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Volikokku pääsenud on
rasvases kirjas

Esitleti raamatut „Haljala kihelkond aegade voolus“
Raamatu „Haljala kihelkond aegade voolus“
esitlus toimus 19. oktoobril Haljala rahvamajas. Mõte koostada Haljala kihelkonna
aja- ja kultuuriloost raamat idanes juba
kümmekond aastat tagasi, kuid 2015. aastal
sai konkreetsema kuju.
Paikkond ühendab ühise päritolu, ühise
saatuse ja ajalooga inimesi. Kuigi kihelkond
haldusüksusena kadus 1917. aastal, on kihelkond meie maal just see territoorium, mis on
sobiv oma juurte otsimiseks. Haljala kihelkond ulatub mööda Tallinn-Narva maanteed
Pahnimäe ja Põdruse joonelt kuni Valgejõeni
ja laiuti Kihlevere rajalt kuni Soome laheni,
piirnedes Viru-Nigula, Rakvere, Kadrina ja
Kuusalu kihelkonnaga. Kunagi oli Haljala
kihelkond ühtne tervik, kuid jagati hiljem
Viitnalt kuni Võsuni ulatuva Kadrina
kihelkonda kuuluva Palmse mõisa kitsa
maaribaga nagu koridoriga kolmeks osaks:
Haljal-poolseks, Loobu-poolseks ja Käsmupoolseks. Nii tundub kaarti vaadates, et
loodest oleks Haljala kihelkonnast justkui
üks pusletükk puudu. Haldusreform ning
valdade ühinemine on Haljala maile toonud
Haljala valla, mille territoorium hõlmab
peaaegu samasugust ala kui kunagine
Haljala kihelkond. Raamatut koostades
lähtuti kihelkonna piiridest ning praegu uude
Haljala valda jäävad Võsu ja Palmse kant on
raamatust välja jäänud. Nende paikade
varasemast ajaloost ja elu-olust saab lugeda
R. Tammiku koostatud Kadrina kihelkonna
ajaloost.
Esitlusõhtul sai kõigepealt sõna raamatu
autor ja kokkuseadja Lemmi Karmin, Haljalas sündinud ja kasvanud ning Tartu
ülikooli ajaloo osakonna lõpetanud haridusajaloolane. Kaasautoriteks on ajaloolased

Ene Luka, Heini Vilbiks ja Peep Pillak
ning õpetaja-kodu-uurija Külli Heinla.
Raamatu küljendas ja kujundas Avo
Seidelberg.
Lemmi Karmin rõhutas, et lugejate ette
jõudnud raamat ei ole akadeemiline teadusteos, vaid siia on põimitud palju koduloolist
materjali, inimeste mälestusi, lugusid
kaugemast ja lähemast ajast . Materjali mõne
teema kohta on väga palju ning valiku
tegemine oli raske, samas mõne ajaperioodi
kohta oli seda aga raske leida. Autori
ülesanne oli suurt materjalihulka üldistada ja
loogilisse järjestusse seada. Ka järgmistel
uurijatel on tööpõld lai käesoleva täiendamiseks ja edasiminemiseks.

Lemmi Karmin andis ülevaate meie
kodukoha aja- ja kultuuriloo senistest
uurijatest (E. Tarvel, R. Pullat, L. Valter, S.
Heinla, H. Veldi, V. Kaasik jt), kelle teostele
sai kihelkonnaraamatut koostades toetuda.
Suur hulk uurimusi on käsikirjades: Haljala
kihelkonna aja- ja kultuurilugu on talletanud
köster Gustav Sandberg, kes oma käsikirja
annetas 1960. aastate algupoolel õpetajakodu-uurijale Leelo Kallastele, et kirjapandu
jõuaks kodupaiga inimesteni. Kättesaadavad
on ka H. Kadari, R. Tammiku, H. Aspeli
käsikirjad. L. Karmini kasutada olid ka M.
Volmülleri, Albrecht ja Pear Rootalu
käsikirjad Vihula kandi elust. Mälestusi on
kogunud ja kirja pannud eri aegadel L.
Kallaste,A. Kaasik, P. Ese, O. Salm, J. Saare
ja paljud teised.
Lisaks eespool öeldule tuli autoril
töötada arhiivides: materjali on kogutud
ajaloo arhiivist, Eesti rahvusarhiivist ja
Lahemaa arhiivist.
Autori tänusõnad kuulusid neile, kes
vastasid 2015. aastal esitatud üleskutsele
jagada oma mälestusi ja fotosid. Lemmi
Karmin tõstis eriti esile Kalju Kivistiku,
Herbert Mesi, Hille Hansaare ja Salme
Heinla saadetud mälestusi kolhoosielust ja
üleminekuajast. Tänusõnad ka Vilma
Kivistikule, Vendo Ellamaale, Estra
Jürkenile, Miralda Argele, Kai ja Helve
Tingasele, Malle Arosele, Signe ja Elna
Kaasikule. Oma panuse andsid raamatu
valmimisele Urmas Karileet, Reet Markin, Maiga Parksepp, fotosid jagasid
Aarne Vaik, Mirjam Abel, Leo Aadel,
Signe ja Elna Kaasik, Reet Markin, Salme
ja Külli Heinla, Avo Seidelberg.
Esitlusele tulnud said uudistada ka
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Kihelkonnaraamatu koostaja Lemmi
Heinla autogramme jagamas
kihelkonna ajalugu kajastavat fotonäitust
rahvamaja fuajees. Eksponeeritud fotod
seadis näituseks Maiga Parksepp.
Muinasaeg, kihelkonna teke ja poliitiline
kuuluvus, mõis ja küla, pärisorjast peremeheks, rahvuslik liikumine ning seltsitegevus, kirik, haridus ning kultuur, Haljala
rand, elu Eesti Vabariigis, pöördelised aastad
1940–1944, kolhoosiaeg, Eesti Vabariigi
taastamine, loodus- ja muinsuskaitse –
kõigest sellest saab huviline ise raamatust
lugeda.
Soovijad saavad raamatut osta valla
raamatukogudest.
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Õpetaja autähis sai viieaastaseks
19. oktoobril kogunesid Haljala rahvamajja Haljala kooli õpetajad, kutsutud külalised ning huvilised, et kogemuskonverentsiga tähistada
õpetajate päeva ning Õpetaja Autähise viiendat aastapäeva.
Konverentsi oli tervitama tulnud õpetajate meeskoor, keda toetasid Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna koori liikmed. Õpetaja Autähise
avamisel viis aastat tagasi 5. oktoobril laulis samuti õpetajate meeskoor. Eakate kooriliikmete viis laulu kõlasid mehiselt ning meeleolukalt.
Konverentsi peaesinejateks olid Haljala Kooli loodusainete õpetaja Martin Pent, noor, kolmandat õppeaastat koolis töötav pedagoog,
ning kasvatusteadlane Rain Mikser Tallinna ülikoolist. Debateeriti paljude hariduselu küsimuste üle: kuidas noor õpetaja koolis vastu
võetakse, kuidas ta end esimestel tööaastatel tunneb, lõpututest reformidest koolielus, meie õpilaste headest tulemustest PISA testis, aga ka
sellest, kas meie õpilased on üleväsinud ja õnnetud.
Eesti Haridustöötajate Liidu juht Reemo Voltri ettekanne keskendus õpetaja mainele ühiskonnas. Ta rõhutas, et tuleb ise olla uhke oma
raske ameti üle. Eesti rahvusvahelise kooli õpetaja Terje Äkke rääkis vaimustunult, milliseid väljakutseid on talle pakkunud töö oma koolis.
Sõna saanud Forseliuse Seltsi noortekogu esimees Toivo Ärtis, Kambja kooli õpetaja, meenutas, et Forseliuse Selts, üle 300-aastaseid koole
ühendav selts, loodi 1989. aastal vabadusliikumise tuules. Seltsi tegevuses on tähtsal kohal olnud noortetöö, millest Haljala kooli õpilased ja
õpetajad on kogu aeg aktiivselt osa võtnud.
2017. aastal loodi MTÜ Õpetaja Autähise juurde Jaagu Fond, toetamaks tublisid õpilasi ja õpetajaid. Jaagu Fond koostöös Viru
Instituudiga kuulutas välja kolmanda Õpetaja Autähisega seotud loomingulise konkursi „Otsides oma juuri“. Eelmised konkursid olid 2012
ja 2015 ning seadsid eesmärgiks kirjutada ja talletada lugusid, uurimusi, mälestusi koolist ja oma õpetajast. Kolmandale konkursile
oodatakse nii Lääne- kui ka Ida-Virumaa koolide õpilaste, olenemata vanusest, rahvusest, intervjuusid, esseesid, uurimusi oma perest: kus
on pere, suguvõsa juured, miks ja kuidas on sattutud elama Virumaale, milline on oma pere lugu.
Järgnesid sõnavõtud. Sven Rondik, Haridustöötajate Liidu eelmine juht, rõhutas, et meie õpetajaskonnast suur osa on pensioniealised,
aga noori tuleb kooli vähe. Programmist „Noored kooli“ on ilmselt vähe, tuleks juba koolis hakata endale järelkasvu koolitama-kasvatama.
Rakvere gümnaasiumi õpetaja Heli Kirsi tõi välja õpetajate tähtsa rolli selles osas, et me teaksime, kus on me juured, et ei kaoks
järjepidevus, vaimne iseolemine. Haridustöötaja ja Viru Instituudi juht Marge Lepik, kes on Õpetaja Autähise valmimise ja tegemiste juures
olnud algusest peale, võttis päeva kokku sõnadega, et konverentsile andis erilise sära just see, et sõna said noored, et kõlama jäid noorte
mõtted.

Varangu külaseltsi õppereis Viljandimaale

Kohtumine külalisega

Varangu külaseltsi projekti „Põlvest põlve pärand“ tegevused on
käima lükatud. 16. sept. toimus
õppereis Viljandimaale 19 inimese
osavõtul. Külastasime Olustvere
lossi ja mõisa kodasid. Keraamikakojas toimus õpituba, kus kõik
said käe saviseks oma kruusi
valmistades. Palju huvi pakkus
eesti looma- ja linnutopiste väljapanek ning Voldemar Luhti puunikerduste näitus „Hobutööd ja
rakendid“. Olustverest sõitsime
edasi Viljandisse, kus külastasime
Pärimusmuusika Aita. Kahjuks jäi lossimägedes käimata tugeva vihmasaju tõttu. Ringsõidu lõpetasime
Heimtali muuseumis, kus sai näha saja aasta tagust klassitoa sisustust, vanu majapidamistarbeid, kindamustris kootud mänguasju ja rahvusliku käsitöö kogusid. Kangastelgedel oli võimalus kududa end
ajalukku, mis tähendab, et soovijad said lisada triipu 100-meetrisse kaltsuvaipa, mida kootakse vabariigi
100. sünnipäevaks.
7. oktoobril toimus Varangu seltsimajas Marju Kõivupuu loeng „Eluring – tavandid perepärimuses“.
Lisaks oma küla rahvale oli tulnud loengut kuulama huvilisi ka Essust ja Haljalast.
28. oktoobril kell 15.00 ootame kõiki seltsimajja kuulama keskkonnaameti kultuuripärandi
spetsialisti Ave Pauluse loengut „Vaimse pärandi põhitõed“. 11. novembril algusega kell 15.00 on meil
külas inimesed Eesti Rahvapärimuse Koolist, kes viivad läbi pärimuslikku õpi- ja mängutuba
„Maagiline mardi- ja kadripäeva kombestik“. Olete teretulnud.

Karepa rahvamajas toimus 30.
septembril kohtumine Eesti
Vabaõhumuuseumi teadusdirektori Heiki Pärdiga.
Hiljuti lõi laineid tema raamat
„Eesti argielu“. Kõige rohkem
pälvis tähelepanu muidugi eestlaste peldikukultuur, kuid raamatus on ka palju muud: laste
kasvatamisest, nimedest, sünnipäevade pidamisest, välimusest ja
riietusest, söömiskommetest, pesemisest, parasiitidest, magamisoludest, rehemajast elamiskohana
jne. Jutt kaldus ka muudele
teemadele, mis kellelegi mälestustes sobrades meelde tulid, sh ka
nõukogudeaegsele piiritsoonielule. Külaline avaldas arvamust,
et temal oli isegi huvitavam, kui
meil. Selle üle võinuks muidugi
vaielda. Kohtumine toimus vaba
vestluse vormis, mõnusa kaminatule paistel kohvitassi taga.
Ene Loo
Raamatukogu juhataja

Urve Kingumets
Varangu külaseltsi juhatuse liige

Aaspere tegus suve lõpp/sügise algus
Hoolimata sellest, et esialgne plaan oli
Aaspere Külakojal suvel puhata, juhtus
hoopis nii, et toimetasime sellegipoolest.
Kuna juulikuu vaimustab õitsevate
taimede poolest, tuli kohalikel idee minna
koos hommikusele jalutuskäigule ja tutvuda
tee äärtes õitsevate põllulilledega. Oma
taimetarkusi jagasid meiega Merike Kuslap
ja Viive Kiis ning koos sai läbitud üle 6kilomeetrine ring. Paljud korjasid erinevaid
lilli kimpudesse, valmis ka väike lillevihik,
kuhu said juurde lisatud tuvastatud lillede
nimed.
Augusti alguses viis Külakoda läbi

reklaamaktsiooni, mille raames potsatas
enamike Aaspere ja selle kandi inimeste
postkastidesse eelolevat poolaastat tutvustav
kiri. Antud info on olemas ka meie internetikanalites ja Haljala valla kultuurikalendris.
Kuna häid ideid muudkui tuleb, siis täiendame oma tegevusi jooksvalt, seega on
oluline kuulutustel silm peal hoida.
Augusti keskpaigas kogunesime hoopis
Aaspere palliplatsile ja mängisime erinevaid
õuemänge. Mängudepäeval oli suuri ja
väikeseid osalejaid 24. Täiskasvanutel oli
tore meenutada oma lapsepõlvemänge ning
lastel õppida uusi. Avastasime, et nii mõnigi

mäng on kandunud ajas edasi ja tänapäeva
lapsed oskavad neid samuti, mäletavad isegi
paremini. Marjade, tomatite, herneste ja muu
hea paremaga kostitasid meid tublid aiamaaomanikud. Päeva lõpuks sai iga osaleja
endale tunnistuse.
Septembris oli meil kaks sündmust:
vanavanemate päev ja laste taidluspäev.
Vanavanemate päeva õhtu möödus Külakojas nobedate näppude saatel, meisterdades
endile Mari Riina Risti abiga helendavaid
kaunistusi. Laste taidluspäeval saime kokku,
et laulda, pilli mängida ja näidelda.
Üheskoos ja loovalt lähenedes, valmis omajagu pikk esinemiskava poiste- ja tüdrukute-

bändide esinemistega ning lühinäidenditega.
Meid tulid vaatama nii emmed-issid, vanaemad kui ka teised huvilised. Päeva sügavam
eesmärk oli julgustada ja innustada, luua ja
esineda, kiita ja katsetada. Usun, et saime
hakkama!
Aaspere Külakoda on algselt loodud küll
Aaspere-piirkonna inimeste tarvis, ent teretulnud on kõik, kes tunnevad, et see, mis meil
toimub, on ka neile huvitav ja vajalik. Liikmeid võtame vastu kogu aeg ja osaleda võivad ka mitteliikmed. Huvi korral uuri
täpsemalt!
MTÜ Aaspere Külakoda

Eesti Reformierakond, valimisliidud Maheda ja Plaan A sõlmisid koalitsioonilepingu
25. oktoobril kirjutasid Eesti Reformierakonna, valimisliidu Maheda ja valimisliidu Plaan A volikogusse
kuuluvad liikmed alla Haljala valla koalitsioonilepingule. Lepingus sätestatud eesmärgid on tulevikku
vaatavad, sisukad ja jätkusuutlikud. Lepinguga saab
tutvuda Haljala valla kodulehel www.haljala.ee ja
www.vihula.ee

Pildil (vasakult): Leo Aadel, Margus Punane, Rainer
Lille, Eha Sirelbu, Anti Puusepp, Triin Toming, Greete
Toming, Vello Väinsalu, Urve Kingumets ja Arvi
Ööpik
Foto Ain Liiva
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 12.10.2017.a.:
Istungil osalesid: Eleri Aitman, Siiri Heinpõld,
Urve Kingumets, Kalju Kivistik, Rainer Lille,
Olev Lipp, Jaan Meerits, Peeter Orgmets,
Margus Punane, Koidu Saamot, Kristel
Strazdin, Riina Tamberg, Greete Toming, Tiit
Toming ja Anti Tõld.
Otsustati:
1. Muuta Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje
teostamise korda. Erateedel mis asub kogu pikkuses
avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja
kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest rohkem kui
50 meetri kaugusel, teostatakse avalduse alusel tasuta
lumetõrjet. Tasuta lumetõrje teostamise tingimuseks
on, et kinnistul elatakse ning, et isik on registreeritud
sellele kinnistule ja teda ei ole loetud korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks põhjusel, et kinnistul ei
elata või seda ei kasutata.
2. Kehtestada huvihariduse ja huvitegevuse toetamise
kord.
Haljala Vallavalitsus toetab kuni kahe huvihariduse
omandamist või huvitegevuse harrastamist ühes
õppeaastas. Toetust makstakse ühes õppeaastas
õppemaksu, kohamaksu, osalustasu ja transpordi kulude
katteks:
1) toetatakse ühe huvihariduse omandamist või
huvitegevuse harrastamist kuni 100% ulatuses;
2) toetatakse teist huvihariduse omandamist või
huvitegevuse harrastamist kuni 50% ulatuses;
3. Nimetada koolipidaja esindajana Haljala Kooli
hoolekogusse Rainer Lille.
4. Määrata Haljala valla 2017.aasta konsolideeritud
majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit
OÜ.
5. Tunnistada Põdruse külas asuva Männimäe kinnistu
võõrandamiseks korraldatud kirjalikul enampakkumisel edukaks Andrei Kajalainen.
6. Muuta Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingut.
Täiendada lepingut ühinemistoetusest kavandatavate
investeeringute finantseerimise kavaga.

Istung nr 49
Võsu sadamahoones, 12. oktoobril 2017 kell
16:00.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Robert
Aasa, Anneli Alemaa, Urmas Einberg, Annika
Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Jüri Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv
ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe ja Kristel
Tõnisson.
Otsusega nr 198 muudeti Haljala valla ja Vihula valla
ühinemislepingut valla nime (valla nimi „Lahemaa
vald“ asendati nimega „Haljala vald“) ja hüvitiste
osas ning lisati ühinemislepingule investeeringute
kava.
Otsusega nr 199 kehtestati Võsu alevikus Kalda tn 16
maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 200 kehtestati Vihula valla üldplaneeringut muutev Sakussaare küla Orumäe kinnistule ja
lähialale koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 201 nõustuti Metsiku külas asuvate kinnistute vahelise piiride muutmisega.
Otsusega nr 202 määrati Vihula valla 2017. aasta
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet
auditeerima AMC Audit OÜ.
Otsusega nr 203 vaadati läbi ja tagastati SA Käsmu
Meremuuseum poolt ja huvides esitatud vaie.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Endise Vihula valla territooriumil asuvatel erateedel
tasuta lumetõrje teostamiseks avaldusi võetakse
vastu veel kuni 15. novembrini.
Taotlusvormi leiab aadressil www.vihula.ee
valikus Blanketid. Taotlus palume saata postiga:
Mere 6, Võsu alevik, Lääne-Virumaa 45501 või epostiga vald@vihula.ee
Küsimuste korral palume pöörduda tel 325 8630
või 510 6244.

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 20.09.2017. a
1. Otsustati korraldada projekti nr 2014-2020.1.04.17-0047
„Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine”
raames lihtmenetlusega riigihanke “Haljala Kooli
õppehoone ehituse põhiprojekti ekspertteenus”.
2. Otsustati korraldada projekti nr 2014-2020.1.04.17-0047
„Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine”
raames väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange
“Haljala koolihoone ehitusprojekti eelprojekti,
ehitusprojekti arhitektuurse osa tööprojekti ja autori
järelevalve teenuse hankimine”.
3. Väljastati kasutusload Haljala alevikus Uus tn 16c
kinnistul asuvale varjualusele ja kõrvalhoonele ning Uus
tn 18a asuvale abihoonele ehitiste püstitamisel.
4. Väljastati ehitusluba Aaspere külas Veeru kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
5. Kiideti heaks Aukülas Undi kinnistu 2017 aasta
hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Undi talu
reoveepuhasti” aruanne.
6. Määrati Kärmu külas asuva Anti maaüksuse lähiaadressiks Kirsikivi ja Kavastu külas Hõbepaju
maaüksuse uueks lähiaadressiks Kunda metskond 253.
7. Nõustuti Varangu külas Tiigi tee 7 katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrata
jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks
Tiigi tee 7 ja Tiigipõllu.
8. Kinnitati kahe jäätmevaldaja ühise jäätmemahuti
kasutamise kokkulepe ja loeti üks jäätmevaldaja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
9. Muudeti Voyage OÜga sõlmitud õpilasliinide teenindamise lepingut.
10. Määrati huvihariduse toetus kahele õpilasele.
11. Esitati volikogule menetlemiseks Huvihariduse ja
huvitegevuse toetuste andmise korra eelnõu.
12. Kinnitati Haljala Kooli hoolekogu moodustamise kord ja
töökord.
Vallavalitsuse istungil 25.09.2017. a
1. Määrati toimetulekutoetused neljale toetust vajavale
isikule summas 1018,29 eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus kaheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku
summas 2223,20 eurot.
2. Määrati ühele toetus vajavale isikule hooldaja ja
hooldajatoetus.
3. Suunati toetust vajav isik valla poolt osaliselt
finantseeritavale hooldekoduteenusele.
4. Määrati huvihariduse toetus kolmele õpilasele.
5. Tehti volikogule ettepanek määrata 2017 aasta majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.
6. Tehti volikogule ettepanek teostada 2017/2018. hooajal
tasuta lumetõrje teenust erateedel, mis asuvad kogu
pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja
kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest rohkem kui 50
meetri kaugusel ning esitati vastav eelnõu.

19. septembri 2017 istungi nr 41 kokkuvõte
1. Nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega, Elektrilevi
OÜ kasuks, katastriüksusele Võsupere tee L2 maakaabelliini ja liitumiskilbi rajamiseks. Nõustuda isikliku
kasutusõiguse seadmisega, Elektrilevi OÜ kasuks,
katastriüksusele Mudila maakaabelliini ja liitumiskilbi
rajamiseks.
2. Nõustuda Riigimetsa Majandamise Keskuse maa riigi
omandisse jätmise taotlusega ning määrata riigi
omandisse jäetavatele maaüksustele sihtotstarbed ja
lähiaadressid.
3. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks vastavalt esitatud avaldustele.
Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks.
4. Kooskõlastada Karepa külas Treieri kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
5. Moodustada Käsmu sadama hoonestusõiguse seadmise
konkursi korraldamise ajutine komisjon tähtajaga: kuni
konkursi tulemuste kinnitamiseni volikogus. Kinnitada
Käsmu sadama hoonestusõiguse seadmise konkursi
korraldamise ajutine komisjon koosseisus:
Annes Naan
- komisjoni esimees
Ivar Lilleberg
- komisjoni aseesimees
Ruudo Liis
- komisjoni liige
Robert Aasa
- komisjoni liige
Anneli Kivisaar - komisjoni liige
Margus Punane - komisjoni liige
6. Väljastada ehitusluba Toolse küla Toolsburgi kinnistule
puurkaevu rajamiseks. Väljastada ehitusluba Tiigi küla
Oruküla kinnistu abihoone laiendamiseks.
7. Muuta Käsmu küla Neeme tee 23b kinnistu
detailplaneeringu planeeringuala, lisades planeeringualasse Neeme tee 23 kinnistu ja määrata detailplaneeringu nimetuseks „Neeme tee 23 detailplaneering“.

Haljala vald + Vihula vald

7. Eraldati MTÜle Aaspere Külakoda projektipõhist toetust
Aaspere Külakoja ruumide remondiks ja inventari
ostmiseks.
Vallavalitsuse istungil 27.09.2017. a
1. Väljastati ehitusluba Kisuvere külas ja Lihulõpe külas
Tor̃ remäe-Veltsi-Haljala kergliiklustee ehitamiseks.
Vallavalitsuse istungil 04.10.2017. a
1. Määrati ühele isikule tugiteenus.
2. Määrata ühele toetust vajavale isikule hooldaja ja
hooldajatoetus.
3. Arutelu Rakvere mnt 12 ruumide üürihinnast ja
heakorrast Haljala tervise- ja spordipargis.
4. Otsustati tasuda 2017/2018 õppeaastal Rakvere
Eragümnaasiumi tegevuskulud.
5. Määrati huvihariduse toetus kolmele õpilasele.
6. Anda tähtajatult üürile vallale kuuluv eluruum.
7. Võeti teadmiseks Haljala Gümnaasiumi ümberkorraldamiskomisjoni poolt koostatud lõpparuanne ja
lõpetati komisjoni tegevus.
8. Teha volikogule ettepanek kinnitada Männimäe kinnistu
enampakkumise tulemused.
9. Väljastati ehitusluba Essu külas Tammispea tee 16
kinnistul asuva elamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
10. Haljala valla ja Vihula valla ühinemislepingu muutmisest.
Vallavalitsuse istungil 11.10.2017. a
1. Määrati huvihariduse toetus kahele õpilasele.
2. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist 134 eurot
matusetoetuse maksmiseks.
3. Otsustati anda valla tänukiri raamatu „Haljala kihelkond
aegade voolus“ koostaja ja toimetaja Lemmi Karminile ja
kaasautoritele Ene Lukale, Peep Pillakale, Külli Heinlale
ja Heini Vilbiksile.
4. Kinnitati raamatu „Haljala kihelkond aegade voolus“
müügihinnaks 10.- eurot.
5. Anti Well Adjusted OÜle tähtajatult üürile Haljala vallale
kuuluv äriruum aadressil Rakvere mnt 12.
6. Väljastati ehitusluba Pehka külas Hansorahva kinnistul
asuva elamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
7. Väljastati ehitusluba Haljala vallas Võle külas Kuusiku
kinnistule elamu püstitamiseks.
8. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
9. Otsustati nõustuda OÜ LAB Project jäätmeloa
taotlusega.
10. Anti nõusolek Hljala alevikus asuva Rakvere mnt 3
katastriüksuse jagamisega neljaks katastriüksuseks.
11. Anti nõusolek Essu külas asuva Tammispea tee 13a
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks.

26. septembri 2017 istungi nr 42 kokkuvõte
1. Kiita heaks 2015 aasta hajaasustuse programmi projekti
„Puurkaevu ja joogiveetorustiku rajamine Rutja küla
Polluksi kinnistule“ aruanne esitatud kujul.
2. Nõustuda korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisega ja perioodilise vabastamisega.
3. Muuta katastriüksuste lähiaadresse vastavalt RMK
taotlusele. Muuta Vergi külas asuva katastriüksuse
Antoni lähiaadressi, määrates uueks lähiaadressiks UusAntoni.
4. Nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks valla katastriüksusele Võsupere tee L1
paigaldatavale maakaabelliinile.
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõu „Audiitori määramine“.
6. Väljastada ehitusluba Mustoja küla Vana-Käspri
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
7. Sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud kinnitada
järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust kahele
puudega inimesele kokku summas 144,53 eurot; maksta
rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele kokku
summas 202,35 eurot; maksta küttetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 160 eurot; maksta
küttetoetust ühele eakale inimesele summas 96 eurot;
maksta küttetoetust ühele puudega inimesele summas
128 eurot; maksta ühekordset toetust kahele perele
kokku summas 214,20 eurot; toetada 2017/2018.
õppeaastal Rakvere Muusikakoolis õppivaid Vihula
valla lapsi 80% õpilaskohamaksu tasumisega; toetada
2017/2018. õppeaastal teistes huvikoolides käivaid
Vihula valla lapsi 50% õpilaskohamaksu tasumisega.
8. Anda nõusolek vee erikasutusloa taotlemiseks OÜ-le
Vihula Valla Veevärk.
9. Volitada sotsiaalnõunik E.Veem`i teostama ülesandeid,
mis on kohtumäärusega ja perekonnaseadusega antud
täitmiseks eestkostjale.
järg 4 lk
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algus 3 lk
10. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
järgmiselt: eraldada MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing 1500 eurot Muinastulede öö korraldamise
kulude katteks; eraldada MTÜ-le Võhma Seltsimaja
1000 eurot Vihula valla lõikuspeo korraldamiseks.
3. oktoobri 2017 istungi nr 43 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisel ühise
jäätmemahuti kasutamisega, keelduda erandkorras
vabastamisest ja nõustuda perioodilise vabastamisega
vastavalt perioodilise vabastuse taotlustele.
2. Väljastada ehitusluba Karepa küla Treieri kinnistule
elamu püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Käsmu küla
Põllu 29 kinnistule abihoone püstitamiseks. Väljastada
ehitusluba Sakussaare küla Anni kinnistu sauna
ümberehitamiseks elamuks. Väljastada ehitusluba
Sakussaare küla Nõmme kinnistule puurkaevu rajamiseks.
3. Määrata Kakuvälja külas asuvatele ehitistele teenindamiseks vajaliku maa suurus, lähiaadressiks määrata
Vana-Kirsipuu, sihtotstarbeks elamumaa.
4. Vallavalitsus otsustas edastada volikogule järgmised
eelnõud: „Metsiku külas asuvate kinnistute piiride
muutmine“, „Võsu aleviku Kalda 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“.
Ühinemislepingu muutmise osade punktide osas,
koondamishüvitised, valla sümboolika, valla nimi, jäädi
eriarvamusele. Haljala valla ja Vihula valla juhtivkomisjoni koosolekul tuleb arutusele lepingu muutmise
eelnõu ja juhtivkomisjon esitab eelnõu volikogule.
Vallavalitsus pidas vajalikuks esitada volikogule
2018. aasta Vihula valla poolse eelarve eelprojekti.

10. oktoobri 2017 istungi nr 44 kokkuvõte
1. Nõustuda Riigimetsa Majandamise Keskuse vee
erikasutusloa taotlemisega Ojaäärse II paisu, Oruveski II
paisu ja Muike paisu tähtajatuks paisutamiseks.
Nõustuda Liisupiim OÜ-le vee erikasutusloa väljastamisega.
2. Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks. Anda luba
korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks
vabastuseks ja erandkorras vabastuseks.
3. Määrata Eisma külas asuvale puurkaevule teenindusmaa. Lähiaadressiks määrata Merekaevu ja sihtotstarbeks tootmismaa. Hoonestusõigus seatakse ehitise
omaniku kasuks 30 aastaks.
4. Muuta katastriüksuse lähiaadressi ja määrata Vergi külas
asuva katastriüksuse Valentina uueks lähiaadressiks
Tuleoja. Muuta katastriüksuse lähiaadressi ja määrata
Vergi külas asuva katastriüksuse Männiku uueks
lähiaadressiks Pottsepa.
5. Väljastada ehitusluba Karepa küla Treieri kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
6. Algatada detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus
Lõuna tn 4 ja 6 maaüksustele eesmärgiga planeeringuala
kinnistute liitmine, piiride korrastamine, ehitusõiguse ja
servituutide seadmine.
7. Jätta S.K. vaie läbi vaatamata ning tagastada kuna
vaieldavas asjas toimub kohtumenetlus.
17. oktoobri 2017 istungi nr 45 kokkuvõte
1. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
järgmiselt: eraldada MTÜ-le Võsu Pailaps 180 eurot
Võsu Kooli õpilastele särkide soetamiseks. Komisjoni
eelarveline jääk jagada võrdselt MTÜ Võsu Rannaklubi,
MTÜ Võhma Seltsimaja, MTÜ Käsmu Külaseltsi, MTÜ
Karepa Seltsi, MTÜ Vergiranna Seltsi ja MTÜ Vihula

Korraldatud jäätmeveost Haljala vallas
Alates 01.septembrist muutus Haljala vallas
jäätmevedaja. Ragn-Sellsil on ainuõigus
vedada segaolmejäätmeid. Seoses vedaja
vahetumisega on tekkinud korduvad
küsimused, millele allpool leiate vastused.
v Kas pean saadetud lepingu
tagasi saatma?
Soovituslikult jah, kuna vedaja-kinnistu
omaniku vahelisi kokkuleppeid reguleerib
kliendileping, nt mahuti omand, mahuti
suurus, veo sagedus jne.
v Ei ole siiani lepingut saanud.
Sellisel juhul palume kindlasti võtta
ühendust Ragn-Sellsi klienditeenindusega
6060439, et kontrollida, kas aadress on õige,
kuhu Vedaja on lepingu välja saatnud.
v Elan tiheasustuses, kuid soovin
harvemat tühjendust.
Selleks tuleb pöörduda Haljala vallavalitsuse poole, kellel on õigus lubada harvemat
tühjendussagedust, kui on kinnistu omaniku
poolt täidetud vastavad tingimused (kinnistul on tagatud kompostimine kinnises
kompostimisnõus). Vedaja muudab sageduse ära alles siis, kui vallavalitsus on
vastava info edastanud. Tiheasustusalad on Haljala alevik, Essu küla (Pargi, Antsu,
Mõisa tn piirkonna majad) ja Aaspere küla

(Trahteri, Tamme ja Kase tee piirkonna
majad).
v Kuidas ma saan teada järgnevate
aastate graafikuid?
Vedaja saadab tasuta kõikidele Haljala vallas
olevatele klientidele iga järgneva aasta
veograafiku hiljemalt 2 nädalat enne uut aastat e-mailile või selle puudumisel tavapostiga. Jäätmevaldaja võib omal soovil
tellida täiendava graafiku saatmist (tavapostile saatmine on tasuline, e-mailile
tasuta). Lisaks on graafikuid võimalik
vaadata Ragn-Sellsi kodulehelt
www.ragnsells.ee/graafik või iseteenindusest www.ragnsells.ee/iseteenindus RagnSells saadab oma klientidele ka e-mailile
tühjenduspäeva meeletuletusi (eelduseks, et
olete Ragn-Sellsile edastanud oma e-maili ja
isikukoodi).
v Kuhu tuleb konteiner
tühjenduspäeval välja panna?
Kuni 240 liitrised konteinerid ja kilekotid
võivad asuda kuni 10 meetri kaugusel ja
suuremad kui 240 liitrised ratastel jäätmemahutid võivad asuda kuni 5 meetri kaugusel
jäätmeveoki võimalikust peatus-kohast.
Kuna jäätmeveokid on rasked ja Haljala
valla jäätmehoolduseeskirja järgi juurdesõidu teed mahutitele peavad olema piisava

kandevõimega, siis võimalik peatumiskoht
on üldjuhul üldkasutatava tee ääres. Juurdepääsutee, mis on vähemalt 4 meetri laiune,
peab kuni mahutini olema kõva kattega ja
sellel ei tohi esineda eritasandilisi astmeid.
Mahuti ees peab olema jäätmeveoki jaoks
vähemalt 20 m manööverdamisruumi.
Mahuti enda ümber peab olema vähemalt 1m
vaba ruumi selle teenindamiseks. Ligipääsu
tee mahutini peab olema puhas ning lume- ja
jäävaba. Vedaja hindab tee olukorda ja
mittevastava tee korral erinevate takistuste
ärahoidmiseks (auto kinni jäämine, teelt ära
vajumine jms) jätab kinnistuni sõitmata.
Korraliku tee olemasolu korral võib teenuse
osutamist takistada ka ümberkeeramis
võimaluse puudumine maja juures või
hoovis. Kui jäätmevaldaja ise näeb, et tema
kinnistuni ei ole võimalik raskeveokiga
sõita, siis palume Vedaja klienditeenindusega ühendust võtta, et kokku leppida
võimalik mahuti asukoht.
Kuna hajaasustuses on enamusel üldkasutatava tee ääres postkastid, siis soovitame kinnistu nimega märgistatud jäätmemahuti tühjenduspäeval sinna juurde tuua.
Vajadusel saate tellida ka käsitranspordi
teenust.
Kas 0,01 sendiseid arveid hakatakse
tühjenduse järgselt saatma?
Ei, Ragn-Sells saadab arved 5 euro

Vihula valla viimane volikogu istung toimus tavapärasest pidulikumas õhkkonnas Võsu sadamahoones. Kohaletulnuil oli võimalus
tutvuda hoonega ja imetleda vaadet sadamakapteni tornist.
Istungile järgnenud pidulikule suupistelauale sadama restoranis
kogunesid ka vallaametnikud. Osalejaile jäi meeldivast koosviibisest
mälestuseks Vihula valla meene – puidust käsitöökarbike, milles
pakike ravimteed.
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Seltsi vahel aastalõpu ürituste korraldamiseks.
2. Maksta rehabilitatsioonitoetust kolmele eakale inimesele kokku summas 173,44 eurot. Maksta küttetoetust
ühele eakale inimesele summas 96 eurot.
3. Anda nõusolek Käsmu külas asuva katastriüksuse
Kaskni jagamiseks üheksaks iseseisvaks katastriüksuseks ja määrata moodustatavatele katastri-üksustele
koha-aadressid ja sihtotstarbed: Põllu tn 21-elamumaa,
Põllu tn 21a-tootmismaa, Põllu tn 23-elamumaa, Põllu tn
25-elamumaa, Põllu tn 27-elamumaa, Põllu tänav L4transpordimaa, Kaskni-maatulundusmaa, Kasknimetsamaatulundusmaa.
4. Muuta Oandu külas asuva katastriüksuse Mihkli
lähiaadressi ja määrata uueks lähiaadressiks Soone.
5. Anda MTÜ-le Vihula valla noorteklubi otsustuskorras ja
tasuta üürile tähtajaga 5 (viis) aastat, alates 15.11.2017
kuni 15.11.2022, Vihula vallale kuuluvas Võsu
Rannaklubi lääne tiiva II korrusel asuvad 2 ruumi
pinnaga 10,15 m2 ja 19,5 m2 noorteklubi põhikirjaliste
ülesannete ja eesmärkide täitmiseks.
6. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks vastavalt esitatud avaldustele.
7. Väljastada ehitusluba Natturi küla Vanaõue kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
8. Väljastada kasutusluba Adaka küla Kaasiku kinnistu
abihoone kasutamiseks.
9. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku
Mere tn 43 kinnistu suvila laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
10. Suurendada OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 16 000
suuruses summas. Osakapitali suurendamine toimub
rahalise sissemaksena.
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täitumisel või vähemalt üks kord aastas. Nt
0,01 teenustasu puhul saadetakse terve aasta
jooksul osutatud teenuste eest arve järgneva
aasta jaanuari kuus.
v Mul on pangas püsimakse
korraldus jäätmeveo arvete
tasumiseks tehtud. Kas see
kehtib edasi?
Kui püsimakse korraldus on tehtud endise
vedajaga (Eesti Keskkonnateenused), siis
kindlasti tuleb see peale nende viimase arve
tasumist lõpetada ja soovi korral sõlmida uus
püsimakse korraldus Ragn-Sellsi poolt
saadetud arvete tasumiseks. Selle tegemiseks ei pea vedaja poole pöörduma, vaid isik
saab ise pangas ümbervormistuse ära teha.
v Kuidas ühendust saada RagnSellsi klienditeenindusega?
Ragn-Sellsi klienditeeninduse number on
6060439. Helistades sellele numbrile
pakutakse valikuna valida, kas 1 – arved
(küsimused, probleemid arvetega), 2 –
tellimused (soovite nt tellida lisavedu), 3 –
korraldatud jäätmevedu (kõik muud
küsimused seoses korraldatud jäätmeveoga
– graafikud, ära jäänud tühjendused jms) .
Alati saab oma küsimuse esitada e-maili teel
aadressile info@ragnsells.ee või
virumaa@ragnsells.com.
Lähim RagnSellsi klienditeeninduse punkt asub Kiviõlis,
Uus tn 1.

AASTA SPORTLASE VALIMINE
Aasta lõpus on aeg tänada meie valla tublimaid sportlasi. Selleks, et selgitada välja möödunud
aasta parim MEES, NAINE, NOORMEES (1999a ja hiljem sündinud), NEIU (1999a ja hiljem
sündinud) ning HARRASTAJA on kõigil võimalik esitada omapoolsed kandidaadid.
Nominendideks saab nimetada neid, kes on Haljala vallaga seotud.
Tähtaeg esitamiseks 01.12.17 ning oma valiku edastamiseks saada e-kiri Haljala valla
spordijuhile aadressil marco.aitman@haljala.ee või saada sõnum FB lehele HaljalavallaSPORT.
Kandidaadi esitamiseks tuleb ära märkida tema EES- JA PEREKONNANIMI, KANDIDEERIMISE
KATEGOORIA (mees, naine, noormees, neiu või harrastaja) ning aastal 2016 detsember kuni 2017 november
sooritatud sportlik SAAVUTUS.
Nomineeritute hulgast aasta parimate sportlaste valimine leiab aset detsembri alguses ning tänamine toimub 29.
detsembril Haljala Rahvamajas.
Märkame ja tunnustame tublisid meie ümber!
Lisainfo valla spordijuhilt: Marco Aitman marco.aitman@haljala.ee +3 725 818 2475

Valimisvõistluse viiel laual võitis
valimisliit Maheda
Kaheksa päeva enne valimisi, 7. oktoobril, toimus Võsu spordihoones võistkondlik valimisvõistlus viiel laual
kandideerivatele erakondadele, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele. Mängiti kabet, malet, koroonat ja lauatennist.
Viiendaks alaks oli viktoriin Haljala ja Vihula valla teemal. Haljala poole küsimused koostas Haljala raamatukogu
juhataja Maiga Parksepp, Vihula küsimused Andres Truman. Esindatud olid Eesti Keskerakond, Eesti
Reformierakond, valimisliit Plaan A, valimisliit Maheda ja valimisliit Vaba Vallakodanik. Valimisvõistluse viiel laual
võitis valimisliit Maheda 35,5 punktiga, teiseks jäi valimisliit Plaan A 33,5 punktiga. Võrdselt 32 punkti kogusid
Keskerakond ja Reformierakond, lauamängude parem tulemus andis kolmanda koha Keskerakonnale.
Kabes läks esikoht jagamisele Vihula valla meistri Tarmo Nuija ja Plaan A vallavanema kandidaadi Tiit Tominga
vahel, kolmas oli Urmas Osila. Males oli võitmatu Urmas Osila, teine Epp Ojalill ja kolmas Sven Rannar. Esikohta
jagati ka koroonas – Eha Sirelbu ja Margus Laigu vahel, kolmandaks jäi Lembo Pikkamäe. Lauatennise võitis
kindlalt Tiit Toming, teine Tarmo Nuija ja kolmas Avo Bergström. Emotsionaalseks kujunenud viktoriini edukaim
oli valimisliit Maheda, jägnes Reformierakond, kolmandaks jäi valimisliit Vaba Vallakodanik.

Pühakojal uus uks ees – täname kõiki annetajaid!
Vainupea kabeli päevi näinud uks on tänaseks saanud värske kuue. Projekti
teostamine sai võimalikuks tänu paljude pulmaliste ja kõigi meie lahkete
sõprade annetuste toel. Suurimad tänud teile kõigile ning ootame teid ikka ja
jälle meile külla!
Kabeli välisuksest olid säilinud originaal leng ja framuug, mis tööde käigus
restaureeriti. Seejuures ei eemaldatud kogu olemasolevat viimistlust, vaid võeti
maha lahtine värv ning lihviti pinnad siledaks. Lävepakk asendati uuega.
Framuugilt eemaldati klaasid, restaureeriti raam ja paigaldati vanad klaasid
tagasi. Uksed asendati samuti uutega – profiilid ja tegumood võeti
olemasolevate järgi. Uued pühakoja uksed on valmistatud termotöödeldud
männist ja viimistletud linaõli värviga. Ustele paigaldati turvaline lukk ning
stiililt sobilikud messingust ukselink ja lukuplaat. Passiivsele poolele paigaldati
olemasolevad – eelnevalt puhastatud ning viimistletud – servariivid ja hinged
tagasi. Värvide valikul lähtuti Tikkurila vana aja värvide värvikaardist.
Ukse korrastamiseks tegime koostööd valdkonna spetsialisti Puitest Grupp
OÜga (juhataja Ats Vahesalu). Jäime valitud partneriga väga rahule – meie
suhtlus oli operatiivne ja asjalik, meile anti tekkinud küsimustes alati nõu ning
pidevalt mõeldi kaasa parima tulemuse saavutamise nimel. Töö maksumuseks
kujunes 6 000 eurot, mille tasusime täies ulatuses külaseltsi omavahenditest ehk
Vainupea kabelile tehtud annetustest. Lõpetuseks veelkord tänud kõikidele
annetajatele, kes on viimase nelja aasta jooksul andnud panuse Vainupea kabeli
erinevate remondi- ja renoveerimistööde teostamiseks. Uued plaanid on juba
paigas ning ettevalmistused käimas.

Valimisliit Vaba Vallakodanik

Vihula valla viimsed päevad

Julgeme otsustada - suudame teostada!

Valimisliit Vaba Vallakodanik tänab oma valijaid!
Varem või hiljem saavad meie lubadused taas
täidetud!
Täname!

13. oktoobril ja REEDEL oli vallarahvas Võhmale Tsirkusesse oodatud. Toimus seltsimaja hooaja
ava- ja Vihula valla lõpupidu. Esinesid Vihula valla noorteka tsirkusetrupp, Rannaklubiseltsi
valimisagitaatorid, Võhma Krõtakese valimiskärbsed ja segakoor valimisteemalise lauluga. Saalis
hiilis ringi veel Vergi seltsist Liina Heinvere näoga leopardikutsikas, kes püünele ei pääsenud, sest
etteasted eluslooomadega olid keelatud. Kohal oli kaks klouni, mustkunstnik oma jänesega ja väike
köielkõndija oma känguruga. Tsirkus missugune !
Testitud sai seltsimaja uus valge põrand ja tsirkust sai uhiuue veevärgiga. Lõpp hea kõik hea!
Kohtume detsembris kui seltsilised jõuluhõngu levitama hakkavad.
MTÜ Võhma Seltsimaja

Haljala vald + Vihula vald
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Õnnitleme vanemaid...
Kärdil ja Tarmol sündis
9. oktoobril poeg
Egil Toomla

Triin ja Aleks Toming
EMILI TOMING
05.10.2017
Õnne Sepp-Larin ja Viljar Larin
LAURA LARIN
07.10.2017

Mari-Annal ja Raikol sündis
11. oktoobril poeg
Raimond Kaasik

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
92
Helga-Helen Romet
83
Tamara Nurga
Laine Kirs
82
Rein Mooses
81
Silvi Bachblum
Jaan Pinna

10. november
20. november

65
Elbe Ristmets
Sirje Leevand
Heiki Kuslap

18. november
18. november
30. november

60
Lembitu Leetberg
Ülo Kivistik
Tiit Postus
Maire Altmäe

17. november
18. november
19. november
30. november

55
Kaido Räämet

17. november

kell 11.00-12.00
kell 15.30-16.30
kell 18.00-19.00

Tule kohale ja liiguta ennast Idamaa tervise liikumisharjutustega.
Harjutused on jõukohased kõigile. Info: 5 335 9207
või jyriundusk@gmail.com Õpetaja Jüri Undusk
Artur shashlõkibaar otsib kokka ja ettekandjat.

20. november

20. november

ASAHI treeningud, kuhu võivad liituda kõik soovijad
olenemata tervislikust seisundist või vanusest.
neljapäev
neljapäev
esmaspäev

11. november
18. november

70
Elma Jõemets

50
Ülle Sink

Võsu Rannaklubi saalis
Vergi raamatukogus
Haljala Rahvamajas

14. november

01. november

SIGNE KAASIK

Rutja küla
AINO VEHIK

Vergi küla
ILMA NAAN

Palmse küla
MARTA LUTUS

Toolse küla
ENNO PENTSOP

Haili küla
EEVA JÜRGEN

Eisma küla
KALJO PAJULA

Võsupere küla
SELMA PENTSOP

Haili küla
HUGO PALMAR

Lahe küla
TAAVI TEINBAS

Võsu alevik
EVI ARNEK

Sagadi küla
OIVA MATIKAINEN

Pihlaspea küla
ERMU VALME

Võsu alevik
LUULE AASMÄE

Võsu alevik
AINO VEELMAA

Võsu alevik
AADU RAHKEMA

Palmse küla
PEETER PALM

Joandu küla
TIIU SCHASMIN

Võsu alevik
LUULE TULL

Eisma küla
VILLU SOON

Võsu alevik

93
91
91
91
88
86
85
85
84
84
84
83
83
81
80
75
75
75
75
70

Meie hulgast
on lahkunud …

Info tel. 5 629 8277

NADEŽDA TINNERT
1.03.1931-24.10.2017

Meie
hulgast
on lahkunud ...
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MILVI KÜLMHALLIK
28.02.1932–03.10.2017

