Haldusjärelvalvest Haljala Koolist

TÄIDA ÄRA: Haljala valla
arengukava küsitlus.

lk 3

lk 5

“

Juuli 2018, nr 6

„Süga sina täna mind,
mina sügan homme sind.“
Haljala vanasõna

Haljala Valla Sõnumid
Haljala ja Rakvere vald ühendati
kergliiklusteega
Katrin Kivi
katrin.kivi@haljala.ee

Juuni alguseks sai
asfaltkatte RakvereHaljala kergliiklustee,
mille avamist Haljala
ja Rakvere valla rahvas
meeleolukalt 13. juuni
õhtupoolikul kahe valla
piiril tähistas.
Kokku oli tulnud enam kui
paarsada liikumishuvilist: jalgratturid, titevankritega mammad-papad,
tõukeratastega
lapsed, jalamehed-naised-lapsed, kõnnikeppidega vanaprouad. Koloriiti lisas rulluisuklubi Rakvere Bont liikmed.
Pidulikuks tegid hetke Rakvere
vallavalitsuse esindajad eesotsas vallavanema Maido Nõlvakuga ja Haljala vallavalitsuse
esindajad
koos vallavanema
Leo Aadeliga, kes astusid üles
sõnavõttudega.
Lindilõikamiseks
usaldati

käärid mõlemale vallavanemale ja Verston OÜ ehitusjuhi ja
juhatuse liikmele Heino Välile.
Väli esindas ehitajat, kes oma
sõnavõtus märkis kergliiklustee valmimise „põhisüüdlaseks“
Rakvere valla endist vallavanemat Aivar Arujat. Esile tõsteti ja
tunnustati ka KT Europroject
Management OÜ esindajat Katrin Suursoo, kes oli kergliiklustee projektijuht ja rahad Euroopast koju tõi.
Tee maksis 1,67 miljonit, millest 1,42 miljonit taotles haldusreformieelne Rakvere vald
koos Haljala vallaga piirkondliku konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Meedet toetas
EL Regionaalarengu fond. Rakvere vald panustas projekti 170
tuhat ja Haljala 80 tuhat eurot.
Rakvere-Haljala kergliiklustee pikkuseks on 10,3 kilomeetrit, millest 6,7 kilomeetrit jääb
Rakvere valla territooriumile.
Tee algab Rakvere Põhjakeskuse juurest Olerexi tanklast ja
suundub Veltsi kaudu Haljala
alevikku.

Kergliiklusteel liikumine pakub rõõmu nii suurtele kui ka väikestele liiklejatele.
Foto: Ain Liiva

Võsu Pähkel lõpetas
kolmanda hooaja
31. mail peeti Võsu Rannahoones mälumängu Võsu Pähkel kolmanda hooaja viimane
võistlus, mille võitis võistkond
Võsupere koosseisuga Anneli
Kanarik, Annika Hallimäe, Kalev Laidla ja Tiia Laidla.
Võistluse üks eestvedajatest
Andres Truman rääkis, et algusest peale on olnud mälumängu
oluliseks eesmärgiks piirkonna seltside ja sõpruskondade
kokku saamine. Lõbusa mängu
saatel saab omavahel rohkem
suhelda ja saada teada huvitavaid fakte kodukohast.
„Põhiliselt on võistlejateks
olnud valla piirkonna inimesed,“ märkis Truman. „Kuid
võistkondi on tulnud Rakverest,
Tartust, Tallinnast. Juhuslikult
on sattunud võistlema noored
näitlejad ja lasvastajad Jaak
Printsi juhendamisel Tallinnast
ja Moskvast. Ühte mängu on
üllatuskülalisena juhtinud luuletaja Contra ja ühtlasi on ta ka
võistlemas käinud.“
Ühel hooajal on tavaliselt
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Foto: Katrin Kivi

Aaviku külas tähistati
Stella Tamme 100. juubelit

Võsupere meeskonna liikmed Anneli Kanarik koos Võsu Pähkli maskotiga, Annika Hallimäe, Kalev Laidla ja Tiia
Laidla.
Foto: erakogu

korraldatud üheksa Võsu Pähkli võistlust, et igal kuul on üks
mäng. Erandid on olnud mõnel
aastal suvi ja jõulukuu, samas
on olnud suvel näiteks suvitajate erimäng.

Esimest korda osales ka Vallavalitsuse meeskond koosseisuga Leo Aadel, Kristi Aron,
Kuldar Pärn, Tiit Jõgi, Maarja
Kuuskla. Vallavalitsuse meeskond saavutas kolmanda koha.

Uustulukatele tehti ka ettepanek korraldada sügisel uue
hooaja esimene võistlus.
Katrin Kivi

15. juunil tähistati Haljala vallas, Aaviku külas väärikat
juubelit - Stella Sophie Tammel täitus sünnist 100 aastat. See
teeb temast Haljala vanima inimese.
Haljala vallavanem Leo Aadel koos sotsiaalvaldkonna töötajatega käisid juubilari õnnitlemas.
Vallavanem meenutas, et juba kümme aastat on ta käinud Stella Tamme sünnipäeviti õnnitlemas. Tema sõnul on ta alati saanud
sooja vastuvõtu ja maitsva kõhutäie osaliseks. Nii ka tänavu.
Lisaks lahkele vastuvõtule lõunasöögi lauas näitas proua Stella
külalistele ka Turba talu iluaeda.
Sünnipäevalaps meenutas, et sündis perre kolmanda lapsena.
Kokku oli tal kolm õde ja kolm venda. Turba talus, Aaviku külas
on Stella Tamm elanud terve elu.
HVS

2

juuli 2018

Koolielu

VALLAVANEMA VEERG

Leo Aadel
vallavanem
Tänavune kevad on olnud pikk, kaunis ja armuline. Pingutused
rannahooaja avamiseks on kandnud tulemust ning terviseameti
hinnangul oleme pälvinud kõrged hindepunktid ranna-ala korrashoiu, veekvaliteedi, ohutuse tagamise ja üldsuse teavitamise
nõuetes.
Euroopa Liidu piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
investeeringute meetmest rahuldatud taotluse „Võsu ranna puhkeala tugitaristu rajamine” tulemusel lahendame järgmisel hooajal tänased kitsaskohad: loome pesemisvõimalused ja täiendavad WC-d, parandame parkimisprobleeme, rajame vabaaja
atraktsioonid lastele ja noortele. Kokkuvõttes suureneb ranna
atraktiivsus ja paraneb külastajate rahulolu. Turismiteenus muutub mitmekesisemaks (palliplatsid, mänguväljak) ja tarbija ootustele paremini vastavaks (korralik parkla, välidušid).
Võsu on kaunis kaunitar, kuid minu arvates kindlasti mitte uinuv kaunitar. Oleme igati külalislahked ja avatud suvevõõrastele
mitmekesiste puhkamisvalikute pakkumisega ning teeme koostööd kohaliku politseiga avaliku korra tagamisel.
Vallalehe ilmumise ajaks on 4 Võsu kooli ja 33 Haljala kooli
lõpetajat kätte saanud oma väljateenitud lõputunnistused ning
need noored inimesed seisavad täna olulise ja otsustava valiku
ees. Kõik võimalused ja avatud piirid vaid toetavad nende valikuid. Nende rännak alles algab, olgu see turvaline ja elukestev.
Kätte on jõudmas suveaeg koos puhkuste, perekondlike koosviibimiste, sõprade ja väljasõitudega. Soovin Teil võtta alanud
suvest võimalikult palju päikest ja merd, koguda positiivset
energiat ning jõudu uuteks mõteteks ja tegudeks.

Uue koolihoone ehitamisega loodetakse alustada 2019. aasta kevadel.
Vahepealsesse ajavahemikku jäävad peaprojekteerimise ja ehitamise
riigihangete korraldamine.
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Vallavanema vastuvõtt headele
ainetundjatele ja sportlastele
Teisipäeval, 5. juunil toimus Haljala valla koolide heade ainetundjate ja tublide sportlaste ning nende juhendajate vastuvõtt.
Vastuvõtule olid kutsutud õpilased, kes lõpetavad põhikooli ainult viitega, on saavutanud I-III koha maakondlikul aine- või
spordivõistlusel või tulnud esimese kümne hulka vabariiklikul
aine- või spordivõistlusel.
Tunnustuse pälvisid 67 õpilast. Nende nimed ja saavutused on
välja toodud Haljala Vallavalitsuse koduleheküljel www.haljala.
ee
HVS

Tunnustati Võsu Kooli lapsi
L ä ä n e -V i r u maa parimate
ainetundjate
aupäeval pälvisid tunnustuse kaks Võsu
Kooli õpilast.
Katariina
Levartovski
(üleval pildil)
pälvis tunnustuse maakondlikul
kunstiolümpiaadil
saavutatud 1.
koha ja vabariiklikul kunstiolümpiaadil
saavutatud
14.koha
ning
Kunstiühingu
Fotod: Lääne-Viru Omavalitsuste Liit
eripreemia parima kohapeal
loodud töö eest. Katariinat
juhendas Võsu kooli õpetaja Jana Ever.
Hanna Liis Suuderit (alumisel pildil) tunnustati eduka osalemise eest uurimistööde võistlusel Vabariigi Presidendi auhindadele” 100 aastat Eesti riiki”. Hanna Liisi uurimistöö teema oli
“Käsmu küla fotodel ja mälestustes” ning teda juhendasid Liis
Reier ja Kristjan Altroff.

6. klassi õpilase Andro perekonda kuulub ka tiibeti mastiff”
Foto: Liia Laats

Õppeaasta viimane koolipäev
Haljala Koolis
Kastist veidi välja astudes otsustas Haljala Kool sel õppeaastal viimase koolipäeva läbi
viia hoopis laupäeval. Veel
rohkem kastist välja astudes oli
õpilastel võimalus soovi korral
kaasa võtta kõik pereliikmed.
Nii juhtuski, et 2017/2018 kooliaasta lõpetasime lisaks tavapärasematele külalistele koos
näiteks hamstrite, kasside, tigude ja koertega.
Et kõik ausalt ära rääkida
(nagu Agu Sihvka kunagi) peab
alustama sellest, et tegelikult
toimus enne elevust tekitanud
perepäeva veel ka klassijuhata-

jatund, kus saadi kätte oma tunnistused. Klassiti koguneti kooli
sisehoovi kõrvale muruplatsile,
kus leiti endale sobiv piknikuplats – kellele päikseline, kellele
varjuline. Peale seda veel õppejuhi ning koolijuhi tunnustused aasta ning trimestri parimatele õppuritele, sportlastele,
aktiivsematele, kooli suurima
tunnustuse Jaakude jagamine.
MTÜ Õpetaja Autähise Jaagu fond andis välja ka esimese
Jaagu fondi stipendiumi, mille
omanikeks said väga heade nii
maakondlike kui vabariiklike
tulemuste eest treener Meelis

Kari koos oma õpilase Janar
Ojasaluga.
Päeva vedas nii mängude kui
muude tegevuste poolest Tiia
Paist, kes nüüdki palus soovijatel oma väiksemaid ja suuremaid lemmikuid tutvustada.
Saime teada nii palju, et kindlasti ei mahuks kõik siia leheveergudele ära – näiteks rääkis
6. klassi õpilane Joonas Aafrika
hiidtigudest, 4. klassi neiu Laura tutvustas oma kiisut, Mairold
5. klassist rääkis oma pere koera huvitavast silmavärvist.
Tehnikahuvilised said samal
ajal ka võimaluse end proovile

panna mudellennukite võistlusel, mida viis läbi kooli mudellennunduse ning mehhatroonika ringide juhendaja Valev Sard.
Veel enne kojuminekut ning
suurt suvevaheaega said kõik
kõhtu täita kooli kokatädide
maitsvate pannkookidega ning
end kuumal päeval jahutada
külma jäätisega.
Kohtume uue kooliaasta
alustamiseks 3. septembril kell
9 Haljala Rahvamajas!
Greete Toming
Haljala Kool

Minu üks ja esimene koolipäev
Võsu Koolis
23. aprillil tegin hommikueinest
pildi, mille saatsin Snapchatis
(suhtluskanal internetis toim.)
oma Gustav Adolfi Gümnaasiumi (GAG) klassikaaslastele
teatega, et sätin kooli. Üsna pea
sain klassiõdedelt tagasisidet, et
meil on ju vaheaeg. Tõsi, mul
oli vaheaeg aga Võsu Koolis käis
õppetöö usinalt edasi.
Kõik sai alguse sellest, et mul
tekkis huvi, mida E. tähendab
näitleja Raivo E. Tamme nimes.
Nimelt toimus Võsu Rannaklubis näitleja monoetendus, kus
Võsu Kooli huvijuht Andres
Truman oli ametis lavatehnika
seadistamisega. Temalt kuulsingi, et Võsu Koolis polegi
vaheaega ja häid sõnu kooli
aadressil jätkus lausa kuhjaga. Nii tekkiski huvi minna
üheks päevaks Võsu Kooli, et
kõiges oma silmaga veenduda. Tore oleks näha kooli, kus
vanaisa Elmar kunagi alustas.
Niisiis huvijuhilt sain Võsu Kooli direktor Liina Altroffi kontakti ja järgneval päeval võtsingi
ühendust. Direktor leppis kokku ka 4. klassi klassijuhatajaga
ning andis kiirelt tagasisidet, et
olen rõõmuga oodatud.

Olen harjunud, et õppetööga
alustatakse kell 8, Võsul algab
kool 8.45. Arusaadav, koolibussiga tuuakse õpilasi kooli
ka Võsu ümbrusest ja varasem
algusaeg tähendaks neile õpilastele liiga varajast ärkamist.
Minul kulus kooli jõudmiseks
tavapärasest rohkem aega, kui
jäin sillal pikemalt vaatama
sulisevat jõevoolu ja nautima
liivakalda peal imelist vaadet.
Võsu spordihoonest möödudes
hindasin selle mastaapsust võrreldes GAG-i vanalinnas asuva
võimlamajaga.
Spordihoone
nurga tagant väljudes paistsid
tuttava koolibussi juhi Heino
Muruvee imestusest suured silmad, enne kui üldse märkasin
koolibussi esitulesid. Buss oli
just kooli ette jõudnud ja see oli
hea märk, seega tunnid polnud
veel alanud. Eelneva päeva õhtul olin just vaadanud Eesti filmiklassikat Oskar Lutsu “Kevade“, ja õnneks ei juhtunud see,
kui Arno isaga koolimajja jõudis
olid tunnid juba alanud.
Koolimajja jõudes võttis
mind väga sõbralikult vastu direktor Liina Altroff. Arvata oli,
et Võsu Koolis pakutakse õpi-

lastele rohkem personaalset
lähenemist, aga direktori vastuvõttu ei osanud nüüd küll oodata. Tore oleks aga mõeldamatu,
kui minu kooli direktor Hendrik Agur hommikuti ainuüksi
põhikooli 569 last tervitaks.
Robootika huviringis tuleks
nüüd alustada uue projektiga ja
töötada välja robotdirektor, kes
igat õpilast hommikuti hakkaks
tervitama.
Minule kui suvevõsukale olid
mõned minuealised kooliõpilased juba varasemalt tuttavad.
Võsu Kooli 4. klassis istus 7
õpilast, meil GAG-is on klassis 28 õpilast. Klassijuhataja
Merike Valdmaga muljetasime
koolikorralduse sarnasustest ja
erinevustest ning seejärel alustasime õppetööga. Väikese koolipere puhul ongi vist tavapärane, et õpetajaid sinatatakse,
mis GAG-is oleks mõeldamatu.
Söögivahetunnis üllatusin, kui
pakuti juba esmaspäeval magustoitu ja sain aru, et see ongi
Võsu Koolis igapäevane. GAGis on magustoidu päev ainult
reedeti. Võsu Koolil on oma
köök, kus parimad palad valmistatakse kohapeal piirkonnas

leiduvast toorainest.
Teatavasti tähistab Võsu Kool
varsti 120. aastast juubelit. Eesti
Vabariik sai tänavu 100-aastaseks. Gustav Adolfi Gümnaasiumi, kui Eesti vanima tegutseva
kooli 385. aastapäeva tähistasime 2016. aastal rokkooperiga
“Gustav Adolfi kooli saladus“.
Isegi Tartu Ülikool asutati üks
aasta hiljem kui Gustav Adolfi Gümnaasium. Võsu Koolile
soovin igatahes jätkuvat edasi
rokkimist!
Võsu Kooli mõned õpilased
avaldasid imestust, et miks tahan oma vaheaja ajast käia veel
koolis, kuigi võiksin samal ajal
puhata. Mulle oli see üks ja
esimene koolipäev Võsu Koolis
kõike seda väärt, oli väga õpetlik
päev. Merci kõigile asjaosalistele selle toreda kogemuse eest.
Võsu Kooli õpilased said nüüd
muidugi nädala jagu varem suvepuhkusele.
Kohtumisteni
Võsul!
Rachel Karolin Kunda
Gustav Adolfi Gümnaasiumi
4.a klass
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Võsu Kool ootab
juubeliaastat tähistama
2018. aasta on Võsu koolis juubeliaasta – möödub 120 aastat
ametliku koolihariduse andmise algusest Võsul. Sel puhul toimuva vilistlaste kokkutuleku ja väärikale sünnipäevale kohase
pidupäeva ettevalmistused on juba alanud. Tuleb tore, mälestusi
ning vanu sõpru ja tuttavaid täis päev. Loomulikult tahame näidata ka seda, kui tublid ja toimekad me endiselt oleme.

29. SEPTEMBRI PIDUPÄEVA KAVA:

Inge Laiv

• 13.00 avasõnad ja lipuheiskamine Võsu koolimaja juures
• 13.30/ 14.30/ 15.30 ekskursioonid koolimajas ja tasuta koolilõuna
• Koolis on avatud näitused ja väljapanekud.
• 15.00 Kooliga seotud paigad. Retk läbi Võsu Talvi Lutheri juhtimisel. Algus kooli juurest.
• 17.00 kooli pidulik kontsert-aktus Võsu rannaklubis.
• Lendude pildistamine.
• 19.00 Aktusele järgneval peoõhtul mängib tantsuks legendaarne ansambel „Kukerpillid“, kes viimati astus Võsul üles üle 20
aasta tagasi.
• Väsimatutele disko hommikuni.

koolijuht
Haljala Kool on üldhariduskool,
mis tegutseb põhikoolina esimest aastat. Käesoleval õppeaastal õppis koolis 237 õpilast,
kellest III kooliastmes õppis 80
õpilast (vastavalt 7. klassis 23, 8.
klassis 23, 9.a ja 9.b klassis kokku 34 õpilast).
Sel õppeaastal toimus Haljala Koolis haldusjärelevalve
III kooliastme kunsti õpetamise osas. Haldusjärelevalve käigus ilmnes, et katseline
kunstiõpetuse integreerimine
teiste õppeainetega (kirjanduses, bioloogias, geograafias,
ühiskonnaõpetuses,
muusikas) ei olnud korrektne ning
tehti ettepanek sõnastada 8.
ja 9. klassis kunsti õpetamine
üheselt mõistetavaks ning korraldada kunstiõpetus vastavalt
kooli õppekavas kehtestatud
tunnijaotusplaanile ja kunsti ainekavale. Samuti tuleb 2018/19
õa kinnitada päevakava ehk
tunniplaan vastavalt põhikoolija gümnaasiumiseadusele, mida
saavad kõik osapooled jälgida kooli kodulehelt. Kindlasti
vaatab kooli kunstinõukogu üle
loovtööde tegemise, kaitsmise
ja hindamise põhimõtted, et
need oleksid enam läbiräägitud
erinevate osapoolte vahel.
Haldusjärelevalve käigus tehti koolile ettekirjutus ka õpetajate
kvalifikatsiooninõuete
täitmise osas, mille tulemusena
kuulutasime maikuus välja kon-

Ettepanekud kava täiendamiseks toredate tegevustega on väga
oodatud.

Foto: www.monument.ee

kursi kunstiõpetaja ametikoha täitmiseks III kooliastmes.
Kvalifikatsiooninõuetele vastav
õpetaja on leitud. Temaga sõlmitakse tööleping augustis.
Järelevalve soovitas toetada
võimalusel pedagooge õpetajakutse taotlemisel. Meie kooli õpetajad on teotahtelised,
asuvad kutset taotlema, samuti
edasi õppima. Kooli kodulehel on üleskutse õpetajate
leidmiseks vabadele või vabanevatele ametikohtadele ning
vastavad konkursid on avalikustatud Koolielu portaalis.
Kuna õpetajate kvalifikatsiooni
nõudeid ei ole võimalik täita
mõne suvekuu jooksul, palusime ametlikult Haridus- ja Teadusministeeriumilt pikendust.
Ministeerium rahuldas taotluse

õpetajakutse taotluse tähtaja
osas.
Haljala kooli juhtkond tunnistab, et kahjuks sai tehtud
kooli ümberkorralduste ajal
mitmeid vigu kunstiõpetuse
korraldamisel ning õpetajate
kvalifikatsiooninõuete täitmise
tagamisel. Kooli juhtkond austab seadusi ja on asunud puudusi kõrvaldama. Kaasasime
nõustajana ka Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna asejuhataja Hille
Voolaiu.
Soovime kogukonna inimestele, eelkõige lapsevanematele,
töö- ja kodurahu. Kooli sisekliima on üksmeelne ja positiivne, sealhulgas soovime siiski
jätkuvalt õpetajatele loovust ja
huvitavaid mõtteid õppeainete

lõimimisel eesmärgiga täita õppekava. Lõimingud õppeainete
vahel on uues kuues unustatud vana metoodika ( J.Käisi
üldõpetus), kuid paelub ka täna
õpetajaid ning nooremaid ja vanemaid õpilasi.
Kool ootab ettepanekuid
koolielu rikastamiseks ja kooli
maine hoidmiseks ning on valmis arutlema ja koostööd tegema kõikide osapooltega. Kooli
nägu on muutunud ja suurem
muutuste aeg seisab meil veel
ees.
Suvi on kindlasti rahulik järelemõtlemise ja uute otsuste
selginemise aeg meile kõigile.
Õpetajad soovivad alustada sügisel uute tegudega meie õpilaste heaks.

Haljala Kool saatis
lendu 33 noort inimest
Greete Toming

9 A klass: klassijuhataja Maarja
Okk, Tairi Alanurme, Valmer Jahi,
Ruslana Kebrin, Pavel Liber, Kevin
Liiva, Indrek Morozov, Kati Nõlvak,
Germo Saun, Katariina Siilak, Vivian
Tamberg, Prandon-Jens Tomel, Erik
Tooming, Andry Sten Tüvi, Kuldar
Vanda, Hanna Veiert.

Haljala Kooli avalike
suhete– ja projektijuht

2017/2018 õppeaastal
lõpetas Haljala Kooli
kaks klassi – 9.A ning
9.B, esimeses 15 ning
teises 18 õpilast.
Riikliku kiituskirja väga heade
hinnete eest sai 9.A klassi õpilane Katariina Siilak, ainekiituskirju jagati välja palju – kahe
lõpuklassi näol on tegemist
kooliellu väga palju panustanud
ning mitmetes ainetes häid tulemusi saavutanud õpilastega,
kelle tegemised paistsid välja ka
mitmel pool maakonnas.
Klassijuhatajate nimel astus 16. juunil toimunud aktusel
mikrofoni ette 9.B klassijuhataja Kersti Naarits, kes võttis
hetke kokku Birgit Õigemeele
sõnadega laulust „Et uus saaks
alguse“: „Kardin avaneb taas,

9 B klass: klassijuhataja Kersti
Naarits, Karel Kristjan Aren, Kertu
Greenberg, Anna Maria Lees, Mardus Liiv, Milena Loknovskaja, Kaisa
Mäe, Uku-Siim Neelokse, Helena
Katre Paavo, Ave-Marleen Pettai,
Rasmus Põld, Regina Prihodko,
Rahel Raudsepp, Daimar Seljamäe,
Sten Semjonov, Deniel Suprunov,
Jan-Erik Tamm, Deivy Teedla, Sten
Vaher, Endrik Viira.
on algamas järgmine vaatus, kus
tõusta saan. Sama hing, kuid
uus mäng veel ees. Muudetud

saab minu saatus, saab uueks
mu tee.“
Haljala Kool soovib oma esi-

mesele lennule tarku otsuseid
tuleviku kujundamisel.

Info ja registreerimine:
Registreerimiseks palume kanda osalustasu MTÜ Pailaps arveldusarvele EE871700017003542888.
Selgitusse palume märkida oma nimi ja lõpetamise aasta.
Tel: 325 1722, e-post: info@vosukool.ee.
Osalustasu:
Kuni 31. augustini 10 eurot
Alates 1. septembrist 14 eurot
Kokkutuleku päeval 17 eurot
Endised õpetajad ja koolitöötajad osalevad tasuta, kuid palume
tulekust kindlasti teada anda.
Olete väga oodatud!
Rõõmsate kohtumisteni Võsul!
Liina Altroff
Võsu Kooli direktor

Võsu koolis
lõpetas neli õpilast
15. juunil lõpetas Võsu Kooli 9. klassi neli terast noort inimest,
kes kõik sooritasid riiklikud põhikooli lõpueksamid tublidele
tulemustele.
Riikliku kiituskirja väga heade hinnete eest sai Hanna Liis
Suuder. Taali Aus pälvis kooli kiidukirja tubli õppimise ja eeskujuliku käitumise, Heli Rämson visaduse, sihikindluse ja eeskujuliku käitumise ning Sven-Martin Masing tubli pingutuse ja
eeskujuliku käitumise eest.
Klassijuhataja Andres Truman iseloomustas lõpuaktusel peetud kõnes lõpetajaid kui suure õiglustundega, iseteadlikke, tahtejõulisi ja selge silmavaatega noori inimesi.
Siht on lõpetajatel selge: õpingute jätkamiseks on Võsu Kooli
õpilased valinud Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, Tallinna Arte Gümnaasiumi, Rakvere Gümnaasiumi ja Rakvere ametikooli.
Soovime lõpetajatele tuult tiibadesse ja kõrget lendu.
Liina Altroff
Võsu Kooli direktor

Klassijuhataja: Andres Truman
Lõpetajad: Heli Rämson, Sven-Martin Masing, Hanna Liis Suuder ja Taali
Aus.
Foto: Tiiu Heinsoo
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Haljala Vallavalitsuse istungid

LÜHIDALT
17.05.2018

Meelis Pallon
Piirkonnapolitseinik

Loome koos
turvalise keskkonna
Endisel Vihula valla territooriumil alustasin politseitööd 1998.
aasta suvest ja hiljem 10aastat endises Haljala vallas. Töö konstaablina katkes 01.10.2014 seoses politseis läbiviidud reformiga.
Edasi kulges töö kuni 2018. aasta maini patrullpolitseinikuna.
Praeguse Haljala valla territooriumil elavate inimestega on
mul kokkupuudet olnud aastaid ja läbi mitme põlvkonna. Tänaseks päevaks on tolleaegsed kurikaelad jõudnud juba vanaisa
ikka ja tuleb tegeleda nende laste ning lastelastega. Seetõttu tunnengi enamus piirkonnas elavaid inimesi ka hüüdnime pidi, mis
tööl kogukonnaga tuleb kindlasti kasuks.
Turvalisema valla ja tugeva kogukonna saame luua just kõik
koos, Teie kaasabil. Palun kõigil kes näevad midagi kahtlast sellest alati teada anda.
Haljala vallas politsei vastuvõtu ajad:
Võsul Mere 6 Iga kuu I esmaspäev kella 09:00 -11:00
Haljalas Tallinna mnt.13. Iga kuu I kolmapäev kella 09:00 -11:00
Tel. nr. 53008618 , e-mail: meelis.pallon@politsei.ee
Nädalavahetusel või peale kella 17.00 helistage ja teatage oma
murest: Politsei tasuta hädaabinumbril 112

Arvi Ööpik astus
volikoguliikmelisusest tagasi
25. aprillil esitas Arvi Ööpik (pildil)
avalduse loobuda volikogu liikmeks
olemisest ja asus mai algusest tööle
Haljala Vallavalitsusse majandus-ja
planeerimisosakonnas haldustöötajana. Tema haldusalasse jääb endine Vihula valla territoorium.
Vallavanem Leo Aadel märkis, et
kutsus Arvi Ööpiku vallavalitsuse
teenistusse, sest hindab tema kogemusi, töövõimet ja piirkonna tundmist väga kõrgelt.
Arvi Ööpik pääses volikogusse Eesti Reformierakonna nimekirjas. Seoses tema volikogu liikmevolituste lõppemisega tuli
volikogusse Kristjan Alanurme.
Arvi Ööpikuga saab ühendust e-maili arvi.oopik@haljala.ee
vahendusel.

Toimus kaasava
eelarve hääletus
Tänavu laekus 12 ideed või ettepanekut selle kohta, kuidas võiks
kasutada kaasava eelarves olevat 10 000 eurot Haljala inimeste
eluolu parandamiseks. Hääletusele läks neist kolm ettepanekut. Ülejäänud ei vastanud tingimustele: kas polnud teostatavad
majandusaasta jooksul või eeldas püsivat kulu ka järgnevateks
aastateks.
Ülekaalukalt võitis hääletuse projekt, mis näeb ette Aaspere
Külakoja esise platsi ehituse ja katusealuse plekk-katuse paigaldamist.
Kuigi koerte harjutusväljaku rajamise kohta laekus kaks sisult
sarnast ettepanekut, sai see vaid 14 häält. Veelgi vähem sai hääli
Võsu ranna arendamiseks lamamistoolide ja päikesevarjude paigaldamine.
Kaasavat eelarvet on kohaldatud Haljalas kolmandat aastat.
Vallavanem Leo Aadel märkis, et plaanitakse selle suunaga jätkata. „Järgmisel aastal ootame vallakodanikelt kindlasti julgemat
ettepanekute esitamist ja ka aktiivsemat hääletamist,“ ütles ta.
HVS

Määrati sotsiaaltoetus kaheksale isikule kokku summas
1390 eurot, toetati L-V Suurte
Perede Ühendust 200 euroga,
määrati hooldus kahele isikule
ja määrati ühele õpilasele huvitegevuse toetus.
Anti luba korraldada avalik
üritus Disco Tallinn Piknik Eisma sadamas - 7.07.
Väljastati MTÜ-le Toolse
Okkad projektlaagri tegevusluba ajavahemikuks 01.07.–
17.08.2018.
Loeti kaks jäätmevaldajat
jäätmeveoga mitteliitunuks ja
üks jäätmevaldaja perioodiliselt
mitteliitunuks.
Kiideti heaks 2017 aasta Hajaasustuse programmi projekti
„Vainupea külas, Odraksi kinnistule puurkaevu rajamine“
aruanne.
Nõustuti Karula külas ühe ja
Adaka külas ühe vaba põllumajandusmaa maatüki kasutusvaldusesse andmisega FIE Sirje
Korneli SOONE TALU.
Otsustati korraldada riigihange „Haljala koolihoone põhi- ja
tööprojekti koostamine ning
peaprojekteerimine“ ja väikehanked: „Haljala valla teede ja
tänavate asfaltkatte löökaukude ja kattepragude paikamine
2018“, „Kruusakattega teede
kruusatäitetööd Haljala vallas“,
„Haljala vallas kruusakattega
teede ja tänavate tolmutõrje“,
„Haljala valla teede ja tänavate
pindamine“.
Väljastati OÜle Berit Grupp
luba reklaami paigaldamiseks
Võsu alevikus Mere tänavale,18.05.-08.06.2018.
Lubati Eisma Külalistemajas,
18.05.–11.09.2018, ülemäärase
müra tekitamist (vali muusika),
neljapäevast pühapäevani kuni
kella 02:00ni.
Kinnitati Haljala valla hankekord.
Määrati vallavanema asendajaks vallavanema äraolekul
vallavalitsuse liige Eha Sirelbu.
Määrati
kauplemiskohad
Võsu alevikus ning kinnitati
maakasutuse hind.

24.05.2018
Määrati sotsiaaltoetus kolmele
isikule kokku summas 702,80
eurot, ühele lapsele lapsehoiuteenus ning ühele isikule hooldus ja hooldaja toetus.
Väljastati luba ilutulestiku
korraldamiseks SA Vene Teater
etendustele Sagadi Mõisas.
Loeti üks jäätmevaldaja jäätmeveoga mitteliitunuks.
Kinnitati vallavalitsuse nimel
väärteomenetluses
pädevust
omavaks ametikohaks järelevalveametniku ametikoht ja
määrati
järelevalveametniku
volituste ulatus.
31.05.2018
Määrati sotsiaaltoetus üheteistkümnele isikule, kokku

summas 1835 eurot ja ühele isikule sotsiaaltransporditeenus.
Esitati volikogule ettepanek
toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamiseks.
Kiideti heaks Haljala valla
2017 aasta majandusaasta aruanne ja esitati volikogule kinnitamiseks.
Anti luba avalike ürituste sarja „Rutja rannaküla muusika“
korraldamiseks.
Kinnitati Haljala Kooli töötajate koosseis 2018/2019 ja
otsustati avada Haljala Koolis
2018/2019 1. klassis kaks paralleelklassi.
Nõustuti Haljala alevikus katastriüksuse jagamisega kaheks
katastriüksuseks Rakvere mnt
23, sihtotstarve elamumaa ja
Rakvere mnt 25a, sihtotstarve
ärimaa.
Määrati Haljala vallas Lobi
külas asuvate Miku-Mardi kinnistu katastriüksuste lähiaadressiks Miku-Madi.
Nõustuti piiriettepanekutega
Vergi külas kahe katastriüksuse,
Tihase tee 8 ja Tihase tee 10,
jätmiseks riigiomandisse.
Väljastati OÜle Võsu Surfikool
reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Võsu alevikus Mere
tänavale, 01.06.-31.08.2018.
Otsustati osaleda projektis
„Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“. Projekti maksumus 25 000 eurot,
millest omafinantseering 3750
eurot.
Tunnistati ruumi Rakvere
mnt 3 rentimiseks korraldatud
enampakkumisel edukakas Solastra OÜ pakkumus.
Otsustati korraldada hange
Veltsi tee taastusremondiks.
Eraldati reservfondist Haljala Rahvamaja keskküttetrassi
rekonstrueerimiseks 16 300
eurot.
Väljastati projekteerimistingimused Karepa külas Otsa kinnistule üksikelamu, Kiva külas
Kiva-Sepa kinnistule abihoone ja Palmse külas Nõmmeoru
kinnistule üksikelamu püstitamiseks ning Käsmu külas Ranna
tee 13 bussiparkla rajamiseks.
Väljastati ehitusload puurkaevude rajamiseks Koolimäe
külas Kolima-Jüri, Põdruse külas Männimäe, Vihula külas Külaotsa, Oandu külas Männiotsa
ja Vainupea külas Jõekalda kinnistule.
Anti kasutusluba Võsu sadamahoonele.
Loeti
kaks
jäätmevaldajat jäätmeveoga perioodiliselt
mitteliitunuks ja keelduti ühe
jäätmevaldaja vabastusperioodi
muutmisest.

7.06.2018
Määrati sotsiaaltoetus kolmele
isikule kokku summas 595 eurot ja otsustati omandada tasuta
elektriauto Mitsubishi I-MIEV.

Otsustati osaleda projektis
„Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“.
Tunnistati edukaks pakkumuseks
vähempakkumistele
„Haljala valla kruusakattega
teede ja tänavate tolmutõrje“,
„Haljala valla teede ja tänavate asfaltkatte löökaukude ja
pragude paikamine 2018“ ja
„Kruusakattega teede kruusatäitetööd Haljala vallas“ Eesti
Teed AS poolt esitatud pakkumused.
Väljastati OÜ-le Aldar Eesti reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas
Kivisaare kinnistule, eksponeerimiskestusega 08.06. 31.05.2019.
Tehti volikogule ettepanek
koormata Haljala alevikus seitse kinnistut 25 aastaks hoonestusõigusega avaliku enampakkumise korras ja esitati vastav
eelnõu.
Tehti volikogule ettepanek
lubada vallavalitsusel korraldada avatud riigihange „Haljala
valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine“ ning
esitati vastav eelnõu.
Otsustati võtta vastu Osaühing
Projekteerimiskeskus
poolt koostatud Käsmu küla
Lainela maaüksuse detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Anti luba avaliku ürituse
„Võsu Jazz vabaõhukontserdid“
korraldamiseks 14.07.2018.
Otsustati suurendada OÜ
Vihula Valla Veevärk osakapitali
71 000 euro suuruses summas,
uueks osakapitali suuruseks on
832 560 eurot.
Tehti volikogule ettepanek
kinnitada Võsu Kooli arengukava 2018-2022 ja kooskõlastada
Võsu Kooli sisehindamise aruanne.
Väljastati ehitusluba Võsu
alevikus Kalda tänav L3 kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks ja Eisma
külas Aadu kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Anti kasutusluba Essu külas Tammispea tee 16 kinnistul
asuvale elamule.
Väljastati projekteerimistingimused Aaspere külas Veeru
kinnistule sauna projekteerimiseks.
Tehti volikogule ettepanek
delegeerida maakorraldusseadusest, kohanimeseadusest ja
teeregistri põhimäärusest kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesanded vallavalitsusele.
Infotunnis tutvustas SA Võsu
Kuurort juhatuse liige Gadi Lübek sihtasutuse lähitulevikku ja
pikemaajalisi plaane.

Otsustati Võsu aleviku peatänavat Võsu Jazzi toimumise ajal
liikluseks mitte sulgeda.
Määrati sotsiaaltoetus kaheteistkümnele isikule, kokku
summas 2725,79 eurot ja ühele
isikule eluruumi tagamise teenus.
Muudeti Võsu Kooli hoolekogu koosseisu arvates hoolekogu koosseisust välja Helena-Laura Safronov ja nimetati
uueks liikmeks Kaja Koitme.
Väljastati MTÜ-le Mootorrattaklubi Paganad luba avaliku
ürituse „Motofestival SMASH“
korraldamiseks Rutja lennuväljal 13.07.-15.07.2018.
Väljastati OÜle Balti Teenused reklaamiluba reklaami
paigaldamiseks Võsu alevikus
Mere tänavale ja maanteede 17177 ja 17210 ristumiskohale (Võsu-Käsmu ristmik)
18.06.−31.08.2018 ja Kauni
muusika
MTÜ-le
Kisuvere külas Kivisaare kinnistule
22.06.30.07.2018.
Otsustati korraldada vähempakkumine Haljala teenuskeskuse, Haljala rahvamaja ja Haljala koolihoone koristusteenuse
osutaja leidmiseks.
Otsustati sõlmida Haljala
Kooli õpilaste toitlustamiseks,
perioodil 01.09.−15.06.2019, leping Stadnik Toitlustus OÜ-ga.
Otsustati korraldada hange valla munitsipaalhoonetele
käidukorralduse teenuse osutamiseks ja Karepa raamatukogu
ehitustööde teaoostamiseks.
Kinnitati
kaasava
eelarve realiseerimisele kuuluvaks
ideeks Aaspere Külakoja esise
platsi ehitus ja katusealusele
plekk-katuse paigaldus.
Tehti volikogule ettepanek
anda nõusolek Uus põik 25
hoonestusõiguse võõrandamiseks hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga.
Nimetati RMK külastusala
külastuskorralduskava töörühma liikmeks Kuldar Pärn.
Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 10
kinnistul olemasoleva Haljala
kooli võimla lammutamiseks
ning olemasoleva Haljala kooli
koolihoone osaliseks lammutamiseks – alles jääb olemasolev
köstrimaja.
Anti kasutusluba Varangu külas Mäehansu kinnistul asuvale
abihoonele.
Nõustuti Karepa külas asuva
Metsarahu kinnistu jagamisega
kolmeks katastriüksuseks.
Nõustuti
Maanteeameti
seitsme teealuse maa piiriettepanekuga maa riigi omandisse
jätmiseks.
Vallavanem Leo Aadel tutvustab vallavalitsuse liikmetele
Haljala koolihoone projekti.

14.06.2018
Kinnitati AS-i Haljala Soojus
2017. a. majandusaasta aruanne.

AS HALJALA SOOJUS TEATAB

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

Alates 1. juulist 2018 kehtib
AS Haljala Soojuse teeninduspiirkonnas (Haljala,
Aaspere, Essu) tabelis olevad
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste hinnad:
			
Alus: Konkurentsiameti otsus
24.05.2018 nr 9-3/2018-001

TEENUSE NIMETUS

TEENUSE HIND
KÄIBEMAKSUTA

TEENUSE HIND
KÄIBEMAKSUGA

Tasa võetud vee eest

1,55 €/m3

1,86 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ( I grupp)

1,05 €/m3

1,26 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ( II grupp)

1,55 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ( III grupp)

2,08 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ( IVgrupp)

2,62 €/m3

Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest ( V grupp)

3,16 €/m3
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Ürituste korraldamisest
Haljala vallas
Kristi Aron

HALJALA VALLA ARENGUKAVA KÜSITLUS
2. juulist – 30. juulini ootame arvamusi ning ettepanekuid, mida
peaks vallas tegema, et meie elu- ja töökeskkond muutuks paremaks.
Selle jaoks lisame kodulehele www.haljala.ee küsitluse,
mille käigus kogutud andmeid kasutame vaid Haljala valla arengukava koostamisel analüütilistel eesmärkidel.
Küsitlust saab täita pabersedelil Võsu vallamajas, Haljala teenuskeskuses. Alloleva küsitluse saate saata aga posti teel: Haljala
Vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Kõikide küsitlusele vastajate vahel loosime välja auhindu.
Andke oma panus valla arengukava koostamisse!

Abivallavanem
1. Kuivõrd olete rahul Haljala valla elukeskkonnaga?
Ei ole üldse rahul
Pigem ei ole rahul
Pigem olen rahul
Olen väga rahul
Ei oska öelda

Tänavu on Haljala
vallas kehtestatud mitu
määrust, mis on abiks
või suunanäitajaks
avalike ürituste
korraldamisel.
25. maist kehtib „Haljala valla
eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise
kord“, 26. maist „Haljala valla
aleviku- ja külavanema ning
piirkondliku
kogukonnakogu
statuut“ ning 1. juunist „Avaliku
ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.

TOETUS MITTETULUNDUSLIKUKS
TEGEVUSEKS
Määrus reguleerib Haljala
valla eelarvest toetuste taotlemist, andmist ja kasutamist.
Toetuse andmise eesmärk on
arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd,
toetada
kultuuri-,
spordi-,
keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalusi. Toetuse saamiseks tuleb esitada
Haljala Vallavalitsusele taotlus,
mille vormid saate Haljala valla kodulehelt või vallavalitsuse
töötajatelt. Taotlus järgmiseks
eelarveaastaks esitatakse hiljemalt jooksva aasta 15. septembriks. Seega peaksid kõik toetuse
saamise tingimustele vastavad
taotlejad, kes soovivad oma tegevusi läbi viia 2019. aastal, esitama taotlused käesoleva aasta

Palun põhjendage
Foto on illustreeriv.
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.
Vormilise otsuse toetuse
eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus pärast
eelarve kinnitamist. Toetuse
saajaga sõlmitakse leping ühe
kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

KOGUKONNAKOGU
STATUUT
Nimetatud statuut puudutab
avalike ürituste korraldamist,
kuna § 9 sätestab, et piirkondlikule kogukonnakogule esitatakse seisukoha saamiseks kogu
hallataval territooriumil avalikule üritusele loa andmine, kui
on tegemist kõrgendatud turvariskiga üritusega. Hetkel meil
veel piirkondlikke kogukonnakogusid pole, kuid nende moodustamise hetkest suuname
kõik kõrgendatud turvariskiga
üritused arvamuse andmiseks

ka neile. Ürituste korraldajad
võiksid panna vaimu valmis, et
astuda kohaliku kogukonnaga
dialoogi kõrgendatud turvariskiga üritusega kaasneva müra,
prügi ja turvalisuse küsimustes.

NÕUDED AVALIKULE
ÜRITUSELE
Määrusega
kehtestatakse
avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Haljala valla haldusterritooriumil.
Avalik üritus on avalikus kohas
toimuv ja avalikkusele avatud
lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu
sellesarnane inimeste koos olemine. Kõrgendatud turvariskiga
avalik üritus on: üle 150 osalejaga avalik üritus selleks otstarbeks mitte ettenähtud ehitise
siseruumides või muu üle 300
osalejaga avalik üritus; üritus,
millega kaasneb liikluse ümberkorraldamine; avalik üritus,
mille läbiviimiseks kasutatakse
ajutist ehitist (nt tribüün, teisaldatav lava, suuremõõtmeline telk või konstruktsioon) või
muud inimese elule ja tervisele
ohtu kujutada võivat lisainventari; üritus, kus toimub alko-

hoolsete jookide jaemüük või
pakkumine (välja arvatud siseruumides toimuvad üritused või
alalised müügikohad); üritus,
kus kasutatakse pürotehnilisi
tooteid või kus tehakse tuletöid
(lõke, tõrvikud vm).
Ürituse korraldaja peab esitama vallavalitsusele taotluse
vähemalt 21 päeva enne ürituse toimumist. Taotlus võib olla
ühe avaliku ürituse või ürituste sarja kooskõlastamiseks.
Soovitav on alustada taotluse
esitamisest, mille põhjal vallavalitsuse ametnik saab hinnata
kooskõlastuste vajadust. Lõkke
korral on alati vaja Päästeameti
kooskõlastust, alates 300 osalejast väliüritusel Politsei- ja
Piirivalveameti kooskõlastust,
Lahemaa kaitseala piires Keskkonnaameti kooskõlastust ning
kui ürituse toimumiskoht ei
kuulu korraldajale, tuleb hankida selle valdaja luba.
Täpsemat
informatsiooni
saate, kui tutvute täispikkade
määrustega valla kodulehel või
Riigi Teatajas. Küsimuste korral
pöörduge vallavalitsuse ametnike poole.

HALJALA VALLAVOLIKOGU istung nr 11
Võsul, 19. juunil 2018 kell
16:00.
Istungil osales 16 volikogu liiget: Margus Punane, Leo
Bergström, Annika Hallimäe,
Urve Kingumets, Rainer Lille,
Aivar Maurer, Annes Naan, Anti
Puusepp, Mare Raja, Koidu
Saamot, Greete Toming, Triin
Toming, Tea Treufeldt, Aide
Veinjärv, Vello Väinsalu ja Kristjan Alanurme.
Istungil ei osalenud Krista
Keedus.

MÄÄRUSEGA NR 28
kinnitati Võsu Kooli arengukava aastateks 2018-2022.

MÄÄRUSEGA NR 29
kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

MÄÄRUSEGA NR 30
muudeti Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määrust nr 27
„Pädevuse delegeerimine“.

MÄÄRUSEGA NR 31
tunnistati kehtetuks Vihula
Vallavolikogu 09.10.2008 määrus nr 80 “Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks
kasutamise kord” , Vihula Vallavolikogu 12.04.2006 määrus nr
21 „Vihula valla esindamise korra kinnitamine“ ja Haljala Vallavolikogu 19.08.2003 määrus
nr 14 „Haljala valla esindamise
korra kehtestamine“.

OTSUSEGA NR 50
kooskõlastati Võsu Kooli
sisehindamise aruanne 20152018.

OTSUSEGA NR 51
kinnitati Haljala valla 2017.
aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

OTSUSEGA NR 52
otsustati osaleda projektis
„Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ ja
garanteeriti omafinantseeringu

13 939,00 eurot tasumine.

anti vallavalitsusele nõusolek
avatud riigihanke „Haljala valla
üldplaneeringu koostamine ja
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise läbiviimine“ korraldamiseks.

nestusõiguse võõrandamiseks.
Hoonestusõiguse võõrandamise nõusolek anti tingimusel, et
hoonestusõiguse
omandajale
lähevad üle kõik valla ja hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõiguse ja asjaõiguslepingust
tulenevad õigused ja kohustused.

OTSUSEGA NR 54

OTSUSEGA NR 56

otsustati koormata hoonestusõigusega 25 aastaks avaliku
enampakkumise korras järgmised valla munitsipaalomandis
olevad krundid Haljala alevikus:
Uus põik 7, Uus põik 23, Uus
põik 21, Uus põik 19, Uus põik
18, Uus põik 16, Uus põik 14.
Hoonestusõiguse tasu alghinnaks kinnitati 2,54 eurot kinnistu üldpinna ühe ruutmeetri
kohta kogu perioodi eest.

muudeti volikogu komisjonide koosseise:
eelarve- ja majanduskomisjoni liikmete nimekirjast arvati välja Tea Treufeldt (valitud
aseesimeheks) ning nimetati
komisjoni liikmeks Arvi Ööpik;
keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni liikmeks nimetati Kristjan Alanurme;
kultuuri- ja spordikomisjoni kooseisust arvati välja Swen
Pahkla.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

OTSUSEGA NR 53

OTSUSEGA NR 55
anti nõusolek vallale kuuluvale kinnistule Uus põik 25
Haljala alevikus seatud hoo-

2. Kuivõrd olete rahul Haljala valla töö- või õpikeskkonnaga?
Ei ole üldse rahul
Pigem ei ole rahul
Pigem olen rahul
Olen väga rahul
Ei oska öelda
Palun põhjendage

3. Mis on Teie arvates suurimaks probleemiks Haljala vallas, mis tuleks kohe lahendada?

4. Mida uut võiks Haljala valda luua või teha?

5. Kas sooviksite saada iga nädal infot vallas toimuva kohta
oma e-postile?
Ei
Jah
Kui vastasid “Jah”, palun lisada oma e-posti aadress. Nõusoleku
andmisel on Teil on võimalik igal ajal õigus oma nõusolek tagasi
võtta ja nõuda oma andmete kustutamist teatades sellest e-posti
aadressil: leht@haljala.ee
6. Millisest külast/asulast olete pärit?

7. Kas olete valda sisseregistreeritud püsielanik?
Jah
Ei
Kui “Ei”, siis mis põhjusel

8. Sugu:
Mees		

Naine

9. Vastaja vanus:
10. Vastaja kontakt (nimi, telefon) loosil osalemiseks. Andmete esitamine vabatahtlik. Kontaktandmeid kasutatakse
vaid auhindade loosimisel.
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Kas tunned maad…?

SPORDISÜNDMUSED

Raamat Haljala kihelkonnast pälvis Eesti Kodu-uurimise Seltsi tunnustuse

Foto: Võsu Spordihoone

Rain Veideman aitas
Sõbral treeningut läbi viia
Viru-Nigula korvpallipoisid treener Andres Sõbraga, vasakul
Rain Veideman – Haljalast pärit andekas korvpallur, aastaid Eesti korvpallikoondisesse kuulunud, 2017. aastast mängib ta Itaalia
tugevuselt teises liigas Amici Pallacanestro Udinese meeskonnas
– jagamas oma kogemusi tulevastele talentidele.

Võsu rattapäevalt
mälestuseks rattanumber ja
elamused
Rattapäeva juhatas sisse Võsu Rannamemmede ja Võhma naistantsurühma Krõtake rannahooaja avamistants. Kaunil suvepäeval startinud rattureid ootasid auhinnalaual Sagadi mõisaja
Energia Avastuskeskuse kinkekaardid, Suvepeod.ee poolt pääsmed 7 Taeva suvehooaja avamispeole ja Haljala valla poolt puuviljad, diplomid ja medalid.
Lõpetajaid ootas lisaks auhindadele Koljaku allika karastav
vesi ja kringel, lastele oli kohale tellitud batuut. Iga osaleja sai
mälestuseks Ivica Ednaševsky kujundatud rattanumbri. Ivica
kujundatud olid ka diplomid ja kuulutused.
Korraldusel abiks olnud politseinikud ja priitahtlikud pritsumehed kasutasid aega ka õnnetuste ennetusteavituseks.
Täname vabatahtlikke abilisi: Eha Sirelbu, Lii Undusk, Valdek
Kilk, Kristjan Kilk

Foto: Võsu Spordihoone

Tulevad spordi sündmused
Auküla minitriatlon 1. juulil kell 16
Kogupere rattamatk 8. juuli kell 12 Haljala Võimla juures
6-võistlus Haljala staadionil 28. juuli kell 11.
Lisainfo telefonil: 5818 2475
https://www.facebook.com/HaljalavallaSPORT/

7. juulil toimub Vergi Kaluritepäev
Kavas spordivõistlused-jalgpall, paarisvõrkpall, laste jalgpall, paadisõit, savist
meisterdamine, näitus, väike laat, tegevused lastele, kontsert, tantsud. Õhtul
pidu sadamas.
Algus kell 11. Kõik
on oodatud!
NB! Pange kokku oma küla/ala/
sõpruskonna jalkameeskond (5+1) ning
tulge mängima! Auhinnad. Info: Liina,
56665081

Terviseakadeemia massaaži
praktikalaager
05.-08.07.2018 Võsu rannaklubis
tel 56960969; 56468908
Lisainfo: www.terviseakadeemia.ee

Alates juunikuust on Võsu apteek avatud
kaks korda nädalas E ja K 9-12.

Eestlased on kodu- ja ajaloolembene rahvas, sestap ilmub
igal aastal õige mitmeid kodu-uurimuslikke väljaandeid.
Ükski raamat ei saa kaante
vahele aga päevapealt – ikka
eelneb sellele aastatepikkune
eeltöö, tutvumine eelkäijate
poolt kogutud materjalide, seniste väljaannete ja käsikirjaliste andmetega, museaalide ja
arhivaalidega, lisaks kohalike
inimeste küsitlemine, dokumentide, pildi- ja fotomaterjali
kogumine. On hea, kui kohalik
omavalitsus, fondid ja sponsorid õla alla panevad, et üks igati
ontlik kodukanti tutvustav teos
ilmuda saaks. On neidki raamatuid, mis ilmuvad autori või
koostaja enda kulu ja kirjadega.
Sageli on selliste paigalooliste väljaannete leviala suhteliselt piiratud, millest on kahju:
seda, millest kirjutatakse Tartu-kesksel Liivimaal (loe: kunagises Liivimaa kubermangus),
ei teata sageli Eestimaal (loe:
kunagises Eestimaa kubermangus ) ja vastupidi. Ometi on iga

Lemmi Karmin tutvustab Haljala raamatut EKUS-i üldkogul Teaduste Akadeemia maja saalis.
Foto autor Ants Miidla.

killuke meie lähi- ja kaugemast
ajaloost osake suurest mosaiigist, mis väärib tähelepanu.
Tunnustamaks tegijaid, kor-

raldab EKUS igal aastal oma
üldkogul näituse seltsile laekunud väljaannetest ning valib
välja eelmise aasta parima teo-

se. Arvesse lähevad ka uurimused, mis on esitatud CD-l, juhul
kui töö on kõigile kättesaadav
netiversioonis, näiteks mõne
muuseumi kodulehel.
2017. aasta parima kodu-uurimusliku väljaande nominentideks valiti “Kullamaa kogumik,
3” (koostaja Kalju Kurepalu,
väljaandja Kullamaa kihelkonnamuuseum), “Haljala kihelkond aegade voolus” (koostaja ja paljude alajaotiste autor
Lemmi Karmin, väljaandja Haljala vallavalitsus) ja “Pajatusi vanast Pärnust” ( autor Olaf Esna).
Parima väljaande tiitli pälvis mahukas kogumik “Haljala
kihelkond aegade voolus” ja
EKUS-i aastapreemia Lemmi
Karmin – eelkõige maaelu mitmekülgse kajastamise (haridus,
kultuur, ettevõtlus, kolhoosiaeg
jm) kajastamise eest.
Jääb üle loota, et see tänuväärt väljaanne leiab tee Haljala
rahva lugemislauale.
Ene Luka
Eesti Kodu-uurimise Selts

Kuurordi jutud
Võsu on suvituskohana tuntud
pea 150 aastat. 1870. aastal avatud Paldiski-Peterburi raudtee
avamine andis hoo Võsu kui
kuurordi arengule, kui Venemaalt rongiga saabunud suvitajad hakkasid järjest enam
külapildile tooni andma. Ilmselt
köitis ka tol ajal kaugelt tulnud
külastajaid siinne puhas mereõhk, valge rannaliiv ja kaunid
männimetsad.
Tänu jätkuvale suvitajate
arvu suurenemisele arenes Võsust tõeline kuurort. Esimeseks
Maailmasõjaks oli Võsule välja ehitatud juba üle 120 suvila,
kusjuures elumaju oli pea 10
korda vähem. Avatud oli isegi
Tallinn - Võsu reisilaevaliin. Kui
tsaariajal moodustas suvitajate
põhikontingendi Peterburi ja
Moskva ning saksa aadlikud,
siis vabariigi algusaastatel leidis ka siseturist üha enam tee
Võsule. 1930ndatel, kui pärast
keerulisi aegu hakkas külasta-

jate arv taas tõusma, avati Võsu
ja Tallinna vahel ka regulaarne
bussiliin. Võsu oli saanud üheks
puhkajate meelispaigaks.
Mari-Anne Heljas kirjutab
oma raamatus “Võsu rahvas
ja tema lugu” vabariigiaegsest
Võsust järgmist: Elu Võsul oli
orienteeritud suvitajatele. Mereäärne rannaliiv künti kord
aastas läbi ja kündja järel korjasid naised, kartulikoukudega
käes, üles iga väiksemagi prahi
ja rohujuure. Suve läbi vastutas
ranna puhtuse eest rannakoristaja. Peale selle töötas rannavaht, kellel oli õigus trahvida
igaüht, kes randa prahti, kasvõi põlenud tikugi maha viskas.
Kord aastas korraldati koristustalgud, millest kogu külarahvas osa võttis. Tänavad olid
puhtaks pühitud ja peatänavale
oli ehitatud laudadest tee jalakäijatele. Need ettevõtmised
teenisid jalakäijate, suvitajate
heaolu.

KOGUKONNAPÄEV
SA Võsu Kuurort ongi just
loodud suvitajate teenimiseks.
Siiski ei ole meie eesmärk vaid
ranna- ja turismiteenuseid
arendada. Imeline Käsmu laht
ja kõverike mändidega rannamaastik poevad kindlasti esmakülastaja südamesse, kuid
siinse inimese toimetused on
need, mis panevad selle paiga
kuurordina elama.
Kuna elanike kaasamine otsustuste tegemisele loob hea
vundamendi tugevale kogukonnale, siis on SA võtnud endale
ülesandeks kohalike kokku
kutsumise, et läbi ühisürituste
panna alus oma kodukandi tunnetusele.
Esimese sammuna korraldame augustis Kogukonnapäeva,
kuhu ootame kõiki pika ühise
laua taha, söögi, joogi ja mõnusa melu saatel, üksteisega
tutvuma.
Siinne elanik peab olema

rahul muutustega, turismikeskkond ei tohi minna elukeskkonnaga vastuollu. Mõned Võsul läbiviidavad peod leiavad
alati ägedat vastukaja. Üldiselt
tuleneb see asjaolust, kus korraldajad eiravad lepingute tingimusi või ongi tingimused liialt
leebed. Igal juhul on sobivate
lahenduste leidmine vajalik.
Rannaklubis 28. juunil toimuv Haljala valla arengukava
avalik arutelu on hea samm siit
edasi liikumiseks. Loodetavasti
leiab nii mõnigi kohaliku tähtsusega ettepanek koha arengukavas ja Võsu jätkab atraktiivse
elu- ja turismikeskkonna suunal.

Gadi Lübek

TEATED
KAREPA 18. KODUKANDIPÄEV
7. juuli
Karepa raamatukogu ja www.karepa.ee
Vergi kaluritepäev Seltsimaja juures
7. Juuli - Kavas väike laat, kontsert, fotonäitus, paadisõidud, keraamikatöötuba,
jalgpalli ja paarisvõrkpalliturniirid, lastejalgpall, batuut, maitsvad suupisted.
Info: Liina Heinvere, 56665081

VÕSU MUUSIKAPÄEVAD
13. Juuli UNITED JAZZ COLLECTIVE
live! (Rootsi - Venemaa - Läti - Eesti)
VÕSU - KÄSMU KERGLIIKLUSTEE
KONTSERT TUUR!
Estonian Dixieland band, Brassical, Tõnu
Timm & Peep Pihlak (“Graniidi 17”/Moonaküla Muusikaakadeemia), Lääne-Viru-

maa puhkpilliansambel H A A R
Info: andres.truman@haljala.ee

VÕSU JAZZ
14. juuli Carl Prisen “Aasta Laul” 2018 võitja: SINNE EEG (Taani)
Ajaloo parimate armastuslaulude kontsert:
TORSTEN GOODS (Saksamaa), Hedvig
Hanson (EE), Kärt Tomingas “Raimond
Valgre ja...” (EE), Marek Talts Trio (EE),
Toomas Rull Ansambel (EE)
Korraldaja: Rickard Malmsten, Enar Essenson.
Info: http://www.vosujazz.ee/, info@vosujazz.com

KLASSIKALISE MUUSIKA KONTSERT NIMEGA “KIIDA MU
HING, JEHOOVAT”
14. juuli - Esinevad organist Kadri Ploom-

puu ja sopran Ludmilla Kõrts. Kontsert on
osa EELK Kirikumuusika kontserdisarjast
“Hoia, Jumal, Eestit”. Vaba annetus kontserttegevuse heaks Käsmu kirikus.
Kontakt: Urmas Karileet, tel. 58515800,
e-post: kasmu@eelk.ee

VÕSU RANNA LIIVASKULPTUURIDE MEISTERDAMINE
22. Juuli kell 11
Info: Maire Muruvee, 53473058

VÕSU RANNAFEST
27. Juuli, kell 18-01, 28. Juuli, kell 12-01
Korraldaja: Sky Management Romeo Savinski 5231922
Info: www.vosufestival.ee

Kaupluseauto
sõidugraafik
Haljala vallas

ÕNNITLUSED

ÕNNITLEME VANEMAID
Revo ja Kaire Viikholm
REIGO VIIKHOLM sündis 29.05.2018

TEISIPÄEV

Põdruse		
12.15
Tammispea 1
12.30
Tammispea 2
12.40
Varangu 1
12.50 		
		(rahvamaja)
Varangu 2
13.10
Varangu 3
13.20
Varangu 4
13.25
		(Vesiveski)
Aaviku
13.30
Kandle
13.40
Võle 1
14.00
Võle 2
14.15
Vanamõisa 1
14.30
Vanamõisa 2
14.40
Annikvere
15.00
Noonu
15.20
Karula 1
15.30
Karula 2
15.45
Vihula
16.00
Pajuveski
16.30
Vainupea
16.50
Eisma
17.15
Rutja
17.30
Karepa
17.45

KOLMAPÄEV
Lihulõpe 1
Lihulõpe 2
Auküla
Aaspere
Palmse
Oruveski
Käsmu
Lahe
Koolimäe
Pedassaare
Pihlaspea
Vergi
Altja
Oandu
Sagadi

12.20
12.30
12.45
13.15
15.30
16.00
16.50
17.45
17.55
18.10
18.15
18.15
18.45
19.05
19.20

REEDE
(JUUNI-AUGUST)
Käsmu
Lahe
Koolimäe
Pedassaare
Pihlaspea
Vergi
Altja
Vihula
Pajuveski
Vainopea
Eisma
Rutja
Karepa
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13.30
14.15
14.30
14.40
14.45
15.00
15.30
16.00
16.30
16.50
17.15
17.30
17.45

Kellaajad orienteeruvad
(sõltuvalt ostjatest)
Lugupidamisega,
OÜ Coramy 5034581

Vihula mõisa
sündmuste kava
08.07 Lenna Kuurmaa ja Juss
Haasma
10.07 Jassi Zahharov ja Kalle
Sepp
12.07 Karl-Erik Taukar Band
17.07 Mikk Kaasik ja C-JAM
18.07 Vihulas Pearu Paulus &
liveband
19.07 VANA BASKINI
TEATER – Kas hakkame
seksima?
22.07 Tanel Padar Band
23.07 Koit Toome ja Hanna-Liina Võsa
25.07 Smilers
26.07 Annely Peebo ja Mart
Sanderi kontserdiga „Valgeid
roose“
29.07 Tõnis Mägi Siiri Sisask
Rohkem infot algusaegade
ja pileti hinna kohta https://
www.vihulamanor.com
Tel: 5342 3781, E-post: dina.
kivi@uhotelsgroup.com

ÕNNITLEME SÜNNIPÄEVA PUHUL!
93
LAINE MEIKAR – 14. juuli, Sakussaare küla

90

Võsu Meelespea Seltsi
tegemistest
Meelespea on Võsul üks edukamalt tegutsevaid seltse, mis
kaasab erinevas eas inimesi
ühisteks meelelahutusteks ja
harivateks tegevusteks juba 24
aastat.
Seltsi esinaine, Lii Unduski,
raugematu innu ja hea maitsega
valitud sobivate ja eale vastavate tegevuste valik on äratanud
tähelepanu ja huvi ka kogukonna hulgas. Üritusi viiakse läbi
kaks korda kuus, mõnel kuul
rohkemgi. Regulaarselt toimuvad mälutreeningud ja seeniortants eakatele ning ASAHI
võimlemine igal nädalal kõigile
soovijatele.

TALVE TEGEMISED
Veebruarikuu tähtsündmus oli
vastlapäeva tähistamine vanu
vastlakombeid tutvustava meeleoluka etendusega ning hernesupi ja karaski söömisega.
Märtsis tähistati Meelespea
24. sünnipäeva piduliku aastapäevaballiga. Toimus seltsi
esinaise kätlemisega vastuvõtt ja muusikalist külakosti
tõid Ele Pedassaar ja Tiinamai.
Märtsis on kauaaegseks traditsiooniks kujunenud Georg
Otsa mälestuspäeva tähistami-

ne. Mälestuspäeva läbiviija on
G.Otsa suur austaja Valdek Kilk,
kes tutvustab suure kunstniku
elu ja loomingut.
Aprillikuus toimus spordipäev, kus igaüks sai tõestada, et
ka eakas inimene võib olla aktiivne. Mitmed lustakad spordialad tekitasid palju elevust. Eriti
vahva oli saalitriatlon- suusatamine, kepikõnd, ujumine ja
tõukerattasõit. Medaleid jagus
kõigile, mõnele lausa mitu.

KEVAD-SUVI
Aprillikuu suursündmuseks kujunes moeshow. Moeetendus
oli pühendatud Eesti moeajakirja Siluett rõivamoele. Tutvuda sai ajakirjadega Mall Kokamägi erakogust. Illustreerivad
slaidid ajakirjast Taluperenaine,
Marat jt.
Moedemonstratsiooni teemaks oli mood läbi aastaaegade. Üksteist mannekeeni näitas vaatajatele enda disainitud
rõivamoodi. Lõppakordiks olid
ekstravagantsed
õhtukleidid.
Publik hindas rõivaid ja autasustas Kama šokolaadiga. Kohvilaud oli kaetud nõukaaegsete
hõrgutistega.

Maikuu emadele ja vanaemadele pühendatud üritus oli südantsoojendav ja härdaks tegev.
Sobiva muusika taustal näidati
slaide meie liikmete emade nimedega, mis elustas mälestusi.
Juunikuus oli väljasõit Juminda
poolsaarele. Seal tutvuti Hara
endise allveelaevade nõukogudeaegse sadamaga. Edasi sõideti Juminda külla, kus külastati
sealset miinilaengu mälestuskompleksi. RMK telkimisplatsil
oli piknik, kus kohalik külavanem Karli Lambot tutvustas
küla ajalugu. Jumindale oli kutsutud ka vallavanem Leo Aadel,
kellega kohtuti meeldivas vestlusringis. Meelespea selts tänab
vallavanemat, kes huvitub meie
tegemistest ja on võtnud neist
osa.
Selts ei ole unustanud ka
meie ajaloos kannatanuid, mälestades ja meenutades neid
oma üritustega.
Pärast väikest suvevaheaega
jätkus seltsi aktiivne tegevus
sügisel.
Oma mõtted panid kirja Kaja,
Svetlana, Tiiu, Ülle.

Võsu Jazz toetab Võsu
külakiige taastamist!
Võsu Jazz on ilma pileti ja sponsoriteta festival, mis viiakse läbi
100 protsenti tänu toetajatele.
Aadressil
www.vosujazz.ee/
toeta kogutakse toetusi festivali
läbiviimiseks ning igalt austusavalduselt läheb osa kiige ehitamiseks. Nimelt soovivad Võsu
jazzi korraldajad kogukonnale
tagasi anda taastades Võsu külakiik üheskoos toetajatega.
“Ma mäletan väga hästi, kuidas lapsepõlves sai Kalda tänava alguses külakiigel pidevalt
kiikumas käidud vendadega,”

põhjendab otsust kiige ehitust
toetada festivali korraldaja Enar
Essenson. “ Sealt mööda jalutades avastasin, et seal enam kiike ei ole. Tekkiski idee, et võiks
teha üheskoos ära midagi, mis
austab eestlaste traditsioone
ja on tore meelelahutus igale
eale.”
Kiige ehituseks antakse iga
5 euro pealt 2 eurot, 25 euro
pealt 5 eurot ning 100 euro toetuse pealt 50 eurot. Iga 100 euro
toetuse tegija nimi graveeritakse (soovi korral) kiigele paigal-

datavale metallplaadile. Uue
kiige ehitamine maksab koos
transpordi ja paigaldusega 1700
eurot. Essenson usub, et koos
on eesmärk saavutatav ja peab
tõenäoliseks, et juba sel suvel
on uus külakiik püsti.

läbi Veltsi.
Liin 17 sõidab alates 12. juunist koolivaheaja graafiku järgi.
Lisatud väljumine kl. 6:45 esmaspäeval. Ära jääb väljumine
Kundast Võsule iga kuu 2. esmaspäeval.
Liinil 21 jääb ära väljumine
Rakverest kl. 11:00, selle asemel
väljub liin nr 41, mis sõidab läbi
Näpi ja Sõmeru.
Liinil 30 reedel kl. 17:25 Rakverest väljuv buss on käigus
kuni 30. septembrini, pühapäeval kl. 16:25 Rakverest välju-

89
LOREIDA AITMAN – 30. juuli, Sakussaare küla

88
ELSA SAKS – 06. juuli, Võsu alevik
ASTA ERAPART – 31. juuli, Haljala alevik

86
INGA METSAR – 01. juuli, Aaspere küla
VILMA KARI – 04. juuli, Kavastu küla
ELLEN PRASS – 12. juuli, Palmse küla
JUTA HAASMA – 13. juuli, Koolimäe küla
EINO LÄNTS – 22. juuli, Paasi küla

85
HILDE LEHTMETS – 31. juuli, Haljala alevik

84
MILVI TAMBIK – 16. juuli, Põdruse küla

83
IMBI LANI – 11. juuli, Haljala alevik
VELLO KÄOSAAR – 11. juuli, Võsu alevik

82
EVI SOPPE – 06. juuli, Haljala alevik
HELLE LEEMETS - 13. juuli, Haljala alevik
MAIMU UUSTALU – 23. juuli, Muike küla

81
ELLA PALMAR – 13. juuli, Lahe küla
PEETER SCHASMIN - 27. juuli, Võsu alevik

80
URVE MÜÜR - 27. juuli, Eisma küla

75
RAID REISIN – 05. juuli, Võsu alevik
JUTA KALM -10. juuli, Vergi küla
TOOMAS MAIKSAR – 16. juuli, Haljala alevik
EVA KALJUSALU – 16. juuli, Lobi küla
ERNST SARAP -17. juuli, Pihlaspea küla
ASTA METSAM - 19. juuli, Rutja küla
UUDO KALM – 19. juuli, Vergi küla

70
AIN PÕLLU – 16. juuli, Altja küla
EPP ÕIM – 20. juuli, Võle küla
ARVO TULP – 20. juuli, Käsmu küla
ÜLLE VÄLJA – 21. juuli, Haljala alevik
RAUL ARJUS _ 23. juuli, Essu küla
MARE VAINUMÄE – 27. juuli, Võle küla
VIRVE SATS – 29. juuli, Kisuvere küla

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
20.11.1955-19.05.2018 AIN GUTMANN
23.10.1933-07.06.2018 EVI ARNEK
09.05.1941-10.06.2018 VEERA IVANOVA

Bussiliinid alates 01. juunist 2018
Liinid 15, 26, 28, 41, 42, 65 lähevad üle suvistele sõidugraafikutele.
Liinid 6, 9 sõidavad alates 2.
juunist koolivaheaaja graafikute
järgi.
Liin 10 sõidab alates 13. juunist suvise sõidugraafiku järgi.
Muudatused väljumisaegades.
Rakkest kl. 16:02 väljuv buss on
käigus kõikidel tööpäevadel ja
sõidab kuni peatuseni Töökoda.
Liinil 11 laupäevasel kl. 17:05
väljumisel Rakverest uus marsruut – buss sõidab Haljalasse

UNO KÜBARSEPP – 04. juuli, Käsmu küla
ASTA ALESTE – 31. juuli, Haljala alevik

va bussi marsruuti lisandunud
sissesõit Vihulasse peatustega
Kulli, Tiigi, Vihula.
Liinil 38 muudatus marsruudis – teisipäeval, kolmapäeval
ja neljapäeval väljub buss Võsult
kl. 19:00 ja sõidab marsruudil
Võsu – Vergi – Haljala.
Liinid 46, 56 sõidavad alates
13. juunist suviste sõidugraafikute järgi.
Sõiduplaanid ja info: www.
peatus.ee www.harjuytk.ee

REOVEE- JA FEKAALIVEDU
TEL: 56 56 15 15
PIRET VILLUM, TAREVAHT OÜ
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Reklaam

juuli 2018

KUNDALINI JOOGA

www.simran.ee

SUVINE INTENSIIVKURSUS VÕSUL

laupäeviti, 30.06–28.07 kl 10–12
raili@simran.ee / tel 525 3753

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215
51 45 215
info@est-land.ee
www.est-land.ee

16.juuli – 19.juuli
ja
24. juuli – 25. juuli
OSUTAB
HALJALA VALLAS
TEENUST
KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
(Kepsel OÜ)
Soovijatel
registreerida telefonil
510 1250

Otsime oma kollektiivi

KÜLJENDAJAT/KUJUNDAJAT
Töö kirjeldus
• Trükiste kujundamine, küljendus ja trükiettevalmistus
• Reklaammaterjalide kujundamine ja küljendamine
• Reklaamide kujundamine ja küljendamine (paber- ja
veebiformaatides)
Nõudmised kandidaadile
• Hea tehniline oskus Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator)
küljendus- ja kujundusprogrammide kasutamisel
• Arvuti kasutamise oskus
• Täpsus ja kohusetundlikkus
• Töökogemus minimaalselt 1 aasta
Kasuks tuleb
• Ajakirjandusliku töö kogemus
• Väga hea eesti keele oskus
• Inglise ja vene keele oskus
Ettevõte pakub
• Eneseteostamise võimalust
• Head seltskonda
• Huvitavaid väljakutseid
• Motiveerivat töötasu
Pakutav palk
Sõltuvalt töömahust alates 500 kuni 1500 EUR kuus
Tööaeg
Täistööaeg või osaline tööaeg, palgatöötaja
Asukoht
Rakvere, Lääne-Virumaa
Kandideerimiseks saada CV koos motivatsioonikirjaga
info@ajakirjastus.ee
Kandideerimistähtaeg 16.07.2018
K I R J AS TUS

KÄSMU PÄEVAD 14-15. juuli 2018
EV100 Käsmu külas
Kutsume kõiki – ka kaugete maade ja merede tagant – kodusesse Käsmu külla,
et koos tähistada Eesti Vabariigi ja Käsmu Rahvamaja 100. sünnipäeva!
Avame renoveeritud rahvamaja suure saali, meenutame koos küla ajalugu
ja keerutame jalga külasimmanil. Külastame lähedasi, naudime Käsmu ilu ja
mõtiskleme avatud kodukohvikutes eelseisvate sajandite üle.
Käsmu Päevade kava:
Laupäev, 14. juuli
13.00 Pidulik avapalvus muusika ja lauluga Käsmu kirikus
13.30 Rongkäik kirikust rahvamajja Rahvamaja taasõnnistamine ja suure saali
		
avamine rahvamaja 100ndal sünnipäeval
Meelis Liivlaiu raamatu “Kaksteist põlve Käsmus” esitlus. Vestlusringi
autoriga juhib kirjastaja Tiit Pruuli
“Ahto, unistuste jaht”: film ja vestlusring filmitegijatega
18.00 Klassikalise muusika kontsert kirikus: Hoia, Jumal, Eestit!
21.00 Külasimman ansambliga “Kukerpillid” rahvamajas
Pühapäev, 15. juuli
11.00 Hommikumuusika pannkookidega Ristu talu õuel
12.00 Huvilistele paadisõidud Käsmu sadamas
15.00 Jumalateenistus kirikus ja Käsmu Päevade lõpetamine
Käsmu Päevade korraldaja on MTÜ Käsmu Külaselts
(kontakt: 5279481 Mari-Liis).

