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SAIME OMA MAA
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Palju õnne Haljala vald!

Haldusreformijärgne
Haljala vald saab kaheaastaseks
Kaks aastat tagasi,
25. oktoobril sündis
haldusreformi tulemusena uus Haljala
vald. Milliseks need
aastad kujunesid ja
kuidas edasi, sellest
saab kompaktse
ülevaate vallajuhtide
lühiintervjuudest.
Fotod: Avo Seidelberg

Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem
Millised
ootustega
läksite vastu uuele
suuremale Haljala vallale kaks
aastat tagasi?
Ootused
olid
suured ja positiivsed.
Olen olnud algusest peale Vihula ja Haljala ühinemise
poolt.
Kuidas hindate nende ootuste
realiseerumist?
Pigem on realiseerumine olnud kasin, aga see on täiesti
mõistetav: kõik ei saagi toimuda
üle öö.
Millised on olnud Haljala valla jaoks suurimad võidud või
saavutused selle ajaga?
Meie valla suurimaks võiduks
on meie inimesed. Seltskond,
kes tahab meie vallas elada, olenemata esinevatest kitsaskohtadest.
Aga kaotused?
Kindlasti nende samade inimeste vastandumine. Tänane
ühiskond on näidanud, kuidas
lõimumine on võimalik erinevatest poliitilistest vaadetest, naha
värvist või elupaigast sõltumata.
Meil, väikeses Eestis, väikeses
Haljala vallas, on aga kuidagi
jube raske seda õlg õla kõrval
tunnet inimestes saavutada.
Andres ja Pearu täiesti eksisteerivad ka meil.
Mis on Teie vaatenurgast
vaadatuna prioriteetne valdkond, millega on vallas vaja
tegeleda ja miks?
Kindlasti meie haridus. Loomulikult meie koolimajade korrastamine on oluline, aga tahaks
jõuda olukorda, kus 31. augustil
ei pea direktorid otsima puuduvaid õpetajaid. Stabiilsus peab
antud valdkonnas tekkima.
Mida see aeg on Teile isikli-

kult õpetanud?
Minul on vara veel rääkida,
mida on antud aeg õpetanud.
Olen uuesti valla karussellil olnud nüüdseks ligemale pool
aastat. Kahe aasta pärast võin
täpsemalt vastata, mida olen õppinud.
Mida soovite Haljala valla
rahvale?
Soovin eelkõige positiivsust. Alati
s a a b
paremini ja
p a re maks,
kuid
päikest
tuleb ka
pilve tagant näha.

Vello Väinsalu
Haljala vallavolikogu esimees
Millised ootustega läksite vastu uuele suuremale
Haljala vallale
kaks aastat tagasi?
Positiivsete
ootustega. Teadsin varasemalt ka paljusid endise Haljala valla inimesi ja uskusin sellesse
sünergiasse, mis kahe kogukonna liitumisest võib tekkida. Lootsin paremale kvaliteedile juhtimises ja valla toimimises.
Kuidas hindate nende ootuste
realiseerumist?
Kindlasti oodatakse nüüd
vastust, et tegelikkus oli midagi
muud. Ei olnud. Korraks oli tekkinud valla juhtimises tühi koht
ja selle tühimiku asendamisega
ei saadud hakkama. Tänaseks
on siiski palju ära tehtud ja kui
jätta kõrvale ebaõnnestumised,
on ootused jätkuvalt positiivsed.
Kõige suurem ressurss on need
inimesed, kes meil vallas on ja
nende kaasalöömine on iga kuuga pigem üha uusi positiivseid
emotsioone tekitanud.
Millised on olnud Haljala valla jaoks suurimad võidud või
saavutused selle ajaga?
Suurimaks võiduks peangi
meie inimeste enamat kaasamist. Ilus sõna see “ kaasamine“,
kuid sageli vaid paberil. Võiduks

ongi see, et oleme selle saanud
paberilt ka pärisellu. Viimase
aasta aktiivsemad kaasarääkijad:
Karepa, Käsmu, Aaspere, Võsu,
Haljala.
Kandikogude loomisega ja
uute aleviku- ja külavanemate
valimistega on nende aktiivsete
inimeste hulk, kes kaasa räägivad, kordades suurenenud.
Aga kaotused?
Suurimaks kaotuseks on olnud möödarääkimised ja vastandumised. Kuid ka nendes on
oma paratamatus, eriti olukorras, kus ühinenud on kaks vägagi
erineva juhtimiskultuuriga omavalitsust ja samaaegselt kutsume
kõiki kaasa-, -rääkima, -mõtlema, -tegutsema…
Mis on isiklikult Teie vaatenurgast vaadatuna prioriteetne valdkond,
millega
on
vallas vaja
tegeleda
jamiks?
Haridus.
E
i
räägigi
s i i n
va i d
u u t e
koolimajade
ehitamise seisukohalt, vaid pigem selle poole pealt, et noori
peresid toob siia ja hoiab siin hea
keskkond nende lastele. Koolid
ja lasteaiad loovad neile ajalises
mõõtmes keskkonna, mis on
neile koduks peaaegu sama pika
aja ööpäevast, kui nad viibivad
kodus. Need ongi nagu nende
teised kodud, 12-13 aastaks (koos
lasteaias käimisega). Selle mõistmiseks peab ilmselt olema vähemalt ühe lapse vanem ja ka oma
noorima lapse kooliskäimisest ei
tohiks ülearu palju aega möödas
olla.
Mida see aeg on Teile isiklikult õpetanud?
Pigem on kinnitanud vana
veendumust, et tuleb alati jääda
iseendaks ja olla aus oma väljaütlemistes ning teha seda õigeaegselt, olgu see siis enda jaoks raske või ebameeldiv. Kuid hiljem
on selle võrra oluliselt lihtsam.
Mida soovite Haljala valla
rahvale?
Õnnestumisi kõiges, mida ette
võtate. See ei ole vaid viisakusest
öeldud lause, vaid julgustus ette

võtma, mis iganes on südamel ja
hinges. Tehke see ära!

Margus
Punane
Haljala vallavolikogu
aseesimees
Millised
ootustega läksite
vastu uuele suuremale
Haljala
vallale kaks aastat
tagasi?
Eks sel hetkel oli plaan hakata kenasti ühinemislepingus
fikseeritut ellu viima ja võimalusel rohkemgi.
Kuidas hindate ootuste realiseerumist?
Osad ootused on realiseerunud, eeskätt Haljala – Veltsi
kergliiklustee, samuti Haljala
Rahvamaja taga asuv rekreatsiooniala ja Võsupere veemajandusprojekti elluviimine.
Millised on olnud Haljala valla jaoks suurimad võidud?
Suurtest võitudest rääkida
ei saa, aga on palju väiksemad
kordaminekud nagu eelpool ka
loetlesin. Suurima võiduna saaks
ära mainida, kui Haljala kool
oleks täna valmis või selle ehitus
käiks, aga kahjuks see nii ei ole.
Aga kaotused?
Suurima kaotusena võibki välja tuua Haljala kooliga seonduv.
Kui Innove rahastusotsus enne
valdade ühinemist tuli, oli lootus paari aastaga asi korda saada.
Kahjuks läks aga nii, et kogu ettevõtmine osutus ehitustehniliselt liialt keeruliseks ja selle elluviimine käis nende numbrite (ca
6 miljonit) juures vallale üle jõu.
Raske on küll öelda, et oli, kuidas oli, aga täna oleme targemad.
Süüdlaste otsimine ei ole hetkel
produktiivne, tuleb minna edasi
ja võtta ette lihtsam arhitektuuriline lahendus. Minu teada on uus
hange juba välja kuulutatud.
Mis on Teie vaatenurgast
vaadatuna prioriteetne valdkond?
Haljala kooli kõrval on hetkel
teiseks suuremaks prioriteediks
Võsu perearsti ruumid. Loodan,
et kevadeks on uued pinnad olemas.
Oluline on ka Võsu kooliga
seonduv, rahvamajade seisukord
ja palju muud, aga siinkohal tuleb

arvestada lähiaastate ressursse ja
otsustada, mis on primaarne, mis
sekundaarne.
Samuti loodan, et saame täidetud täna
valla
s t r u ktuuris
puuduo l eva d
a m e tikohad
pädevate
inimesega. Ka
volikogu siseselt olla
rohkem koostööd ja sünergiat:
tänane olukord on mulle „endiste Haljala aegadega“ võrreldes
veidi võõras.
Mida see aeg on Teile õpetanud?
Õpetanud? Püüd leida tasakaalu mõistuse ja südametunnistuse vahel. Seda on raske teha,
sest poliitikal on omad põhimõtted.
Arvan, et absoluutset tõde
pole, ja eks igal ühel ole see oma
moodi. Kas selle tõe kehtestamiseks on vaja teine piltlikult
ö eldes auku ajada? Ma pigem
püüaks leida lahendusi tsiviliseeritud moel. Jõuga või salaja
ärategemine tekitab vaid vaenu
ja kättemaksu.
Mida soovite Haljala valla
rahvale?
Rahulikku meelt, mõistmist,
kaasa mõtlemist ning rääkimist ja
võimalusel vähem „ristilöömist“.
Aeg loob parema tervikpildi ja
selguse asjadest. Arusaamine,
miks mõni asi täna nii on läinud,
tuleb tihti peale alles hiljem.

Leo Aadel

Haljala vallavolikogu liige,
endine Haljala
vallavanem

Milliste ootustega läksite vastu uuele
suuremale Haljala vallale kaks
aastat tagasi?
Heade ootustega, sest hindasin mõlema omavalitsuse
võimekust ja tulevikupotentsiaali kõrgelt. Hindan ka praegu. Toetasin küll suurema arvu
omavalitsuste ühinemist võrdsetel alustel aga sobis ka nii.
Nagu ütles õpetaja Laur: „kui

Sa tervet rehkendust ei jõua,
tee pool aga tee korralikult.“
Kuidas hindate nende ootuste realiseerumist?
Kõik võtab veel aega, palju
aega. Seljatatud on alles sünniraskused, ees seisavad kasvuraskused. Usun, et kõik on
soovinud parimat ja selle nimel
pingutanud.
Millised on olnud Haljala
valla jaoks suurimad võidud
või saavutused selle ajaga?
Haljala valla suurimaks võiduks pean siin elavaid ja töötavaid inimesi ning tegusaid
ettevõtteid ja vabaühendusi.
Saavutusteks aga investeeringute elluviimist, nagu kergliiklusteed, Karepa raamatukogu
ümberkolimine ja Võsupere
veeprojekt.
Aga kaotused? Haljala uue
koolihoonega seotud viimase poole aasta otsused. Mis
on Teie vaatenurgast vaadatuna prioriteetne valdkond,
millega on vallas vaja tegeleda ja miks?
Pean oluliselt prioriteetseks
valdkondadeks ühendusi, olgu
need siis kruusa – või mustkattega teed ning ühistranspordi –
ja internetiühendused. Samuti
jäätmekäitluse korraldamist ja
teadvustamist. Seda põhjusel,
et need mõjutavad meie igapäevast elu.
Mida see aeg on Teile õpetanud?
Olen oma tööd teinud alati
südamega, kirega ja pühendunult. Minule on kõrval olemise aeg andnud aega
tegeleda tagasivaatega, siseka e m u s e ga
ja
õppetundidega
tulevikuks.
M i d a
soovite
Haljala
valla rahvale?
Soovin
Haljala
valla rahvale kiiremat lõimumist, ühiseid algatusi, tegevusi ja koosolemist. Tulevikuks
usku ja rahulolu turvalisest ja
ägedast elukeskkonnast.
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Eisma küla Liivamäe maaüksuse kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu
Haljala Vallavalitsus
annab
teada, et Haljala Vallavalitsuse
16.10.2019 korraldusega nr 547
vastuvõetud Eisma küla Liivamäe kinnistu (katastritunnusega
88703:002:0722, sihtotstarbega elamumaa 100%, pindalaga
5585 m2) detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub ajavahemikul
11.11.2019
kuni
25.11.2019 Haljala vallamajas,
Võsul, Mere tn 6 tööaegadel.

Detailplaneeringu avalik
arutelu toimub 27.11.2019 kell
11.00 vallamajas, II korruse saalis.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning eesmärgiks on Liivamäe maaüksusele
ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonetele 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 – Eisma küla Liivamäe
mü DP): https://www.haljala.ee/
eisma-kula-liivamae-mu-dp.

Põhja tn 7a maaüksuse avaliku väljapaneku ja
arutelu tulemus
Põhja tn 7a maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek
toimus 15.08.2019-15.09.2019.
Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 16.09.2019
seisuga kaks: Põhja tn 5 poolt
31.07.2019 kirjaga ja Põhja tn 7
09.09.2019 kirjaga.
Käsmu küla Põhja tn 7a detailplaneeringu eskiisi avalikul
arutelul osales Haljala valla

keskkonnaspetsialist
Kuldar
Pärn, Põhja tn 7a maaüksuse
omanik, Neeme tee 72 elanikud
ja Põhja tn 7 kinnistu omanik.
Pärast kirjalikult esitatud küsimuste läbirääkimist uusi vastuväiteid või ettepanekuid ei
esitatud.
Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel:
1) teostatakse uus geodeetiline mõõdistus;

2) planeeridakse drenaaž ca
5 meetri kaugusele Põhja tn 7
kinnisti piirist;
3) täiendada KSH eelhinnangut;
4) muudetakse mastitõmmitsa ja värava asukota.
Muudatuste
sisseviimisel
saab detailplaneeringu esitada
volikogule vastuvõtmiseks ja
pärast seda suunata avalikule
väljapanekule.

Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse
detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu
Haljala Vallavalitsus
annab
teada, et Haljala Vallavalitsuse
4.09.2019 korraldusega nr 475
vastuvõetud Võsu aleviku Laine
tn 13 kinnistu ja lähiümbruse
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub ajavahemikul
21.10.2019 kuni 4.11.2019 Haljala vallamajas, Võsul, Mere tn 6
tööaegadel.
Detailplaneeringu avalik aru-

telu toimub 7.11.2019 kell 11.00
vallamajas, II korruse saalis.
Detailplaneering ei sisalda
üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ning
eesmärgiks on planeeringualale ehitusõiguse ja hoonestusala määramine. Planeeringuga
lahendatakse liikluskorraldus,
tehnovõrgud, määratakse kitsendused ja looduskaitselised

piirangud.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala
valla kodulehel (haljala.ee –
Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Menetluses
olevad detailplaneeringud –
Võsu aleviku Laine tn 13 DP):
https://www.haljala.ee/vosualeviku-laine-tn-13-dp.

Haljala vallas Kõldu külas asuva Farmi kinnistu
detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek
Haljala Vallavalitsus teatab,
Haljala vallas Kõldu külas asuva
Farmi kinnistu detailplaneeringu teistkordne avalik väljapanek
toimub 22.10.2019 – 22.11.2019
tööpäeviti tööajal Haljala Vallavalitsuses (Mere tn 6, Võsu) ja
teenuskeskuses Haljalas (Rakvere mnt 3, Haljala) ning valla
kodulehel (https://www.haljala.
ee/koldu-kula-farmi-dp). Avaliku väljapaneku ajal on igal
isikul õigus detailplaneeringu

kohta avaldada arvamust. Kirjalikud arvamused tuleb esitada
Haljala Vallavalitsuse aadressil: Mere tn 6, Võsu, 45501 või
e-maili teel: haljala@haljala.ee.
Detailplaneeringu
avalik
arutelu toimub 26.11.2019 kell
11.00 Haljala valla teenuskeskuses Haljalas (Rakvere mnt 3,
Haljala) II korruse saalis.
Planeeringuala hõlmab Haljala vallas Kõldu külas asuvat Farmi kinnistut (100% tootmismaa,

kat. tunnus 19001:001:0277).
Planeeringuala suurus on 12,03
ha. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärk on määrata
Farmi kinnistule täiendav ehitusõigus robotlauda laiendamiseks ca 35% ulatuses ning
teha üldplaneeringu muutmise
ettepanek loomapidamishoone
kuja vähendamiseks ja määrata
sellest tulenevalt keskkonnatingimused.

Haljala valla Haljala jäätmeveopiirkonnas tõuseb
jäätmeveo hind
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. Hinnad hakkavad kehtima 1. detsembrist.

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 kmta
1,01
0,81
1,42
2,43
3,75
6,08
8,11
15,21
25,35
45,63

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

Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse
detailplaneeringu algatamine
Haljala Vallavalitsus
annab
teada, et Haljala Vallavalitsuse
9.10.2019 korraldusega nr 540
algatati Haljala valla Vanamõisa
küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on

maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse
ja hoonestusala määramine,
detailplaneeringu kohustuslike
hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas
tehnovõrkude ja -rajatiste ning
avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määra-

mine.
Detailplaneeringu lähteseisukohaga ja planeeringuala piiriga saab tutvuda Haljala Valla
kodulehel ehitus ja planeerimis
teemalehel menetluses olevate
detailplaneeringute
rubriigis
[https://www.haljala.ee/vanamoisa-kula-oiekobara].

Kavastu mõisa puidust häärberis tegutses kuni sulgemiseni 1968.a. algkool. 1971.a. suvel langes maja tuleroaks.

Sajandi eest saime oma maa
lõplikult tagasi
Tähistame juba teist aastat meie
riigi sünnilooga seotud murdehetkede ümmargusi juubeleid.
Enamik nendest tähtsündmustest, olgu Eesti Vabariigi väljakuulutamine, Vabadussõja käik
või Tartu rahu, on hästi tuntud.
Ent on ka neid, mille tähendus
vajaks märksa enamat teadvustamist. Üks niisugustest on 10.
oktoobril 1919 Eesti Asutava
Kogu poolt vastu võetud maaseadus ning sellele järgnenud
1920. aastate Eesti Vabariigi
maareform – protsess, millega
jõudis lõpule ajaloolise ebaõigluse kõrvaldamine ning eestlaste peremeheõiguste taastamine
oma kodumaal.
Selja sirutamine, oli alanud
sajand varem – pärisorjuse
kaotamisega Eestimaal 1816
ja Liivimaal 1819 –, jätkunud
talude päriseksostmisega XIX
sajandi II poolel, sellele järgnenud poliitilise ärkamisega
sajandivahetusel, ning kulmineerunud omariikluse sünniga.
Ometi oli Eesti riigi sünnihetkeks tervelt 58 % siinsest maast
endiselt mõisate (neid oli 1149)
omanduses; 51 000 põlistalule jäi seega vaid 42 %. Maaküsimusest kujuneski 1919.a.
kevadel valitud Asutava Kogu
peamine vaidlusobjekt. Pärast
ägedaid debatte sai teoks kõige
radikaalsem reformikava: riigistada eranditult kõik eraomandis
olevad mõisad ilma mingi kompensatsioonita.
Vastu võetud maaseadus täitis
mitu eesmärki. Esiteks lunastas
noor Eesti riik sellega lubaduse,
mille ta oli andnud juba Vabadussõja algupäevil 1918.a. detsembris: iga rahvaväega liitunu
saab sõja lõppedes riigilt maad.
Teiseks lahendas maareform
karjuva
maapuuduse
Eesti
ühiskonnas – oma maatüki said
tuhanded vaesuses virelevad
maata mehed, senised mõisamoonakad ja vabadikud. Ühtlasi tähendas see kaua kestnud ja
riigi tulevast sisemist julgeole-

kut ohustada võivate sotsiaalsete pingete mahavõtmist. Eesti
riigi rajajad mõistsid hästi, et
selle riigi lojaalseks toeks saab
olla vaid iseseisvate maaomanike kiht – talupidajad, kes on
huvitatud riigi stabiilsusest ja
heast käekäigust. Nüüd tuli see
kiht luua.
Ja kolmandaks – ehkki siinmail sajandeid peremehetsenud baltisaksa aadel oli kaotanud oma vahetu poliitilise
võimu ja seisusliku staatuse,
säilis nende majanduslik ning
sedamööda kaudne poliitiline
mõju just tänu mõisatele. Oli
aeg see selgroog murda. Lõppeks oli eesti rahva seisukohast
tegemist ei muuga kui õigluse
jalule seadmisega: maa kuulugu
nendele, kes seda tegelikult harivad ning kelle esivanematelt
see sajandite jooksul röövitud
oli.
Toonane maareform tänase
Haljala valla alal
Mõisamaade võõrandamine
oli 1923. aastaks lõpule jõudnud. Senistele mõisaväljadele,
mõisasüdamete ümbrusse tekkisid terved uued külad, mida
nimetati asundusteks, ja mis
muutsid kogu meie maastikupilti. Asunikutalud rajati kõikjale, kus kunagi olid laiunud
mõisapõllud – Vanamõisa, Kavastusse, Idaverre, Varangule,
Sagadisse, Vihulasse, Palmsesse
ja mujale. Sageli paiknesid need
uusasundused kõrvuti n-ö vanaküladega, tihti ka sama nimega, kuni lõpuks aastakümneid
hiljem, 1977.a. asulareformi
käigus liideti. Nii moodustub
paljude praeguste Haljala valla
külade tuumik tollastest asundustest ja nendega liidetud väikeküladest.
Muidugi tuli maa saanud asunikuperel oma majapidamine
alles luua – ehitada taluhooned, muretseda inventar, loomad ja viljaseeme. Riik aitas
laenuga, abiks oli ühistegevus.
Ja ehkki mitte igast asunikuta-

lust ei saanud jätkusuutlikku
majandusüksust, võivad sajad
tänased Haljala valla talukohad
oma alguseks lugeda just 1920.
aastaid.
Siitkandi
mõisasüdamete
ning -hoonete seniste omanike
käsi käis erinevalt. Üheks võimaluseks oli paigutada endisse
härrastemajja kohalik algkool –
nii tehti näiteks Kavastus (kool
tegutses mõisahoones 19211968) ja Sagadis (1929-1974).
Aaspere mõis läks Eesti Punase
Risti omandusse, kes rajas siia
lastekodu (tegutses 1921-1977).
Palmse mõisa omandas aastal
1923 Kaitseliit, kasutades seda
oma puhkekoduna ja suvelaagrite korraldamiseks. Metsiku
mõisasüdame sai endale Vabadussõjas osalenud taluperemees Johannes Leinsküll, Loobu mõis jagati riigimetskonna
ja kohaliku asunikupere vahel.
Oli ka mõisaid, mis jäeti nende
endiste omanikke kätte – näiteks Vanamõisa, mille valdaja
Hans von Brevern pidas oma
300 ha suurust majapidamist
(sealhulgas piirituse- ja piimapulbri vabrikut) kuni 1939.
aastani, või Essu, kus Julie von
Ungern-Sternberg oli kohaliku kartuliühingu eestvedajaid.
Vihula mõisasüdant majandas
edasi Sergei von Schubert, samuti lubati pidada 48 ha maad
endisel Sagadi parunil Ernst
von Fockil. Siiski oli neil puhkudel tegemist erandiga, mille
juures arvestati iga konkreetse
mõisniku võimalikke teeneid
ja lojaalsust Eesti riigile. Ja kui
ka seesugused jäänukmõisad
(Restgut) väga piiratud maaomandiga siin-seal edasi tegutsesid, ei määranud nad enam
Eesti maaelu ega põllumajandusliku tootmise iseloomu.
Mõisate aeg oli jäädavalt läbi
saanud.
Egon Mets
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SA Eesti Mälu Instituudi teadur-projektijuht Eli Pilve, EV100 juhtrühma
esimees Toomas Kiho, Haljala vallavanem Ivar Lilleberg, Palmse Mõisa
direktor Maie Urbas.

Sada aastat
tagasi võõrandati mõisamaad

Ajalooline hetk, mil vallavolikogu esimees Vello Väinsalu õnnitleb Leo Aadelit vallavanemaks saamise puhul - 7 november 2017. aasta. Foto: Avo
Seidelberg

Haljala vallavolikogu esimehele
hakatakse umbusaldust avaldama

Oktoobri volikogu istungi andis
endine vallavanem ja praegune
volikogu liige Leo Aadel üle
umbusaldusavalduse vallavolikogu esimehele Vello Väinsalule.
Umbusaldusavalduse
allakirjutanud leiavad, et Vello
Väinsalu jätkamine volikogu
esimehena on takistuseks ühtse Haljala vallavolikogu tööle,
pärsib vallavalitsuse tööd ning
pidurdab valla arenguvõimalusi

ja tulevikuperspektiive.
Eelpool nimetatud dokumendile on alla kirjutanud lisaks Leo Aadelile ka Isamaa
Erakonnast Tea Treufeldt ja valimisliidust Vaba Vallakodanik
liikmed Annika Hallimäe, Aide
Veinjärv ja Urmas Osila.
„Avalduses tooduga anname
tõsise hoiatuse võimude lahususe põhimõtte rikkumisele,“
kommenteeris avaldust Leo
Aadel. „Me ei saa enam aru,

mitmel toolil soovib volikogu
esimees korraga istuda. Samuti leiame, et Haljala vald ei ole
temale kuuluv äriühing, mida
ainuisikuliselt juhtida.“
„Eks see teema hõõgus tuha
all sellest ajast, kui kevadel valiti uus vallavanem ja mind valiti tagasi volikogu esimeheks,“
leidis volikogu esimees Vello
Väinsalu. „Umbusaldusele allakirjutanud viisikule see siis
ei meeldinud. Ju siis leidsid,

et just nüüd on hetk küps oma
meelsuse näitamiseks. Samas
on kahju, et ühtegi näidet ei
toodud, seetõttu jäi umbusaldusavaldus liiga üldsõnaliseks,
Kas umbusaldus ka läbi läheb, selgub 29. oktoobril, siis
toimub erakorraline istung.
Algselt on see kokku kutsutud
valla arengukava ja eelarvestrateegia vastuvõtmise eesmärgil.
Katrin Kivi

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 tunnustust 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.
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

Oktoobris, 100 aastat tagasi toimus maareform. Aastapäeva tulid Palmse mõisa juures asuva maareformi mälestuskivi juurde
tähistama ja lilli asetama EV 100 juhtrühma liikmed eesotsas
Toomas Kihoga. Külalised võttis vastu Haljala vallavanem Ivar
Lilleberg ja Palmse mõisa perenaine Maie Urbas.
EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho meenutas oma sõnavõtus, et tolleaegne Riigikogu eellane EV Asutav Kogu võttis
10. oktoobril 1919. aastal kolmandal lugemisel vastu pöördelise
Maaseaduse. „Seadusega võõrandati mõisatelt maa ja jagati eesti
asunikele, eeskätt Vabadussõja kangelastele ja teistele maanäljas
perekondadele,“ rääkis ta. „Nii tekkis mõisamaadele üle 56 tuhande uue talu.“
Kiho sõnul pühendati toona maareformile neli mälestuskivi,
millest alles on teadaolevalt kolm: Mündi, Palmse ja Uhtna mõisas. Ka Arknal asus mälestuskivi, kuid selle saatus on teadmata.
Sarnaselt Palmsele asetati lilled mälestusmärgile Mündi mõisas Paides, Riigikogu hoones Tallinnas aga avatakse teemakohane näitus. Uhtnas tähistati maareformi aastapäeva 1. oktoobril.
Üleriigiliselt meenutati maareformi aastapäeva 29. septembril
Viljandis, kus esines kõnega Vabariigi President.
Katrin Kivi

Karepa Rahvamajas tähistati
õpetajate päeva
Haljala vallavanem Ivar Lilleberg kutsus haridus- ja kultuuritöötajad pidulikule kontsertaktusele Karepa Rahvamajja, et üheskoos tähistada tööjuubeleid ja õpetajate päeva.
Oma sõnavõtus märkis Ivar Lilleberg, et tunneb uhkust õpetajate üle. „Kooli- ja lasteaia hooned on meil viletsas seisus, palka
numbri suuruski pole tea mis suur, aga teie tulete ikka igal sügisel kooli ja teete oma tööd südamega,“ ütles ta. „Mina olen teie
üle uhke, aga eelkõige vaadake otsa endale ja oma kolleegidele: olge uhked enda üle, sest teie viite Haljala valla hariduse- ja
kuultuurielu edasi. Aitäh tehtud töö eest!“
Haljala vallas on hea tava tähistada tööjuubeleid ja selle aastal
oli vallas põhjust tööjuubelit tähistada koguni üheksal haridusvõi kultuurivaldkonna töötajal.
Tänavu täitus 15 aastat töötamist Haljala Koolis õpetajatel
Maarja Okil ja Maret Kivisaarel, sama palju on tööd teinud Haljala Spordikeskuse administraatorina Kaidi Armipaik.
Haljala Lasteaed Pesapuu direktor Riina Tamberg, Haljala
Kooli eripedagoogil Kristiina Nõlvak ja Haljala Rahvamaja juhataja on oma tööd pühendumusega teinud juba 20 aastat.
Võsu Kooli õpetaja Merike Voore tähistas mööndud aastal 25
tööjuubelit.
Haljala Lasteaed Pesapuu lasteaiaõpetajad Eha Keskküla ja
Anne Riispapp on oma tööd teinud alates 1974. aastast ehk neil
on kogunenud 45 tööaastat.

Lahemaa rahvuspark saab Brüsselis säästva
turismi sertifikaadi
2. detsembril toimub Euroopa
Parlamendis Brüsselis pidulik
tseremoonia, mille käigus antakse Lahemaa rahvuspargile
säästva turismi sertifikaat.
Nimelt käivitas Arenduskoda
rahvusvahelise LEADER koostööprojekti “Säästva turismi
arendamine”, mille tulemusena
valmis säästva turismi strateegia tegevuskava ning selle eksperthinnang.
Eelnimetatud töö käigus
taotleti ka EUROPARK sertifikaati, mille projektide hindamiskomisjon üksmeelel ka väljastas. Lahemaa rahvuspargile
välja antud sertifikaat kehtib
viis aastat: 2019-2023.
„Komisjon õnnitles meid
eduka taotluse ning EL-i ra-

hastuse tulemusliku kasutamise
puhul,“ kommenteeris projektide “Säästva turismi arendamine” ja “Mitmekesise säästva
turismi ettevõtluse ühisarendamine 2019-2022” projektijuht
Katrin Suuroo. „Samuti saime
kiita Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonna strateegia koostamise eest ja leiti, et see on
suurepäraseks maaelu arengu
tööriistaks.“
Suursoo sõnul oli komisjonil hea meel näha piirkonnas
tegutsevate ettevõtete, MTÜde, kohalike omavalitsuste,
riigiasutuste ja elanike vahelist
tõhusat koostööd ning otsest
seost Lahemaa rahvuspargi
kaitsekorralduskava ja harta
vahel.

„Edasine protsess näeb ette
Lahemaa piirkonna säästva
turismi strateegia elluviimist,“
jätkas Suursoo. „Oleme tegevusi ette näinud käimasolevas
Säästva turismi projektis aga ka
uues LEADER koostööprojektis “Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine
2019-2022”. Praegu ootame
välispartneritelt projektis osalemise kinnitust ning seejärel
alustame sisuliste tegevuste elluviimisega.“
Säästva turismi projektis osaleb 9 partnerit ehk LEADER
tegevusgruppi: 3 Eestist, 2 Lätist, Sloveeniast ja Portugalist.
Kõikides neis piirkondades
asub ka rahvuspark.
EUROPARC sertifikaat oli

algselt juba olemas Eestist
Matsalul, Lätist Gauja ja Portugalist Gerez rahvuspargil.
Nüüdsest on see olemas ka
Lahemaal. Soomaa rahvuspark
alustas säästva turismi strateegia koostamist ja taotleb sertifikaati järgmisena.
Lahemaa sertifikaadile lähevad Brüsselisse järgi Arenduskojast Katrin Suursoo, Heiki
Vuntus ja Urmas Kirtsi ning
Keskkonnaametist Maret Vildak ja Riina Kotter.
Katrin Kivi

Haljala Lasteaia Pesapuu direktor Riina Tamberg, Haljala Kooli õpetaja
Maret Kivisaar, Haljala Valla Spordikeskuse administraatro Kaidi Armipaik ja Haljala vallavanem Ivar Lilleberg.
Varangu kandi elanike (Varangu, Pehka, Kandle ja Aaviku küla) ÜLDKOOSOLEK toimub 22. novembril kell 18.30
Varangu seltsimajas.
PÄEVAKORD:
1. Kandikogu valimine - kandikogu liikmete kandidaate ootame
hiljemalt 14. novembriks aadressil urve.kingumets@mail.ee või
paberkandjal Varangu seltsimaja postkasti
kandidaatide nimed avalikustatakse hiljemalt 15. novembril
Varangu kandi külade teadetetahvlitel, Varangu raamatukogu
laenutuspunktis, Haljala valla kodulehel www. haljala.ee ja Varangu külaseltsi facebooki lehel
2. Varangu kandi arengukava arutelu
OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!
MTÜ Varangu Külaselts juhatus
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
18.09.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kuuele isikule kokku sumas 2580 eurot.
Määrati ühele isikule koduteenus.
Määrati huvihariduse teenuseosutaja toetus MTÜle Caaro
SK, summas 300 eurot kuus ajavahemikus september 2019
kuni mai 2020, maadlustreeningute läbiviimiseks Haljala
valla õpilastele Haljala võimlas.
Nõustuti lageraietega Tepelvälja küla tee L1 teekaitsevööndis Aasametsa maaüksusel.
Nõustuti ühise jäätmemahuti kasutamisega kahel naaberkinnistul ja otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud
jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks, üks jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ning mitte rahuldada kahe jäätmevaldaja taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
Otsustati esitada Haljala veopiirkonna jäätmeveo teenuse
hinnamuutus volikogule arvamuse andmiseks.
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“ muutes maa
maksustamishinna määramise akti.
25.09.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 680
eurot.
Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus.
Määrati huvilaagri toetus kahele õpilasele.
Otsustati realiseerida osaliselt Haljala valla 2019 aasta kaasava eelarve ettepanek „Aaspere laste mänguväljaku värskendamine ja uuendamine“ summas 2 832.00 eurot.
Otsustati mitte rahuldada avaldust kulude hüvitamiseks.
Anti kasutusluba Vergi külas Õnne katastriüksusel paiknevale elamule.
Nõustuti kolme jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamisega.
Infotunnis tutvustati Võsu rannaala arendamise projekti.
Tõstatus taas teema Võsu parkimise korraldamisest ja parkimiskohtade puudusest.
2.10.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Otsustati määrata sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale
isikule kokku sumas 1467 eurot.
Otsustati lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
üks jäätmevaldaja ja perioodiliselt mitteliitunuks kolm jäätmevaldajat.
Kiideti heaks hajaasustusprogrammi aruanded „Ohvandi-Jaani elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine” ja „Ranna vkt 6, Eisma, kanalisatsioonisüsteemi rajamine”.
Määrati vallavanema asendajaks vallavalitsuse liige Sirje
Laigu.
Otsustati korraldada ideekonkurss „Võsu aleviku keskosa
arhitektuurivõistlus“, kinnitada ideekonkursi võistluseeskiri ja võistlusülesanne, kinnitada kvalifitseerimiskomisjon
koosseisus Annes Naan, Ingrid Mald ja Margus Jaago, kinnitada ideekonkursi žürii koosseisus Kuldar Pärn, Krista Keedus, Võsu alevikuvanem, Kalle Vellevoog, Kerttu Kõll, Ivar
Lubjak, Tõnis Arjus ja asendusliikmed Ivar Lilleberg ja Kalle
Komissarov ning hääleõigusega ekspert Ülar Mark.
Tehti volikogule ettepanek lisada majandus- ja planeerimisosakonna koosseisu üks koristaja ametikoht koormusega
0,5 ja esitati vastav eelnõu.
9.10.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati koduhooldusteenus ühele isikule.
Otsustati anti MTÜ’le Varangu Külaselts kümneks aastaks
tasuta kasutusse Küla kinnisasi (Varangu park).
Väljastati ehitusluba Käsmu külas Lainela tn 2 katastriüksusele majutushoone püstitamiseks, Võsu alevikus Kalda
tn 44 katastriüksusele elamu püstitamiseks ja Koljaku külas
Keldrimäe katastriüksusel olemasoleva küüni lammutamiseks.
Nõustuti veeloa andmisega OÜ-le Ojavool Vihula III paisjärve paisutamiseks ja OÜle Jarko Auto Kõldu liivakarjääris.
Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu Võsupere haruraamatukogu raamatute kustutusakt.
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Baltic Party - noortevaheline sõprus
Haljala Kooli 8. ja 9. klassi 12
õpilasel oli võimalus osaleda
noortevahetuses, mis toimus sel
aastal Rootsis, Älvdalenis. Sinna
tulid õpilased ka Saksamaalt ja
sealtsamast Älvdaleni koolist
Rootsist – tegu on kolme riigi
sõpruspiirkondade koostööga,
mille nimeks Baltic Triangle.
Noortevahetuse raames käisid
2017. aastal sakslased ja rootslased ka Eestis, Haljalas. Selle
aasta noortevahetuse teemaks
oli ettevõtlus ja ettevõtlikkus
- terve meie seal olemise aja
tegime erinevaid ülesandeid,
külastasime erinevaid kohti mis
olid seotud ettevõtlusega.
Ühel päeval oli meil kokkusaamine Rootsi mõistes justkui Töötukassaga. Meid jagati
gruppidesse ja siis pidime koos
näiteks välja mõtlema, leiutama
mingeid tooteid või teenuseid.
Päris paljudel tulid välja päris
huvitavad ja vajalikud asjad,
näiteks leiutas üks grupp rakenduse, mis aitab leida sul su
lemmiklooma.
Meile tutvustati ka kohapealsete Saami perede elu-olu ja
traditsioone. Meile räägiti, et
saamidel oli vanasti kombeks
ajaviiteks mekkida teatud sammalt, mida hiljem päris mitmed
meist hea meelega katsetasid.
See oli kare habesamblik mis
kasvab ainult puhastes kohtades. Käisime vaatamas põhjapõtru, meile räägiti kuidas

Üheskoos külastati rahvusparki, kus asus Rootsi kõrgeim juga. Foto: Erakogu
neid kasvatatakse, mida nad
söövad. Meile anti ka võimalus
neid samblaga toita ja neile pai
teha. Pakuti ka põhjapõdra lihast tehtud toite, osadele see ei
maitsenud aga kindlasti ütleks
keegi, et see viis lausa keele
alla.
Üldse oli looduses käimist ja
viibimist väga palju - terve päev
pühendati Fulufjälleti looduspargis ringi käimisele. Käisime
Rootsi kõige kõrgema Njupeskäri kose juures. 93-meetrine
kosk oli tõeline vaatamisväärsus. Kõige vägevam selle juures
oli kindlasti see, et saime seal
kose all kivide otsas turnida.
Väga meeldejääv oli ka hetk, kui
saime enda käest pakkuda süüa

rahvuspargis elavatele huvitavatele lindudele. Rootsi õppurite jaoks oli see täiesti tavaline,
et süüakse õues ja tehakse õus
palju tegevusi. Meid aga väsitas
see igaks õhtuks päris ära.
Veel põnevamaks tegi asja
see, et me mitte ei olnud need
kõik päevad koos ühes kämpingu kohas vaid saime viibida
neli ööd eraldi peredes. Peaaegu kõigil läks sellega kergelt,
mõnel oli kohanemisega raskusi. Lõpuks aga oli kõigil nende peredes hea olla ja keegi ei
tahtnud enam ära tulla. Kõigil
oli nii kurb, et lausa nutsid kui
pidid lahkuma - kõik olid saanud endale päris palju lahedaid
ja toredaid sõpru.

Kokkuvõtteks ütleks, et oli
väga tore ja huvitav kogemus
viibida enda riigist ja enda tavapärasest keskkonnast väljaspool, suhelda teiste noortega
ja nende huvidest teada saada.
Oma hirmudest üle saamine
muutis lõpuks asja väga huvitavaks. Soovitame kõigile kindlasti sellisest võimalusest kinni
haarata, kui taolisi võimalusi
veel tekib – ja tekib kindlasti.
Juba järgmisel aastal kohtuvad
kolme riigi noored meie sõprusvallas Saksamaal Schönbergis.
Liia Laats
8. klass
Haljala Kool

Võsu koolis toimus spordinädal
Võsu Kool osales ka sel aastal
üleeuroopalisel spordinädalal.
Igal hommikul toimusid kooli fuajees virgutusvõimlemine,
mida korraldasid 6.-9. klassi
õpilased. Kooli õuealale oli õpilastele üllatuseks paigaldatud
kahe puu vahele tasakaaluharjutusteks slackline. Samuti on
nüüd võimalik kätt harjutada
uute tänavareketitega. Mõlemad vahendid osteti kevadpeol
koolipere ja külalisi rõõmustanud kohviku tulu eest ja loodame, et need tegevused pakuvad
õpilastele õuevahetundidel palju toredaid elamusi.
Spordinädala tipphetk oli
neljapäeval, kui toimus juba
teine Käsmu-Võsu jooks. Jooksu alustasid 1.-2. klassi õpilased,
kes jooksid 600 meetrit Ran-

Pildil Hendrik, Kaarel ja Thomas finišeerimas. Foto: Gerli Einala
naklubi juurest vetelpääste majani ja tagasi.
Kui kõik 1.-2. klassi õpilased
olid finišeerinud, viisid bussid
vanemad õpilased stardipaikadesse ning Käsmu ristist startisid 3.- 4. klassi õpilased. Distants oli kokku 2,3 km.
Jooks Käsmu ristist Võsu

Rannaklubini oli väga põnev,
kuna Hendriku, Kaarli ja Thomase omavaheline võistlus
kestis finišijooneni. Kõik poisid jooksid uued rajarekordid,
kiirem aeg oli aga Hendrikul,
10.50 minutit.
Kui keskmine vanusegrupp
oli finišeerinud jäi oodata 5.-9.

klassi õpilasi, kes jooksid Käsmust Võsule, 5 km. Esimesena
lõpetas jooksu 7. klassi õpilane
Marlon, kes üllatas meid kõiki
oma kerge ja kiire sammuga.
Tema järel tuli samuti 7. klassi
õpilane Siim-Sander ja kolmandana finišeeris 6. klassi Henriette, kes oli ühtlasi ka Võsu
kooli kiireim tüdruk.
Võsu kooli perel on väga hea
meel, et meie õpilased armastavad liikumist. Käsmu-Võsu
jooks õnnestus samuti suurepäraselt- õpilased nautisid jooksmist ja õpetajatel oli väga põnev
jälgida, kuidas õpilased üksteist
toetasid ja kiitsid. Järgmisel
korral on uued rajarekordid,
mida ületada.
Anne Reinhold ja Gerli Einala

Haljala koolis arutleti kooli oleviku ja tuleviku üle
Haljala
koolipere
lapsevanemad kogunesid veel enne
koolivaheaega lastevanemate
üldkoosolekule, et läbi arutada
nii koolielu igapäevaprobleeme
kui heita üheskoos pilk kooli
tulevikku.
Sissejuhatuseks sai koosolekul sõna Haljala vallavanem
Ivar Lilleberg, kes rääkis Haljala
uue koolihoone projekti hetkeolukorrast. Kohalolnud said
kuulda, et 15. oktoobril sai üles
riigihange Haljala uue koolihoone projekteerimise tarbeks,
tulemusi oodatakse 30 päeva
pärast 15. novembriks. Eesmärk
on saada uude majja aasta 2022
1. septembriks, kuid vallavanema sõnul pingutab vallavalitsus
siiski aasta varasema kuupäeva

nimel. Koolirahvale oli kindlasti tähtsaks punktiks ka plaan
renoveerida võimalikult kiiresti
koolimaja vanim osa – köstrimaja – et sinna kolida Haljala
raamatukogu.
Oma kogemusi ja mõtteid
jagasid Haljala piirkonna noorsoopolitseinik Sigrid Hang ning
kohalik konstaabel Meelis Pallon. Lapsevanematele pandi
südamele isiklikku eeskuju turvavarustuse kasutamisel – seda
nii helkurite, kiivrite kui turvavööde osas (nii ühistranspordis kui isiklikus sõiduvahendis).
Välja tuli ka kodanikuaktiivsuse
tähtsus probleemide märkamisel ning lahendamisel – politsei
on väga tänulik võimalikult detailsete vihjete eest murekohta-

dest teadaandmisel. Konstaabel
Meelis Pallon tõi välja keerulise
olukorra koolimaja ees hommikuti – parklas tekib tihti
liiklusohtlikke olukordi. Kui vähegi võimalik, tasuks alevi lastel tulla kooli jalgsi, värske õhk
hommikul värskendab ka meeli
algavaks koolipäevaks. Autoga
tulijatel paluti mõelda võimalusele lasta õppurid autost välja
veidi kaugemal (bussijaam), et
mitte ummistada parklasse sissesõitu ning tekitada ohtlikke
olukordi jalakäijatele.
Hoolekogu tööst ja tegevusest andis ülevaate Haljala Kooli hoolekogu senine esimees
Veiko Veiert, kes on otsustanud
oma volitused oktoobrikuu lõpuga peatada. Veiko tegutses

hoolekogus 4 aastat, hinnates koos hoolekogukaaslastega tehtud tööd kõrgelt. Veiert
esindas hoolekogus kooli vilistlasi, seega tuli ka uus liige leida
endiste õpilaste seast. Esitatud
kandidaadiks sai Epp Orgmets,
Haljala kooli sõber ja toetaja,
Haljala elanik, kes ka varasemast hoolekogu tööga tuttav.
Veiko kooli tegevuste juurest
siiski päris ei kao. „Jätkan MTÜ
Õpetaja Autähis juhatuses ning
tegutsen edasi Jaagufondiga, et
toetada ja innustada Haljala
Kooli andekaid õpilasi Jaagufondi stipendiumiga.
Greete Toming
Avalike suhete-ja projektijuht
Haljala Kool
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Minu päev õpetajana
Hommikul ärgates oli mul peas
nii mitmeidki küsimusi. Kas ma
ikka koostasin piisavalt sisukad
ja põnevad tunnid? Kas õpilased
hakkavad mind üldse kuulama?
Kuidas me suudame koolis korda
hoida? Kas 9. klassi tehtud koogid ikka maitsevad õpetajatele?
Saabus aeg minna kooli. Astusin bussi ja mulle vaatasid vastu
rõõmsate nägudega nooremad
õpilased. Leidsin endale istumiskoha ja minu kõrval istuv 3.
klassi tüdruk andis mulle nõu,
kuidas nende tunnis korda luua.
Ta lubas, et kui asi väga käest ära
läheb, siis aitab ta mul korda pidada. Seda oli nii väikselt õpilaselt väga armas kuulda.
Kooli jõudes läksin kohe klassikaaslaste juurde, sest aktus oli
algamas. Tegime veel viimast
korda proovi.
Õpetajad saabusid laulu saatel
saali ning aktus võiski alata. Jagasime õpetajatele puhkepäeva
õpetajapiletid, kus oli kirjas lisaks nende ametile ka neid iseloomustav hea omadus.
Pärast aktust arutasime klassikaaslastega päeva üle ja soovisime üksteisele edu.
Minu esimene tund oli 3. klassi
muusika. Kui kell helises, saabusid õpilased rõõmsate nägudega
tundi. Olime just hakanud män-

gima Kahooti, kui minu tundi tuli
õpetaja Katrin. Pakkusin talle, et
ta võib ka meiega oma teadmised proovile panna 2.-3. klassi
muusika teemal. Õpetaja Katrin
võitis ning läks edasi teistesse
tundidesse.
Õpilastega jätkasime mängimist, kuni oli aeg tund lõpetada.
Imekombel ei tahtnud nad minu
juurest ära minna. Lõpuks sain
minna õpetajate tuppa muljeid
vahetama.
Vahetund möödus liiga kiiresti
ning mul oli vaja minna 7. klassile muusikaõpetus andma. Selle
klassiga oli mul plaanitud teha
tunnikontroll ning õpetada neile
selgeks uus teema.
Tunnikontrolli said nad üllatavalt kiiresti valmis ning nende
uue teema kohta tehtud Kahooti

mängu niisamuti. Nad said oma
teadmisi proovile panna Eesti esimeste heliloojate teemal,
mis on tegelikult 6. klassi teema.
Rõõmustasin, et 7. klass mäletas
seda eelmisest aastast väga hästi.
Tund läks edukalt mööda ning
lõpuks ometi tuli söögivahetund.
Sööklas jagasime klassiõega
muljeid eelnevast tunnist ning
tegime lihtsalt nalja, nagu meile
kohane.
Vahetund oli lõppemas ning
algas minu viimane tund. Kui
klassi astusin, oli 6. klass juba
tunnikontrolliks kordamas. Olime jõudnud tunniga alustada,
kui klassi saabus minu klassivend, kes pidi andma 8. klassile
füüsikat. „Nad keerasid matemaatikaklassi ukse lukku,“ teatas
noormees. Kuna meie klassid

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
olid kõrvuti, siis läksin ja koputasin uksele ning poisid tegid
selle ruttu lahti, sest nad kartsid,
et füüsikaõpetaja oli tulnud nendega riidlema. Kui see naljakas
probleem oli lahendatud, sain
mina oma tunniga jätkata.
Õpilased asusid tegema tunnikontrolle ning kui need oli
tehtud, mängisime veel pisut Kahooti ning hiljem lubasin ma nad
1. ja 2. klassi juurde multikaid
vaatama.
Tundidega oli nüüd ühelpool
ning oli veel vaja õpetajatega
teha oma päevast kokkuvõte.
Kokkuvõtete tegemise ajal saime koos õpetajatega väga palju
naerda. Päeva lõpus tulid paar
nooremat õpilast minu juurde ja
ütlesid, et ma sobin õpetajaks,
sest minu tunnid olid põnevad
ning keegi ei lahkunud tunnist
halva tujuga.
Õpetajate päev oli minu jaoks
väga imeline kogemus. Mul olid
tunnid väga vahvate klassidega
ning õpilastega koostöö sujus.
Selle päeva põhjal võin öelda,
et ma väga imetlen meie kooli
õpetajaid ning kindlasti on õpetajaamet tulevikus üks töö, milles
soovin ennast proovile panna.
Liis Nõmme
Võsu kooli 9. klassi õpilane

Lahemaa looduspäev
Meie klassist kümme õpilast
läksid Lahemaa looduspäevale.
Ka teistest koolidest tuli õpilasi.
Kõige alguses läksime kõik
bussile ja sõitsime sinna. Seal
räägiti meile reeglitest. Igale
grupile anti kaart, mille peal
olid küsimuste asukohad. Mina
kandsin kaarti. Siis läks mäng
lahti. Alguses ei leidnud me esimest küsimust üles, aga õnneks
meid juhatati natuke. Meie grupil oli väga palju jooksmist. Meil

oli vaja koguda 9 templit, et
loosi pääseda aga pärast selgus,
et kõik pääsevad loosi. Lõpuks
oli meil eriti kiire, sest meil oli 8
templit koos aga oli vaja 9. Päeva lõpus olid kõik väsinud.
Minu arvates oli see päris
tore päev, kuigi ma ei mäleta
enam ühtegi küsimust.
Rasmus Tõnurist
4 kl

Hirmuvärinaid tekitanud teatrikülastus
8. klass käis 9. oktoobril Rakvere Teatris vaatamas etendust
„Verikambi”. Etendus rääkis
neljast keskkooliõpilasest, kes
eksivad metsa ära ja peavad
seetõttu veetma öö vanas mahajäetud vesiveskis. Peale seda
ööd muutub noorte elu väga
kummaliseks ja õudust tekitavaks. Kuid kõige selle keskel
toimuvad ka paljud tavaliste-

le noortele omased teismeea
sündmused.
Enamustele õpilastele see
etendus meeldis, sest tegu oli
tõesti väga noortepärase etendusega- oli ärevaid hetki, oli
õudust, oli ootusärevust. 8.
klassi õpilase Ketlini sõnul oli
etendus väga hea, süžee haaras
kaasa ja pani mõtlema. Tema
klassikaaslane Liia lisab, et tegu

on ühega põnevamatest etendustest mida nähtud, kindlasti
soovitab ta etendust külastada
ka teistel omavanustel. Trinity
Ly leiab, et nii teema kui esitus
olid väga vahvad. Noored ootavad kõik koos etenduse teist
osa ja kiidavad näitlejatööd.
Päris mitmed õpilased ütlesid peale etendust, et tundsid
mõnes tegelases ära natuke

ennast. Ma arvan, et enamus 8.
klassi õpilased nõustuvad minu
arvamusega, et sellist etendust
võiks kunagi hiljem veel vaatama minna.
Cristel-Valeria Maasik
8. klass
Haljala Kool

Õues saab õppida nii päikse kui vihmaga
2. oktoobril käisid nii 8. klass kui
ka 9. klass Keskkonna Investeeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi toel uudistamas Aegviidu Looduskeskust
ning seda ümbritsevat loodust.
8. klass käis uurimas seenemaailma, kus nad said uurida,
katsuda ja ka maitsta mõningaid
seeni. Muidugi ei saa alahinna-

ta ka klassikaaslaste-sõpradega
üheskoos veedetud aega, mida
vähemalt nooremad matkalised
väga väärtustasid.
9. klass käis aga metsast otsimas erinevaid mürk-, ravim- ja
toidutaimi. Kaasa anti taimede
käsiraamat, kust saime uurida,
milliseid marju võime ja milliseid
ei või süüa. Muidugi saime ka

meie proovida kõiki mittemürgiseid marju ja taimi, mida metsaall
leidus. Kuid seda pidi tegema nii,
et me ei kahjustaks ümbritsevat
keskkonda või ei korjaks ära viimaseid marju, millest toituvad
mitmed metsloomad.
Matka lõpetuseks oli söögipaus – oi, kui tühjaks kõigil kõhud veidi vihmases ja jahedas

metsas läinud oli. Varem õpitu
kinnistamiseks pidi nüüd ära
täitma ka töölehed, mis muidu
matkal täidetuna oleks lihtsalt
ära vettinud.
Karin Kivilo
9. klass
Haljala Kool

Sügisene Ida-Virumaa tervitas noori kodu-uurijaid
15. oktoobril kogunesid nii Lääne-kui ka Ida-Virumaa koolide õpilased Kohtla-Nõmmele,
et teha kokkuvõtteid eelmise
õppeaasta kodu-uurimuslikust
tööst.
Oma kodukanti tutvustasid
Kohtla-Nõmme kooli õpilased.

Konverentsitunnis tutvustasid nii
põhikoolide kui ka gümnaasiumide õpilased oma uurimistöid.
Haljala kooli õpilastest osalesid
Minna Marie Kask ja Kärt Liiva
7. klassist ning Christel Valeeria
Maasik ning Meriliis Õunpuu 8.
klassist. Üles astus ka kooli vilist-

lane, nüüd Rakvere gümnaasiumi õpilane Kadri-Ann Rae.
Päevakavasse mahtus ekskursioon
kaevandusmuuseumisse, kus toimus ka kokkuvõtete
tegemine ja autasustamine. Ka
MTÜ Õpetaja Autähis autasustas
tänukirja meenega ühte õpeta-

jast kirjutatud töö autorit – Tapa
kooli noormeest Toomas Joosua
Kivisilda, kes kirjutas uurimuse
muusikaõpetaja Arsi Aarmast.
Ettevõtmist toetasid Viru Instituut, IVOL ja VIROL ning Iisaku
koduloomuuseum.
Haljala Kool

Muudeti Haljala Lasteaed Pesapuu hoolekogu koossisu.
Määrati katastriüksuste jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt:
Paasi külas Lahepõhja katastriüksuse jagamisel - Lahepõhja ja Lahemetsa maatulundusmaa 100%;
Karula külas Saare katastriüksuse jagamisel - Saare, elamumaa 100% ja Saaremetsa, maatulundusmaa 100%;
Kavastu külas Viljapuuaia katastriüksuse jagamisel - Viljapuu, elamumaa 100% ja Viljapuuaia, maatulundusmaa 100%.
Määrati Võsu-Vergi-Söeagu tee L2 uuteks lähiaadressideks
vastavalt Võsu-Vergi-Söeagu tee L4, L5, L6, L7 ja Tihase tee
L3 uueks lähiaadressiks Luige tee.
Määrati Koljaku külas Silla ja Greenwaldi katastriüksuste
vahelise tee, pindalaga 5092 m2, koha-aadress ja sihtotstarve vastavalt Koljaku vanatee, sihtotstarve transpordimaa.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Otsustati mitte algatada detailplaneeringut Palmse külas Järve maaüksusel, kuna Järve maaüksusel on tulenevalt
looduskaitseseadusest ja selle alusel kehtestatud Lahemaa
rahvuspargi kaitse-eeskirjast planeeringu koostamise eesmärgiks seatud hoonete püstitamine keelatud.
Algatati Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu koostamine, mille eesmärk on kinnistu jagada ja
määrata kinnistutele hoonestusalad elamute ehitamiseks.
Tehti vallavolikogule ettepanek kinnitada Käsmu sadama
rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkursi tingimused
ning esitati vastav eelnõu.
Võeti seisukoht valla arengukava ja eelarvestrateegia kohta
avalikustamiselt laekunud ettepanekute osas ja esitati volikogule menetlemiseks.
16.10.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kuuele isikule kokku summas 984,20
eurot.
Kinnitati Võsu Kooli hoolekogu koosseisus: Haljala Vallavolikogu esindaja Anti Puusepp, lapsevanemate esindajad Silja Bergström, Berit Vogt, Triinu Haavisto, Katrin Jõgi,
Edyt Lust ja Merilin Tamm, Võsu Kooli õpetajate esindaja
Grete Rahumägi, Võsu lasteaia õpetajate esindaja Maire Muruvee, Võsupere lasteaia õpetajate esindaja Marike Raudla,
Võsupere lasteaia õpetajate esindaja Angela Lehtpuu, Vihula
lasteaia õpetajate esindaja Mari-Liis Naan, õpilasesinduse
esindaja Eliis Pärnaste ja kooli toetava organisatsiooni esindaja Kristel Tõnisson .
Väljastati ehitusluba Karula külas Kiviräga katastriüksusele puurkaevu rajamiseks ja Vihula külas Mõisaõue katastriüksusel olemasoleva hotell-veekeskuse osaliseks ümberehitamiseks saunakeskuseks.
Võtta vastu Ruumi Grupp OÜ poolt koostatud Liivamäe
kinnistu detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu
avalik väljapanek.
Otsustati seada sundvaldus Elektilevi OÜ kasuks Haljala
valla omandis olevale Uuskülas asuvale Uusküla-Joandu tee
L2 kinnistule.
Kiideti heaks 2018 aasta hajaasustuse programmi projekti „Tallinna mnt 27, Haljala, biopuhasti rajamine” aruanne ja
2019 aasta hajaasustuse programmi projekti „Kadaka vee puhastamine” aruanne.
Kinnitati Haljala veopiirkonna uued jäätmeveo hinnad.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 29
VÕSUL, 15. OKTOOBRIL 2019 KELL 16:00.
Istungil osales 15 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström, Alvar Jõe, 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 osalenud Annika Hallimäe ja Tea Treufeldt.
Otsusega nr 122 otsustati kuulutada välja Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise konkurss ja kinnitati konkursi tingimused
Otsusega nr 123 muudeti Haljala Vallavalitsuse struktuuri
lisades majandus – ja planeerimisosakonna koosseisu täiendavalt üks koristaja ametikoht koormusega 0,5
Otsusega nr 124 nimetati haridus- ja noorsookomisjoni liikmeks Aet Kruusimägi
Otsusega nr 125 nimetati eelarve- ja majanduskomisjoni
liikmeks Leo Aadel
Toimus valla arengukava ja tegevuskava ning eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2023 eelnõude muudatusettepanekute II
lugemine. Vallavalitsusele tehti ülesandeks esitada eelnõu terviktekst volikogu 29. oktoobril toimuvale istungile.
Volikogu istungil esitati viie volikogu liikme poolt umbusaldusavaldus volikogu esimehe Vello Väinsalu suhtes.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.

6

Sport

November 2019

SPORT

Karepal tähistati kooli 100. aastapäev
Vasakult: Siim Arak, Jaanus Lokotar, Maksim Sharofost, Anatoli Lans, Mihkel Arak, Kalle Lehismets.

Avaetapi võit läks Maardusse
Lauatennise seeriavõistluse Võsu 8 avaetapil
osales 32 mängijat. Finaalmängu esimese ja teise
koha eest jõudsid Maksim Sharofost Maardust
ja Jaanus Lokotar Kadrinast. 3:2 võitis pingelise
mängu Maksim Sharofost ja asus ühtlasi sarja
juhtima. Kolmanda ja neljanda koha mängus
kohtusid noor Kadrina mängija Mihkel Arak ja
kogenud mängumees Anatoli Lans Maardust.
Seekord pääsesid kogemused võidule ja Anatoli sai kolmanda koha. Mihklile seekord parim

noormängija tiitel. Parim veteran oli Jõhvi mängija Kalle Lehismets (üldarvestuse 6.), omakandi
parim noor Siim Arak (5). Haljala valla parimana, kaheksas koht, lõpetas Avo Seidelberg.
Traditsiooniliselt on sügisese avaetapi auhindadeks aedviljad, seekord Keldripõllu talust
Sagadi lähedalt. Auhinnalaua avanedes algasid
võitjate telefoniläbirääkimised kodustega, milline aedvili on kodus enam oodatud.
Järgmine etapp toimub 27. oktoobril.

Kuus tundi sportlikku rassimist
Võsul kolmandat korda toimunud lauamängude
mitmevõistluse võitis Tauno Jõgiste Kadrinast.
Teine koht läks Viru-Nigulasse, tuntud maletajale Kalev Pagarile. Kolmanda koha tõi Haljala
valda Tarmo Nuija.
Males oli konkurentsitult tugevaim Kalev Pagar, kes võitis kõik vastased. Teine Veljo
Mõek – eelmise kahe mitmevõistluse võitja,
kolmas Tauno Jõgiste.
Kabes tuli Pagaril vastu võtta üks kaotus ja
kolm viiki ent 8,5 punkti tagas siiski esikoha ka
kabes. Kabe teine oli vanameister Ervins Veitsurs, samuti Viru-Nigula mees. Kolmas tulemus
kabes oli Tarmo Nuijal.
Koroonat mängiti seekord Kadrina meeste
poolt kaasa võetud novuse laudadel. Kadrina
mehed olid ka teistest novuses peajagu üle –

Vasakult: Kalev Pagar, Tauno Jõgiste ja Tarmo Nuija
esimest ja teist kohta jäid jagama Hillar Elva ja
Tauno Jõgiste. Kolmas koht Tarmo Nuijale.
Lauatennise edukaim oli Avo Seidelberg, teist
ja kolmandat kohta jagasid Veljo Mõek ja Tarmo
Nuija.

Rääkisime spordist. Vol 2
Võsu spordihoone pallimängusaali
märgiti
hoolduslakkkimise käigus lisaks korv- ja võrkpallijoontele sulgpalli jooned kahe väljaku tarvis. Sulgpalli huvilised olete oodatud!
Enne sügis-talvist hooaega kogunesid Haljala
spordihuvilised Haljala võimlasse, et rääkida
spordist Haljalas ja Haljala vallas. Alustuseks tegime vaatlusringi võimlas tutvumaks toimunud
muutustega. Sellele järgnenud arutelul jõud-

sime teemadeni spordi korraldusest kuni laste
kasvatamiseni välja. Turvalisuse tagamiseks nii
võimlas kui ka selle ümbruses soovtati paigaldada turvakaamerad. Hea oleks kui Haljalasse
saaks 3 km valgustatud suusaraja, lisaks võiks
nii Haljalasse kui ka Võsule tekkida talvel uisuväljak, eeldusel, et talv tuleb ja külmakraade
jagub.

Haljala võimla kutsub perega sportima
Kutsume esimesest novembrist peresid sportlikult vaba aega veetma – mängi palli, matsu,
võimle või tee midagi muud. Sinu kasutada
on pallisaal, jõusaal, võimlemisruum, fuajees
on üleval lauatennise laud ja koroona. Võimla
administraatori käest saab 10 korra kaardi kuhu
iga külastus ära märgitakse, selle täitumisel

ootab peret väike üllatus. Haljala valla elanikele
on Haljala võimla ja Võsu spordihoone külastus
tasuta.
Pallimängusaali broneeringuid saab vaadata
spordikeskuse uuelt koduleheküljelt spordikeskus.haljala.ee.

Spordikeskusel uus kodulehekülg
Juba mõnda aega on üleval valla spordikeskuse
kodulehekülg – spordikeskus.haljal.ee. Kodulehekülg on pidevalt täienemas. Uudsena tuleb koduleheküljele pallimängusaalide online
broneerimine. Katsetasime suvel edukalt Võsu

tenniseväljaku online broneerimist, mis hooaja
lõppemisega ka sulgus. Novembrist on suletud
ka Võsu spordihoone kodulehekülg ning Võsu
spordihoone facebooki info koondub Haljala
valla spordikeskuse facebooki lehele.

Lihulast toodi pronks
Läänemaalt
pärit
maailmameistrit
Gustav Vahari sünnist möödus 140 aastat. Vahar sündis Lääneranna vallas, Tuudi külas.
1903. a liitus ta Georg Lurichi trupiga, 1907. a
tuli ta Lissabonis elukutseliste maadlejate maailmameistriks. Lurichi truppi kuulus ta üle 11
aasta.
Maailmameistri mälestusvõistluselt tõi meie

tubli maadleja Kahro Pallon
kehakaalus +67kg III koha.
Lehe ilmumise ajaks on
Kahro võistlustel Tšehhis ja
novembri alguses Israelis.
Marger Pormann

21. septembril said kokku 11 Karepa koolis käinud õpilast. Koguneti koolimaja juurde, et veelkord pilku kunagisele majale ja
koolitoale heita. Mäletati, kus
seisis klaver, kus oli oma pink,
millises nurgas keegi kunagi seisis jpm helgeid mälestusi. Edasi
suunduti rahvamaja kaminasaali, kus ootas soe tuba kohvi ja
suupistetega. Üles oli pandud
raamatukogu poolt koostatud
ülevaatlik näitus Karepa kooli
ajaloost. Vaadata ja lugeda sai
ajas säilinud fotosid, protokolle
ja ajakirjanduses ilmunud artikleid.
Raamatust „Haljala kihelkond
aegade voolus“ võib lugeda, et
1913 oli vallakool ka Karepal.
Teada ju oligi, et kool asus varem
Rutjal Hellamaa krundil Rakvere kaupmees Ernale kuulunud
majas. Meil on tavaks olnud
kooli aastapäeva tähistada aga
Karepale kolimise ajast aastal
1919. Karepale kolides oli klassis
38 õpilast, 20 poissi ja 18 tüdrukut. Kõige suurem kaugus, kust
koolis käidi oli 5 versta. Ametis
oli kooli hoolekogu, kuhu kuulus 2 vallanõukogu esindajat ja 2
lastevanemate esindajat.
1921. aastal ilmus uus 6- klassilise kooli õppekava. Ka Karepa kool muudeti 6-klassiliseks,
kusjuures I, III ja V klass olid
Karepal, II, IV ja VI klass Seljal.

Nagu väikestes maakoolides
tavaks, oli üks õpetaja, kes tegeles liitklassiga. Koolil oli aed,
raamatukogu, klaver, skaudid
ja kodutütred, traditsioonilised üritused nagu kevadpidu,
emadepäeva tähistamine, jõulupidu, käidi ekskursioonidel.
Kuni bussiliin veel Karepale ei
ulatunud vantsiti kõigepealt Eismasse, sealt läks buss Rakverre.
Samuti vedas õpetaja külas näiterigi, laulukoori, laenutas raamatuid ja tegeles muude selliste
ettevõtmistega nagu igal pool
mujalgi maakoolides.
1934. aastal alustatud haridusreform lühendas koolikohustust
ja see oli jällegi vaid 4 klassi.
Kahe kooli vahel käimine tekitas ka probleeme, mille kohta on
ilmunud artikkel Virumaa Teatajas 30. septembril 1935. Probleem seisnes selles, et „Seljamail
on kaks kooli, üks Karepal, teine Selja mäeveerul. Kummaski
koolis on üks kolmeklassiline
klassikomplekt ühe õpetajaga.
Praeguse korralduse juures lapsed peavad jooksma kahe kooli
vahet, ikka üks aasta Karepal ja
teine Seljal või ümberpöördult.
Tänavu on Karepa algkoolis 1., 2.
ja 4. klass, Seljal 2., 4. ja 6. klass.
Kolmas ja viies klass on „unustatud“ ning nende klasside lapsed
“puhkavad“. Miks peab mõlemis
koolis olema teised ja neljandad

klassid ja puuduma kolmas ja
viies, seda on võimata mõista.“.
Nõukogude ajal kehtestati 7-klassiline koolikohustus.
Koole hakati nimetama mittetäielikeks keskkoolideks. Ka
Karepa kool oli 1944-1946 Karepa mittetäielik keskkool. Kuid
1945/1946. aastal haridusministeeriumile esitatud kooli aruendest selgub, et Karepal tegutses
endiselt 4-klassiline kool.
1959.-1963. aastail toimus
üleminek 8-klassilisele koolikohustusele. Jõudis kätte aeg, kui
maarahvas hakkas linnadesse
liikuma ja algas maal asuvate
väikekoolide sulgemine.
1959/60 oli Karepa koolis 8
õpilast. 1961/62 oli 10 õpilast
ja järgmisel aastal oleks jäänud
5. Nii suletigi Karepa algkool 1.
septembrist 1962 õpilaste vähesuse tõttu.
Koolimaja on vahepeal koduks olnud pioneerilaagri lastele, Rakvere MEKi suvitajatele ja
25 aastat raamatukogule. Segaste aegade saabudes, enne pikale
teele saatmist, jõudis tolleaegne
õpetaja Ella Puusepp majja ära
peita Eesti lipu. See on tõenäoliselt praegugi veel seal peidus.
Ene Loo
raamatukogu
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Advokaat Grimmi mälestuseks
Suure panuse Rutja küla arengule andis aastail 1910-1913 advokaat Grimm. Sellest mehest
teatakse väga vähe, isegi mitte
eesnime. Kolm aastat rakendas
ta oma äriideid Rutjal. Grimm
ostis Selja mõisalt talumaid,
millel algasid suured ehitustööd. Ehitati pansion, mererannale kerkis kuursaal koos
vannimaja ja puhketubadega.
Suvitajatele anti selles soojendatud merevee ravivanne. Hr.
Grimmi vannimaja saalis korraldati peoõhtuid. Esitati näitemänge ja koorilaule, tantsuks
mängis kohalik pasunakoor.
Grimm ehitas kümme suvemaja, kuhu majutati siia puhkama
tulnud Moskva ja Peterburi kultuurieliit.
Kuna teeolud olid kehvad
ja liikumine vaevaline, laskis
Grimm parandata teid ja lausikumaks kaevata järsud kaldad
jõe läbimiskohtades. Ta korraldas postiveo ja tema algatusel
loodi Karepale sideagentuur,
veeti Kundast telefoniliin. Ta
kavatses isegi rajada raudtee pikenduse Kundast Rutjani.

Pildi peal paremal autor Jüri Ojaver, vasakul advokaat Jaanus Mody. Foto:
erakogu
Suured plaanid jäid paljuski
teostamata. Härra Grimm üritas 1913 aastal Rakvere vaksalis osta valerahaga rongipiletit
Peterburi, mille tagajärjel viis
rong ta hoopis kaugemale sunnitööle.
Algasid rahutud sõja- ja revolutsiooniaastad. Rutjale jäänud
Grimmi maad ja majad konfiskeeriti, neid müüdi ja jagati. Viimased ehitised said Nõukogude
piirivalve kütteks. Tänapäevani
ei ole säilinud ühtegi Grimmi
ehitatud suvemaja.
Rutja rannal asunud kuursaal
anti Selja Laulu- ja Mänguselt-

sile pidumajaks. Hoone lammutati 1937, kasutuskõlblik materjal veeti talgute korras Karepale
ja kasutati ära uue – praeguse
rahvamaja ehitamisel. Tänu
Grimmi ettevõtmistele kujunes
rannaküladest suvituspiirkond.
See andis tõuke küla elu majanduslikule ja kultuurilisele
arengule. (V. Kaasik „Tõestisündinud lood“ 2006 põhjal)
21. septembril avati rahvamaja juures advokaat Grimmile
pühendatud kuju. Kuju autor
ja teostaja skulptor Jüri Ojaver
on saanud inspiratsiooni samuti Karepat nautinud Soome

ÕNNITLEME VANEMAID

kunstikriitiku Otso Kantokorpi
(1957-2018) poolt põhjalikult
uuritud Vaivaisukkodest. Vaivaisukkod on Soome kirikute
juures 16. saj lõpust kuni 20. saj
alguseni levinud maailmas ainulaadsed mehekujud, enamasti valmistatud kohalike puutöömeistrite poolt kohalikest
materjalidest. Vaivaisukkod on
mõeldud annetuste kogumiseks
vaevatutele. Ka advokaat Grimmi mälestuseks loodud kuju
on teostatud suuresti kohalikest materjalidest – saarepuu
Rutjalt, meremärk Karepalt,
paekivist portaalitükk põhjarannikult, dolomiit Haapsalust,
marmor Carrarast ja veimevaka
sepised riidekirstu küljest. Kuju
tellisid Leena-Mari Õim ja advokaat Jaanus Mody.
Vaivaisukkodega saab lähemalt tutvuda raamatukogule
kingitud pühendusega raamatust. Raamat on küll soome
keeles aga rikkalikult piltidega
illustreeritud.
Ene Loo
raamatukogu

KATRIN JÕGI ja MARGUS ROHT
tütar ELLINOR ROHT sündis 09.09.2019
KARIN POHLA ja LAUR HEINLA
tütar MARLEEN HEINLA sündis 28.09.2019
KÄTTY NURME ja MAREK KÜTT
tütred LENDE ja LENNA KÜTT sündisid 30.09.2019
HELEN UDER ja RAINER VÕIDULA
tütar HANNAH VÕIDULA sündis 13.10.2019.

ÕNNITLUSED

94

LAINE VIRULA – 6. november

91

ELGA LOEMAA – 11. november

89

ANTS TALPSEPP – 5. november

88

AINO ANTONS – 7. november

Ärge kartke!!!
Sellise sõnumiga saime 22. septembril alustada
Haljala kirikus Püha Mauritiuse, meie koguduse
ja kiriku nime- ning aastapäeva. Lisaks õpetaja Urmas Karileedile teenisid kaasa Rakvere ja
Kuusalu ühendatud meeskoor, Haljala Lalalala
Laulukoor (dirigendid Ene Järvik, Jaanus Nurmoja ja Ahti Bachblum) ning Andrus „Bonzo“ Albrecht. Rõõm oli võõrustada ka sõpruskoguduse

Hegra delegatsiooni Norramaalt.
Praegusel – põhjusel või teisel – äreval ajal jäägu meidki lohutama meie Õnnistegija enda sõna
ÄRGE KARTKE!!!

86

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

Ahti Bachblum
EELK Haljala koguduse diakon

85

TAMARA NURGA – 11. november
HILMA PLOOM – 17. november
LAINE KIRS – 18. november
JOOSEP-LEONHARD SESTVERK – 30. november

84

REIN MOOSES – 20. november

83

SILVI BACHBLUM – 10. november
JAAN PINNA – 20. november

82

MARGUS LEEMETS – 07. november
VAIKE PEETERMANN – 21. november
MARET-HELENE SEENE – 28.november
ANATOLI ŠEREMET – 30. november

80

TARVO KOPPEN – 5. november
AIDE REINEBERG – 8. november

75

HELLE KASK – 19. november
ANTS KRUUTMANN – 11. november
ANTS PETERSON – 23. november

70

TAGMAR KAASIK – 09. november
TIIT ÕIM – 18. november
ROSILDA KARPATS - 22. november
KARL INNOS – 27. november

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
VALDO VAINSALU
KALEV RIISPAPP
ÜLO NIIN
LAINE GOLUBEVA
JUTA KALAUS

26.02.1939-15.09.2019
19.05.1952-17.09.2019
12.05.1939 -09.10.2019
02.10.1925 -07.10.2019
13.12.1930-07.10.2019
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Laupäev,
2.
november
kell 19 TÕNIS NIINEMETS
grow-up comedy ‘’THE KID’’
Haljala rahvamajas
Pühapäev, 3. november kell
10 Trenažööri triatlon Võsu
spordihoones
Pühapäeval, 3. november
kell 15 ja kell 18 3 meest, naine ja kontsert - Nele-Liis,
Lauri Liiv, Märt Avandi / LISAETENDUSED - 3 meest,
naine ja kontsert - Nele-Liis,
Lauri Liiv, Märt Avandi
Vihula mõisas
Laupäev, 9. november kell
11 Perepäev Haljala rahvamajas

Tegus sügis Haljala
lasteaias Pesapuu

Miniekskavaator
2,7 tonni

BIOPUHASTITE, SEPTIKUTE PAIGALDUS
VEE- JA KANALISATSIOONITÖÖD
KAEVE- JA PINNASETÖÖD
ÜLDEHITUS

53 330 146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

TULE VÕHMALE KANGAST KUDUMA !
MTÜ Võhma Seltsimaja alustab novembris
kangakudumise ringiga.
Registreerimine 10. novembrini
Saame kokku pühapäeval 17. novembril Võhma seltsimajas.
Kellaaja lepime kokku registreerunutega omavahel.
OLETE KÕIK OODATUD !
MTÜ Võhma Seltsimaja, Võhma küla, Lääne-Virumaa
e-mail: vohma07@gmail.com
tel: 53989592
koduleht: vohmaseltsimaja.voog.com/et

Pärast suvepuhust avas Haljala
lasteaed Pesapuu kõik rühmad
taas 26. augustil.
4. septembril kogunes kogu
lasteaiapere õuelavale „Terepeole“. Suvetüdrukust peojuhi eestvedamisel sai iga rühm
esineda ja tutvustada teistele,
mille poolest just nemad on
tublid ja mis just neile lasteaias
meeldib.
Sellel peol kogesime HEATEGU…see on üks hästi mõnus
tegu, pärast mida on nii andjal
kui saajal hea ning soe tunne.
Meiega võtsid ühendust ja käisid külas Microsoft Eesti Arenduskeskuse toredad noored
inimesed, kes kinkisid Haljala
Lasteaed Pesapuu lastele 44
eriilmelist nende endi meisterdatud kepphobust. Hobud tegid
lastele rõõmu ja andsid edaspidiseks muusika- ning liikumisõpetajale palju võimalusi laste
tegevuste rikastamiseks.
20. ja 23. septembril toimusid lasteaia loodusõppe projektipäevad Altjal, teemaks
„Kes elab metsa sees“. Õppeprogrammid said toimuda tänu
KIK-projektist saadud toetusele.
Altjal võtsid meid vastu juba
varasemalt tuttavad Sagadi
Looduskooli giidid, kes rääkisid huvitavaid lugusid merest ja
merelindudest.
Lained olid kaldale uhtunud
puutükke ja liiva seest välja pesnud ilusaid kive, neist seati oma
rühmaga kokku kena kunstitöö.
Lapsed said tunnetada võimast meremüha ning näha vahuseid „jänkukõrvu“ laineharjal. Metsarajal tajusid nad metsa
tuge inimesele: kaitset tuule- ja
tormi eest ning nautida sügisest
linnulaulu, metsahääli. Metsamatkal kinnistusid lastel teadmised puuliikidest, taimedest.
Lapsed nautisid puhkepausi
metsas maha langenud püütü-

vel ja sõid isukalt kaasavõetud
toitu-jooki.
Õppeprogramm lõppes rühmades looduslikust materjalist
valminud tööde väljapanekuga.
Koostöös lapsevanematega
toimus 25.septembril lasteaias
taas traditsiooniline SÜGISLAAT.
30.09-5.10 oli lasteaias tuleohutuse nädala. Nädala alguses
toimus lasteaias ohutusõppe
projekt „Tulest targem“, mida
koordineerib Ida päästekeskus. Meid külastasid Rakvere
Päästekomando päästjad.
Esmalt toimus koolieelikutele
õppetegevus, mille eesmärk
oli anda 6.-7. aastastele lastele
eakohaseid teadmisi tuleohutusest. Lastele tutvustati päästjate
eririietust, tulekahju tekkepõhjuseid, lahtise tule ohte, suitsuanduri tööd, evakuatsiooni
ruumist, hädaabinumbrile 112
helistamist. Õues tutvustasid
päästjad kõigile lasteaia lastele päästeautot ja sinna juurde
kuuluvat tehnikat. Tuleohutuse nädal lõppes teemakohase
joonistustööde näitusega rühmades.
Oktoobri teisel nädalal tähistasime lasteaias traditsiooniliselt „leivanädalat“. Rühmades
keskenduti
leiva teekonnale
põllult lauale. Lapsed tutvusid
viljadega, said teada, kuidas
saab viljaterast leib ning mis on
ametimeeste nimed, kes on selle protsessiga seotud.
Nii mõneski kodus on leivaküpsetamine iganädalane te-

gevus. Näiteks Sipsiku rühma
õpetaja oli planeerinud tegevuse, mille käigus oli kavas maitsta erinevaid leivasorte. Õpetaja suureks rõõmuks oli samal
hommikul rühma 3aastasel pisipoisil lasteaeda tulles kaasas
kodus küpsetatud leib. Lapsed
kogesid, et ema tehtud leib on
ikka kõige parem. Nublu rühma poisid olid juba nii tublid, et
nemad tegid läbi kogu leivategemise protsessi. Terve maja oli
mõnusat leivalõhna täis .
Leivanädal oli mõnus ja usume, et lapsed mõistsid kui palju
rasket tööd on vaja teha, et leib
jõuaks meie söögilauale.
Juba teist aastat on Haljala
Rahvamaja meie lasteaia lapsi
kutsunud osa saama Eesti maapiirkondadele suunatud filmifestivalist „Kino maale“. 17. oktoobril käisid kõik aiarühmade
lapsed Haljala Rahvamajas vaatamas Taani multifilme. Nagu
ikka oli igal filmil oma õpetlik
iva, mille üle hiljem rühmades
arutleti ning õhtupoolikul pilte
joonistati.
Lasteaia lapse päevad, nädalad ja kuud on olnud sügisestest
tegemistest tihedad ja nii see
ka jätkub. 6. novembril tähistab
Haljala Lasteaed Pesapuu oma
53. sünnipäeva. Hea, et meie
sügislaada oksjon ja õnneloos
nii hästi õnnestusid, sest sealt
saadud tulu on planeeritud lastele sünnipäevapeo üllatusteks.
Riina Tamberg
Haljala Lasteaed Pesapuu
direktor

Reede, 15. november kell
20 Mardisimman Haljala rahvamajas
Pühapäev, 1. detsember
kell 18 Advendikontsert Haljala rahvamaja
Neljapäev, 5. detsember
kell 19 TÕNIS NIINEMETS
grow-up
comedy
‘’THE
KID’’Haljala rahvamaja
Laupäev, 7. detsember kell
17 Bonzo & Marge Takvekontsert Karepa rahvamajas
Laupäev, 7. detsember kell
17 JõuluDuur - Evelin Samuel-Randvere, Johan Randvere Vihula mõisas

TEATED
• Tänavune Haljala valla koduste laste jõulupidu toimub Haljala Rahvamajas 14. detsembril
kell 12. Lastele on selleks puhuks kutsunud rõõmu tooma
ja meeleolu looma Lepatriinu
Lasteteatri. Tuleb ka jõuluvana.
Oodatud on kõik pered. Pidu on
tasuta. Lisainfo ja registreerimine telefonil 5344 8069
• OÜ PUIDER LAOMÜÜK – allahindlus kuni 30% Lepapuidust
voodrilauad, lavalauad, pingid,riiulid, põrandarestid. AVATUD
teispäev ja neljapäev kell 8.0011-30 ja 12.30- 16 00, Rakveres
Lääne 36 Tel: 511 0286
• “OSTAN IGAS SEISUKORRAS SÕIDUKEID JA KAUBIKUID! VÕIB REMONTI VAJADA! TEL 53092650!

21. DETSEMBER
Võsu Rannaklubi ja park

VÕSU JÕULUJAZZ:
KONTSERDID JA
JÕULUTURG

Haljala Valla Sõnumid
Ajalehe vastutav väljaandja on
Haljala Vallavalitsus
Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Telefon: 327 8227, E-post: leht@haljala.ee

Laupäeval, 9. november
Kell 19 TÕNIS NIINEMETS
grow-up comedy ‘’THE KID’’
Haljala rahvamajas

RANNAKLUBI UKSED AVATUD ALATES 19.00

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

MARIANNE LEIBUR TRIO
STEN VALDMAA FUNK BÄND
SISSEPÄÄS PILETIGA

LISAINFO:

www.vosujazz.ee

/vosujazz
/vosujazz

JÕULUTURG AVATUD 10:00-18.00
SISSEPÄÄS TASUTA

