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Külade spordipäeva võitis Sakussaare

Haljala valla külade spordipäeva võitis kindla eduga Sakussaare küla võistkond (pildil) koosseisus: Joosep Lahi, Leevi Lahi, Ats Lahi, Taavi Etti, Anni Etti, Mattias Etti ja Joosep Etti.
Teisele kohale jäi endise Vihula valla aegade sportlikeim küla Vergi ja kolmandaks Haljala-Aaspere võiskond.

Selgusid Haljala valla kirjandivõistluse parimad kirjutajad
Tänavu toimus Haljala valla kirjandivõistlus
30. korda. Kuna 2018. aastal on Eesti
Vabariigi 100. aastapäev ning Euroopa
kultuuripärandiaasta, olid ka seekordsed
teemad kirjutamiseks valitud
Eestist,
vanavanematest ja traditsioonide tähtusest.
Kirjandivõistlusel osales 32 last Haljala,
Kunda, Veltsi ja Võsu koolidest.
Eestist kirjutati 11 kirjandis ja vanavanematest 21 kirjandis. 18 last kirjutas oma
vanaemast ja nii mõnigi kirjutis tõi silma
liigutuspisara. Vanaemad on lastele väga
olulised:
• ta on nii ilus;
• ta on lõbus;
• ta on väga töökas;
• ta on väga kallis;
• ta oskab kõike;
• ta on lemmikinimene maailmas;
• vanaema juures on alati soe ja julge tunne;
• ta on minu jaoks alati olemas.
Et vanaemad ajaga kaasas käivad, oli nii
mõneski kirjandis välja toodud: šopingud,
tervislikud eluviisid jms. „Saan siiani
vähemalt korra nädalas kõne, et Facebook
Grupipilt
uuendas
ja miski on nüüd kadunud“, kirjutab
üks laps. Et see on küll vahel tüütu, aga tal on
siiski hea meel, et saab ka ise vanaemale abiks
olla.
Vanaema oskab hästi süüa teha. Kui on
juttu vanaemast, käib sinna juurde kindlasti ka
pannkoogitegu. Vanaemaga koos mängitakse
lauamänge, kaarte, kabet; joonistatakse ja
loetakse raamatuid; käiakse ujumas, jalutamas ja sõidetakse jalgrattaga. Aga tehakse
ka tööd - marjad ja kartulid on ju vaja korjata.
Pea kõik lapsed leidsid, et nendega
koosolemiseks peaks olema aega ja vanaema
on see, kes seda leiab. Aitäh, kallid vanaemad!
Suur rõõm oli lugeda, et meie lapsed
armastavad maad, kus mad elavad. Eestist
kirjutades tõid lapsed välja põhjusi, miks neil
oma kodumaa meeldib – värske õhk, toredad
inimesed, ilus keel, ilusaim lipp, vanaemad ja

Vabariigi sünnipäev Varangu
moodi

vanaisad, hea haridus, toredad koolid ja
õpetajad, heal tasemel meditsiin, kaunis
loodus, laulu- ja tantsupidu, et Eesti on väike.
Aga arvati ka, et inimesed võiksid olla
lahkemad, sõbralikumad ja toredamad ning
hoolida rohkem loomadest ja teistest inimestest.
1.-3. klasside arvestuses oli pingerida
järgmine
1. Rebeca Sats, Veltsi Lasteaed-Algkool 3. kl
2. Liisbet Laigu, Haljala Kool 2. kl
3. Evely Kaldma, Haljala Kool 3. kl
4.-6. klassid
1. Nora Aron, Kunda Ühisgümnaasium 6. kl
2. Marleen Laigu, Haljala Kool 4. kl
3. Meriliis Õunpuu, Haljala Kool 6. kl
7.-9. klassid
1. Katariina Siilak, Haljala Kool 9. kl
2.-3. Tairi Alanurme, Haljala Kool 9. kl
2.-3. Karin Kivilo, Haljala Kool 7. kl
10.-12. klassid
1. Helis Järvepere-Luik, Kunda
Ühisgümnaasium 12. kl
2. Kent Kerner, Kunda Ühisgümnaasium 10.
kl
3. Kristina Rõkalova, Kunda
Ühisgümnaasium 11. kl
Žürii (Eleri Aitman – Haljala Rahvamaja,
Merike Hunt – Haljala Vallavalitsus, Ülle
Lehari – Haljala Kool, Aili Floren – Aaspere
raamatukogu, Urve Kingumets – Varangu
raamatukogu, Maiga Parksepp – Haljala
raamatukogu) tänab kõiki osalejaid kaunite
mõtete eest.
Kohtumiseni järgmisel kirjandivõistlusel.
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu juhataja

Varangu külaselts tähistas Eesti Vabariigi 100. aastapäeva 3. märtsil
peoõhtuga. Nädal aega hiljem seetõttu, et päris pidupäeval tahab
ikka igaüks olla oma sõprus- või pereringis ja televiisori ees.
Ettevalmistused peoks algasid juba varem seltsimaja ruumide
kaunistamisega. Laupäev möödus kaminat küttes, et õhtuks saal
soojaks saada. Ootasime rohkemat osalust, kuid kahjuks jäid paljud
haiguse tõttu tulemata, kuid pidulisi oli siiski 30 inimest.
Tavapäraselt oli kaetud rikkalik suupistelaud, kuid seekord olid
laual ka temaatilised kiluvõileivad ja lipuvärvides tort. Avasõnad
ütles Neidi Saksman, kes puudutas kõikide hingekeeli rääkides
kodumaa minevikust, olevikust ja tulevikust. Järgnesid lõbusad
etteasted ja sketšid Pajusti huumori- ja satiiritrupi esituses. Nalja ja
naeru oli nabani. Vahepeal said laudkonnad oma teadmisi proovile
panna Eesti teemalises viktoriinis. Jalga sai keerutada ansambli
Wesenbergh saatel peaaegu südaööni. Oli meeleolukas, aga samas ka südamlik
koosviibimine, millega andsime oma kogukonna poolt killukese EV 100
sünnipäevaürituste aastasse.
Urve Kingumets, Varangu Külaseltsi juhatuse liige

Võsu Kool tänab
Lions ja Leo klubisid
Tänu headele koostööpartneritele õnnestus Võsu koolil
osaleda Eesti Lions ja Leo klubide, Pere Optika ning
Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt ellu kutsutud
projektis “Silmad on südame aken”. Projekti
eesmärgiks on juhtida laste tähelepanu silmade
tervishoiule ning viia koolides läbi silmakontrolle, et
tagada igale Eesti lapsele hea nägemine. Silmade
tervise eest hoolitsemine on väga oluline, sest laps
omandab 80% oma teadmisest visuaalsel teel. On väga
oluline, et kõigil kooliteed alustanud lastel oleks
silmad korras. Selgelt nägev silm märkab detaile, mis
aitavad arendada keskendusmisoskust ja uudishimu!
Tervete silmadega on lihtsam keskenduda nii
õppimisele, sportimisele kui ka hobidele. Aitäh projekti algatajatele ja tublile arstile!
Aitäh Heikki Koortile, kes projekti Võsu kooli tõi!
Liina Altroff
Võsu Kooli direktor
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Kodutööde vabad nädalad ja koolirõõm Võsu Koolis
Koolielu teemadel peatudes tulevad kodutööd sageli
teemaks. Kas kodutöid on palju või liiga vähe? Kui palju
oleks paras? Kas õppimine peaks olema vaid rõõm ja
lust, vaid ka pingutus? Kas lapsed ikka jaksavad? Ja
muidugi põhiline - kuidas säiliks koolirõõm?
Oleme Võsu Koolis otsustanud nii, et igal
trimestril on kõigil õpilatel nendes ainetes, kus
hinded on korras, üks kodutööde vaba nädal.
Kuna kaks kodutööde vaba nädalat on sel
õppeaastal juba toimunud, tahtsime teada, kas
lapsevanemad on märganud lastes muutusi ja
milline on õpetajate tagasiside.
Lapsevanematelt küsitluse kaudu tulnud tagasiside oli
läbinisti kodutööde vabu nädalaid soosiv. Peaaegu kõik lapsevanemad
olid märganud, et kodutööde vaba nädala ajal on lapsed muretumad,
rahulikumad, paremas meeleolus ja vähem väsinud. Kinnitati, et lapsed tunnevad
rõõmu väljateenitud vabade õhtupoolikute üle ning nõustuti, et kodutööde vaba nädal on
kindlasti koolirõõmu suurendav tegur. Märgiti, et kodutööde vabad nädalad on tunnustus hea
õppimise eest või isegi veidi nagu minipuhkus. Küsitlusest selgus, et lapsed ei veeda
väljateenitud vaba aega üldjuhul arvutis või nutitelefonis, vaid käiakse rohkem õues,

suheldakse sõpradega ja veedetakse perega koos rohkem ühist aega.
Koolijuhina olin veendunud, et kodutööde vaba nädal tekitab õpetajatele olulist lisatööd,
ent rohkem kui pooled küsitluses osalenud õpetajatest väitsid, et kodutööde vaba nädal ei too
endaga nende jaoks erilisi muutusi. Teatud lisaplaneerimist ja kohandamist on tarvis siiski
rakendada, sest tunnis tuleb arvestada kõigi laste tempoga ning see mõjutab tundide
ettevalmistust. Selgus, et õpetajate arvamus ei erine oluliselt lapsevanemate omast. Oldi üsna
üksmeelselt nõus, et kodutööde vaba nädal on koolirõõmu suurendav tegur ning et lapsed on
motiveeritumad, rõõmsamad ja pingevabamad.
Usun väga, et asjade sisuline teadvustamine aitab nii mõneski olukorras edasi. Õpetajatel
ja lastel on oluline teada, kui palju kodutööd aega võiksid võtta ja mis on nende eesmärk.
Lapsevanem peab aga teadma näiteks seda, et kodutööde eesärk ei ole ainult aine
kinnistamine. Kodutööde eesmärk on õpetada lapsi ka iseendale eesmärke seadma, iseennast
motiveerima ja oma tegevust analüüsima. Lapsi kodutöödes aidates tulekski keskenduda
pigem viimastele. Lisaks julgen väita, et raamatu lugemine ei ole kodutöö.
Võsu kool on väike kool. Meil on väga head võimalused katsetada asju, mida mujal ehk
proovitud ei ole. Kodutööde vabad nädalad on väga lihtne ja tasuta võimalus koolirõõmu
suurendada ning julgeme seda katsetamiseks soovitada ka kõigile teistele.
Liina Altroff
Võsu Kooli direktor

50% enda teha
Just nii palju sõltub sinust endast, et
tervisega oleks kõik korras. 11. märtsil olid
Karepale oodatud terviseteemast huvitatud.
Oma teadmisi ja soovitusi jagasid perearst
Merike Siiak ja naistearst Maie Kõiva. Kuna
kõik olid teadlikult paastunud, siis alustati
veresuhkru ja vererõhu mõõtmisest.
Tulemus oli suurepärane, kõik olid terved.
Seni, kuni perearst mõõtmistega tegeles,
kuulasid teised pigem naistele suunatud
juttu. Milliseid proove ja kuidas võetakse,
kui tähtis on regulaarselt kontrollis käia,
mida toovad kaasa ealised muutused, mida
varem probleemile jaole saada, seda parem
on ravitulemus. Halbade uudiste kartuses ei
maksa visiiti edasi lükata, sest see ei lahenda
probleemi.
Juba ühise jutuna läksid teemad
laiemaks. Millal hakkab peale inimese
tervise eest hoolitsemine? Mõningate
möödapanekute järel selgus tõde, last
planeerides. Kuidas immuunsussüsteemi
tugevdada? Kasuks tuleb mesi, küüslauk,
porgand, kaalikas, sidrun, tomat jm värviline
kraam. Salatile lisada natuke õli, siis on kasu
veel suurem. Lihtsad vahendid on teinekord
parimad. Näiteks küüneseenele ei meeldi
äädikas.
Meie rannaäärne piirkond on puugirikas
koht. Mõni inimene meeldib neile millegi-

Karepa raamatukokku
munadepüha meisterdamisele 31. märtsil kell 13.
Kui sul on kodus lapsed või on
pühadeks väikesi tegelasi külla oodata,
võtke plaani paar tundi ühist
nokitsemist. Lapsele rõõmu tegemiseks
ja millegi uue pakkumiseks on vaja
ainult kohale tulla. Võimalusel sobib
kaasa võtta liim ja käärid.
Kohtumiseni!

pärast rohkem kui teine. Siinsetes peredes on
igas vähemalt üks inimene puugi pärast
kannatanud. Vaktsiin on aga parajalt kallis.
Tõsisemate juttude vahele lipsasid ka
naljakad juhtumid arstide praksises ja mõni
meditsiiniline ime.
Väga tähtis on positiivne mõtlemine ja
hoiak. Küllap on kõik kogenud, kui raske on
virisejaga koos olla. Ka majapidamis-töid on
kergem teha vastava meeleoluga. Masendav
tolmurull põrandal või triikimata pesu
hunnik tuleb pilgu alt ära, paremat tuju
ootama panna.
Ja ülejäänud 50%? Geneetikat ei muuda,
keskkonda muuta võib aga tihtipeale ei saa
ning arstidele jääb ainult tühised 10%. Seega

söö värviliselt, liigu rohkem, kasuta
suitsuraha mõistlikumalt ja ole positiivne.
Järgmine kokkusaamine toimub
raamatukogus 13. aprillil kell 16. Loeme ja
kuulame, kuidas uuema aja luuletajad
kõlavad. Luulehuvilisi on suhteliselt vähe,
peljatakse, kas saab kirjutatust aru.
Proovime. Kui hull see ikka olla saab?
Võtame valiku 2017 ilmunud kogusid:
Maarja Kangro, Kivisildnik, Kaie Ilves,
Indrek Hirv, fs, Kristel Algvere.
Ene Loo
Karepa Raamatukogu

Toimetamised Aasperes
Aasta algus on Aaspere Külakojale toimekas
olnud.
Tänu kergele lumekorrale, õnnestus meil
see aasta vastlaid pidada õues liugu lastes.
Selleks kogunesime kuivatimäele ja tegime
läbi nii liulaskmise vabakava kui ka
erivooru, mil jagati kohtunike poolt
soorituspunkte. Jõime sooja teed ja
näksisime küpsiseid.
Koostöös Aaspere raamatukoguga,
korraldasime tegevusi koolivaheajal –
lapsed said erinevatel päevadel meisterdada,
mängida ja diskol tantsida. Osavõtt oli
jätkuvalt üle ootuste suur. Tundub, et meie
kandi lapsed on leidnud raamatukogu näol
olulise koha, kus oma vaba aega veeta. Pole

ka ime, sest raamatukogu on meil tõesti
muutunud väga rõõmsaks ja hubaseks. Tule
külla ja veendu ise!
Märtsi alguses oli võimalik koos väisata
Oandu matkapäeva, et liikuda, meisterdada,
suppi süüa ja moosikonkurssi jälgida.
Samuti osalesime oma võistkonnaga külade
spordipäeval Võsu spordihoones, kus tegime
teatevõistlust ja mängisime indiacat.
Suur rõõm on tõdeda, et iganädalaselt
käib meil koos pilatese trenn Sille Kaupmees
juhendamisel ja liikumine muusika saatel
Evi Mentali juhendamisel. Tihtipeale
renditakse külakoja ruume sünnipäevade ja
muude koosviibimiste pidamiseks ning ka
raamatukogu olemasolu meie majas on

Innovaatiline kool 2018 III osa
Haljala Koolis oleme nõuks võtnud lastele
juba esimeses klassis robootika algtõdesid
tutvustada. Kõige nooremad tegelevad
lihtsama ja lastepärasema robotiga Bee-Bot.
Bee-Bot on mesimumm-põrandarobot, mis
arendab laste matemaatilisi ja eneseväljendusoskusi, samuti põhjus-tagajärg seost,
seadme juhtimist ja programmeerimist. BeeBoti kasutusvõimalised koolitöös on laialdased. Vastava ruutudega harjutusmati olemasolul saab seda kõigis tundides kasutada.
·
·
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Näiteks Eesti keele tunnis saab:
Harjutusmatil tähti leida
Harjutusmati piltide põhjal lauseid
moodustada
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·

Harjutusmati piltide põhjal omadussõnu
(tegusõnu, nimisõnu) leida
· Etteantud teksti põhjal mesimummi
matti koostada ja mesimummi
liikumisteed programmeerida
Matemaatika tunnis saab:
· Geomeetriliste kujundite järgi
mesimummi liikumist programmeerida
· Mesimummi teekonna pikkust või
keskmist kiirust arvutada
Loodusõpetuse tunnis saab:
· Mesimummi maakaardil ettenähtud
kohta liigutada
· Mesimummi liigutamine kaardil juhiste
järgi (põhja, lõunasse, itta, läände jne).

ääretult tähtis. Meile meeldib, et maja on
tihedamini ja regulaarselt kasutusel, sest see
juurutab inimeste harjumust koos käia ja
näha on, et selline soov on olemas!
Aprillis ootavad meid ees Aaspere Laste
Klubi, kohvikuõhtu (13.aprill) ja proovime
kätt õunapuude lõikamises. Maikuus on
“Teeme ära” talgupäev, lindude vaatlus ja
tähistame kolmikvõistluse rattaralli etapil ka
emadepäeva. Poolaasta toimetamised
lõpetab 16. juunil toimuv Aaspere jaanituli.
Ootame kõiges rohket osavõttu,
entusiasmi ja kaasaelamist! Toimetamisteni!
Pille Lipp
Aaspere Külakoda

Vaata, kuhu mesimumm välja jõuab
Harjutusmati kilest taskutes on pildid,
mesimummi rada tuleb programmeerida
vastavalt etteantud juhistele, näiteks
toitumisahela leidmine või tuleb liikuda
ainult putukate või roomajate ruutusid
mööda vmt)
Kehalise liikumise tunnis:
· Teha järgi võimlemisharjutus, mida
näitab matil olev pilt, mille juures
mesimumm peatub

·

Bee-Botile saab 7 juhtnupu abil sisestada
kuni 40 järjestikust liikumiskorraldust. Edasi
ja tagasi nupud annavad mesimummule
korralduse liikuda täpselt 15 cm edasi või
tagasi, paremale ja vasakule nupud annavad
korralduse pöörata 90 kraadi vastavalt noole
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suunale, pausi nupp laseb robotil ühe
sekundi oodata, risti nupp tühjendab roboti
mälu eelnevatest korraldustest. Sisestatud
korralduste ehk programmi käivitamiseks
tuleb vajutada „Go“ nupule. Mesimumm on
juhtmevaba ja töötab aku pealt normaaltingimustel kuni 8 tundi. Bee-botile saab
joonistada ise põnevaid liikumismatte või
ehitada käepärastest vahenditest labürinte.
Tahvlitele on olemas tasuta Bee-Boti äpp,
kus mesimumm programmeeritakse virtuaalsel matil liikuma samade nupp-korraldustega.
Valev Sard
Haljala Kooli lennumudelismi ja
mehhatroonika ringijuht

Haljala Vallavolikogu
Istung nr 7
Võsul, 20. märtsil 2018 kell 16:00.
Istungil osales 16 volikogu liiget: Vello
Väinsalu, Margus Punane, Leo Bergström,
Annika Hallimäe, Krista Keedus, Rainer
Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Anti
Puusepp, Mare Raja, Koidu Saamot,
Greete Toming, Triin Toming, Tea
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Urve Kingumets.

Haljala Vallavalitsus
22.02.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati sotsiaaltoetus kahele toetust
vajavale isikule kokku summas 235
eurot.
2. Määrati huvihariduse ja huvitege-vuse
toetus ühele õpilasele.
3. Nõustuti Palmse külas Põhja-kalda
paisjärve paisutamise tarbeks ja Võsupere külas Revoja paisjärve paisutamise
tarbeks vee erikasutusloa väljastamisega.
4. Väljastada ehitusluba Eisma külas
Rähni kinnistule puurkaevu rajamiseks.
5. Väljastati projekteerimistingimused
Põdruse külas Anilepa kinnistule maneeži projekteerimiseks ja Karepa külas
Lüüsi kinnistule suvila ehitusprojekti
koostamiseks.
6. Otsustati lugeda kolm jäätme-valdajat
talveperioodil, 12.03-30.04.2018 ning
01. november kuni 30. aprill, ajavahemikul 2018–2022, korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
7. Otsustati vabastada KT Medicor OÜ
tema kasutuses olevate äriruumide eest
rendi tasumisest ajavahemikuks
26.02.2018.a kuni 15.07.2018.

Otsusega nr 38 tunnistati kehtetuks Vihula
Vallavolikogu 10. augusti 2017 otsus nr 188
„Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkursi tingimuste kinnitamine“
Otsusega nr 39 kehtestati Käsmu sadama
detailplaneering (Linnaruum OÜ töö nr
2212/15).
Otsusega nr 40 anti nõusolek Tartu
Ülikoolile kuuluvale Käsmu külas asuvale
Merekooli tn 3 kinnistule reaalservituudi
seadmiseks Merekooli tn 5 kinnistu omaniku

8. Kinnitati Haljala Kooli vastuvõtu kord.
9. Otsustati esitada volikogule ette-panek
eraldada Haljala valla 2018. aasta
esimese lisaeelarvega MTÜle Võhma
Seltsimaja tegevustoetust Võhma rahvamaja renoveerimistööde eest tasumiseks.
10. Otsustati mitte nõustuda Monoliit OÜ
poolt pakutud kompromissiga.
11. Otsustati toetada Käsmu küla initsiatiivi
ning mänguväljaku rajamiseks vajaliku
maaala avaliku kasutamise lepingu
sõlmimist.
1.03.2018 istungi kokkuvõte
1. Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat
talveperioodil korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
2. Väljastati projekteerimistingimused Sagadi külas Altpärtli kinnistule loomapidamishoone ja põllutööriistade varjualuse ehitusprojektide koostamiseks.
3. Rahuldati ühe isiku avaldus erateel
tasuta lumetõrje teostamiseks.
8.03.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati sotsiaaltoetus neljale toetust
vajavale isikule kokku summas 760
eurot.
2. Väljastati ehitusluba Vergi külas Puhasti

kasuks kuni 163 m2 ulatuses.
Otsusega nr 41 anti vallavalitsusele luba
lihtmenetlusega riigihanke „Haljala valla
munitsipaalvara kindlustamine 2018-2020“
korraldamiseks.
Otsusega nr 42 kinnitati revisjonikomisjoni
esimehe ja aseesimehe valimistulemused:
revisjonikomisjoni esimeheks valiti Annes
Naan ja aseesimeheks Annika Hallimäe.
Otsusega nr 43 moodustati valla 5liikmeline valimiskomisjon järgmises
koosseisus: komisjoni esimees vallasekretär

3.
4.
5.

6.

kinnistule Vergi reoveepuhasti rekonstrueerimiseks.
Otsustati lugeda kakas jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetus ühele õpilasele.
Tehti volikogule ettepanek lubada vallavalitsusel korraldada lihtmenetlusega
riigihange „Haljala valla munitsipaalvara kindlustamine 2018 – 2020 aastal“.
Kuulati AS Haljala Soojus juhataja
Aivar Maureri ülevaadet veeteenuse
hinna kujunemisest veeettevõtja teenuspiirkonnas ning Konkurentsiametile
esitatud veeteenuse hinnataotlusest.

15.03.2018 istungi kokkuvõte
1. Otsustati esitada Viru Maakohtule
avaldus isikule eestkostja määramiseks.
2. Anti kasutusluba Võle külas Mullamäe
ja Jaagu kinnistutel asuvale Mullamäe
päikeseelektrijaamale.
3. Väljastati parandatud projekteerimistingimused Altpärtli kinnistule loomapidamishoone ja põllutööriistade varjualuse ehitusprojekti koostamiseks.
4. Kooskõlastati OÜ Vihula Valla Veevärk
veeteenuse hinnad järgmiselt: vee hind
2,10 eurot/m 3 , reovee hind 3,72
eurot/m3, vee abonenttasu 5,94 eurot ja

Haljala vallas asuvate mälestuskivide jälgedes
Neli või viis aastat tagasi oli Rakvere
Keskraamatukogus näitus Tanel Pruuli
(Daniel Pruhli ) poolt asutatud Vihula valla
Villandi küla raamatukogu materjalidest.
Sealt tekkis mul soov üles leida see koht, kus
see raamatukogu asus. Vihula valla inimeste
käest kuulsin, et seal on ka minu Haljala
kooli õpetaja Leelo Kallaste poolt paigaldatud mälestuskivi. 2016. aastal käisingi
Villandi külas ja otsisin üles Pruulide Aaviku
talu. Talukoha leidsin vaevu üles metsa sees
kasvavate hõbekuuskede järgi. Suure talu
hoonetest olid alles vaid vundamendid.
Esimesel korral ei leidnud isegi mälestuskivi. Villandi küla elaniku Agnes Kaljuranna
info põhjal leidsin lõpuks selle kivi. Kivi oli
täielikult võsa sees. Sügise poolel kutsusin
appi Metsiku küla mehe Jaan Reinebergi ja
puhastamise kivi ümbruse võsast. 2017.
aasta suvel oli Riigi Metsamajandamise
Keskus (RMK) puhastanud metsateede ääri
ja nüüd on mälestuskivi nähtav metsateele.
Samas tekkis mul ka huvi Pruulide
suguvõsa vastu. Pruulide suguvõsa üks
viimastest liikmetest Helmi Leinsküll-Kärje,
kes müüs Pruulide raamatukogu viimased
raamatud ja muud materjalid Tallinna F. R.
Kreutzwaldi nim. Raamatukogule, oli
huvitava elusaatusega inimene. Ta oli olnud
abielus Vabadussõja risti kavaleri Joosep
Leinskülliga ja saadeti mehe talust Metsiku
mõisast Siberisse 1949. aastal. Sealt ta tuli
tagasi ja elas elu lõpuni Villandi külas
Villandi talus.
Mõlemad oma eksabikaasaga on maetud
Haljala surnuaiale. Pruulide perekonna
hauaplatsi leidsin üles, kuid minu suureks
kurvastuseks oli sinna juba peale maetud.
Endine kalmistuvaht Asta Samolberg hoidis
enne seda platsi korras. Pruulide hauaplaadid
on rohu sees platsi ääres. Helmi plaati ma ei
leidnud teiste plaatide hulgast. Viimase
abikaasa plaat oli olemas, aga Helmi oma ei
olnud. Samas hakkasin otsima ka Joosep
Leinskülli hauda. Mäletasin, et kolmele
Haljala kalmistule maetud Vabadusristi
kavalerile pandi ühel aastal mälestuskivid.

Kaks kivi leidsin kergesti, kuid Joosepi oma
ei leidnud. Tänu endise kalmistuvahi Asta
Samolbergi abikaasa Pauli juhatusele leidsin
ka Joosepi kivi. See kivi on väiksem kui
teised ja seljaga kalmistu vahetee poole ning
üpris raskesti leitav.
Selle kirjatööga ma sooviksin tähelepanu
juhtida sellele, et oleks viimane aeg kõik
Haljala vallas asuvad mälestuskivid üles
otsida ja kaardistada. Kindlasti tuleks ka
kaardistada kõik Haljala valla surnuaiad,
eelkõige Haljala surnuaed, mis on kõige
suurem ja kuhu on maetud palju olulisi
inimesi. Praegu on veel elus inimesi, kes
aitasid koos Leelo Kallastega ja Loodukaitse
Seltsiga nõukogude ajal neid kive üles panna
ja mäletavad nende asukohti. Ei tahaks
süüdistada praegust kalmistuvahti, sest tema
vaatas, et Pruulide plats oli hooldamata ja
andis selle platsi uuesti välja. Kui oleks
kalmistu kaardistatud ja Haljala vallale
oluliste inimeste hauaplatsid seal ära märgistatud, siis poleks sellist asja juhtunud. Nii
kaua, kuni pole kalmistud kaardistatud,
võiks Haljala vallale ja üldse Eestile oluliste
(ei tahaks öelda kuulsate) inimeste hauaplatsid kuidagi mingi tähisega märgistada, et
need oleksid kergemini leitavad ja kohe

peale ei maetaks. Nüüd ilmus raamat
„Haljala kihelkond aegade tuules“ ja sealt
võib leida palju nimesid, kelle hauaplatsid
võiks ära märgistada ja säilitada pikemaks
ajaks. Näiteks minu käest on küsitud Haljala
päritoluga TÜ õppejõu lastepsühholoogi
Aino Lunge (Bachblumi) hauaplatsi asukohta. Enamusele inimestele pole ka teada,
et Kadrina kihelkonna ja Hulja ajaloo
koostaja ning raamatu „Haljala kihelkond
aegade tuules“ üks kaasautoritest Richard
Tammik on Haljalasse maetud. Seda loetelu
võiks jätkata.
Mälestuskivide ümbrust ja oluliste
inimeste hauaplatse, kellel pole järeltulijaid,
võiks suvel hooldada õpilasmalevad.
Kaasaja noored ei taha eriti kalmistutel käia,
ehk siis tekiks ka neil huvi Haljala jaoks
oluliste inimest vastu ja mäletaksid neid.
Jään lootma uue valla volikogu mõistvate
suhtumisele, et tulevikus eraldataks raha
kalmistute kaardistamisele ja mälestuskivide
ümbruse korrastamisele. Ise sooviksin kõik
Haljala vallas asuvad mälestuskivid üles
leida.
Kalju Kivistik
Haljala valla kodanik Haljalast

Haljala Valla Sõnumid

Riina Must ja komisjoni liikmed Anneli
Kivisaar, Mare Rosen, Urmas Punga ning
Klaarika Adonov. Valimiskomisjoni asendusliikmeks kinnitati Urve Vogt.
Järgmine korraline vallavolikogu istung
toimub 17. aprillil 2018
algusega kell 16:00.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel:
www.haljala.ee.

5.
6.

7.

8.

vee ja heitvee abonenttasu 7,14 eurot
(hinnad sisaldavad käibemaksu).
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetus ühele õpilasele.
Otsustati pikendada OÜga VaLiTERMO sõlmitud elektripaigaldise
käidukorralduse lepingut kuni
31.07.2018.
Otsustati korraldada elektriliitumine
valla omandis olevale Lehtmetsa
kinnistule Võsupere külas ja sõlmida
elektriliitumise leping.
Tehti volikogule ettepanek tunnistada
kehtetuks Vihula Vallavolikogu otsus
Käsmu sadama rajamise hoonestusõiguse seadmise tingimuste kohta,
kehtestada Käsmu sadama detailplaneering ja anda vallavalitsusele luba
reaalservituudi seadmise lepingu sõlmimiseks Tartu Ülikooliga ning ja esitati
vastavad eelnõud.

Vallavalitsus kinnitas
uued vee ja kanalisatsiooni hinnad
Alates 1. maist 2018. a. kehtivad Haljala
vallas OÜ Vihula Valla Veevärk
teeninduspiirkonnas uued vee- ja
kanalisatsiooniteenuse hinnad. OÜ Vihula
Valla Veevärgi nõukogu ettepanekul
kooskõlastas Haljala Vallavalitsus korraldusega
nr 95 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinnad järgmiselt: vesi 2,10 EUR/m3,
kanalisatsioon 3,72 EUR/m3 vee
abononettasu 5,94 EUR, vee ja heitvee
abononenttasu 7,14EUR. Hinnad sisaldavad
käibemaksu.
Osaühingu Aaspere Agro
veisekasvatuse keskkonnakompleksloa nr KKL/317159 muutmise
taotluse menetlusse võtmisest
teavitamine
Keskkonnaamet avaldab teate tööstusheite
seaduse (THS) § 33 lõike 4 alusel.
Keskkonnaamet teatab, et Osaühing
Aaspere Agro (registrikood: 10549075,
aadress Tamme tee 1 Aaspere küla Haljala
vald Lääne-Viru maakond) keskkonnakompleksloa muutmise taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendiregistris 18.02.2018 nr DM-100494-3) on
menetlusse võetud.
Osaühing Aaspere Agro taotleb Kõldu
laudakompleksi laiendamist tootmisvõimsuseni kuni 1200 veisekohta, sh 667
kohta lüpsilehmadele, 383 kohta mullikatele
ja 150 kohta vasikatele. Selleks on Kõldu
veisefarmi juurde rajatud uus robotlüpsilaut,
kaks uut mahuti tüüpi vedelsõnnikuhoidlat,
uus silohoidla ning laiendatud olemasolevat
kinnislehma- ja poegimislauta.
Keskkonnakompleksloa taotlusega ja
muude asjassepuutuvate dokumentidega on
võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti
kontoris, e-posti aadressil
info@keskkonnaamet.ee või telefonil 680
7438.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav
Keskkonnaameti dokumendiregistris
aadressil
https://kotkas.envir.ee/application_registry.
Ettepanekuid ja vastuväiteid keskkonnakompleksloa muutmise taotlusele saab
esitada Keskkonnaametile suuliselt või
kirjalikult Paala tee 4, 71014 Viljandi või
info@keskkonnaamet.ee kuni keskkonnakompleksloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni.
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1-30.04 Südamekuu - Liigume looduses
07.04 kell 11.00 Haljala võimlas
„Pimevõrkpall”
20.04 kell 20.00 Sagadis Jüriööjooks
22.04 kell 10.00 Võsul – Jõusaalis on Sven
Hõbemägi
22.04 kell 12.00 Varangul „Kolmikvõistlus” 2
etapp – jooksmine
29.04 kell 10.00 Võsul Lauatennise
seeriavõistluse VII etapp

Marju ja Aivo Aru
RAMON MORRIS ARU
sündis 21.02.2018
Piia Liiv ja Risto Liiv
MIRTEL LIIV
sündis 08.03.2018

ELLEN RAHN
Kõldu küla

5. aprill

90
AGNES-LUDMILLA
KALJURAND
Villandi küla
ELMAR KILK
Koljaku küla

18. aprill
24. aprill

89
ELSA-ELFRIEDE
SANDER
Võsu alevik
VIRVE TERNO
Haljala alevik

3. aprill
14. aprill

88
LEIDA ROHUMETS
Haljala alevik

25. aprill

87
HILJA REIMETS
Noonu küla
HELVE ARVIK
Haljala alevik
AGNES MAAS
Käsmu küla

1. aprill
17. aprill
22. aprill

85
MEERI RUUT
Võle küla

9. aprill

84
ELVI MÄNNIK
Sauste küla
HELGI MANNOV
Käsmu küla

8. aprill
19. aprill

83
TIIU KÜBARSEPP
Käsmu küla

6. aprill

82
EVI LUMISTE
Eisma küla
MARGARITA NÕMM
Haljala alevik
SILVI VENT
Kandle küla

SALME HEINLA
15.08.1929 – 18.03.2018

Kui su jõgi nii kitsaks
ja nii madalaks jääb,
et seal enam ujuda ei saa,
siis sa linnuks saad
ja oma jõe kohal lendad.

27. aprill

1. aprill
3. aprill
4. aprill
8. aprill

80
SALME MERELAID
Villandi küla

5. aprill

75
ELVE KOTTO
Võsu alevik
MATI KAASIKE
Aaspere küla

70
ENDEL PAAS

6. aprill
15. aprill

3. aprill

Auküla
KONSTANTIN PETROV
Idavere küla
VAHUR RANDOJA
Käsmu küla
KERSTI KAASAN
Haljala alevik

3. aprill
9. aprill
18. aprill

MARGE SIPSAKA
08.11.1944–19.03.2018
KONRAD ALEKSANDER
HEILMANN
08.05.1931–21.02.2018
AADO LEEMET
16.02.1950–17.03.2018

Tidriku Puit OÜ ostab Karulas 3m lehtpuu
kütet, hind 30.- tm. 5 385 4412
tidrikupuit@online.ee

HALJALA KOOL
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

Märts 2018

22. aprill

81
SILVI-KOIDULA LIHT
Essu küla
ANTS TOMEL
Idavere küla
VILLU PAAT
Võsu aleviku
VAIKE KALDE
Võle küla

Peale lühiajalist haigust suri Haljala valla aukodanik, kauaaegne
emakeeleõpetaja ja direktor, poeet ja innukas kodu-uurija Salme
Heinla.
Salme Heinla sündis ja kasvas Põlula-kandis Lavi metsavahitalus.
Lapsepõlv ja karjalapse suved kujundasid tema loomust, sealt sai ta
kaasa kestva loodusarmastuse ja -tunnetuse.
Hariduse omandas Salme peale koduse Põlula kooli lõpetamist
Rakvere Õpetajate Seminaris ja Tallinna Pedagoogilises Instituudis.
Õpetajana töötas algul kodukoolis Põlulas, kuid tema elutöö on tehtud
Haljalas. 1957. aastast töötas ta Haljalas emakeeleõpetajana, direktoriks
oli samas koolis aastatel 1968–1980. Salme Heinla direktoriks oleku ajal
ehitati valmis internaat ja õpetajate kortermaja, laiendati kooliaeda
ning rajati pallimängudeplats. Kirjandusõpetajana vedas ta õpilaste
näiteringi, olles ise tihti ka näidendite autor. Oma rahuliku loomu ja
lahke sõna ning suure empaatiavõimega jäi ta armastatud õpetajaks
mitme põlvkonna õpilaste südametesse.
Pensionile jäädes avaldus Salme Heinla loominguline külg. Tema
sulest on ilmunud 5 luulekogu aastatel 2001–2017. Lapsepõlvest kaasa
saadud isamaa-armastus, Eestimaa kaunis loodus, oma maa ja rahva
saatus on olnud selleks aineks ja pinnaseks, millest on sündinud tema
loodust hingestav ja elu mõtestav luule. 2011 ilmus temalt kodulooline
raamat „Haljala puud, majad, inimesed“, mille II osa on veel käsikirjas,
nagu ka mitmed näidendid.
Salme oli Haljala kodulootoa mõtte algataja ja üks ellu viijatest. Selle
tarbeks kogus ta ja korrastas palju koduloolist materjali. Mitme aastakümne vältel tegi Salme Heinla põhjalikku kaastööd rahvamuuseumile. Sümboolne on see, et armastatud õpetaja tegusa ja loomingulise
elu viimasel päeval jõudis temani Eesti Kirjandusmuuseumi aukiri
silmapaistva kaastöö eest.
Peame Salme Heinlat väljapaistvaks kogukonnategelaseks,
kellel jagus alati aega ja häid sõnu
oma rahvale, kellega ta koos viis
ellu kodukandi väärtusi.
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8. aprill

Haljala Valla Sõnumid

SALME HEINLA
15.08.1929–18.03.2018
MILVI SOOVER
15.01.1932–06.03.2018
Meie
hulgast
on lahkunud ...

MARGE SIPSAKA
8.11.1944–19.03.2018

