Haljala valla uus
lastekaitse
spetsialist

“
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On täiesti selge, et aktiivsemad piirkonnad, kus on valitud
külavanemad ja moodustunud kogukonnakogud, omavad ka
suuremat eelist konkurentsis valla teiste kantidega
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Vello Väinsalu
volikogu esimees

Haljala Valla Sõnumid
Mare Raja: „Südamega
asja ei saa üksi teha!“
Katrin Kivi
toimetaja

Neljandat aastat välja
antava Toiduliidu
Südamega Tegija
tiitli pälvis tänavu
Annikveres asuva Farmi
juustutsehhi juhataja ja
tehnoloog Mare Raja.
„Toiduliit tunnustab ja tänab
kõiki inimesi, kelle töö tulemusena on meie igapäevasel
toidulaual kodumaine toit. Kõik
selle aasta Südamega Tegija
nominendid on omal alal eksperdid ning väärivad selle eest
suurt tunnustust,” ütles Toiduliidu juhataja Sirje Potisepp
pressiteates.
“Tänavuse võitja lugu näitab,
kuivõrd oluline on minna ühes
valdkonnas süvitsi ja saavutada
tänu sellele suurepärane tulemus nii enda kui ka ettevõtte
jaoks,“ kommenteeris Sirje Potisepp. „See on tunnustus ka
ettevõttele, kes oskab oma inimesi hoida ja motiveerida, sest

ainult nii saab seletada pikka
karjääri ühes ettevõttes.“

rahvas, valla juhid ja ametnikud
mulle kaasa elasid. See teeb
südame nii soojaks. Olen märkamise eest väga tänulik. Aitäh
juhtkonnale ja kolleegidele, kes
minu tööd on hinnanud ja aitäh
minu inimestele, kellega ma
igapaevaselt töötan.“
Südamega asja ei saa üksi
teha,“ arvas Mare Raja. „Kui
pole südamega meeskonda, siis
suuri asju ei tee. Seega on see
tiitel meile kõigile - kogu Farmi
Piimatööstusele.

SUUR ÜLLATUS
Südamega tegija tiitel tuli Mare
jaoks üllatusena. „Eestis on ju
nii palju töötajaid, kes teevad
toiduvaldkonnas tööd südamega,“ märkis ta. „Ja ma üldse
ei uskunud, et mina nii väikese
üksusega nagu seda on Annikvere juustutööstus, võiksin tulla viie parima sekka.
„Me pole ka varem nö pildil
olnud, see polegi eesmärk olnud. Meie teeme lihtsalt oma
tööd. Meie eesmärk on olla
parimad, nii et Terve Eesti Kiidaks,“ selgitas Mare Raja lustakalt.
„Ega ma enne ei uskunud,
et mina Südamega Tegija tiitli
saan, kui hoovi peale sõitis masin ja välja astus Toiduliidu juht
Sirje Potisepp. Minu suureks
rõõmuks tulid ka meie piimatööstuse kolleegid ja personalijuht.“
„Südamega tegija“ nominentideks olid sel aastal lisaks Mare
Rajale HKScan Estonia AS-i
tooraine jagaja Rita Jõgisoo,

33 AASTAT

Eesti toidu Südamega Tegija 2018 on Farmi juustuekspert Mare Raja
erakogu

Saku Õlletehase AS-i keeduja protsessiosakonna vanemmeister Reet Silde, AS-i Salvest
ostuspetsialist Ilona Leosk ja
AS-i A. Le Coq tootmise- ja
arendusjuht Rein Sööt, kes kõik
valiti välja Toiduliidu juhtkogu
poolt.

Kõik Südamega nominenid
osalesid sotsiaalmeedias toimunud hääletusel, lõppotsuse tegi
aga Toiduliidu juhtkogu.
Marel endal Facebooki kontot pole, kuid kolleegid hoidsid
teda hääletustulemustega kursis. „See on nii armas, et valla

KODANIKUPÄEVA
TÄHISTAMINE
26. novembril kell 17.00
Haljala Rahvamajas

Haljala valla aukodaniku Salme Heinla etendus
„VAIMUDE TUND PIHUVERES”
Kaasategevad Haljalalalala laululukoor ja
rahvatantsurühm Segapidi

Tasuta

Mustvees sündinud ja kasvanud Mare saabus Annikverre
1984. aasta lõpul praktikale.
„Esimene mulje tahtis pisara
silma tuua,“ meenutas ta. „Kui
esimest korda bussi pealt maha
astusin, oli just maaparandus
lahkunud, pilt oli trööstitu.“
„Kui aga siinsete inimestega
kokku puutusin, siis mind võõrast last võeti väga soojalt vastu
suurde perre. Seda sama soovin
ma nüüd ka teistele pakkuda.“
Mare rääkis, et Annikvere
juustutsehhi püsimise taga on
pidev areng. „Kohapeal tam-

mumist pole siin kunagi olnud.
Mitte ükski päev pole siin selline, et tean täpselt, mis tuleb.
Rutiinset tööd poleks ma nii
pikalt teinud.“
Mare tegeleb igapäevase
juustutsehhi juhtimisega aga ka
tootearendusega. Tema käe all
on valminud muuhulgas eestimaalaste seas väga populaarsed
Farmi juustusnäkid ning töö
uute toodete kallal jätkub ka
täna.
Ta juhib 12-liikmelist meeskonda, kelle sõnul on Mare
suurepärane juht, kes toetab,
tunnustab ja seisab oma inimeste eest.
„Mare aastakümneid kestnud
tegutsemine ja pühendumine
on eeskujuks nii minule isiklikult, kui kogu meie kollektiivile. Kogu tänu ei olegi võimalik sõnadesse panna - sügav
lugupidamine! Soovime kõigi
kolleegide poolt Marele aina
jätkuvat energiat ning edu igapäevatoimetustes,“ märkis AS
Farmi Piimatööstuse juhatuse
esimees Katre Kõvask Toiduliidu pressiteates.
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VALLAVANEMA VEERG

Leo Aadel
vallavanem

Avatud ja kaasav valitsemine
Hea valitsemine on olemuselt avatud, kaasav ja dialoogipõhine.
Äsja lõppesid selleks korraks valla pika-ajalise arengustrateegia
avalikud arutelud. Kohtumised leidsid aset Võsul, Karepal, Varangul ja Haljalas. Tänan kõiki kohtumistel osalejaid, töörühmade,
komisjonide liikmeid ja ettepanekute esitajaid, kes arengukavasse
tulevikusisendi andsid. Aastal 2030 peab ühinenud Haljala vald
olema kaasaegse, turvalise, tugeva kogukondliku identiteediga,
aktiivse osalusdemokraatiaga, ettevõtliku ja atraktiivse elukeskkonnaga omavalitsus. Nende eesmärkide nimel oleme valmis pingutama nii meie kui ka kindlasti järgmised valitsused.
Kinnitatud eelarvestrateegia on arengukava toetav rahaline prognoos ja investeerimisplaan neljaks eelseisvaks aastaks.
Kavandatud investeeringud tulenevad endiste Vihula ja Haljala valdade ühinemislepingust ja kehtivast koalitsioonilepingust.
Investeeringute elluviimisel järgime põhimõtet, et need oleksid
jätkusuutlikud, optimeeritud ja piirkondlikult tasakaalustatud.
Prioriteediks on haridus Haljala kooli ehitamise ning Võsu kooli
ja lasteaia rekonstrueerimise näol. Kesksel kohal on tänavavalgustuse, veemajanduse, teedetaristu arendamine ning hoonete energiatõhususe parendamine.
26.november on kodanikupäev, mida tänavu tähistame Eestis
juba kahekümnendat korda. Kodanikupäev on pühendatud nii
Eesti kodanikule kui kõigile Eestis elavatele inimestele olenemata
nende rahvusest.
Kandev roll kodanikuühiskonna arenemisel on vabaühendustel, kes on väga olulised partnerid omavalitsustele nii kogukondade kaasamisel, vabatahtlikus tegevuses kui ka avalike ülesannete
täitmisel. Eesti kehtiv õiguskord annab selleks hea võimaluse halduslepingute sõlmimise näol. Viimase elluviimiseks on tarvis vaid
vabaühendust, võimekust ja valmisolekut.
Haljala Vallavalitsus kutsub 26. novembril ehk kodanikupäeval inimesi tutvuma vallamajaga Võsul, teenuskeskusega Haljalas
ja ametnike töö sisuga. Kohtumine vallaametnikega algab Võsul
kell 9.00 ja Haljalas kell 11.00. Võtame arutada teemadena kuidas tõhustada kogukonnakogude ja külavanemate valimist, avalike
teenuste osutamise viise, vallaelanike kaasamist otsustusprotsessidesse, jagame parimaid praktikaid. Lahtiste uste päeva korraldatakse traditsiooniliselt kodanikupäeval, et tuua asutust ja ametnikke kodanikele lähemale, tutvustada vallavalitsuse ülesandeid ja
igapäevatööd.
Kodanikupäeva eel on saanud heaks traditsiooniks tunnustada meie hulgas aktiivseid ja kaasinimeste suhtes hoolivana silma
paistnud Eesti kodanikke, kes on andnud märkimisväärse panuse ühiskonna elu ja kodanikukasvatuse edendamisele. Igal aastal
valitakse aasta kodanik, üle Eesti selgitatakse välja sädeinimesed
ja – organisatsioonid, terviseedendajad, tublid ettevõtjad. Aasta
lõpul aga Haljala valla aasta tegu ja tegija.
Kasutagem targalt ja julgelt avatud võimalusi kaasa rääkida
meid mõjutatavates otsustes ning kaasa lüüa kodanikualgatuses
ja rohujuuretasandi ettevõtmistes. Märkamise, tänamise ja tunnustamise läbi teadvustame paremini kodanikuks olemist, meie
õigusi, vastutust ja kohustusi.

Liikluspiirangute
kehtestamine valla teedel
Haljala Vallavalitsuse korraldustega kehtestati üle kaheksatonnise
registrimassiga transpordivahenditele liikumiskeeld ilma vallavalitsuse loata järgmistel teedel :
1. Tõugu-Joandu tee nr 8870120
2. Kuueristi-Korjuse-Eru tee nr 8870126
3. Käsmu järve tee nr 8870127
4. Lauli küla tee nr 8870141
5. Tepelvälja küla tee nr 8870142
6. Mustoja-Haili-Vihula tee nr 8870138
7. Võhma-Eru tee nr 8870123
Piiravad liiklusmärgid paigaldatakse peale teede korrastamist. Loa
saamiseks tuleb esitada taotlus e-posti teel majandus- ja hankejuhi Aivar Aruja meilile aivar.aruja@haljala.ee või helistada telefonil
5187119.
HVS

Lumetõrje Haljala vallas
2018/2019 talvel
Lumetõrje piirkonnad on eeloleval talvele samad, mis olid enne valdade ühinemist. Piirkondade lumelükkajate kontaktandmed avaldame novembri alguses valla kodulehel ja novembrikuu vallalehes.
Erateede tasuta lükkamise puhul ei kehti enam 50 meetri piirang.
Vormi kohase taotluse tasuta teenuse saamiseks tuleb esitada vallavalitsusele üldjuhul 1. novembriks.
Taotluse vorm on valla kodulehel. Taotlust ei pea esitama need valla elanikud, kes on seda eelnevatel aastatel teinud. Oluline on, et taotleja elab ka tegelikult antud kinnistul.
Tekkivate küsimustega palun pöörduda Aivar Aruja poole (tel.
5187119, aivar.aruja@haljala.ee).
HVS
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Haljala valla uus lastekaitse
spetsailist on Helgi Vassar
Katrin Kivi
toimetaja

22. oktoobrist asus
Haljala valda tööle uus
lastekaitse spetsialist
Helgi Vassar, kes on
pärit Lõuna-Eestist.
Haljalasse asus ta
elama 2015. aastal.
Kes on Helgi Vassar? „Suurema osa olen elanud Põlvamaal,
Kanepis ja töötasin pikalt ühes
hoolekandeasutuses päevakeskuse juhina, kus korraldasin
erivajadustega inimeste huvitegevust ja organiseerisin üritusi,“
tutvustab ta oma tegemisi.
„2009 lõpetasin Taanis gestaltpsühhoterapeudi väljaõppe
ja pärast seda olen töötanud
ka psühhoterapeudina,“ jätkab
ta. „Lääne- Virumaal oli minu
esimeseks töökohaks Maarjamaa Hariduskolleegium. Siis
aga kuulutas Haljala vallavalitsus välja konkursi lastekaitse ja
noorsootöö spetsialisti lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja asendamiseks ja ma osutusin
valituks. Sain töötada aasta ja 8
kuud kui töötaja tuli puhkuselt
tagasi. 2018 aasta algusest kuni
tänase päevani töötasin Rakvere Linnavalitsuses lastekaitsespetsialistina.“

Helgi Vassar ametis
Foto: Katrin Kivi

Kuigi Helgi Vassarile on töö
mõnes mõttes tuttva leiab ta, et
kuna vald on oluliselt suurem,
siis on ka väljakutseid rohkem.
„ Mulle meeldiks, kui oleks
vähe lastekaitsejuhtumeid ja
me ühiselt suudaks ennetada
lastega juhtuvaid halbu asju,“
räägib uus lastekaitse töötaja.

„Selleks ma palungi kõikide
Halja valla inimeste abi. Ärge
minge ükskõikselt mööda, kui
näete hädas olevat last, reageerige ja andke teada. Iga kodaniku kohus on teada anda abivajavast lapsest.“
„ Kui soovite anonüümseks
jääda, siis garanteerime ano-

nüümsuse. Alati võib ka helistada ööpäevaringsele lasteabi
telefonile 116111 või oma murest
teada anda e-kirja teel,“ lisab ta.
Helgi Vassariga saab kontakti
telefonitsi numbritel: 327 8224,
53448069 või e-posti vahendusel helgi.vassar@haljala.ee

Võsu Kool osaleb rahvusvahelises projektis
Mall Ränkson
Projektijuht

Augusti keskel sai Võsu
Kool rõõmustava teate
rahvusvahelisi projekte
koordineerivalt
sihtasutuselt
Archimedes. Euroopa
Komisjon kinnitas
toetuse Erasmus+ KA2
strateegilise koostöö
projekti taotluse
partnerina.
Võsu Kooli õpilastele ja õpetajatele tähendab see, et käes-

olevast sügisest alustame koos
Poola, Sloveenia ja Itaalia koolidega koostööd rahvusvahelises projektis päevakajalisel
ja inspireerival teemal Key to
sustainable future („Võti jätkusuutlikusse tulevikku“).
Projekti raames teeme koostööd 2018/2019 ning 2019/2020
õppeaastatel partnerkoolidega, kellega vahetame kogemusi
kaasaegsete
õppemeetodite
rakendamisel inglise keeles,
loodusõpetuses ning matemaatikas. Õpilased täidavad projektis etteantud ülesandeid ning
võrdlevad ülesannete täitmise
tulemusi, suheldes eakaaslastega videokonverentside teel.
Kahe aasta jooksul toimuvad
sügiseti ja kevadeti põhjaliku-

mad aruandlused, mille käigus
saavad õpilased partnerkoole
külastada, tutvuda koolieluga partnermaades ning ühiselt
projekti ülesandeid täita.
Projekti ülesannete täitmine ja suhtlemine toimub inglise keeles. Seega on projekti
otseseks sihtgrupiks õpilased
alates 5. klassist. Selle sügise
läbivaks teemaks on tervislikud
eluviisid. 5.-8. klassi õpilastega
oleme juba ülesannete juurde
asunud, täiustades oma inglise
keele sõnavara ja arutlusoskust
teemal What if you stopped eating sugar for one week? ( Kuidas oleks, kui loobuks suhkrust
üheks nädalaks?). Teema on ärgitanud põnevaid arutlusi ning
kuu lõpus toimub klassis arutle-

tu põhjal eakaaslastega esimene
videokonverents.
Antud projekti raames toimuvad kahe aasta jooksul
külastused kõikidesse partnerkoolidesse. Juba sel sügisel
sõidavad meie kooli neli õpetajat ja õpilast Poolasse, Cieszynisse. Võsule on partnereid külla oodata aasta pärast.
Sellest, kuidas meil rahvusvahelises koostöös minema hakkab, mida uut me õpime ning
mida teistele õpetame, hoiame
kursis kõiki meile kaasaelajaid.
Mõeldes kahele eesootavale
koostööaastale oleme täis põnevust ja indu.

III uuringuruumis geoloogilise
uuringu loa andmisega

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 15

Võsul, 16.
oktoobril 2018
kell 16:00.

MÄÄRUSEGA NR 40

MÄÄRUSEGA NR 44

kinnitati valla arengukava aastateks 2018-2030

Istungil osalesid kõik volikogu liikmed: Kristjan Alanurme, Leo Bergström, Annika
Hallimäe, Krista Keedus, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar
Maurer, Annes Naan, Margus
Punane, Anti Puusepp, Mare
Raja, Koidu Saamot, Greete Toming, Triin Toming, Tea
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello
Väinsalu.

MÄÄRUSEGA NR 41

kehtestati puuetega isikule eluruumi kohandamise toetuse
määramise ja maksmise kord

kinnitati valla eelarvestrateegia
aastateks 2019-2022

MÄÄRUSEGA NR 42
kinnitati valla 2018. aasta teine
lisaeelarve

MÄÄRUSEGA NR 43
kehtestati asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord

MÄÄRUSEGA NR 45
kehtestati valla erateedel tasuta
lumetõrje teostamise kord

MÄÄRUSEGA NR 46
kehtestati reovee kohtkäitluse
ja äraveo eeskiri

OTSUSEGA NR 62
nõustuti AS-ile Tariston Altpere

Volikogu arutas Haljala valla ja
Vihula valla ühinemislepingu
muutmise algatamist ja otsustas
algatada läbirääkimised ühinemislepingu muutmiseks.
Järgmine korraline volikogu
istung toimub 20. novembril
2018.
Volikogu poolt vastuvõetud
otsustega saab tutvuda valla
kantseleis ja valla veebilehel:
www.haljala.ee.
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Volikogu võtab arutada
ühinemislepingu

MÕNE REAGA

Katrin Kivi
toimetaja

Oktoobri vallavolikogu
istungil tehti mitmed
märgilise tähtsusega
otsuseid: kehtestati
arengukava ja
eelarvestrateegia,
lisaks algatati Vihula
ja Haljala valdade
ühinemislepingu
muutmise arutelu.
Uurisime Haljala Valla
Sõnumid toimetusega,
mida see täpsemalt
tähendab ja endaga
kaasa toob?
Pöördusime selle küsimusega
Haljala Vallavolikogu esimehe
Vello Väinsalu poole, kes ütles,
et volikogus kinnitatud dokumentidega, mis võivad küll kõlada veidi igavalt, anti ühinenud
Haljala valla edasiseks käekäiguks väga oluline suund.

ARENGUKAVA
„Peamine, mida valla arengukava püüab pikas perioodis,
kuni aastani 2030 kirjeldada,
on meie elukeskkond,“ märkis
Väinsalu. „ Elukeskkond kõige
laiemas plaanis: koolid, lasteaiad, teed ja tänavad, veevärk ja
kanalisatsioon ja muud taolised
igapäevaelu puudutavad märksõnad.“
Väinsalu selgitas, et peamine
investeeringute maht lähiaastatel läheb haridusele: Haljala
Kooli uue hoone ehitamine ning
Võsu koolihoone renoveerimine ja Võsule uue lasteaiahoone
ehitamine. „Ehitustega seonduv on tõsine väljakutse, eriti
ajal, mil kinnisvaraturg vaikselt
kuumeneb ja sellega seonduvalt
ehitushinnad tõusevad,“ kommenteeris volikogu esimees.
Iseseisvate asutustena jätkavad nii Haljala Kool kui ka Võsu

Vallavanem Leo Aadel tervitussõnu lausumas.
Foto: Tiiu Heinsoo

Võsu kooli pere tähistas
kooli 120. aastapäeva
29. septembril tõi suur tähtpäev tõi kokku pea 300 vilistlast, endist ja praegust õpetajat ning Võsu kooli sõpra.
Toimusid ekskursioonid koolimajas, uudistada sai väljapanekuid läbi Võsu kooli ajaloo.
Talvi Lutheri juhtimisel sai teoks ekskursioon läbi Võsu Kooliga seotud paikade.
Kooli juubeli puhul ilmus Võsu kooli kolmas almanahh “Koolivõsud” ning õhtul Rannaklubis toimunud vastuvõtt ja pidulik
kontsert-aktus läks sujuvalt üle meeleolukaks tralliks koos ansambliga Kukerpillid.
Kohtumiseni juba järgmisel Võsu Kooli juubelil!
VHS

Haljala valla kandid: Aaspere, Annikvere-Vihula, Haljala, Essu, Karepa, Käsmu, Palmse-Võhma, Sagadi-Vergi, Varangu, Võsu

Kool koos oma kõigi eralditegutsevate lasteaiarühmadega.
Arengukava teine oluline
rõhuasetus tuleneb külasid ja
kante käsitlevast kogukonnapoliitikast.
„Vastuvõetud arengukavas on
Haljala vald tinglikult jagatud
kümneks piirkonnaks ehk kandiks,“ ütles Väinsalu. „Iga kanti
iseloomustab väljakujunenud
keskuse olemasolu. Üldjuhul on
seal mõni vallale kuuluv objekt
–rahvamaja, raamatukogu või
siis lihtsalt aktiivne kogukond.“
„Edaspidiste
piirkondlike
investeeringute tegemisel, planeeringute kehtestamisel kui
ka muudel juhtudel, mis elukeskkonda mõjutavad, tahame
rohkem anda otsustusõigust
kantidele ehk siis piirkondlikele kogukonnakogudele,“ jätkas
ta. „Kogukonnad teavad, kuidas
omi asju kõige paremini korraldada ja millised investeeringud
need esmase tähtusega peaksid
olema.“
„Siinjuures tõuseb oluliselt
külavanemate roll, sest piirkondlikud
kogukonnakogud

peaksidki ennekõike koosnema
vastava kandi külavanematest.
On täiesti selge, et need piirkonnad, kes on aktiivsemad
ning kus on valitud külavanemad ja on moodustunud kogukonnakogud, omavad ka suuremat eelist konkurentsis valla
teiste kantidega.“

ÜHINEMISLEPINGU
AVAMINE
Mida aga arvata ühinemislepingu muutmise plaanidest? „Ühine Haljala vald on tegutsenud
täpselt aasta ja selle aja jooksul
on selgeks saanud, mis on vallajuhtimises puudused ja mida tuleks võimalikult kiiresti muuta,“
avas Väinsalu tagamaid. „Sellel
põhjusel algatas volikogu endiste Vihula ja Haljala valdade
ühinemislepingu
muutmise
arutelu.“
Volikogu esimehe sõnul on
üks küsimus seotud ka vallakeskuse paiknemise ja valla juhtimisega seotud kulude
vähendamisega. Ta ütles, et
siinkohal saavad ka vallaelanikud võimaluse kaasa rääkida.

„Ühinemislepingu võimalikud
muudatusettepanekud lähevad
rahvahääletusele ja eks siis volikogu peab sellest tulenevalt ka
oma otsused tegema,“ kinnitas
ta. „Ülevallalised tegevused ja
valla poolt osutatavad teenused
peavad olema effektiivsed ja
mõistliku kuluga.“
Samas pöörab Vello Väinsalu
tähelepanu sellele, et ükski
vastuvõetud dokument ei saa
olla kivisse raiutud monument,
mida ei saa muuta. Sellepärast
on vajalikud ka igaaastased eelarvestrateegiate uuendamised.
„Nii, kuidas muutuvad aktiivsemaks meie külad, alevikud ja kandid ning nende poolt
esitatakse uusi ägedaid ideid
elukeskkonna parendamiseks,
muutuvad ka rõhuasetused
ja investeerimissuunad,“ oli
Väinsalu kindel. „See saab olema üks pidev ja lõputu protsess,
mille kõiki tulevasi pöördeid ja
arenguid isegi kristallkuulikeste
abiga ei ole võimalik ära arvata.“

Aaspere rahvas otsib kandidaate kogukonnakokku
Septembris toimus Aaspere
Külakojas piirkonna koosolek,
kuhu olid oodatud Aaspere,
Liiguste, Kärmu, Kõldu, Kavastu ja Sauste elanikud. Teemaks
oli külavanema või piirkondliku kogukonnakogu valimine ning piirkonna arengukava
uuendamine. Esimest teemat
käis meile lahti seletamas valla
kogukonna- ja arendusnõunik
Anneli Kivisaar.
Siinkohal teemegi üleskutse
esitada piirkondlikku kogukonnakokku kandidaate. Kogus
peab olema minimaalselt viis
inimest, kes on sisse kirjutatud
meie piirkonna külasse. Seega,
kui Sa tead kedagi, kes sinna
suurepäraselt sobiks või tunned, et oled ise just see inimene, siis anna meile teada!
Oktoobri alguses esitasime

Viguriga grupipilt bingoõhtust.
Foto: erakogu

MTÜ Partneritele projekti,
lammutamaks Külakoja hoone
küljes olev vana kinohoone, et
ehitada selle asemele välilava.
Esimene otsus võimalikust rahastusest tuleb jaanuaris ja positiivse otsuse korral menetleb
projekti edasi PRIA. Külakojal
jääb hetkel üle vaid oodata ja
loota, et meie ponnistused kan-

navad vilja ning meil õnnestub
ohtliku hoone asemele saada
uusi võimalusi pakkuv välilava.
Tõsiste teemade kõrval leidub ka lõbusat: 13. oktoobril
toimus Külakojas bingo-kohvikuõhtu. Oli nii nurkade-, diagonaalide- kui ka täismäng ning
muidugi vahvad vahepalad ja
auhinnad. Huvitavaks seigaks

oli see, kui loosimise vaheajal
pidi laudkondade kaupa mõistatama, milline tuntud inimene
on pildil (pilte oli ligi 30), jäi
ainsaks, keda keegi ei tuvastanud, meie vallavolikogu esimees Vello Väinsalu. Tundub,
et peame tema ja ehk teisedki
volikogu liikmed endale külla
kutsuma, et järgmine kord oskaks nime ja näo kokku panna.
Tulevastest sündmustest ootab meid ees hingedepäev, mida
tähistame 2. novembril hubases õhkkonnas ja küünlavalgel
ning 11. novembril toimuv Aaspere Laste Klubi, mis kulgeb
isadepäeva ja meisterdamise
tähe all. Iganädalaselt toimuvad
meie majas liikumine muusika
saatel ja pilates, kuhu on kõik
soovijad teretulnud!
Pille Lipp

Rahvastikuregistrist
kustutatakse elukohad
01.01.2019 jõustub rahvastikuregistri seadus. Seoses sellega palume teil üle vaadata ka enda elukoha andmed. Nimelt kustuvad
registrist need kohaliku omavalitsuse täpsusega elukohad, mis
on tekkinud omaniku õigustatud nõudmise kaudu ehk kinnisvara omanik on teid välja kirjutanud.
Inimesed, kelle andmeid registris pole, ei saa taotleda toetuseid ega muid teenuseid. Et vältida probleeme asjaajamises,
palume teile enne aasta algust esitada elukoha vormistamiseks
elukohateade.
Elukohateadet saab esitada eesti.ee kaudu elektroonselt või
siis paberkandjal vallamajas või teenuskeskuses. Kui elukoha
teataja ise pole ruumiomanik, siis on vajalik ka ruumiomaniku
nõusolek.
VHS

PEREPÄEV

10. novembril algusega kell 11.00

Koogilaadalistel ja kirbuturu
müüjatel palume oma kaupa
sättima tulla 10.30-10.45

Haljala Rahvamajas

KIRBUTURG
Suurepärane võimalus riiete, mänguasjade ja kõige muu
kasutult koju seismajäänu maha müümiseks ning millegi uue
ja huvitava asemele soetamiseks.

MEISTERDAMIS- JA MÄNGIMISNURK
Toredate juhendajate abil saab midagi ilusat või hoopiski põnevat
meisterdada ja üheskoos liigutades lõbusasti aega veeta.

KOOGILAAT

Küpseta kodus midagi maitsvat valmis ja müü see
perepäeva osalistele mõnusaks ampsuks. Oodatud
nii magusad kui soolased suutäied!

Kogupere etendus TEADUSTEATER
TULE KOGU PEREGA!
Haljala Vallaraamatukogu

Haljala valla sport
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20.09.2018 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas 1 163 eurot.
Määrati ühele isikule koduteenus.
Määrati MTÜ-le Viru Autistide Keskus ühele isikule päevahoiuteenuse osutamiseks.
Väljastati ehitusload Eisma külas Rassaku katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks ja Karula külas Lilleoru katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
Väljastati kasutusluba Karula külas Lilleoru katastriüksusel
asuvale suvilale.
Väljastati projekteerimistingimused Sagadi külas Rästase katastriüksusele elamu ümberehitamiseks ja laiendamiseks üle
33% esialgu kavandatud mahust.
Tunnistati lõppenuks riigihanke „Haljala koolihoone põhi- ja
tööprojekti koostamine ning peaprojekteerimine” korraldamine
avatud hankemenetluses ja otsustati korraldada riigihange „Haljala koolihoone põhi- ja tööprojekti koostamine ning peaprojekteerimine“ töövõtja leidmiseks konkurentsipõhise läbirääkimistega hankemenetluses.
Otsustati lugeda kolm jäätmevaldaja talveperioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Kehtestati Käsmu küla Lainela maaüksuse detailplaneering.
Suurendati OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 51 000 euro
suuruses summas. Uueks osakapitali suuruseks on 928 560eurot.
Kehtestati üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahenditele
liikluskeeld Mustoja-Haili-Vihula teel ja Võhma-Eru teel.

29.09.2018 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 480 eurot
ja Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojale tegevustoetuseks
1536,00 eurot.
Kinnitati eelkooliealiste lastele, Haljala Koolis ja Võsu Koolis
õppivatele 1.-9. klassi õpilastele tehtava jõulupaki hinnaks kuni
4 eurot.
Seoses Rõmeda-Haljala teelõigu neljarealiseks (2x2) ehitamisega otsustati sõlmida Maanteeametiga ühiste kavatsuste
kokkulepe valla ja riigi teede osas maakorralduslike toimingute tegemiseks ning alustada vastava volikogu otsuse (teelõikude
omandamiseks ja võõrandamiseks) ettevalmistamisega.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus summas 1390
eurot Haljala Kooli ja Võsu Kooli robootikaringide jaoks 10
komplekti LEGO EDUCATION WEDO 2.0 ühiskasutusse soetamiseks.
Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu hoolekogu järgmises
koosseisus: vallavalitsuse esindaja abivallavanem Krsiti Aron,
pedagoogilise nõukogu esindaja Astrid Pipenberg, lastevanemate esindajad Daria Lukašenko-Tšistotin, Helena-Laura Safronov,
Katri Reineberk, Kristin Raudvee, Meelis Kuzma, Annely Põld,
Kristiina Nauts, Jarmo Saar ja Helerin Domnin.
Tehti muudatused Haljala valla eelarvestrateegia 2019-2022
eelnõu investeeringute kavas.
Esitati volikogule menetlemiseks otsuse eelnõu geoloogilise
uuringu loa andmiseks Altpere III uuringuruumis.
Vallavanem tutvustab Teadliku Kogukonna projekti koostööettepanekut. On esitatud koostööettepanek luua Haljala
vallast kogukond, mis toetab ettevõtlust, noorte maale naasmist
ning võimalusi nii isiklikuks kui kogukondlikuks arenguks. Vallavalitsus jäi seisukohale, et kui projekt saab toetust ka teiste
võimalike teotajate poolt, siis saab arutada ka valla võimalikku
osalemist või toetamist.

04.10.2018 istungi kokkuvõt
Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 648,25 eurot.
Määrati ühele isikule koduteenus.
Otsustati esitada Viru Maakohtule avaldus Haljala Vallavalitsuse määramiseks isiku eestkostjaks.
Väljastati projekteerimistingimused Aukülas Arneki katastriüksusele elamu püstitamiseks ja majandushoone laiendamiseks
üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
Väljastati kasutusluba Haljala alevikus Tallinna mnt 13 (Haljala
Rahvamaja) katastriüksusel asuvale avaliku kasutusega puhkerajatisele.
Suurendati OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 52 300 euro
suuruses summas. Uueks osakapitali suuruseks on 980 860 eurot.
Nõustuti Käsmu külas asuva Merekooli tn 4 katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks Merekooli tn 4 sihtotstarbega
ärimaa 70% ja ühiskondlike ehitiste maa 30% ning Merekooli tn
4a sihtotstarbega elamumaa 100%.
Otsustati esitada volikogule menetlemiseks järgmised eelnõud:
Haljala valla 2018 aasta teine lisaeelarve;
Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves muutmine;
Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord;
Raiemäärus;
Reovee kohtkäitluse eeskiri
Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord ja
Puuetega isikule eluruumi kohandamise toetuse määramise ja
maksmise kord
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Tasub teada/Kool

Kokkuvõte kodu-uurimistööst
„Haljala kooli vilistlased-õpetajad“
Säde-Liis Orujõe
Haljala Kooli 9. klassi õpilane

Igaühel on lapsepõlves
unistused seoses
sellega, kelleks
tulevikus saada. Kes
unistab autojuhi,
politseiniku või
arsti elukutsest,
kes tahab saada
näitlejaks, lauljaks
või kunstnikuks.
Unistused võivad aja
jooksul muutuda ning
nii mõndagi ametisse
on satutud hoopiski
juhuslikult.
Uurimistöö „Haljala kooli vilistlased-õpetajad“ eesmärgiks
seadsin koguda informatsiooni
Haljala kooli vilistlaste kohta,
kes õppinud õpetajaks. Lugesin
Haljala kooli ajalugu käsitlevaid raamatuid, ajaleheartikleid, tutvusin varem koostatud
kodu-uurimistöödega, otsisin
materjali internetis, koostasin
küsimustiku ja saatsin laiali ning
kogusin mälestusi.
Töö esimeses peatükis peatun põgusalt Haljala kooli
ajalool ning kooljuhtidel, et
pikemalt analüüsida kooli vilistlase, hilisema õpetaja ja direktori Henn Altmäe panust
Haljala kooli arengusse. Töö
teine peatükk toob välja vilistlastest õpetajad, kes praegu
töötavad või on töötanud oma
kodukoolis. Kolmas peatükk
annab ülevaate nendest vilistlastest-õpetajatest, kes õpetavad mujal Eestimaa koolides ja
lasteaedades.
Koolitööle on pühendunud
Haljala kooli vilistlastest nii
7-klassilise kooli, 8-klassilise
kooli, põhikooli kui ka Haljalas
keskhariduse saanud õpilased.
Õppeaastal 2018/2018 töötab oma kodukoolis 7 vilistlast:
Külli Heinla, Erja Nõmme, Riin
Mets, Greete Toming, Meliita
Proosa, Merle Kiviberg, Kertu
Roov. Üheksa Haljala kooli vilistlast töötavad Haljala lasteaias Pesapuu, Haljala rahvamaja

Säde esitles oma tööd ka õpilaste uurimistööde konverentsil, saades publikupreemia vanemas vanuseklassis.
Foto: Greete Toming

tantsuõpetaja on vilistlane Eleri
Aitman.
Õpetajate peres on olnud
kooli vilistlasi, kes on hiljem
suundunud tööle mujale, jäänud pensionile või lahkunud
igavikuteedele. Neid oli 13.
Pika nimekirja saab nendest
õpetajatest-vilistlastest,
kes
töötanud Haljala koolis ühe või
paar õppeaastat – neid on olnud 14.
Töö järgmises osas toon välja
need Haljala kooli lõpetanud,
kes töötavad Eestimaa eri paigus õpetajatena. 1960. aastatel
lõpetanud õpilastest valis õpetajakutse lisaks eespool välja
toodutele veel 4 õpilast; 1970.
aastail kooli lõpetanutest samuti 4; 1980. aastatel Haljala
Keskkooli lõpetanutest on koolitööle jäänud I lennu vilistlased
(1985) Kirsti Käivärinen ja Ülle
Martinson.
1990-ndate aastate keskkooli
lõpetajatest on koolitööl Tiina
Saamot Pärnus, Annely Viigipuu Inglismaal, Tuuli Länik
Rakveres. Veel töötavad koolis
Ülle Lipp Kiviõlis, Aire Aros
Rakveres, Katrin Arge Põltsamaal, Lüüli Kiik Räpinas.
2000-ndate aastate vilistlastest töötab Pääsküla Gümnaasiumis muusikaõpetajana Liisi
Komp, Sakus õpetab algklassi
lapsi Liisa Lumiste, Kiviõlis
on loodusainete õpetaja Karin
Pohla. Kolm vilistlast töötavad

lasteaiaõpetajatena. Ka kaks
noormeest on valinud õpetajaameti: Rakvere kutsekoolis
õpetab eesti keelt Madis Pilv
ja Tallinna Reaalkoolis füüsikat
Reivo Maasik.
Esimesi aastaid koolitööl on
Kadi Jõesalu, kes lõpetas Haljala gümnaasiumi 2011. aastal.
Kadi töötab Kunda Ühisgümnaasiumis
klassiõpetajana.
Oma karjääri alguses on ka Airika Veinjärv, kes lõpetas Haljala gümnaasiumi 2012. aastal. Ta
töötab Tartu Kivilinna koolis
matemaatikaõpetajana.
Kõige rohkem on Haljala
kooli vilistlastest algklasside
õpetajaid-klassiõpetajaid – 15.
Eesti keele õpetajaid on viis ja
inglise keele õpetajaid on kolm.
Huvitav lugu on õpetaja Annely Viigipuuga: õppis ta klassiõpetajaks, töötas Eestis inglise
keele õpetajana ning Inglismaal
töötab muusikaõpetajana. Soome keelt õpetab Kirsti Käiväräinen Viljandis ja vene keelt
Erika Saaren Kadrinas.
Muusikaõpetajaid on kolm.
Füüsika ja matemaatika õpetajaid on neli- Ka käsitöö õpetajaid on kaks: Merle Kiviberg
Haljalas ja Lüüli Kiik Räpinas.
Ajaloo,
inimeseõpetuse,
kunsti,
kehalise
kasvatuse,
loodusainete õpetaja ameti on
valinud üks inimene. Õpetajate hulgas on ka tantsuõpetaja,
kooli avalike suhete ja projek-

tijuht, hariduskeskuse infojuht.
Õpetajad tõid küsimustikule
vastates välja, et neid rõõmustab õpilaste edu, kui nende silmad säravad ning nad on valmis
koostööks. Rõõmu valmistavad
ka õpilased, kes tahavad õppida ning pingutavad. Õpetajatele
valmistavad rõõmu kordaläinud
ettevõtmised, kontserdid, lõiminguprojektid.
Vähetähtsad
ei ole meeldivad suhted kolleegidega ning vabadus õpetada,
koostöö.
Paljud õpetajad tõid muredena välja suure koormuse
ning bürokraatia rohkuse. Ka
alustaval õpetajal on raske ning
noor õpetaja töötab tihti pere ja
sõprade arvelt. Õpetajale esitatavad nõuded on suured ning
tihti tuleb olla lausa üliinimene.
Ka valmistavad muret lapsevanemad, kes teavad oma õigusi,
kuid unustavad oma rolli lapsevanemana last toetada ja tema
eest hoolitseda. Õpetamine on
muutunud väljakutseks mitte
ainealaselt, vaid õpetamisse
mitte puutuvate faktorite tõttu - õpi- ja käitumisraskused,
formaalsus. Ka liigne nutiseadmete kasutamine on õpetajate
arvates probleem.
Kuid rõhutati, et rõõmu on
rohkem kui muret ning kindlasti tasub olla õpetaja. Vilistlasest
õpetaja on huvitav olla ning
tore on öelda, et kasvati õpetajaks just Haljala koolis.

Haljala kooli viktoriin – oktoober 2018
Haljala Kool eesotsas
õpetaja Kaido Härmaga
kutsub Haljala Kooli
õpilasi, sõpru ning ka
üleüldiselt vallarahvast
kaasa tegema Haljala
Kooli viktoriinis!
Mõtiskle julgelt kaasa
ning ära unusta ka
õigeid vastuseid teele
saata!

1.

Kas alumiiniumpotis on
võimalik sulatada tina või
vaske? Miks?

2.

Tema täiustatud seade tõi
pöörde
Suur-Britannia
tööstusse. Muuhulgas võttis ta
kasutusele võimsusühiku- hobujõud. Tema mälestussambal
on sõnad:“ Ta suurendas inimese võimu looduse üle.“ Kellest on jutt?

3.

Miks tuulise ilmaga kuivab
pesu kiiremini kui vaikse
ilmaga?

4.
5.
6.

Mis ühikutes mõõdetakse
laine pikkust?

Mida mõõdetakse teslades ?
Lahenda ülesanne! Punase
mere vee keskmine sool-

sus on 4,0 %.Leia puhastamata
soola mass kg-des, mis saadakse mereveest, kui aurustus 4,0
tonni vett.

7.

Millal avastati esimene asteroid, kui suur see oli ja
mis nimi talle anti?

8.

Jätka võrdlust - millega on
tegemist?
P=760 mm Hg=......... atm=...........
Pa

9.

Missugustele taevakehadele on antud järgmised
nimed: Pallas,Vesta, Juno, Estonia ?

10.

Eesti sportlane Ants
Antson võitis 1964.a.
INNSBRUCKI taliolümpiamängudel kuldmedali kiiruisutamises 1500 m distantsil,läbides
selle ajaga 2 min.10,3 sek. Leia
keskmine kiirus?
Kirjalikud vastused esitada
õpetaja K. Härmale hiljemalt
30. oktoobriks – kes paberi
peal ei too, võib kirjutada aadressil kaido.harma@haljala.edu.
ee
Viktoriin toimub kaks korda
semestris ja õppeaasta lõpus
autasustatakse paremaid lahendajaid.
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Huviringidest Haljala Koolis
Kui septembrist alustasime
koolitööga, siis oktoobrist alustasid Haljala Koolis ka kõik õppetöövälised huviringid. Kuigi
ringitöö on väldanud nüüdseks
juba pea kuu, siis julgustan Sind
kindlasti juhendajaga suhtlema ka sel hetkel, kui sina enda
jaoks avastad, et tahaksid selles
või teises ringis kaasa lüüa. Kui
juhendajat parajasti ei leia või ta
sinu jaoks täiesti võõras on, siis
palju julgelt abi oma klassijuhatajalt või avalike suhete-ja projektijuhilt. Toeks on siin ka vanemad õpilasesinduse liikmed
– nemad juba teavad-tunnevad

kõiki meie kooli õpetajaid ning
oskavad sind suunata täpselt
sinna, kuhu või kelle juurde tahad jõuda.
Jätkame paljude ringidega,
mis meile juba tuttavad – võrkpall, kergejõustik, keraamika,
puutöö erinevad ansamblid ja
koorid. Kindlasti tasub uurida
ka neid ringe, mis alustasid alles
eelmisel aastal ning on pidevas
arengus. Näiteks toimis juba
eelmisel aastal automudelismi
ring, kuid sel aastal on osalejatel
koos ringijuht Mart Pitsneriga
võimalus igal nädalal käia harjutamas Rakvere mudelismihal-

lis! Õpetaja viib ja toob, alguses
on tema poolt ka automudel,
ole ainult inimene ja tule kohale! Ka ootab õpilasi enda hoole
alla lasketiiru õpetaja Olev Lipp
– sel aastal on võimalus laskeringiga alustada juba 6. klassi
õpilastel! III kooliastme kunstiringi juhendab õpetaja Tuuli
Juks, kes on meie koolis päris
uus õpetaja. Eelmisel aastal
kooli noorte hulgas väga populaarseks kujunenud maleringiga
jätkab õpetaja Martin Pent.
Ka on meie hulgas puhtalt lehelt alustavaid ringe. Robootikaringidega I ja II kooliastmele

alustas Rasmus Lindmaa, minifirmade ringiga III kooliastmele
tegutseb Greete Toming, 5.-9.
TORE suhtlusringi elustavad
Greete Toming ja Kristiina Nõlvak.
Huviringe on lisaks Haljala
Koolile veel ka Haljala Rahvamajas ning Haljala spordihoones – kindlasti leiab igaüks
oma. Veeda oma aeg kasulikult
ning ettevõtlikult!
Greete Toming
Haljala Kooli avalike suhete-ja
projektijuht

VANUSENIMETUS

RÜHM

AEG

RINGIJUHT

KONTAKT

HALJALA KOOLI HUVIRINGID NOORTELE 2018/2019
VÕRKPALL VANEMAD

6.-9.klass

T 17.45-19.15

Aiki Lipp

1.-5.klass

Aiki Lipp

aikilai@hotmail.com 56560240

Meelis Kari

Meelis.kari@haljala.edu.ee, 5024288

PALLIRING poisid

2.-3. klass poisid

E 16.15-17.45
T 16.15-17.45
N 16.15-17.45
K 11.50-12.35

KERGEJÕUSTIK

3.-6. klass

E T K N 14.30-16.00

Meelis Kari

KERAAMIKA

1.-9. klass

N 12.00-16.00

Eike Ülesoo-Tikman

VÕRKPALL NOOREMAD

LASKERING

T, N 13.00-14.30

e.tikman@gmail.com 56917103
olevlipp19@hot.ee5116373

6.-9. klass

kokkuleppel juhendajaga

Olev Lipp

AUTOMUDELISM

3.-9. klass

E 13.35-15.30

Mart Pitsner

mart@riidekunn.ee

POISTEANSAMBEL

1.-5 poisid

E 12.50-13.35

Merle Eberhart

Merle.eberhart@haljala.edu.ee

TÜDRUKUTEANSAMBEL

1.-4. klass tüdrukud

K 12.50-13.35

Merle Eberhart

1.-2. klass

E 11.50-12.35

3.-5. klass

E 12.50-13.35

1.-2. klass

K 11.50-12.35

3.-4. klass

K 12.35-13.35

5. klass

K 13.45-14.30

Viivi Voorand

ANSAMBEL

4.-5. klass

Kokkuleppel juhendajaga

Viivi Voorand

SOLISTID

1.-9. klass

Kokkuleppel juhendajaga

Viivi Voorand

MINIFIRMAD

7.-9. klass

Kokkuleppel juhendajaga

Greete Toming

56566932, greete.toming@haljala.edu.ee

kokkuleppel juhendajatega

Greete Toming

56566932, greete.toming@haljala.edu.ee

Kristiina Nõlvak

kristiina.nolvak@haljala.edu.ee

MUDILASKOOR

POISTEKOOR

TORE-ring
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5.-7. klass

Viivi Voorand

56214652, viivi.voorand@mail.ee

MALERING

1.-4. klass

E 13.40-14.30

Martin Pent

martin.pent@haljala.edu.ee

PUUTÖÖ

4.-9. klass

T 14.40-15.25

Kaido Härma

Kaido.harma@haljala.edu.ee

ROBOOTIKA

1.-3. klass

K 12.50-13.35

Rasmus Lindmaa

ROBOOTIKA
ÕPIOSKUSED

4.-6. klass
3. klass

K 13.45-14.30
Kokkuleppel juhendajaga

Rasmus Lindmaa
Merle Varek

NUPUTAJAD

5.-9. klass

Kokkuleppel juhendajaga

Merike Tiilen

merike.tiilen@haljala.edu.ee

KUNSTIRING

7.-9. klass

T 14.30-15.15

Tuuli Juks

Tuuli.juks@haljala.edu.ee

rasmus.lindmaa@haljala.edu.ee
Merle.varek@haljala.edu.ee

HALJALA SPORDIHOONES TOIMUVAD RINGID NOORTELE 2018/2019
TAEKWONDO Haljala

5. eluaastat – 9. kl

KORVPALL

1.-4. klass

MAADLUS

5. eluaastat – 9. kl

E K 17.30-19.00
K 14.30
R 13.30
E T N 15.15

Virumaa
taekwondo

54566677 (tasuline ring, täpsem info juhendajalt)

Madis Putko

madis@rakverekorvpall.ee 53540188

Marger Pormann

margerpormann@gmail.com (täpsem info juhendajalt)

HALJALA RAHVAMAJAS TOIMUVAD HUVIRINGID NOORTELE 2018/2019

*Küsi täpsemat infot rahvamajast

RAHVATANTS

2.-3. klass

T 14.00-15.00

Eleri Aitman

eleri.aitman@haljala.ee

RAHVATANTS

4.-6. klass

K 14.00-15.00

Eleri Aitman

eleri.aitman@haljala.ee

VIIUL

Kokkuleppel juh.-ga

Kokkuleppel juhendajaga

Mari Saamot

53989209 (tasuline ring, täpsem info juhendajalt)

KITARR

Kokkuleppel juh.-ga

Kokkuleppel juhendajaga

Lembit Kirsipu

56988972 (tasuline ring, täpsem info juhendajalt)

SHOWTANTS

kooliealised

N 14.00-15.00

Kelli Liblikas

56953877, info@k-tantsukool.ee
(tasuline ring, täpsem info juhendajalt)

AJALEHT HALJALA VALLA SÕNUMID ILMUB IGA KUU VIIMASEKS TÖÖPÄEVAKS
VALLA ELANIKE JA ETTEVÕTETE POSTKASTIDESSE JA ON TASUTA.
Kui mingil põhjusel teie lehte ei saa, siis andke sellest meile märku.
Ootame ka teie kaastöid ja tähelepankud. Kaastööd ja reklaamid, mis jõuavad meieni enne
15. kuupäeva, ilmvad järgmise kuu lehes.
Kontaktid: leht@haljala.ee, telefon: 5625 6596

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

11.10.2018 istungi kokkuvõte
Kuulati SA Võsu Kuurort nõukogu esimees Veiko Veierti ülevaadet sihtasutuse tööst ja otsustati alustada sihtasutusele võimalike
üleantavate teenuste mahtude ja üleandmisvõimaluste selgitamist.
Vallavalitsus vaatas üle kõik Haljala valla arengukava 20182030 eelnõule avaliku väljapaneku ajal esitatud muudatusettepanekud ja esitas Haljala valla arengukava 2018-2030 volikogule
vastuvõtmiseks uues redaktsioonis.
Vallavalitsus vaatas üle kõik Haljala valla eelarvestrateegia
2019-2022 eelnõule esitatud muudatusettepanekud ning otsustas nõustuda volikogu komisjonide poolt eelnõule tehtud ettepanekutega ning esitas Haljala valla eelarvestrateegia 2019-2022
volikogule vastuvõtmiseks uues redaktsioonis.
Otsustati nõustuda volikogu komisjonide poolt eelnõule „Haljala valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord“ tehtud
muudatusettepanekutega.
Võeti tagasi volikogule määruse „Kaasava eelarve rakendamine Haljala valla eelarves“ muutmiseks esitatud eelnõu.
Eraldati eelarvest „Vaba aja üritused (08109)“ alt MTÜ-le Võsu
Rannaklubi 1 500 eurot valla lõikuspeo korraldamiseks.
Otsustati mitte määrata ühele isikule toetust hoolduskulude
tasumiseks kuna hooldataval on vahendid hoolduskulude tasumiseks ning ühele isikule sotsiaaltoetus summas 190,00 eurot.
Lõpetati ühe isiku hooldus, määrati isikule uus hooldaja ja
hooldajale hooldajatoetus.
Kinnitati Haljala Kooli hoolekogu liikmeks õpilasesinduse
esindajana Stefi Pärnoja.
Muudeti Haljala valla hankekorda selliselt, et asjade ostmisel
ja teenuste tellimisel (v a ehitustööd), mille eeldatav maksumus
on 2500 eurot kuni 15 000 eurot koostab pakkumuse küsimiseks lähteülesande (hinnapakkumise päring) ja edastab selle
konkurentsi olemasolu korral vähemalt kolmele pakkujale ning
avaldab teate valla veebilehel hanke eest vastutav isik.
Moodustati Võsu Spordihoone ümberkorraldamiseks viieliikmeline komisjon koosseisus komisjoni esimees abivallavanem Kristi Aron ja liikmed finantsjuht Maarja Kuuskla, jurist
Urmas Punga, spordijuht Marco Aitman ja Võsu Spordihoone
juhataja Avo Seidelberg. Komisjon esitab lõpparuande hiljemalt
10.12.2018.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja talveperioodil korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Muudeti 2018 hankeplaani muutes vallateede talihoolde üheaastaseks lihthankeks ja otsustati korraldada Haljala kooli õpilasliinide lihthange ajavahemikuks 01.2019-06.2019.
Kehtestati üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahendite
liikluskeeld Haljala valla avalikult kasutatavatel Tõugu-Joandu
teel, Kuueristi-Korjuse-Eru teel, Käsmu järve teel, Lauli küla
teel ja Tepelvälja küla teel.
Anti kasutusluba Võsu alevikus Jaanioja tn 5 katastriüksusel
asuvale suvilale.
Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 26 katastriüksusel olemasoleva tankla teenindushoone laiendamiseks üle
33% esialgu kavandatud mahust.
Väljastati projekteerimistingimused Võsu alevikus Piibelehe
tn 24 katastriüksusel suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks
üle 33% esialgu kavandatud mahust.
Otsustati muuta Pehka külas asuvate Vahtra ja Tiigi katastriüksuste piire ja määrata tekkivate katastriüksuste lähiaadressid
ja sihtotstarbed vastavalt Vahtra katastriüksus maatulundusmaa
100% ja Tiigi katastriüksus maatulundusmaa 100%.
Otsustati määrata Metsiku külas asuva Kooli katastriüksuse
jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Koolipõllu katastriüksus maatulundusmaa 100% ja
Vana-Kooli katastriüksus maatulundusmaa 100%.
Määrati Salatse külas Põldmäe katastriüksustele uuteks lähiaadressideks Tamme ja Tammemäe.
Nõustuti tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Telia
Eesti AS kasuks kahele Haljala valla omandis olevale Võsu aleviku Spordi tänava katastriüksusele.
Nõustuti tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Haljala valla omandis olevale Võsupere külas
Lehtmetsa katastriüksusele.

18.10.2018 istungi kokkuvõte

Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 380 eurot.
Määrati ühele isikule eluruumi tagamise teenus.
Määrati ühele isikule koduteenus.
Suunati üks isik valla poolt osaliselt finantseeritavale üldhooldusteenusele.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Väljastati ehitusluba Võle külas Tiitsu katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus õppemaksu, kohamaksu ja osalustasu katteks huvikoolis või huvitegevuses osalemise eest 100 % ulatuses kokku 107 õpilasele ja 50 % ulatuses
kokku 15 õpilasele. Lisaks kompenseeritakse õpilaste sõidukulu
huvihariduse või huvitegevuses osalemiseks sõidupiletite alusel.
Kui huvihariduse ja huvitegevuse toimumise kohta ei ole võimalik saada ühistranspordiga, kompenseeritakse sõidukulud kuludokumendi alusel arvestusega 0,10 eurot/km.
Kinnitati Haljala valla noortevolikogu valimiskomisjon koosseisus Greete Toming, Helen Võssar ja Andres Truman.
Toimus arutelu SA Võsu Kuurort tegevusega seotud küsimustes.
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Esimesed meistrid novuses
Väljakuulutatud kooroona meistrivõistlusest sai väikese kommunikatsioonvea tõttu novuse turniir. Novuse ja koroona erinevused
peituvad laua gabariitides, augu suuruses ja nuppudes – põhimõtteliselt käib mäng samade reeglite järgi. Novus on lätlaste poolt
täiendatud koroona. Ei ole teada varasemaid novuse turniire Haljala või Vihula vallas, mesitrivõistlustest rääkimata. Seega selgusid
22. septembril Haljala valla esimesed novuse meistrid – naiste
arvestuses Õie Malmberg ja meestest Ants Reinik.
Üldarvestuses oli tugevaim Arvo Püvi, teine Eivo Kams ja kolmas
Laura Liis Pärtel.
HVS

Lauatennise lahingud
Võsu mändide all – I etapp
Lauatennise lahingud Võsu mändide all kulgesid sedapuhku eriti
põnevalt. Esikoha võitis kindlalt Carlo Accorsi. Et Accorsiga finaali
jõuda pidasid Anatoli Lans ja Pekka Laidinen ülipõneva poolfinaali mängu. Laidinen asus 2:0 juhtima ent kaks järgmist setti võitis
Lans, viienda seti võitis Lans 17:15. II finaalmängu võitis ja sai kolmanda koha Maksim Sharofost.
Esimese etapi parim naismängija oli Viktoria Kljukina, parim noormängija Siim Arak, parim veteran Sergei Vassiljev, parim omakandi
noor Mihkel Arak ja Haljala valla parim Arkadi Mašegirov.
II etapp toimub 28. oktoobril.

TEATED
Haljala valla lahtised meistrivõistlused piljardis toimuvad
11. novembril Haljalas. Kaasa võtta vahetusjalatsid. Osaleda
saab alates 14. eluaastast. Meestel ja naistel on eraldi arvestus.
Turniiri süsteem selgub kohapeal. Mängitakse aja ja punktide
peale, võitja selgub aukudesse minevate pallide peal olevate
numbrite liitmisel. Võistluse võitjale meene ja diplom. Haljala
valla parimatele medal ja tiplom.
Lisainfo Marco Aitman: 5818 2475; www.facebook.com/HaljalavallaSPORT

16. DETSEMBRIL KELL 12
ESSU MÕISAS EAKATE JÕULUPIDU.
Külalisesineja ning tantsuks mängib ansambel.
Peolaud on kaetud. Registreerimine
telefonil 5656 6931 Urve või 5669 4345 Eha.
Registreerimisel teada anda ka transpordivajadus.
Registreerimine kuni 03.12.18.
Rutja rannaküla muusika esitleb:
ANDRUS BONZO ALBRECHT JA MARGE NILLER.
Talvekontsert. Karepa rahvamajas.
8.detsembril kell 17.00. Avatud kohvik
alates 16.00

Loodusõhtu Alar Krautmaniga 15.novembril
Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus Palmses
Maarahva pärimusteadvusest ja filosoofiast rahvaarsti pilgu
läbi räägib Alar Krautman - Alar Krautmani Terviseakadeemia
juht ja Eesti Pärimusmeditsiini Ühingu eestkõneleja.
Loodusõhtu on osalejatele tasuta. Pakume teed, soovi korral
võib teekõrvase ühisele lauale panekuks ise kaasa võtta. Tulekust teatamine ei ole vajalik. Olete oodatud!

Tasub teada/Sport

november 2018

Toimus Aaspere-Haljala jooks
Septembrikuu
kolmandal kolmapäeval
startis koolijuhi ja
vallavanema heade
sõnade saatel XXVIII
Aaspere-Haljala jooks,
sel korral küll, erinevalt
eelmisest aastast, täis
hoopis päikesekiiri ja
puhus taganttuul.
Pea 300le erinevate distantside jooksjale jõukohane ning
jooksulusti pakkuv pärastlõuna
kujunes taaskord kiirelt mööduvaks.
Kaunis sügisilm tõi taas välja ka Haljala lasteaed Pesapuu
vanimate rühmade lapsed, kes
poiste-tüdrukute eraldi startides vallutasid kiirelt rahvamaja
parklaringi.
1.-2. klassi noored lippasid
1 kilomeetri pikkuse tiigiringi.
Tüdrukutest pingutas end esikohale Eliise Aros Võsu Koolist,
poistest Enriko Balõtšev Veltsi
Lasteaed-Algkoolist.
Kui väikeste jooksud tehtud, said 3 km ja 7 km jooksjad
asuda bussidesse ning teele
Vanamõisa ning Aaspere poole. Samal ajal hakati rahvamaja
teatrisaalis juba 1.-2. klassi õpilasi autasustama.

28. Aaspere-Haljala jooksu 7 km distantsi üldvõitja Cris Poll finišeeris ajaga 25.24
Foto: Ain Liiva

3 km jooksu kiireim neiu oli
Haljala Kooli Heleri Lillepuu,
tema ajaks 16,58. Noormeestest
võidutses samal distantsil Kunda Ühisgümnaasiumi õpilane
Magnus Jagant ajaga 14,34
7 km start sai, nagu ikka, alguse endise Aaspere kaalumaja kohalt. Vahemaa Aasperest
Haljalasse läbis kõige kiiremalt
Cris Poll ajaga 25,24. Talle järgnesid kohe Tauri Tomson (Luua
Metsanduskool) ning Denis Tokovenko (Kunda ÜG) – meeste
esikolmik. Üldarvestuse neljandana, kuid noormeeste pika

distantsi esimesena finišeeris
ajaga 30,03 Lennard Mirka
(Kunda ÜG). Naiste arvestuses
võttis esikoha Karina Jakovleva
(Künda ÜG, aeg 31,39). Pika distantsi tüdrukute arvestuse esikoht taas Kundasse, ajaga 37,32
saabus finišisse Kaidi Jagant.
Korraldusmeeskond
tänab
kõiki osalejaid ning abilisi. Aitäh toetajatele ja korraldajatele – Haljala Kool, Haljala vald,
Haljala Rahvamaja, Sämmi Grill
ning Idavere Mõis.
Alati teeb suurt headmeelt
näha, et meie väike rahvajooks

pakub huvi ka teistele – suurema seltskonnaga olid kohal
Veltsi Lasteaed-Algkool, Võsu
Kool ning Kunda Ühisgümnaasium, lisaks veel erinevate
vanusegruppide jooksjaid maakonnast ning kaugemaltki.
Kohtumiseni Aaspere-Haljala jooksu rajal juba tuleval
aastal!
Greete Toming
Haljala Kool
Avalike suhete-ja projektijuht

Õpilased viisid Haljala Kooli maakonnas II kohale
Septembrikuu lõpul toimus
Rakveres meie koolile väga palju häid kohti toonud Lääne-Viru maakonna algklasside kergejõustiku võistlus.
Päev möödus väga kiiresti
– kui endil parajasti võistlust
ei olnud, tormati kaasa elama
oma kaaslastele. Koostöö viis
selleni, et Haljala Kool saavutas maakonna põhikoolide seas
II kohta, pendelteatejooksus
lausa I koha! Toome siinkohal
teieni meie parimate tulemused:
Koolide järjestus: Haljala Kool
II koht
Pendelteatejooks: Haljala Kool
I koht
P (1.-3. klass)

60m, 400m
Mattias Liivamäe 9,49 I koht,
1.21 I koht
pallivise
Mattias Toming 28.0 6. koht
P (4.-5. klass)
60m, 400m
Kristjan Anton 8,96 II koht,
1.15,13 III koht
Riiko Altmäe 9,37 6. koht
kaugus, 400m
Veiko Semjonov 3.87 IV koht,
1.13,11 II koht
Georg Nõlvak 4.02 III koht
pallivise
Robert Pullat 41,0 III koht
Hardo Sepp 39,5 5. koht
T (1.-3. klass)
60m, pallivise
Heleri Lillepuu 9,92 I koht, 20,0
5. koht

kaugus
Liisbet Laigu 3.00 5. koht
400m
Adeele Saamot 1.33, 85 6. koht
T (4.-5. klass)
kaugus
Anna Lotta Kütt 3.55 I koht
pallivise
Marleen Laigu 26.0 II koht

Septembrikuusse
jäi veel meie noorte häid ja väga häid
tulemusi:
Lääne- Virumaa noorte 4-võistlus
PU-14
Janar Ojasalu 2349p. II koht
Veiko
Semjonov
1609p.
5. koht
Georg Nõlvak 1517p. 6. koht

Lääne – Virumaa noorte KV
PU – 14
Janar Ojasalu kõrgus 1.55 I koht,
kaugus 4.79 I koht, odavise
28.38 I koht
Lääne – Virumaa 2018.a kergejõustikuhooaja lõppvõistlus
heidetes
PU-14
Janar Ojasalu kuulitõuge 10.25
II koht, kettaheide 33.65 II
koht, odavise 29.62 II koht
Haljala Kooli noori treenivad
ning juhendavad õpetajad Meelis Kari ning Kersti Naarits

Leivategu Põllumajandusmuuseumis
3. oktoobril külastasid
Haljala kooli 3.a,
3.b ja 4. klass Eesti
Põllumajandusmuuseumi Ülenurmel.
Pikk teekond võeti
ette, et osaleda projekti
„Eesti toit“ raames
muuseumitunnis
„Viljaterast leivani“.
Tunnis räägiti leiva tähtsusest eestlaste toidulaual läbi
ajaloo, leivaga seotud kommetest ning leiva tervislikkusest.
Õpilased tegid üheskoos läbi
leiva valmimise olulisemad etapid: rukkiküünis õpiti tundma
eestimaiseid teravilju, prooviti
esivanemate kombel kootidega
vilja peksmist ning selle tuulamist, jahvatati uhmri ja käsikiviga jahu ning leivatares õpiti
leivataigna tegemist. Iga õpilane
sai leivapätsi vormimise ja või
valmistamise kogemuse võrra
rikkamaks.
Enne kojusõitu pakuti kõhutäiteks eestimaisest toorainest
valmistatud kartuliputru värskekapsasalatiga. Kõrvale sai
maitsta enda küpsetatud leiba,
määrides sellele isetehtud võid
(Merle Varek)

ÕNNITLEME VANEMAID

MAARJA LIINVE ja TIMO NAAN
poeg JUSS CHRISTIAN sündis 10.09.2018
VELVE FROLOV ja ERMO LILLAKAS
poeg REMO sündis 25.09.2018
JAGNE ja URMAS PALM
poeg HENRI sündis 26.09.2018
KRISTI ja HEITTI IRVAL
tütar LAURA ELIISABET sündis 03.10.2018
Foto: Põllumajandusministeerium

Käisime Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumis.
Meile räägiti, kuidas vanasti leiba
tehti. Saime ka ise proovida
leivategu. Isetehtud leib ja või,
mida samuti ise vanaaegse koorelahutajaga tegime, olid väga
maitsvad! Seni kuni leib küpses
ahjus, uudistasime meie põnevaid vanu tööriistu. Meil oli
tore ja vahva päev!
(Sergo-Kaspar Klaus, 3.b klass)
Kõigepealt me otsisime õiget
maja, kuhu minna. Me läksime
leivakotta. Seal arutasime, kuidas leiba tehakse. Meile anti
kätte taignapallike. Sellest voolisime soovitud kujuga leivakese, panime plaadile ja see pandi
leivalabidaga ahju. Eelnevalt
pidime käed märjaks tegema,
muidu oleks tainas käte külge
jäänud.
Järgmiseks proovisime võid

teha. Koorelahutaja sees oli vahukoor, seda hakkasime vahustama. Lõpuks tuli see väga hästi
välja, me saime väga hea või.
Muusemis oli väga vahva. Ma
sain vanaaja kohta väga palju
teada.
(Käroli Vaher, 3.b klass)
Põ l l u m a j a n d u s m u u s e u m
asub Ülenurmel. Kõigepealt
me käisime leivatares. Seal me
rääkisime leiva valmistamisest
ja tegime leiba. Tegime ka võid,
selle valmistamise juures meeldis mulle koorelahutaja vänta
keerata.
Järgmisena viidi meid kohta,
kus näidati vilja kasvamist ja viljaterade viljapeast eraldamist.
Käsikivi saime ka proovida.
Hiljem vaatasime loomi.
Vanasti oli peaaegu igal perel
loomad, näiteks hobused, lambad ja kitsed. Mulle meeldis

õppekäik väga, sain palju uusi
teadmisi.
(Georg Tamm, 3.b klass)
Muuseumitunnis räägiti meile, kuidas vanasti leiba tehti.
Leiva valmistamiseks kulus
kaks päeva. Esmalt tehti valmis
juuretisega leivataigen. Seejärel
tuli voolida pätsike. Perenaine
tegi leivapätsile märgi, mis pidi
kaitsma leivasööjat halva eest.
Peale seda pandi pätsike leivalabidaga ahju.
Tore oli see, et saime ise leiba ja võid teha. Olin väga põnevil leivateost! Mõnus tunne oli
pätsikest voolida. Võid ei ole ma
varem teinud, koorelahutajaga
oli äge vahukoort vahtu ajada.
Leiva ja või valmistamine
ning omatehtud leiva maitse
jäävad eluks ajaks meelde!
(Liisbet Laigu, 3.b klass)

Konverentsil valiti ka publiku lemmikuid – oma esitusega pälvisid nooremate
hulgas tunnustuse Tapa Gümnaasiumi õpilased.
Foto: Greete Toming

Kokku esitleti konverentsil
11 erinevat tööd. Rida töid oli
tehtud enda perekonna ajaloo
ja sugupuu kohta, kuid oli ka
töid Naistevälja kivikalmetest,
Rakvere valla ajaloost, huvitavatest paikadest ja objektidest

Rakvere vallas, Lasila Põhikooli
aabitsa märksõnadest, Haljala
Kooli vilistlastest-õpetajatest ja
Tamsalu rongijaamast.
Pärast väikest kehakinnituspausi oli aeg kohtuda Eesti kirjandusteadlase ja lastekirjaniku

ÕNNITLUSED
93

LAINE VIRULA – 06. november Lobi küla

92

LIISA-ELVIINE PÄRISALU – 08. november Koljaku küla

90

ELGA LOEMAA – 11. november Lahe küla
LAINE RÄNKSON – 25. november Pedassaare küla

88

ANTS TALPSEPP – 05. november Võsu alevik

87

AINO ANTONS – 07. november Tidriku küla

85

RAIMOND LILLEPÄRG – 18. november Võsu alevik
ANTONINA LEVARTOVSKI – 6. november Võsu alevik
EPP-HELINA ISOP – 26. november Võsu alevik

84

Noored kodu-uurijad pidasid konverentsi Haljalas
Kaunis kuldne sügispäev võttis
11. oktoobril Haljala rahvamajas vastu üle-virumaalise kodu-uurimise ja MTÜ Õpetaja
Autähis konkursi “Otsides oma
juuri” konverentsist osavõtjaid.
Korraldajateks Viru Instituut ja
selle projektijuht Marge Lepik
ning Haljala Kool. Kui Haljala
koolipoiste tervituslaulud ning
direktor Ivo Tupitsa ning Haljala vallavanem härra Leo Aadeli
tervitussõnad kuulatud, asuti
kuulama noorte uurijate ettekandeid.
Konverentsil esitlesid oma
loov- ja uurimustöid Haljala
Kooli, Lasila Põhikooli, Simuna Kooli, Sõmeru Põhikooli ja
Tamsalu Gümnaasiumi õpilased ning Tapa Gümnaasiumi
pärandkultuuri ringi lapsed.
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Jaanus Vaiksooga. Ta mõtiskles
elust ja sellest, kuidas me sarnaneme oma esivanematega
ning me oleme siin maailmas
tänu oma vanematele. Puud
metsas ja sugupuu, kännud ja
käbid metsas, aga ka inimeste
maailmas – nii filosofeeris kirjanik. Lisaks luges ta meile ette
mõned luuletused oma äsja ilmunud raamatust.
Kaks ja pool töist tundi möödusid kiiresti ning oli aeg kõigile tublidele esinejatele ja nende
juhendajatele jagada tänukirju
ja väikesi meeneid. Tänukirjad
andis üle Viru Instituudi juht
Aivar Surva. Konverentsi lõpetuseks tehti mälestuseks ühispilt.
Karin Kivilo, Haljala Kooli 8.
klassi õpilane

TAMARA NURGA – 11. november Vanamõisa küla
HILMA PLOOM – 17. november Võhma küla
LAINE KIRS – 18. november Lihulõpe küla
JOOSEP-LEONHARD SESTVERK – 30. november
Annikvere küla

83

REIN MOOSES – 20. november Haljala alevik

82

SILVI BACHBLUM – 10. november Sauste küla
JAAN PINNA – 20. november Haljala alevik

81

MARGUS LEEMETS – 07. november Lahe küla
ANATOLI ŠEREMET – 30. november Altja küla
VAIKE PEETERMANN – 21. november Vihula küla
MARET-HELENE SEENE – 28.november Võsu alevik

75

MEEDI MAURER – 18. november Haljala alevik
MARE KUNNUS – 26. november Haljala alevik

70

JAAN NURK – 13. november Põdruse küla
VIIU NURMESSOO – 21. november Võsu alevik
JUTA OJANG – 23. november Karepa küla

MEIE SEAST ON LAHKUNUD

Just Sina oled veel
KRÕTAKESE ridadest puudu!
Tule toredasse naisrühma
ja püüdleme koos 2019 aasta tantsupeole!

Kui tunned, et oled tahtmist täis ja valmis 2 korda nädalas
tantsuproovis käima, siis meie ootame Sind!
Kui tekkis huvi aga vajad tõuget
helista Marinale tel. 5517561 või Riinale tel. 53989592

ÕIE METSAM

15.08.1932 - 21.09.2018

ANTS SUSI

17.12.1937 - 29.09.2018

MILVI AAGI

19.01.1934 - 6.10.2018

TIIT REIU

28.09.1957 - 10.10.2018

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein,
tõde valus on uskuda
raske kaotuse lein.
Kas kuuled, kuidas nutab Su kodu
Su puudust leinates sääl?
Talle kaaslaseks vihmade sadu,
kus piiskadel pisara hääl.
Haljala Vallavalitsus ja Vallavolikogu
avaldavad sügavad kaastunnet kogu valla rahva nimel
Mette-Mai, Elli-Mii ja Lui vanematele
ja lähedastale

KALLIS METTE-MAI
KALLIS ELLI-MII
KALLIS LUI
KUI VAATAME PÄIKEST, MÕTLEME SINU PEALE…
KUI SAJAB VIHMA, MÕTLEME SINU PEALE….
KOHTUME KUNAGI TEISELPOOL VIKERKAART…
Võsu kooli ja Võsupere lasteaia pere
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Reklaam

Metsakeskus.ee

Ranele Raudsoo Trio
„Raimond Valgre 105"

KAREPA RAHVAMAJAS
17. novembril kell 13.00
on külalisteks

Reet Linna ja
Are Jaama

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

OÜ ESTEST PR
ostab metsaja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

Mesinduse ABC kursused
Rakveres alates 18. novembrist.
Sobivad ka töötutele läbi
Töötukassa registreerimise.
Info: www.alustamealgusest.ee
või telefonil 5029006

Laulavad ja räägivad juttu
Osalustasu 5€
Teed-kohvi teeme kohapeal,
midagi tahket võtke ise kaasa.
Info: Karepa raamatukogu 3221821
Tiiu 5137911

29. novembril kell 18.00
Haljala Rahvamajas
Vorstikunn Koit õpetab,
kuidas valmistada jõuluvorste.
Kohtade arv piiratud, vajalik eelnev
registreerimine kuni 22. novembrini tel.
3250444 või e-post rahvamaja@haljala.ee.
Õpituba on tasuta!

Haljala Rahvamajas
9. novembril kell 20.00
Tantsuks mängib
ansambel COMPAKT
Esineb Sonda naisrühm
Laudade broneerimine tel. 3250444
Pilet 5 eur. Avatud baar.

Haljala Rahvamajas
16. november kell 19.00
Pile d 15€ ja 17€

Ansambel

Kelly's Puzzle
advendikontsert

Haljala Rahvamajas
2. detsembril kell 17

Sissepääs prii

Iga lugu on justkui osake suurest puslest - üks hetk, üks inimene, üks mõte. Nii, nagu
võõrastest saavad head sõbrad või hetkest kasvab aasta, põimuvad osakesed omavahel
ning moodustub tervik, mida Kelly's Puzzle läbi muusika edasi jutustab.

Haljala Rahvamajas
20. detsembril kell 19.00

