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Õpetaja Maarja Okk: minu
baasväärtus on vabadus
Katrin Kivi

Haljala Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja Maarja Okk pärjati
Keskkonnakäpa konkursil tiitliga „Õnnelik
õppija 2019“. Kes on
õpetaja Maarja? Mida
eelnimetatud tiitel
endast kujutab?
Teised räägivad Maarjast kui
suurepärasest ja säravast õpetajast, kes oma loomu poolest
on siiski äärmiselt tagasihoidlik.
Ka ta ise tunnistab, et kuigi ta
on elanud ja töötanud Haljalas
15 aastast, ei ole tema olemasolust ilmselt paljud teadlikud.

LÄÄNEVIRUKAS
Maarja Okk sündis ja kasvas
Haljalast mitte väga kaugel Lehtses. Koolihariduse omandas Tapal ja Tartu Ülikoolis.
Pärast seda tõi elu ta Haljalasse,
kuhu on jäänud ka pidama.
„Mulle nii meeldis, kuidas
mind Haljala koolis toona vastu
võeti,“ meenutab Maarja ja tunnistab, et tunneb end Haljala
koolipere liikmena esimesest
päevast saadik.
„Ma olen väga õnnelik, et
mulle anti võimalus kasvada
ja kujuneda selleks õpetajaks,
kes ma praegu olen,“ räägib ta.
„Mulle on alati meeldinud, et
siin koolis on võimalik ise otsustada, ise luua, ja sind usaldatakse. Minu baasväärtus on

vabadus ja Haljala koolis saan
end vabana teostada. Loomulikult tähendab see ka seda, et
pead ise olema inimene, kes
vastutab.“
Maarja leiab, et temast sai
õpetaja tänu saatusele. „Mul
polnud kavas hakata õpetajaks,“
tunnistab ta. „Imestasin kursuseõdede jutte sellest, kuidas
nad on lapsest saadik soovinud
saada õpetajaks, et see on neid
motiveerinud eesti keelt ja filoloogiat õppima. Mina neid
toona ei mõistnud – õpetajatöö
tundus mulle nii raske.“
Ometi olid elul Maarja jaoks
teised plaanid. Olude sunnil tuli
Maarjal aastaks veel ülikooli
jääda, kuigi jäänud oli vaid lõputöö kirjutamine ja kaitsmine.
„Mõtlesin, et kuna aasta on
mul veel vaja koolis käia, siis
võtan õpetajakoolituse lihtsalt
lisaks,“ selgitab õpetaja Maarja.
„Mõtlesin, et ega ükski paber
pole kunagi liiast. Tegelikult
tahtsin selle koolituse pooleli
jätta, sest minust ju ei pidanud
õpetaja saama. Õnneks mu ema
veenis mind jätkama.“
„Kui ma aga läksin Miina
Härma gümnaasiumisse praktikale ja jälgisin neid 36 õpilast
seal auditooriumis, siis toimus
minus suur äratundmine: ma
teadsin sellest hetkest alates,
et see on minu amet,“ ütleb ta.
„Sellest hetkest alates ei ole
ma kordagi kahelnud selles, et
minu tee on olla õpetaja.“
Õpetajaks olemise juures
meeldib Maarjale kõige rohkem
laste loovus. „Ma ikka ja jälle
tunnen hämmingut, kuivõrd

loovad on lapsed. Ma annan
neile kõigile ühesuguse ülesande ja on nii huvitav jälgida,
kuidas nad kõik on nii erinevalt
selle lahendanud.“
„Õpetajaks olemise juures
mulle meeldib väga see sünergia, mis noortega koos tekib - see noorte energia. Koos
nendega olen ma kogu aeg tänapäevas sees, ma ei jää millestki maha. Praegu meil on 6
klassis sõnavara teema käsil.
Ma õpin koos nendega. Nad
õpetavad mulle nende sõnavara. Meil on nii põnev koostöö.“

KESKKONNAKÄPP
Maarja Okk peab Keskkonnakäpa tiitlit enda kõige suuremaks tunnustuseks. „Keele- ja
kirjanduskäpp peaks ma niikuinii olema, aga keskkonnakäpa
tiitli üle tunnen tõesti rõõmu.
Kogu see valdkond on minu
jaoks väga oluline. Minu soov
on panna noori mõtlema, milline keskkond neid ümbritseb,
milline on tulevik, millises maailmas nad elavad.
„Samas, kui mul poleks minu
õpilasi, minu kuuendat klassi,
kes olid minuga nõus kõiki neid
asju tegema, mida ma neile välja pakkusin, siis poleks minust
saanud ka Keskkonnakäppa.
Mul on nii hea meel, et mulle
on antud õpilased, kes tahavad
teha, kellele on antud uuriv
mõttelaad.“
Maarja räägib, et kogu lugu
sai alguse sellest, et kirjanduses
tuli päevakorda loodusteema.
Ta pakkus õpilastele välja uurida loomaliike, mis on väljasure-

misohus. Moodustati rühmad ja
iga rühm sai uurida ühe väljasureva liigi.
Kogu õppe- ja uurimistöö
toimus sünergias mitmete teiste
õpetajatega – kaasatud sai kogu
koolipere.
„Näiteks toonase loodusõpetuse õpetajaga otsiti välja ohusolevad loomaliigid. Arvutiõpetuses aitas õpetaja Greete neil
otsida infot loomaliikide kohta.
Ühe ülesandena pidid õpilased
panema koolimajas üles näituse, mis kutsub ka teisi lugema
ja mõtlema ohustatud liikide
peale.“
„Lõpetuseks
käisid
nad
väiksematele koolikaaslastele
tunde andmas ja rääkimas sellest, mida oma uurimistöö käigus teada said,“ räägib õpetaja
Maarja edasi. „Kõik nad valmistasid tunnid ise ette ja teiste
õpetajate tagasiside oli väga
hea – lapsed said hakkama suurepäraselt.“
Kogu lugu tipnes sellega, et
õpetaja Greete Toming esitas Maarja Keskkonnakäpa
konkrusile, mida korraldab
Keskkonnaamet. Ja võit saabuski Haljala Kooli õpetaja Maarja
Okile.

Minu suurim soov on aidata õpilastel õppida mõtlema kriitiliselt.
Näiteks, kui nad tarbivad meediat, et nad oskaksid mõelda, mis ühe
või teise avalduse taga on. Ka sotsiaalmeedias on väga oluline mõelda,
millist postitust laigid, jagad ja kommenteerid. See, millist keelt kommenteerides kasutad, räägib sinust nii mõndagi.

Haljala vald käis tutvumas Ida-Virumaa koolidega

A

ugusti lõpus uuendati Haljala kooli
ehitamise eesmärgil
loodud ajutise komisjoni liikmeskonda. Värskenduse saanud koosseis väisas
Kohtla-Järve ja Jõhvi riigigümnaasiume ning Aseri Põhikooli,
et praktikutelt õppida ja näha
eriilmelisi lahendusi.
Neist koolidest esimene ja
meie valla esindajate jaoks ka
enim huvi pakkunud Kohtla-Järve riigigümnaasiumi hoone valmis selleks õppeaastaks.
Hoone maksumuseks kujunes
5,1 miljonit.
„Mina eelkõige tahtsin näha,
mis selle raha eest on võimalik

ehitada,“ kommenteeris volikogu esimees Vello Väinsalu.
„Kool jättis hea mulje. Kõik mis
oli vaja oli olemas, samas polnud midagi ka üleliigset.“
Lisaks tutvuti viis aastat tagasi valminud Jõhvi Gümnaasiumiga ja värskelt rekonstrueeritud Aseri Põhikooliga.
Haljala vallavanem Ivar Lilleberg, kes on ühtlasi ka eelpoolnimetatud komisjoni esimees,
ütles, et jäi ringreisiga väga rahule.
„Tänu sellele väljasõidule
nägime kitsaskohti, mis teistes
koolides on esinenud,“ ütles ta.
„Nüüd on oluliselt selgem, mille
peale tuleks eelnevalt mõelda ja

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg kingib Kohtla-Järve Gümnaasiumi koolijuhile Lahemaa
raamatu.

millega arvestada.“
„Lisaks Ida-Viru

koolidele

planeerime külastada ka kolme Harjumaa kooli: Järveküla

Kooli, Peetri Põhikooli ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi,“ jätkas
vallavanem. „Kui ka need koolid nähtud, on meil konkursi
väljakuulutamiseks vajalik info
lähteülesande
püstitamiseks
olemas.“
Nimelt hõigatakse välja uus
Haljala koolimaja arhitektuuri
ja projekteerimiskonkurss –
vastavalt nii nagu augustis Haljala Vallavolikogu istungil Vallavalitsusele volitus anti – välja
veel septembrikuu jooksul.
„Haljala koolihoone arhitektuuriline lahendus koos ehitusprojektiga peaks meil detsembriks olemas olema,“ ütles
Lilleberg.

Lisaks vallavanemale kuuluvad komisjoni veel kooli direktor Ivo Tupits, kooli õppejuht
Õnnela Lembke, vallavalitsuse
esindaja Annes Naan, vilistlaste esindaja Veiko Veiert, kooli
õpetaja Greete Toming, vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rainer
Lille, vallavolikogu keskkonna-,
maa- ja planeeringute komisjoni esimees Anti Puusepp, vallavolikogu esimees Vello Väinsalu
ja Haljala alevikuvanem Margus
Laigu.
Katrin Kivi
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Haljala Vallavalitsuse struktuur muutub

Katrin Kivi
Haljala Vallavolikogu
kinnitas septembrikuu
istungil uue vallavalitsuse struktuuri, mis
jõustub selle aasta
novembrist.

Eelnõu ette valmistanud Haljala vallavanem Ivar Lillebergi
sõnul oli struktuurimuudatuse
eesmärgiks eelkõige ametiasu-

tusele selgema vormi andmine.
„Enne oli struktuuris abivallavanem, neli osakonda ja lisaks
veel täiesti eraldiseisev nõunik,“
kommenteeris Lilleberg. „Nüüd
on meil viis osakonda, millel on
kindel juht ja ülesanded.“

MIS MUUTUS?
Uus struktuur koosneb viiest
osakonnast: haridus- ja kultuuriosakond, kantselei, majandusja planeerimisosakond, sotsiaalosakond ja rahandusosakond.
Uuest struktuurist abivallava-

nema ametikohta enam ei leia.
Selle asemel moodustati haridus- kultuuriosakond ja juhtima
hakkab osakonda haridusjuht.
Siiani kuulus abivallavanema
vastutusalasse vallaülene haridus- ja kultuurivaldkond. Talle
allusid valla koolid, lasteaiad,
noortekeskused,
spordikeskus, raamatukogu ja rahvamaja.
Neist kaks viimast liiguvad uue
struktuuri järgi vallavanema
otsealluvusse, haridusjuhi vastutusalasse jäävad koolid, lasteaiad, noortekeskused ja spordi-

keskus.
Haridusjuhi alluvusse asub
ametnikuna tööle ka avalike
suhte spetsialist, kelle ülesanneteks on ajalehe Haljala Valla
Sõnumid toimetamine, koduhele info täiendamine, avalike
ürituste- ja reklaamilubade menetlemine ja valla esindusürituste korraldamine. Siiani asus
nimetatud töökoht kantselei
koosseisus.
Kantseleis hakkavad novembrist sekretär-registripidajate asemel tööle teabespet-

sialistid ja katseleispetsialist,
kelle tööülesanded jäävad valdavalt endisteks. Kantseleispetsialisti kanda jäävad volikogu
sekretäri ülesanded ja personalitöö.
Kogukonna- ja arendusnõunik liigub struktuuris majandusja planeerimisosakonda, majandus- ja hankejuhi alluvusse,
saades uue nimetuse arendusja kogukonnaspetsialist.
Struktuurist kaob ära juristi
ametikoht. Planeerimisspetsialisti koht liidetakse aga kesk-

konnaspetsialisti omaga. Uus
ametikoht hakkab kandma
planeerimis- ja keskkonnaspetsialisti nime. Seega kaob uue
struktuuriga 1,5 ametikohta.
Hetkel on ametiasutuses
kolm vakantset ametikohta:
haridusjuht, sotsiaaltööjuht ja
ehitusspetsialist. Huvitatutel on
võimalik ametijuhenditega tutvuda valla kodulehel.
Otsitavate ametnike ametikohad asuvad Võsul asuvas vallamajas.

Haljala Vallavalitsus ootab ettepanekuid 2020. aasta
kaasava eelarve rakendamiseks
Haljala Vallavalitsus korraldab
oktoobrikuu jooksul ettepanekute ja ideede kogumise 2020.
aasta kaasava eelarve rakendamise jaoks.
Eelarve suurus on 10 000 eurot.
Arvesse lähevad vallaga seotud avalikku hüve pakkuvad
projektid, millest ei teki ebamõistlikke kulusid järgnevate
aastate eelarvetele.
Kaasava eelarve rakendamise
eesmärgiks on lahendada vallaelanike jaoks olulisi küsimusi ja
viia ellu uusi ideid.
Hindamisel arvestatakse kasusaajate hulka, mõju avalikule
ruumile, originaalsust, kogukonna kaasamist ja koostöö
soosimist.
Teoks tehakse rahvalt enim
hääli saanud ettepanek või ettepanekud, kui nende realiseerimine mahub kaasava eelarve
summa piiresse.
Möödunud aastal võitis kaasava eelarve rahvahääletuse Karepa külaseltsi projekt, mis nägi
ette Karepa rahvamaja esise tee
katmise tänavakividega. Tänaseks on töö teostatud.

ETTEPANEKU ESITAMINE:
Ettepanekuid võib esitada iga vähemalt 16-aastane
isik. Ettepanekud esitatakse
ajavahemikul
1.-31.10.2019
paberkandjal aadressil Mere
tn 6, 45501 Võsu alevik või
e-postiga aadressile haljala@
haljala.ee.

ETTEPANEK PEAB
SISALDAMA:

Hääletamise tulemused ja realiseerimisele kuuluv(ad) ettepanek(ud) avaldatakse valla infolehes „Haljala Valla Sõnumid“, valla veebilehel ja valla Facebooki lehel. Foto: Jüri Sikkut

• esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadressi;
• kirjeldust, mis iseloomustab lühidalt ettepaneku sisu,
eesmärki ja olulisust Haljala
valla jaoks;
• sihtrühma, kes saavad
probleemi lahendamisest või
uue võimaluse avanemisest
kasu, ürituse korral hinnangulist sihtrühma suurust või
eeldatavat osalejate arvu.
• hinnangulist maksumust;
• muud olulist infot (teostamise eeldatavat ajakava ja
kirjeldust sellest, mida oleks
ettepaneku hindajail lisaks
oluline teada).

ETTEPANEKUTE
HINDAMINE:
Ettepanekuid

Haljala Vallavalitsuses saab tööd
SOTSIAALTÖÖ JUHT (ametnik)
Sotsiaaltöö juhi ametikoha eesmärk on Haljala vallas
sotsiaalhoolekande korraldamine ja tagamine. Haljala
valla sotsiaalpoliitika elluviimise, sotsiaalkindlustuse,
sotsiaalhoolduse, tervishoiu ja tööhõive korraldamine
vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele.
Peamised tööülesanded:
• sotsiaalosakonna töö juhtimine ja korraldamine
• valla sotsiaalvaldkonna eelarve koostamises osalemine ja
eelarve täitmise jälgimine
• valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine
• sotsiaalhoolekande, eestkoste ja hoolduse korraldamine
• sotsiaal- ja tervishoiualaste projektide kavandamine ja nende elluviimisel osalemine
• kodanike vastuvõtu korraldamine ja sotsiaalvaldkonnaalane
nõustamine Haljalas ja Võsul
Sotsiaaltöö juhi ametijuhend ja ametikohale esitatavad nõuded on leitavad Haljala valla veebilehelt.
Kandideerimiseks esitada CV ja haridust tõendava dokumendi koopia ning muud dokumendid mida kandidaat peab
oluliseks, hiljemalt 10. oktoobriks e-posti aadressile haljala@
haljala.ee.
Lisainfo telefonil 551 0076 – vallavanem Ivar Lilleberg.

analüüsib

hindab vallavalitsuse ametnikest koosnev komisjon järgmiste kriteeriumite alusel:
1) esitatud ettepaneku originaalsus;
2) esitatud ettepaneku
realiseerimisest kasu saajate
hulk;
3) esitatud ettepaneku
teostatavus (ettepanek peab
olema teostatav ühe eelarveaasta jooksul ja teostamise tulemusel ei tohi tekkida
ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate eelarvetele).
Hindamise
läbinud
ja
nõuetele vastavad ettepanekud avaldatakse muuhulgas
valla veebilehel ja Facebooki-i lehel ning pannakse rahvahääletusele.

HÄÄLETAMINE: TOIMUB
18.11.-02.12.2019
Hääletada saab vähemalt
16-aastane Haljala valla elanik paberkandjal vallamajas
ja valla raamatukogudes, (esitades isikut tõendava dokumendi) ning elektrooniliselt
ID kaardiga Haljala valla kodulehel.

ja

Haljala Vallavalitsuses saab tööd
HARIDUSJUHT (ametnik)
Haridusjuhi ametikoha põhieesmärgiks on Haljala vallas riikliku ja piirkondliku lapsehoiu-, alusharidus-,
üldharidus-, huviharidus-, spordi- ja noorsootöö koordineerimine ja korraldamine vastavalt seadustega omavalitsusele pandud kohustustele ning valla haridus- ja
spordiasutuste võrgu planeerimine, tegevuse analüüsimine, arendamine ja kureerimine.
Peamised tööülesanded:
• valla haridus- ja noorsootöövaldkonna korraldamine ja
arendamine
• haldusala allasutuste arengukavade väljatöötamisel, elluviimisel ning täitmise seires osalemine asutuste omavahelise
koostöö koordineerimine
• haldusala allasutuste juhtide tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle järelevalve teostamine
• oma haldusalaga seonduvate projektide algatamine ja nendes osalemine, arengu- ja tegevuskavade koostamine
• nõustamine haridus- ja noorsootööalane nõustamine

Haljala Vallavalitsuses saab tööd
EHITUSSPETSIALIST (ametnik)
Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete
täitmise tagamine Haljala vallas.

Haridusjuhi ametijuhend ja ametikohale esitatavad nõuded
on leitavad Haljala valla veebilehelt.

Peamised tööülesanded:
• ehitus- ja kasutuslubade, ehitusteatiste ning projekteerimistingimuste taotluste menetlemine
• valla esindamine oma töövaldkonnas tellitud tööde korraldamisel ja vastuvõtmisel
• valla ehitusjärelvalve korraldamine
• kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine Haljalas ja Võsul
• ehitisregistri pidamine
• Ehitusspetsialisti ametijuhend ja ametikohale esitatavad
nõuded on leitavad Haljala valla veebilehelt.

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, haridust
tõendava dokumendi koopia ja muud dokumendid mida
pead oluliseks, hiljemalt 10. oktoobriks 2019 e-posti aadressile haljala@haljala.ee . Lisainfo telefonil 551 0076 – vallavanem Ivar Lilleberg.

Kandideerimiseks esitada CV ja haridust tõendava dokumendi koopia ning muud dokumendid mida kandidaat peab
oluliseks, hiljemalt 10. oktoobriks e-posti aadressile haljala@
haljala.ee.
Lisainfo telefonil 5669 6186 – Annes Naan.
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LÜHIDALT

Haljala vallas toetatakse huvihariduse
omandamist
Haljala Vallavalitsuse 28. augusti korralduse nr 457 järgi jätkatakse
huvihariduse või huvitegevuse õppuritoetuse andmist.
Esimese tegevuse puhul kaetakse õppemaksu 100 protsendi ulatuses, kuid mitte rohkem kui 300 eurot. Teise huviringi puhul kaetakse 50 protsenti õppemaksust, kuid mitte rohkem kui 50 eurot.
Endiselt toetatakse ka huvilaagritest osavõttu. Seda tehakse kuni
50 protsenti huvilaagri maksumusest, kuid maksimum toetusemäär
on kui 200 eurot. Trantsporti hüvitatase 10 senti/km maksimaalselt
50 eurot kuus. Õppuri toetuse ja transporditoetuse taotlemiseks
tuleb 7-19-aastase õppuri seaduslik esindajal esitada taotlus Haljala
Vallavalitsusele 15. oktoobriks või erandkorras 15. jaanuariks.
Huviharidusele on selleks aastaks eraldatud 91 070 eurot.
HVS

MTÜ Arenduskoda piirkonna (endine
Vihula vald) LEADER toetuste taotluste
2019. aasta teine vastuvõtuvoor

Võsu Kooli ideekonkurss on
saanud võitja
Katrin Kivi
Haljala Vallavalitsus
kuulutas suve hakul
välja Võsu kooli ja lasteaia hoone ehitamise
eesmärgil eskiislahenduste ideekonkursi.
Nüüdseks on konkurss
leidnud õnneliku lõpu,
mis tähendab, et žürii
järjestas ja pärgas
parimaid. Võidutööst
oodatakse Võsu Kooli
lastele kaasaegset õpikeskkonda.
Võsu kooli ja lasteaia hoone
ideekonkursile laekus 15 tööd.
Nende hindamiseks moodustati
seitsmeliikmeline zürii: Haljala vallavanem Ivar Lilleberg,
Haljala Vallavolikogu liige Anti
Puusepp , Võsu Kooli direktor
Liina Altrof ja Eesti Arhidektide
Liidu liikmed Ülo-Tarmo Stöör,
Jaan Tiideman, Helin Vahter,
Ülar Mark.

ÕNNESTUNUD
ARHITEKTUURIVÕISTLUS
Haljala vallavanem Ivar Lille-

berg, kes oli ühtlasi ka zürii
esimees, nimetas konkurssi õnnestunuks. „Arvestades
seda, et konkurss toimus suvepuhkuste ajal, laekus väga
palju heal tasemel töid,“ märkis ta. „Kuigi parimate tööde
vahel oli väga tihe konkurents,
sündis tööde järjestus üsna
üksmeelselt.“
Konkursil anti välja kaks
ergutuspreemiat, millest üks
läks Hirvesoo Arhitektuuribüroole ideekavandi Kukeaabits
eest ja teine Arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal OÜ tööle
Valgele Klaar. Mõlemad said
preemiaks 1 500 eurot.
III koha pälvis Ateljee Null
OÜ ideekavandiga Vaskuss, II
koha sai OÜ b210 ja Platvorm
OÜ ühisprojekt Luide. Preemiate suuruseks oli vastavalt
3000 ja 5000 eurot.
Võidutööks kuulutati ideekavand REHE, preemia suuruseks oli 10 000 eurot. Ideekavandi taga seisab osaühing
Kolm Pluss Üks.
Võidutöös on uus hoone
paigutatud ajaloolise hoone
taha, olles samal ajal ka eraldi vaadeldav. Peasissekäik on
planeeritud vanast koolimajast, mis võimaldab eksponeerida vana ja uut harmoonias.

Kuigi sarnase kontseptsiooniga - pikk maja ajaloolise
hoone taga - võistlustöid oli
veel, edestas Rehe teisi konkurente
plaanilahendusega.
Žürii hinnangul oli selle töö
puhul logistika paremini lahendatud: lasteaia paigutus,
eraldi saalimaht hoone otsas
ja selle juures sissepääs, ajaloolise hoone lahendus, keskne vaheruum, arvutiklassi lahendus.
Ka Võsu kooli direktor Liina
Altrof leidis, et võiduprojekt
on hea lahendus, kuid rõõmustas kõige rohkem selle üle,
et asjad hakkasid liikuma ja on
lootust saada lastele paremad
tingimused. „Võsu koolimaja
vanem osa on kohe saamas
90aastaseks ja Võsu lasteaiarühm tegutseb kümnendat
aastat „ajutiselt“ Võsu kooli
ruumides,“ märkis ta. „ Samuti
on Võsu lasteaiarühm lastega
täitunud ning oleme päris mitmele vanemale pidanud ütlema, et tema last me sel sügisel
vastu võtta ei saa.“
„Kuna vabu kohti ei ole ka
Võsupere rühmades, on lasteaiakohtade puudus saamas
oluliseks piirkonna arengut
takistavaks teguriks: kui lasteaiakohti
lapsevanematele

pakkuda pole, ei saa ka kool
ega piirkonna elanike arv kasvada,“ järtkas ta. Seetõttu on
mul väga hea meel, et on tekkimas ühine arusaam, et Võsu
ei ole ainult suvituspiirkond,
vaid ka väga kvaliteetne elukeskkond. Ning tänapäevane
koolikeskkond on elementaarne asi, et mitte öelda hügieeniküsimus. Meie koolis ja
lasteaiarühmades käivad lapsed on tänapäevast kooli- ja
lasteaiakeskkonda ammu väga
väärt.“

MIS EDASI?
Haljala valla majandus- ja hankejuht Annes Naan tõi välja, et
kõik konkursil osalejad olid valmis koostama võidu korral tööprojekti 170 000 euro eest. „See
oli juba konkursi tingimustesse
sisse kirjutatud,“ ütles ta. „Selle
jaoks on finantsid ka järgmiseks
aastaks valla eelarvestrateegiasse planeeritud. Kooli ehitamiseks vaja minevad vahendid
tuleb aga alles leida.“
Õige pea hakkavad osapooled läbirääkimisi pidama, et
sõlmida hankeleping novembri lõpuks. Seejärel tehakse
eelprojekt ja põhiprojekt, viimase jaoks on lepingujärgselt
aega pool aastat.

Haljala koolihoonel on erinevad tõed
Haljala koolihoone pooldajatel ja vastastel on igaühel oma
tõde. Vastukaaluks eelmises
vallalehes avaldatule selgitan ka
teistsugust tõde.
Vallavolikogu poolt vastuvõetud otsus alustada kogu
protsessi uuesti nullist vaid
kinnitas minu poolt kevadel
esitatud kahtlustusi koolihoone kaaperdamisest ja seab üha
enam tõsise kahtluse alla tahte
Haljalasse üldse uut koolimaja ehitada. Otsus sündis vaid 8
poolt ja 6 vastuhäälega.
Haljala vald sai 2017.a. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist 2,6 miljonit eurot toetusena
uue koolihoone projekteerimiseks ja ehitamiseks, mitte olemasoleva rekonstrueerimiseks.
Arhitektid ja projekteerijad

said ülesandeks projekteerida
kaasaegse ja atraktiivse õpikeskkonnaga ning haldamiselt
ökonoomne ja mitmefunktsionaalne hoone. Õpikeskkonnaga integreeriti täismõõtmetes
spordisaal ning treening – ja
rekreatsiooniruumid, mistõttu
kujunes projekti abikõlbulike
ja mitteabikõlbulike kulude ja
rahastamise osakaaluks 66/33.
Eelprojekti valmimisel tõi
TTÜ ekspertiis välja küll mõned puudused päevavalgustuse
ja energiatõhususe osas, kuid
andis soovituse parandada
need edasise põhiprojekteerimise käigus. Seega ei päde kuidagi nii Telora inseneride kui
mõne volikogu liikme hävituslik
hinnang eelprojekti kohta.
Vastaste etteheiteks oli ka

hankemaksumuse kallinemine
võrreldes 2016.a. taotluse eelarvega. Nõustun nendega, kes
teavad, et raha pole otsa saanud ja haridusse investeerimine toob alati kordades rohkem
tagasi.
Kuigi volikogu esimehe hinnangul on koolihoone lahendus
„käkerdis“, olen mina jätkuvalt
vastupidisel arvamusel ja leian,
et põhiprojekteerimise käigus
oleks olnud võimalik energia
- ja tehnolahendusi optimeerida säästlikumaks eesmärgiga
saavutada
ehitusmaksumuse
hinnaks kuni 1500 eurot m2
ja kogueelarvega ca 5 miljonit
eurot. Valmisolekut projekteerida kuni ehitamiseni kinnitasid
kõik 7 riigihanke pakkujat.
Nii lihtne oli ühe käetõstega

ära nullida suure arvu inimeste
pika-ajaline panus ning tehtud kulutused. Praegusel vallavalitsusel lasub suur vastutus
ehitada Haljalasse koolihoone
poole lühema aja jooksul ja taskukohasema eelarvega, tagades
selleks Euroopa Liidu eraldatud
toetus täismahus.
Raske on täna ennustada,
milline saab olema uus arhitektuurne lahendus ja ehitusmaksumus eelseisvatel aastatel. Loodan ainult parimat,
sest koolipere vajab ja väärib
seda. Välistatud ei ole ka senise
eelprojektiga uuesti edasiminek.
Leo Aadel
Volikogu liige

MTÜ Arenduskoja 2019. a LEADER toetuse taotluste vastuvõtuvoor
on e-pria keskkonnas avatud 1. (alates kell 8.00) – 8. (kuni kell 16.59)
novembril 2019. a: meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus; meede 2.1
Kogukonnainvesteeringute toetus; meede 2.2 Aktiivne ja tegus kogukond; meede 3.1 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus.
Infopäevad toimuvad: Tapal Arenduskojas, teisipäeval, 1. oktoobril 2019, algus kell 16 (taotlejatele Tapa, Kadrina ja Haljala valla
territooriumilt); Kolgaküla Rahvamajas, esmaspäeval, 7. oktoobril
2019, algus kell 16 (taotlejatele Kuusalu ja ja Haljala valla ning Loksa
linna territooriumilt)
Infopäevade päevakord:
1. MTÜ Arenduskoda LEADER-meetmed 2019. aasta sügisvoorus.
2. Nõuded projektitoetuse taotlejatele ja taotluse lisadokumentidele.
3. Taotluste esitamisest ja menetlemisest.
4. Projektitoetuse teavitamisest.
Infopäevad viib läbi Arenduskoja projektide konsultant-spetsialist
Tiina Vilu (tiina@arenduskoda.ee)

Jäätmejaamad avatakse taas
Haljala ja Võsu jäätmejaamade operaator on Lääne-Viru Jäätmekeskus. Jäätmejaavad taasavatakse alates 23. septembrist!
Haljala jäätmejaam avatud:
Esmaspäev 8.00-14.30
Teisipäev 15.00-18.00
Reedel 13.00-18.00
Laupäev 8.30-12.30
Võsu jäätmejaam avatud:
Esmaspäev 15.00-18.00
Teisipäev 8.30-14.30
Reede 8.00-12.30
Laupäev 13.00-17.00
HVS

Külavanema rinnamärk
disainitakse konkursi korras
Haljala vallavolikogu kogukonnakomisjon kuulutab välja Haljala valla külavanema rinnamärgi konkursi.
Märgil peab olema kasutatud sõnu „Haljala vald“ ja „külavanem“,
märgi maksimaalne suurus 4x4 cm. Kavandeid oodatakse 31. oktoobriks e-maili aadressile haljala@haljala.ee
Saabunud tööd vaatab üle kogukonnakomisjon. Parimad kavandid pannakse üles valla kodulehel, valla FB-s ja valla kogukonna
FB-s. Novembrikuu jooksul toimuval rahvahääletusel valitakse välja
enim meeldinud rinnamärk.
Rinnamärkide pidulik üleandmine külavanematele toimub vabariigi aastapäeva aktusel veebruaris 2020.
HVS

Maamaksunõuete
tasumiseks saab tellida e-arve
E-MTAs on valminud uuendus, mis võimaldab tellida maamaksunõuete tasumiseks e-arve. Esimest korda saab e-arve tellida maamaksu tasumise tähtpäevaks 1. oktoobriks.
E-arve saab tellida internetipangast, Arved.ee veebilehelt ja
e-MTA „Nõuded ja kohustused“ menüüpunkti „e-arve tellimine“
kaudu. Tellimuse tegemisel tuleb kasutada e-MTA ettemaksukonto
viitenumbrit, mille leiab maamaksu teatelt või MTA veebilehelt personaalse viitenumbri otsingu kaudu.Tellimus jääb kehtima ka järgnevatele maamaksu nõuetele, mille tasumise tähtpäevad on igal aastal
31.märtsil ja 1. oktoobril (kui ei ole puhkepäev). E-arveid hakatakse
pankadesse edastama 11 päeva enne tasumise tähtpäeva neile klientidele, kellel on sel hetkel e-MTAs kehtiv e-arve tellimus.
Kuna alates 1. juulist saab riigiasutustele saata üksnes e-arveid ja
ka mujal sektorites minnakse aina rohkem digiarvetele üle, siis uue
teenusega pakub maksu- ja tolliamet samuti klientidele võimalust
edaspidi mugavalt, kontaktivabalt ja tähtaegselt oma maamaksukohustus täita.
HVS
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
28.08.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE

Määrati Liiguste külas asuva Ülle-Reinu katastriüksuse uueks koha-aadressiks Riiamaa.
Määrati Põdruse külas asuva Volli talu katastriüksuse uueks koha
aadress Volli.
Määrati Palmse külas asuva Päikesevälja katastriüksuse jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Tõusu, elamumaa 100%, Kiire, elamumaa 100%, Pilve, elamumaa 100%,
Loojangu, elamumaa 100%, Vihma, elamumaa 100%, Sära, elamumaa
100%, Päikesevälja tee, transpordimaa 100%, Päevatähe, üldkasutatav
maa 100% ja Päikesevälja, maatulundusmaa 100%.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele toetust vajavale isikule
kokku summas 314,24 eurot.
Lõpetati ühe valla eestkostel oleva isiku suhtes asendushooldusteenuse osutamise leping ja suunati isik järelhooldusteenusele.
Väljastati luba avaliku ürituse „Muinastulede öö Rannapere õuel“ ja
„Võsu Surfikooli „Grand Final“ hooaja lõpetamine“ korraldamiseks.
Väljastati Wise Bros OÜ-le reklaamiluba reklaami paigaldamiseks
Kisuvere külas Jakobi kinnistule.
Muudeti Haljala Vallavalitsuse 04.12.2013 moodustatud Haljala koolihoone ehitamise ja projekteerimisega tegeleva komisjoni koosseisu ja
nimetati komisjon uues koosseisus: komisjoni esimees: Ivar Lilleberg
– vallavanem ja liikmed Ivo Tupits – kooli direktor, Õnnela Lembke
– kooli õppejuht, Annes Naan – vallavalitsuse esindaja, Veiko Veiert –
vilistlaste esindaja, Greete Toming – kooli õpetaja, projektijuht, Rainer
Lille – vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni esimees, Anti Puusepp – vallavolikogu keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni esimees, Vello Väinsalu – vallavolikogu esimees ja Margus Laigu – Haljala
alevikuvanem.
Muudeti Võsu haruraamatukogu lahtiolekuaega kinnitades lahtiolekuajad järgmiselt: E, T, K, N avatud kella 10:00 - 18:00; R avatud kella
8:00 – 16.00, L, P ja ajavahemikul 01.september – 31.mai kolmapäeviti
suletud.
Kehtestati alates 1.09.2019 huvihariduse ja huvitegevuse toetuse
määrad järgmiselt:
ÕPPURITOETUS:
- esimese tegevuse puhul kuni 100% kuid mitte rohkem kui 300.00
eurot;
- teise tegevuse puhul kuni 50% kuid mitte rohkem kui 50.00 eurot.
huvilaagri toetus kuni 50% huvilaagri maksumusest kuid mitte rohkem kui 200.00 eurot;
transporditoetus 10 senti/km kuid mitte rohkem kui 50.00 eurot
kuus.
Esitati Haljala valla eelarvestrateegia volikogu komisjonidele menetlemiseks.
Esitati Haljala Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu
eelnõu volikogu komisjonidele menetlemiseks ja seisukoha saamiseks.
Esitati Haljala valla arengukava eelnõu volikogu komisjonidele menetlemiseks ja seisukoha saamiseks.
Esitati Haljala Vallavalitsuse põhimääruse muutmise eelnõu volikogule ja komisjonidele menetlemiseks.

4.09.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE

Määrati sotsiaaltoetus kuuele isikule kokku summas 601 eurot.
Määrati ühele isikule sotsiaaltranspordi teenus.
Muudeti sotsiaaltranspordi omaosaluse määra kinnitades uueks
määraks 0,20 eurot kilomeetri kohta.
Määrati Sagadi külas asuvate ehitiste, elamu ja majandushoone,
teenindamiseks vajaliku maa suurus, sihtotstarbeks elamumaa ja koha-aadressiks Sagadi küla, Lehtna.
Määrati Võsu alevikus Mere tn 30a ja Annikvere külas Lillekünka
maaüksustel asuvate hoonete teenindamiseks vajaliku maa suurus ja
sihtotstarve vastavalt Mere tn 30a ühiskondlike ehitiste maa ja Annikvere külas Lillekünka tootmismaa.
Seoses koristusteenuse hanke lõppemisega kooskõlastati Haljala
Rahvamajatöötajate koosseis ja Haljala Kooli töötajate koosseisu muutmine.
Väljastati projekteerimistingimused Karepa külas Vähi katastriüksusele olemasoleva kuuri laiendamiseks kuni 33% esialgu kavandatud
mahust.
Väljastati kasutusluba Haljala alevikus Tallinna mnt 2 katastriüksusel
olemasoleva elamu ümberehitamisel majutushooneks ja Palmse küla
Moonaka ja Palmse mõisakompleksi kanalisatsioonile.
Lükati tagasi kõik riigihankele „Haljala Kooli projekteerimine ja ehitamine„ (206830) esitatud pakkumused, kui hankelepingu eeldatavat
maksumust ületavad pakkumused.
Muudeti Haljala vallavalituse teenistuskohtade koosseisu moodustades haridus- ja noorsootööjuhi ametikoht koormusega 1,0 kohta ja
koristaja ametikoht koormusega 0,5 kohta.
Määrati huvitegevuse teenusepakkuja toetuse Merkuur OÜ-le ja
MTÜ-le Haljala Võrkpall ning huvilaagri toetus kahele õpilasele.
Otsustati juhindudes eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekule
vabastada perearsti teenuse pakkuja Osaühing Koidu Saamot kommunaalkulude ja hambaraviteenuse pakkuja osaühing KT Medicor üüri
tasumisest alates 1. septembrist 2019.
Võeti vastu Osaühing Projekteerimiskeskus koostatud Võsu aleviku
Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering (Töö nr 158/0912) ja
korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Kehtestati Evox OÜ koostatud Käsmu küla Neeme tee 24a maaüksuse detailplaneering (Töö nr DP-EX4-18) ja Wesenberg OÜ koostatud
Võsu aleviku Aasa tn 12 maaüksuse detailplaneering (töö nr 37/1018).
Kiideti heaks Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023 eelnõu.

12.09.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE

Määrati ühele lapsele sotsiaaltoetus transpordikulude kompenseerimiseks haridusasutusse sõiduks.
Määrati Vergi külas, tee nr 8875008, liikluspinnale kohanimeks Luige
tee.
Määrati Võsu alevikus Lõuna tn 4 ja Lõuna tn 6 jagamisel ja piiride
muutmisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Lõuna tn 6, elamumaa 100% ja Lõuna tn 2a, elamumaa 100% ning
Eisma külas asuvate katastriüksuste Peetri-Allika ja Peetri jagamisel
ning piiride muutmisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Suur-Allika, elamumaa 100%, Väike-Allika, maatulundusmaa 100% ja Allika tee, transpordimaa 100%.
JÄRGNEB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 
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Osalesime Vikerraadio mälumängus
Augusti lõpus käisime me
5-liikmelise võistkonnaga esindamas Haljala Kooli Vikerraadio mälumängus Miniturniir.
Tallinnas ERR-i raadiomajas
võttis meid vastu saate toimetaja Kadri Tiisel. Saate salvestus
toimus raadiomaja kõrgeimal
korrusel, kust avanes saatejuhi väitel parim vaade linnale ja
merele.
Esimese asjana kohtusime
saatejuht Ivo Linnaga. Juba
esimesel minutil oli suhtlemine temaga kerge ja lõbus. Tutvusime ning siis seletati meile
täpsemalt, kuidas salvestamine
täpsemalt välja hakkab nägema. Valisime ka eelnevalt välja
mõeldud küsimustest 4, mida
iga saate keskel meie küsisime
Ivolt. Küsimustele pidi olema
võimalik vastata läbi arutami-

se. Enne salvestama hakkamist
filmisime ka klipi kuulajaküsimuse jaoks. Saate salvestamise
ajaks saadeti õpetajad välja. Iga
mängu alguses oli heliküsimus
ja iga saate lõpus Ripsiku küsimus. Enamustele küsimustele

leidsime läbi arutamise ja saatejuhi vihjete vastuse. Saatejuht
oli rõõmsameelne ja õhkkond
oli igati tore.
Meie osalemisest saates saime teada juba suve alguses.
Suvel oligi meie ülesandeks

kuulata varasemaid saateid.
Salvestamisele eelneval õhtul
kuulasin järjest saateid ja hakkasin vaid rohkem pabistama.
Mulle tundusid küsimused väga
rasked. Kohale minnes oli asi
täiesti teine. Saatejuht andis
häid vihjeid ja arutades ei olnudki nii raske vastuseni jõuda.
Meie saadud punktid selguvad kuulajatele septembri
lõpuks. Saate võitja saab kevadel kohtuda Mnemoturniiri
võistkonnaga. Senikaua saame
mõistust teritada Ripsiku ristsõnu lahendades. Kokku salvestasime 4 saadet, neid saab
kuulata Lastejaama lehelt.
Minna Marie Kask, 7.klass
Haljala Kool

Võsu Kool osaleb maailma koristuspäeval
See oli juunikuu alguses, kui
Võsul avati suvehooaeg. On
rõõm tõdeda, et meie looduskaunis kodupaigas toimuvad
erinevad üritused, kus saab
lustida, muusikat kuulata ning
sõpradega vahvalt aega veeta.
Sellest, et Võsul on toimunud
üritus, annab aimu maas vedelev prügi. Väärtused, mida
kannavad endas nii mõnedki
inimesed, on näha antud fotol.
Samuti on fotolt näha väärtused, mida kannavad endas
nüüdseks juba Võsu kooli 2.
klassi õpilased, kellele on oluline õppida ja kasvada puhtas
keskkonnas. Nad on arvamusel, et paljajalu kõndides ei tohi
keegi endale klaasikildu jalga
astuda. Samuti on nad veendunud, et prügi endast maha jättes

Foto: Grete Rahumägi

võivad loomad ja linnud endid
vigastada, maapinnal on raske
hingata ning üleüldse on prügi
koht prügikastis.

Juba teist aastat toimub ülemaailmne koristuspäev, millest
võtab sel aastal osa ka meie
armas Võsu kool. Tegemist on

positiivse kodanikuaktsiooniga, kus osalevad inimesed enam
kui 150-st riigist ja meil on
rõõm olla osake nii võimsast ja
maailmamuutvast liikumisest,
sest on ju teada, et muutus algab ikka iseendast.
Sellest tulenevalt kutsume
teid kõiki rohkem märkama
ning jalutades endaga alati väikest kotti kaasa võtma – vaid
nõnda saate tõeliselt muutusele kaasa aidata. Ühtlasi palume
teil mõelda enne, kui midagi
käte vahelt maha kukutate. Pidage meeles, et teie aitate kujundada maailma meie ümber!
Teile vaid häid mõtteid ja tegusid soovides,
Austusega
Võsu kooli pere

Haljala ja Schönbergi noored kohtuvad Älvdalenis!
Septembri viimasel nädalal viibivad 12 Haljala kooli 8. ja 9.
klassi õpilast kolme riigi noortevahetusel Älvdalenis, Rootsis.
Kokku saavad 36 noort koos
juhendajatega kolmest riigist –
Eestist, Saksamaalt, Rootsist.
Kui Haljala valla sõprusvalla
noortel Schönbergis on meie

piirkonna noored külas käinud
juba 2005 aastast alates, siis
Älvdalenisse reisitakse esimest
korda. Rahvusvaheline noortevahetus on noorte omavaheline
kohumine, mille raames noored käsitlevad enda jaoks olulisi
teemasid ja kogevad teismoodi
õppimist. Noortevahetus on

eelkõige suunatud noorte enesearengu toetamisele läbi teistmoodi mitteformaalse õppe,
kultuuridevahelisele õppimisele, sotsiaalselt oluliste teemade
käsitlemisele ning väärtuste tugevdamisele (tolerantsus, sõprus, hoolivus, demokraatia jm).
Meie selle-aastane noorteva-

hetus keskendub ettevõtlusele
ning noorte ettevõtlikkusele.
Projekti rahastatakse Euroopa Liidu struuktuurfondi Erasmus+ programmi vahenditest
Haljala Kool

Võsu Kooli pere tervitused uue kooliaasta puhul!
Kooliaasta on alanud kindlalt
ja kiiresti nagu kooliaastad ikka
ning üks üheksandik ehk oluline osa kooliaastast on ajalehe
ilmumise ajaks tegelikult juba
läbi.
Võsu kooli 1. klassis alustas
sel aastal õppimist üheksa vaprat, õpihimulist, särtsakat ja uudishimulikku poissi ja tüdrukut.
Uusi õpilasi on ka vanemates
klassides ning lihtne matemaatika ütleb, et kokku on meid
sel aastal tervelt kaheksa võrra
rohkem kui eelmisel – 71. Laste
arvu kasv näitab, et õpetajad ja
kogu koolipere on teinud väga
tublit tööd, sest niisama ei juhtu
midagi. Oleme lapsevanematele siiralt tänulikud, et te olete
meid usaldanud.
Võsu Kooli lasteaiarühmadel
läheb samuti hästi. Võsupere ja
Võsu rühmad on lastega ka sel
õppeaastal täitunud ning suvel

uuenduskuuri läbinud Vihula
rühmas on veel vaid neli vaba
kohta. Võsu Kooli lasteaiarühmades käib sel aastal 56 last.
Meie valla koolid ja lasteaiad
peavad saama korda, õppijate
ja õpetajate tingimused paranema. Keskkond, kus me iga
päev viibime, avaldab meile
tahes-tahtmata olulist mõju.
Seetõttu on tore, et Võsu koolimaja rekonstrueerimise ja Võsule uute lasteaiaruumide ehitamisega on astutud suur samm
edasi. Kunagi, loodetavasti
mitte väga kauges tulevikus on
Võsul kaks lasteaiarühma ning
uuenduslikku koolielu toetav
koolihoone. Kui lasteaiakohti
napib ja koolimaja on räämas,
saab see üsna varsti takistuseks
ka kogukonna arengule, sest
lasteaed ja kool on esimesed
kohad, kuhu kolimismõtetega
noor pere oma sammud seab.

Loodan väga, et ideekavanditest saavad üsna pea ehitusprojektid ja kerkivad päris hooned.
Nii Võsul kui ka Haljalas.
Oleme Lahemaal asuv väike kogukonnakool ning otsime
aina enam teadlikult võimalusi, kuidas meid ümbritsevat iga
päev õppimisel ära kasutada.
Käime aina rohkem metsas ja
looduses, õpime õues ja rannas.
Katsetame ja kogeme nii kooli- kui ka lasteaialastega kõike
seda, mida ümbritsev loodus
meile pakub. Ning päris kindel
on nüüd see, et kevadel saab
ka meri kohaliku meresõidukooli abiga kohaks, kus Võsu ja
kogu piirkonna lapsed tarkust ja
teadmisi hakkavad koguma.
Üks elu mõte on päris kindlasti õppida. Erinevatest olukordadest, vigadest, eksimistest
ja eelkõige kogemustest. Kutsun kõiki endalt igal ajahetkel

küsima, kas need kogemused,
mida me lastele ja ka üksteisele
jagame, aitavad päriselt edasi.
Kas mõistame alati hukka või
tunnustame tahtmist vigu parandada? Samuti küsime endalt,
millist suhtumist ning väärtusi
me oma lastele eluks kaasa anname. Kas otsime esimesena
halba või oskame näha head?
Soovin, et kõiki meie lapsi ümbritseksid inimesed, kes
neid tõeliselt toetavad ja innustavad. Mitte ainult kooliaasta
alguses, vaid kogu aeg. Et meil
kõigil jätkuks tarkust need inimesed enda kõrvalt üles leida
ning oskust neid hoida.
Koolirõõmsat
kooliaastat!
Kohtumiseni!
Liina Altroff
Võsu Kooli direktor
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Vihula metsamuinasjutt
Lahemaa rahvuspargis Vihula
mõisa külje all 1931. aastal koolimajaks ehitatud eestiaegses
hoones põlismetsade, jõe ja
Vihula mõisa pargi vahel toimetab Võsu kooli Vihula lasteaiarühm.
Veel kaks aastat tagasi oli
Vihula rühmas vaid kuus last ja
rühma säilimine suure küsimärgi all. Nüüd on lasteaiarühm saanud aga uue hingamise ning iga
päev on liitrühmas tegutsemas
juba 14 last. Uusi lapsi on kirjas
juba ka järgmiseks ja ülejärgmiseks aastaks. Põhjuseid, miks
laste arv on viimase kahe aasta
jooksul kasvanud, on päris mitu.
Lapsevanemad on teadlikumad. Aina enam osatakse
hinnata looduskeskkonna ja lapse arengu vahelist seost ning see
mõjutab sagedamini lapse lasteaiakoha valiku osas tehtavaid
otsuseid.
Võsu kooli ja Haljala vallavalitsuse koostöö. Tänu ühisele pingutusele on lasteaed
saanud uue välisilme ning sel
suvel läbisid värskenduskuuri
ka siseruumid. Täiustasime ka

Foto: Tiiu Heinsoo

õueala: meil on uus mänguväljak
ning palju toredaid õues asuvaid
mängupesi. Oleme nii vallavalitsusele, aga ka kõigile nõu ja
jõuga kaasa löönud lapsevanematele väga tänulikud.
Uuendusmeelne ja lapsesõbralik lähenemine. Lasteaiarühma meeskond usub, et
olemasolevat ümbrust ja käepäraseid võimalusi tuleb võimalikult palju ja mitmekesiselt laste
arengu toetamisel ära kasutada.
Õpime palju õues, sest ehedas

keskkonnas on lastel vahetu
kogemise ja isetegemise võimalus. Ka sööme võimalusel õues,
meie liikumistegevused on ainult õues, ja ütleme ausalt, meile
kõigile meeldib õues!
Vaatamata meie väiksusele
toimuvad Vihula lasteaiarühmas
ka huvitegevused. Meil on suurepärane koostöö lapsevanemaga Mätta ratsatalust. Hobused
tulevad perenaisega koos meie
õuele ja lapsed saavad algteadmisi hobuse käitumisest, hool-

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
damisest ja ratsutamisest. Kõik
saab ka päriselt omal nahal järele proovitud. Samuti toimuvad
lasteaiarühmas
iganädalased
loov- ja lavastuslikud tantsutrennid.
Vihula lasteaiarühm koos
teiste Võsu kooli rühmadega on
ühinenud lastekaitseliidu programmiga „Kiusamisest vabaks!“
ning sellest aastast käivitub
endise valdkonnaõppe asemel
projektiõppe põhimõte, mis
jääb aluseks olemasolevate metoodikatele.
Meie lasteaed on metsas ja
mets ei asu kunagi keset linna,
alevit või külakeskust. Me pole
peale omakandi külaelanike
kellelegi väga lähedal. Siia peab
tahtma tulla!
Ja nii me elame õnnelikult
oma armsas õhkkonnas ning
jääb loota, et ka edaspidi leidub
sama koostöövalmeid lapsevanemaid, toetavat juhtkonda ja
palju lapsi, kes meiega tulevikus
liituda tahavad. Siis kestab see
muinasjutt veel kaua…
Mari-Liis Naan
Vihula lasteaiarühma õpetaja

Noored kodu-uurijad – usinad kui mesilased
Eestimaa väikesed kodu-uurijad (3. -6. klassi õpilased) ning
nende juhendajad said 6. septembril Paides toimunud tänupäeval kokku juba üheksandat
korda. Võistlusele „Naer on terviseks“ laekus 77 tööd 16 koolist, sealhulgas kolm uurimistööd Haljala koolist. Naljakaid
lugusid oma pere elust kirjutasid üles 4. klassi (nüüd 5. klass)
õpilased Anett Veiert ja Oliver
Marten Lillevälja ning 6. klassist (7. klass) Minna Marie Kask.
Kui Anett ja Oliver tegid oma

esimese uurimistöö, siis Minna
Marie on sellest konkursist osa
võtnud kolm korda.
Tänupäeva avamine oli Paide vallimäel, misjärel algasid
tegevused nii väikestele kui
suurtele. Õpilastega tegelesid
erinevates töötubades Järvamaa muuseumi juhataja Ründo
Mülts ja Paide teatri lavastaja
Jan Teevet. Juhendajad avastasid giidi Ellen Rosimannusega
Paide linna – vallimägi ja vallitorn oma huvitava ekspositsiooniga „Ajamasin“, Hermann

Arvo Pärdi muusikapark ja veel
palju muud huvitavat peidab
Paide – linn Eesti südames.
Seejärel kogunesid kõik Paide raekoja pidulikku saali, kus
esitati parimaid töid ning tänati
kõiki osalejaid. Keegi ei jäänud
kahe silma vahele – tänukirjaga kiideti kõiki osalejaid, lisaks
jagasid Järvamaa muuseum ja
ajakiri Hea Laps eripreemiaid.
Hea Lapse tänukirja sai ka Oliver Marten Lillevälja.
Hesse vanaisa Carl Hermann
Hesse, kreisarsti sünnipaik,

Haljala Kool

Õpilaste hääl kuuldavaks!
Eelmise õppeaasta lõpul valis Haljala Kooli õpilasesindus
uued juhatuse liikmed. Õpilasesinduse eelmisel õppeaastal
kinnitatud põhikirja järgi on
juhtkonnas kolm liiget. Õpilaskonda juhtima jäi juba kogenud
õpilasesinduse liige Stefi Pärnoja, jätkades presidendina.
Juhtkonna sekretär-protokollija
kohale määrati 6. klassi õpilane
Carmen Martis, asepresidendiks asus endine sekretär Elli-Maria Kütt.
Septembrikuus on õpilase-

sindus uue juhatuse eestvedamisel üldkoosoleku vormis

kohtunud juba
kaks korda.
Tutvuti üksteisega, peeti aru
seni toimunu üle ning arutati
juhtkonna poolt välja pakutud
tegevuskava. Viimane hõlmab
endas nii pidusid, stiilipäevi kui
otseloomulikult ka kooli õpilaskonna esindamist.
Õpilasesindus ehk ÕE on
mõeldud teotahtelistele ja aktiivsetele noortele, kes tahavad
samuti koolielus sõna saada ja
edastada õpilaste muresid. ÕE
kõige tähtsam ülesanne on koolipere õiguste kaitsmine ja koo-

lielu huvitavamaks tegemine.
Probleemidega võib pöörduda
õpilasesinduse tuppa, kus me
neid ühiselt arutame ning leiame murele vastuse.
Kui Sa arvad, et ka Sina oled
aktiivne 5-9. klassi noor, kes
tahab koolis käimist paremaks
ja huvitavamaks muuta, siis ära
karda meiega ühineda. Seltsis
on alati lõbusam!
Stefi Pärnoja
Haljala Kooli õpilasesindus

Matk Aidu karjääri
Meie klassi sügisene õppekäik
toimus Ida-Virumaale Aidu
karjääri. Buss väljus neljapäeva
hommikul kell kaheksa kooli
juurest. Sõit kestis umbes tund
aega. Kui me kohale jõudsime,
kohtusime giididega. Nad jagasid meid kahte gruppi.
Kohe matka alguses pidime
ületama jõe. See oli minu jaoks
natuke hirmutav. Sild oli väga
kitsas ja kõikus. Õnneks läks
kõik hästi. Matkarada ise oli
üsna künklik, tõusude ja langustega. Eriti meeldisid mulle
mäest alla laskumised. Me pidime ka parvega jõe ületama.

Parvesõit oli väga äge! Seal sai
ilusaid pilte veest teha.
Me jõudsime lõpuks ühe kõrge mäe tippu, sealt pidime ka
alla minema. Allaminek oli seekord keerulisem. Mu käed olid
valusad ja punased, sest laskumisel pidi köiest kinni hoidma.
Allatulek oli kõigile matka raskeim osa. Meeleolukas matk
lõppes värskes õhus söömisega.
Mina jäid selle matkaga väga
rahule. Sain uusi teadmisi ja põnevaid kogemusi.
Liisbet Laigu, 4. klass
Haljala Kool

Ma käisin oma klassiga Aidu
karjääris. See asub Ida-Viru
maakonnas. Aidu karjäär avati
aastal 1974 ja suleti aastal 2012.
Karjäärides kaevandati põlevkivi. Seal transportis põlevkivi
üks masin, mis oli 13 kilomeetrit pikk! Põlevkivi kaevata Viru
hotelli suuruse kopaga.
Ronisime karjääride kõrvale
tekitatud mägedel. See oli lõbus ja meeldis mulle väga. Seal
turnisime palju ja kõndisime
karjääride kõrval. Koju võis ka
põlevkivi tükikese kaasa võtta, et teistele näidata. Karjääris
sai veel parvega sõita. Kõigile

Määrati Kisuvere külas Naela katastriüksuse jagamisel tekkivatele
katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Naela, maatulundusmaa 100% ja Naelapõllu, maatulundusmaa 100% ning Aaspere
külas Vahtra katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Vahtra, maatulundusmaa 100% ja 17212
Aaspere tee, transpordimaa 100%.
Väljastati ehitusluba Tatruse külas Prügila katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks ja Eisma külas Tompsi katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Anti kasutusluba Eisma külas Liivakünka katastriüksusel paiknevale
seminarikojale.
Eraldati Haljala valla 2019. aasta eelarvest MTÜ-le Käsmu Lahe Merepääste projektitoetust summas 498 eurot projekti „Kolme päästeülikonna komplekti ja päästevestide ost vabatahtlikule merepäästele“ toetuseks, MTÜ-le Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskus ühekordset toetust
summas 750 eurot projekti „Arma ratsakooli osalemine kestvusratsutamise MM-l Itaalias“ toetuseks ja rahaliste vahendite ebapiisavuse tõttu
jäi toetus määramata MTÜle Jahilaskmine.
Otsustati lisada Haljala valla Spordikeskuse struktuuri üks koristaja
koht ja kooskõlastada asutuse struktuur alates 2.09.2019.
Kinnitati Haljala valla jäätmejaamade lahtioleku ajad kuni 11. aprill
2020 järgmiselt: Haljala jäätmejaam avatud: esmaspäev 8.00-14.30, teisipäev 15.00-18.00, reedel 13.00-18.00 ja laupäev 8.30-12.30 ning Võsu
jäätmejaam avatud: esmaspäev 15.00-18.00, teisipäev 8.30-14.30, reede
8.00-12.30 ja laupäev 13.00-17.00.
Tehti volikogule ettepanek nõustuda Kõldu liivakarjääris kaevandusloa väljastamisega Osaühingule Jarko Auto ja esitati vastav eelnõu.

18.09.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE

Määrati sotsiaaltoetus kuuele isikule kokku sumas 2580 eurot.
Määrati ühele isikule koduteenus.
Muudeti Haljala Vallavalitsuse 4.09.2019 korraldust nr 469 asendades haridus- ja noorsootööjuhi ametinimetuse haridusjuhi ametinimetusega.
Määrati huvitegevuse teenusepakkuja toetus MTÜle Caaro SK.
Nõustuti lageraietega Tepelvälja küla tee L1 teekaitsevööndis Aasametsa maaüksusel.
Otsustati lubada ühise jäätmemahuti kasutamine kahel naaberkinnistul, lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks, lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja otsustati mitte rahuldada kahe jäätmevaldaja taotlust
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
Väljastati ehitusluba Sakussaare külas Nõmme katastriüksusele abihoone püstitamiseks, Karula külas Karuoja katastriüksusel olemasoleva
majandushoone-küüni ümberehitamiseks peenjoogikojaks ja majandushoone ümberehitamiseks savikojaks ja Toolse külas Laagri katastriüksusel olemasoleva kaevumaja ümberehitamiseks infopunktiks.
Anti kasutusluba Metsiku külas Ohvandi-Jaani katastriüksusel asuvale biopuhastile ja Võsu alevikus Mere tn 44 katastriüksusel asuvale
aiamajale.
Muudeti Haljala Vallavalituse 12.03.2015 korraldust nr 112 „Maa ostueesõigusega erastamise eeltoimingud“ maa maksustamishinna osas.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 28
VÕSUL, 17. SEPTEMBRIL 2019 KELL 16:00.
Istungil osales 14 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström,
Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete
Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello
Väinsalu.
Istungil ei osalenud Rainer Lille, Aivar Maurer ja Mare Raja.

MÄÄRUSEGA NR 66
muudetakse tulenevalt uue vallavalitsuse struktuuri kinnitamisest Haljala Vallavalitsuse põhimäärust.

MÄÄRUSEGA NR 67
muudetakse tulenevalt 1. oktoobril 2019 kehtima hakkavast
uuest 30.01.2019 vastuvõetud Veeseadusest Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja

MÄÄRUSEGA NR 68
muudetakse tulenevalt 1. oktoobril 2019 kehtima hakkavast
uuest 30.01.2019 vastuvõetud Veeseadusest Haljala Vallavolikogu 15.05.2018 määrust nr 27 „Pädevuse delegeerimine“

OTSUSEGA NR 119
kinnitati Haljala Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade
koosseis alates 1. novembrist 2019.
meeldis väga ja nalja sai ka palju. Aidu karjääris on tore matkarada. Tahaksin sinna kindlasti
veel tagasi minna. Ka maa-alune kaevandus on väga põnev,
sinnagi oleks huvitav minna.
Olin esimest korda karjääris,
sain teada palju uut ja huvitavat.
Seal on veel väga palju teha!
Meie klassil oli seiklusrohke
päev, mis jääb mulle kauaks
meelde!
Georg Tamm, 4. klass
Haljala Kool

OTSUSEGA NR 120
nõustuti Kõldu liivakarjääri kaevandamisloa väljastamisega
Osaühingule Jarko Auto ja Keskkonnaameti otsuse eelnõuga.

OTSUSEGA NR 121
arvati keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni koosseisust välja Tarmo Lood ja nimetati haridus- ja noorsookomisjoni liikmeks Berit Vogt.
Toimus valla arengukava ja tegevuskava muudatusettepanekute I lugemine ja eelnõu suunati avalikustamisele.
Toimus valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 eelnõu I lugemine ja eelnõu suunati avalikustamisele.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.
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Perepäev Aasperes ja
rattamatk Käsmust Võsule

SPORT

Kahro Palo vasakul. Foto: erakogu

Caaro Soomes kolmandaks
Spordiklubi Caaro tuli Vantaas korraldatud maadlusturniiril 22
maadlusklubi seas kolmandaks. Klubi esindava meeskonna arvestuses tegid kaasa ka Haljalas treenivad Kaisa ja Kahro Pallon.
Kahro saavutas oma kaalukategoorias esikoha ja Kaisa kolmanda.
Kahrol on olnud sportlik suvi, Juunis oli Itaalias laagris 2 nädalat, juulis Soomes laagris nädala. Sel suvel on osalenud kolmel
võistlustel Soomes, olles alati poodiumil.
Lisaks on Kahro koos õega osalenud 2-3 korda nädalas Kadrinas treeningutel. Tublid vanemad on, toetavad laste sporditeed.
Lisaks kodumaistele võistlustele osaleb Kahro 24-28.10.2019
Tšehhis Prahas rahvusvahelistel võistlustel, kus osaleb vähemalt
20 riigi sportlased. Mõned nädalad hiljem osaleb 05-10.11.2019
Israelis, Aradis rahvusvahelistel võistlustel, kuhu on oodata ka
lähemale 20 riigi sportlasi. Caaro SK on nii Prahas kui Israelis
varasemalt osalenud kahel korral.
Avo Seidelberg

Haljala võimla põrandal
uus ilme ja vett pidav katus
Augusti lõpus lihviti Haljala võimla põrand siledaks, pandi maha
uued jooned ja kaeti lakiga. Võimla katusel korrastati vihmavee
äravoolu kanalite ümbrused. Osaliselt tuli katuselt kate eemalda, et kuivatada sinna alla kogunenud niiskus, ja asendada uue
kattega. Paigaldati ühe seina ulatuses servaplekk.
Avo Seidelberg

Valla meistrivõistlused korvpallis
toimuvad õhtustel treeningtundidel
E 07.10 kell 19.15 Skoda Rakvere – BC Haljala Haljala võimlas
N 10.10 kell 19.15 RLV Massive – SK Aaspere Haljala võimlas
L 26.10 kell 15.00 SK Aaspere – Skoda Rakvere Haljala võimlas
T 29.10 kell 19.15 BC Haljala - RLV Massive Haljala võimlas
R 15.11 kell 19.00 SK Aaspere - BC Haljala Võsu spordihoones
R 22.11 kell 19.00 Skoda Rakvere – RLV Massive Võsu spordihoones
NB! Kuupäevad võivad muutuda, kui kossuliigas on samal päeval mäng (selgub oktoobri alguses)
Treener Marger Pormann ootab kõiki huvilisi maadlustrenni E,
T, N kell 15.15 Haljala Spordihoonesse! Alustame 1. oktoobril.
Info: 518 9060

KULTUURIKAVA.EE
Teisipäev, 1. oktoober kell 19 Vanamehe film Haljala rahvamajas
Laupäev, 5. oktoober kell 17 Mõisatuur 2019 ‘’Koos Together’’
Vihula mõisas
Esmaspäev, 7. oktoober kell 15 Haljala Kihelkonna pühad paigad Haljala rahvamajas
Teisipäev, 8. oktoober kell 19 film Kohtunik Haljala rahvamaja
Kolmapäev, 9. oktoober kell 19 TÕNIS NIINEMETS grow-up
comedy ‘’THE KID’’Haljala rahvamaja
Reede, 11. oktoober kell 19 Lõõtsavägilased - JUBA 5 Vihula
mõisas
Reede, 11. oktoober kell 20TantsuõhtuHaljala rahvamaja
Teisipäev, 15. oktoober kell 19 portreefilm „Tõnis Mägi. Vaikus
valguses“ Haljala rahvamaja
Teisipäev, 15. oktoober kell 13 Loeng „Ohutult liikluses“Haljala
rahvamaja
Laupäev, 19. oktoober kell 17 Andrew Lloyd Webberi loomingu
õhtu Vihula mõisas
Kolmapäev, 23. oktoober kell 19 Mika Myllyaho ‘’Garaaž’’ Haljala rahvamajas
Laupäev, 26. oktoober kell 17 Kitarrivirtuoos Paul Neitsovi
„Pärdist Metallicani“ kontserttuur Vihula mõisas

24. augustil toimus SK Aaspere ja Aaspere Külakoja ühisel
jõul Aasperes suur suvelõpu
perepäev, mis oli täis korvpalli,
muusikat ja tarkusi Päästeametilt. Meie väikeselt palliplatsilt
käis läbi ligi kakssada inimest.
Päev algas sportlikult. Korvpallitreener Madis Putko koos
Rakvere Tarva mängijatega
korraldasid lastele põneva näidistreeningu, kus kõik noored
soovijad said proovida erinevaid treeningharjutusi. Vahepalaks astusid lavale Karl Madis ja
Margus Martmaa, kelle laulud
viisid nii mõnegi tantsupaari
jalga keerutama. Seejärel hakkasid sooja tegema SK Aaspere ja Päästeameti korvpallimeeskonnad, et maha pidada
üks sõbralik korvpallilahing.
Kohtunikeks olid kutsutud
Margus Napp ja Mehis Meltsa
Lääne-Virumaa
Kossuliigast.
Kohtumine lõppes 42:54 Päästeameti kasuks. Samaaegselt

Foto: Erki Mental

sättis end valmis ka Ida Päästekeskuse Rakvere komando, kes
tuli perepäevale mitme masinaga. Demonstreeriti, mis juhtub
siis, kui põleva õli peale vett visata, anti luba uudistada autosid
nii seest kui väljast, jagati tead-

misi suitsu- ja vingugaasiandurite, päästevestide ja -rõngaste
kohta.
Meeleolu hoidis üleval DJ
Ailan Kütt, päeva jäädvustas
nii pildis kui videos Erki Mental, toitlustust pakkus Seminari

Pood. Suured tänusõnad edastame ka sündmuse toetajatele,
ilma kelleta poleks see päev
nii suurejooneliseks kujunenud: Rasman Ehitus OÜ, Heiki
Nauts, Servo Grupp, Valving
Grupp, Indrem Elementmajad,
Aaspere Agro, Ballzy, Haljala
vald. Vastutulelikkuse eest täname Ramirenti ja Merko Ehitust.
Vanavanemate päeval võtsime ette rattamatka. Aasperes
kogusime huvilised ja nende
rattad bussi peale ning sõitsime
matka alguspunkti – Käsmu.
Teejuhiks oli meil taaskord Viive Kiis, kes viis meid seiklusele
läbi metsa ja ranna ning seejärel
võtsie suuna kergliiklusteele, et
sõita matka sihtpunkti – Võsule. Võsu sadamas toimus piknik
ning saime üheskoos matka õnnestunuks tunnistada.
MTÜ Aaspere Külakoda

Suvelugemise võistlus Haljalas
Haljala raamatukogu esitas suveks 1.-4. klasside õpilastele
lugemise väljakutse. Iga osaleja
sai raamatukogust lugemispäeviku, kus lugemisvara valikuks
olid ette antud suunised. Näiteks oli vaja leida raamat, mille
pealkirjas on omadussõna või
kaanel on sinist värvi või raamatutegelane on prillidega või
krimi-, kooli- või loomajutt või
hoopis selline raamat, kus pealkirja või autori nimes on õ, ä, ö,
ü. Kes soovis, võis lugeda ühe
või koguni mitme lugemispäeviku jagu raamatuid.
27. augustil olid tublid lugejad oodatud Haljala raamatukokku lõpupeole, keda väga
palju kahjuks polnudki. Aga
need, kes kohale olid tulnud,

Marleen Türbsal ja Lauri Türbsal tunnistustega. Foto: erakogu

rääkisid õhinaga loetust ning
jagasid lugemissoovitusi. Kõigil

olid täidetud lugemispäevikud,
mõnel koguni kolm. Iga osaleja

sai tänukirja ning kingiks valida
loomulikult raamatu. Kringli mugimise kõrval arutati, kas
järgmisel suvelgi võiks sellist
üritust korraldada ning raamatukoguhoidja suureks rõõmuks
soovisid lapsed seda vägagi. Aga
vanusepiirangut ei peaks olema, arvasid lapsed, kes järgmisel aastal juba 5. klassis õpivad.
Suvine lugemine oli välja
kuulutatud võistlusena, kuid
traditsioonilisi poodiumikohti
ei jagatud. Kõik lugejad võitsid
uusi teadmisi, laiendasid silmaringi ja elavdasid fantaasiat.
Uute lugemisteni!
Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu
direktor

Eestimaa eest langenute mälestus(sammas)
väärib paremat kohtlemist
Järgmine aasta möödub 100
aastat Vabadussõja lõpust. Septembris 2020 a. möödub 90
aastat Haljala kalmistul asuval
Vabadussõja ausamba püstitamisest.
Vabadussamba püstitamise
idee tärkas 1921.a. Sellel aastal
alustati ka terves Haljala kihelkonnas korjandust. Kokku saadi
annetusi ja toetusi avamispäevaks 2700 krooni, mis kattis
kõik kulutused.
Algselt valiti monumendi asukohaks kirikuesine plats, kuid
hiljem otsustati see püstitada
Kakumäe kalmistule. Ausamba
ideekavandi tegi kirikuõpetaja
Nurm. Eeskujuks võeti Kuusalu
samba kavand. Haljala omal on
obeliski tipp kaetud nn. katusega ja tipus on lisaks rist. Ettevõtmist organiseerisid Haljala
kirikunõukogu ja vallavalitsus.
Mälestussamba valmistas Alex.
Ed. Jürgensi mehaanilises graniidi- ja marmoritööstuses Tallinnas. Maksumuseks oli 2300
krooni. Lisaks veel kulud aluse

ja platsi korraldustöödeks, kokku 130 krooni.
Aluseks on muldkõrgendik,
mille esiküljel oli neljaastmeli-

ne kivitrepp. Muldkõrgendikul
oli kaheosaline valgest graniidist alus. Obeliskil on Vabadussõjas langenute 28 ja I maailmasõjas langenute 78 nime.
Avamine toimus 7. septembril 1930. Kohal oli umbes 2000
inimest.
Monument lasti õhku 1945.
aasta sügisel, valla täitevkomitee esimehe, partorgi ja punasõdurite poolt. Tükid maeti siia
samasse platsile. Samba alus ja
tipuosa jäid terveks.
1988.a. kevadel algatas Viru
kolhoosi
ehitusülem
Vello
Nõmmik mälestussamba taastamise mõtte. 23. ja 24. augustil
kaevasid Haljala muinsuskaitsjad samba tükid välja. Selgus, et
rist on kadunud ja sammas niivõrd purustatud, et taastamisel
sai kasutada ainult kõige ülemist osa. Uued osad valmistas
kooperatiiv „Graniit“ Karjalast
toodud graniidist. Taastamistööd läksid maksma üle 10 000
rubla.
Uus avamine toimus Ees-

ti Vabariigi 71. aastapäeval,
24.02.1989, oma endisel kohal
ja vähe muutunud „saledamal“
kujul (aluse tagaküljele lisati
väike vaskplaat kirjaga „Purustatud 1945, taastatud 24.II
1989“).
Hetkel on moodustunud vabatahtlike initsiatiivgrupp, kes
soovivad monumendi ümbrust
ja Ausammast ennast värskendada, anda talle tagasi silmanähtav ja auväärne koht Haljala
kalmistul. Aastatega on sammas
vähese ja oskamatu hoolitsuse
tulemusena määrdunud, ümbritsev ala on „väsinud“ ning
Ausammas ise puude vahele
peitunud.
Soov on tulevaks, kahekordse juubeli, aastaks Ausammas ja
tema ümbritsev ala korda saada
ning väärikalt ja rahvarohkelt
neid tähtpäevi tähistada! Selleks ootame taas kogu endise
Haljala kihelkonna inimeste kui
kohaliku omavalitsuse panust.
Margus Laigu
Haljala alevikuvanem
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Presidendi kokk tutvustas
lastele mahetoitu
Septembris külastasid MTÜ
Partnerid naised ja presidendi
kokana tuntud Indrek Kivisalu
Haljala Lasteaed Pesapuu lapsi,
et tutvustada Põhja-Eesti kohalikku mahetoitu.
Hommikul kella seitsmest oli
köök sigimist-sagimist täis. Majas oli tunda väikest ärevustki.
Eesmärgiks oli valmistada Lääne-Virumaalt pärit toorainest
lõunasöök. Peakoka Indreku
poolt valmis meile lambapada
ehk teisisõnu kurzeme strooganov lambalihaga. Koostöös
lasteaia toredate kokkadega
valmisid kaks erinevat toorsalatit ja kartuli-porgandi-kaalika
tamp. Magustoiduks valmistati
lihtsat, kuid väga hõrku kohupiima-jogurtikreemi pohla-õunamoosi ja röstitud kaerahelvestega.
Kogu selle sagina sees jõudsid
kööki ka lasteaia vanemate rühmade lapsed, et osa saada kahe
maitsva ja tervisliku smuuti valmistamisest. Laste üllatuseks
lisati peale puuviljade smuuti-

KERLI TOOMELIL ja JANAR KALDAL sündis
poeg PATRICK KALDA 09.08.2019
KÄRT ja TARMO TOOMLAL sündis
poeg URU TOOMLA 26.08.2019
KÄRT ja JARMO SAAREL sündis
poeg OLIVER SAAR 28.08.2019

ÕNNITLUSED
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SIGNE KAASIK – 8. oktoober
VIKTOR LUTUS – 25. oktoober
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LAINE GOLUBEVA – 2. oktoober

Haljala lasteaia põnnid kuulavad huviga, mida räägib toidu kohta presidendi kokk Indrek Kivisalu.

desse ka näiteks spinatit, kurki
ja leotatud toortatratangu. Tundus, et mekkis hää, sest köögist
väljuti punaseks värvunud suude ja rõõmsate nägudega.
Lõuna peetud, võeti hetk
koos kollektiivi ja kokkadega,
et rääkida üldisemalt mahetoidust ja arutleda toidust, mida
pakuvad koolid ja lasteaiad.
Indrek märkis, et tema arvates,
tuleks koolitoidu näol rohkem

väärtustada seda, mis meil on,
mujal maailmaga võrreldes.
Meie haridusasutused pakuvad
lastele igapäevaselt vähemalt
kord päevas sooja ja kodust toitu. See on lausa privileeg.
Lõpetuseks jagati tagasisidet
tehtud toidule. Isegi inimesed,
kel olid eelarvamused või siis
negatiivsed kogemused lambaliha maitse kohta, jäid lõunaga
väga rahule. Üksmeelselt kiideti
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kokkasid ja toitu.
Päev oli huvitav ja rikastas
kindlasti maitsemeelt, kuid kinnitas ka teadmist, et oma maa
toit on ikka kõik see parem.
Sündmus leidis aset Põhja-Eesti kohaliku toidu projekti
raames.

MARTA LUTUS – 4. oktoober
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VAINU ESTO – 20. oktoober
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ENNO PENTSOP – 6. oktoober
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Haljala Lasteaed Pesapuu

LOIDA ALESTE – 1. oktoober
EEVA JÜRGEN – 22. oktoober
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Vainupeal sõnastati küla hea tava
Ligemale aasta jooksul ringles
Vainupea küla e-listis ning leidis mitmel koosolekul läbirääkimist Vainupea küla hea tava
dokumendi koostamise teema.
Septembrikuu teisel laupäeval toimunud külaseltsi üldkoosolekuks sai hea tava lõplikult sõnastatud ning see ka
kinnitatud.
Tegemist on Vainupea küla
inimeste ühiseid väärtusi ja põhimõtteid koondava ülevaatega.
Sellega loodetakse täiendavalt
tõsta nii kogukonna ühtsustunnet kui ka anda kõigile külalistele ja sõpradele teada, millest
Vainupea rahvas hoolib ja lugu
peab. Vainupea küla hea tava on
jagatud viieks põhiväärtuseks:
oleme sõbralikud ja hoolivad;
hoolime puhtast ning hoitud
merest ja metsast; innustame
algatusõhinat; seisame küla

ÕNNITLEME VANEMAID

miljööväärtuslikkuse säilimise
eest; tagame turvalisuse.
Hea tava leiab lugemiseks
www.vainupea.ee ning see saab
üles pandud ka külas asuvatele
infostendidele.
Algatusele andis hoo Rae
vallas asuva Uuesalu küla poolt
koostatud hea tava dokumendiga juhuslikult tutvumine,
millest Vainupea kogukonna
väärtuste sõnastamisel otsest
eeskuju võeti. Siinkohal suured tänud inspiratsiooni eest
Uuesalu küla inimestele! Tuleb
märkida, et üle Eesti leidub
vaid üksikuid külasid, kus külarahvas on võtnud vaevaks omi
väärtusi ka teistele tutvustada.
Kohtumisteni Vainupeal!

HELDOR KUBBER – 4. oktoober
KALJO PAJULA – 27. oktoober
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SAIMA TOOMEJÕE – 8. oktoober
TAAVI TEINBAS – 10. oktoober
HUGO PALMAR – 22. oktoober
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ERMU VALME – 2. oktoober
OIVA MATIKAINEN – 8. oktoober

83

HEINO SAAR – 16. oktoober
AIVE SAUL – 19. oktoober
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AINO VEELMA – 9.oktoober
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VIIVI TÄHEMAA – 9. oktoober
ELLU MARTINSON – 13. oktoober
MAIE PILV - 18. oktoober
EDUARD VEIDEMAN – 19. oktoober
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Mario Luik
Vainupea küla selts MTÜ Vainupea külaseltsi üldkoosolek. Foto: Kadi Ummik

HELLE-MAIE SISTOK – 12. oktoober
AINO SAMMELSELG – 25. oktoober
KALJU SAMBERK – 31. oktoober
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TIIU VIIL – 18. oktoober
MARE RANDOJA – 30. oktoober

HALJALA KIRIKU TEGEMISED
ÕHTUPALVUSED HALJALA KIRIKUS TOIMUVAD ALGUSEGA KL 18 JÄRGMISTEL KUUPÄEVADEL:
- 21.9 madisepäev, apostel ja evangelist Matteuse mälestuspäev
- 18.10 luukapäev, evangelist Luuka mälestuspäev
- 28.10 simunapäev, apostlite Siimona ja Juuda mälestuspäev
- 31.10 usupuhastuspüha, reformatsiooni aastapäev
- 1.11 kõikide pühakute päev
- 2.11 hingedepäev
- 30.11 andresepäev, apostel Andrease päev
- 21.12 toomapäev, apostel Tooma mälestuspäev
- 26.12 tehvanipäev, esimärter Stefanose päev, 2.jõulupüha
- 27.12 johannesepäev, apostel ja evangelist Johannese mälestuspäev
- 28.12 süütalastepäev
- 31.12 vana aasta
Õhtupalvused viib läbi diakon Ahti Bachblum.
Haljala koguduse leerikursuse ajad: laupäeviti kl 11-13: 28.9, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11,
14.12, leeripüha on 12.1.2020. Toimumise
koht täpsustub. Leerikursusele tulemiseks
ei pea olema ristitud.
Vabas vormis vaimulike vestluste teeõhtud (Alfa kursuse formaadis) saavad toimuma iga kuu teine teisipäev kl 18-20 alates
8.10, 12.11, 10.12.2019. Toimumise koht
täpsustub.
Jumalateenistused Haljala kirikustoimuvad iga kuu II ja IV pühapäeva kl 10 juma-

lateenistused armulauaga, liturg õpetaja
Urmas Karileet, orelil diakon Ahti Bachblum. Iga kuu I, III, ja V pühapäev kl 10 sõnajumalateenistus, liturg ja organist diakon
Ahti Bachblum.
Jõulujumalateenistused Haljala kirikus:
24.12 kl 17 ja kl 19, 25.12 kl 10. Esku kabelis
24.12 kl 12.30, Vainupea kabelis 25.12 kl 18.
Käsmu kirikus 24.12 kl 15 ja 25.12 kl 15.
22.9 Haljala kiriku ja koguduse nimepühaku püha Mauritiuse päeva kontsert-jumalateenistus algusega kl 10. Kaasa teenib
Norra sõpruskoguduse Hegra pastor Jörgen Setran.

70

NIKOLAI ADEL – 1. oktoober
ÕIE NORMAK – 6. oktoober

MEIE SEAST ON LAHKUNUD

September 2019 – november 2020 Haljala kiriku pikihoone suur siseremont, mis
kaotab viimased jäljed eelmise sajandi
lõpu tulekahjust kirikus. Remonti toetavad
Saksa riik, Eesti riik, Haljala Vallavalitsus ja
neli Baltisaksa perekonda, eestvedajaks on
Thomas ja Verena von Dellingshausenid.
Restaureerimise teostajaks on Juhan Kilumets ja Rändmeister OÜ.
Õnnistussooviga
Urmas Karileet
EELK Haljala Püha Mauritiuse
koguduse õpetaja

Andrus Tüvi

27.01.1968-21.08.2019

Valdo Vainsalu

26.02.1939-15.09.2019
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OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD

• OSTAN IGAS SEISUKORRAS SÕIDUKEID JA KAUBIKUID!VÕIB REMONTI VAJADA! TEL 53092650!

AS Miskort
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

• Korstnapühkija 55604046
(Ahjukoda OÜ)

