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MTÜd saavad
toetust taotleda

Küla kokkutuleku korraldamine on
esimene märk sellest, et küla elab.
Õie Raudmägi
Õpetaja
Auküla külahinge hoidja ja ajaloo säilitaja
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Haljala Valla Sõnumid
LÜHIDALT

Arno ja Diana Pärna Ameerika reisil.
Foto: erakogu

Võhma veisekasvatajad
hambaid varna ei riputa
Katrin Kivi
toimetaja

Colorado osariigis,
USAs toimunud
Rahvusvahelisel
limusiinikasvatajate
23. kongressil esindas
Eestit Võhma küla
veisekasvataja
Diana Pärna. Millega
täpsemalt tegu ja
millist teavet Lahe
Maamees OÜ esindaja
kaasa tõi?
Diana ja Arno Pärna sõnul olid
eestlased eelnimetatud limusiinikasvatajate suursündmusel
esindatud esmakordselt. Koos
Pärnaga võttis kauge tee ette ka
Kerttu Trahv Küüniniidu talust
Valgamaalt.

MARMORLUSE GEEN
Diana Pärna tunnistab, et ega
palju uut kasvatusalast infot ei
saanud – kliima on lihtsalt nii
erinev. Küll aga avardusid teadmised globaalses plaanis ja nad
jäid reisiga väga rahule.
„Neil oli seal kõik väga hästi
korraldatud,“
kommenteerib
Diana üheksa päeva väldanud
kongressi programmi. „Nägime
loomakasvatust niivõrd erinevatest tahkudest: külastasime
väikesi talupidamisi ja väga
suuri farme, tutvustati tõuaretuse poolt, nägime Ameerika
suurimat nuumafarmi ja käisime rodeol.“
Talunikud räägivad, et kui

nemad kasvatavad puhast tõugu limusiine, siis Ameerika
mandril on rohkem levinud
ristand-tõugu
loomad
ehk
lim-flexid. „Ameerika tarbija
väärtustab rohkem marmorjat
liha,“ märgib Diana. „Eestlane
ei oska sellist liha küsidagi. Ka
lihakombinaadid ei erista lihaveise tõuge. Samal ajal aga kogu
Ameerika otsib marmorluse
geeni.“
Peremees Arno selgitab, et
marmorjas on liha siis, kui sisaldab rasvakiudusid. Selline
liha küpseb mahlasemaks ja on
maitsvam.
Pehmema liha eesmärgil kasvatavad ameeriklased palju ka
mullikaid ja härgi.

EESTI PUHAS TOIT
„Meil Eestis on lihaveisekasvatus alles lapsekingades,“ leiavad
Pärnad. „Kuigi ka praegu kasvatatakse meil lihaveist rohkem
kui siseturg vajab, oleme maailma mastaabis imepisikesed.
Väga oleks vaja mahtusid tõsta,
et suudaksime midagi maailmaturule pakkuda.“
Nad toovad esile, et Eestis on
palju väheväärtuslikku maad,
mis aga sobib loomakasvatuseks suurepäraselt. „Kliima on
hea, vett on piisavalt – loomakasvatus nõuab palju vett,“
räägib Diana. „Meie keskkond
on puhas ja see võimaldab mahepõllumajandusega
tegeleda. Saame kasvatada puhast ja
väärtuslikku toitu.“
„Minu jaoks oligi vast kõige rohkem silmiavav kogemus,
näha Ameerika intensiivset
loomakasvatust ja tootmist lähemalt. Kohtasime seal seda,

et loom ongi sõna otses mõttes
tootmisvahend. Palju loomi väikestes aedikutes.“
„Mina leian, et loomi saad pidada vaid siis, kui sa neid austad
ja armastad.“

TÄNAVUNE PÕUD
Perekond Pärnade lihaloomade
karja kuulub 231 pead.
Diana leiab, et nende lihaveised on ühed õnnelikud lehmad.
„Nende elu eesmärk on igal
aastal tuua ilmale terve ja tugev
vasikas ja selle eest pool aastat
hoolitseda. Siis pärast väikest
puhkust jälle uus ring.“
„Müüme põhiliselt poole
aasta vanuseid pullikesi Türki.
Seal nad nuumatakse ja...,“selgitab protsesse perenaine. „Kõiki
lehmikuid ka karja alles ei jäta.
Need müüme teistele kasvatajatele või Baltic Grassland Beef
projekti kaudu. Sel juhul loomad viiakse Arke lihatööstusesse, sealt väärt-tükid lähevad
Šveitsi, ülejäänu saab osta meie
poodidest.“
Talupidajate kasutuses on
ligikaudu 580 ha maad, sellest
430 ha on niidetav püsirohumaa. Umbes 150 ha on kasutuses Lahemaa pool-looduslikke
kooslusi.
„Küll on hea, et meie käsutuses on maad rohkem kui kriitiliselt vaja oleks,“ ütleb peremees ja selgitab, et efektiivseks
peetakse 1 ha looma kohta, neil
on aga 2,5 ha ühele isendile.
„Erakordselt kuiva suve tõttu
on sööda kasvatamine olnud
komplitseeritud. Oleme teinud
heina ka sealt, kus mitte kunagi
pole varem teinud.“
„Õnneks on meil heina tal-

veks piisavalt, saame ka väiksematele
lambakasvatajatele
anda. Samas on silo meil vaid
30 protsendi ulatuses vaja minevast. Tõenäoliselt saame
kokku poole silosöödast. Aga
sellepärast me veel hambaid
varna ei riputa ja heina arvelt
elame talve üle.“
Perenaine märgib kõrvalt,
et kui neil oleks piimakari, siis
selliselt söödaga kombineerida
ei saaks ja tootlikkus langeks
märgatavalt.

KITSASKOHAD
„Püsielanikkond vananeb ja
noori, isegi keskealisi jääb aina
vähemaks. Kust võtta abilisi?,“
küsib Diana. „Teeme kõik tööd
kahekesi. Samas ei jää meil ka
reisidel käimata ja puhkus võtmata. Kasutame ka Taluliidu
asendusteenistust nii palju kui
võimalik. Lapsed paneme ka
kohe tööle, kui vaja.“
Ka Arnol on küsimus. See
puudutab nende majast kohe
üle tee jooksvat valguskaablit,
mis võimaldaks kasutada kiiret
netti, kuid mida ei saa kasutada. „Küsisin hinda, et kaabel
majja tuua. 3000 eurot läheks
maksma. Pidasime seda siiski
liiga kalliks. Internetti oleks aga
vaja. Bürokraatiat on palju, ja
see kõik on kolinud netti. Seega
töö kannatab.“
Pärnadel on ka kolmas mure.
Võhma külavahetee, mille ääres elavad mitu lastega peret,
tolmab. „Nii tore, et meie külas
on lastega pered. Veel toredam
oleks, kui tee nendeni oleks
tolmuvaba.“

Katrin Kivi

Marju Kirsipu tähistas 25. tööjuubelit
Marju Kirsipu (pildil) on pikima tööstaažiga ametnik endises
Haljala vallas. Augustis 2018 täitus tal 25 aastat töötamist Haljala
vallavalitsuses
„Tööle võttis mind esimene vallavanem Hille Hansaar,“ meenutas Kirisipu. „Seega olen töötanud kõigi kolme vallavanema
alluvuses - meil on olnud stabiilne vald ja vallavanemad püsinud
pikalt ametis.“
Ametinimetusi on olnud selle aja jooksul mitmeid. Tema
tööülesanneteks on olnud maakorralduses maade tagastamise, -kompenseerimise ja -ostueesõigusega erastamise dokumentide koostamine, maamaksu arvestuse pidamine; kolme volikogu koosseisu sekretär, erinevate registrite pidamine aastate
jooksul. Sellest aastast on Marju Kirsipu Haljala teenuskeskuse
sekretär-registripidaja, tehes ka perekonnaseisuametniku tööd,
mis on vallavalitsuse pädevusse antud.
„Nende pikkade tööaastate juures on olnud positiivne just
see, et olen pidevalt juurde õppinud ja saanud teha erinevaid
tööülesandeid,“ kommenteeris juubilar. „Seetõttu ei ole töö
muutunud piinavalt rutiinseks. Vallamajas ongi mind hoidnud
huvitav töö ja sõbralik kollektiiv. Samas on piisavalt pinget ja
probleeme, mis hoiavad vaimu erksa. Rõõm on olla vallakodanikele abiks!“
„Marju on olnud minu kolleegiks üle poole aja sellest, mil ta
asus vallavalitsuses teenistusse,“ märkis vallavanem Leo Aadel.
„Olen saanud alati temalt oma küsimustele vastused. Hindan
väga kõrgelt tema pühendumust ja kohusetundlikkust ning lahket valmisolekut kodanike teenindamisel.“
„Marju tehtud ja tehtavat tööd on raske üle hinnata,“ arvas
Marju kolleeg Riina Must. „Ta lihtsalt on erakordse töövõimega inimene ja hea kaaslane. Soovin talle rohkesti rõõmu, natuke
jonni ja kõvasti kannatlikkust!“
Katrin Kivi

Võsu Kool, Haljala Kool ja Haljala Vallavalitsus
tänavad oma õpetajaid pikaajalise pühendunud
panuse eest kooliellu.
INGE FREIENTHAL täitub Võsu Koolis 40 aastat
ANNELI PROMEN täitub Võsu Koolis 35 aastat
ANNE REINHOLD täitub Võsu Koolis 30 aastat
MALL RÄNKSON täitub Võsu Koolis 30 aastat
ENE MARTMAL täitub Haljala Koolis 30 aastat
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Loodan tutvustada uut
koolijuhti 3. septembril

LÜHIDALT

Võsu kool.

Leo Aadel

Toredat uut kooliaastat!

Vallavanem

Võsu kooli 1. klassi astub sel aastal kaheksa krapsakat poissi ja
tüdrukut. Need lapsed on tõestus sellest, et Võsu kooli õpilaste
arv juba mitmendat aastat kasvab. Soovin, et neil tuleks tõeliselt
tore kooliaeg. Meie kooliperega anname selle heaks endast igal
juhul parima.
Võsu Kool on uhke pikaajaliselt kooliellu panustanud õpetajate üle. Nii mõnelgi täitub sel aastal 30 ja enam, isegi 40 tööaastat.
Heas koolis valitseb tasakaal kogenud ja uute pedagoogide vahel ning ka Võsul on tänavu alustamas kolm uut õpetajat: tehnoloogiaõpetaja, loodusainete õpetaja ja abiõpetaja. Tööd jätkab
kevadel alustanud koolipsühholoog ning lasteaedades sügisest
logopeed.
Mitu meie lasteaiaõpetajat on suvel lõpetanud kõrgkooli, Võsu
lasteaias on kaks uut töötajat. Võsu ja Võsupere lasteaiarühmad
on täis, kasvanud on ka laste arv Vihula lasteaiarühmas.
Sel aastal pöörame Võsu koolis ja lasteaiarühmades suurt
tähelepanu kiusamisvaba keskkonna loomisele. Füüsiliselt ja
vaimselt turvalised olud ning sõbralikud ja toetavad suhted on
inimese arengu ja eduka õppimise alus.
Mõnusalt kulgevale koolielule aitab kaasa aga terve kogukond: nii last hommikul hea tuju ja täis kõhuga kooli saatev lapsevanem kui ka tuttav onu või tädi, kes vastu tulles lahke sõnaga
tervitab.
Jõudsime eelmisel õppeaastal Võsu koolile ja lasteaedadele
koostada uue arengukava, mille kaks peamist eesmärki lähtuvad
minu eelmise õppeaasta alguses välja käidud unistustest - korras
koolimaja ja lasteaiad ning looduskeskkonda arvestav õppimine.
Koolimaja ja Võsu lasteaiarühma korrastamise osas oleme vallavalitsuse toel valmis saanud maja ehitusekspertiisi ja alustanud
arutelusid, kuidas tegutseda edasi.
Mul on väga hea meel, et Võsu ja Haljala valla mererannik tervikuna ei ole ole enam üksnes turismipiirkond, vaid on muutumas aina hinnatumaks elukeskkonnaks. Tunnen rõõmu, et meid
sellisest vaatevinklist aina enam ka avastatakse.
Samuti rõõmustab mind, et septembris tuleb meie lastele
kahe päeva jooksul merd ja meresõiduvõimalusi tutvustama
MTÜ Meresõber. Loodan väga, et sellest kasvab välja midagi
püsivamat ja suuremat.
Võsu Kool on kohaliku kogukonna alustala. Tahame jätkata
tugeva kogukonnakoolina ka edaspidi ning seetõttu oleme ikka
kõikidele ettepanekutele ja aruteludele avatud. Olete teretulnud!
Soovin kõikidele Võsu kooli lastele, õpetajatele ja lapsevanematele toimekat kooliaastat.
Liina Altroff
Võsu Kooli direktor

Haljala kool.

Uus kooliaasta võib alata
Kooliaasta on uksele koputamas, peaaegu juba jalg ukse
vahel – kas pole mitte nii, et suve-, puhkusekuud lähevad talvistest töökuudest poole kiiremini? Sinu kool on ühiseks õppimiseks ja õpetamiseks valmis, läheb tööks!
1. septembril alustab Haljala Koolis kooliteed kaks esimest
klassi, klassijuhatajateks Raili Reinvek ja Kertu Roov. Uute õpetajatega (ka teistega) teeme tutvust koolis kui loodetavasti ka
leheveergudel.
Haljala Kool alustab uut, 2018/2019 õppeaastat 3. septembril kell 9.00 Haljala Rahvamajas. Õppeaasta avaaktusele järgneb
klassijuhatajatund ning klasside pildistamine vastavalt ajagraafikule. Bussid liiguvad koju bussijaamast kell 11. Kui soovid aktusele tulla koolibussiga, ole bussijaamas tund tavaajast hiljem.
Ah, et soovitusi kooliaastaks? Pühendu, süvene, sukeldu õpitavasse. Huvitu! Janune teadmiste järele. Pea meeles, et alati on
kõige jaoks täpselt nii palju aega, kui ise tahad. Õppimisindu ja
julgust küsida küsimusi. Ja kõige selle juurde kuulugu ka üks mõnus vimka ja mürgel. Kohtumiseni!
Greete Toming
Haljala Kooli avalike suhete- ja projektijuht

Nii nagu ütles Vabariigi President Eesti taasiseseisvumise
aastapäeval, on tänavune suvi
olnud selle sajandi suvi. Igale
sihtrühmale pakutud erilaadsed
suvesündmused on teinud paljud meie valla külad kordades
suuremaks.
Meid teatakse nüüd vallapiiridest olulisemalt kaugemal,
mitte ainult Eestis vaid ka väljaspool Eestit. Kaunid kontserdid ja Viru Folk Käsmus, kaluritepäev Vergis, pargikontserdid
Vihula mõisas, sadamakontserdid Eismas, teatrietendused
Võhmal ja suveüritused Palmses.
Võsu iga-aastased brändiüritused nagu suve avamine,
Võsu Jazz ja muusikapäevad,
rannafest, Georg Otsa festival

ning suve lõpetamine toovad
suve jooksul siiakanti kümneid
tuhandeid külalisi, kes annavad
käivet meie toitlustus– ja majutusettevõtjatele, kellel tuleb äri
lahti pidada aastaringselt. Isegi siis kui Mere tänaval ei liigu
mõnikord ühtegi inimest.

lisele tööjõule, kaasame suuremal arvul õpilasmalevat ja
paneme selle eest vastutama
korraldajaid. Turvalisuse alal
teeme koostööd politsei – ja
päästeametiga ning suurendame väärtegude ennetamiseks
turvakaamerate arvu.

HEAKORD

KOOL

Kahtlemata kaasneb suvega ja
kultuurisündmustega suur halduskoormus nii valla heakorrale kui turvalisusele. Meie juurde
külla satub palju toredaid ja viisakaid külalisi, samas paraku ka
neid, kes meie elukeskkonnast
eriti lugu ei pea.
Teeme kindlasti arvestuslikke kokkuvõtteid äraveetavatest
jäätmekogustest ja hüljatud koduloomadest, mille maksumus
jääb kahjuks vallaelanike kanda. Hea on seda teada nii aasta
kui suvise hooaja võrdluses.
Oleme õppinud kogemustest
ning teame nüüd, et heakorra
valdkonnas panustame uuel
aastal palju rohkem hooaja-

Vallavalitsus nimetas Haljala
koolijuhi kohusetäitjaks õppejuhi Õnnela Lembke.
Vallavalitsus kuulutas pärast
senise koolijuhi Inge Laivi omal
soovil ametist lahkumist välja
avaliku konkursi Haljala Kooli
direktori vaba ametikoha täitmiseks. Konkursile esitas tähtaegselt 3. augustiks kandideerimisavalduse viis kandidaati.
Konkursikomisjon kvalifitseeris
vestlusvooru edasi neli kandidaati, kellega kohtuti 21. augustil. Loodan, et mul õnnestub
uut koolijuhti tutvustada kooliperele 3. septembri aktusel.
Haljala kooli põhiprojekteerimine vajab lisaaega.

Vallavalitsus on läbi viinud
kahel korral riigihanke leidmaks peaprojekteerijat. Paraku luhtus hange esimene kord
kuna ei esitatud ühtegi pakkumist ning teine kord ületasid
pakkumised eeldatavat hankehinda. Ei ole otstarbekas ega
põhjendatud maksta teenuse
eest kaks korda enam hinda,
kui see tegelikult väärt on. Kuulutame välja uue riigihanke, vajadusel ka järgmise kuni leiame
kvaliteetse ja mõistliku maksumusega hankepartneri. Kahjuks
nihkub sellega edasi kogu kooli
projekteerimise ja ehituse ajakava.
Peagi heliseb uue õppeaasta
algust tähistav koolikell. Teadmistepäeval alustab oma esimest kooliteed Võsu koolis 8
õpilast ja Haljala koolis 40 õpilast. Soovin kõigile kooli minevatele õpilastele ja lapsevanematele tegusat teadmistepäeva
ning tarka ja turvalist kooliteed.
Vallakodanikele ilusat ja sooja
sajandisuve jätku.

Politsei soovib rahulikku ja
turvalist kooliaega
kõrval liikuvatele koolijütsidele.
Oleme kõik täna heaks eeskujuks nii kodus kui tänaval, et
meie lapsed omandaksid varakult õiged käitumis- ja liiklusreeglid, et meie tulevased homsed oleksid veel turvalisemad
kõigi meie jaoks!

Sigrit Hang
noorsoopolitseinik

Uus kooliaasta on ukse
ees. Osadele lastele
tähendab see õpingute
jätkamist, teistel algab
septembris aga täiesti
uus eluetapp.
Lapsevanemad, kes ei ole veel
jõudnud koos lapsega läbi jalutada eesseisvat kooliteed, siis
praegu on selleks õige aeg.
Lapsega koos jalutamisel tuleks liikuda lapse tempos, et
teaksite ka igapäevaselt planeerida aega, mis kulub lapsel kooli
ja koju kõndimiseks. Vestelge
lapsega, et mobiiltelefoni koht
ei ole tänaval lapse sõrmede
vahel vaid koolikotis, et ei tekiks kiusatust oma tähelepanu
jagada. Lisaks nägemisele on
liikluses ka väga oluline kuulamine, seega ei tohiks kõrvad
olla välismõju suhtes kõrvaklappidega ja sealt tuleva muusi-

Noorsoopolitseinik Sigrit Hangi paneb lapsevanematele südamele, et
jalgratastega kooliskäivate laste sõidukid oleksid tehniliselt korras.
Väga oluline on kanda nõuetekohaselt kinnitatud kiivirit.
Foto: PPA

kaga kaetud.
Soovitame lapse asjadele
peale markeerida kindlad tunnused, mida ka laps teab ja ära
tunneb. Pahaaimamatult võetakse sügisel teise koolikaaslase
asju, kuna laps ei ole veel harjunud enda uute kooliasjadega.
Võõrad ei ole juhused, kus lapsed tulevad koolist ilma jopedeta või kaks numbrit suuremate
jalanõudega.
Lapsed, kes peavad tulema
kooli jalgratastega veenduge,

Võsu Kooli Tarkusepäeva aktus
toimub 3. septembril,
2018. aastal kell 10.00
Võsu Rannaklubis.
Pärast aktust koolis klassijuhatajatund,
ühine tordisöömine ja pildistamine.
Rõõmsa kohtumiseni!

et ratas on tehniliselt korras
ning teil on sobiv kiiver, mis
on nõuetekohaselt kinnitatud.
Ärgem unustagem jalgratast lukustada ka kooli territooriumil.
Tuletame sõidukijuhtidele
meelde, et liiklusesse saabuvad kohe-kohe väheste kogemustega algklasside õpilased,
seega palume varuda aega oma
planeeritud sõitudeks. Pöörake
tavapärasest rohkem tähelepanu kohtadele, kus on kehvem
nähtavus, lisaks ka ülekäiguraja

IGAPÄEVASEKS
KOOLITEEKS VALIGE TEE:
• kus on olemas kõnnitee;
• võimalusel väheseid
sõidutee ületamisi;
• rahulikum liiklus, parim
nähtavus lapse seisukohast vaadatuna;
• selgitatud liiklusmärgid,
mille tähendusi laps
teab ja oskab täita;
• vähetähtis ei ole ka tee
valgustus.
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Käsmus avas uksed uus
restoran Kaspervik

LÜHIDALT

Aeg on valida külavanem

Katrin Kivi
toimetaja

Käsmus asuv Lainela
puhkeküla, mis aasta
algusest kuulub
ärimees Viktor
Siilatsiga seotud
ettevõttele, kaasajastas
augustiks restorani.
Restoran kannab nime
Kaspervik, mis tuleneb
rannaküla endisaegsest
nimest Kasperwiek.
PRIA
toetusmeetme
abiga
uuendati restoranihoones kütte- ja ventilatsioonisüsteem.
Köögis vahetati välja kogu tehnika ja sisustus, millest suurem
osa pärines veel nõukogudeaegsest pioneerilaagrist. Kogu
restorani kaasajastamine läks
ühtekokku maksma umbes
500 000 eurot.

MAINEKAD TEGIJAD
Restoranipidajateks on toidumaailmas tuntud tegijad Tervise Cateringist, mis toitlustas
tänavu Eestit külastanud Dubai
printsi kaaskonda.
Kasperviki restoranis toitu
iseloomustab põhimõte „metsast ja merest“, sest Käsmu ainulaadne asukoht Lahemaa
rahvuspargi põlismetsade ja
mere vahel annab restorani
peakoka Mihkel Kalbuse sõnul
suurepärase võimaluse tuua
lauale rikkaliku valiku värskeid
metsa- ja mereande.
A’la carte restoran Kaspervik
mahutab kuni 50 külastajat, suveterrassil on lisaks 40 kohta.

Käsmu külavanem Kristjan Altroff, kellele on olnud viimase 4-5 kuu jooksul statistiliselt enim esitatud küsimus
“Millal avatakse Lainelas restoran?”, ulatab kingituse peoperemehele Viktor Siilatsile.
Foto: Sven Tupits

Koos külgneva suure saaliga
on võimalik aastaringselt korraldada pidusööke kuni 250-le
külalisele.
Ettevõtte esindajad on lubanud, et restoran Kaspervik jääb
esimesel hooajal avatuks vähemalt oktoobri lõpuni, järgmist
hooaega alustatakse 2019. aasta
aprillist, kuid edaspidi on plaanis olla avatud aastaringselt.

ESITLETI RESTORANI
Nädalavahetusel, mil suur hulk
folgisõpru kogunes Käsmus
Viru Folgile, peeti ka restorani
Kaperviku avamise pidu.
Käsmu Lainela puhkeküla
omaniku Viktor Siilatsi sõnul
möödus avamine väga meeldivas õhkkonnas. Kaptenite küla
uue restorani esitlusüritusel
olid kohal Käsmu külaseltsi
liikmed, Haljala valla esindajad
ning kaptenid ja kohaliku elu
edendajad lähedalt ja kaugelt.

Loomulikult väisas teiste
seas pidu ka Käsmu külavanem
Kristjan Altroff.
Mida Lainela Käsmule tähendab? „Lainela on suur ja oluline
osa Käsmu külast, siinsest elust
ja melust,“ vastas Altroff, „Külaelanikud on Lainela saatusele
väga kaasa elanud.“
„Mul on hea meel, et Viktor
on võtnud uut Lainelat vedada
ning nii käsmukatele kui Käsmu
külalistele rõõmu valmistada,“
jätkas ta. „Soovin Viktorile ja
kogu Lainela meeskonnale palju edu ja jaksu!“

TULEVIKU PLAANID
Käesoleva artikli kirjutamise
hetkel oli Kaspervik avatud olnud napp nädal. „Seni oleme
kogenud külastajate head vastuvõttu,“ märkis ettevõtja Viktor Siilats ja selgitas, et Lainelas
on kogu suvi olnud täis töid ja
tegemisi, mis on olnud suuna-

tud puhkajate heaolule.
„Oleme võõrustanud nii lastelaagreid, puhkajate gruppe
kui turiste kodu- ja välismaalt,“
jätkas ta. „Rohkelt on puhkajaid, kes on majutunud Lainelas
varasematel suvedel, ja kes ikka
jälle soovivad tagasi tulla. Aga
on ka neid, kes leidsid tee siia
tänavu esimest korda.“
Edaspidigi on Lainelas plaanis jätkata hoonete renoveerimisega. Eesmärk on kaasajastada kogu kompleks.
„Kaunis asukoht Lahemaa
looduse
rüpes
inspireerib
puhkeküla uusi eestvedajaid
panustama Lainela puhkeküla
arendamisse puhke- ja seminarikompleksiks,“ ütles ettevõtte
omanik Viktor Siilats. „Lainelasse on ühtviisi hea tulla nii
oma puhkust veetma, tähistama
oma elu suursündmusi kui ka
läbi viima töiseid koosolemisi.“

Auküla õitseb ja elab
Juuni lõpus toimus
Aukülas peale
kümneaastast pausi
taas külakokkutulek.
Külarahvas tähistas
Eesti 100. sünnipäeva
ja Auküla 777. aastat.
Täpselt nii kaugele
ajas ulatuvad esimesed
kirjalikud viited
Auküla kohta Taani
hindamisraamatus.
Auküla külavanema Tiit Tominga sõnul osales pidustustel üle
150 inimese – tulijaid-käijaid
oli ligidalt ja kaugelt.
Kokkutuleku pidulikuim hetk
oli külalipu esmaesitlus. „Mulle
kui inimesele mõjus kõige rohkem kui heiskasin lipu ja üheskoos laulsime „Kaunistagem
Eesti kojad,“ kommenteeris Tiit
Toming.
Lipu kujunduse taga seisab
üks suur mees - Heinz Valk, ja
selle üle tunnevad Auküla inimesed uhkust. „Heinz veetis
siin lapsepõlve ja nooruseaja, ta
käis Võipere koolis,“ selgitas Õie

Peale suvepuhkust, 15. augustil, kogunes kogukonnakomisjon
Karepa rahvamajas, et vaadata üle 2018. aasta tegevuskava.
Suve esimeses pooles valmis Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonna statuut.
On väga oluline, et igal külal või piirkonnal oleks oma esindaja
või esindus, et kaasa rääkida uue valla otsustusprotsessides. See
annab võimaluse kogukondadele olla enam kaasatud kohaliku
elu küsimuste otsustamiste üle. Esindajaks võib olla külavanem
või piirkondlik kogukonnakogu. Värskelt toimus külavanema valimine Annikveres, kus valituks osutus Mihkel Mosel.
Ka Aaspere küla on selle teema üles võtnud. Aaspere üks
esindajatest Pille Lipp ütles, et praeguste plaanide järgi kavatseb külakoda septembri teises pooles kokku kutsuda koosoleku,
kus arutletakse piikonna arengukava koostamise ja külavanema,
külanõukogu loomise üle. Lipp nentis, et hetkel on tõenäolisem
valida külanõukogu, ent enne koosolekut midagi kindlat pole.
Nad ootavad ära enamuse arvamuse ja siis liigutakse vastavalt
edasi.
Kehtestatud on ka ka Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord. Mõlemad annavad
kogukondale võimaluse enda soovide ja tegevuste teostamiseks ning panustamiseks kohalikku piirkonda. Taotluste esitamise tähtaeg on 15. septembril. Täpsemalt saate lugeda toetuse
andmise tingimuste kohta Haljala Valla Sõnumite käesolevast
numbrist (lk 4) või Haljala valla kodulehelt kogukonna menüüst
valides õigusaktid.
Koosoleku üheks teemaks oli Haljala valla kogukonna Facebooki lehe loomine. Eesmärgiks on Haljala valla kogukondade
vahel informatsiooni jagamine. Seal saavad külad, seltsid, mtü´d
tutvustada enda kogukonna tegemisi, kutsuda üles inimesi ühistegevustele ning luua ühtseid väärtusi.
Loodame, et see keskkond saab kogukonnateemade platvormiks! Seega siinkohal ka ülsekutse kõikidele saama lehe kasutajaks ja jälgijaks. www.facebook.com/Haljalakogukond

Triin Toming
Kogukonnakomisjoni esinaine

Lõppesid Haljala Rahvamaja
rekreatsiooniala ehitustööd
Kuu aega planeeritust varem valmis Haljala aleviku rekreatsiooniala rahvamaja taga. Projekti koostas Jott OÜ, arhitektideks on
Urmas Paul ja Lidia Zarudnaya.
Haljala Rahvamaja taga asuv rekreatsiooniala ehitustöödega
alustas MHE OÜ käesoleva aasta 16. aprillil, ehitustööde üleandmine on kokkulepitud 28. augustiks.
Kogu projekt läks maksma ligi 100 000, millest 85 protsendi
ulatuses rahastas Leader programm. 15 protsenti ehk 15 000 eurot tuli valla eelarvest omafinatseeringuna.
Projekti eesmärk oli ehitada paisjärve rahvamajapoolsele
kaldale puhkeala puiduga kaetud istekohadega ja jalgteega. Järvepoolne trepp renoveeriti ja ehitati välja terrass varikatusega.
Seda piirkonda on võimalik kasutada suvelavana.
Haljala Rahvamaja juhataja Martti Samolbergi sõnul toimub
rekreatsiooniala avamispidu kevadel. Samuti pöödrab ta rahvamaja ümbruses liikuvate inimeste tähele panu sellele, et värskelt
külvatud muruga pinnas on veel õrn ja palub sellel mitte talluda.
HVS

Erateede ehitus- ja remonttööde
toetamise taotlusvoor on avatud
Tiit Toming tütre Triin Tominga ja Õie Raudmägiga – Auküla 777. aastapäevale pühendatud kokkutuleku korraldustiim.
Foto: Katrin Kivi

Raudmägi, kes on üks Auküla
ajaloo hoidjatest ja kokkutulekute üks peakorraldajatest.
„Heinz ise ei saanud seekord
osaleda,“ jätkas Raudmägi. „Aga
ta saatis postiga kõne, mille Tiit
Toming külavanemana külalistele ka ette kandis.“
Aukülal ei puudu ka oma laul,
mille vormis laululooks külakarjase viisijupist inspireerituna
Reinuspi Juhan. Mõistagi esitati
laul ka kokkutulekul, kus eeslauljaks oli tema pojapoeg Vaiko Saar.
Niivõrd väärikate tähtpäevade tähistamise puhul otsustas

külavanem anda välja ka kaks
aumärki. Ühe neist sai vanameister Heinz Valk Auküla ajaloo säilitamise eest. Teine aumärk omistati Õie Raudmägile
ennastsalgava töö eest külahinge hoidjana.
Ajaloohuvilisena oli
Õie
Raudmägi ka sel sündmusel
välja pannud ajaloonurga, et
külalised saaksid tutvuda vanade Auküla esemete ja fotodega.
Auküla inimesed tunnevad aga
puudust nö päris muuseumi
järgi. „Meil on tõesti plaan teha
ajaloosahver“ märkis Toming ja
tõi esile, et kui mitmete teiste

külade ajalugu on laiali tassitud,
siis Aukülas on, mida säilitada ja
näidata – palju on veel alles!
Ka sel aastal toimus traditsiooniline pudru ühisöömine,
mille keetis Krassi talu noorperenaine Marge, esines bänd,
tantsis Segapidi tantsurühm.
Rahvas lustis külakiigel ja käis
ujumas.
„Auküla elab,“ leidis Raudmägi. „Külakokkutulek on esimene märk, mis näitab, et küla
elab.“
Katrin Kivi

Vabas vormis taotlus, koos tööde hinna- või vähempakkumise
dokumentidega tuleb esitada hiljemalt 15.09 Haljala Vallavalitsuse kantseleisse või e-postile haljala@haljala.ee.
Erateede ehitus- ja remonttööde toetamise eesmärk on toetada erateede omanikke erateede ehitus- ja/või remonditööde
teostamisel valla haldusterritooriumil.
Toetust on õigus saada isikul, kelle elukohaks on Haljala vald
ja kes omab valla haldusterritooriumil erateed või kasutab erateed lepingu või teeservituudi alusel. Taotlejal ei tohi olla taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevust Haljala ees. Toetuse suuruseks ühe eratee kohta aastas on
kuni 50 protsenti teostatud tööde üldmaksumusest, kuid mitte
rohkem kui 1000 eurot aastas.
Vallavalitsus teeb otsuse 30 kalendripäeva jooksul toetuse
avalduste esitamise tähtaja lõpust arvates. Hindamisel arvestatakse järgmised põhimõtted: suurim kasusaajate hulk; tööde
soodsaim maksumus; varasem toetuse mittesaamine, eratee
teenindab vähemalt kahte kinnistut. Toetus kantakse taotleja
arveldusarvele kümne tööpäeva jooksul arvates tööde ülevaatamist majandusosakonna töötaja poolt.
Lisainfo Haljala valla kodulehel haljala.ee või majandus- ja
hankejuht Aivar Aruja 327 8238, 518 7119 või aivar.aruja@haljala.ee
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Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 680,10
eurot.
Otsustati võtta kingina vastu kaks korteriomandit.
Väljastati Shaffles OÜ-le luba avalike ürituste korraldamiseks
Võsu alevikus kuni 1.septembrini 2018.
Kinnitati, kuni uue direktori ametisse kinnitamiseni, Haljala
Kooli direktori kohusetäitjaks õppejuht Õnnela Lembke.
Suurendati OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 45 000 euro
suuruses summas.
Anti nõusolek MTÜ Karepa Kalasadama süvendustööde käigus eemaldatud liiva ja savi setete paigutamiseks vallale kuuluvale Põhja maaüksusele ja määrata Lõuna maaüksuse korrastamise nõuded.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt mitteliitunuks, üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja keelduti ühe jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveost vabastamisest.
Kinnitati Võsu alevikus Mere tänaval ja selle lähipiirkonnas
liikluse korraldamiseks paigaldatud liiklusmärgid ning liiklusmärkide ja teemärgiste asukohad.

02.08.2018

Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 737 eurot.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 150,00 eurot Rakvere Kergejõustikuklubile ViKe Väikelaste Kergejõustikupäev korraldamiseks.
Väljastati ilutulestiku korraldamise luba Hansa Ilutulestikud
OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks 18.08.2018 Vihula mõisas ja
Vergi sadamas.

09.08.2018

Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 1700 eurot.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja neli jäätmevaldajat perioodiliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Kiideti heaks hajaasustuse programmi Kosta küla Teni talu
kanalisatsiooni süsteem rajamise ja Mustoja külas Vana-Käspri
talus veesüsteemide ja puurkaevu rajamine projektide aruanded.
Nõustuti maa riigi omandisse jätmiseks esitatud kolmeteistkümne piiriettepanekuga Eisma, Kavastu, Kiva, Noonu, Salatse
külas ja Võsu alevikus.
Nõustuti Võle külas Mullamäe ja Jaagu katastriüksuste piiride
muutmisega.
Nõustuti Tatruse külas Ristikivi katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks Ristikivi ja Ristkivipõllu sihtotstarbega
maatulundusmaa.
Määrati Salatse külas Kurmi katastriüksuse uueks lähiaadressiks Suur-Härma.
Väljastati projekteerimistingimused Haljala alevikus Rakvere
mnt 9a kinnistule PVC-halli püstitamiseks ja Koljaku külas Roosi kinnistule elamu laiendamiseks üle 33% mahust.
Väljastati ehitusluba Aaspere külas Varjukase kinnistutele
päikeseelektrijaama rajamiseks, Võsu alevikus Rakvere teel aktiivkapi ja fiiberoptilise sidekaabli rajamiseks ja Põdruse külas
Männimäe kinnistule üksikelamu püstitamiseks.
Väljastati kasutusluba Vainupea külas Sikuti kinnistul asuvale
elamule ja saunale, Kosta külas Teni kinnistul asuvale biopuhastile ja Käsmu külas Merekooli tn 4 kinnistul asuvale seltsimajale.
Otsustati algatada Võsu alevikus Aasa tn 12 kinnistu detailplaneeringu koostamine.
Kinnitati Haljala valla hankekord uues redaktsioonis.
Esitati volikogule kultuuri- ja hariduskomisjoni poolt esitatud
Haljala valla noortevolikogu põhimääruse eelnõule muudatusettepanekud ning esitati eelnõu volikogule uues redaktsioonis.
Otsustati esitada volikogule menetlemiseks järgmised eelnõud:
1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri;
2) Haljala vallavara valitsemise kord;
3) Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise
kord;
4) eelnõud Haljala valla Spordikeskuse asutamiseks;
5) Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsuse nr 113 „Vara tasuta
kasutusse andmine„ kehtetuks tunnistamine;
6) Nõusoleku andmine hoonestusõiguse üleandmiseks (Uus
põik 3, Haljala alevik).
Otsustati korraldada avatud riigihange „Haljala valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine“.
Otsustati korraldada avalik kirjalik enampakkumine Essu külas Kurvakodu detailplaneeringu alal seitsmele katastriüksusele hoonestusõiguse seadmiseks ja kinnitada enampakkumise
komisjon koosseisus Leo Aadel, Avo Bergström, Aivar Aruja ja
Maarja Kuuskla.
Tunnistati Vergi külas Lasteaia kinnistul Vergi raamatukogu
hoones asuva mitteeluruumi rendile andmiseks korraldatud
enampakkumisel edukakas pakkujaks Loomaarst Viivo Võlu OÜ.
Väljastati SA-le Võsu Kuurort luba avaliku ürituse „Kogukonnapäev/ muinastulede öö“ korraldamiseks 25. augustil Võsu alevikus.
Vallavalitsuse infotunnis arutati Haljala Kooli projekteerimise
hanke, SA Võsu Kuurort halduslepingu, Haljala köstrimaja edasisest kasutamise, Haljala Lasteaed Pesapuu palgafondi suurendamise (teise sõimerühma tegevuse jätkamine) ja Shaffles OÜ taotlusega seoses Võsu aleviku kaubanduse korraldamise teemadel.

Tasub teada

september 2018

Haljala vald toetab
huviharidust ja sporti
Kristi Aron
Abivallavanem

Peagi saabuva
kooliaastaga algab
uus huvihariduse
ja huvitegevuste
õppeaasta. Iga
õppeaasta alguses,
hiljemalt 15. oktoobriks
saavad lapsevanemad
esitada taotlusi
huvihariduse ja
huvitegevuse toetuse
saamiseks.
Toetust makstakse õppeaasta
ehk üheksa kuu eest. 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.
Toetatakse kuni kahe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist ühes
õppeaastas. Toetust makstakse
õppemaksu, kohamaksu, osalustasu ja transpordi kulude
katteks:
1) toetatakse ühe huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist kuni 100%

ulatuses;
2) toetatakse teist huvihariduse omandamist või huvitegevuse harrastamist kuni 50%
ulatuses.
Toetus makstakse kuludokumentide alusel taotlejale või
kokkuleppel teenuse osutajale.
Oleme huvitatud, et võimalikult paljud lapsed leiaksid endale meelepärase huvitegevuse
või huvihariduse lähemal või
kaugel, mis toetaks nende vaba
aja mõtestatud sisustamist.
Lisaks tasulistele võimalustele on koolide ning teiste allasutuste juures ringid, mis on lastele tasuta ning milleks seetõttu
eraldi toetust taotleda pole vaja.
Toetuse taotlemise täpsemad
tingimused on toodud Haljala
valla kodulehel rubriigi HARIDUS JA NOORSOOTÖÖ alamrubriigis HUVIHARIDUS.

SPORTIMISVÕIMALUSTEST
Suve keskpaigas ühtlustati Võsu

Spordihoone ja Haljala võimla
teenuste kasutamise tasumäärad. Haljala valla elanikele, kelle
elukoht rahvastikuregistri andmetel on Haljala vald ja Haljala
valla seltsidele ja seltsingutele
on teenused tasuta.
Erisused puudutavad inventari rentimist, sauna kasutamist
ning riietus- ja duširuumi kasutamist ilma sportimisvõimalusi kasutamata. Mujale sisse
kirjutatud isikutele kehtivad
20.06.2018 kinnitatud tasumäärad, mis on kättesaadavad spordisaalides kohapeal ning nii
Haljala valla kui ka Võsu Spordihoone kodulehtedel.
Tasuta teenuse saamiseks
tuleb Haljala valla elanikul end
spordihoones või -saalis nimeliselt registreerida. Registreerimislehtede alusel on võimalik
hinnata saalide koormust ning
teha statistilist analüüsi. Haljala
valla seltsid ja seltsingud saavad
tasuta kasutada kokku lepitud
saali aega ning sellisel juhul

pole tarvis end ükshaaval registreerida, vaid piisab seltsi või
seltsingu vastutava isiku poolt
edastatud informatsioonist osalejate arvu kohta. Kui aga seltsi
või seltsingu liige kasutab saali väljaspool organisatsioonile
broneeritud aega, tuleb tal end
registreerida nimeliselt teiste
saali kasutajatega samadel alustel.
Tagamaks kõigile valla elanikele spordisaalide kasutamise
võimalust, on saali kasutamisele kehtestatud ajalised piirangud – tasuta on saali võimalik
kasutada üldjuhul üks tund. Kui
saal pole hõivatud individuaalset saali aega kasutava seltsingu,
seltsi või treeningrühma poolt
ning järjekorda pole, võib sportida pikemalt.
Oluline on tutvuda spordisaalides kehtiva kodukorraga,
mis sätestab saalide kasutamise
tingimused, tagab harrastajate
heaolu ning puhtuse.

MTÜd saavad toetust
Anneli Kivisaar

Kogukonna- ja arendusnõunik
Maikuus võttis Haljala Vallavolikogu vastu määruse, mille alusel on valla eelarvest võimalik
taotleda toetust mittetulunduslike tegevuste läbiviimiseks.
Toetuse andmise eesmärk on
arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd,
toetada kultuuri-, spordi-, ühistegevuse, noorsootöö, keskkonnakaitse ja terviseedendamise vaba aja võimalusi.

TOETUST ANTAKSE:
 tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele taotleja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
 ühekordse toetusena mittetulundus- ja äriühingutele,
seltsingutele ja üksikisikutele
Haljala valla elanikele suunatud
või elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (edaspidi
ürituse) teostamiseks ja/või valla esindamiseks;
 projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest
fondidest ja programmidest

rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

TAOTLEJA:
 tegevuskoht peab olema
Haljala vald;
 tegevusest peavad kasu saama Haljala valla elanikud;
 tegevuse eesmärgiks elukeskkonna arendamine ja elanike heaolu väärtustamine ning
avalikkuse kaasamisele suunatud tegevus;
 peab olema tegutsenud avalikkusele suunatud valdkondades vähemalt 6 kuud.
Taotlejal
peavad
olema
täidetud kõik kohustused
riigi ja Haljala valla ees.
Toetuse saamiseks esitab
taotleja Haljala Vallavalitsusele vormikohase taotluse,
mis koosneb avaldusest, eelarvest ja taotleja kohta käivast taustainformatsioonist:
 mittetulundusühingu
puhul
liikmete nimekiri, sihtasutuse
puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingulepingu
koopia;
 varasema tegevuse kirjeldus
vähemalt kahel taotlemisele
eelnenud aastal kui tegevus on

toimunud varem;
 andmed vajalike finantsressursside olemasolu või nende
saamise allikate kohta;
 sündmuse
korraldamise
toetuse taotlemisel orienteeruv ajakava;
 investeeringuks toetuse taotlemisel kaks hinnapakkumist
(asjade ostmisel kui ostetava
asja hind ületab 600 eurot ja
ehitus- ja remonttööde puhul
kui projekti eelarve ületab 1000
eurot).
Taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse hiljemalt jooksva aasta 15. septembriks.
Taotlused vaatab vallavalitsus läbi hiljemalt 15. oktoobriks ja esitab vastavalt valla
eelarvestrateegias
kinnitatud
summale koondina kooskõlastamiseks volikogu kultuuri- ja
spordikomisjonile ning volikogu kogukonnakomisjonile.
Taotluste menetlemisel lähtutakse taotluste vastavusest
toetuse andmise eesmärgile,
avalikust huvist, kogukonna
kaasatusest, sündmuse uudsusest või järjepidevusest ning
eetilistest tõekspidamistest. Ar-

vesse võetakse ka muude toetajate toetuse osatähtsust.
Komisjonide sisulised seisukohad on eelduseks menetletavate taotluste kajastamiseks
vallavalitsuse poolt koostatavas
järgmise aasta eelarve eelnõus.
Otsuse toetuse eraldamiseks
või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus pärast eelarve kinnitamist. Toetuse saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul
arvates otsuse langetamisest.
I nve s t e e r i n g u t o e t u s t e
maksmine neile, kes kasutavad
vallavara ja toetus on seotud
nimetatud vara parendamise
või uuendamisega, toimub vastavalt selle vara rendilepingule
või vastavalt vallavara kasutada
andmise korrale ning fikseeritakse kahepoolsete kokkulepetega vastavates lepingutes või
nende lepingute lisadena.
Toetuste andmise kord ja
taotlusvormid on kättesaadavad Haljala valla kodulehel
http://www.haljala.ee/
oigusaktid.
Abi ja lähem info toetuste taotlemise kohta anneli.kivisaar@
haljala.ee või telefonil 525 1127.
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Milliseid sotsiaalteenuseid
pakub Haljala vald?

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
16.08.2018

Klaarika Adonov
sotsiaaltööjuht
Sotsiaalteenuste eesmärgiks on
aidata kaasa isikute toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi paranemisele
ja säilitamisele.

TÄISEALISE
ISIKU HOOLDUS
on mõeldud isikule, kes oma
vaimse või kehalise puude tõttu
vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.
Hooldaja määramist on õigus
taotleda sotsiaalhoolekandega
hõlmatud täisealisel isikul, kellel puuduvad perekonnaseaduse alusel ülalpidamist andma
kohustatud isikud ning kellele
ei ole määratud eestkostjat,
kuid kes oma vaimse või kehalise erivajaduse tõttu vajab oma
õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks teatud toiminguteks kõrvalabi.

VÄLJASPOOL ISIKU
KODU OSUTATAV
ÜLDHOOLDUSTEENUS
on sotsiaalteenus, mille eesmärk on turvalise keskkonna
ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või
elukeskkonnast
tulenevatel
põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt
iseseisvalt toime tulla ning kes
ise või kelle suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamist
andma kohustatud isikud ei ole
võimelised üldhooldusteenuse
eest oma varalisest seisukorrast
tulenevalt täies osas tasuma.

ELURUUMI
TAGAMISE TEENUS
eluruumi kasutamise võimaluse
kindlustamine isikule, kes ei ole
sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda
ja oma perekonna vajadustele
vastavat eluruumi tagama või
kellel on puudest tingitult raskusi talle kuuluvas või tema
valduses olevas eluruumis liikumise või endaga toimetulekuga. Eluruumi tagamise teenus sisaldab ka puudega isikule
ametiasutuse korraldatavat abi
puudega isikule kuuluva või
tema valduses oleva eluruumi
(puudega isiku koduse keskkonna) kohandamiseks nii, et
puudega isik saaks võimalikult
kaua elada koduses keskkonnas
ning selles keskkonnas iseseis-

valt toime tulla.

VÕLANÕUSTAMISTEENUS
abistada isikut tema varalise
olukorra
kindlakstegemisel,
võlausaldajaga läbirääkimiste
pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste
tekkimist
toimetulekuvõime
parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud
probleeme.

KODUTEENUS
täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine
kodustes tingimustes, säilitades
ja parandades tema elukvaliteeti. Koduteenuse osutamisel
abistatakse isikut toimingutes,
mida isik terviseseisundist,
tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel
ei suuda sooritada kõrvalabita,
kuid mis on vajalikud kodustes
tingimustes elamiseks. Koduteenuse osutamisel osutatakse
isikule järgmiseid teenuseid:
nõustamine; igakuiste eluasemekulude maksmisel abistamine; abistamine toiduainete ja
majapidamistarvete varustamisel; pesu pesemise korraldamine; saunateenuse korraldamine;
invatransporditeenuse osutamise korraldamine; sooja toidu koju toomise korraldamine;
abistamine eluaseme kütmisel;
abistamine eluruumi korrastamisel; abistamine dokumentide
koostamisel, toetuste ja teenuste taotlemisel; abistamine arstiabi korraldamisel; abistamine
vajadusel toidu valmistamisel;
ravimite ostmine, esmaabi- ja
invaabivahendite
soetamine;
veevärgi puudumisel vee tuppa
toomine ja heitvete väljaviimine eluruumist; abistamine ühekordsetes asjaajamistes.

TUGIISIKUTEENUS
iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike,
psühholoogiliste või tervislike
probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.
Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku
suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises. Last
kasvatavale isikule (v.a isik, kes
kasvatab ja hooldab last oma
töökohustustest tulenevalt) tugiisikuteenuse osutamisel on
täiendav eesmärk lapse hooldamise, turvalise ja toetava kasvukeskkonna ning lapse arengu
tagamine.

ISIKLIKU
ABISTAJA TEENUS
suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse §
2 lõike 1 tähenduses puude
tõttu füüsilist kõrvalabi vajava
täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis
eluvaldkondades, vähendades
teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust. Isikliku abistaja teenuse
osutamisel abistatakse teenuse
saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu
füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevastes tegevustes (liikumisel,
söömisel, toidu valmistamisel,
riietumisel, hügieeni- ja majapidamistoimingutes,
muudes
toimingutes). Isiklik abistaja aitab puudega inimesel endal tegutseda, st isik ja isiklik abistaja
tegutsevad koos.

VARJUPAIGATEENUS
täisealisele isikule, kes ei ole
võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha

võimaluse tagamine. Varjupaigateenust on õigus saada sotsiaalhoolekandega
hõlmatud
isikul, kes viibib abivajaduse
hetkel Haljala valla haldusterritooriumil, kellel puudub
ööbimiskoht ja kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta
tagama ning kellele ei ole võimalik mõne muu sotsiaalhoolekandelise teenusega ööbimiskohta tagada.

soovitakse vähendada tööealise
inimese hoolduskoormust, mille tulemusel nad saavad siirduda tööturule või jätkata tööturul
osalemist. Isikliku abistaja teenuse ja tugiisikuteenuse raames
püütakse suurendada tööealiste
erivajadustega inimeste tööle
saamise võimalusi, tööturule sisenemist või jätkamist.
Projekti
raames
luuakse
maakonda 14 tugitöötaja kohta
(7 isikliku abistaja ja 7 tugitöö-

taja kohta). Projekti toel saavad
hoolekandeteenuseid kaheaastase projektiperioodi jooksul
ligi 180 abivajajat. Projekti algab käesoleva aasta novembri
algusest 1. novembrist ja kestab
kuni 2020. aasta oktoobri lõpuni.
„Haljalale, nagu ka teistele meie maakonna valdadele,
tähendab see seda, et tuleb
juurde kaks täiendavat teenuse
pakkujat,“ ütles Haljala valla

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 13

Võsul, 21. augustil 2018 kell 16:00.
Istungil osales 15 volikogu liiget: Kristjan Alanurme, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer
Lille, Aivar Maurer, Annes Naan, Margus Punane, Mare Raja,
Koidu Saamot, Greete Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja
Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Anti Puusepp ja Triin Toming.

TURVAKODUTEENUS

MÄÄRUSEGA NR 32

tagada ajutine eluase, turvaline
keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada vältimatu
abi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime
igapäevaelus, ning teavitada
isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east
ja vajadusest tagatakse ka tema
hooldamine ja arendamine.

kehtestati Haljala valla Spordikeskuse põhimäärus

SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

OTSUSEGA NR 58

võimaldada isikutele, kes sotsiaalsete, majanduslike või
tervislike probleemide tõttu
vajavad avalike teenuste saamiseks või elukondlike vajaduste
rahuldamiseks abi Haljala valla
haldusterritooriumil või riigi
territooriumil liikumiseks.
Sotsiaalteenuse
taotlemiseks
esitab taotleja dokumendid,
mis on vajalikud sotsiaalhoolekandelise abi saamise õiguse
väljaselgitamiseks.
Täpsemat
infot sotsiaalteenuste taotlemise kohta saab Haljala vallavalitsusest.
Sotsiaaltöötajate
kontaktid: urve.vogt@haljala.ee
tel: 327 8226; 5656 6931. eha.
veem@haljala.ee tel: 325 8644;
5669 4345

MÄÄRUSEGA NR 33
kehtestati Haljala valla noortevolikogu põhimäärus

MÄÄRUSEGA NR 34
kehtestati Haljala vallavara valitsemise kord

MÄÄRUSEGA NR 35
kehtestati Haljala valla erateede ehitus- ja remonttööde toetamise kord

moodustatakse alates 1. jaanuarist 2019 Haljala Vallavalitsuse
hallatav asutus Haljala valla Spordikeskus.
Korraldatakse ümber valla hallatav asutus Võsu Spordihoone
ning liidetakse moodustatava hallatava asutusega Haljala valla
Spordikeskus. Liitmise tulemusel lõpetatakse Võsu Spordihoone
tegevus 31. detsembril 2018. Haljala valla Spordikeskuse struktuuriüksused on Võsu Spordihoone ja Haljala võimla.

OTSUSEGA NR 59
tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsus nr
113 „Vara tasuta kasutusse andmine„ , millega anti MTÜ-le Võsu
Spordiklubi otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat
osa Võsu alevikus asuvast kinnistust Võsu rand 1.

OTSUSEGA NR 60
anti nõusolek vallale kuuluvale kinnistule Uus põik 3 Haljala alevikus seatud hoonestusõiguse võõrandamiseks. Hoonestusõiguse võõrandamise nõusolek anti tingimusel, et hoonestusõiguse
omandajale lähevad üle kõik valla ja hoonestaja vahel sõlmitud
hoonestusõiguse ja asjaõiguslepingust tulenevad õigused ja kohustused.
Toimus umbusaldushääletus vallavanem Leo Aadeli suhtes. 17st volikogu liikmest oli kohal 15 ja umbusalduse poolt hääletas
neist 6 volikogu liiget, vastu oli 9. Umbusalduse avaldamine ei
leidnud volikogu istungil toetust.

VIROL sai toetust
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
(VIROL) sai taas toetust Euroopa Sotsiaalfondist.
Eelmisest
taotlusvoorust
saadi tugiteenuste parendamiseks ligikaudu 292 000 eurot.
II taotlusvoorus lisandus veel
280 000 eurot. Lisaks tugiisikuteenuse ja koduteenuse pakkumisele pakkuda uue teenusena
maakonnas ka isikliku abistaja
teenust.
Koduteenuse pakkumisega

Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku sumas 105,63 eurot.
Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu töötajate koosseis alates
27.08.2018.
Täiendati ja muudeti Haljala valla 2018 hankeplaani.
Nõustuti Palmse külas asuva Kärka katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks Kärka sihtotstarve maatulundusmaa
100% ja Kivimurru sihtotstarve elamumaa 100%.
Väljastati projekteerimistingimused Sagadi külas Põldre katastriüksusele suvemaja ja garaaži püstitamiseks.
Kinnitati 2018 aasta hajaasustuse programmist toetuse saajate
nimekiri.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt mitteliitunuks.
Määrati valla esindajaks Lahemaa rahvuspargi arhitektuurinõukogusse Eve Ong ja asendusliikmeks planeerimisspetsialist
Peep Linno.
Seoses reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja eelnõule tehtud muudatusettepanekutega otsustati võtta eenõu menetlusest
tagasi.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetust MTÜ-le Rakvere Korvpall summas 600 eurot kuus, ajavahemikus september –
detsember 2018, korvpallitreeningute läbiviimiseks Haljala valla
I-IV klassi õpilastele Haljala Kooli võimlas.

Järgmine korraline volikogu istung toimub 18. septembril 2018.
sotsiaaltöö juht Klaarika Adonov. „Koduteenuse, tugiisikuteenuse ja isikliku abistajateenuse kättesaadavus suureneb
veelgi.“
„Kes täna projektis osalevad,
saavad teenust edasi ka alates
01.03.19,“ lisas ta. „Praegune
projekt lõppeb 28.02.19“

HVS

Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

Haljala Valla Sõnumid
Haljala Valla Sõnumid on mõeldud jõudma iga
Haljala valla elaniku ja asutuse postkasti. Kui mingil
põhjusel ei jõua valla leht teieni kuu kolme viimase tööpäeva jooksul, siis palun andke sellest teada
aadressil: leht@haljala.ee

6

Kogukond

september 2018

Võsu kultuurisuvi oli
sündmusterikas

LÜHIDALT

Mart Sander, Hannula Lepp, Kulle Raig, Pirjo Jonas, Jassi Zahharov ja
Artur Raidmets.
Foto: Toomas Lepp

Võsul toimus viiendat suve
Georg Otsa laulude kontsert
12. augustil toimus Võsu Rannaklubis juba viiendat korda Georg
Otsa laulude kontsert.
Margus Kappeli virtuoossel saatel panid pilgeni publikust täitunud Võsu Rannaklubi saali helisema Vanemuise ooperisolist
Pirjo Jonas ja Estonia esinumber Jassi Zahharov. Hea retropanuse andis multitalent Mart Sander esitades Georg Otsa omaaegseid nõukogude laule.
Ekraanilt sai näha ka Georg Otsa koos isa Karl Otsaga duetti
laulmas.
Ühe menukaima etteasete tegi aga Sander koos kava konferansjee Artur Raidmetsaga, kui tuli esitamisele Laul nõukogude aatomist.
Oivaliselt kõlasid operetiviisid duettide Sander-Jonas ja Zahharov Jonas esituses. Georg Otsa aitas meenutada kirjanik Kulle
Raig.
Korraldajad Hannula ja Toomas Lepp tänavad publikut ning
Haljala valda, tänu kellele kontsert Georg Otsa mälestuseks
teoks sai.

Kindlasti leidsid kõik huvilised
endale meelepärase kontserti
või etenduse, mida suve jooksul
Haljala vallas külastada.
Lisaks
valla
korraldatud
sündmustele aitasid Haljala Valla kultuurielu rikastada nii kohalikud kui väljast poolt tulnud
sündmuste korraldajad. Erilistena jäid silma Võsu Rannafestival ja Georg Otsa festival, mille
vahele jäi mitmeid väiksemaid
kontserte üle kogu valla.
Oma panuse on andnud mitmed kohalikud restoranid ja
meelelahutusasutused. Olgugi, et nii mõnelegi on tundud
sündmuste programm liiga tihe
ja kohati ehk lärmakas, aga rahustuseks võib öelda, et seda
toimub vaid korra aastas, paar
kuud.
Valla korraldavatest sündmustest erilisemalt tooks välja

Puhkpilliansambel Brassical Võsul.
Foto: Rene Jakobson

Võsu Muusikapäevad, mis on
saanud Võsu üheks suursündmuseks ning ma loodan, et Haljala vald jääb neid ka tulevikus

korraldama, sest see puhkpilli
ja jazz muusikale pühendatud
sündmus toimub 1992. aastast
alates ja on suuresti kujunda-

nud valla omanäolisust.
Andres Truman

VÕSU MUUSIKAPÄEVAD PILDIS
Sellel aastal 13. juulil kulgesid Võsu
Muusikapäevade kontserdid mööda Võsu-Käsmu
kergliiklusteed. Fotod on teinud Rene Jakobson.

HVS

SPORT

Spordisündmused

Lääne-Virumaa puhkpilli ansambel H A A R andis oma kontserti Võsu
Rannaklubi tagumisel nõlval, mis oli just midagi klassikalise muusika
austajatele.

9. septembril kell 12.00 Haljala staadionil “Põnnide 3-võistlus”
15-16. septembril kell 10.00 Võsu spordihoones “Haljala valla
lahtised MV KORVPALLIS”
19. septembril Aaspere-Haljala jooks Selle peaks muidugi
Greete käest üle uurima kas ikka on sellel kuupäeval,kuna see
kooli üritus.
22.sept kell 10.00 Võsu spordihoones “Haljala valla lahtised
MV KOROONAS”

TEATED

Haljala postkontorist saab postipunkt
Omniva annab teada, et alatest septembrist viiakse Haljala postkontori teeninduspiirkond üle Haljala postipunkti.
Haljala postipunktis pakub Omniva kõiki postiteenuseid ning
teenuste kasutamiseks vajalikke tooteid: margid, ümbrikud,
pakkevahendid jne. Postmarke on edaspidi võimalik osta ka
Selverist ja kliendihalduri kaudu. Kahjuks puudub postipunktis
ettevõtetel võimalus arveldada arvega, mistõttu soovitame oma
äriklientidel kasutada Rakvere postkontorit või sõlmida kahepoolne postivahetus. Postipunktis on võimalik tasuda ainult
sularahas või kaardiga. Lisaks asendavale Haljala postipunktile
on lähimad ümberkaudsed postiasutused Rakvere postkontor ja
Tõrremäe postkontor.
Postiasutuste asukohad ning lahtiolekuajad:
Haljala postipunkt, Rakvere maantee 2, Haljala alevik
E-R 10:00-15:00; L,P suletud
Rakvere postkontor, Ferdinand Gustav Adoffi tänav 11,
Rakvere linn E-R 9:00-18:00; L 9:00-14:00; P suletud NB!
20.08 suletud.
Tõrremäe postkontor, Tõrremäe küla, Põhjakeskus,
Rakvere vald E-R 10:00-18:00; L 10:00-16:00; P suletud; NB!
20.08 suletud.
Omniva
Juulikuu paberväljaandes ilmus ekslikult valede andmetega
surmateade. Korrektsed andmed on: REGINA IVANOVA
13.02.1968-30.06.2018
Ajalehe toimetus ja vallavalitsus vabandavad vea pärast ja
avaldavad kaastunnet lähedastele.
Juulikuu lehes jäi eksklilt märkimata valla 87aastaseks saavad naised augustis 2018. Ajalehe toimetus ja vallavalitsus vabandavad vea pärast ja õnnitlevad:
KERTU NAAN – 02.08 Aasumetsa küla
VILMA KESKKÜLA - 07.08 Aaspere küla
ELFI JÄRVALA – 07.08 Uusküla küla
LALLI RANDOJA – 30.08 Vergi küla

Estonian Dixieland Bandi kontsert toimus Võsu Sadamas, mis viis otsekui
ajas tagasi hea vana dixielandi jazzi juurde.

Peep Pihlak, Johannes Pihlak ja
Tõnu Timm mängisid publikule
kergliiklustee lõpus Käsmus.

Puhkpilliansambel Brassical andis
meeleoluka kontserti Võsu-Käsmu
kergliiklustee paadi vaateplatvormil.

Rahvusvaheline koostööprojekt
„Säästva turismi arendamine“
2017. aasta septembris käivitus
rahvusvaheline koostööprojekt
„Säästva turismi printsiipide rakendamine rahvusparkide, kaitsealadega piirkondades“. Selle
viib ellu LEADER tegevusgrupid järgmistes tegevuspiirkondades: Eestist Arenduskoda,
Rohelise Jõemaa Koostöökogu
ja Kodukant Läänemaa, Lätist
Cesis District Rural Partnership ja Business Association of
North Kurzeme, Sloveeniast
LAG Between Sneznik and Nanos ja Soca Valley ja Portugalist
Madeira saarel ADRAMA ja
mandriosas ATAHCA.
Koostööprojekti juhtpartner
on MTÜ Arenduskoda. Koostööprojekti on oodatud osalema piirkonna ettevõtted, elanikud ja asutused, et suurendada
vastastikkust koostööd ning leida üheskoos viise toodete, teenuste ja piirkondade arenguks.
Projekt peamiseks teemaks
on „Säästva turismi arendamine“ keskendudes säästva
turismi pakkumisele ja tee-

nuste arendamisele. Projektiga
motiveeritakse osalevate piirkondade ettevõtteid, asutusi ja
elanikke ning nende partnereid
kolme tasandilisele koostööle:
võrgustamisele, ühisturunduse
käivitamisele ning arendamisele.
Kaitsealaste
piirkondade
jaoks käivitatakse personaalsuse elementidega turundustegevus ja mitmetasandilise ühisturunduse arendamine.
Projektis on olulisel kohal ka
kohalikud ja rahvusvahelised
tegevused nagu näiteks kliendikäitumise jm uuringud, kohalikud ja rahvusvahelised õppereisid ning arendusseminarid,
infrastruktuuri ja strateegilist
arendustööd toetavad tegevused.
Uudseks aspektiks mitmetasandilise ühisturunduse juures
on personaalsuse aspekt, kus
nii säästva turismi ettevõtjad
kui piirkondade haldusorganisatsioonid kavandavad kasutada personaalset soovitamist

ja üksteise turundusväljundite
sidumist ühisturundusse. Projekti tegevused võimaldavad
nii ettevõtetel, asutustel kui ka
piirkondade elanikel erinevates
valdkondades oluliselt areneda.
Projekti juhtpartneriks on
Arenduskoda, kes jätkab laiema avalikkuse teavitustöödega
Arenduskoja piirkonna säästva
turismi ettevõtjatest ja nende
teenustest, toodetest. Koostöös
Arenduskoja piirkonna partneritega koostatakse ka säästva
turismi arengustrateegia, mille
paremaks teostamiseks viiakse läbi õppereise erinevatesse
piirkondadesse, kus ettevõtetel,
asutustel ja elanikel on õpetlikud ja pikaaegsed säästva turismi kogemused.
Seni on projekti raames toimunud suveülikool Roostal,
õppereis Lätti Põhja-Kurzeme
piirkonda ning käesoleval aastal
arendusseminar „Madalhooaja
teenuste arendamine”, õppereis
Sloveeniasse Triglav rahvusparki ja Soomaale Rohelise Jõemaa

Koostöökogu piirkonda, käivitus Lahemaa ja Soomaa välisturistide uuring, kodulehe www.
seic.ee integreerimine.
Kõige suurem pärl Lahemaa
piirkonnas on Lahemaa säästva turismi arengustrateegia
koostamise raames toimunud
seminarid, kus on osalenud üle
30 piirkonna säästva turismi ettevõtte ja organisatsiooni esindajat.
Augustis ja septembris leiavad aset õppereis Matsallu,
septembris Lätti Cesise piirkonda ja Lahemaa säästva turismi strateegia seminar.
Strateegia valmib novembris,
mille järel plaanib Arenduskoda
ja Keskkonnaamet esitada taotluse EUROPARC sertifikaadi
saamiseks 2019. aasta lõpuks.
Kogu projekti info on leitav
kodulehel www.arenduskoda.
ee
Katrin Suursoo
Projektijuht
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Krõtakeste sünnipäevakink – reis
Portugali folkloorifestivalile
Alguse sai see kõik aasta tagasi
õhku paisatud mõttest osaleda
55. Europeadel Portugalis. Üllatuseks olid kõik 14 naist kohe
ideest vaimustuses. Hoogu ei
pidurdanud isegi teadmine, et
kogu ettevõtmine tuleb igaühel
oma taskust kinni maksta.
Sügisel lõi juhendaja Kaidi
organiseerimisrattale hoo sisse. Lennupiletid osteti hooaja
alguses ära, teadmata veel, kas
kõik 24. juulist – 3. augustini
üldse rivis on ja töölt vabaks
saavad.
Sügisest suveni kulges kõik
tavapärases rütmis: kaks korda
nädalas trennid, uued tantsud
üldtantsupeoks ja festivaliks.
Sinna vahele mahtusid tantsud
lõikuspeoks ja Võsu rannahooaja avamiseks.
Aeg lendas linnutiivul ja kätte jõudiski juulikuu varahommik, kus naised hoolega pakitud ja kaalutud kohvritega kella
neljast alates tee ääres bussi ootasid, et lennukile jõuda.
18 tundi hiljem olime imelisse väikelinna Viseusse kohale
jõudnud. Väsinud küll, aga põnevil tormasime linna peale.
Näljastena astusime sisse vanalinna väikesesse pererestorani,
kus kohe esimesel õhtul õnnestus ära maitsta portugali rahvusroog bacalhau - eesti keeli
soolatursast õhtusöök. Heeringat ja kilu armastava ja soolakalaga harjunud eestlase jaoks oli
see ometi natuke karmi võitu.
Või oli lihtsalt portsjon suur,
igatahes, vaatamata meie suurepärasele lastetoale ei suutnud
meist keegi taldrikut korralikult
tühjaks süüa.
Eredaimad elamused festivalil olid kõik nii või teisiti meie
ilusatest rahvariietest tingitud.
Kõikjale, kuhu sattusime, aval-

ÕNNITLEME VANEMAID

MARLEEN VIRVE ja ALAR ROSIN
poeg JOHAN ROSIN sündis 19.07.2018
ANTONINA VORONTSOVA ja KAIDO KUUSKÜLL
tütar KASSANDRA KUUSKÜLL sündis 24.07.2018
MAARIT MATTI ja SVEN PÄRNIK
poeg JASPER PÄRNIK sündis 29.07.2018

ÕNNITLUSED

94
LAINE KASK – 23. september, Võsu alevik
HILDA LEHISTE – 25. september, Aaspere küla

92
ILMA BIIDER – 05. september, Kisuvere küla

91
INNA VÄLKMANN – 28. september, Käsmu küla

88
Miks tulla tantsima?
Ruth vastas nii: ‘’Soovist edasi kanda meie imelist tantsukultuuri ning nüüdseks äraproovitud võimalust seda
teha erinevatel festivalidel laias maailmas ja oma kodusel tantsupeol’’.
FOTO: Tiiu Mürk

dati meile armastust, aplodeeriti, fotografeeriti. Ei pea olema
superstaar, et rahva tähelepanu võita, tarvitseb vaid oma
esiemade rahvariided selga
sättida ja kodumaalt kaugemale
sõita!
Elamus oma ette olid tänavakontserdid rohke publikuga.
Esimesel tantsiti veel vanast
harjumusest väikese ärevusega,
teisel tunti end suurepäraselt ja
esineti mõnuga. Uus kogemus
peale teist kontserti oli tahtmine veel üles astuda. See tunne
valdas meid uuesti Portos, kus
igal sammul keegi tänaval esines ja raha teenis. Oleksime
seda täiesti tasuta teinud aga
kõlari puudumise tõttu jäi see

kahjuks ära.
Porto oli linn, kuhu sõitsime
Viseust edasi, et reisist viimast
võtta ja puhata. Unustamatud
olid Portugalile omased kahhelkividga vooderdatud majad,
uhkete mustritega või veel uhkemate seinamaalingutega ja
kõnniteed ja linnaväljakud, mis
olid laotud väikestest kahhelkivi tükikestest. Imelised hortensia hekid, õitsvad magnooliad,
värvi ja õite rohked puud mille
nimegi ei tea.
Võimsa elamuse saime ookeani ääres – sellist külma,
vahutavat laintemöllu nägid
paljud meist esmakordselt. Ja
portugallased ise – heasüdamlikud, tähelepanelikud, nae-

ratavad. Uskumatult rahulik ja
jalakäijatega arvestav liikluskultuur, kas tõesti on põhjus
päikeses ja soojuses? Imelised
vanalinnad oma kitsukeste tänavatega, Porto raudteejaama
sisearhitektuur, muljetavaldav
punaste katuste meri ,mis ulatus kuni silm seletas.
Tänu suurepärastele muljetetele ja kogemustele on Krõtakesel algaval hooajal peale
üldtantsupeo plaanis uus folkfestival, see kord Europeade
56. Saksamaal, Frankenbergis.
Riina Kens
MTÜ Võhma Seltsimaja

kordoni aia ääres olev piirivalvekoer Djoma mälestuskivi. Üle
20 aasta piiril valvanud koer
keeldus vene vägedega lahkumast ning „patrullis“ piiriribal
kuni surmani. Tema hauale
viiakse tihti lilli ning haua külastamine ja korrashoid on Rutjal asutatud Viskiklubi traditsioon ja kohustus.
Temaatiliselt on kahtlemata
kõige rohkem Vabadussõja ausambaid, sest see sõda oli meie
jaoks püha ja tähtis. 1921-1940
kerkis neid nagu seeni pärast
vihma. Teha oli rohkem, kui
kunstnikke jagus. Paraku ei
omanud suur osa kerkinud monumentidest mingit kunstiväär-

tust.
Narva ausammas oli teine
vabadusmärk üldse ja esimene, mis ka kunstnik-skulptori
poolt tehtud. Enamik Voldemar
Melliku modelleeritud avalikku ruumi püstitatud ausambaid
olid Vabadussõja auks. Seega
võib ainult ette kujutada mehe
tunnet, kui vene võimud praktiliselt kogu tema elutöö hävitasid.
Külalise sõnul on ta igasuguse
monumentide lõhkumise vastane. Talle meeldib idee koguda
nõukogudeaegsed monumendid kokku Eesti Ajaloomuuseumi välinäituseks. Mitmed
monumendid on kunstiliselt
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JUTA TOOMEL – 08. september, Pehka küla
AINO TAMM – 26. september, Eru küla

86
NIINA JAANSOO – 05. september, Haljala alevik
ELSI LILLAKAS - 23.september, Haljala alevik
ARNOLD KÕIKER – 29. september, Haljala alevik

85
ARNOLD TOMMULA – 29. september, Vergi küla

84
IRENE SUSI – 15. september, Vihula küla
VIRVE RANDOJA – 17. september, Lobi küla

83
LIIA KRIIVA – 13. september, Vergi küla
PILLE SIRKAS – 15. september, Kisuvere küla
HELVE TULL – 22. september, Eisma küla
GALINA SINILA – 29. september, Adaka küla

82
VIRVE RAUDE – 30. september, Idavere küla

81

Raul Vaiksoo autoritund
30. juulil oli Karepa rahvamaja
kaminasaalis soovijatel võimalus kohtuda arhitekt Raul Vaiksooga, kes on ka laia silmaringiga kultuurihuviline rändaja.
Tema sulest on ilmunud raamatud „Aja lugu“, „Tallinn-Narva“
ja „101 Eesti monumenti“. Viimasest raamatust oligi kohtumine inspireeritud. See raamat
on saanud üsna palju meediakajastust ning autorgi on lähedalt võtta.
Monument on tähis, mis on
rajatud kellegile või millegile,
ja suurus ei mängi rolli. Monumendiks võib lugeda kõiki
surnuaedades olevaid hauatähiseid, samuti märke lemmikloomade mälestuseks.
Raamatus on eeskätt keskendutud
isikule või sündmusele, kelle
või mille monument räägib
mingit lugu. Tähtis on, et see
sündmus või isik oleks oluline Eesti rahvale ja peegeldaks
meie ajalugu. Eelistatud on
monumendid väljaspool suuri
linnu. Eesti esimesed teadaolevad monumendid on meie kivikirstkalmed, mille ehitamine
algas u 1000 a eKr.
Meile lähim raamatus mainitud monument on Rutja endise

ESTRA JÜRKEN – 10. september, Vanamõisa küla
LIIDIA SANG – 28. september, Võsu alevik
SINAIDA RINNO – 28. september, Haljala alevik

ENNO TOMING – 05. september, Auküla
SAIMA PAAT – 29. september, Võsu alevik

kõrgel tasemel ning väärivad
säilitamist ka kunstiajaloolisest
aspektist.
Kuulajate tähelepanu pälvis
ka autori mahukas raamat „Aja
lugu“. „Aja lugu” on ajalookogumik, milles vaadeldakse Eesti-Läti ajalugu rööbiti Euroopa
ja maailma ajalooga alates Suurest Paugust kuni aastani 1204.
Autor on koostanud sadu täpseid ja värvikaid ajalookaarte,
diagramme, värvipilte ja joonistusi, millele on lisatud asjakohased selgitused ning loendamatult huvitavaid ajaloofakte.
Käsil on järje kirjutamine.
Mõnusat elevust tekitas külalise väide, et Eesti pealinnadeks
on olnud nii Rooma, Stockholm, Kopenhaagen, Berliin
ja väga paljud muud suuremad
ja väiksemad linnad. Need on
muidugi teoreetilised pealinnad sõltuvalt meie aladest üle
käinud erinevatest ordudest,
vallutajatest ja valitsejatest.
Tänud Raul Vaiksoole sisuka
tunni eest ja kõigile kohaletulnuile.
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TIINA SILLAJÕE – 17. september, Vatku küla
HELVE KENDRA – 20. september, Pehka küla
AAVO ALUJÄRV – 30.september, Tiigi küla

75
LEILI VEETÕUSME – 07. september, Sagadi küla
TOOMAS OJANG –11. september, Karepa küla
MARIA BOITSOVA – 22. september, Põdruse küla

70
OLEV PUUSEPP – 03. september, Võsupere küla
KAUPO KOMP – 04. september, Eru küla
REIN REILE– 06. september, Käsmu küla
AARE BERGSTRÖM– 07. september, Altja küla
ELLE NUIJA – 15. september, Vergi küla
REET ISMAEL – 16. september, Karula küla
EVI OJALA – 18. september, Vergi küla
VEERA SAEGA – 25. september, Võsu alevik

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
20.11.1949-25.07.2018 AARE UUSEN
11.03.1931-26.07.2018 ELLEN URBUS
22.04.1931 – 28.07.2018 AGNES MAAS
21.12.1920 - 09.08.2018 LINDA TINNURI

Ene Loo
Karepa raamatukogu

16.10.1944 – 16.08.2018 MALL TAMPIK
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OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45
215, 51 45 215,
info@est-land.ee

FLEXA EESTI AS-IL ON
SULLE PAKKUMINE!
FLEXA oma sõbralike töötajatega kutsub endaga pikaajalisele koostööle
nii uusi, kui ka juba varem meie juures töötanud hakkajaid ja
töötahtelisi mehi-naisi!
Kui Sul on avatud suhtumine, kiirus, täpsus ja tahtmine täita oma
tööülesandeid hästi, siis kandideeri meie vabadele ametikohtadele nii
Viru-Nigula kui ka Kadrina tehases:

MEISTER- Sinu peamised tööülesanded:




igapäevase tootmisosakonna tootmisplaani planeerimine ja
täitmine;
töötajate töö planeerimine, organiseerimine, suunamine;
olla lüliks töötajate ja tootmisjuhi vahel.

OPERAATOR- Sinu peamised tööülesanded:




seadmete ja liinide seadistamine ja tõrgeteta töös
hoidmine;
vastavalt tehnoloogiale pool- ja valmistoodangu tulemuslik
valmistamine;
laitmatult tagatud seadmete korrashoid ja hooldus.

TÖÖTAJA TOOTMISES- Sinu peamised tööülesanded :




toodete kvaliteedi tagamine;
töövahendite hooldamine ja töökoha korrashoiu tagamine;
vahetuse vastutava korralduste täitmine.

TÕSTUKIJUHT- Sinu peamised tööülesanded :




materjali ja kaupade vastuvõtt, ladustamine, laadimine;
dokumentatsiooni täitmine;
masinate hingeelu tundmine, et tagada nende tehniline
korrashoid.

Meil on korraldatud töötajatele bussitransport kui peaksid seda vajama (uuri
vajadusel täpsemalt). Erinevad soodustused, hüved tervisele ja spordile. Hindame ja
peame meeles pereväärtusi ja tähtpäevi, peame ühisüritusi. Tagatud on turvaline
töökeskkond, puhtad ja kaasaegsed tootmisruumid.

CV saada personal@flexa.ee, märgi ametikoht ning tehas kuhu
kandideerid.
Kodulehel
saad
täita
sooviavalduse
(www.flexaworld.eetööpakkumised- sooviavaldus).
Vaata meie pakkumisi ka www.cvkeskus.ee

Meil on rõõm olla üks Euroopa
juhtivaid lastemööbli tootjaid,
kelle emaettevõte asub Taanis
Hornsyldis, Horseni linna lähedal
ning kust on juhitud mööbli
tootmist ja arendamist juba
aastast 1972.
Eestis tegutseb Flexa aastast 1994
ning meie tooteid, mida toodame
nii Kadrina kui ka Viru-Nigula
tehastes Lääne-Virumaal,
müüakse üle terve maailma.
Meie meeskond on
rahvusvaheline ning meid on
kokku üle 400, kes kõik on
ettevõtte poolt hinnatud
töötajad.
Tänaseks on Flexa Eesti AS
taganud jätkusuutlikkuse ja
teeme kõik, et kohanduda
tööturul, et luua lisaväärtuseid
oma hindamatutele inimestele.
Vaata rohkem infot meie
tegemiste kohta
www.flexaworld.ee
www.facebook.com/flexaeesti/

AVATUD
LOODUSKESKUSTE
PÄEV 8. SEPTEMBER
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.
Kohvik!
Meisterdamise töötuba
Õppeklassis söödavate ja
mürgiste taimede tutvustus
Auditooriumis 15.00 loeng
Mart Meriste
“Terve Eesti ämblikud”
Lahemaa rahvuspargi
külastuskeskus tel 329 5555,
info.lahemaa@rmk.ee
www.loodusegakoos.ee
www.kaitsealad.ee

Haljala Vallavalitsuse 09.08.2018.a
korraldusega nr 403 algatati Võsu alevikus
Aasa tänav 12 kinnistu detailplaneering ja
kinnitati lähteseisukohad. Detailplaneeringu
käigus koostatakse keskkonnamõjude strateegilise hindamise eelhinnang, mille käigus
otsustatakse keskkonnamõjude strateegilise
hindamise vajalikkus.
Planeeritav ala suurus on 4653 m2 ja asub
Võsu aleviku lõunapoolses osas Aasa tänava
lõpus . Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomanike soovist jagada kinnistu
kaheks elamukrundiks, uutele kruntidele
ehitusõiguse ning arhitektuursete ja
ehituslike hoonestustingimuste määramine.
Algatatud detailplaneering vastab valla
üldplaneeringule

