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VÕSU ALEVIKUVANEM:
teeme ise ja üheskoos
Katrin Kivi
Möödunud kuul kogunes Võsu aleviku rahvas. Arutleti piirkonna
aktuaalsete teemade
üle ja valiti nii alevikuvanem kui ka kandikogu. Uurisime lehe
toimetusega, kellele
usaldasid võsukad
alevikuvanema rolli,
mida teeb kandikogu ja
kuidas Võsul elu läheb?
Võsu alevikuvanemaks ja kandikogu esimeheks valiti Riina
Kaptein (pildil). Kandikogusse
kuuluvad Võsu ja Koljaku inimesed: Andres Isop, Andres
Truman, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Joel Härmand,
Kaido Ehasoo, Lii Undusk,
Mirjam Kulla, Tiia Palmiste ja
Valdek Kilk.

KES ON RIINA KAPTEIN?
„Pensionär,“ naerab ta küsimuse peale. „Olen Võsu inimene, sündinud ja koolis käinud
Võsul, tööl käisin Rakveres.
Vahepael elasime ka Haljalas,
abikaasa töötas seal - Viru kolhoosis. Pärast abiellumist hakkasime ehitama maja Võsule, nii
et kogu eelneva elu olen pidevalt Võsuga seotud.“
Kaptein töötas pikka aega

Lääne-Viru
Maavalitsuses,
teostas toona mõnda aega valdade finantstegevuse üle järelevalvet ja on nii ka veidi vallavalitsuse tööga tuttav.
Riina Kaptein räägib, et on
varemgi mõelnud, kuidas tema
saaks Võsu ellu panustada, kuid
töö Rakveres ja nädalavahetused pere ning kodumajapidamisega hõivatud naisel polnud
selleks kuigi palju aega.
„Nüüd mul on aega ja on ka
tahtmist,“ tunnistab ta. „Varem
ei osanud ma end kusagile vabatahtlikuks
pakkuda,
aga
nüüd tuli selline võimalus,
võtsin pakkumise vastu ja
kandideerisin.“
Vastne alevikuvanem tunnistab, et juba on tema juurde
ka astutud ja räägitud, et kuule, oled nüüd külavanem, miks
meil nende või teiste asjadega
on nii? On ka helistatud ja rõõmustatud, et ta oli nõus olema
alevikuvanem.
„Olen väga tänulik neile, kes
mind on usaldanud. Soovin
nende usaldust õigustada ja
püüan oma energiat selle jaoks
rakendada,“ ütleb ta.

VANANEV PIIRKOND
„Kahjuks on Võsu vananev piirkond, kus talvel näedki päeva
jooksul ringi kõndimas vaid
kahte-kolme pensionäri,“ märgib Kaptein ja räägib, et alevikus on pikka aega suureks
probleemiks olnud tööpuudus
ja seetõttu on paljud ära läinud.

„Kõigil pole võimalik sõita
tööle Rakverre või Loksale, või
isegi Tallinnasse. Et seda probleemi suudaks nüüd kandikogu lahendada, seda ma ei usu,
sest selleks tuleb kogu infrastruktuuri parandada. Praegu
on Võsu eelkõige siiski suvine
kuurortpiirkond.“
Ometi on just selles suunas
esimesed sammud tehtud, nimelt tegi Võsu kandikogu vallale pöördumise, mis annab edasi
rahva soovi ehitada Võsule uus
hoone perearstikeskuseks.
Riina Kaptein möönab, et ka
Võsu kooli ja lasteaia juurdeehitus on Võsu ja ümbruskonna külade jaoks väga tähtis.
„Kui meil on tingimused arstiabi andmiseks ja koolis head
tingimused, siis saab siia tulla
peresid juurde. Kui lapsi ei pea
vedama, saavad vanemad teha
ka kaugtööd.“
„Meil on palju suvilaid, mis
on talviseks perioodiks kasutatavad, päranduseks saadakse
elamisi. Meresiili planeeringuga lisandub üheksa uut krunti,“
vastab Kaptein küsimusele, kas
Võsul on elukohti, kuhu uusi
asukaid oodata.

KANDIKOGU TÖÖ
Riina Kaptein räägib, et teemasid, millega tegeleda jagub,
näiteks vee kallis hind. „Saatsime kandikoguga juba ka Haljala
Soojusele järelpärimise. Kindlasti on seal omad põhjused, aga
need on vaja lahti rääkida. Siis

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavolikogu
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näeme, kas on põhjendatud, et
vee hind Võsul on kallim kui
mujal valla piirkondades.“
„Võsu probleemiks on veel
suvine elu ja melu,“ jätkab alevikuvanem. „Mõtleme, kuidas
seda paremini korraldada, kuidas heakorrastada või turvalisust tagada. Kõik, kes me siin
elame, soovime, et meie kodukoht oleks kõige puhtam, kõige paremini hoitud, turvaline,
et valgustid väljas põleksid, et
teed oleks lahti lükatud – sellised igapäevased asjad.“
„Võsu on ikkagi kuurort,
peame mõtlema sellele, mida
pakkuda turistidele, kui atraktiivseks ja turvaliseks suudame

oma piirkonna kujundada. Samuti tahaks väga, et kultuurielu
toimiks, et elanikud ja külalisedki saaksid nautida kõrgkultuuri, et oleks toredaid üritusi.“
Kas kandikogu saab seda kõike parandada, pole Riina päris
kindel, aga leiab, et saab ehk
kaasa aidata selle elluviimisel,
saab parandada infoliikumist
külaelanike ja valla vahel.
„Näen alevikuvanema funktsiooni eelkõige info vahendajana – kogukonnaliikmetelt
vallavanema ja volikogu esimeheni ja vastupidi,“ selgitab
ta. „Plaanin rohkem suhelda ka
MTÜdega, meil on alevikus registreeritud 16 MTÜd. Paljudest

ei tea ma praegu midagi, aga
võib-olla saan nendega koostööd teha. Ka soovin utsitada
külarahvast kaasa lööma talgutel ja üldrahvalikel üritustel.
Riina leiab, et alevikuvanema
töö on suhtlemise töö. „Kuidas
sa neile inimestele lähened, kas
nad hakkavad sind usaldama?
Kas nad tahavad sinuga hakata
koostööd tegema? Seda kõike
pean ma hakkama nüüd proovima.“
„Tahaksin teha veel ühe
üleskutse - majaomanikud,
kaunistage pimedat aega õueküünaldega ja tekitage jõulukaunistustega mõnusat jõulutunnet!“
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Tasub teada

TEADE
2020 aasta kaasava eelarve ideede hääletamine kestab 2. detsembrini
Tänavu laekus kaasava eelarve rakendamise eesmärgil konkursile 13 ettepanekud, millest komisjon otsustas lõpphääletamisele saata viis ideed.
Palju oli põnevaid ettepanekuid, mis hääletamisest siiski osa
ei võta. Peamiseks põhjuseks on see, et need ideed on vallal kavas teostada ja nendega on juba arengukavas ja eelarves arvestatud.
Hääletamisele läksid järgmised ideed: Haljala Kihelkonnaraamatu kordusväljaandmine; Aaspere laste mänguväljaku parendamine; Mälestusmärk Georg Otsa 100. sünnipäevaks; Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas; Tahmaküla
laste mänguväljaku ja selle juurde kuuluva välisvalgustuse põhiprojekti koostamine koos ehitusloa taotlusega
Hääletada saab valla veebilehel. Samuti saab hääletada nii Võsul vallamajas kui ka Haljalas teenuskeskuses.
Lisainfo kõigi esitatud ideede kohta on leitav valla koduleheküljelt www.haljala.ee
HVS

VÕHMA – PALMSE KANDI KÜLADE
(Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare, Vatku, Tõugu, Võhma,
Ilumäe, Joandu, Uusküla, Aasumetsa, Korjuse, Eru)

ELANIKE ÜLDKOOSOLEK
15.detsembril kell 14.00 Võhma seltsimajas.
Üldkoosoleku päevakorras:
1. Võhma-Palmse kandikogu valimine
- Kandikogu liikmete kandidaate ootame hiljemalt 5.detsembriks aadressil
vohma07@gmail.com.
- Kandidaatide nimed avalikustame 6.detsembril MTÜ Võhma Seltsimaja kodulehel
http://vohmaseltsimaja.voog.com/et, Võsupere raamatukogus ja Haljala valla
kodulehel.
- Kandikogu tegevuse eesmärgi ja pädevuse kohta saab lugeda koduleheküljel.
2. MTÜ Võhma Seltsimaja juhatus annab ülevaate seltsi tegevusest, seltsimaja
kasutamisest jm.
3. Info ja muud küsimused – kõik teemad on olulised!

OOTAME ROHKET OSAVÕTTU!

Haljala Vallavalitsus korraldab
hoonestusõiguse seadmise konkursi
Käsmu sadama ehitamiseks.
Sadama ehitamiseks kehtestati 20.03.2018
detailplaneering.
Hoonestusõiguse seadmise tingimused
kehtestati 15.10.2019 Haljala Vallavolikogu
otsusega nr 122.
Hoonestaja on kohustatud projekteerima ja
ehitama krundile sadama koos teenindavate
ehitiste ja rajatistega.
Lisainformatsioon konkursi kohta on leitav
Haljala valla kodulehelt www.haljala.ee.
Pakkumused esitada kinnises ümbrikus
märgusõnaga „Käsmu sadam“ ja märkusega
„Mitte avada enne 12. detsembri 2019 kella 10"
hiljemalt 12. detsembril 2019 kell 9 Haljala
Vallavalitsusse, Mere 6, Võsu alevik, Haljala vald,
45501 Lääne-Virumaa.
Kontaktisik Haljala Vallavalitsuses:
Annes Naan, majandus- ja hankejuht
tel 5669 6186; e-post: annes.naan@haljala.ee
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Vergi külas muutuvad aadressid
Haljala vallas Vergi külas asuvad
katastriüksused, mille lähiaadressid on vastuolus koha-aadresside määramise põhimõtetega.
Vergi küla on tiheasustusala
ja õigusaktidest tulenevalt tiheasustuses ja kompaktse hoonestusega alal tuleb määrata
hoonestatud või hoonestamisele kuuluvate katastriüksuste
lähiaadressid liikluspindade või
väikekohtade nimede järgi. Kui
tiheasustusse jääb eraomandis

olev metsa või põlluga hoonestamata ja hoonestamisele mittekuuluv maaüksus, siis
sellistele maaüksutele nime
määramisel tuleb tiheasustuses
tagada unikaalsus.
Haljala valla kodulehel https://www.haljala.ee/koha-aadresside-korrastamine on avaldatud Haljala valla korralduse
eelnõu koos tabeliga, kus on
kajastatud katastriüksuse tunnus, kehtiv aadress ja uus aadress.

Peale koha-aadressi muutmise korralduse jõustumist,
eeldatavasti 18.12.2019 registreerib
Haljala Vallavalitsus
aadressi muutuse aadressandmete süsteemis. Automaatkannetega teostatakse muudatused
maakatastris ja kinnistusraamatus, rahvastikuregistris, maamaksu registris, jäätmeregistris
ja ehitisregistris.
Omanikele või seal asuvat
elamut eluruumina kasutaval
isikule toob aadresside korras-

tamine kaasa kohustuse teavitada aadressi muudatustest
teenuste pakkujaid (nt mobiilioperaator, ajalehed, ajakirjad,
jms) ning registreid ja andmekogusid, millele ei ole valla
juurdepääsu (mitteriiklikud registrid nt. panga andmed, jms).
Loodame Teie mõistvale
suhtumisele ja koostööle. Lisainfo esmaspäeviti ja teisipäeviti telefonil 327 8231 või
e-posti aadressil: siiri.pyss@
haljala.ee

Haljala naisi märgati tunnustussündmusel
Oktoobri lõpus koguneti Lääne-Viru Keskraamatukogus, et
tunnustada täiskasvanuid õppijaid. Teiste tublide õppurite
seas pälvisid tähelepanu õppija
nominentidena Triin Toming,
Eike Ülesoo, Regina Kuuskla
ja õpiteo nominendina Haljala
Raamatukogu kirjandusring.
Millega meie valla inimesed
silma paistsid?

Külakoda juhatuse liige. Organiseerib kohalikule kogukonnale üritusi, on talgute eestvedajaks. Ta panustab lisaks
kogukonna arengule ka valla
arengusse. Tegi Haljala Vallavolikogu komisjonidele ettepaneku koostada enda õpingute
lõputööna Haljala valla terviseprofiil kahes valdkonnas: tervislik eluviis ning laste ja noorte
turvaline areng.
Õpib
Tallinna
Ülikooli
Haapsalu Kolledžis rakenduskõrgharidusõppes
tervisejuhiks.

TRIIN TOMING KOOSTELUKSEPP
Täiskasvanudhariduse pidulikul
üritusel pälvis Triin Tomingas
Lääne-Virumaa 2019 õppija
„Aktiivsuse eripreemia.“ Tominga esitas konkursile Rakvere Ametikooli koolitusjuht Ülle
Tooming.
2018. aastal lõpetas Triin OÜ
Metallituba baasil moodustatud
õppegrupis koostelukksepa eriala. Koos ettevõtte meesperega
võttis ta nõuks koolipinki istuda
töökohapõhises õppevormis.
Eelnevalt on tal omandanud
hoopis geoökoloogia magistrikraad.
Triin Toming toetas aktiivselt
ka oma ettevõtte töötajaid, et
lõpptulemusena sooritada kutseeksam.
Triin Toming on aktiivne
ühiskondlikus elus: ta on Haljala Vallavolikogu liige ja kogukonnakomisjoni esimees ning
innustab valla inimesi looma
oma külakogusid.

Triin Toming korraldas seda
kõike hoolitsedes samal ajal äsjasündinud väikelapse eest.

EIKE ÜLESOOST
SAI RAAMATUKUNSTNIK
Eike Ülesoo sai Lääne-Virumaa
2019 „Loomingulisuse eripreemia“ osaliseks. Tema kandidatuuri seadis üles EKA avatud
akadeemia täienduskoolituse
programmijuht Pirje Kõvatomas.
Haljala Kooli keraamikaringi juhendaja ja ettevõtja Eike
ütleb enda kohta: „Kuna elan
väikeses küla talus, siis andis
kursusel osalemine mulle oskused ja ka kindlustunde luua
endale töökoht eemal tõmbekeskustes. Samuti sain piisavalt
oskusi pakkuda valla koolis
lastele teha tutvust raamatute

illustreerimise maailmaga.“
Ülesoo sai EKA Avatud Akadeemia raamatuillustratsiooni
kursuselt julgustust ning osales
oma piltidega erialasel konkursil, mille tulemusele sai võimaluse esineda ka Poolas näitusel.
Poola kirjastuse Dwie Siostry
korraldatud
rahvusvahelisel
konkursil jõudis Eike Ülesoo
piltide ja Liis Seina tekstiga raamatuprojekt väljavalitute hulka.

REGINA KUUSKLA KOOSTAS
VALLA RAHVA TERVISEPROFIILI
Regina Kuuskla on Lääne-Virumaa 2019 õppija nominent,
kelle esitas endine Haljala abivallavanem, praegune Kunda
kooli direktor Kristi Aron.
Regina Kuuskla on aktiivne
kogukondlikku tegevusse panustaja. Ta on MTÜ Aaspere

RAAMATUKOGU
KIRJANDUSRING TOODI ESILE
Haljala raamatukogu kirjandusringi esitas õpiteo nominendiks
endine Haljala abivallavanem,
praegune Kunda kooli direktor
Kristi Aron.
1995. aastal lõi Haljala raamatukogu aktiiv eesotsas Salme
ja Külli Heinlaga kirjanduslike kohtumiste klubi. Haljala
raamatukogu kirjandusring on
kultuuri- ja kirjandushuvilisi
ühendav ettevõtmine. Käiakse
koos kord kuus, et arutleda kirjanduslikel teemadel ja harida
end kultuurselt ning kohtuda
huvitavate inimestega. Tehakse
ühiseid väljasõite.
Ürituste ja väljasõitude korraldajaks on 2014. aastast Haljala raamatukoguhoidja Maiga
Parksepp.

Liikluskasvatuse loengud tõid mõttekohti
Päris tihti tundub, et teame igapäevaliiklusest kõike - kuhu,
millal, kuidas, miks astuda, istuda, joosta, paigutada. Tegelikult
aga kipuvad teadmised meelest
minema, kui selle peale mitte
mõelda. Meile tulid appi liiklusteemasid lahkama Darja (meie
vilistlane, lapsevanem ja Maanteeameti
liiklusspetsialist),
Sigrit (meie piirkonna noorsoopolitseinik) ja Meelis (meie
piirkonnakonstaabel). Avatud
ruumi meetodil rääkisime terve kooliga klasside kaupa läbi
ohud liikluses, liiklusvahenditest ja muidugi ka selle, mida ise
liiklejana saan ära teha.
Kõlama jäi, et igaüks meist
peaks ise olema eeskujuks,
probleemi vajadusel märkama,
sõpra aitama ja selgitama. Selge
on, et helkur aitab sõidukijuhil
liiklejat märgata ja mängukohaks on olemas paremaid kohti,
kui teeserv või bussijaam.

VASTUSED KÜSIMUSTELE
Kui lühike laps võiks veel
sõita
istmekõrgendusega?
Selleks, et laps oles turvavööga
maksimaalselt kaitstud, peaks
ta olema vähemalt 135 cm pikkune. Lühemate laste puhul
peaks kasutama istmekõrgendust. Turvavöö diagonaalrihm
peaks jooksma õlanuki ja kaela vahelt üle rangluu, mitte üle
kaela või õlast allpool, ning horisontaalrihm üle reite võimalikult puusaliigese lähedalt, mitte
üle kõhu. Kokkupõrke korral
surub üle kõhu kulgev turvavöö
kõhuorganid kokku ning võib
põhjustada täiendavaid eluohtlikke vigastusi.
Kui pikk on imeilusa ilmaga auto peatumisteekond
PEALE sinu märkamist? Ilusa
ilmaga on auto peatumisteekond kiirusel 50 km/h 28 meetrit! Mõõda ära, see on päris
pikk ja auto läbib selle VÄGA

KIIRESTI.
Kuhu peaksid koolibussis
paigutama seljakoti, et nii
enda kui teiste turvalisust
mitte ohtu panna? Autosse
või ühissõidukisse sisenedes
tuleb koolikott alati seljast ära
võtta ning panna see taha pakiruumi või põrandale istmete
vahele, esiistme või enda istme
alla. Kui jätta kott oma selja ja
istme vahele ning kinnitada ennast turvavööga võib see lõppeda rinnakorvi ja roiete raskete
vigastustega. Linnakiirusel toimunud järsu pidurduse korral
muutub muidu ligi 5 kilogrammi kaaluv koolikott liikumise
suunalise jõu tõttu umbes 200
kg-ks massiks, st koolikoti mass
suureneb ligi 40 korda. See raskus surub koti kandjat veelgi ettepoole, samas takistab edasist
liikumist turvavöö ning nii jääb
inimene kahe tugeva (nagu betoonbloki) vahele.

Mis juhtub äkkpidurduse
korral auto tagumisel aknal
oleva vihmavarju, äraviimist
ootava raamatukogu raamatu ja võtmetega? Sõidukis
tuleb kõik asjad kinnitada või
paigutada
pagasiruumi/kindalaekasse/taskutesse/kotti, sest
kokkupõrke korral võivad lahtised esemed tekitada tõsiseid
vigastusi.
Tühi plastikust limonaadipudel auto tagaosas lendab 50-kilomeetriselt tunnikiiruselt äkitselt pidurdades salongis istujale
kuklasse 9,1-kilogrammise raskusega. 90-kilomeetrise tunnikiiruse korral 16.3-kilogrammise raskusega.
Tahad rohkem teada?
www.liikluskasvatus.ee
Greete Toming
Haljala Kool

Haljala vallas alustas
tööd haridusjuht
Novembri keskel alustas tööd
uus haridusjuht Kristi Tomingas
(pildil).
Novembrist alates pole Haljala Vallavalitsuse struktuuris
enam abivallavanema kohta,
kes varajasemalt vastutas vallaüleselt haridus-, noorsoo-,
kultuuri- ja sporditöö korraldamise eest. Asemele loodi haridusjuhi ametikoht. Tema vastutusalaks on haridus-, noorsoo,
kultuuri- ja kommunikatsioonitöö korraldamine. Haljala Valla
Spordikeskus ja Haljala Rahvamaja liikus struktuuris vallavanema alluvusse.
Ametisse asunud haridusjuht
Kristi Tomingas on pärit Pärnumaalt. „Viimased 16 aastat olen
seotud Võsuga, enne seda elasin
14 aastat Vergis,“ rääkis ta. „Vahepeal viis elu Viimsisse.“ Peres
on kolm last, kaks vanemat tütart on oma peredega ja poeg
õpib Võsu Koolis.
„Olen kohalikus omavalitsuses töötanud 22 aastat,“ jätkas ta. „Alustasin 1997. aastal
Vihula vallasekretärina, 2008

MÕNE REAGA
DETAILPLANEERINGUTE KEHTESTAMISTEST
Haljala vallavalitsuse 4.09.2019 korraldusega
nr 476 kehtestati Käsmu küla Neeme tee 24a
maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks oli maaüksuse ehitusõiguse ja
hoonestusala määramine ning juurdepääsude,
tehnovõrkude ja -rajatiste määramine. Detailplaneering annab ehitusõiguse ühe elamu (maksimaalne ehitusalune pind 135 m², maksimaalne
harja kõrgus maapinnast 7,5 m), ühe suurema
abihoone (maksimaalne ehitusalune pind 90
m², maksimaalne harja kõrgus maapinnast 5,5
m) ja kahe väiksema abihoone (maksimaalne

viis elu Viimsi valda ja töötasin
Viimsi vallavalitsuses kokku 10
aastat, sellest viimased 6 aastat
vallasekretärina. Viimase aasta
panustasin Viru-Nigula vallavalitsuse töösse.“
Tomingase sõnul kaalus ta
kandideerimist haridusjuhi kohale pikalt. „Minu jaoks sai otsustavaks soov panustada oma
teadmiste ja oskustega koduvalla heaks.“
Tomingas leiab, et vaatamata haldusreformile on Haljala
ikkagi väikevald ja meie väärtuseks on kaks tublit kooli ja

lasteaed.
„Olles nüüd teist nädalat
ametis, siis täna on vara rääkida
tulemustest, sest ametikoht on
olnud täitmata pea pool aastat
ja nüüd tuleb pooleliolevate
teemadega tegelda,“ rääkis ta.
„Minu jaoks on väljakutse suur
ja see teebki kõik huvitavaks. „
Kristi Tomingase poole saab
pöörduda meili teel kristi.tomingas@haljala.ee või helistada
52 987 92, lauatelefon 3258627.
HVS

ja meeskondadesse tuleb tuua
rohkem inimlikkust seal hulgas
austama inimlikke erinevusi ja
väärtusi.“
„Mulle meeldib töö inimestega,“ märkis Öösalu. „See on hea
tunne, kui olen suutnud kedagi
tõeliselt aidata.“
Millised on esmased plaanid? „Kõigepealt tutvun valla
sotsiaalvaldkonna
dokumentatsiooni ja inimestega ning pä-

rast seda on võimalik eesmärke
ja tegevusi planeerida,“ ütles
Öösalu. „Ma ei kiirustaks järelduste tegemisega, kitsaskohad
selguvad töö käigus“.
Valla uue sotsiaaltöö juhi
ülesanneteks on Haljala valla
sotsiaalhoolekande korraldamine ja tagamine, vallavalitsuse
sotsiaalosakonna töö juhtimine
ja korraldamine, rahvatervise ja
turvalisuse alase tegevuse koordineerimine. Täpsemalt saab
sotsiaaltöö juhi ametijuhendiga
tutvuda valla kodulehel.
Kontakti saab Airi Öösaluga
kirjutades airi.oosalu@haljala.
ee või helistades 5646 2167, 325
8644.
HVS

tust füüsilisele või juriidilisele
isikule eelneval kalendriaastal
tehtud teo või tegude eest, milles kandidaat on kaasa aidanud
vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel
tasandil.
Lisaks on võimalik anda välja
valla tänukiri, mis on tänuavaldus isikule, kellel on märkimisväärseid tulemusi oma töös või
valla elu edendamisel.
Avalduses palume esitada
teenete kirjeldus ning füüsilise
isiku ees- ja perekonnanimi,
sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töövõi teenistuskoht. Juriidilise
isiku korral esitatakse isiku täpne nimi, esindusõigusliku isiku
nimi ja kontaktandmed. Lisaks
märgitakse ettepaneku esitaja
nimi, kontaktandmed, allkiri ja
ettepaneku esitamise kuupäev.

Haljala vallavalitsuse 6.11.2019. korraldusega nr
591 on vastuvõetud Vihula küla Mõisaoja kinnistu (katastritunnusega 88702:001:0277, sihtotstarbega elamumaa 100%, pindala 2007 m²)
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11–10.12.2019 Haljala vallamajas
(Mere 6, Võsu) tööaegadel.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 12.
detsembril kell 11 vallamaja II korruse saalis.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane,
selle eesmärk on Mõisaoja krundil ehitusõiguse

määramine teisele elamule ning heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse,
parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee –
Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud –
Menetluses olevad detailplaneeringud – Vihula
küla Mõisaoja mü DP): https://www.haljala.ee/
vihula-moisaoja.

EISMA KÜLA SULEVI MAAÜKSUSE JA LÄHIÜMBRUSE
DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK JA ARUTELU
Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse
detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja
arutelu
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala
Vallavolikogu 21.08.2019 korraldusega nr 112 algatatud Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiala
detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 26.11.2019 kuni 26.12.2019
Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub
30.12.2019 kell 11.00 vallamajas, II korruse saalis.
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on

planeeritaval alal ehitusõiguse määramine
multifunktsionaalse spordiväljaku rajamiseks,
maaüksuste piiride muutmine, heakorrastuse,
haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine, ning üldplaneeringu muutmine
ranna ehituskeeluvööndi osas.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee –
Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud
– Menetluses olevad detailplaneeringud – Eisma küla Sulevi mü DP): https://www.haljala.ee/
eisma-sulevi-dp.

VÕSU ALEVIK, LAINE TN 13 KINNISTU JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERINGU AVALIKU VÄLJAPANEKU JA ARUTELU PROTOKOLL JA TULEMUSED
Võsu alevik, Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 21.10.2019-4.11.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule
4.11.2019 seisuga ei esitatud. Küll registreeriti
avalikul arutelul Laine tn 12 omaniku poolt
06.11.2019 kirjalikult saabunud küsimused.
Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel
täiendatakse detailplaneeringut järgmiselt:
1) Maakaabel viiakse olemasolevatele kitsenduste aladele.
2) Täiendatakse detailplaneeringu seletuskirja punkti 8. lausega „ Hoonete ehitamisel Laine tn 12 kinnistu piirist lähemale kui 8 m tuleb
arvestada projekteerimisel tulekindla müüri või
seinaga. Tulekindluse aste määratakse projek-

teerimise käigus.
3) Täiendatakse detailplaneeringu seletuskirja punkti 6.2 teeservituudi sisu järgmiselt
– Kinnistust lõuna poole jääva Laine tänavaga
paralleelsele osale seatakse 2 m laiune teeservituut naaberkinnistute igakordsete omanike
kasuks.“
Peale täienduste sisseviimist saab detailplaneeringu esitada vallavalitsusele kehtestamiseks.
Võsu alevik, Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja
arutelu protokolli ja tulemustega ning detailplaneeringuga saab tutvuda: https://www.haljala.
ee/vosu-aleviku-laine-tn-13-dp.

HALJALA VALLA HALJALA JÄÄTMEVEOPIIRKONNAS
TÕUSEB JÄÄTMEVEO HIND

Haljala Vallavalitsus
kutsub üles seadma nominente
Haljala Vallavalitsus kutsub
üles seadma nominente selle
aasta Haljala valla aukodaniku,
elutööpreemia ja Haljala valla
aasta tegu tiitli välja andmise
eesmärgil.
Haljala valla aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise tänuavaldusena vallale
osutatud väljapaistvate teenete
eest.
Elutööpreemia antakse vallapoolse erilise austusavaldusena auväärsesse ikka jõudnud
füüsilisele isikule, kelle töö,
tegevus ja isiklik eeskuju ning
aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt hinnatud ja kelle
kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Haljala valla arengut ja
mainet.
Tunnustusavalduse Haljala
valla aasta tegu andmisega jagatakse valla poolset tunnus-

ehitusalune pind 60 m², maksimaalne harja kõrgus maapinnast 4,5 m) ehitamiseks.
Haljala vallavalitsuse 4.09.2019 korraldusega nr 477 kehtestati Võsu aleviku Aasa tn 12
maaüksuse detailplaneering. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks oli Aasa tn 12 maaüksuse jagamine kaheks elamukrundiks, millele
määrati ehitusõigus elamute (ehitusaluse pinnaga ca 130m²) ja abihoonete ehitamiseks ning
heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede,
liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega
varustamise lahendamiseks.

VIHULA KÜLA MÕISAOJA KINNISTU
DETAILPLANEERINGU AVALIK ARUTELU

Novembris alustas Haljala Vallavalitsuses tööd
sotsiaaltööjuhina Airi Öösalu
Airi Öösalu (pildil) töötas varem
14 aastat Loksa linnavalitsuses.
„14 aasta vältel töötasin linnasekretärina, nõunikuna, lastekaitse-ja sotsiaalnõunikuna
mitmetel ametikohtadel - vajasin uusi väljakutseid.“
Airi sõnul soovitas tal üks hea
tuttav Haljala Vallavalitsusse vabale ametikohale kandideerida.
„Mu kodu asub looduskaunis
Turbuneeme külas, mis vajab
järjepidevat hoolt ja armastust.
Kuna vahemaa Võsu ja kodu vahel on mõistlik, ei too töökoha
vahetus olulisi muudatusi minu
päevakavas.“
Airi Öösalu leiab, et keskkonna vahetus aitab väljuda tekkinud rutiinist ja mõttemustritest. „Leian, et töökeskkonda
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Avalduste ootame kuni 15.
detsembrini e-posti vahendusel
haljala@haljala.ee. Paberkandjal avaldus palume saata: Mere
tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Vallavalitsus korraldab enne
otsuse tegemist nominentide
andmete täpsustamise ja loa
küsimise isiku avalikuks esitlemiseks. Esitatud ettepanekud
vaatab läbi 5-liikmeline komisjon, mille moodustab vallavanem koostöös vallavolikogu
esimehega.
Haljala valla aukodaniku,
elutööpreemia ja Haljala valla
aasta teo auhinna anname üle
Haljala valla aastapäevale või
Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.
HVS

Haljala Vallavalitsus kinnitas 16.10.2019 korraldusega nr 551 vastavalt AS Ragn-Sellsi taotlusele ja Haljala vallavolikogu protokollilisele
otsusele Haljala valla Haljala veopiirkonna
jäätmeveo teenuste hinna tõusu. Hinnatõus on
seotud eelkõige jäätmekäitluskohtade väravahindade tõusuga.
Märgime, et oktoobri lehes olid 80 l mahutil
ja 100 l jäätmekotil hinnad läinud vahetusse.

Maht
80 l
100 l
140 l
240 l
370 l
600 l
800 l
1500 l
2500 l
4500 l

Vana hind
km-ta
0,01
1,1
0,01
0,01
2,6
4,9
5,1
14,4
22
33

Uus hind
km-ta
0,81
1,01
1,42
2,43
3,75
6,08
8,11
15,21
25,35
45,63

Uus hind
km-ga
0,97
1,21
1,70
2,92
4,50
7,30
9,73
18,25
30,42
54,76

TEADE
Mittetulundusühing Partnerid (Tegevuspiirkonnaks on Haljala, Rakvere, Vinni ja Viru-Nigula
valdade territooriumid enne haldusreformi
toimumist) võtab vastu projektitoetuse taotlusi
tulenedes Maaeluministri 23. oktoobri 2015.a
määrusest nr. 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja
LEADER-projektitoetus„ muudetud 00.09.2019
ning tegevuspiirkonna arengustrateegiast 20152020 ja 2020.a. rakenduskavast: M 1.2 Kohaliku kultuuri arendamine 13.-17.jaanuar 2020.a.
kuni kella 16.00-ni. (Hindamistähtaeg 14.aprill
2020.a. Infopäev 10.detsember 2019.a. algusega
kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis); M2.1 Ettevõtluse investeeringud 03.-07.

veebruar 2020.a. kuni kella 16.00-ni (Hindamistähtaeg 06.mai 2020.a. Infopäev 10.detsember 2019.a. algusega kell 16.00 Haljala Sämmi
Grilli konverentsi ruumis); M2.2 Ettevõtlikkuse
ja konkurentsivõime tõstmine 03.-07.veebruar
2020.a. kuni kella 16.00-ni (Hindamistähtaeg
06.mai 2020.a. Infopäev 10.detsember 2019.a.
algusega kell 16.00 Haljala Sämmi Grilli konverentsi ruumis).
Registreerimine infopäevale hiljemalt 03.detsember 2019 info@mtupartnerid.eu
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
23.10.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kuuele toetust vajavale isikule kokku
summas 880 eurot.
Määrati kahele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
Määrati ühele lapsele tugiisikuteenus.
Anti kasutusluba Palmse külas Moonaka katastriüksusele rajatud reoveepuhastile.
Väljastati ehitusluba Andi külas Kangru katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Võsu alevikus Männiku vkt 11 katastriüksusele suvila laiendamiseks, Altja külas Jaanirahva katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks ja Karepa külas Lengi katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Kiva külas Kivirünka katastriüksusele abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati Võsu alevikus asuva Aasa tn 12 jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Aasa tn 12,
elamumaa 100% ja Aasa tn 12b, elamumaa 100%.
Kiideti heaks 2018 aasta Hajaasustuse programmi projekti
„Lääne-Viru maakond, Haljala vald 45405, Võsupere küla, Aljandi talu. Veesüsteemid“ aruanne.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat talveperioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Esitati Haljala valla 2018-2030 arengukava muutmise eelnõu
ja Haljala valla 2020-2030 eelarvestrateegia vallavolikogule kinnitamiseks.
Esitati volikogule kinnitamiseks Haljala valla 2019 aasta lisaeelarve nr 1.

30.10.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Lõpetati ühe isiku järelhooldusteenuse osutamine.
Moodustati Käsmu sadama hoonestusõiguse konkursi läbiviimiseks komisjon koosseisus Annes Naan, Anneli Kivisaar, Anti
Puusepp, Eduard Vainu ja Rainer Lille.
Lõpetati Annikvere külas ühe maaüksuse maa ostueesõigusega erastamise menetlus ja alustati riigimaale hoonestusõiguse
seadmise menetlus.
Määrati Võsupere külas Paalipõllu katastriüksuse jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Paalipõllu ja Metsakodu ning sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%.
Kiideti heaks 2019 aasta Hajaasustuse programmi projekti
„Kiigemäe talu veesüsteemide rajamine ” aruanne.
Otsustati mitte nõustuda ühe kinnistuomaniku korraldatud
jäätmeveost erandkorras vabastamisega.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat talveperioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Anti MTÜ-le Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha
Mauritiuse Kogudus tähtajatult ja tasuta kasutusse munitsipaalpind aadressil Rakvere mnt 12, Haljala alevik.
Otsustati garanteerida Haljala kiriku restaureerimistööde
kaasfinantseerimist 2020 aastal 5 600 euro ulatuses juhul, kui
EELK Halajala Püha Mauritiuse Kogudusele eraldatakse põhitoetus.
Muudeti Haljala Vallavalituse 16.10.2019 korraldusega nr 551
kinnitatud Haljala veopiirkonna jäätmeveo teenuste hinda 80 l
ja 100 l jäätmekonteinerite osas, mille kohaselt on 80 l konteineri tühjendushind 0,97 eurot ja 100 l konteineril 1.21 eurot.

1.11.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Esitati Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023 eelnõu, mille
teksti on sisse viidud Rahandusministeeriumi juhiste kohased
parandused, volikogule kinnitamiseks.
Esitati Haljala valla arengukava 2018-2030 Lisa 1 „Haljala valla arengukava 2019-2030“ volikogule kinnitamiseks muutmata
kujul.

6.11.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas 51.02 eurot.
Väljastati ehitusluba Mustoja külas Miku katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Tõugu külas Lepiku katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks, Võsupere külas Metsmaa katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Vainupea külas Samma katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Lahe küla, Kuusiku katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks, Võsu alevikus Merisiili detailplaneeringu
ala vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks ja Toolse külas
Rohna katastriüksusele mobiilsidemasti püstitamiseks.
Anti kasutusluba Haljala vallas Haljala alevikus Tallinna mnt
27 katastriüksusel asuvale biopuhastile.
Väljastati projekteerimistingimused Vanamõisa külas Vaate
kinnistule PVC halli püstitamiseks, Kärmu külas Tööstuse katastriüksusele teraviljaterminali rajamiseks, Käsmu külas Laane
tee 19 katastriüksusele elamu ja abihoone püstitamiseks ja Vergi
külas Kiigaloti katastriüksusel olemasoleva elamu ümberehitamiseks.
Määrati Vainupea külas Ilmari kinnistu koosseisus olevate katastriüksuste sihtotstarveteks elamumaa 100%.
Määrati Sagadi külas Peatuse ja Kolmnurga katastriüksuste
jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Peatuse ja Kolmnurga, maatulundusmaa 100% ning
17177 Haljala-Käsmu tee ja 17183 Karula-Vihula-Sagadi tee, sihtotstarve transpordimaa 100%.
JÄTKUB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 
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Meeleolukad väljasõidud
loodusesse toetavad õpilase
keskkonnateadlikkust
Keskkonnainvesteeringute keskus on juba mitmeid aastaid
toetanud kooli-ja lasteaiaõpilaste
keskkonnateadlikkuse
suurendamist. Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on
kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on
majanduse ja kultuuri alus ning
keskkonnakaitse ja -kasutuse
vahel peab valitsema tasakaal.
Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on
säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse
tundmaõppimine. Haljala Kooli
õpilased osalesid sellelgi aastal
projektis, iga klass käis väljasõidul, mis sobib just õpitavate
teemadega ning õppeprogrammiga.
Haljala Kooli 1. klasside
õpilastel õnnestus õuesõppepäeval RMK Sagadi looduskoolis kohtuda metsakiisu,
reinuvaderi, mesikäpa, käbikuninga, pikk-kõrva ja paljude
teiste metsloomadega. Matkarajal jäid kooli noorimatele
silma rähnide poolt auguliseks
toksitud puud ja piiberi tegutsemisjäljed Altja oja ääres.
Ühel vihmasel kolmapäeval
kihutasid aga Haljala Kooli 8.
ja 9. klass Aegviidu Looduskes-

Loodus pole muuseum, kus mitte midagi katsuda ei tohi – 1. klass uurib elu-olu metsas.
Foto: Merle Varek

kusesse! 8. klassi õppurid võtsid ette seene-teema: Mis on
seened? Kus nad elavad, kuidas
paljunevad? Mis ülesanne on
neil looduses? Millised seened
on kasulikud, millised ohtlikud?
Nuusutati, katsuti, uurisiti päris
lähedalt... mõnda ka maitseti.
Kaspari korjatud kukeseen sai
matkal meeskonnaga kiirelt ära
näksitud, hiljem pakkusid armsad külastuskeskuse õpetajad
veel saiakese kõrvale puravike
kuningat – kivipuravikku. Samal ajal, kui 8. klass Aegviidu
vihmases metsas seeni sõi, läks
9. klass läks uurima, kas mets
võib meile olla ka kui apteek
- millised söödavad, millised
mürgised taimed. Eesmärgiks
õppida tundma kodumaiseid

ravim-, mürk- ja toidutaimi
ning seda, kuidas koguda neid
loodust kahjustamata. Ilmselgelt mekkisid ka meie kooli vanimad õppurid erinevaid metsadelikatesse.
Imeline kodumaine sügis viis
5. klassi võluvasse ja võrratusse Viru rabasse, kus õpiti otse
laudteelt tundma rabataimede
ja turbasammalde mitmekesisust. 3. klassil, kes oli tähnikvesilikku kaks aastat pildi pealt
vaadanud, õnnestus hoolega
sääski hävitavat kahepaikset
viimaks Puhta Vee Teemapargis
ka päriselus näha. 4. klass aga
käis näiteks õppekäigul Aidu
karjääris! Retke käigus anti ülevaade Aidu kanalitest, nende
tekkimisest, tulevikust ja ole-

vikust. Teadmiste ammutamise
kõrval pakkus käik lastele ka
tervet rivi sportlikke meeskonnatöö harjutusi, mida väga kõrgelt hinnati.
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmist
toetust saanud tegevuste hulgas käis 2. klass Sagadi Looduskoolis tegemas sinasõprust
metsaga, 6. klass õppis nii metsamuuseumis kui ka looduses
tundma kodumaiseid puuliike
ning nendega seotud elustikku,
7. klass sai sealsamas tundma
uurimusliku õppe põhitõdesid.
Läbi kooliaasta esimese kolme kuu toimunud väljasõite
kommenteerides leidsid õpilased, et taolisi praktilise õppe
päevi võiks koolielus hoopis
tihedamini kohata – eriti meeldisid noortele juhendatud tegevused looduskeskustes, kuhu
muidu nii tihti ei jõua. Just vanema kooliastme õpilased tõid
välja, et olukorras, kus kliimamuutused on meie igapäev ja
õnnetuseks ka tulevik, on väga
tähtis end ümbritseva looduskeskkonnaga tuttav olla ja seda
hoidma õppida.
Greete Toming
Haljala Kool

Koolivaheaeg on õpetajate jaoks
aeg enesetäienduseks
Haljala Kooli õpetajad seadsid
möödunud oktoobrikuu vaheajal sammud Soome. Soome
haridussüsteem kuulub maailma parimate sekka, seda kinnitavad riigi pikka aega väga heal
tasemel püsinud PISA testid.
Naabrite haridussüsteemis on
palju sarnast -põhiharidus ja
teise taseme haridus on tasuta
ning ka sellele järgnev haridus
on suuremalt jaolt tasuta, eesmärgiga pakkuda kõigile kvaliteetset haridust, sõltumata pere
sissetulekutest, ja kasvada aktiivseteks kodanikeks.
Külastasime kaht väga eripalgelist kooli – Kantviku kooli
ning Opinmäki kooli. Kantviki
kool on klassikaline piirkonnakool pakkudes õpet 1.-6.
klassi, õpilasi on koolis umbes
300, jagunenuna 13 õpperühma. Kantviku kooli eesmärk
on harida õpilasi nii heade põhiteadmiste ja -oskustega kui
ka tervisliku enesehinnanguga.
Kool suunab õpilasi enesekindluse, iseseisva teadmiste omandamise poole, väärtustatakse
positiivset ja vastutustundlikku
suhtumist õppimisse ja koolikogukonda. Koolijuht andis
meile võimaluse vaadelda erinevaid õppetunde ning koolielu
toimimist läbi päeva. Kantviku
koolist võtame kindlasti kaasa
õuevahetundide mõtte – eelmise aasta jooksul oli vaid
kaks koolipäeva, kus õpilasi
vahetunniks õue ei suunatud.

Opinmäki kooli aulas võib huviline märgata suuri taimelavasid, mille kaitsvate lehtede all
leiavad pelgupaiga erinevad kalad. Õpilased hoolitsevad kalade eest ise, samuti kasutavad neid bioloogia tunnis õppevahendina. Foto: Kaido Härma

Võimalused õues rahmeldada,
mängida ja tegutseda väljendusid kohe ka klassiruumi tagasi
tulles – töö edenes vastavalt
õpetaja suunistele, lapsed õppisid isukalt ning huviga nii
iseseisvalt kui gruppides. Väga
paljud lapsed oli kooli tulnud
jalgratastel. Klassiruumides on
palju visuaalseid suuniseid ja
teateid, mis üles pandud koos
lastega.
2015 aastal valminud Opinmäki kool Espoo piirkonnas
vaimustas meid oma värskete
ideede ja uuenenud õpikäsitlust
haarava arhitektuuriga. Võib
öelda, et kool tegutsed lausa
kogukonnakeskusena, hõlmates endas peale lasteaia, põhikooli ja rahvusvahelise gümnaasiumi veel ka raamatukogu,
spordihoone,
täiskasvanute
koolituskeskuse ning noortekeskuse. Olles terve kogukonna
käsutuses tegutsetakse hoones

aktiivselt ka peale koolitunde. Valdavalt betoonehitisena
projekteeritud hoone üllatas
esmalt meeldiva sisekujundusega, mis tõestas taas, et soomlased on suurepärased sisearhitektid. Samuti rõhutasid nad
korduvalt, et ruumide jaotus
ja kontseptsioon on mõeldud
täpselt kooli vajadustele vastama ja loodetaks, et see töötab
järgmised 30-50 aastat. Ruumid
olid jaotatud 5 kaupa pesadesse, kuubikutesse. Ruume saab
vastavalt vajadusele helikindlate klaasuste abil suurendada või
hoopis väiksemate rühmade
jaoks väiksemaks, sopilisemaks
muuta. Väga palju oli kasutatud
klaasi, mis andis ruumidele avarust ning valgust. Nagu eelmises
külastatud kooliski, on õppetöös palju vabadust ning vastutust antud õpilasele – õpetaja
„etteaste“ tunnis ei ületa üldjuhul 20 minutit, järgneb töö rüh-

mades või iseseisvalt, vastavalt
vajadusele.
Kunagine kolleeg Villu Kask
viis meid kaema ka kohalikku
spordimekat - Haljalast pärit
mees tegutseb Espoos Tapiola
Honkaa treeninguhallis ja juhendab mitut korvpallivõistkonda. Kuulda ühe Soome suurima korvpalliklubi tegemistest
ning meie oma mehe tegevusest seal oli väga inspireeriv.
Piirkonda on kogunenud palju
erinevaid spordiklubisid - suure
korvpallihalli kõrval on jalgpalliväljakud, võimalus on tegutseda saali-ja jäähokiga, sise-ja välijalgpalliga, tennist, sulgpalli…
Võimalusi on loodud võrratult
palju. Selline vaade avardas silmaringi ning näitas meile milline alusbaas, võimalused võiksid
olla 2019 aastal aeg-ruumis nii
lastel kui ka
täiskasvanutel
huvi- või harrastustegevusega
tegelemiseks. Ja mis kõige tähtsam - kella 15 ja 17 vahel, mil me
seal viibisime, olid kõik saalid
lastega täidetud.
Väga pikk koolituspäev andis mitmel rindel ka väga palju
inspiratsiooni. Ideid, mida juurutada, edendada või hoopis
uuesti meelde tuletada on palju. Päev, mis algas kell viis varahommikul lõppes kell 1 öösel
oli küll pikk kuid igati õpetlik.
Greete Toming
Haljala Kooli projekti- ja avalike
suhete juht
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Õpetaja Silvester tahab keemia
lasteni tuua eelkõige katsete abiga
Seda õppeaastat alustas Haljala Kool uue keemia õpetajaga
– reedeti annab keemia-põhimõtteid 8. ja 9. klasside õpilastele edasi Silveste Jürjo (pildil). Uurisime värskelt õpetajalt
võtmekohti selleks, et keemia
kõigile söödav oleks ja, miks ka
mitte, ka maitseks!
Oma kooliaastatele tagasi
mõeldes, millises klassis või
hetkel keemia sulle põnevaks
muutus?
Minu enda seos keemiaga
on võib-olla ebatavaline. Minu
jaoks oli keemia küllaltki lihtne aine ja pakkus huvi. Ainult,
et gümnaasiumi-tasemel koolikeemiaga oli minu viimane
kokkupuude 1996. aastal, ka
keemia riikliku eksami tegin ma
gümnaasiumi lõpus 1997. aastal
ehk siis päris ammu. Järgmine
kokkupuude keemiaga tekkis
uuesti 2011. aastal, kui ma läksin Tallinna Tehnikaülikooli
materjaliteadust õppima. Magistrikraadi omandasin ma juba
keemias.
Kuidas leiad need võtmed, et
oma aine 8. või 9. klassi õpilasele esmalt huvitavaks muuta
ja teisalt võib-olla isegi ka seda,
et laps vaataks õpikust juba
ette mida järgmisel korral teemaks tuleb?

Suurem huvi keemia vastu
saab ilmselt alguse katsete tegemisega. Kui juba huvi on tekkinud, saab esitada küsimusi,
miks need asjad just niimoodi
toimuvad ja seda siis keemia
teooriaga siduda. Katsete käigus peab tekkima ikkagi mingisugune arusaamine, mis siis
ikkagi juhtus. Selgitus peaks
vaatemänguga siiski kaasas käima, siis on õppimine sügavam.
Millisel tasemel keemia teadmisega on võimalik tänasel inimesel rahulikult ära elada aga
ka vastupidiselt, ilma milliste
teadmisteta läheb raskeks?
Mulle endale tundub, et
elus on võimalik väga edukalt
hakkama saada ilma igasuguste keemia alaste teadmisteta.
Kõige olulisem teadmine peaks
olema seotud kemikaali ohutusega - kemikaalid tuleb hoida
kättesaamatus kohas ning kemikaali pakendid on ohtlik jääde. Isegi selleks ei pea keemia
alased teadmised olema eriti
põhjalikud. Tuleb lugeda pakendit ja kasutada tervet mõistust. Hoopis teine asi on see, et
põhjalikumaid keemia-alaseid
teadmisi oleks võimalik väga
erinevates olukordades rakendada, alustades köögist ja lõpetades garaažiga. Erinevate
reaalainete vastu huvi tundmi-

kujune kõigest päris terviklikku
pilti, aga ma ei lase sellel oma
positiivset muljet kõigutada.

ne muudab silmaringi kindlasti
oluliselt laiemaks.
Sa oled pea kaks kuud meie
koolis õpetanud, kuidas ühele
tartlasele meie kool nüüd juba
seestpoolt nähtuna iseloomustad?
Haljala kooli tulin ma loomulikult suure huviga, sest ma
olen keemia õpetaja esimest
aastat. Eks ma olin ka kuulnud
erinevate õpetajate (mitte küll
Haljala kooli õpetajate) hirmujutte sellest kuidas õpilased
uusi õpetajaid piltlikult öeldes
kiviheitemasinaga vastu võtavad. Tegelikult on minu muljed
olnud väga positiivsed, õpilased
on tublid ja nendega on olnud
väga tore koos töötada. Sama
on kooli kollektiiviga. Ma saan
aru, et kui ma käin Haljalas ühel
päeval nädalas, siis võib-olla ei

Loodame, et Haljala Kool saab
varsti uue koolimaja, millise
keemiaklassi sa sisustaksid?
Ühes korralikus keemiaklassis peaks olema tõmbekapp.
Heal juhul võiks olla tööruumi
piisavalt, et vähemalt pooled
õpilased saaks korraga tõmbekapi all töötada. Kindlasti võiks
olla klassis kapp kitlite ja isegi
laboritarvikute jaoks, samuti
paar kraanikaussi, kus mustaks läinud katseklaase pesta.
Lapsed saaksid rohkem olla
osalised katsete ettevalmistamise ja teostamise juures ning
tunneksid veel rohkem, et me
kõik teeme seda kõike päriselt.
Pikapeale võiks ka tundide sisu
jõuda sinna, et igal nädalal on
mingi praktiline töö ehk siis kui
on olemas head õppetingimused, tuleb nendest tingimustest
ka maksimaalne võtta. Arvan,
et kasulik oleks 4-5 sülearvuti olemasolu, kus saaks rühma
koosseisus kiiret infootsingut
teostada ning siis muude tegemistega edasi minna.
Ivo Tupits
Haljala Kool
Koolijuht

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja tähtajaliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja perioodiliselt
mitteliitunuks.
Otsustati võtta vastu Ruumi Grupp OÜ koostatud Mõisaoja
maaüksuse detailplaneering, korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek, jätta algatamata Mõisaoja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Kinnitati Võsu alevikuvanemaks Riina Kaptein ning kinnitati
üheteistkümne liikmeline Võsu kandikogu.
Arvati Haljala Kooli hoolekogu koosseisust välja vilistlaste
esindaja Veiko Veiert ja kinnitada uueks hoolekogu liikmeks vilistlaste esindajana Epp Orgmets.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetused 2019/2020
õppeaastal.
Väljastati ART Depoo OÜ-le reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Lihulõpe külas Prii kinnistule alates 04.11.2019 kuni
02.12.2019.
Määrati huvilaagri toetus ühele õpilasele.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 100.00 eurot MTÜ-le Rakvere kergejõustikuklubi ViKe, laste ja noorte jõuluvõistluste
korraldamiseks.
Esitati volikogule ettepanek muuta Haljala valla eelarvestrateegia 2020-2023 Tabel 8 Netovõlakoormus.

13.11.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 290 eurot.
Väljastati ehitusluba Toolse külas Kati katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Koolimäe külas Kalda
katastriüksusele suvemaja ehitusprojekti koostamiseks, Haljala vallas (Võsu alevik, Käsmu küla, Vergi küla, Võsupere küla ja
Vihula küla) tänavavalgustuse rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks ning Vergi külas Kiigaloti katastriüksusel elamu
ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati Aaviku külas asuva Poriaugu katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksustele lähiaadressideks Poriaugu ja Poripõllu sihtotstarbega maatulundusmaa 100% ja Kavastu külas
asuva Villa katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Villa sihtotstarbega elamumaa 100% ja Villapõllu
sihtotstarbega Villapõllu, maatulundusmaa 100%.
Anti tähtajaliselt üürile valla omandis olev korter aadressil
Rakvere mnt 8-19, Haljala alevik.
Väljastati Triplex Eesti OÜ-le luba ilutulestiku korraldamiseks
Vihula mõisa territooriumil asuval saarel 23.11.2019 ajavahemikus kell 22.00-23.00 (kestvusega ca 9 minutit).

Õppekäik Kalevi kommivabrikusse
6. novembril hommikul võtsime suuna Tallinna poole. Päeva alustasime SuperSkyParkis,
kus paar tunnikest möödusid
märkamatult. Edasine suund
viis meid Põrguväljale, kus asub
Kalevi kommivabrik. Kalev on
aastaid olnud laste armastatuim
kaubamärk, mis algselt kandis
nime Kawe. Hetkel on Kalev
suurim ja vanim kondiitritööstusettevõte Eestis.
Kohe alguses panime selga
kitlid, pähe mütsid ja jalga kilesussid, sest muidu liinide juurde
ei lubata. Tutvusime ettevõtte
ajalooga. Nägime kommi- ja
šokolaadipabereid väga ammusest ajast, samuti kommikarpe.
Muideks, Kalevis on valmistatud ka nätsu ja hernekomme.
Martsipanikujukesed valmivad
käsitööna hoopis eraldi vormides, kunstnikud kaunistavad
need ükshaaval pärast toidu-

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
ISTUNG NR 30, VÕSUL, 29. OKTOOBRIL 2019 KELL 16:00

värvidega. Šokolaadi tähtsaim
koostisosa on kakaouba, mis
on tegelikult kakaopuu seeme!
Ilma selleta ei saagi šokolaadikomme teha. Nägime, kuidas
erinevatel liinidel pannakse
kommid paberisse, siis pakkidesse ja lõpuks suurtesse kar-

pidesse. Paigaldatud uued liinid
maksid väga palju, kuid tootmine läks ka tunduvalt kiiremaks.
Siiski võetakse jõulude ajal
vabrikusse juurde lisatööjõudu,
seda just käsitsi kommipakkide
valmistamiseks.
Kalevi kommivabrikus oli

väga põnev ja seal oli väga, väga,
väga palju komme. Saime ka ise
suu magusaks. Meile meeldis
see õppekäik väga. Tagasi jõudes olime veidi väsinud, kuid
uute teadmiste võrra rikkamad.
Haljala Kooli 5.klass

Noored maailma eest – avatud silmadega!
30. oktoobril käisid Haljala Kooli ja Võsu Kooli noored
üheskoos Tallinnas nn superministeeriumi hoones noortekonverentsil “Avatud silmadega”.
Noortekonverentsi eesmärgiks
oli õpilaste sotsiaalsete oskuste
laiendamine,
empaatiavõime
suurendamine ja vägivalla vähendamine. Üheskoos arutati,
kuidas saab igas vanuses noor
kaitsta ennast ja sõpra igas vormis vägivalla eest. Erinevate

etteastete ja töötubade kaudu
mõtisklesime, kuidas üheskoos
maailma parandada.
Õpilased jaotati vastavalt vanusele ja huvile erinevatesse
gruppidesse. Meie jõudsime
käia viies õpitoas, kus räägiti
lähemalt esmaabist, laste õigustest, spordist ja pingetest ning
alkoholi mõjust (noore inimese) ajule. MessageWear töötoas
sai igaüks maalida oma riidest
kotile enda jaoks tähtsa sõnu-

mi, mis aitaks maailma muuta
– olgu su mõte siis keskkonna-,
vägivalla või mõne muu teemaline. „MessageWear“ projekt
(ingl „sõnumi kandmine“) ongi
suunatud riiete brändi loomisele, mis väljendab noorte ideid
erinevate sotsiaalsete teemade
ja probleemide kohta, mis puudutavad meie ühiskonda.
Kõik õpitoad olid enamasti
poole-tunnised või tunniajased
ja nende vahele jäänud pausidel

sai proovida igasuguseid snuutisid, snäkke ja ampsukesi. Konverentsilt saime me ka kaasa
Lasteabi riidest kotid, kuhu saime panna voldikuid, kleepse ja
helkureid, et konverentsi sõnumit oma koolides edasi kanda.
Karin Kivisto
9. klass
Haljala Kool

Istungil osales 15 volikogu liiget: Leo Bergström, Annika Hallimäe, Alvar Jõe, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer,
Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello
Väinsalu.
Istungil ei osalenud Leo Aadel ja Krista Keedus.
Määrusega nr 69 kinnitati valla 2019. aasta I lisaeelarve.
Otsusega nr 126 arvati eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisust välja Anti Tõld.
Vallavalitsus esitas volikogule kinnitamiseks uue redaktsiooni Haljala Vallavolikogu 16.10.2018 määruse nr 40 „Haljala valla arengukava 2018-2030“ Lisast nr 1 „Haljala valla arengukava
2019-2030“ ja Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 20202023.
Eelnõud volikogu poolt heakskiitu ei saanud, kuna nii arengukava kui eelarvestrateegia vastuvõtmiseks ja muutmiseks on
vajalik volikogu koosseisu häälteenamus ehk siis vähemalt 9
poolthäält. Volikogu liikmetest toetas mõlemat esitatud eelnõud
vaid 8 volikogu liiget.
Volikogu eelmisel istungil esitatud umbusaldusavaldus volikogu esimehe Vello Väinsalu suhtes võeti esitajate poolt tagasi.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

ISTUNG NR 31, VÕSUL, 7. NOVEMBRIL 2019 KELL 16:00
Istungil osaleb 13 volikogu liiget: Leo Bergström, Krista Keedus,
Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin
Toming, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Leo Aadel, Annika Hallimäe, Alvar Jõe ja Tea
Treufeldt.
Määrusega nr 70 muudeti valla arengukava ja kinnitati uues
redaktsioonis „Haljala valla arengukava 2019-2030“.
Määrusega nr 71 kinnitati valla eelarvestrateegia aastateks
2020-2023.
Otsusega nr 127 kinnitati valimistulemuste alusel sotsiaalkomisjoni esimeheks Margus Punane ja aseesimeheks Aide Veinjärv.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.
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Võsu 8 II etapi võitis Andres Hõrak
Tuli, nägi, võitis – võib öelda Tartu LTK mängija Andres Hõraku kohta, kes Võsul mängis esmakordselt. Finaalkohtumises
võitis ta esimese etapi võitjat Maksim Sharofosti.
Kolmanda ja neljanda koha pärast võitlesid Kadrina klubist Viru-Nigula klubisse kolinud noormängija Mihkel Arak ja
eelmise hooaja võitja Anatoli Lans Maardust. Seekord pääses
noorus võidule – Mihklile kolmas, Anatolile neljas koht.
Parim noormängija oli Siim Arak, parim veteran Jaanus Lokotar. Omakandi noore tiitel läks Martin Printsmannile ja Haljala valla parim oli Allar Raudla.
Kahe etapi kokkuvõttes juhib Maksim Sharofost, võrdse punktide arvuga järgnevad Jaanus Lokotar, Anatoli Lans
ja Mihkel Arak. Esikümnesse mahuvad veel Allar Raudla,
Eduard Kapralov, Avo Seidelberg, Ülar Nurmits ja Aleksander
Tuhkanen.

Valmistume valdade talimängudeks
Eesti omavalitsuste 36. talimängud toimuvad 29. veebruarist 1.
märtsini 2020. aastal Viru-Nigulas.
Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse: parimad linnad;
parimad vallad kahes grupis: üle 8000 elaniku ja kuni 8000
elanikku.
Spordialad: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja lumelaud), meeste korvpall, naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus. Eelturniirid meeste
korvpallis toimuvad 18.-19. jaanuaril 2020. a.
Meeste korvpalis, naiste korvpallis, lauatennises. males ja
kabes võib iga omavalitsus välja panna kuni kaks võistkonda.
Mõlemad võistkonnad saavad koha ja kohapunktid, kuid arvesse lähevad parema võistkonna kohapunktid. Üldise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse omavalitsuse murdmaasuusatamise kohapunktidele viie parema spordiala kohapunktid
teistelt mängude programmis olevatelt spordialadelt.
36. Eesti omavalitsuste talimängud korraldab Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös Viru-Nigula vallavalitsuse ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga.
Täiendavat informatsiooni leiab aadressilt: http://www.joud.
ee/est/g78s4875
Eelmisel aastal osalesime viiel alal: korvpallis, suusatamises,
lauatennises, kabes ja juhtide võistluses. 50 osalenud valla hulgas jäime 28. kohale, kuni 8000 elanikuga valdade seas olime
kümnendad.

40. Vooremaa auhinnavõistlused
Jõgeval toimusid 40. Vooremaa auhinnavõistlused Kreeka-Rooma ja naistemaadluses. Kokku osales 302 noort sportlast Lätist, Leedust ja Eestist.
Sellel korral oli Haljala parim maadleja Kaisa Pallon, kes saavutas tubli II koha, Kahro Pallon saavutas kolme matšivõiduga
kolmanda koha. Mattias Toming sellel korral võiduarvet avada
ei suutnud aga samas sai kuhjaga kogemusi juurde.

Sport
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Maadlejad nopivad medaleid
Haljala maadleja Kahro Pallon
osales „Peague Wrestling Open
2019“ maadlusvõistlustel Tšehhis ja tuli tagasi kehakaalus kuni
90 kg tubli teise kohaga. Kokku
osalesid võistlustel kümne riigi
maadlejad.
Aleksander Abergi 48. mälestusvõistlusel Kreeka-Rooma maadluses Maardus osales
202 maadlejat Eestist, Lätist,
Soomest ja Norrast. Sellel
korral oli Haljalast võistlemas
kaks maadlejat, Kahro Pallon
ja Mattias Toming. Võisteldi
samas kehakaalus, sel korral
oli edukam Kahro, saavutades
neli matšivõiduga tubli teise
koha. Mattias oma esimestel
võistlustel võiduarvet veel avada ei suutnud, aga see-eest sai
kogemusi kuhjaga juurde!
Caaro SK maadlejad osalesid
Hanan Bareki mälestusvõistlustel Israelis, Aradis. Kategoorias

OÜ PUIDER

Haljala maadlejad treeningul, treener Marger Pormann.

38 kg saavutas II koha Mairold Einard, kategoorias 62 kg
saavutas II koha Elar Hinno ja
+85 kg kategooriassaavutas II

koha Kahro Pallon
Lisaks võistlustel said meie
maadlejad kolm ühist treeningut kohalikus maadlusklubis.

Ühises vestlusringis tõdeti,
et koroonavõistlusi võiks sagedamin toimuda ja otsustati jaanuarist alustada nelja-etapilise
seeriavõistlusega – üks etapp
kuus. Teadmiseks koroonahuvilistele, et Haljala võimla ja
Võsu spordihoone fuajees on
statsionaarselt üleval koroona
laud.

LAOMÜÜK
allahindlus kuni 30%
Lepapuidust
voodrilauad, lavalauad,
pingid, riiulid,
põrandares�d
AVATUD
Teispäev ja neljapäev
8.00-11.30 ja
12.30- 16.00
Rakveres Lääne 36
Tel 511 0286


 Santehnilised tööd

Paigaldamine / Vahetamine

 Toruabi ja avariide
 likvideerimine


Kristo Vainumäe.

Trenažööritriatloni võitja jõudis teisest kohast
180 m kaugemale
Võsu esimese trenažööri triatloni võitis Jaanus Undrest Rakvere vallast, edestades teisele
kohale jäänud Toomas Kurge
180 meetriga, kolmandale kohale jõudis Arvo Püvi. Kõigi
kolme tulemus ületas 5000
meetrit.
Naiste esikoha võitis Getter
Lindau.

Spordiklubi Caaro
tänab toetajaid
TICKMILL -Illimar Mattus / Ingmar Mattus, Oleg
Gross, Kadrina Vallavalitsus,
Rakvere Vallavalitus, Eesti
Kultuurkapital, AS Plokk,
OÜ Kadrina Kommunaal.

Koroonameistriks krooniti
Kristo Vainumäe
Haljala valla selle koroonameistriks krooniti Kristo Vainumäe, kes üldarvestuses jäi alla
Kadrina mehele Arvo Püvile.
Kolmandale kohale jõudis Joonas Kikerpill, samuti Kadrinast,
kellele järgnesid Haljala mehed
Aivar Strazdin, Avo Seidelberg,
Alex Strazdin, Tarmo Nuija,
Karlis Strazdin ja Kaido Urmet.

TÄNUAVALDUS

Veevarustussüsteemid
Kanalisatsioonisüsteemid
Ventilatsioonisüsteemid
Ehitus / Paigaldus / Hooldus
+372 5668 2756
koster.tonu@gmail.com

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD

Võsu esimese trenažööritriatloni võitjad.

AS Miskort
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee
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Võsu Rannaklubis toimus
lõikuspidu
11. oktoobril toimus Võsu Rannaklubis meeleolukas Haljala
valla lõikuspidu. Teemaks valisime „Rahvaste sõpruse“, mis
annab häid võimalusi etteasteteks ja on oluline inimkonna
eksisteerimisel. Külla saabusid
jaapanlased, kes õpetasid tantsulist džuudot, Põhja-Aafrikast
pärit segakoor tõi kaasa musta
mandri rütme. Vahvasti kutsusid tantsima udmurdi memmed,

kes ka kakukest pakkusid. Eestlasi oli igast maa nurgast esindatud oma kauniste ja eripäraste
rahvariiete ning kaasakiskuva
tantsuga. Hindud olid oma esituses plastilised ja väljendusrikkad rääkimata sädelevatest
kostüümidest. Peo korraldajad
olid Šotimaalt ning peale küsimust, kas on ka vaba tantsukaart, läkski lahti suuremaks
kepsutamiseks ja ringmänguks.

stressihormoone, täiustab kehalist vormi, parandab tervist
ja suurendab erksust. Kokku
võttis rahvaste sõpruse võlu ja
valu teemakohase sketšiga Anu
Käsmust.
Täname kõiki osalejaid ning
eriti vahvaid esinejaid! Kena
kohtumiseni!
Tants on üks kehalise liikumise vorme, mis hävitab kehast

Korraldustoimkonna nimel Liina
Heinvere Vergiranna Seltsist

ÕNNITLEME VANEMAID

RAILI SEPRI ja KAUR TULL
tütar KAIRA TULL sündis 31.10.2019
CHRISTI ja JAAK VERTE
tütar SÄDE VERTE sündis 14.11.2019
TRIINU ja TAAVO LAUK
Poeg TRISTJAN LAUK sündis 18.11.2019

ÕNNITLUSED

95

AINO VALBU – 5. detsember

94

AINO LIIVA – 22. detsember

Hingedepäev Haljala kirikus
Päeval, mil mõtlesime lähedastele, kes ajast igavikku kutsutud. Saime kummatigi olla
rõõmsad ning tänulikud selle
eest, et need meie lähedased,
sõbrad, sugulased ja/või tuttavad meie keskel olid, saime ja
SAAME olla tänulikud ühiste

päevade, nädalate, kuude ning
aastate eest. Tänumeeles koos
Jõhvi Mihkli koguduse ansambli ja koguduse õpetaja Peeter
Kalduriga.
Ahti Bachblum
EELK Haljala Püha Mauritiuse
koguduse diakon

90

EEVI KAARE – 15. detsember

89

VILLEM LINKGREIM– 21. detsember

87

ETHE-REGINA UUKIVI – 29. detsember

85

SIGRID KUSTAVSON – 13. detsember

84

KALJU SAMMELSELG – 11. detsember
AINO JALAKAS – 13. detsember

83

MAI LASNER – 17. detsember

82

ILJA VÄLI – 6. detsember
ASTA ROSENBERG – 15. detsember
ILME MÄGI – 29. detsember

80

MARIA BAUMAN -18. detsember

75

PRIIT VAHER – 4. detsember
EINO VEINMAN – 16. detsember
JÜRI AGER – 27. detsember

70

ANNA JÕEVEER – 7. detsember
LII JEERLAND – 10. detsember
TIIU SAAVO – 15. detsember
VÄINO VOSPERT – 16. detsember

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
FRANTS LOHI
MATI MÄGI
ARTS JUUR
AIN LAANELEHT

Haljala valla
eakate
jõulupidu
22. detsembril
kell 13
Haljala Rahvamajas

22.08.1927 - 15.10.2019
17.03.1939 - 17.10.2019
13.02.1955 - 06.11.2019
20.06.1961 - 03.11.2019

SÜNDMUSED HALJALA KIRIKUS
1.12 kl 10 I advendi sõnajumalateenistus, diakon Ahti Bachblum
1.12 kl 17.30 advendiküünla süütamine Haljala kirikus, õpetaja
Urmas Karileet
1.12 kl 18 advendikontsert Haljala Rahvamajas
8.12 kl 10 II advendi jumalateenistus armulauaga, õpetaja Urmas
Karileet, orelil Ahti Bachblum
15.12 kl 10 III advendi sõnajumalateenistus, diakon Ahti
Bachblum
15.12 kl 16.00 kontsert ``Talveöö valgus`` muusikalist meelepaitust
pakuvad Arabella ja Sven
22.12 kl 10 IV advendi jumalateenistus armulauaga, õpetaja Urmas Karileet, orelil Ahti Bachblum

Peolaud on kaetud
Tantsuks mängib
ansambel
ÜLLATUSKÜLALINE!
Registreerimine tel 5656 6931, 327 8226 Urve või 5669 4345 Eha
Registreerimisel anda teada ka transpordivajadus
Registreerimine kuni 16.12.2019

24.12 kl 17 jõuluõhtu jumalateenistus I, õpetaja Urmas Karileet,
orelil Ahti Bachblum
24.12 kl 19 jõuluõhtu jumalateenistus II, õpetaja Urmas Karileet,
orelil Ahti Bachblum
25.12 kl 10 I jõulupüha jumalateenistus armulauaga, õpetaja
Urmas Karileet, orelil Ahti Bachblum
29.12 kl 10 jõuluaja I pühapäeva sõnajumalateenistus, diakon Ahti
Bachblum
5.01 kl 10 kolmekuningapäeva sõnajumalateenistus, diakon Ahti
Bachblum
12.01 kl 10 ristimise ja leeri püha. Teenib piiskop Tiit Salumäe,
kaasa teenivad koguduse vaimulikud
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UUENENUD
LOKSA SPORDIKESKUS
KUTSUB TREENIMA
JA AKTIIVSELT
PUHKAMA!

Võhma tantsukollektiiv Krõtakesed
sattusid võistlustulle
Mardilaupäeval, 9. novembril
toimus Jõgeva Kultuurikeskuses
uute naiste tantsude konkurss.
Konkursi eesmärgiks oli
värske repertuaari leidmine III
Eesti Naiste Tantsupeole „Pere
Lugu“. Tantsupidu toimub 13.
juunil 2021 Jõgeval.
Kokku saadeti hindamiseks
88 uute tantsudega videot. Žü-

rii valis neist välja 46 tantsu, mis
Jõgeval ka ettekandmisele tulid.
Nende 46 tantsu hulgas olid
ka Krõtakese juhendajate Kaidi Pugal ‘i „Räditants“ ja Tiiu
Mürk ‘i „Jüri“.
Päev oli küll pikk ja väsitav
( 7:30 hommikul alustasime
ja 19:30 õhtul lõpetasime) aga
saime uue ja põneva kogemuse

võrra rikkamaks.
Oleme uhked oma vingete
juhendajate Kaidi ja Tiiu üle,
kelle tantsud ainsana Virumaalt
edasi pääsesid!
Kui Sul nüüd tekkis tahtmine tantsima tulla siis helita
53989592 ja anna endast teada!
Riina Kens
MTÜ Võhma Seltsimaja

∙
∙
∙
∙

ujula
jõusaal
kardiotreeningu saal
pallimängude saal
Oleme avatud
E–R 8.00–21.30
L–P 10.00–21.00

11.,12.,13.DETS.
12.00-17.00
KÄSITÖÖ
MÜÜK
HALJALA
LASTEAIAS
(SISSEPÄÄS TEISEST
VÄRAVAST)

HINNAD
SÕBRALIKUD
ÕPILASTELE
JA PENSIONÄRIDELE
SOODSAMAD

Tel 668 8055
550 0771
E-post sport@loksa.ee
www.loksasport.ee
Tallinna 47B, Loksa

Jõuluvanal kingid reel
ja nüüd laste juurde teel ...
Kutsuge Jõuluvana külla !
Telefon taskus 5646 3471

