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Uued juhid valitud
Volikogu valis oma esimesel istugil, 31. oktoobril, uueks
volikogu esimeheks 10 poolthäälega Vello Väinsalu.
Teisena esitatud kandidaat Annes Naan sai 7 häält. Volikogu
aseesimeheks valiti üksmeelselt seni Haljala volikogu
juhtinud Margus Punane.
Vallavanem pandi paika volikogu teisel istungil. Ainsa
kandidaadina valiti vallavanemaks Leo Aadel, kellel on 8aastane Haljala valla juhtimise kogemus.
Volikogu otsustas moodustada 7 komisjoni ja valis neile
esi- ja aseesimehed:
1. eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks Rainer
Lille, aseesimeheks Arvi Ööpik;
2. keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni
esimeheks Anti Puusepp, aseesimeheks Margus Punane;
3. haridus- ja noorsookomisjoni esimeheks Greete
Toming, aseesimeheks Triin Toming;
4. kogukonnakomisjoni esimeheks Triin Toming,
aseesimeheks Urve Kingumets;
5. kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Krista
Keedus, aseesimeheks Vello Väinsalu;
6. sotsiaalkomisjoni esimeheks Margus Punane,
aseesimeheks Mare Raja;
7. revisjonikomisjoni esimeheks Annes Naan,
aseesimeheks Aivar Maurer.
Endine Haljala vallavolikogu esimees Margus Punane õnnitlemas uut Haljala vallavolikogu esimeest Vello Väinsalut
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Lääne-Virumaa aasta noorsootöötaja 2017 – Andres Truman
Lääne-Viru maavalitsus tunnustas Andres Trumani Lääne-Virumaa
aasta noorsootöötaja tiitliga.
Andres Trumani eestvedamisel 2015. aasta lõpus loodud MTÜ
Vihula valla Noorteklubi on käesoleva aasta jooksul korraldanud
mitmeid noortele mõeldud ja väga hea tagasiside saanud üritusi: suvine
foto- ja filmilaager, teatriprojekt koos töötubade (näidendite kirjutamise
koolitus) ja teatrikülastustega, maskipidu, korraldatud kunstitöötuba,
loodud lauluansambel.
Kuna Vihula vallas ametlikku noortekeskust ei ole, on mtü loomine
aidanud kaasata valla noored isetegevusse ja kohaliku tasandi
asjaajamistesse. Seda kõike ainult tänu Andrese isiklikule initsiatiivile
ja noorte igakülgsele toetamisele. Andrese poolt LEADERile esitatud
taotlus „Vihula valla rannakülade pärimuse kogumine“, mille
eesmärgiks on innustada noori pärimust koguma ja hoidma, anda
ülevaade pärimuse kogumise tehnoloogiast, õpetada multimeediavahendite kasutamise oskust ja tutvustada audio- ja videofailide
töötlemist. Tegevuse kaudu arendatakse noorte suhtluspädevust,
digipädevust ja väljendusoskust, lisaväärtuseks on eri põlvkondade
lõimimine.
Andrese eestvedamisel ja Noorteklubi kaasabil viidi läbi Vihula
valla noorsootöö kvaliteedi hindamine, mis on sisendiks Loksa linna
ning Kuusalu ja Vihula valla noorte koostöögrupi edasiste tegevuste
kavandamisel ja rahastuse taotlemisel. Koostöögrupi eesmärk on kolme
Andres Truman Võsu rannaskulptuuride meisterdamisel
KOVi noorte liitmine, lähtudes nende huvidest ja vajadustest.
2017. aastal viidi Andrese eestvedamisel läbi Loksa, Vihula ja Kuusalu valla noortefoorum ja korraldatud Võsu SuveANK ehk avatud
noortekeskus Võsu rannas.
Andres on kaasaja ja innustaja. Tema töö tulemuseks on see, et noori huvitab oma kodukoha hea käekäik. Nad tahavad kaasa mõelda ja
kaasa rääkida, nad huvituvad ajaloost (vabariigi aastapäeva aktuse etteaste) ja tahavad oma kodukandi rahvaga suhelda (tubli osalemine
Võsu Pähkli viktoriinidel).
Koolis on huvijuhil kindlad ülesanded, millega vaja tegeleda. Andrese kõige suuremaks saavutuseks on noorte nö „pildile toomine”,
kooliseinte vahelt välja. Tema eestvedamisel ja innustusel on valla noored hakanud just käesoleval aastal osa võtma vallas toimuvatest
sündmustest, esinema, ise kaasa rääkima ja arutlema, tegelema piirkonna ajaloouurimuse talletamisega (Leader projekt).
Andrese suur saavutus käesoleval aastal on ka see, et kirjutati alla rendileping Vihula Vallavalitsuse ja MTÜ Vihula valla Noorteklubi
vahel, millega anti noortele üle ruumid noortekeskuse tegevuse jaoks.
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Nimekonkurss Haljala ja
Vihula valdade ühisele
ajalehele
Uuele vallalehele nime leidmiseks kuulutatakse
välja nimekonkurss. Nimele piiravaid tingimusi ei
seata.
Ettepanekud palutakse edastada e-posti teel
aadressile haljala@haljala.ee või toimetada
Haljala vallavalitsuse kantseleisse Mere tn 6,
Võsu hiljemalt 29. detsembril.
Koos ajalehe nime ettepanekuga palume
kindlasti kirja panna idee autor(id). Oodatud on
ka lehe päise kujunduse mõtted, mis võivad olla
käsitsi visandatud idee tasemel.
Vallavalitsuse esindajatest koosnev komisjon
vaatab kõik nimepakkumised läbi ja valib nende
hulgast sobivaima.
Ajaleht hakkab ilmuma 11 korda aastas ja on
kõigile lugejatele jätkuvalt tasuta. Suure ajalehe
vahel ilmuvad väiksema sagedusega senised
infolehed (koolileht ja koguduseleht).

Vabandused!
Vabandame eelmises vallalehes valimistulemustes kandidaatile antud häälte arvus
tekkinud vea pärast!
Alljärgnevalt õiged tulemused:
Anneli Alemaa
22 (vallalehes 13)
Kristel Strazdin
12 (6)
Urve Rosenberg
10 (9)
Viivi Voorand
6 (4)
Kaili Kütt-Semjonov
5 (6)
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Vallavanema veerg
Avatus, läbipaistvus, kaasatus – valitsemise põhiväärtused
Valimised on selleks korraks läbi ja aeg asuda innukalt valda
arendama. Loodan, et peagi lõimuvad jõujooned erinevate
poliitiliste jõudude vahel ning kõik aduvad ühist vastutust seista
omavalitsuse hea tuleviku eest.
Olles pälvinud kahel korral isikumandaadi ning viimasel
valimisel parima valimistulemuse, arvan, et olen vallavanema
ametis rahuldavalt hakkama saanud, kuid alati saab paremini ja
kindlasti ma selle nimel pingutan. Pean esmaseks prioriteediks
ühendada kiiresti kogukonnad, tööle rakendada uuenev
meeskond ning koostada jätkusuutlik ja tulevikku vaatav
järgmise aasta eelarve. Avatus, läbipaistvus, kaasatus on
valitsemise põhiväärtused. Lähtun ise ja panen lähtuma oma
meeskonna bürokraatiavabast asjaajamisest ning põhimõtetest

– „jooksevad paberid aga mitte inimesed“ ja „vallaköis ei lohise“, nii lihtne
see ongi.
Olen juba kohtunud hallatavate asutuste juhtidega ning
kindlasti kohtun veel selle aastanumbri sees külavanematega
ja külaseltside juhatuse esindajatega. Kohtumised saavad
olema regulaarsed ja piirkondades kohapeal.
03. detsembril tähistame esimest adventi ja 17.
detsembril toimub Essu mõisas traditsiooniline memmetaadi jõulupidu. See on austusavaldus ja väike tänu meie
väärikatele eakatele. Olete sellele jõulupeole väga
kutsutud ja oodatud.
Leo Aadel, vallavanem

Võsu kool – 119
17. novembril tähistas Võsu kooli pere 1898.
aastal asutatud õppeasutuse väärikat 119.
sünnipäeva. Päeva alguses toimunud pidulikul aktusel püüdsid Võsu kooli õpilased
üheskoos ette kujutada seda, milline nägi
välja koolielu üle saja aastat tagasi – mis on
muutunud ja mis on jäänud samaks. Aktusel
osales ka vallavanem Leo Aadel ning päev
jätkus ühise tordisöömisega. Aitäh kooli
vilistlastele Mare Niiliksele ja Maris Põkkale, kes laste koolipäeva värvikamaks muutsid. Palju õnne Võsu Koolile! Etteruttavalt
võime öelda, et Võsu kooli 120. aastapäeva
tähistamine ja kooli kokkutulek toimub 29.
septembril 2018. aastal.
Tähtsamad hetked Võsu kooli
ajaloost:
1898. aasta 18. novembril alustas vallakooli õppekava alusel tööd Võsu kool. Koolis käidi kolm aastat, tarkust jagas vaid üks
õpetaja. 19. sajandi lõpuosas oli Võsu veel
küla staatuses ning koolimaja ei olnud,
seetõttu õpetati lapsi siin-seal küla majades.
Tollastele vallakoolidele kehtisid tüüptunniplaanid: õppetöö algas kell üheksa
hommikul usuõpetuse tunniga. Teise ja
kolmanda tunni sisustasid vene keel või
matemaatika. Neljandal ja viiendal tunnil
õpiti eesti keelt, vene keelt või maateadust;
kuuenda tunnina oli kaks korda nädalas
võimlemine poistele ja käsitöö tütarlastele
ning kolm korda laulmine. Koolipäev lõppes
kell neli.
1906. aasta suvel valmis Võsu kooli
esimene maja ning õpetajaks kutsuti Diido
Jõesaar (1879–1918), kes pälvis tänu
oskuslikule kooltööle kohaliku rahva tunnustuse.
Pärast Eesti Vabariigi loomist laiendati
koolikohustust seniselt kolmelt aastalt
neljale. Pearõhk asetati eesti keele, rahvaloomingu, kirjanduse, Eesti ajaloo, maateaduse ning kodanikuõpetuse tundma-

õppimisele. Usuõpetust õpetati vabatahtliku
õppeainena. Koolitöö algas 6. oktoobril ja
lõppes 22. mail. Lapsevanemad pidid lapsed
õigeks ajaks kooli saatma, vastasel juhul tuli
maksta trahvi.
1932. aasta 11. detsembril avati Võsu 6klassilise algkooli uus hoone, kus töötab ka
praegune Võsu kool.
1944. aastal avati Võsu kooli 7. klass.
Imekombel pääses koolimaja hoone sakslaste lahkumisel mahapõletamisest.
1962. aasta kevadel lõpetas kooli
esimene 8. klass, 1964. aastal alustati kooli
juurdeehitust.
1987. aastal muudeti kool 9-klassiliseks
ning koolikohustus hakkas kehtima 6aastastele lastele. Endiste nõukogulike
lasteorganisatsioonide asemele tekkisid
ELO ja Miksikute klubi.
1997. aastal alustati kooli uuele hooneosale II korruse ehitamist.
1998. aastal sai kool endale arvutiklassi,
likvideeriti kuivkäimlad ja valmisid uued
riietusruumid.
2004. aastal avati Võsu kooli spordihoone. Lõppes ajajärk, mil kehalise
kasvatuse tunde viidi läbi kooli saalis või
Rannaklubis. 2017. aastal alustati Võsu
kooli staadioni ehitamist.
Praegu on Võsu Kool väärikas vanuses
väike põhikool, mille juurde kuulub kolm
lasteaiarühma – Võsul, Vihulas ja Palmses.
Meie koolipere ülesanne on luua head
tingimused võimetekohaseks arenguks ja
õppimiseks kõikidele lastele. Meie kooli
olulisteks väärtusteks on lugupidav suhtumine endasse ja teistesse, viisakus, sallivus,
julgus, ettevõtlikkus, iseseisvus ja koostöövalmidus. Tahame, et iga õpilane tunnetaks koolis õnnestumist ja edutunnet, aga ka
eakohast vastutust.
Liina Altroff, Võsu kooli direktor

Mardi küüned külmetavad ...

11. novembril toimus Varangu seltsimajas järgmine pärimusteemalise projekti tegevus.
Seekord tulid meile külla Terje Puistaja ja Liisa Maasik Eesti Rahvapärimuse Koolist, kes
viisid läbi õpi- ja mängutuba „Maagiline mardi- ja kadripäeva kombestik.“ Soovitav oli
kohale tulla kostümeeritult ja nii mõnedki olid päevakohaselt riides. Kõik soovijad said kaasa
lüüa jõukatsumistes, kombestiku- ja laulumängudes. Vaatasime slaidiprogrammi ja laulsime
regilaule. Seekord olid laual temaatilised toidud. Mardihane just polnud, aga tanguvorstid,
kõrvitsasalat, koduleib, karask ja veel üht-teist perenaiste sahvrist viisid keele alla. Peale
kehakinnitust valmisid Liisa juhendamisel vahvad mardimaskid ja kadrikübarad.
2. dets. kell 15.00 ootame huvilisi kontsert-jutuõhtule kohtuma jutuvestja Piret Pääri ja
rahvamuusik Tuule Kanniga.
Urve Kingumets,
Varangu külaseltsi juhatuse liige
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Pesapuu lõbus sünnipäevapidu
2. novembril tähistasime oma lasteaia 51. sünnipäeva. Meie tublid muusika- ja
liikumisõpetajad olid sellel hommikul eriti vara toimekad, sest nende valmistada oli suur
sünnipäevatort küpsistest ja kohupiimast. Osad rühmad käisid piilumas, kuidas torditegu
kulgeb. Mõmmi rühma õpetajaabi Elle ülesandeks oli tordi lõppviimistlus ja
kaunistamine. Tulemus oli väga kaunis, suur ja ahvatlev!
Lapsed kogunesid muusikasaali poole kümneks, et koos lustida. Meie peole oli tulnud
üllatuskülaliseks Kassipreili Kiisu-Miisu, Rakvere Teatrist. Peol oli lusti, rõõmu ja
esinemisi. Eelnevalt olid lapsed rühmades pikalt arutlenud, et milline oleks parim kink
meie lasteaiale sünnipäevaks. Leiti, et see võiks olla südamest tulev hea soov. Nii oligi igal
rühmal oma lasteaiale sünnipäevakingituseks luuletus, laul, pillilugu või lihtsalt hea soov
koos suure kallistusega. Kiisu-Miisu märkis, et eriline kallistus ja tänu kuulub lasteaia
toredale personalile, kõikidele selle maja töötajatele, kes hoolt ja armastust igapäevaselt
lastele jagavad.
Kui kõik esinemised olid esitatud , mängud mängitud ning sünnipäevalaul ühiselt
lauldud juhatas Kassipreili lapsed võimlemissaali tordi juurde. Koos imetleti hetk
sünnipäevaküünaldega torti, seejärel lapsed puhusid küünlad ja oligi tordi ning
morsiaeg.Tort maitses hästi ning usume, et sünnipäevaüritusest jäi lastele meeldiv
mälestus.
Täname tublisid lapsevanemaid, kes sügisesel laadapäeval õnneloosil ja oksjonil
osalemisega meie sünnipäevapidu toetasid.

Lasteaialapsed külastasid Tartus
spordimuseumi
Haljala Lasteaed Pesapuu kuulub Tervist Edendavate Lasteaedade hulka aastast 2001.
Tänu meie väga tublile ja aktiivsele liikumisõpetaja Tiina Uukivile on liikumine meie
lasteaias popp. Meeleldi liiguvad nii lapsed kui täiskasvanud. Tiina eestvedamisel oleme
osalenud kõigil kolmel Euroopa komisjoni poolt algatatud Euroopa Spordinädalal.
Esimene Euroopa Spordinädal toimus aastal 2015, avasündmusega Brüsselis. Tänavuse,
2017.aasta Euroopa Liidu spordinädala ametliku avasündmuse korraldamisõigus anti
Eestile ning avaüritus toimus Tartus Tähtvere spordipargis 23.09.2017
Meie lasteaed on osa võtnud kõigil kolmel ürituse toimumise aastal, seega oleme
kantud ka Üleeuroopalise Spordinädala kaardile. Järjepideva töö eest tunnustati ja tänati
meie lasteaeda Eesti Olümpiakomitee ja ühendus Sport Kõigile poolt tänukirjaga
Spordinädal 2017 kampaanias osalemise eest. Tänukirjaga kaasnesid pääsmed Tartusse,
Eesti Spordi ja Olümpiamuuseumisse .
8.novembril käisidki lasteaia 39 koolieelikut Tartus ekskursioonil.
Kas te teadsite, et Baltimaade suurim Spordimuuseum asub Eestis, täpsemalt öeldes
Tartus? Spordimuuseumi näol oli tegemist tõeliselt atraktiivse elamusmuuseumiga.
Esmalt keskendusime spordimuuseumi ajaloo suurimale pallimängunäitusele „Kõik
mängu“ ,mille keskmes olid erinevad pallimängud. Giid tutvustas meile spordijalatsite
arengut läbi aegade, erinevate pallide maksimaalset lennukiirust mängus , mängija poolt
läbitavat distantsi erinevate pallimängude jooksul . Võiks arvata, et sellised statistilised
näitajad ei kõneta lapsi - vale puha. Kui teemat käsitleb asjatundja ja teeb seda lastele
selgelt ja arusaadavalt, kuulavad kõik tähelepanelikult. Programmi käigus said lapsed
rohkelt proovida näituse erinevaid interaktiivseid eksponaate.
Näituse külastamise juurde kuulus ka rahulik meisterdamine töötoas. Lapsed
meisterdasid ise miniversiooni tuntud lauamängust Memory . Lastel oli võimalik valida
erinevate piltide vahel ning kujundada omanäoline palli-memory. Töötuba sobis meie
lastele suurepäraselt.
Külastasime ka muuseumi püsiekspositsiooni mitmeid väiksemaid väljapanekuid.
Põnevat uut ja vana oli muuseumis palju. Tutvusime pallimängude ajalooga , kiikasime
põgusalt auhinnakappi, võrdlesime enda ja sportlaste jalajälgi, mängisime aktiivselt
korvpallinurgas, jalgpalli- ja käsipallialal. Pisut saime mürada ka pallimeres.
Pärast paaritunnist muuseumi külastust ootas meid maitsev lõunasöök Tartu Hugo
Treffneri Gümnaasiumi sööklas .
Tagasiteel külastasime veel Elistvere loomaparki, lapsed jälgisid erinevaid loomi
suure põnevusega. Näha sai euroopa piisonit, metskitsi, kabehirvi, pruunkaru, ilvest,
rebast, oravat ,võrrelda põtra ja põhjapõtra jne.
Reis oli pikk - juba kohalesõit kestis kaks tundi, õnneks kulges kõik viperusteta- meie
lapsed olid väga tublid! Täname lapsevanemaid, kes olid nõus sellise mahuka õppereisi
sõidukulud kandma. See näitab, et lapsevanemad on väga huvitatud oma laste silmaringi
laiendamisest ja eluliste kogemuste hankimisest.
Ka õpetajad said muuseumi külastuselt rohkelt inspiratsiooni. Liikumisõpetaja Tiina
eestvedamisel on lasteaia saalide koridoris üles seatud mahukas ja informatiivne pallide
näitus. 16-17. novembril toimus lasteaias igaaastane spordiüritus „Pallitrall“, mille ühe
osana tutvustas „giid“ lastele näitusel väljas olevaid palle ja nendega mänguvõimalusi.
On kokku lepitud, et meie pallinäitust tulevad külastama ka algklassilapsed Haljala
Koolist.
Sellised toredad väljasõidud annavad alati nii lastele kui õpetajatele hulgaliselt uusi
teadmisi, positiivseid emotsioone ja tugevdavad lastes sõbratunnet.
Tiiu Vainola
Haljala Lasteaia Pesapuu õppejuht
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Haljala Vallavalitsus
24. oktoobri 2017 istungi nr 46 kokkuvõte
1. Maksta ühekordset toetust ühele perele summas 114,32
eurot. Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale
inimesele summas 71,11 eurot.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastuseks. Mitte nõustuda korraldatud
jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamisega.
Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks. Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
3. Väljastada ehitusluba Vainupea küla Rannakivi
kinnistu suvila laiendamiseks.
4. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku
Laine 8a kinnistule elamu püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused
Toolse küla Laagri kinnistu paviljoni, sauna ja
kaevumaja laiendamise ehitusprojektide koostamiseks.
5. Määrata xxx koduteenus.

31. oktoobri 2017 istungi nr 47 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks. Anda luba korraldatud
jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks.
Mitte nõustuda korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastusega.
2. Kinnitada Võsu raamatukogu raamatute kustutusaktid
nr 14003 (23.12.2014), 15000 (07.12.2015), 16000
(31.03.2016), 16005 (05.05.2016), 17001
( 11 . 0 5 . 2 0 1 7 ) , 1 7 0 0 2 ( 0 4 . 0 9 . 2 0 1 7 ) , 1 7 0 0 3
(06.09.2017), 17004 (07.09.2017), 17005
(08.09.2017), 17006 (26.10.2017).
3. Väljastada kaevetööde luba Võsu alevikus Kalevi tn 2
maakaabelliini asendamiseks uuega.
4. Kinnitada Võsu sadama sadamateenuste hinnakiri.

Haljala Vallavolikogu
Istung nr 1
Haljalas, 31. oktoobril 2017 kell 14:00.
Istungil osalesid Vello Väinsalu, Margus Punane, Leo
Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Annes Naan,
Anti Puusepp, Koidu Saamot, Eha Sirelbu, Greete
Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja
Arvi Ööpik.
Haljala valla valimiskomisjoni otsusega nr 15 lugeda Vello
Väinsalu valituks Haljala Vallavolikogu esimeheks.
Otsusega nr 1 lugeda Margus Punane valituks Haljala
Vallavolikogu aseesimeheks.
Kuulati Haljala Vallavalitsuse ja Vihula Vallavalitsuse tagasiastumispalvet. Vallavalitsused kohustuvad
jätkama tööd kuni volikogu poolt uue vallavalitsuse
koosseisu ametisse kinnitamiseni.
Istung nr 2
Võsul, 7. novembril 2017 kell 16:00.
Istungil osalesid Vello Väinsalu, Margus Punane, Leo
Aadel kuni neljanda päevakorra-punkti aruteluni,
edasi asendusliige Mare Raja, Leo Bergström, Annika
Hallimäe, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer,
Annes Naan, Anti Puusepp, Koidu Saamot, Eha
Sirelbu kuni neljanda päevakorrapunkti aruteluni,
edasi asendusliige Krista Keedus, Greete Toming,
Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Arvi
Ööpik.
Otsusega nr 2 tunnistati LEO AADEL valituks Haljala
vallavanemaks.
Otsusega nr 3 kinnitati alates 8.11.2017 vallavalitsus 5liikmelisena: vallavanem ja 4 vallavalitsuse liiget.
Otsusega nr 4 kinnitati Haljala Vallavalitsuse liikmeteks:
AVO BERGSTRÖM, KRISTEL TÕNISSON, TARMO
LOOD ja EHA SIRELBU.
Otsusega nr 5 moodustati Haljala Vallavolikogu alatised
komisjonid järgmiselt:
1. eelarve- ja majanduskomisjon vähemalt 5-liikmeline;
2. keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjon vähemalt 5liikmeline;
3. haridus- ja noorsookomisjon vähemalt 5-liikmeline;
4. kogukonnakomisjon vähemalt 5-liikmeline;
5. kultuuri- ja spordikomisjon vähemalt 5-liikmeline;
6. sotsiaalkomisjon vähemalt 5-liikmeline;
7. revisjonikomisjon vähemalt 3-liikmeline.

Vallavalitsuse istungil 18.10.2017. a
1. Nõustuti Kärmu külas asuva Kullamäe katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks ja Essu külas asuva
Rünkaaru katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks.
2. Väljastati reklaamiluba reklaami paigaldamiseks
Põdruse külas Kesküla kinnistule.
3. Kinnitati Haljala Kooli hoolekogu koosseisus:
vallavolikogu esindaja Rainer Lille, õpetajate esindajad
Meliita Proosa ja Greete Toming, õpilasesinduse esindaja
Tairi Alanurme, vilistlaste esindaja Veiko Veiert ja
lapsevanemate esindajad Merli Tammi-Jõeveer, Kristin
Raudvee, Katrin Perve ja Margus Punane.
4. Nõustuti, et Haljala Kooli uue hoone ehituse ajal, alates
1. septembrist 2018, toimub Haljala Kooli õppetöö
järgmistel asenduspindadel:
klass
õppekoht
1.a, 1.b, 3.a, ja 3.b klass
Haljala Rahvamaja
ning muusikaklass ja arvutiklass
5. ja 7. klass ning tehnoloogiatööõpetuse maja ja
õpetus, käsitöö ja kunst
noortekeskus
8. ja 9. klass ja spordisaal
võimla
2.a ja 2.b klass
lasteaed
4. ja 6. klass ja kooli kantselei
vallamaja II korrus
kooli raamatukogu
Haljala raamatukogu
1. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus kahekümne
kahele lapsele.
Vallavalitsuse istungil 24.10.2017. a
1. Määrati toimetulekutoetus kolmele toetust vajavale
isikule kokku summas 751,04 eurot, ühekordne
sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale isikule kokku
summas 891,92 eurot.
2. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus kaheteistOtsusega nr 6 kinnitati Haljala Vallavolikogu alatiste
komisjonide esimehed järgmiselt:
1. eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks RAINER
LILLE;
2. keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimeheks
ANTI PUUSEPP;
3. haridus- ja noorsookomisjoni esimeheks GREETE
TOMING;
4. kogukonnakomisjoni esimeheks TRIIN TOMING;
5. kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks KRISTA
KEEDUS;
6. sotsiaalkomisjoni esimeheks MARGUS PUNANE;
7. revisjonikomisjoni esimeheks ANNES NAAN.
Otsusega nr 7 kinnitati volikogu alatiste komisjonide
aseesimehed järgmiselt:
1. eelarve- ja majanduskomisjoni aseesimeheks ARVI
ÖÖPIK;
2. keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni
aseesimeheks MARGUS PUNANE;
3. haridus- ja noorsookomisjoni aseesimeheks TRIIN
TOMING;
4. kogukonnakomisjoni aseesimeheks URVE KINGUMETS;
5. kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimeheks VELLO
VÄINSALU;
6. sotsiaalkomisjoni aseesimeheks MARE RAJA;
7. revisjonikomisjoni aseesimeheks AIVAR MAURER.
Otsusega nr 8 makstakse lahkuvale vallavanemale
Annes Naanile Haldusreformi seaduse § 19 lg 1 punkti 2
alusel ühekordset hüvitist.
Otsusega nr 9 makstakse endisele Vihula Vallavolikogu
esimehele Aide Veinjärvele Haldusreformi seaduse § 19
lg 1 punkti 2 alusel ühekordset hüvitist.
Otsusega nr 10 makstakse endisele Haljala Vallavolikogu
esimehele Margus Punasele Haldusreformi seaduse § 19
lg 1 punkti 2 alusel ühekordset hüvitist.
Istung nr 3
Haljalas, 23. novembril 2017 kell 16:00.
Istungil osalesid Vello Väinsalu, Margus Punane,
Mare Raja, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Anti Puusepp,
Koidu Saamot, Krista Keedus, Greete Toming, Triin
Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungilt puudus Annes Naan.
Otsusega nr 11 korraldati ümber Haljala valla ametiasutused Haljala Vallavalitsus ja Vihula Vallavalitsus liitmise
teel ning liideti Vihula Vallavalitsus Haljala Vallavalitsusega.
Määrusega nr 1 kehtestati Haljala Vallavalitsuse põhimäärus, mis jõustub 1. jaanuarist 2018.
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kümnele lapsele.
3. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja
üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
4. Muudeti Haljala valla 2017. aasta eelarves noortekeskuse eelarve kulu suurendades kulu liiki Kultuuri- ja
vaba aja sisustamine 2 007 euro võrra vähendades kulu
liik Tööjõukulud 2 007 euro võrra.
5. Väljastati ehitusluba Võle külas Mullamäe ja Jaagu
kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks.
6. Anti kasutusluba Aaspere külas Kuusealuse kinnistul
asuvale biopuhastile.
Vallavalitsuse istungil 1.11.2017. a
1. Nõustuti Haljala alevikus asuva katastriüksuse Tallinna
mnt 9 jagamisega kaheks katastriüksuseks.
2. Kiideti heaks Aaspere külas Kuusealuse kinnistu 2017
aasta hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti
„Kuusealuse kanalisatsioon” aruanne.
3. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus viiele
lapsele.
Vallavalitsuse istungil 6.11.2017. a
1. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus viiele
lapsele.
2. Anti kasutusluba Haljala alevikus Uus põik 5 kinnistul
asuvale elamule.
3. Otsustati lugeda jäätmevaldaja erandkorras ja
tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt
mitteliitunuks.
4. Otsustati kompenseerida kuni 2017 aasta lõpuni kõikide
Haljala Kooli õpilaste riigieelarvest valla- ja
linnaeelarvetele koolilõuna kulude katmiseks määratud
eraldiste ja õpilaste koolilõuna tegeliku maksumuse
hinnavahe vallaeelarvest.
5. Kiideti heaks Tatruse külas Luhi kinnistu 2017 aasta
hajaasustuse programmi taotlusvooru projekti „Luhi talu
kogumiskaev” aruanne.

Otsusega nr 12 määrati vallavanem Leo Aadeli töötasuks
2300 eurot kuus ja isikliku sõiduauto kasutamisega
ametiülesannete täitmisel hüvitist kuni 335 eurot kuus.
Otsusega nr 13 kehtestati alates 1. jaanuarist 2018.a
Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis.
Määrusega nr 2 kehtestati Haljala Vallavalitsuse (edaspidi
ametiasutuse) ametnike nõuded haridusele töökogemusele, teadmistele ja oskustele, mis on vajalikud
teenistusülesannete täitmiseks.
Otsusega nr 14 maksta haldusterritoriaalse korralduse
muutmisega seonduvalt Haljala Vallavalitsuse ja Vihula
Vallavalitsuse tegevuse ümberkorraldamisel koondamise
tõttu ametist vabastatud ametnikule ja töötajale lisaks
avaliku teenistuse seaduse ja töölepingu seadusega
koondamise tõttu ametist vabastamisel määratud
hüvitistele lisahüvitisi järgmiselt:
1) ametnikule või töötajale, kes on Haljala Vallavalitsuse ja
Vihula Vallavalitsuse teenistuses olnud kaks kuni kolm
aastat kahe kuu ametipalga ulatuses;
2) ametnikule või töötajale, kes on Haljala Vallavalitsuse ja
Vihula Vallavalitsuse teenistuses olnud rohkem kui kolm
ja kuni kaheksa aastat kolme kuu ametipalga ulatuses;
3) ametnikule või töötajale, kes on Haljala Vallavalitsuse ja
Vihula Vallavalitsuse teenistuses olnud kaheksa kuni
kümme aastat viie kuu ametipalga ulatuses;
4) ametnikule või töötajale, kes on Haljala Vallavalitsuse ja
Vihula Vallavalitsuse teenistuse olnud rohkem kui kümme
aastat kuue kuu ametipalga ulatuses.
Otsusega nr 15 kinnitati vallavolikogu eelarve- ja
majanduskomisjoni liikmeteks:

PEETER ORGMETS
TEA TREUFELDT
UNO ÕUNAPUU
ANNES NAAN
VELLO VÄINSALU
MEELIS KUZMA
kinnitati vallavolikogu keskkonna-, maa- ja planeeringute
komisjoni liikmeteks:
AIVAR MAURER
LEO BERGSTRÖM
LEMBO PIKKAMÄE
IVAR LILLEBERG
KRISTO LIPP
kinnitati haridus- ja noorsookomisjoni liikmeteks:
INGE LAIV


RIINA TAMBERG

ANDRES TRUMAN

HELEN VÕSSAR

LIINA ALTROFF 

BERIT VOGT 

järg 4 lk

3

algus 3 lk
LEMME MÄE
GERLY HERM

kinnitati kogukonnakomisjoni liikmeteks:
KRISTJAN ALTROFF
IVICA EDNAŠEVSKY
ANNELI ALEMAA
EPP ORGMETS
MIHKEL MOSEL
ANDRES MÜLLA
TEA TREUFELDT
TIINA LAULIK
kinnitati kultuuri- ja spordikomisjoni
liikmeteks:
AHTI BACHBLUM
OLAVI KASEMAA
TIIU KIVILO
SWEN PAHKLA
ENE LIIV
IVAR LILLEBERG

Haljala Vallavalitsus
16.11.2017 istungi kokkuvõte
1. Esitati Rahandusministeeriumile ühinemistoetuse taotlus summas 508 360
eurot.
2. Otsustati korraldada valla ametliku
infolehe nimekonkurss edaspidi.
3. Otsustati maksta küttetoetust ühele
toetust vajavale isikule summas 96 eurot
ja rehabilitatsioonitoetust kahele toetust
vajavale isikule kokku summas 185,62
eurot.
4. Määrati ühele abivajavale isikule
koduteenus.
5. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat
erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks, kakskümmend jäätmevaldajat korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks ja anda luba kahele jäätmevaldajale
ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
6. Kiideti heaks hajaasustuse programmi
projekti „Natturi küla Liiva talu puurkaevu rajamine“ aruanne ja projekti
„Mätta talu sissesõidutee remont“
aruanne.
7. Muudeti Sakussaare küla Orumäe
katastriüksuse sihtotstarvet ja määrati
uueks sihtotstarbeks 10% ärimaa, 50%
transpordimaa ja 40% maatulundusmaa.

MAIGA PARKSEPP
MARTTI SAMOLBERG
GREETE TOMING
kinnitati sotsiaalkomisjoni liikmeteks:
URVE VOGT
LEA AASA
KOIDU SAAMOT
ANNIKA HALLIMÄE
SIIRI HEINPÕLD
SIRJE KIVIBERG
RIINA TAMBERG
PAUL LETTENS
AIDE VEINJÄRV
kinnitati revisjonikomisjoni liikmeks:
KRISTA KEEDUS
Otsusega nr 16 astuda mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks.

8. Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega Võsu alevikus Vergi tee 17 asuva
puidutöökoja omanikule.
9. Väljastati ehitusluba Sakussaare külas
Jäägri ja Stenno kinnistutele õppehoone
püstitamiseks ja Võsu alevikus Piibelehe 27 suvila laiendamiseks.
10. Määrati viiele lapsele huvihariduse ja
huvitegevuse toetus.
11. Anti tähtajatult üürile Haljala vallale
kuuluv korteriomand nr 3 aadressil Võsu
mnt 4, Haljala alevik.
12. Loobuti Viru Maakohtule eestkostega
seotud avalduse esitamisest.
13. Eraldati vallaeelarve reservfondi jäägist
335 eurot sünnitoetuse maksmiseks.
14. Esitati volikogule järgmised eelnõud:
1) Haljala valla ametiasutuste ümberkorraldamine;
2) Haljala Vallavalitsuse põhimäärus;
3) Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis:
4) Nõuded ametnike haridusele,
töökogemusele, teadmistele ja
oskustele;
5) Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvalt ametiasutuste tegevuse
ümberkorraldamisel ametniku või
töötaja koondamise tõttu teenistusest
vabastamisel hüvitise maksmine;
6) Mittetulundusühingu Harjumaa Ühistranspordikeskus liikmeks astumine ja

Otsusega nr 17 algatati Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
koostamine Käsmu küla Põhja tn 7a
(katastritunnus 92201:014:0033) maaüksusele. Detailplaneeringu eesmärk on
maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine üksikelamu ja abihoone
püstitamiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste
asukoha määramine.
Otsusega nr 18 kehtestati Vergi küla Pihlaka maaüksusele (katastritunnus 88703:001:
0193) koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 19 kehtestati
Käsmu küla
Neeme tee 70 ja 70a maaüksustele
(katastritunnused 92201:014:0003 ja 92201:
014:0001) koostatud detailplaneering.

haldusülesannete täitmiseks volitamine;
7) Detailplaneeringu koostamise
algatamine Käsmu küla Põhja 7a
kinnistule;
8) Detailplaneeringu kehtestamine:
Vergi küla Pihlaka kinnistu;
Käsmu küla Neeme tee 70 ja 70a
kinnistud.
15. Tehti volikogule ettepanek lülitada
volikogu päevakorda valla sümboolika
(lipp ja vapp) arutelu ja otsustamise, kas
kuulutada välja konkurss või jätta
Haljala valla sümboolika.
16. Tehti volikogule ettepanek määrata
Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu
(VIROL) volikogu esindajana Vello
Väinsalu ja tema asendajana Margus
Punane ning vallavalitsuse esindajana
Leo Aadel ning tema asendajana Kristel
Tõnisson.
23.11.2017 istungi kokkuvõte
1. Määrati toimetulekutoetused neljale
toetust vajavale isikule summas 761,15
eurot ja ühekordne sotsiaaltoetus neljale
toetust vajavale isikule kokku summas
330,30 eurot.
2. Esitati Viru Maakohtule avaldus eestkoste pikendamiseks.
3. Määrati kuuele lapsele huvihariduse ja
huvitegevuse toetus.

Otsusega nr 20 nimetati Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul Haljala valla
esindajateks volikogu liige Vello Väinsalu ja
tema asendajaks Margus Punane ning
vallavalitsuse liige Leo Aadel ja tema asendajaks Kristel Tõnisson.
Anti Vallavalitsusele volitus korraldada
Haljala valla sümboolika valimiseks
konkurss.
Järgmine korraline vallavolikogu istung
toimub 19. detsembril 2017 algusega kell
16:00 Võsul, vallamajas Mere tn 6.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes
ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

4. Väljastati ehitusload:
1) Kavastu külas Kaasiku kinnistul
asuva elamu laiendamiseks ja ümberehitamiseks;
2) Aukülas Andrekse kinnistule elamu
püstitamiseks;
3) Käsmu külas Neeme tee 3a ja 3b
kinnistutel elamu lammutamiseks;
4) Vainupea külas Salmerahva kinnistule
elamu püstitamiseks.
5. Väljastati projekteerimistingimused:
1) Haljala alevikus Rakvere mnt 26
kinnistule tankla teenindushoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul;
2) Võsu alevikus Rakvere tee 5 kinnistule
elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
6. Otsustati teostada vastavalt esitatud
avaldustele tasuta lumetõrjet
üheteistkümnel kinnistul.
7. Nimetati Haljala valla esindajaks Sihtasutuse Virumaa Muuseumid nõukogus
vallavanem Leo Aadel.
8. Nõustuti Võsu alevikus Kalda tn 16
asuva katastriüksuse, sihtotstarbega
elamumaa, jagamisega kaheks katastriüksuseks ning määrati jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks
Kalda tn 16 ja Kalda tn 16a.
9. Otsustati mitte rahuldada ühe isiku
taotlust rehabilitatsioonitoetuse ja küttetoetuse maksmiseks.

Maksuvaba tulu hakkab sõltuma inimese aastatulust
Järgmine aasta toob suurele osale
inimestest kaasa maksuleevenduse,
kui maksuvaba tulu määr kerkib 500
euroni. Samas tekib vajadus oma
aastasel tulul silm peal hoida, et
vältida tulumaksu juurde tasumist
2019. aastal.
Alates 2018. aastast jaguneb saadava
maksuvabastuse suurus kolme peamisesse
gruppi. Kui aastane tulu on kuni 14 400 eurot
ehk 1200 eurot kuus, siis on võimalik
kasutada maksimaalset maksuvabastust, mis
on 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus.
Kui kuine sissetulek on vahemikus
1200–2100 eurot (aastane tulu 14 400–25
200 eurot), siis hakkab maksuvaba tulu
suurus 500 eurost vähenema ja mida lähemal
see on 2100 eurole, seda väiksem on
maksuvaba tulu. Üle 2100 euro (aastas üle 25
200 euro) teenides on kogu tulu tulumaksuga
maksustatav ja maksuvaba tulu suurus on 0
eurot.

Inimestel tuleb juba enne järgmist aastat
mõelda, millisesse tuluvahemikku kuulutakse, et selle alusel esitada maksuvaba tulu
avaldus oma tööandjale või muule väljamakse tegijale, näiteks sotsiaalkindlustusametile.
Kui inimene ei ole aasta alguses arvestanud mõne täiendava tuluga, näiteks korteri
väljaüürimisest saadud tulu või preemiaga,
siis võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga suur ja tekitada sellega
tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2019.
aasta alguses.
Raskesti etteennustatava tulu puhul on
mõistlik pigem olla maksuvaba tulu arvesse
võtmisel tagasihoidlikum, et vältida tulumaksu juurde maksmist. Enammakstud
tulumaksu saab 2019. aasta alguses esitatava
tuludeklaratsiooniga tagasi.
Uuest aastast kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja kahjuhüvitistele.
Kui pensioni saaja ei ole sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu arvestamiseks

avaldust esitanud, siis arvestatakse tema
pensionilt alates 2018. aasta jaanuarist
automaatselt tulumaks esimesest eurost.
Inimesed, kes on juba esitanud sotsiaalkindlustusametile tulumaksuvaba osa arvestamise avalduse, uut avaldust esitama ei pea.
Alates 1. detsembrist saab inimene ka ise
eesti.ee portaalist järgi vaadata, kas tulumaksuvabastuse rakendamiseks avaldus on
esitanud või mitte. Kui ei ole, siis saab
avalduse sealsamas kohe ka esitada.
E-maksuametisse/e-tolli lisandub veel
võimalus jooksvalt näha, kui palju on
erinevad väljamaksjad inimesele tasu
maksnud ja maksuvaba tulu kasutanud. Kui

maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära,
saab näha ka võimalikku täiendavat
tulumaksukohustust, mis tekib tuludeklaratsiooni esitamisel. See on prognoos, sest
kui sissetulek aasta jooksul muutub, siis
muutub ka maksuvaba tulu suurus. Samuti
puudub MTA-l info täiendavate tulude ja
võimalike mahaarvamiste kohta, mis tuleb
esitada alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil.
Seetõttu tasub e-maksuametis/e-tollis
oma e-postiaadress ja telefon üle vaadata,
sest MTA saadab teavitusi, kui maksuvaba
tulu hakkab enne aasta lõppu täis saama.

Lisainfo:
• Rohkem infot maksuvaba tulu kohta leiad meie koduleheküljelt
www.emta.ee/maksuvaba-tulu või infotelefonilt 880 0811.
• Pensioni ja kahju- ning vanemahüvitise saajad saavad oma küsimuste korral lisainfot
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/maksuvaba-tulualates-1-jaanuarist-2018 või tulumaksu infotelefonilt 6610551.

Lumetõrje teostajad endise Vihula valla piirkonna teedel 2017/2018
OÜ Merisiil Vahur Randoja 5084765
Käsmu järve tee, Käsmu küla, Lahe-Lobi tee, Koolimäe tee, Võsu aleviku Viru tn, Suvila
tee, Aia tn Suvila teeni, Eha tn, Koljaku küla
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Tiigi tee, Vainupea küla, Pajuveski küla, Karula küla

FIE Andres Mülla Kiva-Sepa talu tel. 5644144
Eisma küla, Kiva küla, Rutja küla, Vahesauna tee, Laikneeme tee, Karepa sadama tee,
Karepa küla,Toolse rannaküla teed, Toolse linnuse tee

Sikkani OÜ Asko Einberg tel 53416066
Käokõrve tee, Sakumetsa tee, Kõrve kõrtsi tee, Võsupere vana tee, Võsupere küla tee,
Võsupere – Palmse, Oruveski-Revoja, Kelmiküla tee, Tilgametsa tee, Rahnu tee, IlumäeUusküla tee, Kotkamägi-Aasumetsa tee, Uusküla-Joandu tee,Lauli küla tee, Eru küla,
Võhma koolimaja tee, Eru ranna tee, Kuueristi-Korjuse-Eru tee, Koljaku-Metsanurga tee,

FIE Raja talu Kaupo Uukivi tel. 5210723
Metsiku mõisa tee, Adaka küla tee, Noonu-Annikvere tee, Noonu küla tee, Annikvere küla
tee, Annikvere-Salatse tee, Metsiku-Vila-Kakuvälja tee, Paasi – Kosta tee, Sikkani tee

Pendri Talu OÜ Urmas Einberg tel 5157692
Natturi küla, Pedassaare, Pihlaspea küla tee, Vergi küla, Altja küla, Tepelvälja küla, Esku
kalmistu tee.

Mäerahva talu tel. 56839870
Mustoja-Haili-Vihula tee, Vihula mõisa tee, Koolimaja tee, Susi tee, Tiigi küla tee, Vihula-

Üldinfo 518 2641 Arvi Ööpik

Haljala Valla Sõnumid

Aeg esitada VALLA AASTA TEGIJA ja
VALLA ELUTÖÖPREEMIA kandidaate
Taas on aeg niikaugel, et
ootame ettepanekuid Vihula
valla tublide tegijatetunnustamiseks.
VIHULA VALLA AASTA TEGIJA
,,Aasta Tegija" auhind antakse füüsilisele
ja/või juriidilisele isikule, kes oma töö ja
tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud
paikkonnale tuntust.
Ühel aastal antakse välja kuni kolm
,,AastaTegija” auhinda.
,,AastaTegija” auhinna andmise ettepanekud koos põhjendustega esitatakse
kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu
esimehe nimele märksõnaga „Aasta Tegija
auhind” hiljemalt iga aasta 30. detsembriks.
Ettepanekus esitatakse füüsilise isiku
ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või
teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne nimi,
tema esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed ning osutatud teenete kirjeldus.
Lisaks märgitakse ettepaneku esitaja nimi,
kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu
jätta ,,Aasta Tegija” auhinna välja andmata.
,,Aasta Tegija" auhinna juurde kuulub
tunnistus ja kaasneb ühekordne rahaline
tunnustus, mis on 320 (kolmsada kakskümmend) eurot.

VIHULA VALLA ELUTÖÖPREEMIA
Elutööpreemia antakse auväärsesse ikka
jõudnud füüsisilisele isikule, kes on pikema
perioodi jooksul oma töö ja tegevusega
edendanud Vihula valla arengut, aidanud
kaasa valla positiivse maine kujunemisele,
väärtustanud valla elukeskkonda ning
toonud vallale tuntust.
Aastas antakse välja üks elutööpreemia.
Elutööpreemia kandidaate võivad
esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Elutööpreemia andmise ettepanekud
koos põhjendustega esitatakse kirjalikult
valla kantseleisse vallavolikogu esimehe
nimele märksõnaga ,,Elutööpreemia“ hiljemalt iga aasta 30. detsembriks. Elutööpreemia saaja ettepaneku tegija ei saa üles
seada enda ning volikogu ja valla-valitsuse
liikme kandidatuuri.
Ettepanekus esitatakse isiku ees- ja
perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta,
elukoht, elukutse või amet, töö- või
teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Lisaks
märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise
kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu
jätta elutööpreemia välja andmata.
Elutööpreemia juurde kuulub tunnistus
ja kaasneb ühekordne rahaline tunnustus,
mis on 1600 (tuhat kuussada) eurot.

Sport
Enneolematud lahingud Võsu mändide all
Haljala valla lauatennise seeriavõistluse Võsu Kuus III etapi enneolematult pingelises
finaalmängus esimese ja teise koha peale kohtusid kaks naismängijat – Valeria Sarõtševa
(Pärnu LTK Vint-90) ja Kristina Andrejeva (Aseri Spordiklubi). Viiesetilise mängu viimase
seti tulemusega 19:17 võitis Valeria, teiseks jäi Kristina Andrejeva. Kolmanda koha mängus
oli Anatoli Lans (Maardu LTK) parem Urmas Sinisalust (Keila LTK Pinksiproff) .
Parima naismängija tiitel läks taas Ülle Vilbale (Võsu LTK), parim veteran oli Jaanus
Lokotar (Kadrina LTK). Parim noormängija Ivan Bragin (Maardu LTK) ja Haljala valla
parim Kunnar Vahtras (Võsu LTK).
Kolme etapi kokkuvõttes juhib Anatoli Lans, teine Avo Seidelberg ja kolmas Arkadi
Mašegirov. Järgmine etapp toimub 28. jaanuaril.
10.12 kell 11.00 Haljala võimlas
E. Vainola mälestusturniir korvpallis.
11-16.12 Haljala valla liikumissari
29.12 kell 19.00 Haljala rahvamajas „Aasta
sportlane 2017" autasustamine

Haljala valla
meistrivõistlused
lauatennises
Võsu spordihoones

Aasta tegija või tegu 2017
Haljala valla „Aasta tegija“ aunimetuse andmise eesmärk on igal aastal
väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või juriidilisele
isikule, kes oma töö ja tegevusega on silma paistnud valla arendamisel,
tõstnud valla mainet ja toonud paikkonda tuntust; kes aasta jooksul on
saavutanud majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus
valdkonnas tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise tunnustuse, samuti ühekordse
silmapaistva saavutuse eest.
Ettepanekuid aasta tegija ja aasta teo aunimetuse andmiseks võivad esitada kõik Haljala
vallas elavad füüsilised isikud ja Haljala vallas tegutsevad juriidilised isikud. Ettepanekud
koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse märgusõnaga „Aasta Tegija“
hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei
arvestata.
Teade aasta tegija aunimetuse määramise kohta avaldatakse ajalehes „Haljala Valla
Sõnumid“ ja valla koduleheküljel internetis aadressil www.haljala.ee
Aasta tegija ja aasta teo aunimetusega kaasnevad esemeline auhind ja valla tänukiri
antakse aunimetuse saajale üle pidulikult Eesti Vabariigi aastapäeval veebruaris 2018.

Maa ja vee piiril
2016. aastal on algatatud Eesti Maaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Turu Ülikooli koostöös
SustainBaltic projekt, mille eesmärgiks on suunata läbimõeldult rannikualade kasutamist.
Selle jaoks koostatakse kaks rannikualade ruumilise arengu (Integrated Coastal Zone
Management – ICZM) plaani Soomes ja Eestis. Saadav kogemus on edaspidi kasutatav
rannikupiirkondade säästliku arengu planeerimisel nii kohalikul kui ka regionaalsel
tasandil. Eesti testalad on suunatud kohalikule tasandile ja Soome koostab testalade projekte
regionaalsel tasandil.
Testaladeks Eestis valiti rannikualad Käsmust Kundani Lääne-Virumaal ning Hara ja
Keibu lahe vahel Lääne- ja Harjumaal. Lääne-Viru maakonna testala algab Käsmust ning
kulgeb kuni Kunda linna piirini ja selle esialgseks ulatuseks on 5 kilomeetrit rannajoonest
maismaa ning 5 kilomeetrit mere suunas. Ala ulatus võib projekti käigus muutuda.
Projekti tulemiks peaksid olema läbimõeldud rannikuala korralduskavad, mis
sisaldavad kaardimaterjali ja tegevuskava ning toetaksid rannikuala tasakaalustatud
arengut, jättes seejuures ruumi nii inimesele kui ka loodusele.
Seni oleme projekti raames intervjueerinud sadamate omanikke ja kapteneid,
vabatahtlikku merepäästet Kundas ja Käsmus ning kohalikke kalureid. Kõikide sadamates
rõhutati, et sadamavõrgustikku tuleb vaadelda maakonnas ja ka Soome lahe piires
terviklikult, pikemas perspektiivis ja enamikel sadamatele on soov mitmekesistada
pakutavaid teenuseid või laieneda.
Projekti raames oleme käinud supluskohtades, mis on Vihula valda jääval rannikulõigul
väga mitmekesiseid ja kaunid, kuid seni pigem alakasutatud. Randasid võib jaotada nii
looduslike erisuste poolet kui kasutusviisi ja –intensiivsuse poolest. Muljetavaldav on Võsu
rannas väljaarendatud infrastruktuur, erinevate funktsioonidega on Vainupea, Altja ja Toolse
supluskohad. Eesti kontekstis on olulised, lisaks Võsule, ka Rutja ning Karepa ulatuslikud
liivarannad.
Projekti tulemused võetakse arvesse üleriigilise
mereala teemaplaneeringu
koostamisel.

Rannikuala korralduskava koostatakse märtsini 2018. Projekt on finantseeritud Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERDF) Interreg Kesk-Läänemere Programmi 2014-2020 kaudu.

17.12
algusega
kell 10.00

Maila Kuusik
Eesti Maaülikool

Anu Printsmann ja Tarmo Pikner
Tallinna Ülikool

saab 6 aastaseks

Täname!

Haljala Valla Sõnumid

5

Soovime südamest õnne ja tantsulusti
Võhma seltsimaja naisrühmale Krõtake,
kellel täitus äsja 10. tegevusaasta!

Õnnitleme vanemaid...
Kadyl ja Andril sündis
15. oktoobril poeg
Kevin Väljaots

Kairi Kreis ja Siim Sepp
KERT SEPP
23.10.2017
Maria Maslova ja Siim Sibulin
ROBERT SIBULIN
25.10.2017
Oleme tänulikud, et olete alati rõõmuga olnud valmis õppima selgeks uued
teemakohased tantsud ning oma kohalolekuga Võsu pidudelele silmailu ja hoogu
andnud!
Meil on olnud väga hea koostöö, mida loodame kindlasti jätkata.
Et teie silmad jätkuvalt säraksid ja puusad nõksuksid!
Võsu Rannaklubi MTÜ

AASTAVAHETUSE PEREPIDU VÕSUL tuleb taas!
5 põhjust, miks veeta aastavahetus Võsu Rannaklubis:
1. Tulla võivad kõik! Kõik paarid, pered ja sõpruskonnad on väga oodatud! Lastele
on eraldi programm.
2. Saab tantsida! Muusikat teeb ansambel Plaan B! Oma lemmiklaulud nende
repertuaarist leiab igas vanuses piduline. Selles ansamblis on nii popid poisid, et
tantsuplats ei tohiks küll tühjaks jääda.
3. Saab nalja! Meelelahutusprogramm, üllatused ja maagiline õnneloos.
4. Saab süüa ja juua! Toidud on lubatud ise kaasa võtta ja kohvikust saab osta
lisa, ka janu saab kustutatud. Kohvik-baar töötab!
5. See üritus on tasuta! Kõik teised küsivad topelt!
Võsu Rannaklubi uksed avatakse 31.12 kell 20.00.
Programm algab 20.30!
Laudade broneerimine: 53 359 340 (Lii). Kohtade arv on piiratud!
Saadame vana väärikalt ära ja võtame rõõmsal meelel uue vastu!
Ära jää koju – üheskoos on lõbusam!

Aleksandra Tulaidan ja Aleksandr Jefimov
EVGENIA JEFIMOVA
10.11.2017

Õnnitleme sünnipäevalapsi...
97
Linda Tinnuri
90
Helmi Tamme

93

21.detsember

SIGNE KAASIK

Rutja küla

92

16. detsember

LAINE VIRULA

Lobi küla

89
Heino Laansoo

15. detsember

LIISA-ELVIINE
PÄRISALU

Koljaku küla

81
Eljo Sikka

06. detsember

LAINE RÄNKSON

Pedassare küla

89

80
Arno Keskküla
Asta Rosenberg
Ilme Mägi

04. detsember
15. detsember
29. detsember

ELGA LOEMAA

Lahe küla

89

ANTS TALPSEPP

Võsu alevik

87

75
Elle Voronkova
Riina Kaasike
Tiiu Küngas

06. detsember
08. detsember
23. detsember

AINO ANTONS

Tidriku küla

86

65
Tõnis Mäemets
Leida Reinmann

13. detsember
29. detsember

ANTONINA
LEVARTOVSKI

Võsu alevik

84

60
Merle Martinson
Ats Kutter

01. detsember
19. detsember

JOOSEP-LEONHARD
SESTVERK

Annikvere küla

83

24. detsember

50
Tatjana Volchenko
Helina Lakk

05. detsember
06. detsember

SALME MÄGI
13.09.1934- 18.10.2017
ROXANNE JÄRVI
30.09.2002- 28.10.2017
Meie
hulgast
on lahkunud ...
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RAIMOND LILLEPÄRG 84

Võsu alevik

19. detsember
19. detsember

Liivi Laanet

Põhiülesanne: Juustude valmistamisel piima kuumtöötlemine vastavalt
kinnitatud juhenditele ja retseptidele.
Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 10.12.2017
aadressil mare.raja@farmi.ee.

91

70
Silvi Toomikas
Ilme Pirson

55

AS Farmi Piimatööstus (Annikvere tootmine) pakub tööd
PIIMA KUUMTÖÖTLEJALE

Kirsil ja Rauno-Olavil sündis
5. novembril tütar
Ronja Ruut

LAINE PAJUSTE
17.04.1938- 31.10.2017

Kolmapäeval 6. detsembril kell 11.00 kuni
15.00 toimuvad Rutja rannas 1.
jalaväebrigaadi lahinglaskmised jalaväe
lahingumasinast CV9035. Sihtmärgid
asuvad merel ujuvplatvormidel.
Eelpoolmainitud ajavahemikul on
kõrvalistel isikutel laskmiste läbiviimise
alale ning ohualale pääs keelatud, ohutuse
tagamiseks asuvad kindlaksmääratud
punktides tõkestuspostid. Laskmine võib
endaga lühiajaliselt kaasa tuua tavapärasest
tugevamat müra, kaitsevägi loodab sellisel
juhul kohalike elanike mõistvale
suhtumisele.
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EPP-HELINA ISOP

Võsu alevik

84

HILMA PLOOM

Võhma küla

83

ANATOLI ŠEREMET

Altja küla

80

MARGUS LEEMETS

Lahe küla

80

MARET-HELENE SEENE80

Võsu alevik
VAIKE PEETERMANN 80

Vihula küla
MATI VIHURI

Käsmu küla

75

MARTI VARIK

Lauli küla

70

ELVE TOMING

Võsu alevik

70

Meie hulgast
on lahkunud …

ELVE-MARIANNE ERU
18. november
ELMAR HIRV
18. november

