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Suvine mererand meelitab
oma programmiga külalisi
nii meilt kui mujalt

Käsmu uus külavanem ja
kandikogu esimees on
Eduard Vainu
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Võsu Südasuve Challenge:
eriline stardilahendus, uus rada ja elamuslik finis

Intervjuu Marko Tormiga

kergliiklusteelt ja stardikorralduses kasutame 10 sekundiliste intervallidega starte, kus iga
stardi kohta pääseb stardijoonele 8 osalejat. Kiiremad ees ja
rahulikumalt võtta soovijad
taga. See tagab pudelikaelte
vältimise ja on lisaks ka väga
vaatemänguline pealtvaatajatele. Kuni 500 liikmeline stardikoridor tühjeneb sellisel kujul
kuni 10 minutiga.
Raja esimene osa kulgeb
maanteel ja Käsmu sissesõidu
parklast korraldatakse tagasipööre ning tagasitee kulgeb
mööda Võsu-Käsmu kergliiklusteed. Teeninduspunktid 3
km ja 6,5 km peal. Finiš on läbi
Eha tänava ja Võsu asula kaudu. Finišisirgega rannajoonelt
(Ranna tänava kaudu).

Võsul on varem toimunud
Südasuve
Maraton,
kus
oli kavas kolm erinevat
distantsi. Nüüd, aastase pausi järel on tulemas Võsu Südasuve Challenge. Kui palju
neil kahel võistlusel ühist
on?
Tõepoolest, 4 aastat Viking Line
Südasuve Maratoni Võsul oli
meie meeskonnale väga huvitav
ja äge aeg. Nautisime seda sündmust, toimumiskohta ja osalejate rõõmu.
Kuna korraldusmeeskonnas
puudub siiski palgaline personal ja meeskonnajuhtide jaoks
on see esimese prioriteedi hobi
(kuid siiski hobi), siis pidime
kaks aastat tagasi langetama valikuid.
Et korraldajate tuumik püsiks
värske ja löögijõuline, pidime
ümber hindama kõiki meie korraldatavaid sündmusi ja tegema
ka väga selge kulu-tulu arvestuse. Oli selge, et vaatamata
valla ja mõne tubli toetaja toele doteerisime Võsu sündmust
oma suuremate ürituste arvelt.
Kuna meie ühing ei ole klassikaline eelarveline asutus, siis
saame teha ja toimetada ainult
selle pinnalt, millega toetajad
toetavad ja mida registreerimistasudena on võimalik teenida. Kõik riskid ja ülekulud on
juhatuse isiklik panus. Kui neli
aastat maksad üritusele teiste
sündmuste arvelt peale, siis on
otsustuskoht.
Lahkusime
Võsult
raske
südamega, kuid tänu sellele
saime ellu viia oma pikaaegse unistuse ja plaani talvisest
jooksust. Vabanev energiahulk
ja puhanumad tiimiliikmed ta-

Milline võistlus Südasuve
Challenge on? Mis jooksjat
ees ootab?

Südasuvine rõõm 4 aastat toimunud Võsu Südasuve Maratonil. Foto: Ain Liiva

gasid eelmisel aastal Eesti Ööjooks - Talve eri sünni. Nüüdseks teame, et Eesti jooksjad
valisid selle nii 2018. aasta parimaks uueks suureks jooksuks
kui ka parimaks uustulnukaks
jooksumaastikul. Lisaks hinnati
meie medal kõikide jooksude
hulgas atraktiivsuselt teiseks.
Aga mis seal salata, Võsu jäi
kripeldama. Olen ise Võsu pioneerilaagri poiss ja tegemist on
enamuse läänevirukate jaoks
erilise kohaga. Lisaks on olnud suur soov kasutada mõned
aastad tagasi valminud kaunis
Võsu-Käsmu kergliiklustee ära.
Pakkuda osalejatele tõeliselt
kauneid elamusi - männimetsa
kohinat, mereõhku ja linnulaulu. Veidi erinevat sellest, mida
rohkete show elementidega tavapäraselt teeme.

Hei, Haljala valla
sissekirjutusega
jooksuhuviline!
Kui oled kiire ja jõuad
sooduskoodi
meiehaljala
kasutades esimese 50
hulgas end jooksule
registreerida,
saad Haljala valla spordi
suursündmusele tasuta.
Registreeri kohe:
sydasuve.eestimaraton.ee.
* Soodustus algab 1. juunist
ning kestab 50 registreeruja
täitumiseni, kuid mitte
kauem kui 30.06.2019.

Tänu Haljala valla tublidele juhtidele ja nende soovile,
oleme nüüd tagasi ja suuname kogu oma energia sel aastal toimuvale Võsu Südasuve
Challenge´le. Üks distants - 10
km. Eriline stardilahendus, uus
rada ja elamuslik finiš läbi Võsu
asula. Meie üheksa korraldusaasta jooksul ka kõige erilisem
lõpetaja medal - kahe metalli
sulamist valmiv, kunstnik Jule
Käen-Tormi kujutlusvili.
Ei mingit üleliigset mürtsutamist - puhas väljakutse väga
kiirest rajast.
Ühisosa on nii eelneval formaadil kui praegusel samade
korraldajate näol. Teame, mida
jooksja meilt ootab teeninduse
ja ülesehituse osas. Toimumisaeg on samane - puhas südasuvi ja loomulikult toimumiskoht.

Eesti üks kaunimaid rannapiirkondi. Usun, et looduslikku ilu
ja klassikalist jooksurõõmu on
sel korral isegi enam. Seda nii
raja parema läbitavuse poolest
(osalejaid lubatakse võistlema
vaid kuni 500 inimest), kui ka
raja ülesehituse pärast. Start ja
finiš ning võistluskeskus rannajoonel, vaatega Võsu lahele. Ilu
ja rõõmu nii ihule kui meeltele.
Võsul suuri mägesid ei ole,
kas võib eeldada, et Südasuve Challenge’i rada on lauge ja kiire? Kas rada kulgeb
ainult kõvakattega teedel
või ka rannaliival/metsateel?

Võsu, Võsu ja veelkord Võsu :).
Asulas on nii suvilaomanikena
kui päevaste puhkajatena kuni
10 000 inimest ning nende kaasa elamine ning rõõm on see,
mis alati meie osalejaid Võsul
on kõnetanud. Kiire ja looduskaunis rada, uudne stardikorraldus - emotsioon ja tõeliselt
kaunis lõpetaja medal. Stardiga
kell 12.00 on kõikidel võimalus
jõuda hilisel pärastlõunal veel
koju (Tallinn, Tartu, Pärnu vms)
või jääda hoopis nautima rannarõõme (40 m finišist).
Hetkeseisuga on pühapäevasele võistlusele 21. juulil, alles
veel veidi üle 300 pääsme.

Rada kulgeb eranditult kõvakattega teedel, on lauge ja
meie hinnangul väga kiire.
Starditakse rannajoonel asuvalt

Sündmust toetavad:
Haljala vald, Sportland ja Nike.
Registreerimine:
sydasuve.eestimaraton.ee
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Suvine mererand meelitab oma programmiga
külalisi nii meilt kui mujalt
Kristi Aron

Abivallavanem

Kui paljud naaberomavalitsused teevad
suuri pingutusi, et enda
poolt pakutavat kultuurikalendrit võimalikule
külastajale apetiitseks
muuta, siis Haljala
vallas on tegu, et leida
kas või üks vaba nädalavahetus.
Luiged Rutjal muusikat nautimas Foto: Marge Niller

Suvi rannaäärses Haljala vallas
möödub spordiürituselt laagrisse ja laagrist simmanile liikudes.

HALJALA VALD
KAHE TULE VAHEL
„No seda minagi mõtlen, et mis
täpikene see huvitav on ja mis
täpikene. Eks ma vaatan täpikene läheb suuremaks,
suuremaks.
Ei ole täpike, see on
inimene ju. Ei ole
inimene, see on naine. Ei... see ei ole...
see on NEIU. Tuleb
neiu... Ma korraks
vaatan teisele poole
ka, äkki tuleb kahelt
poolt. Ei , ei tule, ei
tule. Ühelt poolt,
sama neiu. Tuleks
kolm, tuleks kolmelt
poolt. Seekord tuleb
ühelt. Tuleb neiu,
prints valis ta välja
muah muah muah.
Tuleb neiu, eks ole.
Pikk tee on tulla ka
ju. Tuleb... tuleb...
oot-oot-oot, istub.
Istub maha.“ (Fragment etendusest Armastus kolme apelsini vastu)
Haljala vald tervitab kahte
täpikest kahelt poolt: Tartust
võidutuld ja meritsi laulupeo
tuld. 23. juunil võõrustab maakondlikku
maakaitsepäeva
Võsu alevik. Kaitseliit, kaitsevägi, Politsei- ja Piirivalveamet,
Päästeamet ja Vanglateenistus
on selleks puhuks ette valmistanud demonstratsioonid. Tutvuda saab kaitseväe lahingtehnikaga. Kell 14 algava paraadi
järel antakse Võsu rannaklubi
ees üle võidutuli kohalike omavalitsuste juhtidele.
27. juunil kell 17 saabub Viru-Nigula vallast Eisma sadamasse laulupeo tuli. Toimub
tule vastuvõtmise tseremoonia.
17:45 peatub tuli Vergi sadamas
ja 18:45 Käsmu sadamas. Kõikides peatustes on vallarahval
meeldiv võimalus tulla tuld
tervitama ning enda tõrvikusse
või laternasse tuld võtta. Käsmus tervitavad tuld valla koorid
ning Käsmu koguduse õpetaja
Urmas Karileet õnnistab laulupeo tuld. Kutsume üles meritsi
saabuvat laulupeo tuld alates
Eisma sadamast saatma ka teisi
paate.
Käsmust liigub laulupeo tuli
edasi mööda kergliiklusteed
Võsule. Hobukaarikul istub

Toomas Rull trummidel Võsu Jazz 2018. Foto: Rene Jakobson

tud on nii suured kui
ka väikesed sportlased. Tagasi on Võsu
südasuve
jooks,
mis sedakorda toimub uues formaadis „Võsu Südasuve
Challenge“ nime all.
21. juulil on kõigil
pikamaajooksjatel
võimalus katsetada
uut 10 km distantsi.
28. juulil joostakse
Võsul 4
Raigo Piho Võsu Surﬁkooli treeningul
km distantsil
rannajooklõõtsasu, mis
mees ning
kulgeb
saadavad
mööda
valla koomerd ja
rid.
Võsu
liiva.
sadamasSelse liikuvat
lest kerongkäiku
vadest
on oodatud Mare Kalme Arma Ratsatalu
t o i saatma ja
metab
tervitama kõik huvilised. Võsu
Võsu
tenniseväljakul
valla
sadamas algab 20 tuletulemise
spordikeskuse meeskond ning
simman, kus esinevad rahvaväljak on avatud kõigile huvitantsijad ning -lauljad meilt ja
listele. Lisainformatsiooni saab
mujalt. Esineb ansambel VäliVõsu spordihoonest. 15. juunil
harf. Keskööpaiku pannakse
algusega kell 11 toimubki tennilaulupeo tuli tuttu, et see 28.
sepäev alustajatele. Spordikesjuuni hommikul uuesti üles
kuse juhataja Avo Seidelbergi
laulda. Tule teekond jätkub
sõnul ei kasuta nad teadlikult
8:30 pritsumeeste eskortimisel
terminit „algaja“, kuivõrd alganing 9 tervitab laulupeo tuld
jana defineerivad end nii üheVõhma seltsimaja ees segakoor.
kui ka viieaastast praktikat
Jaanipäeva paiku süttivad tuomavad harrastajad. „Alustaja“
lukesed aga üle kogu valla. Üle
lubab aga üritusele tulla ka hujaanitule saab hetke informatvilisel, kes võtab reketi kätte
siooni põhjal hüpata 15. juunil
esimest korda. Tennisepäeva
Aasperes, 21. juunil Haljalas.
viib läbi tennisetreener Kirsi
22. juunil Vihula mõisas, 23.
Raudsepp.
juunil Rutjal ja Võsul.
MTÜ Rakvere Street eestvedamisel kogunevad 22. juuSPORDIVÕISTLUSED
nil motospordihuvilised Eesti
PIKAMAAJOOKSUST
meistrivõistluste teiseks etapiks
MOTOSPORDINI
Rutja lennuväljal. Võistluse korRattasõiduhuvilised on oodaraldaja Kain Kivissaare sõnul
tud traditsioonilisele Võsu raton nad motospordivõsitluse
tapäevale, mis toimub sel aastal
RaceWars ellu kutsunud edenveidi hiljem – 8. juunil. Oodadamaks auto- ja motokultuuri

Lääne-Virumaal. Tegemist on
kogupereüritusega, kus lisaks
võistluse vaatamisele on võimalik tutvuda ka võistlustehnikaga. Võistlustulle saavad
astuda autojuhid, kui neil on
olemas sõitja litsents, auto vastab tehnilistele nõuetele ning
tasutud on osalustasu. Lisainformatsiooni leiab MTÜ Rakvere Street lehelt Facebookist.
Juba traditsiooniks saanud
Põhjaranniku regatt saabub
Eisma sadamasse 09.06 ca
17.00. Eisma on sellel aastal
regati lõppsadam, kus toimub
võitjate autasustamine ja lõputseremoonia. Regatil osaleb ca
10-15 purjejahti. Kõik on oodatud regati saabumist vaatama ja
võistlejaid tervitama. Täiendav
info:
https://www.facebook.
com/pohjarannikuregatt/
Noorte purjeregatt „Eisma
Open 2019“ toimub 10. augustil.
Purjetajate regatt „Eisma Open
2019“ ja sadama merepäev on
kogupereüritus, kus tegevust
leiavad nii suured kui väikesed.
Osalejad saavad jälgida laste regatti, minna purjekaga merele,
tutvuda nii piirivalve kui keskkonnaameti
kalainspektorite
tööga, osaleda erinevates töötubades ning loengutes.

LAAGRID NII LASTELE
KUI KA NENDE
VANEMATELE
Lapsed ja noored on oodatud
mitmesugustesse
laagritesse.
Rutjal Arma Ratsatalus korraldatakse suve jooksul kuus laagrivahetust. Ratsatalu perenaise
Mare Kalme sõnul on enamus
laagrivahetusi täis, kuid vabu
kohti on augustis ning vanema
ja lapse laagris juulis. Vanema
ja lapse laager on uuenduslik
lähenemine, kus laps saab koos
endale lähedase inimesega
laagritegevustes osaleda. Ratsalaagrites on põhirõhk ratsatreeningutel, hobuste ja varustuse
eest hoolitsemisel ning varus-

tusega tegelemisel. Ööbimisega
laagrivahetus kestab viis päeva.
Lisainformatsiooni leiab aadressilt http://armaratsatalu.ee/.
Toolse Noortelaagrid toimuvad Toolse Puhkeküla territooriumil, laagrikorraldajaks
on MTÜ Toolse Okkad. Laagrijuhataja Evely Pressi sõnul
võetakse kolme laagrivahetusse
lapsi alates seitsmendast eluaastast. Kuuepäevased laagrid
on üles ehitatud teemapäevadena, keskendudes muu hulgas
muusikale, meisterdamisele ja
spordile. Erinevad tegevused
viivad ka laagri territooriumilt
välja. Külastatakse lugemiskoeri ja korraldatakse surfi algõpetust. Lisainfo https://toolselaager.ee/.
Raigo Piho eestvedamisel tegutseva Võsu Surfikooli tegevused sobivad kõigile alates neljandast eluaastast. Seitsmendal
hooajal tegeletakse jätkuvalt
aerusurfilaudade
(sup-lauad)
rendi, matkade ja lohesurfikoolituste korraldamisega. Viimased tuleks aga ette kokku
leppida, kuna eeldavad personaaltreeneri kohalolu. Lastele
ja noortele viiakse läbi kaheksa,
täiskasvanutele kaks laagrivahetust. Kõik osalejad läbivad
personaalse lohesurfi koolituse,
käivad sup-laudadega matkal
ning saavad end proovile panna „skimboardidel“. Laagrivahetuste ja lisaküsimuste korral
pöördu Facebooki vahendusel
Võsu Surfikooli poole.
MTÜ Eesti Jahtklubide Liit
paneb Võsu sadamas 25.06 –
29.06 püsti Pop-up merekooli
Meresõber. Laagri eesmärgiks
on levitada purjetamispisikut
üle Eesti, pakkudes huvilistele
vahetuid ja esmaseid veespordi kogemusi. Seetõttu ootab
kool kõiki huvilisi kodukandi
sadamasse, et teha esimesed
iseseisvad sammud merespordis. MERESÕBER annab võimaluse proovida nelja erinevat
vahendit, millega veele minna:
purjekas, kajak, SUP-laud, lohe.
Esmane sihtrühm on 8-16-aastased noored, kellele on mõeldud päevased kursused, kus
noored saavad 5 päeva jooksul
teha esmatutvust kõikide „Meresõbra“ vahenditega. Õhtused
ajad on „Meresõber“ avatud
kõikidele huvilistele vanusest ja
senisest kogemusest sõltumata. Kiirkursustel osalejate arvu
ei oska ette arvata. Lisainfo

info@meresober.ee.
Eisma sadam pakub SUP
laua treeningud lastele ja täiskasvanutele
igal
laupäeval
ja pühapäeval ajavahemikus
29.06 – 04.08. Kogenud treeneri juhendamisel minnakse
merele (kui ilm võimaldab) või
sõidetakse akvatooriumis (kui
meri liiga tuuline). Sobib kõigile sõltumata vanusest, soost ja
füüsilisest vormist. Treeningu
kestvus 1h. Registreerimine:
tiiupedaja@gmail.com. Samas
ajavahemikus toimub ka purjetamise algõpet Optimist paatidel lastele vanuses 8. – 12.
aastat kogenud purjetamistreenerite juhendamisel. Treeningu kestvus 2,5h, mis sisaldab
nii teooriaõpet kui sõite merel.
Registreeri: tiiupedaja@gmail.
com.

MUUSIKAT JA MELU
IGALE EALE NING
MAITSELE
Lisaks spordivõistlustele ja
laagritele pakuvad erinevad
ürituste korraldajad muusikaelamusi seinast-seina. Sulnid
suveõhtud elava muusika seltsis
toob meieni MTÜ Kubukalda.
Ürituste sari „Rutja rannaküla
muusika“ kostitab muusikaliste ampsudega Rutja rannapere
kodukohvikus. 29. juunil astuvad üles Adeele Sepp ja Jaan
Jaago, 20. juulil Marge ja Tõun,
3. augustil Estbel ja 24. augustil
Rüüt. Altja kaluriküla võõrustab
14. ja 15. juunil kultuurifestivali
Võnge. Kahe pika päeva jooksul astuvad otse looduse rüppe
istutatud poeetilistel lavadel
üles artistid Eestist ja mujalt.
Festivalil ootab külastajaid ka
Maitseaed, Põnniplats, Joogavälu ning hulgaliselt kunsti- ja
kultuurielamusi.
Võsu muusikapäevad koos
Võsu Jazziga toimuvad tavapärases rütmis. 12. juulil teevad
algust muusikapäevad, minnes
sujuvalt 13. juulil üle koduaedades kõlavateks jazzirütmideks.
Võsu jazzikohvikutele pakub
sel aastal konkurentsi ka Haljala kodukohvikute päev. Ühe
tihedamalt
ekspluateeritud
nädalavahetuse võtab 14. juulil
kokku harrastusteatrite teatripiknik Haljala rahvamaja rekreatsioonialal.
Ära ei jää ka traditsioonilised festivalid. Liivaskulptuure
meisterdatakse Võsul 7. juulil,
Disco Tallinn Piknik Eisma
sadamas 12. juulil, Georg Otsa
Festival 21. juulil, Võsu Rannafestival 26. ja 27. juulil. Augustis teisel nädalal Viru Folk
iiri muusika taktis ning 10. augustil Eisma sadama merepäev.
Ja kui ühel heal hetkel tunnete, et seda kõike on olnud liiga
palju ja tahaks ära… Ka selleks
on Lahemaal suurepärased võimalused. Teid ootavad matkarajad ja piknikuplatsid täis vaikust ja rahu. Või lähed mõnda
privaatsemasse rannasoppi ja
pistad varbad vette. Lihtsalt.
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Käsmu uus külavanem ja
kandikogu esimees on
Eduard Vainu
Katrin Kivi
Mai alguses toimusid Käsmus
külavanema valimised ja määrati ka kandikogu koosseis. On
ju Käsmu meie vallas unikaalne
nähtus, kus külapiir ja kandipiir
langevad ühte.
Käsmu küla ja kandi üldkoosolekul osales 57 elanikku, kellest 47 andis oma hääle Eduard
Vainule, Indrek Kristenprun,
kes ise koosolekul ei viibinud,
kogus 8 häält, üks osaleja jäi
erapooletuks.
Eduard Vainu määrati külavanemaks kolmeks aastaks,
külavanem on automaatselt ka
kandivanem.
Lisaks kandivanemale otsustati valida kandikogusse 4 liiget.
Valituks osutusid: Herman Ke-

lomees, Heino Laanemets, Virge Ong ja Mari-Liis Vohli.
Endine
Käsmukülavanem
Kristjan Altrof kinnitas, et üldkoosolek ja valmised möödusid
Käsmus kenasti ja üksmeelselt.
„Valitud kandikogu koosseis on
tunnustus seni hoitud suunale
ning uuel külavanemal on külarahva hulgas väga suur toetus,“
ütles ta. „Eduard Vainu on ettevõtliku hingega Käsmu patrioot
– suurepärane valik Käsmu
hoidjaks. Rõõm on tõdeda, et
Käsmu jätkab tugeva ja elujõulise kogukonnana.“
Uus külavanem märkis, et
tema eesmärk on jätkata endise külavanema tööd. „Kristjan
Altroff pühendus sellele ametile täielikult ja väga palju on ära
tehtud,“ kommenteeris Eduard

MÕNE REAGA

Korteriühistud saavad toetust
Alates 1. augustist saavad korteriühistud Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) taotleda toetust biomassil või fossiilkütustel (va maagaas) töötava või otsest elektrikütet kasutava
kütteseadme asendamiseks taastuvat kütust kasutava seadmega.
Samuti saab toetust maja ühendamiseks kaugküttesüsteemiga.
Toetust saab taotleda:
•biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks biomassil
töötava katelseadmega,
•biomassil töötava katelseadme väljavahetamiseks mõne teise
taastuvkütuse lahendusega,
•fossiilset kütust kasutav küttesüsteemi (va maagaas) asendamiseks taastuvkütuse lahendusega,
•biomassil või fossiilsel kütusel töötava küttesüsteemi asendamiseks kaugküttevõrguga.
Toetuse taotlemiseks ei ole oluline, et maja oleks eelnevalt
rekonstrueeritud, kuid korteriühistul tuleb taotluse esitamisel lisada visioon ja kavandatud tegevused maja soojustamiseks. Toetuse taotlemisel peab omaosalus olema 50% projekti abikõlblike
kulude maksumusest.
Taotluste esitamine toimub 1. augustist kuni 30. septembrini
andmesüsteemi KIKAS kaudu, kuid taotlusi saab sisestama hakata juba suve alguses. Täpsema info leiab KIKi kodulehelt või
saab küsida projektikoordinaator Reet Utsult (reet.utsu@kik.ee,
6 274 328).
Toetust jagatakse riigisisese keskkonnaprogrammi atmosfääriõhu kaitse programmist. Toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.
HVS

Vainu. Esimese asjana soovib aga
Vainu tegeleda
küla ühendamise ja kokku toomisega. „Soovin
aidatakaasa
dialoogi
tekitamise
nend e
osa-

poolte vahel, kes
praegu omavahel ei suhtle.“
Foto: erakogu

Juunist hakkab kehtima uuenenud
külavanema ja kandikogu statuut
Õiguskantsler esitas Haljala
Vallavolikogule
märgukirja,
milles viitab, et vallavalitsusel
ei ole õigust väljastada asulavanemale üldkoosoleku läbiviimiseks elanike nimekirja.
Asulavanema valimine ei ole
kohaliku omavalitsuse avaliku
ülesande täitmine. Volikogu
võttiski maikuu istungil vastu
uue statuudi.
Lisaks eelnevale on töö
käigus tekkinud vajadus veel
mõningaste muudatuste tegemiseks seni kehtinud statuudis.
Millised muudatused tehti?
Kogukonnakomisjon
tegi
volikogule ettepaneku, et külavanema ja kogukonnakogu
vanema valimine on külakogukonna sisemise regulatsiooni
küsimus ja volikogu ei määratle
külakoosolekul otsustusõigust
omavate isikute ringi. Volikogu
seab vaid tingimused külavanema valimise üldkoosolekul

PILTUUDIS

osalejate kvoorumile.

MUUDATUSED
STATUUDIS
Elanikuna määratleti: vähemalt
16-aastane isik, kellel on vastavas alevikus, külas või kandis
alaline elukoht.
Üldkoosolek on külaelu
juhtimise tööorgan, mille võib
kokku kutsuda aleviku- ja külavanem, vähemalt ¼ asula elanikest, vallavalitsus või vastav
ametnik. Üldkoosolekul osalejad registreeritakse, osalejate
leht on üldkoosoleku protokolli lahutamatu osa.
Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui osaleb vähemalt
50% asula elanikest, või vähemalt 10 elanikku. Kui nõutud
kvoorumit kokku ei tule, siis
korraldatakse uus üldkoosolek
kahe nädala pärast, ja koosolek
on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust. Kordus-

koosoleku
kokkukutsumine
toimub samadel tingimustel
üldkoosoleku kokkukutsumisega.
Kõik korras reguleerimata
küsimused otsustab üldkoosolek kohapeal.
Aleviku-või külavanema valimine Teade aleviku- ja külavanema valimise või tagasikutsumise kohta peab olema välja
pandud vähemalt kaks nädalat
enne üldkoosoleku toimumist.
Kandidaatide nimed esitatakse
üldkoosoleku kokkukutsujale
kirjalikus vormis. Kandidaatide lõplik nimekiri avaldatakse
vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist küla teadete tahvlil ja võimalusel valla
lehes. Teade on soovitav avaldada ka teistes meediakanalites (aleviku või küla veebileht,
valla Facebooki leht jne).
Aleviku- ja külavanema valimised toimuvad üldjuhul avali-

kul hääletamisel. Kui üldkoosolek otsustab läbi viia salajase
hääletamise, valitakse hääletamise läbiviimiseks vähemalt
3-liikmeline komisjon.
Kandikogu mõiste „piirkondlik
kogukonnakogu“
asemel. Kogu moodustatakse kandi aleviku- ja külavanematest ja/või kandi valitud
esindajatest.
Külavanemate
puudumisel kandi külades valitakse kandikogu kandi elanike
üldkoosolekul samadel alustel
külavanemate valimisega.
Kui kant koosneb ainult
ühest asulast, siis on selle asula
aleviku- ja külavanem ühtlasi ka kandivanem. Ülejäänud
kogu liikmed valitakse üldkoosolekul.
Kehtiva määruse terviktekst
avaldatakse Riigi Teatajas ja
Haljala valla kodulehel.
Anneli Kivisaar
Kogukonna- ja arendusnõunik

Võsul avati Airin Lehesoo maalide näitus
Airin elab üle 30 aasta Eisma külas. Ta kirjutab endast
nii: Olen sündinud 1956.aastal Vorkuta linnas Venemaal.
Minu vanemad sattusid sinna
peale Eestist välja saatmist.
Lätlannast ema ja soomlasest isa õpetasid mind järgima oma unistusi. Õppisin
Moskvas Krupskoi Ülikoolis
Foto: erakogu
kunsti. Eestisse tulin 1986.
aastal. Naudin merd, mis justkui embab mind ja viib endaga kaasa. Samuti meeldib mulle metsa salapära. Parimad maalid sünnivad tänu maguskurvale tujule.
Praegu on Airin pensionär, kuid enne seda töötas ta restauraatorina ja on abistanud Leila Pärtelpoega Sagadi, Palmse ja
Rägavere mõisate taastamises.
Kohtumisel Võsu Meelespea seltsi liikmetega rääkis Airin huvitavalt oma elust Vorkutas, kus elab endiselt tema 88-aastane
ema. „Elasime suurtes barakkides. Meie majas elasid eestlased,
lätlased, leedukad, sakslased ja kreeklased. Kuidas kreeklased
Venemaale sattusid, jäi meile mõistatuseks. Teises barakis elasid ukrainlased, valgevenelased ja venelased ja kolmandas ainult
vene rahvusest inimesed. Kool oli lastel ühine ja see asus niinimetatud küla keskel. Koolis käis 17 rahvuse esindajaid. Barakkidest ühele poole jäi vangla ja teisele poole kaevandus, kus vangid tööl käisid. Hommikuti viidi neid tööle läbi küla. Viskasime
neile leiba ja kartulit. Nemad meile vastu omavalmistatud puust
mänguasju. Vahel saime selle eest valvuritelt ka võmmu kuklasse. Kuigi aeg oli raske ja täiskasvanud elasid seda väga raskelt
üle, siis meie lastena elasime ikka oma elu. Veel praegugi saame
iga viie aasta tagant oma endiste saatusekaaslastega kokku.“
Kunstinäitus jääb avatuks suve lõpuni. Näitusele välja pandud
maale on võimalik osta või tellida ka otse kunstnikult. Ostusoovi
korral võtke ühendust telefonil 53468728 või e-maili teel airinlehesoo@hot.ee
Eha Veem

Talgupäev
Varangul
Varangu külaseltsi korraldatav
igakevadine talgupäev toimus 4.
mail. Seekord oli talgulisi kokku
tulnud 22. Tööd toimusid kahel
objektil. Seltsimaja juures laoti
kuuri küttepuid ja Varangu pargis tehti koristustöid: saeti mahakukkunud puid, koristati oksi
ja riisuti lehti. Peale tublit tööd
pakuti seltsimajas talgusuppi,
kohvi ja kringlit. Aitäh kõigile,
kes kohale tulid ja suure töö ära
tegid!
Urve Kingumets
Varangu külaseltsi
juhatuse liige

Toimetamised kevadises Aasperes
Aprillikuu lõpus toimus Aaspere Laste Klubis filmivaatamise laupäevak, kus lapsed said suurelt ekraanilt filmi vaadata ja maiustada hea-paremaga. Samal õhtul oli täiskasvanutele kohvikuõhtu
MTÜ Aaspere Külakoda 15. juubeli auks.
4. mail osalesime üle-eestilisel Teeme ära talgupäeval. Risust
sai puhtaks vana kuurialune, esimese värvikihi bussipeatus, riisutud ja puhastatud teed ja teeääred ning palliplats. Bussipeatuse
kallal jätkusid tööd ka pärast talgupäeva.
11. mail hääletati Aasperes piirkondlikku kogukonnakogu. Vajalikud poolthääled saadi kokku ja nüüd jääb üle asi ametlikult
vormistada. Valituks sai kogukonnakogu koosseisuga Viljar Larin,
Alo Merilo, Regina Kuuskla, Juta Järve ja Jaanus Valving.
Juba kolmandat aastat lõi külakoda kampa valla kolmikvõistluse rattaralli sündmusega, millele antakse start külakoja eest.
Meie lõime meeleolu kohviku avamisega, kust pealtvaatajad ja
võistlejad said maitsta koduseid suupisteid ja kooke.
Emadepäeva tähistasime matkaga Viitnal, kus meie giidiks oli
Viive Kiis. Hea on jätkuvalt tõdeda, kui ilus on meie Eestimaa,
meie kodukant!
MTÜ Aaspere Külakoda
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
24.04.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kahele toetust vajavale isikule kokku
summas 390 eurot.
Määrati ühele isikule eluruumi tagamise teenus.
Määrati ühele õpilasele huvitegevuse toetus.
Määrati Võsu alevikus Merisiili detailplaneeringuga moodustatavatele liikluspindadele kohanimed Taeva tänav ja Kungla tänav.

juuni 2019

Olmeprügi tekitab
probleeme

Eraldati Haljala valla 2019. aasta eelarvest MTÜ-le Helisev Haljala tegevustoetust summas 720,66 eurot.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
Väljastati projekteerimistingimused Tatruse külas Kadaka katastriüksusele suvila püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Lihulõpe külas Kaerasaare katastriüksusele
olemasoleva elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
Kinnitati munitsipaaleluruumi Saare 3, Võsupere küla avaliku
enampakkumise tulemused.

30.04.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Kinnitati Aktsiaseltsi Haljala Soojus ja OÜ Vihula Valla Veevärk
2018. a majandusaasta aruanded ja nimetati Aktsiaseltsi Haljala
Soojus 2019 ja 2020 aastate raamatupidamise aastaaruannete auditeerijaks Osaühing „AMC Audit“ vandeaudiitor Merike
Kiisk.
Tunnistati vähempakkumisel “Haljala koolihoone hankija poolne ehituse projektijuhtimine” edukaks pakkumuseks Inseneribüroo Telora OÜ pakkumus maksumusega 5000 eurot, millele
lisandub käibemaks 20%.
Nõustuti Merisiili detailplaneeringu alal olevate kinnistute jagamisega ja ümberkruntimistega ning määrati moodustatavatele
katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Esitati Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku
kogukonnakogu statuut uues redaktsioonis volikogule menetlemiseks.
Esitati Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise kord uues redaktsioonis volikogule menetlemiseks.
Anda korraldus valla maal Võsu rand 1, Võsu alevik asuva müügikioski kõrvaldamiseks hiljemalt kolme kuu jooksul.

8.05.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 1060 eurot
ja ühele isikule sotsiaal toetus transpordikulude hüvitamiseks.
Suunati üks isik valla poolt osaliselt finantseeritavale üldhooldusteenusele.
Otsustati osaleda Tervise Arengu Instituudi (TAI) rahastus konkursil vanemlusprogrammi „Imelised aastad“ läbiviimiseks ja
esitada vastav taotlus. TAI rahastus on 5000, omaosalus 5000
eurot.
Määrati vallavanema äraolekul vallavanema asendajaks vallavalitsuse liige Kristi Aron.
Otsustati toetada lapse huviharidusega seotud laagreid kuni 50
% ulatuses laagri maksumusest aga mitte rohkem kui 200.00 eurot. Muuta huvihariduse ja huvitegevuse toetuste andmise korda lisades huviharidust toetavate laagrite toetamine ja esitada
vastav eelnõu.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus kahele õpilasele.
Väljastati load avalike ürituste Aaspere jaanituli, Võsu ranna liivaskulptuuride meisterdamine, Kaunid kontserdid Käsmus ja
Võsu Surfikooli Avapauk 2019 korraldamiseks.
Väljastati RUF EESTI AS-le luba ilutulestiku korraldamiseks
Vihula Mõisa territooriumil 1.06.2019.
Otsustati korraldada konkurss Võsu alevikus Mere tn 8a müügikoha väljaandmiseks.
Määrati tänavakaubanduse alad ja kinnitati tänavakaubanduse
müügipileti hinnad.
Nõustuti vee-erikasutusloa andmisega vee võtmisele Vihula külas Sikkani maaüksusel paiknevast puurkaevust.
Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat erandkorras ja tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Nõustuti Lahe külas maaüksuse jätmisega riigi omandisse, määrati moodustatava katastriüksuse koha-aadressiks Nurme ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%.
Määrati Idavere külas asuva Männiku katastriüksuse jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Männiku ja Männipõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa 100% ja Pehka külas
asuva Võsa katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste
lähiaadressideks Võsa, sihtotstarbega elamumaa 100% ja Võsapõllu, sihtotstarbega maatulundusmaa 100%.
JÄTKUB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 

Kuldar Pärn
Keskkonnaspetsialist

Haljala vald on jagatud kaheks
jäätmeveo piirkonnaks: endise
Vihula valla territoorium ja endise Haljala Valla territoorium.
Mõlemas piirkonnas kehtivad
erinevad määrused. Endise
Vihula valla territooriumil kehtib Vihula valla jäätmehoolduseeskiri ja selle rakendamise
kord. Endise Haljala valla territooriumil tuleb järgida Haljala
valla jäätmehoolduseeskirja.
Üldjoones tulenevad jäätmekäitlusnõuded ja eeskirjad jäätmeseadusest ja on valla piires
enamvähem sarnased. Väikesed
erinevused on seotud liitunud
valla piirkondade erisustega.
Jäätmekäitlus terve valla peale
ühtlustub alles riigihangete tulemusel Eesti Keskkonnateenustega ja RagnSellsi lepingute
lõppemisel aastal 2022.
Korraldatud jäätmeveoga on
kohustatud liituma kõik hoonestatud kinnistute omanikud.
Jäätmeveost vabastamine on
erand ja see tuleneb Jäätmeseadusest, ning on võimalik üksnes
seadustest toodud tingimustel ja
Vallavalitsusele esitatud taotluse alusel, mille Vallavalitsus läbi
vaatab. Lisainformatsiooni korraldatud jäätmeveo kohta leiab
Haljala Valla kodulehelt keskkonnarubriigi alt.
Samuti tuleb jäätmekäitlemisel silmas pidada, et kinnistupiires tekkivad olmejäätmed tuleb
jäätmevedajale üle anda jäätmetekke kohal, kui jäätmevedajaga ei ole kokkulepitud teisiti.

Siin tuleb arvestada, et avalikud
olmejäätmete konteinerid on
mõeldud üksnes avalikus ruumis (tänaval, supelrannas) tekkivale olmejäätmetele. Erakinnistutel tekkinud olmejäätmeid
avalikesse jäätmekonteineritesse tuua ei tohi, selline tegevus
on seadusandluse järgi karistatav. Ka on keelatud olmejäätmete põletamine. Kui kinnistuomanikel tekib jäätmeid palju ja
prügikast saab tihti täis, siis on

jäätmevedajaga alati võimalik
kokku leppida ja veograafik üle
vaadata.
Valla territooriumil on veel
probleeme tekitanud pakendite
kogumine. Tihti jõuavad Vallavalitsusse pildid, kus konteinerisse on pandud olmejäätmeid,
ehitusjäätmeid, s.h lehtklaasi ja
isegi ohtlikke jäätmeid (vanad
õlikanistrid, värvipotid jms). Valede jäätmete tulemusel pakendikonteineris oleme pidanud

Võsu jäätmejaam (Spordi tänav 16)
on avatud:
Reedel ja laupäeval
Esmaspäeval

9:00 - 18:00
9:00 - 15:00

Haljala jäätmejaama (Rakvere mnt
19a) on avatud:
Esmaspäeval
Teisipäeval
Neljapäeval
Reedel
Laupäeval

08:00 - 13:00
13:00 - 18:00
13:00 - 18:00
08:00 - 13:00
09:00 - 13:00

nii mõnigi kord konteineritühjenduse tellima olmejäätmevedajatelt, mis aga on tasuline ja
koormab valla eelarvet.
Sellest suvest lahendame ka
vallakodanike seas tekkinud
tüliõuna ja lõpetame suurte
olmejäätmekonteinerite paigutamise Võsu rannaparklatesse.
Paraku kasutatakse neid üldjuhul valesti tuues sinna suvilates
tekkinud prügi, mida peab seaduste ja määruste järgi üle andma omal kinnistul. Vallavalitsus
vaatab üle randade varustatuse
rannaprügikastidega, vajadusel
lisame neid.
Muudatusi ootavad ees ka
Võsu ja Haljala jäätmejaamad,
kus alates augustis hakkab
neid opereerima Lääne-Viru
Jäätmekeskus. See tähendab
eelkõige seda, et haldaja vahetumisel võib jäätmejaamade
töös tekkida tõrkeid, aga neist
anname kindlasti eraldi teada.
Kuni 1. augustini peaksid mõlemad jäätmejaamad töötama
tõrgeteta.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 21
Võsul, 2. aprillil 2019 kell 16:00.
Istungil osales 8 volikogu liiget: Krista Keedus, Margus Punane,
Anti Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin
Toming ja Tea Treufeldt.
Istungil ei osale Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe,
Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Aide
Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Otsusega nr 86 määrati tagasiulatuvalt 20. märtsist 2019 vallavanema asendajaks vallavalitsuse liige Eha Sirelbu.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 22
Võsul, 9. aprillil 2019 kell 16:00.
Istungil osalesid kõik 17 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer
Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Margus Punane, Anti Puusepp,
Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Tea
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Otsusega nr 87 loeti volikogu esimehe valimiseks korraldatud
salajase hääletamise tulemuste alusel valituks Haljala Vallavolikogu esimeheks VELLO VÄINSALU.
Otsusega nr 88 loeti vallavanema valimiseks korraldatud salajase hääletamise tulemuste alusel valituks Haljala vallavanemaks
IVAR LILLEBERG.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 23
Võsul, 24. aprillil 2019 kell 16:00.
Istungil osales 10 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström,

Krista Keedus, Rainer Lille, Aivar Maurer, Margus Punane, Anti
Puusepp, Greete Toming, Triin Toming ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Annika Hallimäe, Urve Kingumets, Annes
Naan, Mare Raja, Koidu Saamot, Tea Treufeldt ja Aide Veinjärv.
Määrusega nr 60 kiideti heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+.
Määrusega nr 61 kehtestati Peeter Toominga nimelise fotopreemia väljaandmise kord.
Otsusega nr 89 kinnitati alates 25. aprillist 2019 viie-liikmeline Haljala Vallavalitsus struktuur: vallavanem ja neli vallavalitsuse
liiget.
Otsusega nr 90 kinnitati Haljala Vallavalitsuse liikmeteks Kristi Aron, Eha Sirelbu, Kristel Tõnisson, Avo Bergström ja Ivar Lilleberg.
Otsusega nr 91 määrati alates 25. aprillist 2019 vallavanema
töötasuks 2 500 eurot kuus ja hüvitise suuruseks isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamiseks kuni 335 eurot kuus.
Otsusega nr 92 kiideti heaks Lääne-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava 2019 – 2022.
Otsusega nr 93 nõustuti AS-le Tariston kaevandusloa väljastamisega ja Keskkonnaameti otsuse eelnõuga „Maavara kaevandamise keskkonnaloa andmine Altpere liivakarjääri mäeeraldisele“.
Otsusega nr 94 algatati detailplaneeringu koostamine Essu
külas Visuoja ja Madismäe maaüksustele.
Otsusega nr 95 moodustati 26. mail 2019 toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonid järgmistes koosseisudes:
valimisjaoskond nr 1, asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik, Haljala vald. Esimees - Heete Sederholm, liikmed: Eha Veem, Pille
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Algas Võsu kooli- ja lasteaiahoone
arhitektuurivõistlus
Haljala vallavalitsus kuulutas
välja Võsu koolimaja ja lasteaiahoone ideekonkursi, et projekteerida Võsu piirkonna lastele
tänapäevastele nõuetele vastav
õpikeskkond.
Praegune, 1932. aastal ehitatud ja mitmes etapis juurdeehitustega täiendatud koolimajas
leidub kihistusi väga erinevate
ajastute koolikultuurist. Tehnoloogiamaja on amortiseerunud ning üheksandat aastat
asub „ajutiselt“ Võsu koolimajas
Pääsupesa lasteaiarühm. Laste
arv koolis tasapisi kasvab, lasteaiarühma on soovijaid veidi
rohkem kui kohti. Samuti ei
vasta Võsu koolihoone enam
koolidele kehtestatud tänapäevastele nõuetele, vajadustele
ning muutuvale õpikäsitlusele.
Võsu kooli ja lasteaiahoone
arhitektuurivõistluse eesmärk
on leida parim ruumiline tervik, mille käigus on muu hulgas
tarvis pakkuda parim lahendus
küsimusele, kas projekteerida

Võsu Kool, pilt valmis õpilaste ühisloominguna

kool ja lasteaed ühe hoonena
või eraldi galeriiühendusega
hoonetena. Ideekonkursi ülesande kohaselt kuulub koolihoone vanema osa ajalooline
fassaad säilitamisele, ülejäänu
osas ootame huvitavaid ja eelkõige praktilisi lahendusi, mis
arvestavad lasteaia- ja koolilaste päeva- ja õppekava ning
vanuselise eripäraga. Soovime,

et ruumide projekteerimisel ja
kujundamisel oleks aluseks 21.
sajandi õppimise ja õpetamise
põhimõtted: loovus ja innovatsioon, suhtlemine ja koostöö,
informatsioon, meedia ja tehnoloogilised oskused.
Hoonete projekteerija peab
lisaks hoone funktsionaalsusele
silmas pidama ka seda, et tegu
on Lahemaal pärandkultuuri

ja loodusväärtuste rikkas asukohas paikneva koolihoonega.
Olulised märksõnad on looduslähedus ja -säästlikkus. Arvestada tuleb sellega, et koolimajas toimuvad ringitunnid ning
pikapäevarühm. Perspektiivis
õpib Võsu kooli klassides kuni
12 õpilast ning Võsul asub kaks
lasteaiarühma.
Ideekonkursi võitjaga sõlmitakse tema pakutud ideekavandi alusel hankeleping projekteerimistööde teostamiseks.
Välja antakse auhinnad: I koht
10 000, II koht 5 000 ja
III koht 3 000 eurot. Lisaks
läheb jagamisele kaks ergutuspreemiat, kumbki suuruses
1500 eurot. Konkursi tähtaeg
on 15.08.2019 kell 13.
Lisainfo: Haljala vallavalitsus,
Riigihangete register.
Konkursi nimi: Võsu põhikooli ja lasteaiahoone ideekonkurss.
Liina Altroff
Võsu Kooli direktor

müügikoht esmaspäevast neljapäevani 15 eurot päevas. Nädalavahetuse hinnaks määrati 40
eurot, kuid üksiku nädalavahetuse sisse jääva päeva eest tuleb
lunastada 20 eur eest. Elektri
võimaluseta müügikoht maksab
üks päev nädala sees 10 eurot,

Bergström, Epp Ojalill ja Merikene Teppe. Asendusliikmed: Heino Muruvee ja Mirjam Kulla;
valimisjaoskond nr 2, asukohaga Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald. Esimees - Marju Kirsipu, liikmed Marika Sundla, Sirje Kiviberg, Maiga Parksepp, Elisabeth Orgmets ja Raivo
Reinike. Asendusliikmed: Pille Kalde ja Katrin Kivi.
Otsusega nr 96 nimetati Haljala valla esindajaks Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul vallavalitsuse liige Ivar Lilleberg ja tema asendajaks Kristi Aron.
Otsusega nr 97 nimetati Haljala valla esindajaks Eesti Linnade
ja Valdade Liidu üldkoosolekul vallavanem Ivar Lilleberg ja tema
asendajaks vallavalitsuse liige Kristi Aron.
Haljala valla esindajaks Liidu volikokku nimetati vallavanem
Ivar Lilleberg ning tema asendajaks vallavalitsuse liige Kristi Aron.
Otsusega nr 98 arvati haridus- ja noorookomisjoni liikmete
nimekirjast välja Helen Võssar.
Otsusega nr 99 arvati keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liikmete nimekirjast välja Kristjan Alanurme ja Ivar Lilleberg ning nimetati komisjoni liikmeks Jaan Kruus.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 24
Võsul, 21. mail 2019 kell 16:00.
Istungil osaleb 14 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström,
Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille,
Aivar Maurer, Annes Naan, Margus Punane, Mare Raja, Greete
Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Anti Puusepp, Triin Toming ja Koidu Saamot.
Määrusega nr 62 kehtestati Haljala valla aleviku- ja külavanema ning kandikogu statuut.

nädalavahetusel üksik päev 15
eurot ja kogu nädalavahetus 35.
Uutel kaubandustegevuseks
määratud aladel on võimalik
kaubelda ka pikema peroodi
vältel. Kui kauplemisperiood
on pikem kui üks nädalavahetus, sõlmitakse kauplejaga

8.05.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati Sagadi külas Põldre katastriüksuse maa sihtotstarbeks
elamumaa 100%.
Esitati Haljala valla 2018 majandusaasta aruanne audiitorile ülevaatamiseks ja arvamus andmiseks.
Väljastati ehitusluba Lahe külas Vanajõe katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Kinnitati Aktsiaseltsi Haljala Soojus nõukogu liikmete tasud.
Tehti volikogule ettepanek suurendada Aktsiaseltsi Haljala Soojus nõukogu liikmete arvu kuni viie liikmeni ja esitati vastav eelnõu volikogule menetlemiseks.
Tehti volikogule ettepanek delegeerida Haljala valla ametiasutuse ja tema hallatavate asutuste ülesannete täitmisega seotud
andmekogude asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine Haljala Vallavalitsusele ja esitati vastav eelnõu.
Tehti volikogule ettepanek kinnitada Haljala valla üldplaneeringu ja Vihula valla üldplaneeringu, koos põhilahenduste muudatustega, ülevaatamise kokkuvõte ja esitati vastav eelnõu.
Infotunnis arutati Võsu Kooli ideekonkursi hetkeseisust, Haljala valla õpilasliinide hanke ettevalmistamisest, hankeplaani
muudatustest seoses kergteede hooldusega ning tehti SA Võsu
Kuurort nõukogule ettepanek lõpetada hiljemalt 31. mail 2019
sihtasutuse juhatuse liikme leping ja anda vallavalitsusele üle
sihtasutuse pooleliolevad projektid.

15.05.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas 463 eurot.
Määrata ühele isikule eluruumi tagamise teenus.
Väljastati projekteerimistingimused Võhma külas Mäesalu katastriüksusele suvila püstitamiseks ja Võhma külas Võhma-Volmari katastriüksusele elamu ja kõrvalhoone püstitamiseks.

Haljala valla kaubandus sai uue regulatsiooni
Mai alguses võttis Haljala Vallavalitsus vastu korralduse,
millega kehtestab tänava- ja
kandekaubanduse piirkonnad
ja hinnad.
Võsu turuplatsil (Mere tn 49a)
on võimalik valida kauplemist
kioskis (üks päev 5 eurot, 10
päeva pilet 25 eurot ja kuu aega
40 eurot) või müügikohas (hinnad vastavalt 3, 15 ja 25 eurot)
Haljalas Tallinna mnt 1b alal
on samuti kauplemise päevapilet 3, 10 päeva 15 ja kuu aega
25 eurot.
Kauplemishuviliste
arvu
tõusmise tõttu määrati Võsu
alevikus lisaks Mere tn 49a veel
piirkondi, kus tohib kaubandustegevust viljeleda (Vt kaardilt)
Nendes piirkondades on võimalik valida elektri võimalusega

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

eraldi maakasutuse leping. Leping sõlmitakse üldjuhul kuni
kolmeks kuuks. Elektri võimalusega müügikoht hinnaga 250
eurot ja elektri võimaluseta
müügikoht 150 eurot kuus.
Kandekaubandus, mis toimub müüja käest, käsikorvist,
kandelaualt või muust müüja
poolt kantavast või kaasaveetavast inventarist, on lubatud
Võsu alevikus vallale kuuluval
territooriumil ja rannaalal.
Rannaalale on lubatud teenuse osutamiseks paigaldada
ainult igapäevaselt teisaldatavaid vahendeid.
Kaupleja tegevuskoha kooskõlastab majandus- ja planeerimisosakond. Lisainfo telefonil
325 8639.
HVS

Määrusega nr 63 tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu
20.05.2011 määrus nr 40 „Tänavatel, turgudel ja avalikel üritustel
kauplemiseks väljastatavate müügipiletite hindade kehtestamine“.
Otsusega nr 100 kinnitati Haljala valla üldplaneeringu ja
Vihula valla üldplaneeringu ülevaatamise kokkuvõte.
Otsusega nr 101 muudeti aktsiaseltsi Haljala Soojus põhikirja
punkti 7.2 ja suurendati aktsiaseltsi nõukogu liikmete arvu kuni
5 liikmeni.
Otsusega nr 102 delegeeriti Haljala valla ametiasutuse ja tema
hallatavate asutuste ülesannete täitmisega seotud andmekogude
asutamine ja andmekogude põhimääruste kinnitamine Haljala
Vallavalitsusele.
Otsusega nr 103 muudeti Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsust nr 15 „Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude
kinnitamine“.
Keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liikmeks kinnitati TARMO LOOD.
Kogukonnakomisjoni koosseisust arvati välja KRISTJAN
ALTROFF ja TIINA LAULIK ning komisjoni liikmeks kinnitati
EDUARD VAINU;.
Kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisust arvati välja IVAR LILLEBERG ning komisjoni liikmeks kinnitati AVO SEIDELBERG.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

Väljastati ehitusluba Sagadi külas Rästase katastriüksusele elamu laiendamiseks ja Sakussaare külas Orumäe katastriüksusele
garaaži püstitamiseks.
Väljastati luba reklaami paigaldamiseks Võsu alevikus Mere
tänava ja maanteede 17177 ja 17210 ristumiskohale, eksponeerimiskestusega 16.05.2019 kuni 30.09.2019 ja Võsu alevikus
Kasteheina kinnistule, eksponeerimiskestusega 16.05.2019 kuni
30.12.2019.
Väljastati Haljala Rahvamajale luba avaliku ürituse „Suvealguse
Simman“ korraldamiseks 21.06.2019.
Määrati Haljala valla esindajaks MTÜs Rakvere Haigla, Mittetulundusühingus Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, Mittetulundusühingus Lääne-Viru Jäätmekeskus ja Sihtasutuses Virumaa
Muuseumid vallavanem Ivar Lilleberg.
Nõustuti MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse ohtlike jäätmete käitluslitsentsi nr 0450 muutmisega.
Otsustati seada Haljala valla omandis olevale Haljala alevikus
asuvale kinnistule Uus põik 18, tähtajaline ja tasuline hoonestusõigus.
Otsustati sõlmida Vihula Manor Hospitality Osaühinguga tähtajaline rendileping Vihula külas Kooli kinnistul elamispinna rentimiseks.
Otsustati omandada Eesti Vabariigilt tasuta Haljala vallale Käsmu sadama detailplaneeringu elluviimiseks vajalik Merekooli tn
1 kinnisasja osa pindalaga 963 m2 ja liita see Haljala valla omandis oleva Merekooli tänav kinnisasja koosseisu ning võõrandada
Eesti Vabariigile tasuta Haljala valla omandis olev Merekooli tn 6
kinnisasi pindalaga 55 m2, selle liitmiseks Eesti Vabariigile kuuluva Merekooli tn 1 kinnisasja koosseisu.
Otsustati leida võimalusel vahendid Võhma seltsimajas teostatud renoveerimistööde eest tasumiseks Haljala valla 2019 aasta
lisaeelarvest.
Otsustati lugeda edukaks ML Consult & Prtners OÜ esitatud
pakkumus ja sõlmida leping Mere tn 8a pinna rentimiseks 2019
suvehooajaks.
Infotunnis arutati jätkusuutliku kogukonna koostööettepanekut
kaugtöökuubikute paigaldamiseks vallaruumi.

Haljala Valla Sõnumid
Haljala Valla Sõnumid on mõeldud jõudma iga
Haljala valla elaniku ja asutuse postkasti.
Kui mingil põhjusel ei jõua valla leht teieni kuu
kolme viimase tööpäeva jooksul,
siis palun andke sellest teada aadressil:
leht@haljala.ee
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Sport / Kool

SPORT
HÕBEMEDAL KEHTNAST
Valtu spordimajas toimunud traditsiooniliselt kreeka-rooma
maadlusvõistluselt XXXI Kehtna Liud tõi Haljala noormees
Kahro Pallon (pildil casakult esimene) kehakaalus +65kg hõbemedali. Kahro sai 4 matšivõitu ja alistas veel mõni kuu temast
selgelt parema olnud Christian Arusaare Rakverest. Poolfinaalis
oli Kahro tulises kohtumises parem läti võistlejast. Kahro on teinud oma arengus suure sammu edasi ja tema vanuseklassis on
Eestis täna vaid üks vägilane parem.

juuni 2019

Haljala noored on
maadlusmatil edukad
Marger Pormann

Treener

Marger Pormann

MÕEK KAITSES TIITLIT
Haljala valla teisel lauamängude mitmevõistlusel kaitses Veljo
Mõek edukalt oma esimeselt mitmevõistluse saadud meistritiitlit. Poolteist punkti jäi temast maha teisele kohale jäänud Avo
Seidelberg. Kolmanda koha saavutas külaisesineja Viru-Nigulast
Ervins Veitsurs.
Male võitis täispangaga Kalev Pagar, teine Veljo Mõek ja kolmas Ervins Veitsurs.
Kabe esikoht Avo Seidelbergile, teine Ervins Veitsurs ja kolmas Veljo Mõek.
Koroonas – esikoht Avo Seidelbergile,teine esikohaga võrdse
punktide arvuga Tarmo Nuija, kolmas Arkadi Mašegirov. Lauatennises esikoht Arkadi Mašegirovile, teine Avo Seidelberg, kolmas Veljo Mõek.
HVS

VÕSU 7 SARJA VÕITIS ANATOLI LANS
Viimase, seitsmenda, etapi finaalis läksid esikoha pärast kokku
vennad Arakud Kadrinast. Sel korral jäi Siim peale ja Mihkel pidi
leppima teise kohaga. Kolmanda ja neljanda koha mängus kohtusid Anatoli Lans ja Jaanus Lokotar, vaatamata Lokotari visale vastupanule suutis Lans emotsioone vaos hoides ja targalt mängides
võita. Jaanusele läks parima veterani tiitel. Parim noormängija
oli Kairi Manninen. Haljala valla parimaks tuli Arkadi Mašegirov.
Üldarvestuses oli kindel võitja Anatoli Lans, edu teiseks jäänud Siim Araku ees 7 punkti. Punktiga vennast maha jäänud
Mihklile kolmas koht. Parim naismängija Ülle Vilba oli üldarvestuses neljas, temast puktiga tagapool oli veteranide parim Jaanus Lokotar. Veteranide teine oli Arkadi Mašegirov ja
kolmas Avo Seidelberg. Haljala valla esimeseks sai Kunnar
Vahtras, teiseks Aarne Idavain ja kolmandaks Tarmo Nuija.
Täname kõiki osalejaid kõikidel etappidel! Jätkame uuel hooajal
septembri viimasel pühapäeval uue seeriaga, mis kannab järjekorranumbrit 8.
Avo Seidelberg

VÕSU TENNISE SUVEHOOAEG ALANUD
Tenniseväljak sai mängukõlbulikuks mai keskel. Vallavalitsus
kehtestas uue hinnakirja. Mängu tund maksab 12 €. Kui väljak
broneeritakse ühel päeval kaheksaks tunniks siis on hind 90
€, kaheteistkümneks 125. Võimalik on soetada ka 10-korra pilet 100 € eest. Harrastajatel on võimalus kasutada peale mängu
Võsu spordihoones pesemisvõimalust. Väljakut saab broneerida
Võsu spordihoonest tel 323 8400, e-postiga vosu.spordihoone@
haljala.ee, või tel 502 0612, 5 650 0505.
Hooaja avavõistlus toimub 31. mail, 1. juunil. Tegemist on paaristurniiriga, korraldab Robert Antropov.
15. juunil toimub tennisepäev alustajatele Tule tutvu tennisega algusega kell 11.00. Korraldab tennisetreener Kirsi Raudsepp.
Soovist osaleda palume teada anda spordihoone telefonil 323
8400 või e-postiga vosu.spordihoone@haljala.ee kuni 12. juunini.
Juuni lõpus, 28.06-29.06 on tenniseväljak broneeritud Võsu-Käsmu rahvusvaheliseks harrastajate turniiriks, mis toimub
Käsmu ja Võsu väljakutel, korraldaja Tenniseklubi XO.
Avo Seidelberg

2018 aastal alustas
Caaro SK maadlusklubi
treeningutega Haljalas.
Kohe esimesel aastal
on Haljala parimaks
maadlejaks kerkinud
Kahro Pallon, kes on
omavanuste hulgas
Eestis teine! Lisaks
Kahro Pallonile on veel
võistluskogemusi saanud ja poodiumil olnud
Kaisa Pallon ja Tristan
Tedrekin.
Rõõmu teeb, et lapsed soovivad
võistelda ja oma oskused proovile panna võistlustel. Miks ei
võiks Haljalast võrsuda uus Palusalu või Lurich? Usun, et igas
külas on see talent olemas, ta
tuleb vaid trenni meelitada. Igas
lapses on oma sära!

Viimane võistlus oli Kahrol (vasakult esimene) treeneri sõnul parim ning oma kategoorias
on temast paremaid veel vaid üks. Foto: Erakogu

Kõik ei pea võistlema esikohtade nimel, maadlus annab väga
palju juurde ka lihtsa hobina, et
olla edukas ja tugev inimene nii
vaimselt kui füüsiliselt. Näiteks
Pormanni alt on sirgunud meie
suurärimees Oleg Gross, kes
rõõmuga meenutab aega kui oli

maadleja – see aitas teda täna
nii kaugele ka äris.
Treenerina teeb heameelt
ka see, et Kahro Pallon osaleb
sellel aastal Itaalias kahe nädala pikkuses treeninglaagris, kus
tal on võimalik areneda, et olla
järgmistel aastatel veel edukam.

Lisaks toimub suvel Saaremaal
treeninglaager ja Soomes.
Lapsevanemad, siiralt loodan, et panustate oma lastesse
ja leiate võimaluse ka trennideks. Lapse argengu tasakaalustamiseks on vajalik, et peale koolitööd oleks noorel ka
füüsilist tegevust. Olgu selleks
maadlus, võrkpall, kergejõustik
või mõni teine ala, aga treeningule võiks tee leida iga laps! Kui
sinu laps ei osale veel trennides,
siis suhtle oma lapsega ja toeta
julgelt tema sporditeed!
Suvel on Haljalas treeningutega paus, siis on võimalik
liituda Caaro SK treeningutega Kadrinas, täpsem info treeningute toimumise kohta on
jooksvalt leitav meie FB kontol:
Caaro SK või treener Marger
Pormann 5189060
Näeme trennis, liitu võitjate
tiimiga!
FB: Caaro SK
Instagram: caaro sk

Nädal keelele, mida räägivad
emakeelena 380 miljonit inimest
Tänases maailmas, kus kõik piirid valla, ei ole mõtet kahelda
võõrkeelte vajalikkuses. Selleks, et inglise keele tähtsust ja
võlu tervele kooliperele meenutada, leidis maikuu esimesel
täisnädalal Haljala koolis aset
inglise keele nädal.
Keelenädal algas klassiruumi
seinte vahel enne, kui näitused-esitlused avalikuks said.
Õpilased leidsid teemad, mis
neid kõnetavad, otsisid materjale, koostasid slaidikavad
ning õppisid neid ette kandma.
Näituste tarvis otsiti välja inglisekeelseid salme, mõtteterasid,
mõistatusi, samuti uuriti inglisekeelse maailma tähtsamate
tegelaste kohta – oma koha

seinal leidsid Emma Charlotte
Duerre Watson, Elton Hercule
John ja Russell Edward Brand,
ei puudunud ka sportlased,
näiteks LeBron James ning
Stephen Curry. Näituste seina
ees võis tihti kuulda ka võimsaid naerupurtsatusi, sest õpilased olid välja pannud ka inglisekeelse huumorinurga.
Suurest infotelerist võisime
samal ajal jälgida ka tõsisemaid
uudiseid SkyNewsilt.
Teisipäev oli pühendatud
USAle, Ameerika Ühendriikidele. Noortele oli tulnud rääkima külaline Alisa Page Redding
Ameerika inglise keele dialektidest.
Haljala koolis alustavad lap-

sed inglise keele õppimist 3.
klassis. Esimesed kokkupuuted
võõrkeelega tulenevad siiski
ilmselt kõigil juba lapseeast, kui
vaadati televiisorist multifilme!
Seega ei olnud I kooliastme
õpilastel taolise keele olemasolu üldse uudiseks, kui 8. klassi
õpilased neid kolmapäeval koolimaja suurte osasse infoteleka
juurde keelenädala digimänge
mängima ja –muinasjutte lugema kutsusid! 8ndikud kutsusid
nooremaid koolikaaslasi üles
inglise keelt joonistama, tundide lõpetuseks võeti ette ühine
Kahoot! nutiviktoriin.
Euroopa päev on iga-aastane
tähtpäev, millega pühitsetakse rahu Euroopas ja Euroopa

ühtsust. Seda tähistab Euroopa
Liit 9. mail. Euroopa põhimõtteid tutvustas III kooliastme
õpilastele (otseloomulikult inglise keeles!) meie kooli õpetaja
Martin Pent.
Reedel võeti terve kooli pea
veerandtuhande
õpilasega
keeltenädal kokku. Kõik toredad luuletused, naljad, mõistatused, laulud, teadmised, viktoriinid, videod ei mahtunud ette
nähtud tunnikese sisse, seega
esitatakse tehtud töid veel
edaspidigi.
Haljala Kool

Haljala Valla Sõnumid

Järgmine
Haljala Valla
Sõnumid
ilmub juuni
viimaseks
tööpäevaks

LÜHIDALT

Oodatud on vihjed
ja kaastööd
iga kuu 15.
kuupäevaks

Vasakult Raili, Madli, Aleksandra, Henry, Marlon, Siim ja Gabriel

PEATU, VAATA, VEENDU
Võsu Kooli 6. klassi õpilased markeerisid Võsu alevis neli jalakäijate teeületuskohta sõnumiga PEATU, VAATA, VEENDU!
Kampaania eesmärgiks on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel.
Turvalist liiklemist kõigile!
Võsu Kool

Ajalehe vastutav
väljaandja on Haljala
Vallavalitsus
Mere tn 6, Võsu alevik,
45501 Lääne-Virumaa
Telefon: 327 8227,
E-post: leht@haljala.ee
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Koolis loetakse tibusid
kevadel
Looduse kevadine pidu on alanud: kõik sirutab ja hingab, särab ja õitseb. Loodus hakkab
valmistama tera ja iva, tuuma
ja marja. Koolilaps on aga kogu
talve tarkust kogunud ja peab
kevadeks olema valmis.
Haljala kooli lapsed pole ainult koolipinki nühkinud, vaid
mõõtu võtnud aineolümpiaadidel ja mitmetel loomingulistel
konkurssidel.
Matemaatika olümpiaadil lahendasid ülesandeid 6 last: 5.
klassi õpilane Marleen Laigu
oli 55 osaleja seas 13. ja 6. klassi õpilane Minna Marie Kask
7. (osalejaid 32), 7. klassi õpilane Kert Roov 6. (osalejaid 27).
Nutispordis oli edukas 3. klassi
õpilane Liisbet Laigu: piirkondlikus voorus oli ta I ja üleriigilises voorus sai 6. koha.
Inglise keele olümpiaadil käis
11 õpilast. Maakonnas olid esikümne 6. klassi õpilane Minna
Marie Kask (5.-6. koht 36 osaleja seas), Markus Roost 8.-9.
ja Noel Lünekund 10. (osalejaid
36). Poisid õpivad 8. klassis.
Eesti keeles näitasid oma
teadmisi 5. klassist Marleen
Laigu (5. koht), 6. klassist Minna
Marie Kask (7.-8. koht) ja Kärt
Liiva. Veel osalesid Meriliis
Õunpuu ja Cristel Valeria Maasik 7. klassist ja Säde-Liis Orujõe 9. klassist.
Loodusteaduste olümpiaadi
piirkondlikus voorus osales Ar-

nis Avar Sammalpärg (8. klass).
Kaheksanda klassi õpilane Elis
Heinmaa sai käsitöö olümpiaadil III koha.
Rahvaluuleolümpiaad
tähendas
maakonna
voorus
uurimistöö kirjutamist ning
Meriliis Õunpuu sai I, Cristel
Valeria Maasik III ja Miia Vask
IV koha – kõik 7. klassi õpilased, ning Kadri-Ann Rae 9.
klassist I koha. Kõik neli õpilast
olid kutsutud ka üleriigilisele
olümpiaadile, kus tuli lahendada folkloorialaseid ülesandeid.
7.-9. klassi vanuseastmes jäid
Meriliis 11., Cristel Valeria 13.
Miia 14. ja Kadri-Ann 16. kohale. Meriliis pälvis ka uurimistöö
eripreemia.
Õpioskuste olümpiaadil said
3. klassi õpilased Liisbet Laigu
ja Marten Toomejõe II koha.
Peale aineolümpiaadide on
toimunud hulk muid konkursse. 3. klassi õpilased olid edukad konkursil „Kino maale“.
Õpilased tegid ise multifilme.
Üks võistkond (Liisbet Laigu,
Adeele Saamot, Delisa Valving,
Käroli Vaher, Henry Heinmets,
Mattias Liivamäe, Carmen Sinisoo) sai parima loodusteemalise filmi tiitli ja teine võistkond
(Georg Tamm, Sergo-Kaspar
Klaus, Dariel Lukašenko, Kevin-Gustav Kütt, Mattias Toming, Henry Samolberg) pälvis
1. jalaväebrigaadi eripreemia.
„Märka marti!“ konkursil

märgati 7. klassi õpilasi Cristel
Valeria Maasikut (rahvalemmik)
ja Emmeline Seppa (3. koht).
Joonistusvõistlusel
„Minu
tuleviku Rakvere jõulupuu“ oli
edukas Robin Voogla 4. klassist
– II koht ja teatrikunsti disaini
preemia, Mihkel Ulst (6. klass)
– II koht ja parima grupitöö tegid Elisete Palm ja Kätriin Kalvet 5. klassist.
Metsapostkaarti
„Pühad
metsas“ joonistasid üle Eesti
200 last, nende hulgas ka Haljala kooli 1. klassi õpilane Hanna
Marii Telvik.
Maakonna kirjandivõistlusel
esindasid Haljala kooli 6. klassi
õpilased Minna Marie Kask ja
Kärt Liiva 6. klassist. Mõlemad
tüdrukud on sel õppeaastal
koostanud ka uurimistöö: Minna osales väikeste kodu-uurijate konkursil ning Kärt kuulutati põhikooliastmes parimaks
Pedagoogika Arhiivmuuseumi
kooliajaloo-teemaliste
uurimuste konkursil. Väikeste kodu-uurijate konkursile saatsid
oma uurimuse ka 4. klassi õpilased Oliver Marten Lillevälja ja
Anett Veiert.
Nuputa võistlusel sai 5.-6.
klassi võistkond (Marleen Laigu, Riiko Altmäe, Minna Marie
Kask, Robin Randoja) III koha
ja 7. klassi võistkond (Henry Antonis, Teiren Tõld, Kert Roov)
said 5. koha.
Lääne-Virumaa inglise kee-

le sõnamängus Scrabble läks
hästi 9. klassi poistel: vastavalt
Jan Mattias Ranne III, Olever
Kurs 7. ja Karl Kristjan Eluri 11.
koht. Inglise keele etluskonkursil käisid aga Teele Valdlo ja
Henry Samolberg 3. klassist ja
5. klassi tüdruk Emma Antonis
sai eripreemia.
Maakondliku mälumängu 7
vooru järel sai Haljala 8. klassi
võistkond (Karin Kivilo, Helerin Tamberg, Stefi Pärnoja, Arnis Avar Sammalpärg) III koha.
Kes teeb, see jõuab – see
vanasõna iseloomustab 6. klassi õpilast Minna Marie Kaske,
kes osales matemaatika, inglise
keele, eesti keele olümpiaadil,
käis kirjandivõistlusel ja Nuputa
konkursil, kirjutas uurimistöö.
Mitmel konkursil osalejaid oli
veelgi.
Laululapsed on osalenud
Eesti Meestelaulu poiss-solistide maakonna voorus (Tõnn
Lipp 1., Tristan Tedrekin 2.,
Marten Toomejõe 3., Oliver
Marten Lillevälja 4., Kahro Pallon 4., ja Mihkel Liiv 5. klassist).
Maakonna solistide võistlusel
„Viru lauluke“ osalesid Lisett
Isabel Villenthal (1.), Merilin
Kurs (2.) ja Tristan Tedrekin (2.
klass).
Rõõmustame ja hõiskame
koos mudilas- ja poistekooriga,
kes pääsesid laulupeole!

ÕNNITLEME VANEMAID

KERTU ja JANAR ROOV
poeg ARON ROOV sündis 20.04.2019
BIRGIT ja SIIM PALU
poeg JOHANNES PALU sündis 06.05.2019
DEIVI MÜLLA ja EGON LIIVAMEES
tütar HENNA LIIVAMEES sündis 04.05.2019
KARIN AASA ja INDREK ARULA
Tütar ROMIINA ARULA sündis 11.05.2019

ÕNNITLUSED

101

STELLA TAMM – 15. juuni

93

AINO PAJUSTE– 26. juuni

89

JOOSEP UUKKIVI– 05. juuni
JUTA SUNDLA – 13. juuni

88

SILVI TOOME – 19. juuni
VILMA KIVJA – 27. juuni

87

ESTER PENJAM – 16. juuni

86

VIVE VELLAK – 07. juuni
VEERA-MIRALDA MIKSON – 18. juuni
ASTRID AASMÄE – 18. juuni

85

ELMA MEIKAR - 13. juuni
SILVIA KOND – 24. juuni
ASTRID VALENG – 26. juuni

84

MILVI ELURI – 08. juuni
OSKAR KENDRA – 09. juuni
HELGI REIU – 20. juuni

Haljala Kool

83

Kooliharidust on Haljalas antud
juba 332 aastat
Haljala kool on kogu Virumaa
vanim kool, kuuludes ühtlasi Põhja-Eesti 11 vanima kooli
hulka, mis rajatud B.G.Forseliuse eluajal ja tänu temale. 1687.
aasta sügisel saabus Haljalasse
Forseliuse seminari kasvandik Jaak, noormees, kellest sai
Haljala esimene koolmeister
ja koolile alusepanija. 18 poissi, kes olid pärit kihelkonna 14

mõisast, alustasid õppimist eestikeelses rahvakoolis.
Jaagu auks pidas koolirahvas
16. aprillil, viimasel veerandi
päeval, Jaagupäeva! Hommikul koolimajja astudes tervitas
meid Jaaguks kehastunud koolijuht Ivo Tupits. Päeva jooksul
tähistasime sünnipäeva kringli
ja kogu kooli sünnipäevalauluga, parimad soovid koolile ning

hariduselule Haljalas kõlasid
kõva häälega üle aula.
Kauni kevadpäeva õhtul saime veelkord kokku tulla – nüüd
siis juba kogu kooliperega, oodatud ka lapsevanemad ning
sõbrad. Kogunesime Haljala
Rahvamaja juurde, et läbida traditsiooniline teatejooks - Jüriöö
Jooks! Sünnipäevajooksul võttis
võimsa võidu 8. klass, kes esin-

OSKAR RATASEPP – 10. juuni

82

GALINA ARUSTE – 03. juuni

81

VALVE PIHLAK – 01. juuni
SAIMA ETVERK – 04. juuni
VOLLI PERVE – 28. juuni

das kooli ka valla jooksul Sagadi
Mõisas.
Uue õppeaastaga hakkame
käima Haljala koolihariduse
333. aastat. Inglinumber, mis
lubab loomingulisust, avameelsust ja positiivsust, avades hoopis uue peatüki. Praegusel hetkel aga - hip-hip-hurraa, palju
õnne Haljala Koolile!

80

RAIVO AROS – 18. juuni
ANNE-LIIS VEBER – 01. juuni
AIME PROMEN – 24. juuni
MALLE FLOREN – 29. juuni

75

ENDLA KIVIBERG – 02. juuni
HELGI SAAREOKS – 17. juuni
JAAN VEERVÄLI – 17. juuni
MALLE LAOS – 18. juuni
MAIE TROFIMOVA – 18. juuni

Haljala Kool

LUULETUSED
MINU EMA
Rauno Pentinen

MINU EMA
Trevor Lilles

EMPS
Martten Toomejõe

70

MINU EMA

ILMAR RÜÜTNA – 01. juuni
MAIA MÄNNIK – 08. juuni
EVI PÕLDMA – 08. juuni
ANNE HALLIMÄE – 09. juuni
MARE KIVIPALU – 16. juuni
ANNE PÕLDMAA – 20. juuni
TÕNU REEVEER – 29. juuni

Annaliisa Palm

Minu emal neli last,
lapselapsi on tal kaks.
Meie eest ta hoolt kannab,
kui on vaja nõu meil annab.

Minu ema nimi Marju,
ei ta minu peale karju.
Spordiplatsil õheskoos,
palli lööme täies hoos.

Ema, ema kallis ema,
küll sa oled täna kena.
Hommikul mind äratad,
valjul häälel käratad.

Sa oled nii kallis, ema,
oled ilus, tore ning kena.
On mõnus ju juures,
palju armastust su südames suures.

Hommikul ta ärkab vara,
palju tööd on teha tal.
Töötab haiglas, kodus, aias –
ära tööd kõik teha jõuab.

Kahekesi õhtul köögis,
valmistame maitsva söögi.
Minu ema on ju kokk,
mina olen maiasmokk.

Et ma ärkaks üles ruttu,
kuigi tahaks jääda tuttu.
Saadad mind sa rõõmsalt kooli,
mina täna muus ei hooli.

Sinu silmades rõõmu näen,
kui saab mööda su tõine päev.
Ole väga kallis mulle,
palju armastust kingin sulle.

Rõõmus on ta meel,
kui ka raskusi tal teel.
Minu ema tore, hea –
teda kalliks mina pean!

Tihti teen ma talle kalli,
kingin talle suure salli.
Pika pai teen talle ka,
ütlen, armas oled sa!

Peale kooli teen sul kalli,
kingin sulle õhupalli.
Kõnnime me koju koos,
õhtu läheb täies hoos.

Lohutada oskad sa,
sinuta elada ma ei saa.
Kui ilusad on ilmad,
säravad su silmad.

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
AINO VEHIK

16.10.1926 – 22.04.2019

HELGI KURVITS

15.11.1941 – 08.04.2019

TÕNIS SAAR

07.04.1950 – 08.05.2019

LJUDMILA ALEKSEJEVA

25.05.1957 – 26.04.2019

8

juuni 2019

KULTUURIKAVA.EE
Laupäev, 1. juuni kll 12 Lastekaitsepäeva rattaralli Haljala rahvamajas
Laupäev, 1. juuni kll 19:30 Võsu suve avamine 2019 Võsu rannas
6, 7, 8 ja 9 juuni kell 19 suvelavastus „Kuu aega maal“ Sagadi mõisas
Pühapäev, 9. juuni kell 15 kontsert Valgel ööl Käsmu kirikus
Kolmapäev, 12. juuni kell 19 Paul Neitsov ja Jaan Pehk kontserttuur „Kontrastid“ Vihula mõisas
13, 14, 15 ja 16 juuni kell 19 suvelavastaus Kuu aega maal. Sagadi mõisas
Reede, 14. juuni kell 16 Võnge 2019. Rändav kultuurifestival Altja külas
Laupäeval, 15. juuni Aaspere jaanituli.
Pühapäev, 16. juuni kell 12 Essu mõisa duatlon Essu mõisas
Esmaspäev, 17. juuni Mart Kivastik „Külmetava kunstniku portree“ - Konrad Mägi igavene rännak. Lavastaja ja muusikaline kujundaja: EVA KALBUS, Lainela Puhkekülas
Reede, 21. juuni kell 19 Suve alguse simman Haljala rahvamaja
Laupäev, 22. juuni kell 19 Vihula Jaanituli Vihula mõisas. Mõnus atmosfäär, uhke jaanilõkke ja
põnevad tegevused kogu perele! Jaanitule raames toimub Marko Matvere & VLÜ 30 juubelikontsert. Õhtu edenedes kütab tantsuplatsi tulikuumaks legendaarne retroansambel Regatt. Õhtujuht
Meelis Sarv.
Laupäeval, 22. juuni RaceWars 2019 Rutja lennuväljal
Pühapäev 23. juuni, kell 10 Maakaitsepäev Võsul
Pühapäeval 23. juuni Võsu jaanituli rannamäel. Kell 19 mängud suurtele ja väikestele, kell 21.00
lõkke süütamine ja ansambel PRIME TIME
Pühapäeval kell 23. juuni Rutja jaanituli
Neljapäeval 27. juuni kell 17 saabub Laulupeo tuli Eisma sadamasse. Sealt liigub tuli 17.45 Vergi
sadamasse, 18.45 Käsmu sadamasse ja jõuab kell 20 Võsu sadamasse. 28. juunil kell 9 liigub tuli
Võhma seltsimajast Viitna suunas.
Laupäev, 29. juuni kell 16 5.Auküla minitriatlon Aukülas
Laupäev, 29. juuni kell 20 Adeele Sepp ja Jaan Jaago - Vihula, Rutja, Rannapere
Pühapäev, 7. juuli kell 12 almistupüha Vainupea kalmistul
Pühapäev, 7. juuli Liivaskulptuuride meisterdamine Võsu rannas
Neljapäev, 11. juuli kell 19 Hedvig Hanson „Olemise viis“ Vihula mõisas
Reede, 12. juuli Disco Tallinn piknik Eisma sadamas
Laupäev, 13. juuli kell 12 Haljala kodukohvikute päev Haljala rahvamajas
Pühapäev, 14. juuli kell 12 Harrastusteatrite Teatripiknik Haljala rahvamajas
Pühapäeval, 14 juuli kell 19 Akustiline kontsert „Kus kulgeb kuu“ / Ines Trio Vihula mõisas
Teisipäev, 16. juuli kell 20 Ivo Linna juubelikontserdid - IFF70 Vihula mõisas
Neljapäev, 18. juuli kell 19 Victor Crone ja Stig Rästa - teekond muusikas Vihula mõisas
Pühapäeval, 21 juuli Georg Otsa festival Võsul
Pühapäeval, 21 juuli Südasuve Challange Võsul
Pühapäev, 21. juuli kell 20 Indrek Taalmaa suve-eri „Onu Heinari lood“ Vihula mõisas
Reede, 26. juuli kell 19 Võsu Rannafestival Non.Stop.Music. - Võsu Rannafestival Non.Stop.Music. / Võsu rannas
Laupäev, 27. juuli kell 15 Võsu Rannafestival Non.Stop.Music. - Võsu Rannafestival Non.Stop.
Music. / Võsu rannas
Neljapäev, 1. august kell 20 Vestlusõhtu „Mida mehed tegelikult tahavad?“ Vihula mõisas
Teisipäev, 6. august kell 20 Hanna-Liina Võsa ja Koit Toome „Õnne hoidma peab“ Vihula mõisas
Reede, 9. august, kell 09 VIRU FOLK 2019 - VIRU FOLK 2019 Käsmus
Reedel, 9. august kell 18 Saksofonistide suvekooli kontsert Vainupea kabelis
Reedel, 9. august kell 20 VIRU FOLK 2019 - THE KILKENNYS Käsmus
Kell 23 VIRU FOLK 2019 - VLÜ, Untsakad & sõbrad: Tribute to The Pogues VIRU FOLK 2019
Käsmu
Laupäev, 10. august Eisma sadama merepäev
Laupäev, 10. august 18:30 VIRU FOLK 2019 Käsmus
Kell 20 VIRU FOLK 2019 - BEOGA / VIRU FOLK 2019 Käsmus
Kell 21 VIRU FOLK 2019 - THE KILKENNYS / VIRU FOLK 2019 Käsmus
Kell 23 VIRU FOLK 2019 - Primordial / VIRU FOLK 2019 Käsmus
Pühapäev, 11. august kell 12 VIRU FOLK 2019 - VIRU FOLK 2019 Käsmus
Neljapäev, 22. august kell 18 Kitarristide suvekooli kontsert Vainupea kabelis
Reede, 23. august kell 19 Tõnis Mägi, Mihkel Mälgand, Ain Agan kontserttuur ‘’HETK’’ Vihula
mõisas
Kõik Haljala vallas toimuvad kultuurisündmused, mis on avaldatud Kultuurikava.ee lehel, ilmuvad
ka Haljala Valla Sõnumid veergudel.

Ostan igas seisukorras sõidukeid!
(Seisnud, rikkega, ülevaatuseta jne).
TEL: 5565 9595

KORSTNAPÜHKIJA TEENUSTÖÖD
AIVAR NEEDO KEPSEL OÜ
Tel 510 1250
Kuupäevad: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
13, 14 juuni 2019.a.

