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Veel aasta tagasi võitlesime, toonane Haljala ja
Vihula koos, hirmust sundliitmise ees, et kokku
saaks tänane omavalitsus. Leian, et tegime õigesti
ja lõime parima võimaliku liidu!
Leo Aadel
Vallavanem

Haljala Valla Sõnumid

Avatud talude päeval avas
Haljalas väravad kolm talu

Arma Ratsakeskus Rutjal
Arma Ratsakeskus osales tänavu avatud talude päevadel neljandat korda. „Oleme ju ka ise
avatud uste päevi korraldanud,
aga avatud talude päev on ikka
supertore,“ rääkis perenaine
Mare Kalme. „Tegelikult tahaks
isegi sellisest sündmusest külalisena osa võtta. Kõik on väga
hästi ja ühtselt organiseeritud.“
Ka pererahval endal oli kõik
kenasti korraldatud. Talli seinal
oli sisutihe päevakava. Üles oli
seatud küünikohvik, kus asus
külaliste registreerimise laud.
Kalme rääkis, et inimesed tulevad peamiselt loomi vaatama,
ja nii olid hobused mitmel pool
nähtavad. Samas olevat ka talutehnika paljude seas üks lemmikatraktsioonidest, sestap oli
üles rivistatud ka tehnikapark.
Arma Ratsakeskuse perenaine Mare Kalme oli avatud talu
päevadele kaasanud ka naabrimehest mesiniku Priit Nõgisto
ja naabervallast Kadrinast piima ja muna toodetega tegeleva
Kreegimäe talu. Kõik osapooled leidsid, et üheskoos teha ja

Mäehansu talu
Varangul

Arma Ratsatalu perenaine Mare Kalme (vasakul) ja Vainu talu mesinik Priit Nõgisto teevad tihedat koostööd.
toimetada on palju mõnusam.
Kuidas Ratsakeskusel läheb?
„Meil läheb täitsa hästi,“ leidis
ligi 15 aastat ratsataluga tegelev
Mare Kalme. „Maist septembrini on meie peamine tegevus
ratsakooli pidamine, ümbruskonna lapsed käivad trennis.
Suvel aga püüame ka veidi turismi teha. Siis toimuvad laagrid

ja võistlused.“
Kalme tunnistab, et kogu aeg
tuleb midagi teha, et hakkama
saada. „Meil on peretalu ja kõik
on kaasatud,“ märkis ta. „Tööd
jagub 24/7. Meie jaoks on see
elustiil ja oleme tööga harjunud.“
Nii võibki Arma Ratsatallu
tulla üksi, pere või sõpruskon-

naga ja tutvuda hobustega, keda
on talus ühtekokku 24. Samuti
saab korraldada pidusi koos
ettetellitud toitlustusega või
minna hoopis paadiga merele.
Kel tekkis huvi Arma Ratsakeskuses
pakutava
kohta, siis pererahva kontaktid
leiate nende koduleheküljelt
www.armaratsatalu.ee

Karepa ravimtaimeaed
Arma Ratsatalust paari kilomeetri kaugusel asub Katrin
Luke Karepa Ravimtaimeaed,
kus on avatud talu päevade ajal
uudistajate jaoks igal aastal väravad valla olnud. Nii ka tänavu.
„Tegelikult on praegu meie
jaoks kõige kiirem korjeaeg,“
märkis ravimtaimeaia perenaine, aga kuna tal on palju sõpru
ja fänne, siis soovis nende jaoks
ikka olemas olla.
Vaatamata sellele, et põud on
Karepa Ravimtaimeaias kõvasti
pahandust teinud, leidis Katrin
Luke, et ta ettevõtmisel läheb
kenasti. „Aus Eesti tootja jääb
toote omahinnaga nagunii Hiina kaubale alla, aga meil on siin
oma fänkond ja nii teenin oma
palga ikka välja.“
Katrin Luke rääkis, et taimetarkust uurides tuleb olla tählepanelik, kust info tuleb. Ise on
Luke õppinud 3 aastat Tallinnas
Alternatiivmeditsiini koolis ja
õppinud taimeravi ka Tatjana
Gorbonovaga koostööd tehes.
Mida Karepa Ravimtaimeaed

Karepa Ravimtaimeaia perenaine Katrin Luke.
toodab? „Peamiselt pakume
siiski kõikvõimalikke taimeteesid ja ürdisoolasid, aga ka kreeme ja salve,“ märkis perenaine.
„Tegeleme ka toitlustusega,
aga ega meil pole normaalse
inimese menüü, meil on täitsa
omamoodi toidud. Kõik puhtast loodusest ja maitsestatud
taimedega.
Paljude aastatega kogutud

teadmisi jagab Katrin ka teiste huvilistega. Teda kutsutakse
loenguid pidama ja tema sulest
on välja antud ka mitmed raamatud. Lisaks ilmuvad artiklid
Postimehe Maaelu lisas.
Et teadmistepagas on muljetavaldav näitas ravimtaimeaia
perenaine ka avatud talu päevadel. Paljud tulid juba ette teada
küsimustega, et saada nõu hä-

dade leevendamiseks. „Trauma
puhul määri varemerohu juure salviga kaks korda päevas.
Seljavalu korral aitab soopihla
tee, aga ka soopihlast ning varemerohust seljasalv. Väsimuse
korral turgutab nōges ja teised
mineraalirikkad taimed. Neist
saab ka rohejahu teha, mida toidus ja smuutides on hea kasutada. Organismi puhastamiseks
sobib kolmisruse, ristik, teeleht.
Ärevuse ja unetuse korral veise
südamerohi, stressi korral ka
meliss, kurgirohi, pune...“
Paljud teavad, et kevadeti
on kuusevõrsed väga kasulikud näksida, ent siinkirjutaja
jaoks oli suurim üllatus see,
et täiskasvanud kuuseokastes
on veelgi rohkem C-vitamiini, mineraale. Väga edukalt on
võimalik kasutada peenestatud
kuuseokkaid liha maitsestamiseks, blenderdades aga veega
saab toorjooki.
Lisainfot ravimtaimede ja
eelpool nimetud aia kohta leiate www.ravimtaimeaed.ee

Külastajate seas oli üheks suureks lemmikuks Varangu külas
asuv Mäehansu metsatalu, kus
võõrustajaks on Salumäede
pere. Selles majapidamises on
mitmesugust vaatamist.
Talu üheks tegevusalaks on
loomakasvatus: kitse- ja lambakasvatus. Perenaise sõnul on
neil loomi kokku 246. Peamine tootmissuund on liha, kuid
selle kõrval väärindatakse ka
villa. Lambad olid karjamaal,
kuid õuealal olid aedikus mõned angoorakitse sikud, lleyni
ja arles-meriino jäärad ning
talled. Kui lambaid pügatakse
masinaga, siis angoorakitse tuleb pügada kästisi – et säästa
looma ja villa.
Ühe külastaja küsimuse peale, et kuidas kitsed nii rahulikud
on, vastas talu perenaine: „Sa
pead looma rahulikuks kasvatama, nendega tuleb väikesest
peale tegeleda.“
Laudas sai näha ka kohalikku tõugu piimakitsi. „Meil on
praegu lüpsil seitse kitse,“ rääkis Salumäe. „Keskmiselt saan
nüüd 15 liitrit päevas. Rekord
on aga olnud 28 liitrit. Kitsedega on nii, et pärast tallede sündi
annavad väga palju piima, kuid
võrdlemisi kiiresti jääb piima
kogus väiksemaks. Kitsed annavad piima 9-10 kuud ja siis
on paar kuud enne poegimist
kinni.“
Kitsepiimast teeb perenaine

juustu, mida sai avatud puhvetis
ka maitsta.
Õuealal ilutses näitus. Maja
seintel oli Konrad Mägi Ateljee
maalilaagri tööd ja välja oli pandud perenaise kootud põrandaja seinakatteid, salle ja linikuid.
Muidugi mõista oli avatud ka
käsitöötuba, kus on üleval kahed kangasteljed. Kes soovis,
sai ka proovida kaltsuvaipa kududa.
„Kursusi ma enam ei korralda,“ nentis Marge, „Küll aga
õpetan neid, kes ise küsima
tulevad. Selle jaoks tuleb varuda aega. Kui täna helistate,
ei pruugi homme saada. Kõik
sõltub, mis tööd on telgede peal
ja millist tööd soovitakse teha.“
Lisaks eelnevale pakub Mäehansu talu ka majutusteenust.
Maja teisel korrusel asuvad
eraldi sissepääsuga kaks magamistuba ja köök. Pererahva
enda sõnul majutujate puuduse
üle nad kurta ei saa.
Kaasa oli võimalik osta nii
käsitööd, kui käsitöö jaoks vajaminevat lõnga, mis on talus
kasvatatud loomade villast.
Eriline ja ainulaadne Eestis on
angoora kitse villast tehtud mohäärlõng. Kohapeal pakuti ka
head ja paremat süüa, mis oli
kõik oma talu toodang.
Lisainfot
talu
kohta leite interneti aadressil
www.maehansu.ee

Mäehansu talu perenaine Marge Salumäe külalistele kitsedest rääkimas.
Tekst ja fotod: Katrin Kivi
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Head lehelugejad!
Järgmine Haljala Valla Sõnumid jõuab teieni hiljemalt 31. augustiks. Palume kaastööd ja muud infokillud edastada toimetusele
hiljemalt 15. augustiks e-posti aadressil leht@haljala.ee
Vihjeid toredate ja kajastamist väärivate inimeste ja sündmuste kohta võib edastada ka telefoni vahendusel helistades numbril 327 8227.
Valla leht on mõeldud jõudmaks igasse vallas asuvasse postkasti. Kui te mingil põhjusel pole lehte saanud kuu viimaseks
päevaks, siis palume kindlasti viie tööpäeva jooksul sellest toimetust teavitada.
Sagedaseim põhjus, miks leht inimeseni ei jõua, on siiani olnud, et postiljon ei leia üles postkasti.

SOOVITUSED POSTKASTI PAIGALDAMISEKS
Enne postkasti paigaldamist teatage kindlasti ka Omnivale oma
soovist, et nad teaksid selle kooskõlastada.
Veenduge, et postkast on piisavalt suur ja ilmastikukindel.
Postkast paigalda:
–eramaja piirava aia külge;
–kui aeda pole, siis tänavapoolse välisukse lähedusse;
–kortermajas esimese korruse eesruumi;
–külades paigutatakse postkast postiteenuse kasutaja asu-või
elukohast mõistlikul kaugusel asuvasse ja posti transpordivahendile aastaringselt ligipääsetavasse kohta.
Kui kortermajas tuleb postkastini pääsemiseks kasutada võtit
või uksekoodi, teavitage Omnivat sellest telefonil 661 6616
Hoidke oma postkast lukus, et selle sisu ei läheks kaotsi.
Märgistage oma postkast õigesti:
- Kortermajas on postkastil korteri number
- Eramaja postkastile on märgitud maja number, kui tänav on
juba korralikult märgistatud
- Maapiirkonnas tähistage postkast talu nime ja postkasti kasutaja nimega
- Oma grupipostkastile lisage enda nimi, talu nimi või ettevõtte nimi koos maja või korteri numbriga
Postkastide paigaldamise ja märgistamise põhjalike nõuete
kohta saate lugeda postiseaduse § 8.
Katrin Kivi

Võsu rannavalve tiim: Natalie Lehtmets, Priit Pähklamäe, Uku Moldau,
Andree Kari.
Foto: Gadi Lübek

Võsu rannavalve
sai uue varustuse
Juulis tegid SA Võsu Kuurort esindajad Gadi Lübek ja Ivica Ednaševsky kena žesti ning organiseerisid sponsorite abiga Võsu
Rannavalve meeskonnale ilusad punased vormiriided.
Kingituse üle rõõmustas ka rannavalvur Priit Pähklamäe, kes
on lisaks ka kutseline päästja ja vabatahtlik pritsumees.
Pähklamäe rääkis, et kogu nende varustus on nüüd tublisti
uuenenud. Nimelt soetas vald töö tõhustamiseks uue raadiojaamade komplekti koos lisavarustusega, binokli, toruujumiskomplekti, paadihooldusvahendid.
Võsu rannas toimetavad vahetustega neli rannavalvurit 1. juunist kuni 31. augustini, kella 10-20.
Pähklamäe ütles, et veest nad üldjuhul kedagi päästma ei pea.
Peamiselt annavad nad esmaabi, kui keegi on endale viga teinud.
Kõige suurem probleem on päästjate sõnul koertega randa tulevad inimesed. Võsu rannas ei ole koertega liikumine lubatud.
Tavalistel suvepäevadel külastab Võsu randa 1500 inimest
päevas, kuid kuumadel ilmadel ulatub külastajate arv hinnanguliselt kuni 4500 inimeseni päevas.
Võsu rannaala pikkuseks on 1200 meetrit ja laiuseks 50 meetrit. Võsu ranna ilma on võimalik jälgida ka otsepildis Haljala valla
kodulehel rannakaamerast. Lisaks on kodulehel üleval ka teave
veeproovide kohta.
Katrin Kivi

Kaptenite küla pidutses
Virge Ong
14. – 15. juulil oli
Käsmu taludel põhjust
jälle külalipud heisata,
sest toimusid viiendad
Käsmu Päevad. Selle
käigus tähistati ka
Eesti Vabariigi ja
Käsmu rahvamaja
100. sünnipäeva
ning 565. aasta
möödumist Käsmu küla
esmamainimisest.
Esimesed Käsmu Päevad toimusid 1991. aastal jaanipäeva
paiku, 1994. aastal teised, kolmandad 2008. ja neljandad
2013. aastal.
Käsmu Päevi on ikka nimetatud üleilmseteks, sest külla
on oodatud kõik käsmukad
ja Käsmu sõbrad nii siit- kui
sealtpoolt piiri. Kuigi aeg on
väliskäsmukate ridades teinud
omad korrektiivid, olid siiski ka
nendel külapäevadel Kristenbrunide suguvõsa kaudu piiritagused käsmukad esindatud.

RIKKALIK
KULTUURIKAVA
Traditsioonide kohaselt said
külapäevad alguse Käsmu kirikus, kus toimus pidulik avapalvus muusika ja lauluga ansambli
„Stella Caeli“ saatel.
Pärast palvust mindi külalipu juhatusel ühise rongkäiguga
rahvamajja, et remondijärgselt
avada pidulikult suur saal ja
taasõnnistada väärikas hoone.
Õnnistamise viis läbi Käsmu
koguduse õpetaja Urmas Karileet ning lindi lõikas läbi Käsmu
küla üks ja ainuke „priimabaleriin“ Helgi Mannov.
Lint lõigatud, said pidulised
loa saali astumiseks. Tervitusi
koduvalla poolt oli tulnud tooma abivallavanem Kristi Aron,
seejärel kuulati huvitavaid fakte

Rahvamaja saali õnnistas Käsmu koguduse õpetaja Urmas Karileet, lindi
lõikas läbi Käsmu küla üks ja ainuke „priimabaleriin“, tiitel mille pälvis
tänu 1949. aastal kaunis valges kleidis esitatud valsitantsule, Helgi
Mannov.
Foto: Avo Seidelberg

rahvamajast Käsmu ajalookoguja Alice Pikkamäe materjalide põhjal ning kokkuvõtet pea
kümne aasta jooksul toimunud
remontidest. Järgnesid Meelis Liivlaiu raamatu „Kaksteist
põlve Käsmus“ esitlus ning filmi
„Ahto, unistuste jaht“ vaatamine. Saalisviibijad said kohtuda
vestlusringis nii filmi kui raamatu autoritega.
Pärast ettevõtmisi rahvamajas oli külapäevadel osalejatel
hea võimalus minna kirikusse
klassikalise muusika kontserdile või nautida mõnusat suveõhtut Käsmu inimeste ja ettevõtjate avatud aedade kohvikutes.
Esimesele
päevale
pani
punkti külasimman rahvamajas
ansambli „Kukerpillid“ saatel.
Uus põrand sai põhjalikult sisse
õnnistatud, sest pidu oli vägev,
ning tantsijate kinnitusel sai see
vähemalt sama hea kui eelmine.
Peo lõppedes, enne koduteele
asumis, võeti üksteisel kätest
kinni ja lauldi ühises ringis ära
ka Käsmu hümn. Aastate jook-

sul on selleks kujunenud Ülo
Vinteri tuntud laul algussõnadega „Kui on meri hülgehall“.
Uus päev algas mõnusa muu-

sika ja pannkoogihommikuga
Ristu talu õuel, kus musitseeris
Jaanus Nõgisto oma bändiga.
Keskpäev ootas huvilisi juba
Käsmu sadamasse. Soovijatel
oli võimalus sõita paadiga Käsmu lahel, tunda mõnu suurepärasest ilmast ja kaunitest vaadetest külale. Paadisõitudeks
andis avapaugu Marko Matvere
oma udupasunatega. Pasundamine oli võimas, kostudes üle
terve küla ning paadid lasti merele.
Kaks mõnusat ja sisukat
päeva möödusid kiirelt ning
viimase ettevõtmisena toimus
tänujumalateenistus Käsmu kirikus. Viiendad Käsmu Päevad
kuulutati pidulikult lõppenuks,
tänati toimkonda ja toetajaid
ning ühtlasi anti teatepulk üle
kuuendatele.
Külapäevi vedas eest MTÜ
Käsmu Külaselts ning tänu heldetele toetajatele toimusid kõik
ettevõtmised pidulistele tasuta.
Ilusad mälestused ja tänutunne südames vaatame tulevikku
ning loodame taas kohtuda viie
aasta pärast, kuuendatel Käsmu
Päevadel.

MÕNED HUVITAVAD FAKTID KÄSMUST:
14. mai 1914 – pandi nurgakivi Käsmu rahvamajale (end. Kaubalaevastiku Meremeeste Seltsimaja)
7. jaanuar 1918 – Käsmu rahvamaja õnnistamine ning esimene
pidu
1991 – õnnistati Käsmu lipp (valmistatud endise Käsmu Laevaomanike lipu eeskujul)
1970 – valmis uus postkontor
1971 – valmis Käsmu muul, tänavatele pandi nimed ja majadele
numbrid, Käsmus leinakaskede nurgas filmiti kultusfilm „Don
Juan Tallinnas“
1975 jaanilaupäeval – leinakaskede nurgas taasavati õnnekivihunnik (likvideeriti sõjaväe poolt)
17. mail 1975 - põlesid praamid
1975 suvel – põles laagri territooriumil maha sööklana kasutatav endine O.Tiidemanni maja
1978 – avati üle eesti tuntud laev-kohvik „Salme“, mis 13.mail
1988 – viidi ära Tallinnasse
1980 – likvideeriti pioneerlaager
1988 – murdis torm leinakased
1990 – 1991 – ETKVL teeb rahvamajas kapitaalremondi
1995 – restaureeriti kindralikabel

Briti noored koristasid Võsul bussijaama
Ühel päikselisel juulialguse
argipäeva hommikul toimetas seltskond noori vee, seebi
ja harjaga Võsu bussipeatuse
kallal. Tegemist oli Lõuna-Inglismaalt Londoni lähistel pärit
briti skautidega.
Koristusaktsiooni eestvedaja
Lepispea karavani perenaise
Ivica Ednaševsky sõnul sai ta
eelneval päeval kõne, kus noored palusid öömaja, ja vastutasuks pakkusid tööjõudu.
„Mul ei olnud Lepispeal neile
tööd pakkuda, kuid Võsu Kuurorti nõukogu liikmena tekkis mõte panna õlg alla Võsu
aleviku heakorrale,“ selgitas
Ednaševsky. „Võtsin ühendust
Võsu Kuurorti turundusjuhi
Gadi Lübekiga ja leidsime, et
võiks korrastada bussijaama.“
Nii pestigi puhtaks hoone
põrandad ja seinad. Võsu Kuurorti esindajad loodavad ja panevad inimestele südamele, et

Briti noored Võsu bussijaama taustal.
Foto: Gadi Lübek

nad hoiaksid puhtust enda ümber. „Ümber läinud õlle, okse
ja muud ekskremendid ei mõju
Võsu kuvandile hästi,“ märkis

Gadi Lübek.
Kui töö tehtud, pakkus restoran Mere 38 peakokk Sander
töötegijatele pannkooki toor-

moosi ja piimaga. „Miks mitte
pakkuda meeldiva teo eest üks
maitsev üllatus,“ leidis ta ja rõõmustas, et restorani vastas asuv
ehitis on nüüd puhas.
Skautide esidaja rääkis, et
planeeritud matk mööda Eesti rannikut kestab 15 päeva.
„Oleme väga rahul, et sattusime just Eestisse. Siin on kena
artitektuur, kaunis loodus ja
meeldivad inimesed,“ leidis üks
poistest.
Noored vanuses 16-17 suundusid Võsult bussiga edasi
Rakverre, et õhtuks jõuda Rutjale. „Andsin neile Arma ratsatalu kontaktid,“ ütles Ivica Ednaševsky ja aitas teha perenaise
Mare Kalmega kokkuleppe, et
skaudid saavad seal järgmise öö
veeta.
Katrin Kivi
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Annikvere sai uue
külavanema

LÜHIDALT

Katrin Kivi
toimetaja

Juuli alguses toimunud
Annikvere küla
üldkoosolekul valiti
külavanemaks Mihkel
Mosel. Tegemist
on reformijärgse
Haljala valla esimese
ametlikult valitud
külavanemaga.
Kandidaadina oli üles seatud
Mihkel Mosel, kes osutus valituks 21 poolthäälega. Nii palju
osales ka külaelanikke koosolekul. Külas on ligikaudu 15 leibkonnas ühtekokku 72 inimest.
Mare Raja, kes külavanema ametikohustusi täitis alates
2005. aastast, enda kandidatuuri üles ei seadnud. „Tundsin,
et on aeg teatepulk üle anda ja
nautida külaelaniku staatust,“
märkis ta. „Aitäh Annikvere külaelanikele, hoiame ikka oma
kodud ja küla korras. Hoiame
ja armastame üksteist! Uuele
külavanemale soovin head pealehakkamist ja palju uusi ideid.“

KES ON
MIHKEL MOSEL?
Mihkel on elupõline Rakvere
mees, vanemate suvila kaudu
on ta aga Võsu ja Eisma piirkonnaga olnud lapsest saadik
seotud.
Annikverre saabus ta kolm
aasta tagasi, kui nägi Annikvere
mõisa vahetus läheduses müügis 30ndatel ehitatud kauplusehoonet ja selle ära ostis.
„Kui kuulutust nägin, siis
teadsin, et olen oma kodu leidnud,“ kinnitas Mosel. „Otsus
sündis silmapilkselt. Annikvere
mõis lummab mind – veetsin
siin 88. aasta suve malevas olles. Mäletan, kuidas toona sai
poe ja mõisa vahet sõelutud.“
Nii kolis Mihkel oma perega
Annikverre ja seadis end sisse

Aaspere Haljala maantee
ehitatakse neljarealiseks
Maanteeameti tellimusel on koostamisel riigimaantee 1 (E20),
Tallinn–Narva, Aaspere-Haljala, km 78,6-87,4 põhiprojekt.
Projekti eesmärk on ehitada maanteelõik liiklusohutuks nelja sõidurajaga maanteeks. Lõigul olevad mahasõidud, ristmikud
ja tagasipöördekohad suletakse. Kohalikule liiklusele tagatakse
pääs Tallinn-Narva maanteele läbi rajatava Aaspere eritasandilise liiklussõlme ja läbi Haljala liiklussõlme.
Projekti eesmärgi täitmiseks tuleb välja ehitada täiendavad
kogujateede lõigud, rajatakse üks jalakäijate tunnel ja kohalikule
liiklusele täiendav sild Vanamõisa ristmiku piirkonda.
Eelprojekteerimise staadium on jõudnud nüüdseks lõpuni.
Selle käigus koostati lisaks liiklusuuringutele muuhulgas ka näiteks mürauuring, dendroloogiline uuring ning ulukiuuring.
14. juunil toimus Aaspere Külakojas ka eelprojekti lahenduste
avalik tutvustamine, mille käigus tehti ümberkaudsete elanike
poolt ettepanekuid projekti täiendamiseks.
Põhiprojekti valmimistähtaeg on 2018. aasta sügisel. Maanteeametil on plaanis kohe 2018. aastal välja kuulutada ehitushange projekti realiseerimiseks. Eeldatavalt alustatakse töödega
2019. aastal ja objekt valmib 2020. aasta lõpuks.
Marko Aava
Maanteeamet

Kolmeks aastaks Annikvere külavanemaks valitud Mihkel Mosel oma kodu trepil.
Foto: Katrin Kivi

külarahva poolt siiani poemajaks kutsutud hoonesse.
„Mulle meeldib siin väga,“
kinnitas värke külavanem. „Mul
on kõige ägedamad naabrid
ja kodukoha valimisel on see
määrava tähtsusega.“
„Ühel pool suvitab soomlasest mõisaomanik, teisel pool
on Annikvere juustuvabrik, üle
tee naabrid kasvatavad hobikorras loomi.“

MIS PLAAN
ANNIKVEREGA ON?
„Sattusin külavanemaks juhuse
tahtel,“ rääkis Mosel. „Kohalike valimiste aegu uurisin Triin
Tomingalt külade valgustamise võimaluste kohta, tema aga
kutsus mind selle peale hoopis

volikogu kogukonnakomisjoni.
Võtsin kutse vastu.“
„Siis tegi mulle Mare Raja
ettepaneku ka külavanemaks
kandideerida, võtsin sellegi ettepaneku vastu,“ jätkas ta. „Mis
aga puudutab edasist, siis ega
mul pole konkreetset suurejoonelist plaani, et vot nüüd teen
selle või teise asja ära. Ehmatan
nii veel külarahva ära.“
„Kolisin Annikverre, sest siin
on hea ja rahulik elada. Arvan,
et liiga aktiivseks pole külaelu
mõistlik ajada. Küll aga soovin
aidata kaasa ühtse kogukonna säilimisele ja arendamisele.
Tõenäoliselt tuleme septembris
taas kokku ja arutame, mida külarahvas soovib.“
Mosel rääkis, et rahvas on

neil heatahtlik ja rahumeelne.
Tema hinnangul on külas asjad
päris hästi. Kui suur on Annikvere ajalooliselt olnud, seda ta
täpselt öelda ei osanud, kuid
praegu on kõik majapidamised
asustatud - ühtegi elamispinda
või talupidamist müügis pole.
Ka uue Haljala valla ja selle
juhtimisega on Mihkel Mosel
rahul. Kurtmiseks polevat põhjust. Ka tema suurim mure – tänavavalgustus Annikverre – on
lahendumas. Nimelt järgmisel
aastal peaks ka selle küla tänavad saama valgustatud.
Annikvere asub 8 kilomeetrit
Haljalast, 25 km Võsult ja 80 km
pealinnast. Linnulennult Vainupea randa on vähem kui 10
kilomeetrit.

Palmse mõisale kingiti ehtne mõõk
12. juuli lõunal koguneti Palmse
mõisa, et kaasa elada pidulikule
momendile, mil kolonelleitnant, teoloog, ajaloofilosoof
ja mõõgameister Einar Laigna
Palmse mõisale oma kätetööna
valminud üheteralise mõõga üle
andis. Mõisa poolt võttis mõõga
vastu programmi- ja ekspositsioonijuht Eve Ong.
Laigna märkis, et mõõk on
valmistatud itaalia kuntsniku
Piero della Francesco (14541469) maalilt võetud mudeli
järgi. Maalil on Peaingel Miikael mõõgaga, millega on maha
raiutud mao kui kurjuse sümboli pea. Mõõgameister nimetas mõõka relvade kuningaks
ja selgitas, et selle sümboolika
ulatub sõjalisest valdkonnast
välja.

Mõõgameister Einar Laigna ulatab Palmse mõisale kingitava mõõga mõisa
esindajale Eve Ongile.
Foto: Katrin Kivi

Kingitud mõõk on ühe teraga
ja sarnaneb vana-vene mõõgaga, mida kasutasid Pahlenid
kui Vene impeeriumi teenistuses olevad lääne-saksa kultuuri

esindajad.
Tegemist oli juba teise Laigna
poolt kingitud mõõgaga. Varajasemalt on Einar Laigna kinkinud 14. sajandi rüütlimõõga

eeskujul valmistatud kaheteralise relva. Selle kohta on eksponaati tutvustaval sildil öeldud:
„Mõõga kaks tera süboliseerivad truudust ja püsivust, tarkust
ja mõistust – Palmse rahva ajaloolisi omadusi.“
Einar Laigna on sündinud
Tallinnas, ent põlvnedes Mühlenbachide suguvõsast, peab
juurte asukohaks ka Palmse
kanti.
Palmse mõis on 52 hektaril
laiuv unikaalne mõisakompleks, mille teadaolev ajalugu
ulatub kaugesse keskaega. Alates 2002. aastast kuulub Palmse
mōisaansambel Sihtasutusele
Virumaa Muuseumid.
Katrin Kivi

Võsu rahvas pidas koosolekut
28. juunil kogunes Võsu Rannahoone suurde saali Võsu rahvas,
et kaasa rääkida Haljala valla arengukava 2018 – 2030 koostamisel. Kokku oli tulnud valdavalt kohalikud elanikud, kuid nende seas oli ka suvitajaid.
Haljala vallavanem Leo Aadel andis lühikese ülevaate tehtud
töödest ja tuletas meelde, et ühtse suure vallana on tegutsetud
vaid pool aastat. Ta rääkis, et kahe erineva kultuuriga kogukonna
liitmine ei ole olnud lihtne ülesanne, ent tuletas meelde, et sai
valitud laual olevatest variantidest parim. Tegi ju toona Vabariigi
Valitsus ettepaneku sundliita Haljala, Vihula, Rakvere, Sõmeru.
Vallavanem pööras oma sõnavõtus tähelepanu sellele, et Haljala valla ametnikud võtavad inimesi vastu seal, kus inimesed
soovivad. Ametnikud roteeruvad ja nii on võimalik inimestel
kokkuleppida kohtumise vastavalt kas Võsul või Haljalas. Aadel
kutsus üles ametnikega julgelt suhtlema.
Haljala valla arengukava võetakse vastu hiljemalt 15. oktoobriks. Arendus- ja kogukonna nõunik Anneli Kivisaar andis
koosolekul ülevaate, mida arengukava endast kujutab ja millised
sammud on juba astutud.
Lisaks eelkõnelenutele astusid sõnavõttudega üles ka volikogu esimees Vello Väinsalu, SA Võsu Kuurorti esindaja Gadi
Lübek, Võsu Kooli direktor Liina Altroff ja alevikuvanem Eha
Sirelbu.
Kohaletulnutel oli võimalik esitada küsimusi või pakkuda
välja ideid, seda võimalust kasutati ka hoolega. Kõige rohkem
küttis kirgi heakorra teemad, valdavalt prügimajandus, aga ka
liikluse ja parkimise korraldus, lärm ja purjus inimesed, arstiabi
kättesaadavus jms.
Katrin Kivi

Haljala valla raamatukogude
ümberkorraldamisest
Alates 1. augustist 2018 tegutsevad kõik Haljala valla raamatukogud ühtse juhtimise all.
Haljala Vallaraamatukogul on haruraamatukogud Aasperes,
Karepal, Varangul, Vergis, Vihulas, Võsul ja Võsuperes. Kõikides
haruraamatukogudes teenindavad teid edasi raamatukoguhoidjad Aili Floren, Ene Loo, Urve Kingumets, Ülle Tamm, Tiina Tälli, Anneli Alemaa ja Aili Raudla. Vallaraamatukogu direktorina
jätkab Maiga Parksepp.
Haruraamatukogude omavahelise koostöö kaudu soovime
pakkuda kodanikele paremat raamatukoguteenust kogukonna
keskusteks kujunemise kaudu, mis avalduks vajaduspõhise koduteenuse, ürituste ja lugejakoolituste korraldamises.
Kristi Aron
Abivallavanem
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Uus õppeaasta pole enam kaugel

Kiideti heaks Vihula valla 2017 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

20.06.2018
Kinnitati avaliku ürituse korraldamise taotluse vorm.
Kinnitati Võsu Spordihoone ja Haljala võimla teenuste ja ruumide ning Haljala staadioni kasutamise tasumäärad.
Määrati sotsiaaltoetus kümnele isikule kokku summas
1804,04 eurot.
Nõustuti Haljala alevikus Kooli tn 1 kinnistu jagamisega kaheks katastriüksuseks Kooli tn 1 ja Kooli tn 1a.
Väljastati projekteerimistingimused Toolse külas Andrekse
kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Tõusu tn 5 kinnistul oleva puhkebaas-suvila ümberehitamiseks suvitusmajaks ja Toolse
külas sidevarustuse torustiku rajamiseks Laagri kinnistuni.
Otsustati korraldada hanked Võsu spordihoone ees olevate
puitdetailide uuendamiseks ja väljavahetamiseks, Võsu kooli staadioni remonttööde teostamiseks, Haljala valla teede 2,5
x pindamistööde teostamiseks, Haljala lasteaia basseini filtrite
ostmiseks ja paigaldamiseks ning projekti „500 kodu tuleohutuks“ raames Varangu külas Tiigi tee 7 elektritööde teostaja leidmiseks.
Väljastati OÜle Prisma Net reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Võsu randa enda poolt paigaldatavale riietuskabiinile, eksponeerimiskestusega 24.06.2018 kuni 05.08.2018.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 300 eurot Lions Club Haljala poolt Lahemaa Rahvuspargi kauaaegsele direktorile ning
loodusmehele Arne Kaasikule omanimelise pingi valmistamise
ja paigaldamise toetuseks ja 100 eurot mittetulundusühingule Meieselts Meroos, EV 100 kingituse 100 meetrise lapivaiba
„Minu Eesti täna“ albumi trükkimise toetuseks.

25.06.2018
Kinnitati OÜ Vihula Valla Veevärk 2017 aasta majandusaasta aruanne.

27.06.2018
Kooskõlastati Võsu Kooli töötajate koosseis 2018/2019 õppeaastaks.
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 450,00
eurot.
Väljastati ehitusluba Adaka külas Lehtmetsa kinnistule sauna
püstitamiseks ja Aaspere külas Veeru kinnistule sauna püstitamiseks.
Otsustati korraldada lükata lihthankel „Kodupaiga kinnistu
korteriomandite üldehitustööd II etapp“ kõik pakkumused tagasi ja lõpetada hankemenetlus ning sõlmida Kodupaiga korterite
11 ja 12 remondiks leping ETKR grupp OÜ-ga.
Väljastati OÜle Berit Grupp reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Võsu alevikus Mere tänavale, eksponeerimiskestusega
16.07.2018 kuni 12.08.2018 (Viru Folk Käsmus).
Otsustati korraldada töövõtja leidmiseks uus avatud riigihange „Haljala koolihoone põhi- ja tööprojekti koostamine ning
peaprojekteerimine“.

4.07.2018
Seoses uue Haljala valla hankekorra jõustumisega uuendati hangete läbiviimise komisjoni koosseisu.
Anti Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidule volitus korraldada Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030 koostamist ja
avalikustamist.
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 2400,00
eurot.
Kinnitati õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste
hüvitamise taotluse vorm.
Väljastati OÜ-le Berit Grupp avaliku ürituse korraldamise
luba festivali VIRU FOLK 2018 korraldamiseks 10.08.2018 –
12.08.2018 Käsmu külas.
Otsustati panna avalikule kirjalikule enampakkumisele mitteeluruum Vergi külas Lasteaia kinnistul Vergi Raamatukogu
hoones.
Kinnitati enampakkumise tingimused hoonestusõigus seadmiseks seitsmele Haljala alevikus Uue tänava detailplaneeringu
alal asuvale hoonestamata katastriüksustele, Aaspere külas kase
tee 6 kinnistu võõrandamiseks ja Haljala alevikus Võsu mnt 4
kinnistu võõrandamiseks.
Anti luba Sushi Tiger OÜ-l korraldada toitlustamist Haljala
vallale kuuluval kinnistul, Mere tänav 6b, Võsu alevik, ajavahemikul 27.07-29.07.
Kehtestati Haljala valla ajalehes Haljala Valla Sõnumid reklaami avaldamise hinnakiri.
Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Võsu mnt 27 kinnistul
elamu püstitamiseks ja Vainupea külas Viitase kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Anti kasutusluba Haljala vallas Karepa külas Kullo noortelaagri puhkemaja pööningukorruse väljaehitamisel koolitusklassiks.
Kuulutati välja avalik konkurss Haljala Kooli direktori vaba
ametikoha täitmiseks.
Määrati Haljala vallas asuvate ühissõidukipeatustele kohanimed.

Kristi Aron
Abivallavanem
Kuigi suvi on veel täies hoos,
tuleks pisikeste sammudega
valmistuda kooliaastaks. Mõistlik on tutvustada või meelde
tuletada kõike, mis puudutab
huvihariduse, õpilastranspordi
ja kooli mineva lapse toetuse
võimaldamist.

HUVIHARIDUSEST
Huviharidust ja huvitegevust
toetatakse Haljala vallas mitmel
moel. Hetkel kehtiva Haljala
Vallavalitsuse 12.10.2017 määruse nr 74 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ alusel hüvitatakse laste ja noorte
esimene huvitegevus/huviharidus 100% ja teine 50% ulatuses.
Lisaks hüvitatakse transpordikulu sõidupiletite alusel või
arvestusega 10 senti kilomeeter.
Haljala vald toetab eelarveliste vahendite olemasolul õpilase huvihariduse omandamist
või huvitegevuses osalemist,
kui õpilase ja tema vähemalt
ühe vanema või eestkostja rahvastikuregistrijärgne
elukoht
on Haljala vallas. Toetuse saamiseks tuleb õppeaasta alguses esitada Haljala vallavalitsusele avaldus (vorm saadaval
Haljala valla kodulehel), mille
maksmiseks vallavalitsus annab korralduse. Seejärel esitab
lapsevanem või huviharidust
ja -tegevust pakkuv organisatsioon kuludokumendid toetuse
saamiseks.
Huvihariduse- ja huvitegevuse toetamise korra alusel hüvitatakse peamiselt kulutusi, mis
on seotud väljaspool Haljala
valda huvikoolides käimise või
huvitegevuse
harrastamisega
(MTÜ-d, OÜ-d). Nii on meie
valla lastel ja noortel võimalik
käia muusikakoolis ja spordikoolis või osaleda huvitegevuses, mida me veel ise ei paku.

Foto on illustreeriv.
Lisaks luuakse huvitegevuste
võimalused Haljala valla koolide, spordikeskuse, noortekeskuste ja Haljala Rahvamaja
juures. Sellisel juhul finantseeritakse neid tegevusi Haljala
valla poolt juhendajatele palga
maksmise ja vahendite soetamise kaudu.

TRANSPORT
JA SÕIDUTOETUSED
Haljala valla põhikoolide ümber on loodud õpilasliinid, mis
transpordivad õpilasi kooli ja
kodu vahel nii, et neil oleks
võimalik osaleda koolide juures pakutavates huvitegevustes, käia konsultatsioonides
ja noortekeskuses. Siiski on
meil õpilasi, kelle kodukohta
jõudmiseks ei piisa õpilasliini
bussidest, mistõttu tuleb kombineerida erinevaid transpordivahendeid. Selleks, et õpilasliine paremini korraldada,
palume lapsevanematel varakult vallaga ühendust võtta, et
kitsaskohad kaardistada ja võimalikke lahendusi leida. Eriti
oluline on informatsioon nende
laste kohta, kes alles alustavad
kooliteed Haljala valla koolides ning teavad, et praegused
bussiringid nende kodukohta

ei jõua. Ootame vastavat informatsiooni hiljemalt augusti
keskpaigaks.
Gümnaasiumiastmes õppivatele õpilastele sõidutoetuse
andmisel juhindume Haljala
Vallavolikogu 15.05.2018 määrusest nr 22 „Õpilastele sõidutoetuse andmise ja sõidukulutuste hüvitamise kord“, mille
alusel on sõidutoetust saama õigustatud isik Eesti üldhariduskooli (välja arvatud riigikooli)
gümnaasiumiosa statsionaarses
õppes õppiv õpilane. Nii väljaspool kui ka maakonna sees
hüvitatakse
sõidukulutused
kooli ja koolist koju sõidupiletite alusel. Sõidukulutuste hüvitamise vormikohane taotlus
koos sõidupiletitega esitatakse
Haljala Vallavalitsuse Haljalas
asuva teenuskeskuse või Võsul
asuva vallamaja kantseleisse
kulutuste tegemisele järgneva
kuu seitsmendaks kuupäevaks.
Kuigi Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on olnud seisukohal, et Lääne-Virumaale tasuta
maakonnasisest ühistransporti
riigi poolt pakutud tingimustel
ei soovita, kehtib tasuta sõidu
õigus sõltuvalt inimese vanusest
avaliku teenindamise lepingu
alusel teenindatavatel maakon-

nasisestel liinidel ka Lääne-Virumaal. Nulleurone bussipilet
kehtib ühistranspordi kasutajatele kuni vanuseni 19 aastat ja
alates vanusest 63 aastat. Reisijad vanuses 20-62 peavad ostma sõidupileti vastavalt hinnakirjale. Bussi sisenedes tuleb
bussijuhile öelda, millisesse
peatusesse soovitakse sõita ja
oma ühiskaart valideerida ehk
registreerida. Kui bussis ei ole
valideerimisaparaati või sõitjal ei ole ühiskaarti, väljastab
bussijuht sõitjale vastava pileti.
Seega saavad sobivate asjaolude kokkulangemise korral
gümnasistid maakonnasisestel
liinidel tasuta sõita ja ei peagi
piletite hüvitamiseks taotlust
esitama.

KOOLI MINEVA
LAPSE TOETUS
Tuletame meelde, et Haljala
vallas makstakse kooli mineva lapse toetust (100 eurot).
Toetus makstakse lapse esmakordsel esimesse klassi mineku korral, kui lapse elukohana
rahvastikuregistrisse on kantud
Haljala vald. Toetuse maksmiseks ootame vanematelt kirjalikke avaldusi.

Haljala vallas on lõppenud ja
käimas mitu projekti
1 284 495 on Piirkondade konkurentsivõime
arendamise
programmist (EAS).

Katrin Suursoo

Projektijuht
Mai lõpus valmis 10 kilomeetrit pikk kergliiklustee, mis sai
Lääne
Viru maakonna jalgja
jalgrattateede võrgu osaks.
Rakvere ja Haljala valdade
ühisprojekti raames lahendati
Rakvere ja Haljala valla, kokku
6 toimepiirkonna, ühendusvõimaluste kitsaskohad ja ühendati
TõrremäeVeltsiHaljala vaheline
ala Rakvere linnaga.
Projekti abil paranes elanike
juurdepääs ja turvalisus liikumisel töökohtadele ning avalikele
teenustele. Tänaseks on projekt
lõpetatud ja lõpparuanne esitatud. Projekti kogumaksumuseks
kujunes 1 511 170 eurot, millest

KOOLI EHITUS
Praegu on käimas suuremahuline projekt “Haljala Kooli
õppehoone ehitamine ja sisustamine”. Projekti eeldatav lõpp
on 2020. a III kvartal.
Projekti üldiseks eesmärgiks
on viia praegune koolivõrk vastavusse toimunud demograafiliste muutustega, et säilitada
kvaliteetne, kodulähedane põhiharidus Haljala piirkonnas.
Selleks rajatakse kõigi kaasaja
nõuetele vastav koolihoone
kujundades Haljala piirkond atraktiivseks ja omanäoliseks.
Tänaseks on valmis koolimaja eelprojekt ning käimas
riigihange
peaprojeketeerija
leidmiseks.

Põhiprojekti eeldatav valmimine leiab aset 2019. a alguses,
mille järel saame alustada ehitusega. Projekti kogumaksumus
on 3 065 717 eurot, millest Koolivõrgu korrastamise meetme
(Innove) toetus on 2 605 859,45
eurot.

TÄNAVAVALGUSTUS
Tänavu aasta sügiseks valmib
Haljala valla tänavavalgustuse uuendamise projekt, mille
raames uuendatakse 111 valgustuspunkti, paigaldatakse 51
uut valgustusposti, rajatakse ca
2165 jm maakaabelliine ja ca
1410 jm õhukaabelliine.
Projekt hõlmab Haljala alevikus Põllu tn, Tallinna mnt-Maheda tn-Võsu mnt, Veskijärve tn
ja Uus põik tn, Essu külas Pargi
ja Antsi tänavad ja Aaspere külas keskuse ja hooldekodu vä-

lisvalgustust.
Tänaseks on projekteerimine
lõppenud ja ehitustööd alanud.
Projekti planeeritud kogumaksumuseks on 253 670 eurot,
millest Tänavavalgustuse uuendamise meetme (KIK) toetus on
200 399 eurot.
Minu juhtimisel on MTÜ
Arenduskoda on ellu viimas
rahvusvahelist koostööprojekti
“Säästva turismi arendamine”,
mis hõlmab säästva turismi
põhimõtete arendamist ja rakendamist 4 riigi 9’s koostööpiirkonnas. Projektis defineeritud Lahemaa turismipiirkond
hõlmab
Haljala,
Kadrina,
Kuusalu ja Tapa valdasid ning
Loksa linna. MTÜ Arenduskojal on veel teisigi huvitavaid
rahvusvahelisi projekte. Kõikidega saab tutvuda kodulehel
www.arenduskoda.ee.
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Olmeprügi tekitab
probleeme
Kuldar Pärn
Keskkonnaspetsialist
Haljala vald on jagatud kaheks
jäätmeveo piirkonnaks: endise
Vihula valla territoorium ja endise Haljala Valla territoorium.
Mõlemas piirkonnas kehtivad
erinevad määrused. Endise
Vihula valla territooriumil kehtib Vihula valla jäätmehoolduseeskiri ja selle rakendamise
kord. Endise Haljala valla territooriumil tuleb järgida Haljala
valla jäätmehoolduseeskirja.
Üldjoones tulenevad jäätmekäitlusnõuded ja eeskirjad Jäätmeseadusest ja on valla piires
enamvähem sarnased. Väikesed
erinevused on seotud liitunud
valla piirkondade erisustega.
Jäätmekäitlus terve valla peale
ühtlustub alles riigihangete tulemusel Eesti Keskkonnateenustega ja RagnSellsi lepingute
lõppemisel aastal 2022.
Korraldatud jäätmeveoga on
kohustatud liituma kõik hoonestatud kinnistute omanikud.
Jäätmeveost vabastamine on
erand ja see tuleneb Jäätmesea-

Selline nägi välja rannas tekkivate olmejäätmete konteiner neljapäeva
hommikul kell 9. Paraku on see Võsul pea igapäevane nähtus.
Foto: Kuldar Pärn

dusest, ning on võimalik üksnes
seadustest toodud tingimustel
ja Vallavalitsusele esitatud taotluse alusel, mille Vallavalitsus
läbi vaatab. Lisainformatsiooni
korraldatud jäätmeveo kohta
leiab Haljala Valla kodulehelt
keskkonnarubriigi alt.
Samuti tuleb jäätmekäitlemisel silmas pidada, et kinnistupiires tekkivad olmejäätmed

tuleb jäätmevedajale üle anda
jäätmetekke kohal, kui jäätmevedajaga ei ole kokkulepitud
teisiti. Siin tuleb arvestada, et
avalikud olmejäätmete konteinerid on mõeldud üksnes avalikus ruumis (tänaval, supelrannas) tekkivale olmejäätmetele.
Erakinnistutel tekkinud olmejäätmeid avalikesse jäätmekonteineritesse tuua ei tohi, selline

tegevus on seadusandluse järgi
karistatav. Ka on keelatud olmejäätmete põletamine. Kui
kinnistuomanikel tekib jäätmeid palju ja prügikast saab
tihti täis, siis on jäätmevedajaga
alati võimalik kokku leppida ja
veograafik üle vaadata.
Valla territooriumil on veel
probleeme tekitanud pakendite
kogumine. Tihti jõuavad Vallavalitsusse pildid, kus konteinerisse on pandud olmejäätmeid,
ehitusjäätmeid, s.h lehtklaasi ja
isegi ohtlikke jäätmeid (vanad
õlikanistrid, värvipotid jms). Valede jäätmete tulemusel pakendikonteineris, oleme pidanud
nii mõnikordki konteineritühjenduse tellima olmejäätmevedajatelt, mis aga on tasuline ja
koormab Valla eelarvet.
Järgmisest suvest lahendame ka vallakodanike seas tekkinud tüliõuna ja lõpetame
suurte olmejäätmekonteinerite
paigutamise rannaparklatesse.
Paraku kasutatakse neid üldjuhul valesti tuues sinna suvilates
tekkinud prügi, mida peab seaduste ja määruste järgi üle andma omal kinnistul. Vallavalitsus
vaatab üle randade varustatuse
rannaprügikastidega, vajadusel
lisame neid.

Haljala Vallavalitsuse ametnike kontaktandmed
Vallavanem

Leo Aadel

506 8620

leo.aadel@haljala.ee

Kogukonna- ja
arendusnõunik

Anneli Kivisaar

525 1127

anneli.kivisaar@haljala.ee

Abivallavanem
Vastutusala: haridus, kultuur,
sport ja
noorsootöö

Kristi Aron

327 8233; 551 8626

kristi.aron@haljala.ee

Vallasekretär

Riina Must

327 8223; 508 9464

riina.must@haljala.ee

Jurist

Urmas Punga

327 8225; 5656 6930

urmas.punga@haljala.ee

Sekretär - registripidaja

Marika Sundla

325 8630; 510 6244

marika.sundla@haljala.ee

Sekretär - registripidaja

Marju Kirsipu

327 8220; 5336 4212

marju.kirsipu@haljala.ee

Avaliku teabe spetsialist

Katrin Kivi

327 8227

katrin.kivi@haljala.ee

Sotsiaaltöö juht

Klaarika Adonov

327 8227; 5646 2167

klaarika.adonov@haljala.ee

Sotsiaaltöö spetsialist

Urve Vogt

327 8226; 5656 6931

urve.vogt@haljala.ee

Sotsiaaltöö spetsialist

Eha Veem

325 8644; 5669 4345

eha.veem@haljala.ee

Sotsiaaltöö spetsialist

Malle Laos

327 8226; 5660 6850

malle.laos@haljala.ee

Lastekaitse- ja
noorsootöö spetsialist

Merje Mitt

327 8224; 5344 8069

merje.mitt@haljala.ee

Finantsjuht

Maarja Kuuskla

325 8636

maarja.kuuskla@haljala.ee

Pearaamatupidaja

Merike Hunt

327 8228

merike.hunt@haljala.ee

Raamatupidaja

Mare Rosen

325 8635

mare.rosen@haljala.ee

Majandus- ja
hankejuht

Aivar Aruja

327 8238; 518 7119

aivar.aruja@haljala.ee

Planeerimisspetsialist

Peep Linno

325 8642; 5621 7200

peep.linno@haljala.ee

Ehitusspetsialist

Olga Jaago

327 8229; 5669 4496

olga.jaago@haljala.ee

Keskkonnaspetsialist

Kuldar Pärn

325 8643; 505 1127

kuldar.parn@haljala.ee

Järelevalveametnik

Tiit Jõgi

509 8813

tiit.jogi@haljala.ee

Maakorraldusspetsialist

Siiri Püss

327 8231; 5695 5673

siiri.pyss@haljala.ee

Registripidaja

Ingrid Nurmsalu

325 8639

ingrid.nurmsalu@haljala.ee

Noorsootöötaja

Andres Truman

Noorsootöötaja

Helen Võssar

325 0140

noortekas@haljala.ee

Spordijuht

Marco Aitman

5818 2475

marco.aitman@haljala.ee

Haldustöötaja

Arvi Ööpik

518 2641

arvi.oopik@haljala.ee

andres.truman@haljala.ee

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
19.07.2018

Määrati sotsiaaltoetus kümnele isikule kokku summas 14 294
eurot.
Määrati Toolse küla Andrekse katastriüksuse sihtotstarbeks
elamumaa ja Vainupea külas Vainupea piilkonnamaja katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
Nõustuti Võsu alevikus Reino katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks Reino ja Männi tn 9a, Haljala alevikus
Sõstra tn 2 (Uue tänava detailplaneeringu ala) katastriüksuse
jagamisega neljaks katastriüksuseks ja Võsu alevikus Pargi tn 2
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks Pargi tn 2 ja
Jõe tn 9a.
Anti nõusolek Võsu alevikus Mere tn 6a, Mere tn 6b ja Mere
tn 8a (detailplaneeringu ala) katastriüksuste piiride muutmiseks.
Kehtestati Haljala valla koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord.
Moodustati seitsme liikmeline Haljala Kooli direktori vaba
ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise
komisjon.
Kinnitati Haljala Kooli teenistusliku järelevalve tulemused.
Väljastati luba ülemäärase müra ja valgusefektide (ilutulestik)
tekitamiseks Sagadi Mõisas 27.07.2018 kell 23:00 – 00:00.
Kiideti heaks 2017 aasta Hajaasustuse programmi projekti
„Antsu kinnistu juurdepääsutee ja truubi ehitus (Kosta küla)“
aruanne.
Väljastati projekteerimistingimused Pihlaspea külas Liiva
kinnistule majandushoone laiendamiseks üle 33% mahust, Kakuvälja külas Liivamäe kinnistule elamu laiendamiseks üle 33%
mahust, Sadagi külas Otsa kinnistule garaaži püstitamiseks, Võsu
alevikus Rakvere tee aktiivkapi ja fiiberoptilise sidekaabli rajamiseks ja Haljala alevikus Võsu mnt 55 kinnistule abihoone püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Karepa külas rahvamaja ruumideümberehitamiseks raamatukoguks, Karepa külas Karukella kinnistule
puurkaevu rajamiseks, Metsanurga külas Neelokse kinnistule
puurkaevu rajamiseks, Essu külas Tammispea tee 12 kinnistul
elamu lammutamiseks; Vainupea külas Nõlva kinnistule puurkaevu rajamiseks, Sakussaare külas Orumäe kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Haljala alevikus Rakvere mnt 10 kinnistule
koolimaja ja õuepaviljoni püstitamiseks.
Anti NR Grupp OÜ-le luba korraldada aerulaudade rentimist
Haljala vallale kuuluvatel kinnistutel Võsu rannas ajavahemikul
16.07.18-29.07.18.
Väljastati OÜle Hansa Antiik reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas Kivisaare kinnistule.

HALJALA VALLAVOLIKOGU

Istung nr 12
Võsul, 28. juunil 2018 kell 16:00.
Istungil osales 16 volikogu liiget: 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 Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Kristjan Alanurme.
Otsusega nr 57 kinnitati Vihula valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
Volikogu istungil esitati viie volikogu liikme poolt umbusaldusavaldus vallavanema Leo Aadeli suhtes.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

LÜHIDALT

Ametnike vastuvõtt
Haljala Vallavalitsus asub Mere tn 6, Võsu alevikus, valla teenuskeskus asub Rakvere mnt 3 Haljalas.
Vallaamentikud on mobiilsed töötades ja võttes vallakodanikke vastu vallamajas või teenuskeskuses. Seega soovitame vallaametnike vastuvõtuks eelnevalt aeg kokku leppida telefoni või
e-posti vahendusel, eriti puhkuste ajal.
Kui te pole kindel, kelle poole oma küsimustega pöörduda,
siis juhendavad teid vallamajas üldtelefonil 325 8630 Marika
Sundla ja teenuskeskuses Marju Kirsipu 327 8220.

Koostamisel on Haljala arengukava
Haljala arengukava koostamiseks on loodud valdkonnapõhised
töögrupid. Kaasatud on ka Tartu Ülikooli üliõpilased.
7. augustiks esitatakse arengukava esialgne eelnõu vallavalitsusele. Vallavalitsuse istung, kus sellega tutvutakse, toimub 9.
augustil. Seejärel suunatakse arengukava Vallavalitsuse poolt
volikogu komisjonidesse, mis toimuvad käesoleva aasta 33. nädalal. Volikogu istung toimub 21. augustil.
Peale esimest lugemist suunatakse arengukava avalikule arutelule. Arutelud toimuvad augusti lõpus ja septembris.
Arengukava jaoks koguti ideid ka elanikonnalt. Korraldati rahvaküsitlus, mille kokkuvõte ilmub järgmises lehes.
Arengukava võetakse vastu hiljemalt käesoleva aasta 15. oktoobriks. Lisaküsimused arengukava puudutavates küsimustes
saab esitada arendus- ja kogukonna nõunikule Anneli Kivisaarele e-posti vahendusel anneli.kivisaar@haljala.ee
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Aukülas võisteldi
minitriatlonis
Esimesel juuli toimus 4. Auküla minitriatlon ja 1. Auküla teatetriatlon. Vaatamata jahedale ilmale tuli võistlema 31 inimest.
Esmaskordselt kavas olnud teatetriatlonil oli kohal 2 võistkonda.
Pärast võistlemist said kõik ka kõhu täis. Suur tänu Auküla külale meid taaskord lahkesti võõrustamast,võistlusradu ette valmistamast ning maitsva supi eest.
Kohtume järgmisel aastal juba 5. Auküla minitriatlonil.

ESIKOLMIKUD
P kuni 9aastased
1. koht MATTIAS ERIK AITMAN 4,28
T kuni 9aastased
1. koht KRISSELIN UNDREST 3,46
2. koht HELERI LILLEPUU 4,16
3. koht KRISTELLE URMET 4,29
P 10-14aasased
1. koht ROBIN RANDOJA 3,35
2. koht KARL-ANDRI LILLEPUU 4,01
N 15+
1. koht ANU KOKK 33,55
M 15+
1. koht TÕNIS KIIS 30,39
2. koht ROBERT SALEP 31,01
3. koht BRENT JANNO 32,06
N 35+
1. koht MARE MÄNDLA 34,11
2. koht KADRI-ANN JUNDAS 38,48
M 35+
1. koht JAANUS UNDREST 26,44
2. koht JANEK TREPP 27,32
3. koht MICHAEL MASSIAH 42,49
TEATETRIATLON
1. koht TARMO, KASPAR 31,52
2. koht KAIDO, VILJAR, KRISTIN 36,04

TEATED
18. augustil kell 11 toimub Haljala spordipargis 4x4 rannavõrkpalli turniir.
Haljala Vallavalitsus kutsub kõiki valla eakaid 22. augustil kell
12 suvelõpu piknikule Käsmu. Osavõtust registreerida kindlasti
hiljemalt 17. augustil telefonidel 5669 4345 või 5656 6931 (lauatelefonid: 327 8224 või 327 8227) Piknikulisi ootab kalasupp ja
üllatusesineja.Kaasa võtta suupisteid ja hea tuju!
Rakvere Linnavalitsus kinkis tänavu Haljala vallale Teet Suure
loodud Eiffeli torni või lumeveskit meenutava keerlevate ratastega jõulukuuse.
Vallavalitsus ootab vallarahva ideid ja mõtted, mida taiesega
teha ja kuhu see püstitada. Palun edastage ettepanekud augusti
kuu jooksul e-posti aadressile haljala@haljala.ee
Vallavalitsus ootab teavet, milliseid bussiliine, millistel kellaaegadel valla kodanikud vajavad. Ootame ettepanekuid augusti
kuu jooksul e-posti aadressile: haljala@haljala.ee

PILTUUDIS

MTÜ Aaspere Külakoda esindajad tänavad Trendsetter Europe, Maheda
Palkmaja, Margat Gruppi, Perepubi, KÜ Trahteri tee 4 ja eraisikuid, et
toetasid rahaliselt või panid välja auhinnad. Asendamatud on ka need
inimesed, kes panustasid jaanitule toimumisse oma aja ja vahenditega.

Kogukond

august 2018

Juubelipidu Karepal
Seitsmendal juulil peeti Karepal
kodukandipäeva. Pidutsesime
riigi sünnipäeva ja ühtlasi meie
raamatukogu, kooli, rahvamaja
ja seltsi ümmargusi tähtpäevi.
Päeva esimene külaline oli
Hanna-Liina Võsa, kes koos
Marek Taltsiga andis suurepärase kontserdi. Saalitäiele
kuulajaile kõlasid armsad eestikeelsed laulud. Järgmiseks
külaliseks oli kutsustud Haljala
kihelkonnaraamatu
koostaja
Lemmi Karmin. Raamatu esitlusel rääkis ta eelkõige muidugi meie rannakülade lugusid.
Kellel huvi tekkis, võis raamatu
„Haljala kihelkond aegade voolus“ ka endale osta.
Pikale veninud istumise järel
sai kehakinnituseks suppi süüa,
oli aega tuttavatega vestelda ja
näitusi uurida. Saalis oli vaadata
Karepa küla noore, Jette Helene Kasemaa fotonäitus. Meeleolukad looduspildid, mille
võib kokku võtta kui „koduküla
ilu“. Näitus oli ühtlasi ka Jette 8.
klassi lõpu loovtöö.
Teise korruse kaminasaalis
oli ülevaatenäitus meie teiste
juubilaride kohta: raamatukogu 110, kool 105, rahvamaja 80
ja selts 15. Näitust ilmestasid

vanad fotod, artiklid vanadest
ajalehtedest, kunagi saadud
diplomid-aukirjad ja kuus albumit fotosid seltsi tegemistest.
Kuna näitusel oli üsna palju
teksti, avaldati soovi edaspidi
neid raamatukogus veel lugeda.
Näitus ongi nüüd kausta kokku
pandud ja huvilistele kättesaadav.
Peale saali korrastamist hakkas mängima ansambel Singapur. Tantsurõõmu nautisid igas
eas pidulised, lapsed lustisid

lava ees ja tantsuplatsi servas
üle üheksakümne eakas vanapaar.
Vaheaegu sisustasid sketšidega Pajusti huumori ja satiiritrupp. Kõige vastupidavamate
piduliste vahel tantsu viimasel
vaheajal läks viktoriinis EV100
tõsiseks rebimiseks. Välja anti
kaks esikohta ja kolm kolmandat kohta. Kas olid peole jäänud kõige teravamad pliiatsid
või olid lihtsalt nobedad näpud?
Palju kiidusõnu sai saali kau-

nistus, mille eest suur tänu seltsi
liikmele Sirje Liiskmaale. Osalejate tänusõnad on parim innustus tegijatele. Eks järgmine
aasta jälle.
Kodukandipäeva toetas Haljala vald.
Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi
vahenditest.
Ene Loo
Karepa raamatukogu

Eesti ansambel toob
kuulajatele Sitsiilia suvesooja
5. augustil on kauni lõunamaise muusika austajad oodatud
kontserdile „Suvine Sitsiilia
serenaad“, mis pakub Vihula
mõisas külakosti Itaalia lõunasaarelt, kus paljud on ehk puhkamas-reisimas käinud, kuid
mille muusika on võrreldes näiteks Itaalia pophittide ja Napoli
lauludega hoopis vähem tuntud.
Seitsmeliikmeline
Beati
Mandolini on võtnud eesmärgiks esitada võimalikult autentset Sitsiilia muusikat, kasutades
sealsel suvesaarel populaarseid
pille ja Sitsiilia dialekti. Nagu
ansambli nimestki aru saab, on
kesksel kohal mandoliin. Beati
Mandolini on tegutsenud juba
viis aastat ja selle aja jooksul
on esinetud nii suurtel lavadel
(„Viru folk“, „Itaalia muusika
festival“ Haapsalus) kui ka intiimsemas atmosfääris.
Sõna „beati“ tähendab tõlkes „õnnis“. Miks „õndsad

Ansambel Beati Mandolini nakatab 5. augustil Vihula mõisas Sitsiilia tule
ja tundelõõmaga!
Foto: erakogu

mandoliinid“? Aga sellepärast,
et ansambli ellukutsuja on
Ants Õnnis, igapäevaselt ERSO
kontrabassimängija, suurte kogemustega muusik, kes esinenud muudeski kollektiivides.
Ansambli laulja on tema poeg

Anto Õnnis, kes laulab ansamblites Hortus Musicus ja Vox
Clamantis ning töötab löökpillimängijana
Rahvusooper
Estonia orkestris. Ülejäänud
ansambli liikmed on ennekõike
heliloojana tuntud Tõnu Raadik

(mandoliin ja viiul), paljudest
ansamblitest tuttav Are Jaama (mandoliin ja kitarr), Teet
Veskus (kitarr), Joosep Sang
(mandoliin) ja Endel Valkenklau (bassmandoliin). Kontserdil
kuuleb ka suupilli ja löökpille.
Mis kontserdil kõlab? Romantilised ja sentimentaalsed
armastuslaulud, kepsaka karakteriga töölaulud ja tulised
tarantellad. Kogu muusika on
otsast lõpuni akustiline ja sobib
mõisa akustikaga nagu valatult.
Esinejad loodavad vahetut kontakti kuulajatega ning ühist rõõmu kaunitest meloodiatest ja
hoogsast musitseerimisest. Eesti muusikasuvi on täis toredaid
kontserte ja mitmekesist muusikat, kuid võite kindlad olla, et
sellist, ehtsat Sitsiilia muusikat
kuuleb sel suvel vaid korra!
Joosep Sang

Ühisnädal otsib sündmusi
26. novembrist kuni 2. detsembrini korraldab Maakondlik Arenduskeskuste võrgustik
koostöös partneritega kuuendat korda kodanikuühiskonna
nädalat „Ühisnädal“.
Korraldajad kutsuvad kõiki
ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid kodanikke
korraldama sündmusi, et haarata tegevustesse kõik Eestimaa
kodanikud ja seeläbi tähistada
kodanikuühiskonna
sajandat
tegutsemisaastat.
“Soovime
näidata,
kuhu

on inimeste koostöö ja hoolivus meie ühiskonna viinud,“
kommenteeris
Ühisändalat
maakondlike arenduskeskuste
turunduse projektijuht Riina
Nõupuu.
Ühisnädalale on planeeritud
üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi
ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus.
Enda
sündmustest
on
võimalik anda märku kuni

11. novembrini 2018 Ühisnädala
veebiaadressil
http://uhisnadal.ee/esita-enda-sundmus/

Ühisnädala toimumist toetab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital
ja EV100 toimkond.
Lisainfo: www.uhisnadal.ee
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Aastakümneid Võsu
kandi loomi tohterdanud
Ülo Pesur saab 90
21. augustil saab
90-aastaseks palju
aastaid Võsu piirkonna
haigeid loomi aidanud
veterinaar Ülo Pesur.
Viimased paarkümmend aastat
Koljakul rooside keskel pensionipõlve nautiv loomaarst
saabus Võsule tööle 1961. aastal.
Loomaarsti töökoht oli toona
Mere tänaval, poest üle tee.
80-ndatel kolis ta Koljakule,
kus jäi ka pensionile. Selleks
ajaks oli ta piirkonna loomi
tohterdanud üle 30 aasta.
60-70-ndatel oli loomade pidamine peredes väga levinud.
Palju rohkem kui praegu. „Eraloomapidamine oli nii suur, et
sellele kuluski põhiline aeg.
Vaktsineerimine ja vereproovide võtmine oli suuremgi töö
kui töö kolhoosilautades - suuri
lüpsilautu oli teenindada neli,
kus igas 80-100 looma sees. Kui
oli marutaudivastase vaktsiini
süstimise aeg, siis tuli väikeloomapidajatele loengute pidamiseks kogu piirkond kolme-nelja
päevaga risti-põiki läbi sõita,“
meenutab Pesur.
Kuigi aastanumber ei tule
enam meelde, mäletab ta juhtumit, mil kasside seas levis massiliselt katk, näiteks Ilumäe küla
oli kord seepärast kassidest
täiesti tühi. Samuti suri ühel
hooajal terve hulk koeri koertekatku. „Koerad tuli seepärast
kõik ära vaktsineerida ja koormus oli väga suur,“ ütleb ta.

KINDLAT
TÖÖAEGA POLNUD
Loomaarsti töö kõige raskem
osa oli see, et ei olnud kindlat
tööaega ja arsti võidi kogu aeg
välja kutsuda. Eks see ole ka
inimeste ravimisel samamoodi.
Sünnitusabi oli raske, näiteks
vasikate väljaaitamine keisrilõikega. Loomad aga sünnitasid

STELLA SARIKAS ja HEIGO LÄNTS
poeg
STEN LÄNTS
sündis 20.06.2018
ERIKA ja MADIS PILV
tütar
SAARA PILV
sündis 04.07.2018
KAJA KOMP ja TAAVI ÕIM
poeg
ROMMEL-ERIK ÕIM
sündis 06.07.2018
TRIINU ja STEVEN STRANDBERG
poeg
LUKAS STRANDBERG
sündis 14.07.2018

ÕNNITLUSED

95
VILMA KIVISTIK – 16. august, Kõldu küla

93
JOLANDA TAMMIK – 25. august, Võhma küla

92
AINO EPNER – 26. august, Koljaku küla

91
FRANZ LOHI - 22. august, Käsmu küla

90
ÜLO PESUR - 21. august, Koljaku küla

89
MEERI MARTINSON – 24. august, Haljala alevik
MARIA VAINLO – 26. august, Varangu küla

87
HEINO AMBOS – 21. august, Aaspere küla
LEMBIT MÄGI – 31. august, Haljala alevik

86

Ülo Pesur vastuvõtukabinetis aastal 1977.
enamasti öösiti.
Et veidigi puhata, põgenes
ta aeg-ajalt Peipsi kallastele
või vaiksetesse omale teada
peidukohtadesse mererandades. Võsu rannas ta puhata ei
saanud, sest siis tuli kohalikega
kohe töö jutuks.
Esimesed neli-viis teenistusaastat tuli piirkonda teenindada mootorratastel, alles siis
tulid autod. Tööpiirkonnaks oli
tal näiteks Gorki kolhoos Vergis, Ilumäe kolhoos ja Punalipu kolhoos Sagadis. Erasektori
piirkond ulatus Viitnast Haljala
lähistele. Väljasõite tuli aga ette

kuni Kundani.

SÕBRAD
DAARI JA JUKU
Loomad on saatnud teda kogu
elu, alati on tal olnud nurrmootor või paar. Kuid kõige kallimaks loomaks oli talle Võsul
lambakoer Daari. Daari käis Pesuriga isegi väljasõitudel kaasas
ja toimis vajadusel omamoodi autolukuna. Truu kaaslase
meenutamine võtab vanal tohtril praegugi silmanurga märjaks.
Vanglaaastatel Siberis oli
tema ustavaks saatjaks hobune
Juku. Ka tema meenutamine ei

ole kaugete aastate tagant sugugi kerge.
Tänane Võsu polegi Pesuri
meelest eriti muutunud. Suvitajaid ja maju näib küll rohkem
ja parkimiskohti on vähevõitu,
kuid Võsu on nagu Võsu ikka.
Mõnus kant elamiseks ja puhkamiseks.
Kui head inimesed ja tuttavad
plaanivad Ülole õnne soovida ja
tahavad seda näost näkku teha,
siis juubilar on selleks valmis
20. augustil Sagadi mõisa restoranis kella 14-15 ajal. Tervitustele järgneb istumine sugulaste
seltsis.

Vergis tähistati kaluritepäeva
7. juulil toimus Vergis Kaluritepäev. Ühtlasi oli see ka kodukandipäev, mil kõigil endistel
ja praegustel elanikel ja nende
sõpradel oli põhjust Vergis kokku saada.
Tegevusi oli igas vanuses
inimestele lastest eakamateni.
Peale lippude heiskamist algasid spordivõistlused: jalgpallija paarisvõrkpalliturniirid, mis
kestsid kogu päeva. Jalgpalli
võitis Võsu tiim, paarisvõrkpallis Vergi-Aasu paar Tarmo ja
Eddi. Respekt Oandu poistele,
kes hulga noorematena täismeestega vapralt rinda pistsid.
Kunstihuvilised said keraamik Aire juhendamisel valmistada mälestuseks mere- ja looduseteemalisi esemeid.
Tublid õed Sirje ja Merike

ÕNNITLEME VANEMAID

mõõtsid soovijatel verenäitusid,
tegid teste ja andsid tervisenõu.
Julgemad, kes suuri laineid ei
peljanud, said nautida paadisõitu kogenud meremehe Kalle
juhtimisel.
Toimus ka laat. Kõhutäite
eest hoolitsesid tublid perenaised eesotsas Siiriga – ei puudunud traditsioonilised kala- ja
kanasupp, Malle leib ja Melanie
keeksid. Keele viisid alla Mihkli
pirukad ja kevadrullid. Tuulise
ilma tõttu jätkus suitsukala küll
vaid päeva esimeseks pooleks.
Lastele korraldas Ülle raamatukogus muinasjututoa, samuti
said põngerjad vägevasti lustida
batuudil ja jalgpalli mängides.
Mitmed lapsed olid hakkajad
müüma oma küpsetisi ja käsitööd.

Oodatud oli Pedassaare Toomase fotonäituse avamine, kus
tundliku silmaga tabatud hetki viimasest kümnendist. Pilte
saab näha seltsimaja seinal kuni
järgmise aastani.
Samuti oli populaarne kohtumine vallavanem Leo Aadeliga,
kus inimesed said kogukonna
muredest rääkida ning ettepanekuid teha.
Andsime välja ka ajalehe
„Vergiranna Tuuleke“ neljanda
numbri, kus jutuks meie kõige
staažikama kaluri Veiko tegemised ja muud köitvat lugemist.
Muusika ja hea tuju eest hoolitses Tiia ja Pisikeste Pillide
Punt. Meeleoluka kontserdi
andis Randmar Tuulemäe lõõtspillil.
Õhtupoole sai Vergi Maja

MIMVI NAAN – 14. august, Palmse küla
ÕIE METSAM – 15. august, Võsu alevik
ASTA RING –23. august, Vergi küla

85
ELSA RAUDLA – 21. august, Võhma küla

84
ELMIINE RAUDBERG – 15. august, Võle küla
KOIDU KANGUST – 18. august, Käsmu küla
REIN LEHTMETS – 27. august, Haljala alevik

83
LYDIA MARGAT – 15. august, Muike küla
AUGUST KILK – 16. august, Võsu alevik
ELLE-VAHTA TAMM – 18. august, Haljala alevik

81
ELVI TIMM – 03. august, Pehka küla
ILMA SOOVER – 04. august, Võsupere küla
KALJU TÕNURIST – 29. august, Põdruse küla

80
NADEŽDA ANDRIIŠENA – 30. august, Haljala alevik

hoovil vaadata Kuusalu Rahvateatri etendust. Päeva lõpetas
vahva tantsupidu Vergi Sadamas koos „Napsitrallidega“.
Ilmataat
oli
meiega
mestis – eelmiste päevade sajud olid asendunud tuule ja päikesega.
Tänud kõigile osalejatele ja
toetajatele – tänu teile läks
päev toredasti korda. Hoiame
oma kodukanti!
Kohtumiseni järgmise aasta
13. juulil!
Üritust toetas Rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Liina Heinvere

75
ELLE SALAK – 17. august, Haljala alevik

70
MATI PIIRSALU – 02. august, Palmse küla
PEETER PELLO – 08. august, Vatku küla
HEINO LAANEMETS – 14. august, Käsmu küla
ALLI SAAR – 17. august, Annikvere küla
ENN HEINPÕLD – 20. august, Haljala alevik
ANTS LAIGU – 20. august, Võsu alevik
URVE NÕMME – 29. august, Võsu alevik

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
19.02.1946-26.06.2018 ENNO LAINE
13.02.1968-30.06.2018 REGINA IVANOVA
16.03.1931-04.07.2018 PERENIINA JALLAI
10.02.1922-07.07.2018 EHA HANSAR

8

august 2018

Muinastuled süüdatakse 25. augustil
päikseloojangul kell 20:30

KULTUURIKALENDER
1. augustil Kalle Sepp ja Lokomotiiv Vihula mõisas
Info: www.vihulamanor.com/et/content/urituste-kalender
2. augustil Ott Leplandi ja Jaagup Kreemi duo Vihula mõisas
Info: www.vihulamanor.com/et/content/urituste-kalender
5. augustil Beat Mandolin kontsert Vihula mõisas
Info: www.vihulamanor.com/et/content/urituste-kalender
6. augustil Vihula mõisas Indrek Taalmaa teatrietendus ”Parimad palad” vol 3
7. augustil Käsmu Kirikus Hollandi professor Erwin Wiersinga orelikontsert Tallinna XXXII
rahvusvahelise orelifestivali osana. Vaba annetus kontserttegevuse heaks Käsmu kirikus.
Kontakt: Urmas Karileet, tel. 58515800, e-post: kasmu@eelk.ee
8. augustil R. Sibul ja P. Pihlap Vihula mõisas
Info: www.vihulamanor.com/et/content/urituste-kalender
8. augustil kell 18.00 suveõhtu klassikakontsert VALGUS TOOB RÕÕMU
Haljala püha Mauritiuse kirikus
Dainis Kalnač (tenor, Läti), Harald Jürgen Weiler (bariton, Eesti), Anneli Merelaid (orel, Eesti)
Kavas valik hingelist ja kaunist klassikat suveõhtusse:
G.F.Händel, G.Giordani, L.v.Beethoven, J.Brahms, F.Schubert, A.Dvořák, T.Pikethy, K.A.Herrmann jt.
Kontsert on tasuta. Vabatahtlik annetus heategevuseks.
9. augustil kell 18-19 saksofonistide suvekooli kontsert Vainupeal
Vainupea kabelis
Korraldaja: Vainupea küla selts MTÜ
Lisainfo: www.vainupea.ee, sündmusest osavõtt tasuta
Kontakt: Mario Luik tel 55 598 316

Kord aastas, muinastulede ööl
süüdatakse lõkked meenutamaks ajaloolisi mereäärseid
märgutulesid ehk iilastulesid.
Kunagi nimetati rannaäärseid
märgutulesid iilastuledeks. See
oli tuli, mis süüdati rannas hilja
peale jäänud paadimeestele. Iilane ehk tulemees sai tule hoidmise eest igalt tule juurde saabunud paadilt sada räime. Seda
korda ja kohustust järgiti sadu
aastaid, sest oli meremeeste
ellujäämiseks ja rannakülade
kestmiseks oluline.
Kaasaegsed rannalõkked, mis
süüdatakse muinastulede ööl,
meenutavad neid tulesid ja meremeestele tee näitamise ning
naabritele teadete edastamise
olulisust. Rohkem kui 20 aastat
tagasi Hiiumaalt ja teistelt Eesti

9. augustil Alen Veziko plaadiesitluskontsert Vihula mõisas
Info: www.vihulamanor.com/et/content/urituste-kalender

Eestimaa looduse päev
18. august 2018

11. augustil kell 19-20 Kait Tamra kontsert Vainupea kabelis
Korraldaja: Vainupea küla selts MTÜ
Lisainfo: www.vainupea.ee, pilet 10 eurot (ainult eelmüügist!)
Kontakt: Mario Luik tel 55 598 316
10.-12. augustil Viru Folk Käsmus
Info: www.virufolk.ee/
12. augustil ansambel Shanon Vihula mõisas
Info: www.vihulamanor.com/et/content/urituste-kalender
12. augustil kell 18 Georg Otsa Festival Võsul
Solistideks on Pirjo Jonas (Vanemuine), Mart Sander ja Jassi Zahharov (Estonia). Saadab Margus Kappel, konferansjee on Artur Raidmets, Otsast räägib Kulle Raig.
Korraldaja: MTÜ Georg Otsa Festival
Info: hannula@lepp.ee
14. augustil The Ilves Sisters Vihula mõisas
Info: www.vihulamanor.com/et/content/urituste-kalender
15 augustil tütarlastekoor Ellerhein kontsert Karepa rahvamajas
Info: karepark@haljala.ee
25. augustil kell 19-00 muinastulede öö kontsert Vainupeal
Asukoht: Vainupea kabel
Korraldaja: Vainupea küla selts MTÜ
Lisainfo: www.vainupea.ee, sündmusest osavõtt tasuta
Kontakt: Mario Luik / +372 55 598 316
25. augustil muinastulede öö Võsul
Korraldaja SA Võsu Kuurort
25. augustil kell 21-22 Vainupea elu ja olu pildis (EV100)
Asukoht: Vainupea kabel, Vainupea küla
Korraldaja: Vainupea küla selts MTÜ
Lisainfo: www.vainupea.ee
Kontakt: Mario Luik / +372 55 598 316

saartelt alguse saanud kaasaegsete märgutulede süütamine
võetakse ette eelkõige selleks,
et oma lõkkega edastada positiivseid sõnumeid.
Tulede kett ümber Eesti ranniku ja saarte on aasta-aastalt
üha pikenenud. Lisaks on me-

reäärne üritus sel õhtul kokkutulnutele ka emotsionaalset
elamust ja ühtsustunnet pakkuv
üritus.
Leia endale lähimad lõkkekohad muinastuled.ee kaardilt
või loo päris oma lõkkekoht ja
märgi eelmainitud veebilehe
abil kaardile.
Muinastulest tehtud video
ja pildi jagamisel saad kasutada viiteid #muinastuledeöö,
#muinastuled ja naabritele teada andmiseks #ancientbonfires.
Sel aastal tähistame muinastulede ööl lõkete keti loomisega
ka Eesti sajanda sünnipäevaga
suve möödumist. Meid on sel
õhtul palju, me ei ole üksi!
Hoiame merd, mis meid
ühendab! Hoiame Eestit!
www.muinastuled.ee
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RMK LAHEMAA KÜLASTUSKESKUS PALMSE MÕISA
TALL-TÕLLAKUURIS AVATUD 9-24
Kohvik 12-24
Töötuba „Loodus on tänulik“ 12-24
Loodusfilmid auditooriumis 17-24
RMK Oandu külastuskeskus avatud 10-24
Isetegija töötuba - mõnusat meisterdamist kõigile
Lõuna ajal pakume kaasa võetud võileibade kõrvale
taimeteed
Päevane matk viib koos juhendajaga metsaradadele
Õhtul hämarikumatk salapärastel metsaradadel
Pärast matka lõkkeõhtu laternavalgusel. Võta oma vorstid
kaasa, meie süütame lõkked ja läidame laternad.

Avatud looduskeskuste päev
8. september 2018
RMK LAHEMAA KÜLASTUSKESKUS PALMSE MÕISA
TALL-TÕLLAKUURIS AVATUD 9-17
Sügislaat 10-17. Kõik , kel midagi ehedat pakkuda, on oodatud kauplema aia-, metsa- ja talukraamiga, hoidiste ja käsitööga. Kui kahtled, helista 32 95555 Lahemaa külastuskeskus.
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialistid Kerli ja Enri
jätkavad taimede teemal tutvustades söödavaid ja mürgiseid
taimi.
Oandu külastuskeskus tel 676 7010, info.oandu@rmk.ee
Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus tel 329 5555,
info.lahemaa@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee

