Aprill 2018

Nr 4 (217)

Võsuperes
kopp maas
Mitukümmend aastat oodatud vee- ja
kanalisatsioonisüsteemi ehtamine
Võsupere külas on viimaks alanud
Eelmisel aastal sai ehitamise
alustamise takistuseks 300 tuhande
euro võrra kallinenud ehitushinnad.
Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus ligi 700
tuhande euroga, millele vald panustab
juurde 200 tuhat eurot. Ehitustööde
käigus rajatakse reoveepuhasti,
veetöötlusjaam ning vee- ja
kanalisatsioonitorustik.
Torustikke paigaldab OÜ Kinnisvaraehitus. Tööd valmivad selle aasta
sügisel.

Rahvaste kokkutulek Võhmal
Võhma seltsimaja ümber oli läinud nädalavahetusel sagimist rohkem kui tavaliselt.
Nimelt oli kohalik pererahvas – seltsimaja
naisrühm Krõtake – endale külla kutsunud
„erinevaid rahvaid välismaalt“, et pidada
üheskoos maha üks korralik pidu. Siinkohal
võib juba etteruttavalt öelda, et pidu oli
vägev!
Aga kui nüüd kõik ausalt ära rääkida, siis
tegelikult leidis sel kaunil kevadpäeval aset
Virumaa naisrahvatantsurühmade päev, mis
toimus sel aastal juba neljandat korda ning
millest võttis osa 9 naisrühma – 8 neist Ida –
ja Lääne-Virumaalt ning 1 külalisena
Tallinnast. Tantsupäeva eesmärk on lõbusas
ning pingevabas õhkkonnas ühiselt tantsurõõme nautida ning seeläbi pakkuda
rühmadele särtsakat vaheldust argisest
tantsutrennirutiinist. Žürii poolt kuulutatakse välja laureaat – rühm, mis saab
suurepärase võimaluse järgmisel aastal ise
tantsupäeva korraldada. Aga nüüd kõigest
järgemööda.
Sedakorda oli lahke pererahva küllakutse
peale kokku tulnud tõeline rahvaste paabel:
slaavlased, moksad, kreeklased, alaskalased,
soomlased, indilased, itaallased ning isegi
mustlased. Oi seda melu ja möllu!
Nagu vanasõna ütleb „Enne töö, siis
lõbu“ , siis nii oli ka tantsupäev üles ehitatud.
Kohe, kui külalised oli ennast sisse seadnud
hakkas Võhma kohalik leivameister Külli
Pajuste külalistele õpetama leivategemise
tarkusi. Suuremad huvilised said ühes võtta

Mälestustammik
Eesti 100
Vanapere talu ja Ilumäe külamuuseumi peremehel Villu Jahilol on soov Eesti vabariigi 100.
sünnipäeva ja Vanapere talu 300.
sünnipäeva tähistamiseks istutada mälestustammik.
Ettevõtmine sai alguse möödunud aasta sügisel, kui mõnikümmend istikut mulda sai.
Nüüd on Villu soov tammede
istutamist jätkata.
Kõik huvilised ja aidata soovijad on laupäeval, 12. mail kell
10.00 oodatud Ilumäele Vanapere
tallu.
Kaasa võtke labidad, kindad
ja hea tuju! Peremees lubas abilisi
kostitada hernesupiga.

ka pisut juuretist, et hiljem ka omas kodus ise
leivategu proovida. Seejärel õpetas külalistele seebitegemist seebimeister Tiiu Kivilo.
Kõik huvilised said endale ise oma äranägemise järgi ka seebi kokku segada.
Terve päeva jooksul sai meisterdada
meie oma tantsija Kristi Viljakaineni
juhendamisel näpunukke. Kes nokitses oma
nuku kallal rohkem ja kes vähem, igatahes
välja tuli sealt õpitoast palju lahedaid
tegelasi.
Võhma seltsimaja vanadele kangastelgedele oli vaibameister Diana Pärna üles
loonud kaltsuvaiba, mida kõik tantsupäeval

osalenud huvilised said järgemööda kudumas käia. Vaiba värvid ja triibud on tuletatud
kõikide osalenud naisrühmade seelikutriibu
värvidest ja uskuge, tulemus tõotab tulla
väga ilus. Selle ühiselt kootud vaiba saab
endale IV tantsupäeva laureaat.
Kui külalised olid juba üksjagu tööd
rügada saanud, siis oli aeg lõunasöögiks.
Tuleb tunnistada, et Annika Hallimäe
valmistatud mulgipuder, keedetud oad,
karulaugu võiga leib, kamavaht ja peale
rüüpamiseks värske kasemahl, maitses ka
kõige kaugemalt tulnud külalisele.
Ning oligi aeg kontserdiks. Etteasteid oli

kutsutud hindama kolmeliikmeline žürii,
kuhu kuulusid naabrimees Arno Pärna,
kohaliku valla „hunt kriimsilm“ Sven
Rannar ning isiklikku tööriistakohvrit omav
tantsuõpetaja Elo Unt.
Kõik etteasted olid meeleolukad, omamoodi leidlikud ja ehtsa rõõmu ning naudinguga ette kantud. Tantsunumbrite vahel
sai iga rühm rääkida ka ühe loo, misjärel pidi
publik arvama, kas tegemist oli tõega või
valega. Nii saimegi teada vahva tõsiloo,
kuidas välismaisel esinemisel üks tantsijatest läbi lava vajus.
Enne laureaadi väljakuulutamist võeti
veel mõõtu viktoriinis ja lustlikus teatevõistluses.
IV Virumaa naisrahvatantsurühmade
päeva laureaadiks kuulutas žürii Sonda
rahvamaja naisrühma. Elo Unt tõi võitjate
puhul välja, et tants oli elav ja särtsakas ning
muusika ja tantsuseade olid suurepärases
kooskõlas. Lisapunktid saadi huvitava
teemaarenduse, rekvisiitide maksimaalse
kasutuse ja tantsijate hea rollis püsimise eest.
Sven Rannar täiendas, et tantsijail püsis
naeratus näol tantsu lõpuni, tantsu lusti oli
saal täis ning tekkis soov isegi tantsuplatsile
joosta.
Parima kostüümi eripreemia pälvis
Marianne Polski naisrühmast Tantsumaias
ning kaunima naeratuse eripreemia läks
Mari Erikule Sonda rahvamaja naisrühmast.
Suurest rahvaste kokkutulekust saadud
rõõmsa meele, hea tuju ja uute tantsuideedega läksid naised koju, et taas koguneda
järgmisel aastal juba V Virumaa naisrahvatansturühmade päeval.
Suur tänu kõigile tulijatele ja tegijatele!

Virumaalaseks mõnikord ei sünnita

Aprilli teisel esmaspäeval toimus Haljala
raamatukogus kohtumine ajakirjaniku ja
kirjaniku Rein Sikuga. Rein ise küll arvas, et
kirjaniku tiitli võib ära jätta, aga las ta siiski
olla, sest viis raamatut välja andnud inimest
võib juba täitsa kirjanikuks nimetada.
Kohtumise põhjuski vastav – äsja ilmus Rein
Siku raamat “Minu Virumaa”.
Rein päris puhas virumaalane pole,
hoopis tallinlane, aga ta on elavaks näiteks,
kuidas igast soovijast võib virumaalane
saada. Tahtma peab ainult. Ja eks ka elu ise
juhib meid vahel, kas siis meie tahtmist
mööda või mitte. Raamatus Rein kirjutabki,
kuidas ta pealinna vurlest virulaseks muutus

ja milline on tema isiklik panus Virumaa
vingemaks tuunimisel. “Viru säru, Viru
vanne, Viru vägevad, Viru regi, aga ka punklaulupidu, emakeeleausammas, slaavi müstika, Kalevipoegade uputus, kainete kaevurite kuju, Kadrina saun ja Rakvere kuulsad
jõulukuused – kõik see ongi kokku minu
Virumaa, subjektiivne Viru ajalugu läbi
viimase kolmandiksajandi,” kirjutab autor
raamatu annotatsioonis. Eks igal inimesel on
oma Virumaa ja nii rõhutas Reingi, et raamatu lugemine peaks ergutama mälestustes
sobramist ja kujundama isikliku pildi. Ju see
erineb nii mõnelgi juhul, aga pidepunktid
võib leida “Minu Virumaast”.
Kaks ja pool tundi läks lennates. Rein
jagas huvilistega oma mälestusi, näitas
fotosid ja küsimusi esitati igast valdkonnast–
nii ajakirjandusest kui kirjandusest,
saunaklubist ja ugri-mugrist. Ega saanud
poliitikatagi hakkama. Aga ühes võib olla
üsna kindel – Rein on läbi ja lõhki
virumaalane.
Suur tänu Rein Sikule huvitava õhtu eest!
Haljala Vallaraamatukogu juhataja
Maiga Parksepp

Haljala Valla Sõnumid
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Vallavanema veerg

Vaatame tulevikku

Igal kevadel jätkuvad või saavad uue hoo sisse mastaapsed
ehitustööd. Nõnda alustasid kopad ja muu tehnika Palmse ja
Võsupere külades veemajandusprojekti elluviimist. Eesti
taasiseseisvumisest saati ehk üle veerand sajandi on oodatud
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi väljaehitamist. Projekti
rahastas keskkonnainvesteeringute keskus ligi 700 tuhande
euroga, millele vald panustab juurde 200 tuhat eurot.
Ehitustööde käigus rajatakse reoveepuhasti, veetöötlusjaam
ning vee- ja kanalisatsioonitorustik.
Haljala rahvamaja ja Maheda paistiigi vaheline ala saab
uue rekretasiooniala. Tööde käigus ehitatakse välilava ja
terrassitrepp, uuendatakse teekatendit ja välisvalgustust
ning rohealale paigaldatakse istepingid ja laudisrada.
Projekti elluviimine aitab kindlasti mitmekesistada vaba-aja
veetmise valikuid erinevate kontserdite ja välietenduste
korraldamisega.
Suuremate töödena jätkuvad tänavavalgustuse uuendamine ja kergliiklustee ehitamine Haljalast Veltsi suunal ning
sealt koostöös naabervallaga kuni Põhjakeskuseni. Kavandame lisaks eelnimetatud töödele uute projektitaotluste
esitamist ning täiendava raha investeerimist vallaobjektide
arendamiseks.

Pean väga perspektiivseks meie kauni rannikuala ära
kasutamist headel eesmärkidel. Aastaringsed puhkevõimalused Käsmust kuni Toolseni, mis toovad meie juurde
kümneid tuhandeid külalisi ja annavad turismiettevõtjatele
võimaluse teenuste pakkumiseks. Vallavalitsus soovib olla
turismimajanduse eestvedaja ja partner ning oleme selleks
uuesti käima lükanud Võsu Kuurorti.
Eesseisev suvi toob kaasa uued reeglid Võsu aleviku
liiklus- ja parkimiskorralduses. Soovime teadvustada
põhimõtet „Pargi ja kõnni“ ning seepärast kavandame
tulevikus paremaid parkimisvõimalusi alevikusüdamest
väljapoole. Olemasolev kergliiklustee sadamast kuni
Käsmuni peaks seda igati toetama. Mere tänavast mere
poole suunduvad tänavad alates Lootuse tänavast kuni Eha
tänavani paigaldame tänavaotsa parkimist keelavad
liiklusmärgid. Mere tänava liikluse rahustamiseks muutub
Vambola ja Laine tänavate vaheline teelõik aga õuealaks.
Loodame, et kohalik kogukond ja meie külalised mõistavad
muudatuste vajalikkust.
Õues on tunda üha enam kevadet. Kutsume kõiki
aktiivselt osalema erinevatel „teeme ära“ talgutel, mida
meie vallas on sel aastal ühtekokku 22. Loodame, et talv ei

Leo Aadel
vallavanem

Võhma seltsimajas valmis leivaahi

Nobenäpud raamatukogus

Käesoleva aasta varakevadel sai valmis
Võhma seltsimaja leivaahi, mille tarvis
kirjutas MTÜ Võhma Seltsimaja taotluse
Kohaliku omaalgatuse programmi. Sealt
saadud 2000 eurot oli pool ahju kogumaksumusest, ülejäänud osas toetas Haljala vald ja
raha annetasid seltsi liikmed.
Ahju ehitanud meister Vaiko Koddala
(all pildil) on 10 aastase töökogemusega
pottsepp Rakverest. Juured on tal küll
hoopistükkis Setumaalt, kus ta poisikesena
oma vanaisa kõrval ametisaladusi tundma
õppis. Noore mehena töötas Vaiko
trükikojas, aga et kellast kellani töötamine
tüütas ära, kraamis ta mälust lagedale
vanaisalt õpitud tarkused ja hakkas hobikorras ahjutöid tegema. Aru saades, et
hobiga on võimalik leib ja selle kõrvane
lauale teenida, läbis Vaiko MTÜ Eesti
Pottsepad koolituse ja sai vastava tunnistuse.
Tänaseks on pottsepp Vaiko valmis
ehitanud ca 300 küttekollet, tööd jagub üle
terve Eesti ja igasugune tagasiside meistri
tööle on ülimalt positiivne. Lisaks küttekollete ladumisele õpetab Vaiko välja
algajaid, teeb järelevalvet ja pühib korstnaid.
Võhma vana ahju väljalõhkumine ja uue
valmissaamine võttis aega kõigest ühe kuu,

Vaikne laupäev on sobiv päev lapsega
koos midagi teha. Üheks võimaluseks
oli tulla Karepa raamatukokku munadepüha meisterdamisele. Meie külades ei
saa just lasterohkuse üle kiidelda. Aga
kohale tulnud viis last koos vanematega
oligi just paras kogus, et mahuks
raamatukogus mugavalt toimetama.
Valikus oli erineva raskusastmega
näputööd, kuid valiti kohe kõige rõõmsam ja värvikirevam, kuid kõige
töömahukam variant. Koos ema või
isaga lõigati ja kleebiti ning saadi
hakkama. Jaksu jäi veel ülegi munade
kaunistamiseks. Kui näputöö oli tehtud,
läks elavaks otsimiseks. Raamatute
vahele ja peale, servade taha ja muudesse kavalatesse kohtadesse oli peidetud hulk pisikesi
šokolaadimune. Nende leidmine ei olnudki nii lihtne.
Lahkudes võeti oma meistritööd kaasa ning oldi innuga nõus ka järgmine kord tulema.
Nii ongi tulemas volbri meisterdamine 28. aprillil kell 13.

sest tööd tehti kahekesi - meistri abimeheks
oli Lembo Meiner. Töö oli kiire ja ülimalt
korralik. Valmis saanud ahi on suur, ilus,
annab palju sooja ja mis kõige tähtsam –
küpsetab leiba ka!
Kõik, kel huvi tekkis ahjumeistri kontaktide järele või isu Võhmal leivaküpsetamist

Ene Loo

Pärastlõuna tee ja kaneelisaiadega

proovida – andke aga julgesti endast märku!
Võhma külas Kanguste pagaritalus ju
olemas leivameister, kellega kokku leppides
saab seda leivavärki lähemalt kaeda.
Anneli Kivisaar
MTÜ Võhma Seltsimaja

Käes on kevad, järjekordne kooliaasta
lõppemas, aeg “tibud üle lugeda”. Mehhatroonika ringis sügisel alustanud 14-st
õpilasest alles jäänud ligi pooled, kellel on
jätkunud huvi ja kannatust. Mida uut oleme
möödunud kooliaasta jooksul õppinud?
Õppinud oleme eelkõige seda, et nutiseadmed, sealhulgas robot, ei tee ise mitte
midagi, vaja on programmi. Programmi
loomine, ka kõige lihtsama ülesande jaoks,
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Nii seati end sisse 13. ja reedel Karepa raamatukogus, et teha põgus tutvus luuleilmaga.
Lugemisel oli suvaline valik 2017 ilmunud luulekogudest, enamikul auhinnamärge küljes.
Autoritest osad tuntumad nimed, teised mitte nii väga. Tuntud nimi ei tähenda, et tema
luulet on loetud, seega, igal juhul uus kogemus. Autori tutvustuseks ka pilt ekraanil ja paar
sõna juttu.
Alustasime Kristel Algvere koguga „Merehurmarohi“. Mereäärsele rahvale igati
sobilik lugemine. Vabavärsilised luuletused on ladusalt loetavad. Luulepilti nägemata võib
pidada lühikeseks proosalooks. Pildid loodusest ja merest, emotsioonid hetkedest ja
lihtsatest asjadest.
Kaie Ilves ei olnud nii kergesti mõistetav. Kogus „Eikeegi“ on samuti värsid loodusestlilledest, kuid mitte lihtsad lugeda ja mõista. Leidus hulk korduvaid motiive: tuul, vihm,
mustsõstravein, klaas.
Kivisildnik on tuntum nimi. Sirvisime kogumikku „kirsiõis 007“. Luuletused on
kindlasti julge sõnakasutusega ja fantaasiarikkad, ühiskonnakriitilised, nalja saab ka, aga
kogumulje on siiski maitseasi.
FS e Indrek Mesikepp „Tätoveerimata inimene“ tekitas tunde, mis seostub pigem
linnadžungliga. Üksindus, masendus, pessimism, lootusetus on märksõnad, mis meelde
tulid. Ja need peaksid iseloomustama tavalist, oma igapäevaste asjadega tegelevat inimest.
Indrek Hirve mahukas kogu „Ohvrikivi“ on kirjutatud Andaluusias. Osad motiivid on
sündinud öödest ja hommikutest Vahemere ääres, osad koduigatsusest. Kogu tekitab
lüürilise ja melanhoolse tunde. Tundub, et põhimotiiviks on vesi igas võimalikus variandis.
Kokkuvõtteks – luuletusi võib täitsa lugeda, kui oled leidnud endale meelepärase autori
või stiili. Raamatukogu programm annab 190 2017. aastal ilmunud eestikeelset luulekogu.
Edu ja jõudu oma lemmiku otsingul.
Ene Loo

Innovaatiline kool 2018 IV osa
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ole enam taeva jäänud ning kevad saab olema innustav ja
tegus.

on olnud päris keeruline ja ei ole sugugi
esimesel proovimisel õnnestunud. Visa
katsetamise peale on hakanud kogunema
teadmised ja kogemused. Alguses olid
robotid ikka väga igavad, tehes pelgalt
sisselülitamise heli. Nüüd, olles selgeks
saanud kontrolleri, ajami, puute-, ultraheli-,
heli-, valgus- ja värvusanduri mõiste ning
nende kasutamise, oleme koostanud mõned
programmid, mille järgi on robotid liikuma

saanud, nii et need peatuvad takistuste ees
või hoopis pööravad ümber ning liiguvad
teises suunas. Ka robootika kultusülesannet,
joone järgi sõitmist, oleme proovinud.
Filmimisrobot sai küll liikuma, aga kaamera
rappumiskindlat kinnitust me valmis ehitada
ei jõudnud, kuigi idee on olemas. Robotid
Bee-Bot on õppetöös päris tihedalt kasutuses, aidates õppetunde huvitavamaks muuta.
CNC-freespinki oleme kasutanud 8. klassi
loovtööde tegemise juures. Lennukimudelite
tiivašabloonid on tehtud CNC-freespingis.

Haljala Valla Sõnumid

Ka 3D-printerit katsetasime lennukimudelite
valmistamisel, aga kahjuks ei võimaldanud
kooli printeri tarkvara mudeleid niimoodi
välja printida, nagu soovisime. Katse
õnnestus, aga tulemus oli mitterahuldav –
väärt kogemus, et kõik ettevõtmised ei
pruugi õnnestuda.
Valev Sard
Haljala Kooli lennumudelismi ja
mehhatroonika ringijuht

Haljala Vallavolikogu
Istung nr 8
Haljalas, 3. aprillil 2018 kell 17:00.
Istungil osales 14 volikogu liiget: Margus
Punane, Leo Bergström, Annika
Hallimäe, Krista Keedus, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer,
Annes Naan, Mare Raja, Koidu Saamot,
Greete Toming, Tea Treufeldt, Aide
Veinjärv ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osale Anti Puusepp, Triin
Toming ja Vello Väinsalu.

Määrusega nr 12 tunnistati kehtetuks Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava aastateks 2013–2024, kuna
Vihula Vallavolikogu on kehtestanud Vihula
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027.
Volikogu kinnitas
- Haljala valla 2018. aasta lisaeelarve nr 1
esimese lugemise ja määras ettepanekute
esitamise tähtajaks 11.042018;
- Haljala valla põhimääruse I lugemise,
suunas eelnõu komisjonidesse seisukoha
saamiseks ning määras ettepanekute
esitamise tähtajaks 11.04.2018.

Istung nr 9
Võsul, 17. aprillil 2018 kell 16:00.
Istungil osalesid kõik 17 volikogu liiget:
Vello Väinsalu, Margus Punane, Leo
Bergström, Annika Hallimäe, Krista
Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille,
Aivar Maurer, Annes Naan, Anti Puusepp,
Mare Raja, Koidu Saamot, Greete Toming,
Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv
ja Arvi Ööpik.
Määrusega nr 13 kehtestati Haljala valla
põhimäärus
Määrusega nr 14 kinnitati Haljala valla
2018. aasta esimene lisaeelarve.
Määrusega nr 15 reguleeritakse valla eelarves kaasava eelarve menetlusprotsessi.
Kaasava eelarve koostamisega antakse
elanikele võimalus valla eelarves 10 000
euro suuruses osas kaasa rääkida, tehes
ettepanekuid valla elu edendamiseks ja
osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.
Kaasava eelarve objektiks on Haljala
vallaga seotud investeeringute tegemine,
projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav
peab pakkuma avalikku hüve, olema
vallaruumis avalikus kasutuses ning selle
teostamise tulemusel ei tohi tekkida
ebamõistlikke kulusid valla järgnevate
aastate eelarvetele.
Määrusega nr 16 kehtestati alates 1. maist
valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste

Haljala Vallavalitsus
22.03.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati sotsiaaltoetus kümnele isikule
kokku summas 1680 eurot.
2. Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
ja neli jäätmevaldajat talveperioodil
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
3. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse
toetus kahele õpilasele.
4. Väljastati projekteerimistingimused
Toolse külas Laagri kinnistuni sidekaabli ehitusprojekti koostamiseks ja
Vergi külas Mustoja kinnistul elamu
laiendamiseks üle 33% mahust ehitusprojekti koostamiseks.
5. Väljastati ehitusluba Käsmu külas
Laane tee 12a kinnistule üksikelamu
ehitamiseks.
6. Eraldati mittetulunduslikuks tegevuseks
toetust viieteistkümnele mittetulundusühingule kokku summas 40 325 eurot
millele lisanduvad spordiklubidel tasuta
võimla kasutus.
7. Kehtestati kuni teede kandevõime
taastumiseni üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld
üheksal Haljala valla teel.
8. Moodustati 2018 aastal vallavalitsuse
poolt korraldatavate riigihangete hankemenetlusega seotud toimingute teostamiseks viie liikmeline riigihanke komisjon koosseisus vallavanem, finantsjuht, jurist, majandus- ja hankejuht ning
ehitusspetsialist.
9. Otsustati esitada Riigikantseleile arvamuse andmiseks endise Haljala valla
vapi ja lipu kavandid.
Infotunnis andis vallavanem Leo Aadel
ülevaate Haljala koolihoone projekteerimise hetkeseisust, tutvustas Võsu aleviku
liiklus- ja parkimiskorralduse kava, tõstatas
küsimuse vallale kuuluvate äripindade ja
maaalade kasutusse andmisest. Asuti seisukohale, et äripindadele kehtestatud üürimäärad tunnistatakse kehtetuks ja korraldatakse enampakkumine.
28.03.2018 istungi kokkuvõte
1. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja
perioodiliselt korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
2. Kinnitati Haljala valla 2018. aasta
hankeplaan.
3. Otsustati lubada Võsu Surfikool OÜ`l
paigaldada, peale Keskkonnaametilt
kooskõlastuse saamist, Võsu ranna
katastriüksusele ajutine ehitis surfivarustuse laenutamiseks ja koolitus-

4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.

11.
12.

teenuse osutamiseks ning sõlmida vastav
leping.
Ettevõtja avalduse alusel lõpetati
Arnekma OÜ ja Haljala Vallavalitsuse
vahel sõlmitud äriruumide üürileping.
Keelduti projekteerimistingimuste
väljastamisest Eisma külas Ida-Lootuse
kinnistule sauna ehitusprojekti koostamiseks kuna Ida-Lootuse kinnistu
paikneb Läänemere ranna ehituskeeluvööndis.
Väljastati projekteerimistingimused
Eisma külas Lootuse kinnistu õuemaale
sauna ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused
Käsmu külas Neeme tee 52 kinnistule
elamu laiendamiseks kuni 25% selle
esialgu kavandatud mahust.
Määrati Karepa külas Tamme katastriüksuse maa sihtotstarbeks elamumaa.
Nõustuti Võhma külas Võhma-Volmari
kinnistu koosseisus oleva kahe katastriüksuse jagamisega neljaks katastriüksuseks.
Kehtestati kuni teede kandevõime
taastumiseni üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld kolmel Haljala valla teel.
Kehtestati Haljala valla kriisikomisjoni
põhimäärus.
Esitati volikogule menetlemiseks Haljala valla 2018. aasta esimene lisaeelarve
ja Haljala valla põhimäärus ning
edastada komisjonile õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste
hüvitamise kord.

05.04.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus kohamaksu tasumiseks ja transpordi osaliseks hüvitamiseks.
2. Toimus määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ arutelu. Otsustati
jätta eelnõust välja laste suve- ja
spordilaagri toetus, lisada koolilõpetaja
toetus ja viia eelnõusse vastavad muudatused ning esitada määruse eelnõu
volikogule menetlemiseks.
3. Toimus määruse eelnõu „Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade kinnitamine“ arutelu. Otsustati teha volikogule
ettepanek kinnitada koolilõpetaja toetuse suuruseks 80 eurot, viia muudatus
eelnõu teksti ja esitada määruse eelnõu
volikogule menetlemiseks.
4. Toimus otsuse eelnõu „Madala sissetuleku piiri, toetuse ja teenuse piiride
kinnitamine“ arutelu. Otsustati teha
volikogule ettepanek kinnitada Haljala
vallas sotsiaaltoetuste taotlemisel madala netosissetuleku piiriks 420 eurot kuus
ja iga järgneva pereliikme kohta 300
eurot kuus.

taotlemise, määramise ja maksmise kord
ning valla osutatavate ja korraldatavate
sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise
tingimu-sed
Määrusega nr 17 kehtestati alates 1. maist
Haljala valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja muude
toetuste suurused:
1) sünnitoetuse täismäär 500 eurot;
2) matusetoetus 300 eurot;
3) esmakordselt koolimineva lapse toetus
100 eurot;
4) koolilõpetaja toetus 80 eurot;
5) toetus kinnipidamisasutusest
vabanenud isikule 80 eurot;
6) eakate tähtpäeva toetus 80, 85, 90-99
sünnipäeva puhul kingitus 30 euro
väärtuses, 100. sünnipäeva ja sellele
järgnevate puhul kingitus 100 euro
väärtuses;
7) tervisetoetus:
a) abivahendi ostmisel või laenutamisel
omaosaluse osaliseks hüvitamiseks,
kuid mitte rohkem kui 100 eurot
aastas;
b) toetus lastele prillide ja
täiskasvanutele prilliklaaside
soetamisel tehtud kulutuste osaliseks
kompenseerimiseks kuni 100 eurot
aastas;
c) transpordikulu hüvitamiseks
puudega isikule arsti juurde või
ravile sõitmiseks kuni 100 eurot
aastas;
d) perearsti poolt määratud
konsultatsioonide või uuringute ning
haigla voodipäevatasu osaliseks
hüvitamiseks kuni 100 eurot aastas.
5. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
ja üks jäätmevaldaja talveperioodil
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
6. Määrati 2018 hajaasustuse programmi
valdkonna prioriteedid - prioriteet nr 1
veevarustussüsteemid, prioriteet nr 2
kanalisatsioonisüsteemid, prioriteet nr 3
juurdepääsuteed, prioriteet nr 4 autonoomsed elektrisüsteemid, moodustada
hajaasustuse programmi raames finantseerimiseks esitatud taotluste hindamise
ja rahastamisettepanekute tegemiseks
viieliikmeline komisjon koosseisus komisjoni esimees vallavanem Leo Aadel
ja komisjoni liikmed sotsiaaltöö juht,
vallasekretär, kogukonna- ja arendusnõunik ja keskkonnaspetsialist.
7. Anti Sky Management OÜ-le luba
avaliku ürituse Võsu Rannafestival 2018
korraldamiseks Võsu rannas 27. -29.
juulil 2018 ja Tambsaar OÜ-le luba
avaliku ürituse Võsu suve avamine
2018! korraldamiseks Võsu alevikus
Mere 14 kinnistul 2. juunil 2018.
8. Väljastati ehitusluba Vainupea külas
Vainuserva kinnistule üksikelamu ja
abihoone ehitamiseks ning Võsu alevikus Kalda tn 16a kinnistule üksikelamu
püstitamiseks ja majandushoone lammutamiseks.
9. Nõustuti Osaühing Aaspere Agro keskkonnakompleksloa nr KKL/317159
muutmise taotlusega.
10. Otsustati esitada volikogule menetlemiseks:
- Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks (SA Võsu Kuurort);
- Haljala valla aleviku- ja külavanema
ning piirkondliku kogukonnakogu
statuut;
- Haljala valla kogukondade ürituste ja
projektide toetamise kord;
- Üldhariduskoolide rahastamises osalemine;
- Kaasava eelarve kord.
12.04.2018 istungi kokkuvõte
1. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus üheksale isikule kokku summas 1751,40
eurot.
2. Lõpetati isikliku avalduse alusel koduteenuse pakkumine kahele isikule.
3. Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
ja kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
4. Anti kasutusluba Võsu alevikus Jõe tn 9
kinnistul asuvale elamule.
5. Väljastati ehitusluba Pehka külas Teeääre kinnistule päikeseelektrijaama püstitamiseks.
6. Väljastati OÜ-le TT Lontova reklaami-
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8) täiendav sotsiaaltoetus:
a) puudega inimese eluaseme
kohandamiseks (et vähendada
puudest tingitud takistusi) teostatud
tööde maksumusest kuni 100%;
b) tsentraalset ja autonoomset
küttesüsteemi kasutavale isikule
küttekulu kompenseerimiseks ja
küttematerjali soetamiseks kuni 300
eurot aastas.
Otsusega nr 44 kinnitati alates 1. maist
sotsiaaltoetuste taotlemisel madala netosissetuleku piiriks 420 eurot kuus ja iga
järgneva pereliikme kohta 300 eurot kuus
Otsusega nr 45 otsustati Haljala Vallavalitsusel järgida omavalitsuste vahelisel
arvlemisel haridusasutuste tegevuskulude
katmise osas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 83 lg 7 ja Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäärasid, kuni seaduseandja ei ole kehtestanud
uut regulatsiooni või kulude katmise osas ei
ole kokku lepitud teisiti
Otsusega nr 46 nõustuti valla omandis
olevatele, aadressil Kodupaiga, Põdruse
küla, asuvatele kinnisasjadele isikliku
kasutusõiguse seadmisega tähtajatult Elektrilevi OÜ kasuks.
Järgmine korraline vallavolikogu istung
toimub 15. mail 2018.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel:
www.haljala.ee.

7.

8.

9.
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11.
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-

luba reklaami paigaldamiseks Sauste
külas Väetiseküüni kinnistule, eksponeerimiskestusega 01.05.2018 kuni
30.08.2018.
Tunnistati edukaks pakkumuseks vähempakkumisele „Haljala valla munitsipaalvara kindlustamine 2018-2020“
ERGO Kindlustuse AS poolt esitatud
pakkumus, hinnaga 9920,80 kui kõige
madalaima hinnaga pakkumus.
Anti MTÜ-le Rakvere Street luba
avaliku ürituse „RaceWars 2018“ korraldamiseks, 28. juulil 2018, Rutja
lennuväljal.
Tehti volikogule ettepanek seada tähtajatu isiklik kasutusõigus Põdruse külas
Kodupaiga kinnisasjadele (korteriomandid) ehitatavale madalpinge
maakaabelliinile Elektrilevi OÜ kasuks
ja esitati vastav eelnõu.
Otsustati panna avalikule kirjalikule
enampakkumisele eluruum aadressil
Võsu alevik Mere tänav 34 korter 1 ja
mitteeluruum aadressil Võsu alevik
Mere tänav 36 M12 ning kinnitati
enampakkumise tingimused.
Anti vallavalitsuse arvamus volikogu
komisjonide poolt eelnõudele esitatud
muudatusettepanekute osas:
nõustuti eelarve- ja majanduskomisjoni
ettepanekuga jätta lisaeelarve eelnõust
välja sõiduauto kulud Vihula ja Karepa
raamatukogude kojukandeks, viia muudatused eelnõu teksti ja esitada Haljala
valla 2018 esimese lisaeelarve eelnõu
volikogule menetlemiseks uues redaktsioonis;
nõustuti eelarve- ja majanduskomisjoni
ettepanekuga täiendada kaasava eelarve
rakendamise korda paberhääletamise
võimalusega vallamajas ja teenuskeskuses.
nõustuti volikogu liige Tea Treufeldt
poolt esitatud valla põhimääruse muudatusettepanekuga jätta valla lipu
kasutamise korrast välja punkt mille
kohaselt võib valla lippu kasutada vaid
vallavalitsuse loal. Teiste ettepanekute
osas vallavalitsus seisukohta ei kujundanud kuna ettepanekud puudutasid volikogu sisemist töökorraldust;
nõustuti sotsiaalkomisjoni ettepanekuga
täiendada määruse eelnõu selliselt, et
koolilõpetaja toetust saavad ka kutseõppeasutuse lõpetajad.

Infotunnis selgitas vallavanem Leo
Aadel, et ajaloolise paadikuuri ehitamiseks
Merekooli 1 kinnistule Käsmu külas peab
algatama uue detailplaneeringu ning, et
Haljala uue koolihoone ruumiprogramm on
muutunud ja eelprojekt valmib mais.
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Sündmuste kalender

Õnnitleme vanemaid...

Teeme ära!
05.05 Aaspere Külakoda
Kontakt: aasperekulakoda@gmail.com
05.05. kell 10 „Võsu ranna ja ümbruse
koristustalgud”. Kogunemine Võsu
Päästekomando hoovis Sadama tn 2
Lisainfo 514 3089
05.05. kell 11 Karepa rahvamaja juures
Info: Jüri Sikkut 564 1152
Meie vallas registreeritud talgud:
http://talgud.teemeara.ee/events?utf8=%E2%9
C%93&county=7&municipality=89&event_ty
pe=&language_code=&event_range=all&event
_code=&manager_name=&keyword=
06.05. kell 11 Umbro uute riiete ja jalatiste
müük Haljala Rahvamajas
Info: rahvamaja@haljala.ee
09.05. kell 19 Lendteatri etendus W.
Shakespeare „Hamlet” Haljala
Rahvamajas.
Lisainfo: https://lendteater.ee/hamlet/
Info: rahvamaja@haljala.ee
10.05. kell 16 Lasteaed Pesapuu kevadkontsert
Haljala Rahvamajas.
Info: rahvamaja@haljala.ee

Sigrit ja Andi Randoja
GERMO RANDOJA
sündis 25.03.2018
Helena-Laura ja Janno Safronov
MARU SAFRONOV
sündis 10.04.2018

Võsu apteek on avatud
laupäeviti
kell 09.00–14.00

10. mai

12. mai

2. mai

88
VILLU JAHILO
Ilumäe küla

9. mai

1. mai
8. mai
16. mai
21. mai

13. mai
16. mai

6. mai
13. mai
20. mai

84
HEINAR AASUMÄE
3. mai
Essu küla
ELMI SOOSAR
21. mai
Haljala alevik
SILVI TEINBAS
23 .mai
Võsu alevik
ELGO-MAIROLD RAUDLA 24. mai
Varangu küla

15.05 kell15 Käsmu kirikus on külas
sõpruskoguduse esindus Kotka-Kymi
kogudusest Soomest
Kontakt: Urmas Karileet, tel. 5 851 5800,
e-post: kasmu@eelk.ee

83
LAINE VALVING
Aaspere küla
82
LAILY KARINE
Eisma küla
ERKKI KALEVI SUONIO
Võsupere küla
KALJU JÕE
Haljala alevik

Lõnga- ja Käsitööpood
Avame maikuus Kakuväljal,
Võsu-Haljala tee ääres , 7 km
Võsult.
Pakume ehedat käsitööd,
lõnga, heiet, kraasvilla ja
trikotaaž-paela / vaibalõnga/.
Kõiki neid tooteid saate ka koju
tellida meie e- poest
pood.jollery-bunny.ee
Pakume võimalust pühapäeviti
ka töötubades osaleda
vastavalt kokkuleppele.
Kontakt 5 668 2047
503 0564 Arnover
Info@jollery-bunny.ee

81
URVE RÄÄMET
Kõldu küla
ANTS KALME
Rutja küla
MAIE BIRNBAUM
Kiva küla
VENDO ELLAMAA
Kisuvere

24.05 kell 17 Võsu Kooli kevadpidu Võsu
Rannaklubis
Info: andres.truman@vosukool.ee
EILI TAMBERG
04.05.1938-20.03.2018

25.05 kell 18-21 Kirikute Öö Vainupea kabelis
Lisainfo: www.vainupea.ee,
www.kirikuteoo.ee, sündmusest osavõtt
tasuta
Kontakt: Mario Luik / +3 725 559 8316
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4. mai

89
ELLEN SILLANDI
Aaspere küla

85
ALEKSANDRA PETROVA
Põdruse küla
ILME JURTSUK
Haljala alevik
LUDMILLA LUHT
Haljala alevik

13.05 emadepäev, avatud heategevuslik kohvik,
Aaspere Külakojas. Samal ajal ka
kolmikvõistluse rattasõit algusega kell 12
Info:
www.facebook.com/HaljalavallaSPORT/
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90
ALEKSANDER LORI
Korjuse küla

86
LIA RAUDMÄGI
Kõldu küla
HELJO SINISOO
Kisuvere küla

12.05 kell 15 Klassikalise muusika kontsert
Eesti vaimulikust muusikast
kontsertsarjast “Mu süda ärka üles” Käsmu
kirikus.
Esineb kvartett koosseisus: Jelena Ossipova
(klassikaline kitarr), Alla Popova (sopran),
Kristi Mühling (kannel), Svetlana
Kekisheva (orel). Kontsert on pühendatud
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Vaba
annetus kontserttegevuse heaks Käsmu
kirikus.
Kontakt: Urmas Karileet, tel. 5 851 5800,
e-post: kasmu@eelk.ee

25.05 kell 18–00 Kirikute öö sündmused
Käsmu kirikus. Loengud ja vestlused
vahelduvad muusikaga. Tasuta.
Kontakt: Urmas Karileet, tel. 5 851 5800,
e-post: kasmu@eelk.ee

93
KLAARA HUNT
Võsupere küla
ELLEN PERVIk
Pedassaare küla

87
VALTER KASE
Vatku küla
MILVI TAMME
Haljala alevik
KUNILDE LAANSOO
Sauste küla
ZOJA TRUUMANN
Võsu alevik

12.05. kell 12 Laste huvialaringide kontsert
„Kingitus Emale” Haljala Rahvamajas.
Info: rahvamaja@haljala.ee

19.05 kell 18-21 Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses Palmses muuseumiöö „Öös on
pidu“
• rohevahetus kui rohenäppude pidu:
rohevahetusel saab vahetada või ära anda
ilu- ja tarbetaimi, seemneid, sibulaid,
juurikaid ning aiatarbeid
• kirbuturg kui taaskasutajate pidu ehk ühe
vana saab teise uueks
• töötuba kui meisterdajate pidu
• kevadkohvik
Õppeklassis
• pidurüüs binokulaarid süütavad tuled, et
valgustada taimede salamaailma
Kell 21.30-23
• ööretk Peeter Hussariga kui
loodusesõprade pidu
Kõik on oodatud osalema, jagama,
vahetama, kauplema!
Lisainfo ja registreerimine:
info.lahemaa@rmk.ee, tel 329 5555,
www.loodusegakoos.ee

Õnnitleme sünnipäevalapsi...

HELVI ALLIKVEE
06.07.1934-09.04.2018
MEETA LEPA
10.05.1933-11.04.2018
Meie
hulgast
on lahkunud ...

Haljala Valla Sõnumid

HEINO LAANSOO
15.12.1928-13.04.2018

80
ENDEL VELBERG
Metsiku küla
AADU NURMSALU
Karepa küla
JAAN SAAVO
Vainupea küla
ANTS SAAREMÄGI
Kisuvere küla
70
MAIE KOPPEL
Paasi

8. mai

17. mai
17. mai
31. mai

13. mai
13. mai
17. mai
21. mai

10. mai
13. mai
14.mai
19. mai

1. mai

