arengust, millest saab samuti õppida ja mida
oleks vaja õpilastele rohkem selgitada. Paljude mõttekäikude aluseks on korrastatud süsteemsus. Õpetajalt nõuab
seda juba kutseeetika. Ideaalne situatsioon on siis, kui õpilane tahab olla koos selle või teise õpetajaga ja seeläbi ise
areneda ja targemaks saada.
Meie ülesanne on väärtustada Eesti Õpetaja autähist:
taas korraldab Haljala kool selle nimel maakondliku õpetajate päeva sel sügisel oktoobris; 2.septembil - uue õppeaasta esimesel päeval - saavad nii pered kui õpilased teha
pilti autähise juures. Ilus algatus!
Uuendatud kooli kontseptsiooni tekkimist soodustab
kindlasti mõte uue koolimaja ehitamisest. Õppimine ei ole
juhuslik tegevus ja samuti ei saa juhuslik olla ka õpperuum ikka läbimõeldud, vajadusi arvestav ja õppetegevust toetav.
Uue Haljala koolhoone ruumide paigutuse ja planeerimisega tegelevad praegu „Ühinenud Arhitektid“ koostöös
kooli juhtkonna ja õpetajatega. Kooli meeskond ja kooli pidaja muretsevad jätkusuutliku ja kaasaegse hariduse eest,
säilitamaks Haljalas auväärset Põhja - Eesti vanima kooli
staatust.
Nagu igasugune kultuur, nii algab ka koolikultuur WC-st.
Praeguse koolimaja tualettruumid läbisid suvel värskenduskuuri, on lõbusalt värvilised, uuendatud varustusega ja
puhtad.
Loodan, et oleme kõik koos valmis nii väiksemateks kui
suuremateks muutusteks kultuurselt käituda, vastastikku
hoolida, olla abivalmid ja toetavad inimesed.
Õnnelikku ning põnevat uut õppeaastat kooliperele,
laste-vanematele, koolipidajale ja hoolekogule.
Inge Laiv
Haljala Gümnaasiumi Direktor
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Majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse liikmete
poolt Korruptsioonivastase seaduse ja Haljala Vallavolikogu 16.oktoobri 2001.a määruse nr 32 “Majanduslike huvide deklaratsioonide hoidja määramine ja omavalitsusametnike deklaratsioonide avalikustamine” alusel Haljala
Vallavolikogu majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjonile, kes avalikustab need juhindudes Korruptsioonivastase seaduse § 15 lg 3 ja 5 ning volikogu
määruse punktist 3.
Deklaratsioonid avalikustatakse vastavalt Korruptsioonivastase seaduse lisas 1 kinnitatud majanduslike huvide
deklaratsiooni vormile:
I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi.
2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
3. Ametikoht.
4. Asutus (tööandja).
5. Ametipalga aste ja ametipalk.
Märkus:
1. Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste.
2. Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk.
3. Märgitakse ka ametipalga juurde asutusest makstavad lisatasud.
4. Märgitakse ametipalga puudumine, kui ametipalka ei saada.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandis oleva vara puhul näidatakse
ametiisiku osas selles): otstarve, asukoha maakond, vald,
linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Asukoha aadressi
näitamata]
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid (sõiduki
liik, mark, väljalaske aasta).
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus).
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni,
kui ametikohal ametipalka ei maksta: (võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal).
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000
krooni kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV. Andmed täiendavate tuluallikate kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja hüvitise suuruse; intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud;
autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis
liiki tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
V. Andmed maksustatava tulu ja dividendide kohta [Ei
kuulu avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei
kuulu avaldamisele]
Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni
täitmise kuupäev.
Haljala Vallavolikogu liikmed
1) 1. Viivi Voorand. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole.6. Korteriomand Lääne-Virumaa
Haljala vald 2309331; elamumaa (garaaž) Lääne-Virumaa
Haljala vald 2648931 (219/5295 osas). 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
SEB Pank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Haljala
Gümnaasiumi töötasu, riiklik pension. (30.04.2013)
2) 1. Riina Tamberg. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaa Haljala vald 2036731 (ühisvara); elamumaa Lääne-Virumaa, Haljala vald, 1425931 (ühisvara); maatulundusmaa
Lääne-Virumaa, Haljala vald, 3063031 (ühisvara) ja põllumaj. tootmishoonete maa Lääne-Virumaa, Haljala vald,
2500231 (ühisvara). 7. Sõiduauto Peugeot Partner (2002);
sõiduauto Mitsubishi Galant (1989 ühisvara); traktor T-25A
(1981 ühisvara); Haagis Tiki treiler (2003 ühisvara); väikelaev (1975 ühisvara). 8. ERGO Pensionifond; SEB Progressiivne Pensionifond, 4938,305 osa, nimiväärtus 0,96901 €,
koguväärtus 4785,27 €. 9. SEB Pank - arvelduskonto,
Swedbank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Haljala Lasteaia töötasu; peretoetus. (02.04.2013).
3) 1. Liisa Saamot. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala

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.

Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Toyota Avensis (2007). 8. Swedbank Pensionifond, 3088,462 osa, nimiväärtus 0,88785 €, koguväärtus 2742,09 €. 9. Swedbank arvelduskonto, krediidikonto ja kogumishoiuse konto , SEB
Pank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Swedbank Liising AS
sõiduauto kapitalirent 5294,48 eurot. 12. SA Põhja-Eesti
Regionaalhaigla töötasu. (08.03.2013).
4) 1. Viivo Võlu 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomandid Lääne-Virumaa
Rakvere linn 1387931 ja 1388031; korteriomand LääneVirumaa Haljala vald 1635931 ja 3653731; elamumaa (garaaž) Lääne-Virumaa Haljala vald 1655931; korteriomand
Tallinn 10568201. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank arvelduskonto; SEB Pank arvelduskonto; Danske Bank arvelduskonto ja kogumiskonto. 10. Ei ole. 11. SEB Liising – sõiduauto liising 1500.- eurot. 12. Füüsilisest isikust ettevõtja
tulu (30.04.2013).
5) 1. Risto Rätsep 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank
Pensionifond K3, 269 osa, koguväärtus 293.36 €. 9. Swedbank arvelduskonto. 10. Swedbank õppelaen laenu jääk
5435.14 €. 11. Ei ole. 12. Ei ole. (11.06.2013).
6) 1. Olev Lipp. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaad Ida-Virumaa
Maidla vald 128608, 2164608 (1/3 osa), 3267708; elamumaa Lääne-Virumaa Rakvere vald 483931; garaaž LääneVirumaa Haljala vald 3199531 (233/4588 kaasomandit). 7.
Sõiduauto Volvo V-70 (2005). Ei ole. 8. Swedbank Pensionifond K1 76,89 osa, nimiväärtusega 0,775 €, kokku 5959 €.;
9. Swedbank arvelduskonto 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. riiklik
pension (22.03.2013).
7) 1. Krista Hütsi. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Võru maakond Võru
vald 980241 (1/2 kaasomandist), elamumaa Lääne-Virumaa
Haljala vald 732531 (ühisomand). 7. Opel Zafira (2000),
Audi A6 (1999). 8. SEB Pensionifond 2150 osa, nimiväärtusega 0,963 €, koguväärtus 1952,49 €. 9. Swedbank kaks
arvelduskontot, SEB Pank üks arvelduskonto. 10. SEB Pank
eluasemelaen 23863,39 € (kaastaotleja). 11. Ei ole. 12.
Haljala Gümnaasiumi töötasu, peretoetus (26.03.2013).
8) 1. Kalju Kivistik. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. korteriomand Lääne-Virumaa
Haljala vald 2278031, garaaž Lääne-Virumaa Haljala vald
2648931, elamumaa Lääne-Virumaa Vihula vald 446331,
1/3 majaosa Lääne-Virumaa Rakvere linn 667331. 7. Sõiduauto Toyota (2003), mootorratas KMZ (1978). 8. Sampo
Pension 25 2787,75 osa, nimiväärtus 0,972 €, koguväärtus
2708,96 €; SEB Aktiivne Pensionifond 799 osa, nimiväärtus
1,008 €, koguväärtus 805,39 €; SEB Kasvufond 303 osa,
nimiväärtus 4217, koguväärtus 1278,17 €; SEB deLuxe Multi Asset 10,1 osa, nimiväärtus 62,601, koguväärtus
632,27 €; OÜ Haljala Remex üks osa nimiväärtus 722,00 €;
OÜ Diskonto üks osa nimiväärtuses 2556,00 €. 9. SEB Pank
kaks arvelduskontot, Danske Bank AS arvelduskonto ja
tähtajaline hoius; Swedbank arvelduskonto. 10. Ei ole. 11.
Ei ole. 12. OÜ Maheda Palkmaja töötasu, OÜ Diskonto
töötasu. (25.03.2013).
9) 1. Martti Samolberg. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Korteriomand LääneVirumaa Haljala vald 2277931. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank - arvelduskonto. 10. Swedbank kodulaen 11 300 €.
11. Ei ole. 12. Haljala Rahvamaja töötasu. (08.03.2013)
10) 1. Tiit Toming. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. elamumaa (garaaž) Lääne-Virumaa Haljala vald 2648931 (220/5295 kaasomand). 7. Sõiduauto Daihatsu Rocy (1986); sõiduauto Nissan Terrano
(2001); sõiduauto SAAB (1993). 8. Toome Autoveod OÜ
üks osa 8947 €. 9. Swedbank - arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Toome Autoveod töötasu. (30.04.2013).
11) 1. Jaan Nurk. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4. Haljala
Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Nissan Primera (1991). 8. OÜ ÕB Tõde Jaan Nurk, 40 osa, nimiväärtusega 64,00 €, koguväärtuses 2556,00 €. 9. Swedbank –
arvelduskonto; Krediidipank - arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. Autoritasu, riiklik pension (02.05.2013).
12) 1. Jaan Meerits. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaa Haljala vald 25553, korteriomand Lääne-Virumaa
Haljala vald 13598, elamumaa (garaaž) Lääne-Virumaa
Haljala vald 17422. 7. Sõiduauto Suzuki Liana (2002) ühisvara, sõiduauto VOLVO S60 (2007) - ühisvara. 8. OÜ
Eleks Telefon üks osa nimiväärtus 138600 €; OÜ ADD
Eriehitustööd üks osa nimiväärtus 53690 €; OÜ Eleks Agro
üks osa nimiväärtuses 126144 €. 9. Swedbank - arvelduskonto; SEB Pank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
OÜ ADD Eriehitustööd töötasu, OÜ Eleks Agro töötasu,
OÜ Eleks Telefon töötasu. (07.03.2013).
13) 1. Siiri Heinpõld, 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. maatulundusmaa LääneVirumaa Haljala vald 8036. 7. Ei ole. 8. OÜ Idavere Mõis üks
osa nimiväärtus 2240,00 €. 9. Swedbank - arvelduskonto,
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Haljala Vallavolikogu VIII
koosseisu valimistest 2013.
aastal
Haljala Vallavolikogu VIII koosseisu valimisteks moodustati üks valimisringkond, mis hõlmab kogu Haljala valla haldusterritooriumi, kinnitati volikogu VIII koosseisu liikmete
arvuks 15 ja kinnitati neljaliikmeline valimiskomisjon, koosseisus Riina Must, Lea Mägi, Urmas Punga, Urve Vogt ja
asendusliige Annika Salak.
Valimiskomisjoni tööaeg:
alates 21.08 kuni 12.09 kõikidel tööpäevadel kella 10.00st - 12.00-ni ja kella 13.00-st - 15.00-ni. 05.septembril, 10.
septembril ja 12. septembril kella 10.00-st -18.00-ni.
Alates 16. septembrist, kuni valimistulemuste kinnitamiseni töötab valimiskomisjon esmaspäeval ja neljapäeval
kella 10.00-st kuni 12.00-ni.
Valimiskomisjon asub Haljala vallamajas, Rakvere mnt 3,
45301 Haljala alevik.
Valimiskomisjoni kontaktandmed:
tel. 32788223, 3278220 ja 5089464,
riina.must@haljala.ee.
Kandideerimiseks vajalikke dokumentide vorme, juhendeid ja valimiskomisjoni teateid saab valla valimiskomisjonilt (Haljala vallamajas), valla kodulehelt www.haljala.ee
ja Vabariigi Valimiskomisjoni koduleheküljelt www.vvk.ee.
Riina Must
Valimiskomisjoni esimees

SEB Pank - arvelduskonto, Danske Bank - arvelduskonto.
10. SEB Pank 16217,55 €; SEB Pank hüpoteeklaen
17071,02 €. 11. Hüpoteek registriosale nr 8036, kolm õppelaenu käendust. 12. OÜ Idavere Mõis töötasu, Viru Maakohus juhtumis või kontrollorgani liikme tasu (29.04.2013).
14) 1. Toomas Sääsk. 3. Haljala Vallavolikogu liige. 4.
Haljala Vallavolikogu. 5. Ei ole. 6. korteriomand LääneVirumaa Haljala vald 141360031. 7. Sõiduauto Mitsubishi
Carisma (1998). 8. Ei ole 9. Swedbank - arvelduskonto. 10.
Swedbank 7884,45 €. 11. Ei ole.12. Eesti Ametiühingute
Kaskliit töötasu. (25.06.2013).
Haljala Vallavalitsuse liikmed
1) 1. Olga Boitsov. 3. Haljala Vallavalitsuse liige. 4. Haljala
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Seat Gordoba
(2002); sõiduauto Seat Gordoba (2008). 8. Sampo Pensionifond 504216 osa, nimiväärtus 1,1329; koguväärtus
4776,54 €. 9. Swedbank - arvelduskonto; SEB Pank –
arvelduskonto; Danske Bank - arvelduskonto ja kasvuhoius. 10. Ei ole. 11. Swedbank käendusleping. 12. Tervise Arengu Instituut töötasu. (29.04.2013).
2) 1. Riina Kaptein. 3. Haljala Vallavalitsuse liige. 4.
Haljala Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Kaks elamumaad LääneVirumaa Vihula vald 243531 ja 882031; põllu- ja metsamaa
Lääne-Virumaa Vinni vald 183931; korteriomand LääneVirumaa Haljala vald 22477 (ühisvara). 7. Sõiduauto Honda
Civic (2006). 8. SEB Progresiivne Pensionifond 7194,285
osa, nimiväärtusega 0,96720 €, koguväärtus 6958,31 €. 9.
Swedbank - kaks arvelduskontot; SEB Pank - arvelduskonto. 10. - . 11. Swedbank Liising AS sõiduauto liising,
Swedbank AS käendusleping. 12. Lääne-Viru Maavalitsus
töötasu ja lisatasud. (24.04.2013).
3) 1. Epp Orgmets. 3. Haljala Vallavalitsuse liige. 4.
Haljala Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank Fondifond 100315,229 osa, nimiväärtus 10,2301 €,
koguväärtus 3226,72 €; Swedbank Ida-Euroopa Aktsiafond
66,23 aktsiat, nimiväärtusega 8,8803 €, koguväärtus
588,14 €; Swedbank Pensionifond V3 1746 osa, 1,0996 €,
koguväärtus 1920,83 €; Tallink Grupp 1404 aktsiat, nimiväärtus 1.- €, koguväärtus 1404 €. 9. Swedbank - kaks
arvelduskontot. 10. Ei ole. 11. Swedbank Liising AS. 12. (30.04.2013).
4) 1. Ott Licht 3. Haljala Vallavalitsuse liige. 4. Haljala
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Elamumaa Harjumaa Saue linn
348502; korteriomand Pärnu linn 2244905, korteriomand
Tallinn, 13575801. 7. Ei ole. 8. Ekspress Grupp 1044 aktsiat, nimiväärtus 0,64 €, koguväärtus 667,24 €; Luterma
6300 aktsiat, nimiväärtus 0,64 €, koguväärtus 4026,43 €;
Tallink Grupp 10268 aktsiat, nimiväärtus 0,64 €, koguväärtus 6562,45 €. 9. Swedbank - arvelduskonto ja väärtpaberikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. AS Viru Õlu töötasu
(30.04.2013).
5)1. Õie Kelder. 3. Finantsnõunik. 4. Haljala Vallavalitsus.
5. Ametipalk 1191 € kuus. 6. Korteriomand Rakvere linn
1319231. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Pank - arvelduskonto ja
kaardikonto; Swedbank – arvelduskonto ja hoiusekonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. (07.03.2013).
Vallavanem Leo Aadel'i majanduslike huvide deklaratsioon on
avaldatud Riigi Teatajas (RT III, 11.07.2013, 1).
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Hajaasustuse programm Haljala Noortekeskuse 11. hooaeg on alanud
Juba augusti algusest on Haljala Noortekeskus avatud lõppu, mai alguses. Nüüd oleme juba valmis võõrustama
2013. aastal
oma tavapärastel lahtiolekukellaaegadel - igal tööpäeval oma järjekorras kolmandat Euroopa Vabatahtliku TeenistuLääne-Viru maavanem kuulutab avatuks hajaasustuse
programmi 2013. aasta vooru alates 05.augustist 2013.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused
ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala,
Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru,
Tamsalu, Tapa, Vinni, Viru-Nigula ja Väike-Maarja valdade
hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud,
kusjuures taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab
olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja
registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2013, samuti
peab taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel
vähemalt üks kuni 18 aastane isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust
taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2013. Taotlusel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni 18 aastase isiku leibkonda kuulumise nõue.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:1. veesüsteemid; 2. kanalisatsioonisüsteemid; 3.juurdepääsuteed;
4. autonoomsed elektrisüsteemid.
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma-ja
kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33%. ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3
projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab arvestama
vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega. Maksimaalse
toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel
2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse
summa. Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses
kohalikus omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg
on 7.oktoober 2013
Täpsemat informatsiooni toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude kohta saate Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt http://www.eas.ee Avalikule ja mittetulundussektorile/Avalike teenuste arendamine valiku alt lõik Toetused/Hajaasustuse programm. Maakondliku programmi kontaktisik on Mati Jõgi, Lääne-Viru Maavalitsus, arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja, 3258010, 5056177,
mati.jogi@l-virumv.ee;

kell 14.00-20.00. Uue hooaja hakul ongi vast õige aeg vaadata veidi tagasi ja nõnda palju kui teame, ka edasi.
Kui 2012. aastal viis MTÜ Haljala Noortekeskus ellu 7
projekti ning nende kogusumma küündis üle 6000 €, siis
kõigile neile tegevustele saab veel lisada igapäevased väiksemad üritused ja kokkusaamised, mis on samuti noortekeskuse töötajate, vabatahtlike ning noorte endi korraldada. Aasta tagasi liitus noortekeskuse meeskonnaga uus
noorsootöötaja Helen ning oma vabatahtlikku teenistust
Haljalas alustas kreeklane Savvas. Tegevusi viidi ellu nii
Lääne-Viru Maavalitsuse, Eesti Noorsootöö Keskuse, kohaliku omaalgatuse programmi, Kultuurkapitali, Leader-programmi kui ka kohalike partnerite-toetajate abiga. Kõige
rõõmustavam oligi 2012. a hooaja alguses vast see, et kõiki
oma mõtteid ja ideid saime hakata ellu viima Haljala valla
abiga remonditud ruumides. Ilmselt tänu sellele jõudsid
noortekeskuse külastajate arvud vahepeal ka meie väikese
noortekeskuse jaoks utoopilistesse kõrgustesse - külastajate arv jõudis 60-70 nooreni päevas.
Peale puhkust uue hooga. Haljala Noortekeskuse eelmine vabatahtlik lahkus noortekeskusest kuu enne teenistuse

Valla arengukava arutelud
Valla arengukava 2010 - 2020 uuendamisel ja täiendamisel on kõigil vallaelanikel võimalus teha ettepanekuid oma külaelu või piirkonna arendamiseks ja
kogu valla elukorralduses oma sõna sekka öelda. Selleks
toimuvad valla suuremates tõmbekeskustes arengukava
avalikud arutelud.
Algus kõikjal kell 18.00.
02. septembril Haljala Gümnaasiumis
03. septembril Aaspere Külakojas
04. septembril Essu Külakeskuses
Haljala valla kontaktisik on Marko Teiva, Haljala valla
majandusspetsialist, 3278238, 5063753,
marko.teiva@haljala.ee
Hajaasustuse programmi 2013. aasta vooru infopäev toimub 27.augustil 2013 Lääne-Viru maavalitsuse õppeklassis, kabinet nr 3 (Kreutzwaldi 5, I korrus; Rakvere) algusega kell 13.00.

se (EVS) vabatahtlikku, kes saabub Haljalasse 9-ks kuuks
septembri alguses. Nena on sündinud aastal 1986 ning tema peamiseks ülesandeks on tegutseda noortekeskuses
noortejuhendajana (erinevate töötubade ja ürituste korraldamine, oma kultuuri tutvustamine jne). Samas on tal võimalus võtta osa ning korraldada tegevusi ka Haljala Rahvamajas, Haljala Lasteaias ning Haljala Gümnaasiumis.
2013/2014 hooajaks on paigas ka juba mõned uued projektid. Avatud Noortekeskuste Projektikonkursi projekt
„Muusika meis enestes“ toob noortekeskusesse 9
djembet ja elektrikitarri. Nii trummidel kui kitarril saavad
noored arendada oma musikaalsust ning rütmitaju. Kitarri
saab õp-pida väga populaarse xBoxi mängu (või on õigem
öelda õpetaja) Rocksmith abil. Mänguviis kohandub
automaat-selt mängija võimetega, nii sobib mäng
ideaalselt nii juba kogenud muusikutele kui ka neile, kes
alles esimest korda kitarri kätte võtavad.
Kohaliku omaalgatuse programmi kevadisest voorust rahastuse saanud projektiga „Noorte võrdsed võimalused läbi fotosilma“ viiakse läbi põnevaid workshoppe, kus asjatundja tutvustab fotograafia teoreetilist poolt ning hiljem
pannakse õpitu ka praktikasse - loodud fotodest korraldatakse näitus nii virtuaalselt kui reaalselt. Noortekeskusesse
soetatakse ka hulk fotograafia-alaseid vahendeid, mida
saavad kasutama õppida kõik - projekti üks eesmärke on
rääkida ka erinevustest ühiskonnas ning võimaldada kõigile võrdseid võimalusi.
Kolmas rahastuse saanud noorteprojekt kannab pealkirja „Do what you can with what you have where you are“ –
tee mida saad, sellega mis sul on, seal kus parajasti oled.
Projekti eesmärgiks on toetada Haljala valla sallivat mõtteviisi ja noorte endi ettevõtlikkust läbi erinevate meetodite
nagu grupiarutelu „Gräfiti - kas kuritegu või kunst“, põhjustagajärg juhtumitest rääkiv filmiõhtu, elustiilipäev koos erinevate töötubadega ja palju muud huvitavat.
Kõike ei jõua ja natuke vist ei tahagi teile ära rääkida –
alati peab ju jääma veidi ka üllatusteks. Meie tegevustel
saab ikka silma peal hoida Facebookis - Haljala Noortekeskus - või kui sealt ei leia, trüki google.ee-sse „Haljala
Noortekeskus“ ja leiad meid ikka üles.
Greete Toming
MTÜ Haljala Noortekeskus juhatuse esimees

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 20.06.2013
1. Määrati toimetulekutoetus viiele toetust vajavale isikule
kokku summas 678,50 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus
kolmeteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas
1420,8 eurot.
2. Määrati toitlustustoetus kolme Haljala Lasteaed Pesapuu toetust vajava lapse toidukulude katmiseks.
3. Väljastati ehitusluba Kavastu külas Kavastu AJ F2 õhuliini
asendamiseks maakaabelliiniga.
4. Väljastati kasutusluba Haljala alevikus Tallinna mnt 25 ja
Tallinna mnt 21c maaüksustel asuvatele elektripaigaldistele.
5. Väljastada ehitusluba Haljala alevikus Uus tänaval maakaabelliiniga välisvalgustuse rajamiseks.
6. Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Haljala alevikus Uus tn 24b maaüksusele.
7. Väljastati projekteerimistingimused ühepereelamu projekti koostamiseks Kandle külas Keldrimetsa maaüksusele.
8. Nõustuti Tatruse külas Vanaaseme katastriüksuse jagamisega kuueks eraldi katastriüksuseks Vanaaseme, Vanapõllu, Vanametsa, Metsniku, Kõrre ja Siilu.
9. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja lubada ühele jäätmevaldajale perioodiline mitteliitumine.
10. Riigihanke komisjonis liikmeks nimetati ehitus- ja planeerimisspetsialist Annika Salak.
11. Kiideti heaks Haljala aleviku maastikukujunduse eskiisprojekt. Eskiisprojekt esitatakse volikogule koos Haljala
valla arengukava muudatusettepanekutega.
Vallavalitsuse istungil 26.06.2013
1. Anti kasutusluba Haljala alevikus, Rakvere mnt 23a, 23b,
23c asuvatel kinnistutel paikneva tootmishoone laiendusele.
2. Määrati Kandle külas asuva Keldrimetsa katastriüksuse
uueks koha-aadressiks Järveotsa.
Vallavalitsuse istungil 10.07.2013
1. Määrata ühekordne sotsiaaltoetus kahele toetust vajavale isikule kokku summas 150 eurot.
2. Anti luba MTÜ-l Huviklubi Nelson korraldada 28.juulil
2013 avalik üritus „Kunda Rulluisumaraton 2013“.
3. Nõustuti Haljala alevikus, Viru tn 1 // 3/2 asuva maa ostueesõigusega erastamisega hoonete omanikele.
4. Väljastati projekteerimistingimused toitlustushoone
projekteerimiseks Haljala alevikus Vasta kinnistule.
5. Tehti volikogule ettepanek taotleda tasuta munitsi-

paalomandisse Aaspere külas asuv Haljala vallale kuuluva
katlamaja-kaupluse alune ja selle teenindamiseks vajalik
maaüksus Trahteri tee 1 ja esitati vastav eelnõu.
Vallavalitsuse istungil 12.07.2013
1. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihanked „Tallinna mnt kõnnitee rajamine pikett 0+00 kuni 3+00”,
„Tallinna mnt kõnnitee rajamine pikett 0+00 kuni 3+00” ja
„Uus tn välisvalgustuse rajamine lõigul M14-M34-M78M74”.
2. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tallinna mnt kõnnitee rajamiseks vastavalt koostatud tehnilisele projektile.
3. Väljastati kasutusluba Haljala alevikus Rakvere maantee
kõnnitee välisvalgustusele.
Vallavalitsuse istungil 22.07.2013
1. Määrati toimetulekutoetus kuuele toetust vajavale isikule kokku summas 727,95 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas 84
eurot.
2. Tunnistati edukaks pakkumuseks lihtmenetlusega riigihankele „Uus tn välisvalgustuse rajamine lõigul M14-M1M60-M67“ Lepna Elekter AS poolt esitatud pakkumus.
3. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 200 eurot MTÜ
Rakvere Haiglale meditsiiniaparaadi (diatermokoagulaatori) soetamise toetamiseks, 134 töötajale toetuse maksmiseks, kuni 1000 eurot Haljala Lasteaiale Pesapuu kahe
arvuti soetamiseks ja 1980 eurot Haljala Gümnaasiumi
õppehoone ja võimla ehitusliku ekspertiisi tellimiseks.
4. Nõustuti Varangu külas Hindreku katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks Hindreku ja Kaariku.
5. Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Uuel tänaval elektri
maakaabelliini rajamiseks.
6. Moodustati 2013-2014 aasta hajaasustuse programmi
raames finantseerimiseks esitatud taotluste hindamise ja
rahastamisettepanekute tegemiseks komisjon koosseisus:
vallavanem Leo Aadel, sotsiaaltöötaja Urve Vogt, vallasekretär Riina Must, majandusspetsialist Marko Teiva ja
ehitus- ja planeerimisspetsialist Annika Salak.
Vallavalitsuse istungil 31.07.2013
1. Anti kirjalik nõusolek suveköögi rajamiseks Haljala alevikus Pondri tee 5 maaüksusele.
2. Nõustuti Haljala alevikus Aasa katastriüksuse jagamisega kolmeks eraldi katastriüksuseks Metsvindi tee 1a, Metsvindi tee 1b ja Metsvindi tee 3b.
3. Nõustuti Haljala alevikus Jaani-Mardi katastriüksuse
jagamisega neljaks eraldi katastriüksuseks Metsvindi tee 1,

Metsvindi tee 2a, Metsvindi tee 3a ja Metsvindi tee.
4. Nõustuti Haljala alevikus Vasta katastriüksuse jagamisega kaheteistkümneks eraldi katastriüksuseks: Jäälinnu tee
1, Jäälinnu tee 2, Jäälinnu tee 3, Jäälinnu tee 4, Jäälinnu tee
6, Jäälinnu tee 8, Jäälinnu tee 10, Metsvindi tee 2, Metsvindi
tee 3, Jäälinnu tee, Jäälinnu tee ja Metsvindi tee.
5. Anti kirjalik nõusolek Kavastu külas Murru kinnistule majandushoone ja suvila püstitamiseks ja kooskõlastati puurkaevu asukoht.
6. Anti kasutusluba Idavere külas Roosi kinnistul paiknevale üksikelamule ja majandushoonele ning väljastati kirjalik
nõusolek majandushoone püstitamiseks.
7. Loeti üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
8. Isikupoolse huvi puudumisel lõpetati maa ostueesõigusega erastamise menetlus.
9. Esitati Haljala aleviku soojamajanduse arengukava volikogule menetlemiseks.
10. Tehti ettepanek kutsuda augustikuus kokku AS Haljala
Soojus üldkoosolek, et arutada äriühingu töö korraldamist
seoses veemajandusprojekti lõpetamisega ja vee- ja reovee hinna kujunemist.
Vallavalitsuse istungil 07.08.2013
1. Väljastati kasutusluba Aasu külas asuvale elektripaigaldisele, mis koosneb maakaabelliinist, 6-35 kV alajaamast,
jaotusseadest ja alla 1 kV õhuliinist.
2. Anti kirjalik nõusolek väikeehitiste (garaaž ja saun) püstitamiseks Võle külas Roosi maaüksusele.
3. Anti kirjalik nõusolek majandushoone püstitamiseks
Idavere külas Vahtralehe maaüksusele.
4. Tunnistati edukaks lihtmenetlusega riigihankele „Uus tn
välisvalgustuse rajamine lõigul M14-M34-M78-M76“ OÜ
Eleks Telefon poolt esitatud pakkumus.
5. Lükati tagasi kõik pakkumused lihtmenetlusega riigihankel „Tallinna mnt kõnnitee rajamine pikett 0+00 – 2+50“.
6. Väljastati raieluba Kooli tn 9 kinnistul ühe vahtra, ühe
kase ja kuue lepa raideks.
7. Eraldati vallaeelarve reservfondist 510 eurot õpilaste
täiendava töömaleva personalikulude katmiseks.
8. Tunnistati peremehetuks Põdruse külas, 12-korterilises
elamus, 3-toaline ja 2- toaline korter.
9. Esitati Haljala valla arengukava 2010-2020 ja eelarvestrateegia 2014-2017 eelnõud volikogule menetlemiseks.
10. Esitati volikogule menetlemiseks määruse eelnõu
„Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“.
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Kakerdajad Valgevenes
Juuni lõpus käisime Kakerdajatega Valgevenes '' венок
дружбы'' festivalil esinemas. Ööbisime kohalikus
Bobruiski hotellis ja esinesime tohutusuures Bobruisk
Arenas. Mind justkui visati
tundmatusse vette täis
spasiibasid ja dasvidanjasid.
Ei saaks just öelda, et seal
väga teisiti oli kui Eestis,
kuid kultuuride erinevus lõi
väga mitmes valdkonnas
välja. Näiteks toit polnud
meie jaoks väga meeltmööda. Ja kuidas saaks unustada
tuhandetesse ulatuvaid hindu! Ei saanud mina kuni lõpuni arvutamisega täielikult
hakkama.
Võib öelda, et esinemistega saime hästi, kui mitte väga hästi hakkama. Ja nagu ühel
õigel tantsurühmal ikka, läks ka meil mõni samm sassi, kuid
tänu suurepärasele koostööle ja improvisatsioonile saime
vead kõik prandatud kiiremini kui vaene publikum arugi sai.
Ei saa mainimata jätta Bobruisk Arenas esinemist. Sellise
publiku ees, kes meid väga hästi vastu võttis ja julgustavate

Õnnitleme vanemaid...

... ja sünnipäevalapsi!
Augustikuu õnnitlused

sõnadega kostitas, oli lausa rõõm tantsida. Eks natuke võttis muidugi jala värisema, kui tead, et saalis on mõnituhat
inimest. Kogemuste pagas sai aga pungini täis. Meeletult
pikk bussisõit, kaelavalu ja unevaegus oli seda kõike väärt.
Triin Jõemets

Fotod: R. Must

Doonoritelgid peatuvad taas
Rakveres
Põhja-Eesti regionaalhaigla verekeskuse, päästeameti ja
kaitseväe koostöös jõuavad suvised doonoritelgid taas
Rakvere linna keskväljakule. Doonorid on oodatud vereloovutusele 26. ja 27. augustil kell 12-18 ning 28. augustil
kell 11-17.
RAHVAMAJA KUTSUB!
19. septembril 11.00
LOOVUSRING 1 -2 aastastele lastele
Voolime. Maalime. Mängime. Jookseme.
JMerle Kiviberg, tel 3250444, merle.kiviberg@haljala.ee
ZUMBA
Alates 17. septembrist teisipäeviti ja neljapäeviti 19.00
17. septembril trenn 1 euro.

Varangul toimus kodukandipäev
22. juunil toimus Varangu pargis teine kodukandipäev.
Siia olid oodatud kõik Varangu, Pehka, Aaviku ja Kandle külade praegused ja endised elanikud ning nende järeltulijad.
Kui esimesel kodukandipäeval 5 aastat tagasi oli osalejaid
tublisti üle 200, siis nüüd oli see arv 170 ringis.
Kodukandipäev avati pidulikult lipu heiskamise ja eesti
hümniga. Avasõnad ütles vallavanem Leo Aadel. Päeva juhtis Aleksander Nõlvak. Järgnesid külalisesinejate etteasted:
rahvatantsuansambel Segapidi keerutas jalga, Läsna näite-

Kodukandipäeval jagus esinejaid, kelle etteasteid nautida.

Jasper Lipp
sündis 16.07.2013

Aiki Lai ja Kristo Lipp

Aitan säilitada enda või
lähedaste vaimset pärandit

Kui Teie või Teie vanemate lauasahtlis on käsikirjalisi
tekste (nt. memuaarid), fotosid, slaide või muid mälestusi,
mida soovite säilitada järgnevatele põlvkondadele tänapäevasel ja mugaval kujul, kuid Teil pole selleks võimalusi
või aega, siis saan Teid siinkohal aidata.
*Sisestan arvutisse kõiksugu käsikirjalisi töid ja trükitekste erinevatelt lahtistelt paberkandjatelt (miks mitte ka
esiemade toiduretseptide vihikud, mille tekst on ajaga tuhmunud).
*Toimetan tekste Teie soovil.
*Sisestan arvutisse (digitaliseerin) paberfotosid ja pildislaide.
*Trükin välja ja köidan kõvade kaante vahele. (Soovi korral kirjutan CD või DVD).
Sellest võib saada väga südamlik ja hingeminev kingitus
lähedasele, sukeldumine mineviku mälestustesse Teie enda jaoks või reliikvia kogu perele.
Tasu kokkuleppel.
Helista 53952992 (Riina) või kirjuta mulle emailile: riinave8@gmail.com

August 2013

ring naerutas rahvast, Lahemaa Rahvamuusikud ja Viivi
Voorand pakkusid muusikalist külakosti pillimängu ja lauludega. Korraks ajas küll vihmasabin peolised telgi alla varju,
aga peagi paistis jälle päike. Lapsed said lustida batuudil ja
toitlustaja pakkus päev läbi kehakinnitust. Külastada sai
Varangu seltsimaja, kus oli üles seatud kohalike naiste käsitöö näitus-müük. Tutvuda sai ka väljapanekuga vanadest
dokumentidest ja fotodest.
Õhtul süüdati jaanilõke. Toimusid rahvalikud võistlused,
tantsuks mängis ühemehebänd Sass.
Oli tore päev, mis pakkus paljudele
kohtumisrõõmu vanade tuttavatega ja
paigaga, millega igal ühel on omad
mälestused.
Tänusõnad kõigile, kes kodukandipäeva korraldusele kaasa aitasid. Selleks kulus palju töötunde alates projekti kirjutamisest kuni viimase lihvi
andmisest seltsimajas ja pargis. Suur
äitäh ka esinejatele.
Kodukandipäeva läbiviimist toetasid KÜSK ja Haljala vald.
Urve Kingumets,Varangu
Külaseltsi
juhatuse liige
Foto: Margit Kalinkin

90
Vilma Kivistik
86
Emma Orumets
85
Hilga Võidula
84
Salme Heinla
Meeri Martinson
Maria Vainlo
83
Heino Lullu
82
Valter Laanemets
Vilma Keskküla
Heino Ambos
Lembit Mägi
80
Anna Kaasik
75
Nadežda Andriišena
70
Elaire Hirv
Elle Salak
65
Enn Heinpõld
60
Moonika Liivaleht
Tiiu Erm
55
Ivo Kosk
Vello Uukivi
Heiki Lahi
Anne Riispapp
50
Urmas Mooses
Aivar Raudla

16. august

Kõldu

10. august

Haljala

08. august

Põdruse

15. august
24. august
26. august

Haljala
Haljala
Varangu

30. august

Põdruse

05. august
07. august
21. august
31. august

Haljala
Aaspere
Aaspere
Haljala

03. august

Pehka

30. august

Haljala

15. august
17. august

Aaspere
Haljala

20. august

Haljala

14. august
22. august

Haljala
Vanamõisa

12. august
22. august
23. august
31. august

Haljala
Haljala
Haljala
Haljala

18. august
23. august

Kisuvere
Varangu

Septembrikuu õnnitlused
89
Hilda Lehiste
87
Ilma Biider
Niina Küün
Hans Liht
85
Anna Popova
83
Estra Jürken
Sinaida Rinno
82
Juta Toomel
81
Niina Jaansoo
Elsi Lillakas
75
Helve Kendra
70
Maria Boitsova
60
Anu Päri
Tarmo Martinson
55
Olga Boitsov
Eve Heinmets
Endel Rahkema
Linda Kuusk
50
Raivo Kaare
Raimond Veideman
Õnne Lahi

25.september Aaspere
05. september Kisuvere
26. september Aaspere
29. september Essu
02. september Kisuvere
10. september Vanamõisa
28. september Haljala
08. september Pehka
05. september Haljala
23. september Haljala
20.september Pehka
22. september Põdruse
10. september Haljala
13. september Haljala
05. september
12. september
13. september
25. september

Võle
Aaspere
Haljala
Haljala

02. september Haljala
20. september Haljala
21. september Haljala

Aino Mäemets
26.04.1923 - 15.06.2013
Ennu Männik
13.09.1948 - 06.08.2013
Harri-Arnold Kaljuvee
05.04.1943 - 17.08.2013
Meie
Meie
hulgast
hulgast
on
lahkunud ...
on lahkunud ...

Valentina Kütt
23.05.1932 - 20.08.2013

