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Iga kevad on koolidele eriline aeg. See on aeg
kokkuvõtete tegemiseks ja tunnustamiseks,
see on kooli lõpetajate teele saatmise aeg!
Tänavu lõpetas Haljala Kooli22ja Võsu Kooli 5
üheksandikku. Milline aasta oli? Sellest kirjutavad
meie koolijuhid.
Haljala vald tunnustas valla koolide tublisid õpilasi, kes saavutasid lõppenud õppeaastal suurepäraseid tulemusi vabariiklikel ja
maakondlikel aineolümpiaadidel ning spordivõistlustel. Tunnustati 53 õpilast ja 19 juhendajat. Fotol on Võsu Kooli õpilane Henri
Kuum, keda tunnustab volikogu esimees Vello Väinsalu heade tulemuste eest males. Foto: Ain Liiva

Haljala Koolile tõi aasta palju uut
Peatselt lõppev 2018/2019 õppeaasta tõi Haljala Koolile palju
uut – teist aastat põhikoolina
tegutsedes algas aasta uue juhi
ning mitmete muudatustega
õpetajaskonnas. Eelmise aasta
lõpus tehtud suur töö ettevõtlikkuse hindamisel tasus ära –
saime kätte Ettevõtliku Kooli
baastaseme, mis märgib meid
ära kui ettevõtlikkuspädevuse
toetajaid ja arendajaid.
Läbi
ettevõtlikkus-prisma
on hea vaadata ka meie aasta
suurematele
õnnestumistele – õpetaja Külli on toonud

meile suurepäraseid tulemusi
pärimusõppe valdkonnas, õpetaja Maarjale anti veel kooli viimastel päevadel vabariiklikult
Keskkonnakäpa konkursilt tunnustus keskkonnasõbraliku haridustegevuse toetamise eest!
Meie kooli lastel on olnud
ka mitmeid häid õnnestumisi
spordiüritustel ja -mängudel.
Rõõmustab ka see, et paljud
meie lapsed on kaasatud ja
leidnud meelepärased huvitegevuse võimalused, tegutsetakse ringides nii kohapeal kui
Rakveres.

Olgugi, et kogu õppeaasta
kestel toimus mitmeid põnevaid tegevusi ja ettevõtmisi on
eredamalt siiski meeles viimastel nädalatel toimunu. Mai viimaseid nädalaid, mida soosis ka
suurepärane ilm, hoidsid huvitavana erinevad tegevused –
tervet kooli hõlmav teadmiste
teatejooks, kooliülene spordipäev, projektipäeval võeti ette
väga erinevaid segarühmadega
töötubasid, laulupeol said püünele astuda nii Haljala Kooli
õpilased kui ka kaugemad külalised. Meil oli väga hea meel

tervitada kõlava lauluhäälega
sõpru nii Võsu kui Veltsi koolist.
Koolipere valmistus läbi aasta
suure rõõmuga ühisüritusteks
Võsu kooliga – lisaks laulupeole saime kokku Võsu-Haljala
matemaatikavõistlusel, ühisel
maalipäeval Võsul, kirjandivõistlusel Haljalas. Kindlasti oli
meie õppureil naabritega rohkemgi kohtumisi!
Viimasel koolipäeval said
silmapaistvate
õppetulemuste eest Haljala Kooli õppurite
kõrgeima autasu - Väikese Jaagu - viis Haljala Kooli õppurit,

kes on oma kooliastme lõpetanud vaid viitega: Liise-Lotte
Ehasalu, Liisbet Laigu, Käroli
Vaher, Henry Samolberg, Minna Marie Kask. Viimati nimetatud 6. klassi õppurit märkas ka
Jaagu Fond, kes otsustas premeerida nii Minna Mariet kui
tema juhendajat Külli Heinlat
stipendiumiga.
Kevad on koolidele ikka lõpetamiste aeg ja tänavu ulatame
me oma koolis lõputunnistuse
22-le toredale noorele, kellele
soovime südikust ja sisu järgmistes õppeasutustes. Sügisel

alustame kahe uue 1. klassiga,
kus kokku 30 värsket õppurit.
Seega oleme jätkuval maakonna kõige suurem põhikool.
Tublide õpetajate puudus
kummitab koole igal aastal
järjest enam, nii ka meil. Uue
kooliaasta vaates on meil tööle
asumas mitu uut õpetajat, siiski
ootame veel oma meeskonda
loodusainete - ja klassiõpetajat. Kohtume kooliaasta alustamiseks 1. septembril kell 10.00
Haljala Rahvamajas
Ivo Tupits,
Haljala koolijuht

Võsu Kooli suured ja olulised asjad
Oli see vast aasta. Nii võib tegelikult öelda vist küll iga kooliaasta kohta. Oleme
tundnud siirast rõõmu, aga ka ääretut
kurbust. Oleme õppinud ja oleme leppinud. Saanud targemaks, paremaks
ja tublimaks. Nagu elus, täpselt nii ka
koolielus.
Oleme sel aastal hakkama saanud
väikese Võsu Kooli jaoks suurte ja oluliste asjadega. Sügisel pidasime maha
kooli 120. sünnipäeva ja võõrustasime
ligi 300 külalist. Võtsime osa Erasmusprojektist, mille raames käisime laste
ja õpetajatega rändamas Poolas ja Sloveenias. Alanud on Võsu kooli- ja lasteaiahoone projektikonkurss. Loodame
väga, et konkursi tähtajaks augustis saabub lahendusi, millega lastele parema
õpikeskkonna loomise suunas edasi
töötada.

Võsu kooli õpetajad läbisid Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse toel kuuest
tsüklist koosneva digikiirendi koolituse. Õppisime, kuidas tänapäevaseid
tehnoloogilisi võimalusi ainetundides
paremini ära kasutada ja informaatikat
igapäevase õppetööga siduda. Külastasime mitut teist tublit Eesti kooli ning
jagasime kogemusi. Pole kahtlustki, et
õpetajate poolt õpitu jõuab ühel või teisel moel iga päev ka lasteni. Talvel Võsu
kooli hangitud tahvelarvutid on samuti
meie õppimist juba rikastanud ja igapäevases kasutuses.
Tegime vanemate ja heade ettevõtjate toetusel kaasa töövarjupäeva, toimus
Võsu kooli esimene e-õppepäev – need
projektid väärivad kindlasti kordamist
ka tuleval õppeaastal. Saavutuste hulka
saame lugeda ka kooli kokkade, laste ja

lapsevanemate ühise pingutuse veelgi
parema koolitoidu nimel.
Võsu koolis alustas sel õppeaastal
tööd mitu uut inimest: loodusainete ja
tehnoloogiaõpetaja, sotsiaalpedagoog,
huvijuht ja logopeed. Kõigi nendega
kohtute ka järgmisel õppeaastal. Tänu
meie tublidele õpetajatele oleme saanud koolile olulist lisaraha Progetiigri,
Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja
Erasmuse programmidest ning Võsu
kooli õpilased onsaavutanud väga häid
tulemusi nii spordis, inglise keeles kui
ka matemaatikas. Jätkame pingutusi, et
meie lastel tekiks lõpuks võimalus õppida meresõitu.
Järgmisel õppeaastal jätkame Erasmus-projektiga, mille käigus külastame
novembris Itaaliat ning lõpetame projekti koos väliskülalistega 2020. aasta

maikuus Võsul. Uute inimestena on
Võsule tulemas 8. ja 9. klassi ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja, 1. klassis
alustavatele lastele oleme leidnud tubli
ja südamliku klassiõpetaja. Tööd alustab
osalise koormusega õppejuht. Jätkame
järgmisel õppeaastal projektiga „Digitehnoloogia ainetundides“, mille käigus
õpivad õpetajad kasutama robootikavahendeid.
Võsu Kooli lasteaiarühmadel on samuti selja taga põnev õppeaasta. Uue
hoo on Võsupere eeskujul sisse saanud
ka Võsu ja Vihula rühmad. Kolme maja
koostöö on muutunud sisukamaks ning
oleme kasutusele võtnud uusi õppemeetodeid. Katsetasime sel aastal projektõpet, mis oli põnev nii väikestele kui
ka suurtele. Sellega jätkame kindlasti
ka uuel õppeaastal. Toimunud on palju

ühisüritusi ja kolmes eri kohas asuvad
rühmad toimivad aina enam ühtse lasteaiana.
Võsu kooli lõpetab sel kevadel viis
väga nutikat noort inimest. Kolm neist
neljade-viitega. Uuel õppeaastal õpib
praeguste andmete kohaselt Võsu koolis 68 õpilast, neist 8 esimeses klassis.
Kokku on lapsi selle õppeaasta algusega
võrreldes siis viie võrra rohkem. Võsu
Kooli lasteaiarühmades toimetab praegu 52 last.
Aitäh kõigile, kes on nõu või jõuga
meie tegemistele toeks olnud ja kaasa
elanud. Teie abiga on meil olnud üks
tõeliselt tore ja tegus aasta. Kohtumiseni
juba 2. septembril.
Liina Altroff,
Võsu koolijuht
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Võsu Rannafestival saab
kaheksa aastaseks
Katrin Kivi
26-27. juulil on
muusikasõpradel taas
põhjust koguneda Võsu
randa, et osa saada
tänavu juba kaheksandat
korda korraldatavast Võsu
Rannafestivalist. Uurisime
sündmuse eestvedajalt
Romeo Savinskilt, mida
uut ja põnevat sellel
aastal plaanis.
„Oleme programmi üles ehitanud selliselt, et esimene päev
kuulub eelkõige tantsumuusika austajatele,“ kommenteeris
Savinski. „Ka tänavu on meil
hea meel esitleda artiste, kes
on hinnatud tegijad maailma

suurfestivalidel. Rannafestivali
peaesinejad on sel aastal Briti
produtsentide duo SIGMA ja
ning Amsterdamist pärit DJ ja
produtsent BURAK YETER.“
Kohalikest
tantsumuusika
kollektiividest esineb näiteks
Öed ja Lääne-Virumaa päritolu
Emili J koos oma bändi Xtra Basic´uga.
Festivali teine päev on aga
kuulub live-bändidele: Smilers,
Shanon, Liis Lemsalu, Pluuto,
Villem Drillem ja paljud teised.
Esinejate nimekirjast leiame
ka armastatud Võsu räpikollektiivi 5 Miinust.
Kohal on ka Power Hit Radio
ning festivali juhib DJ ja raadiosaatejuht Andres Puusepp.
„Meil on veel üks üllatusartist, kelle hõikame välja pärast

jaanipäeva,“ rääkis Savinski.
„Tegemist on väga huvitava tegijaga, aga hetkel ei reeda isegi
artisti päritolu.“

HEAKORD
Aasta-aastalt meelitab Rannafestival järjest rohkem inimesi. Möödunud aastal külastas
Võsu Rannafestivali kahe päeva
jooksul 8 ja pool tuhat inimest,
samas märkis Saviski, et rahvaarvu kasvatamine ei ole eesmärk omaette.
„Oleme kasvanud ka sisulise
poole pealt. Meil on suurem
lava, rahvusvahelised artistid ja
iga aastaga tõhusam korraldus.
Siinkohal olekski hea tänada
kohalikku omavalitsust, kellega
on läbi aastate olnud väga hea

koostöö, oleme üksteist tunderiüksused, tuleks olla kannatma õppinud.“
lik ja heatahtlik. „Tegemist on
Sellel aastal on festivalile on tõesti suure festivaliga, kuid see
loodud spetsiaalne piirkond on korra suve jooksul,“ märkis
lastele koos batuutide ja muude
korraldaja. „Palun kõigil tuliatraktsioonidega, jahutust pa- jatel järgida korraldusi, ärge
kuvad Balbiino jäätised, päikeparkige tänavaid kinni, ja olge
se eest pakub kaitset Australian heasoovlikud. Soovime, et kõiGold oma esmaklassiliste kree- gil oleks mugav, ka neil, kes ei
midega.
ole Võsul
Ka toidufestivali
RANNAFESTIVAL ON AVATUD
pakkujate
pärast.“
26.JUULIL, REEDEL KELL 19:00-02:00
menüü on
Võ s u
27. JUULIL, LAUPÄEVAL KELL 15:00-01:00
laieneR a n nud: valik
nafesalgab idat i v a l i
maistest roogadest ning lõppeb korraldustiim koosneb kümnegrillitud lihaga.
konnast inimesest, kuid festivali
Savinski paneb aga külalisaegu annab endast parima initele südamele, et kuigi festivameste heaolu jaoks 80 inimest,
lile on palutud turvafirma Ares lisaks veel 50 turvatöötajat.
Security ja kohal on ka politsei
Ka Haljala vallavanem Ivar

Lilleberg kinnitas, et korra tagamiseks tehakse koostööd
politseiga ning lisas, et vallavalitsus tunneb, et aasta aastalt
ürituse korraldus paraneb ja
on kohalikule elanikule vähem
koormav.
Lilleberg märkis, et Võsu
Rannafestivali panus on oluline Võsu ürituste mitmekesisuse
seisukohalt, nii nagu ka Jazz,
Muusikapäevad, Folk ja teisedki omavalitsuses korraldatavad
üritused. Sarnaselt varajasemate aastatega, pakkus hea koostöö märgiks sündmuse korraldaja Sky Management valla
suurperedele 30 vabapääset.

Tagasivaade möödunud õppeaastale
Möödunud õppeaasta on olnud
kahtlemata edukas. Haridusvaldkonda puudutavaid seadusi
on muudetud ja raha investeeritud. Kõike selle nimel, et haridust edendada ja muuta veelgi
tõhusamaks.
Igas kooliastmes suunavad
lapsi ja noori mitmed erinevad
spetsialistid, keda on vaja toetada ja hinnata. Viimast mõtet
silmas pidades oleme pööranud
tähelepanu õpetajate, kasvatajate ja tugispetsialistide palkade
konkurentsivõime tõstmisele.
Õpetaja palga alamäär tõusis
seni kõrgeima tasemele - 1250
euroni. Vabariigi valitsus suunas omavalitsustele 15 miljonit
eurot lasteaiaõpetajate palkade
tõstmisele. See muutus tõstis
paljude lasteaedade õpetajate

elatustaset.
Ka õpilaste jaoks on toimunud mitu muudatust, mis
teevad nende kooliteekonna
mõnevõrra kergemaks. Õppeaasta alguses jõudsid koolidesse
digiõpikud läbi veebikeskkonna Opiq. Isiklikult pean seda
suureks töövõiduks, sest digiõpikutega soovime muuta õpilaste koolikoti kergemaks ning
õppimise individuaalsemaks ja
interaktiivsemaks. Riik on investeerinud ka koolikeskkonna
parendamisse - möödunud õppeaastal toetasime omavalitsusi
põhikoolihoonete kaasajastamisel veel 45.5 miljoni euroga.
Mainimata ei saa jätta ka
seda, et alates sügisest on kõigil
väga hea inglise keele oskusega
gümnaasiumilõpetajatel võima-

lik sooritada tasuta rahvusvaheliselt tunnustatud kõrgtaseme
(C1) inglise keele test ja saada
rahvusvaheline
keeleoskuse
taset tõendav tunnistus. See
lihtsustab edasist haridusteed
noortel, kes plaanivad siduda
oma elu erialaga, mis eeldab
väga head võõrkeeleoskust ning
neil, kes soovivad saada välisriigis õppimise kogemusi.
Kutseharidusele
oleme
pööranud erilist tähelepanu.
Vastu võeti seadus, mis parandab kutseõppe ja tööturu seotust. Lisaks uuendati rahastamisskeemi, mis annab koolidele
suurema vabaduse oma sihtide
seadmisel ja julgustab õppetulemusi parandama. Valitsus kinnitas ka kutseharidusstandardi
muudatused, millega toetatakse

noori erialavalikute tegemisel ning mis toovad suuremat
paindlikkust kooli lõpetamise
tingimustesse. Oluline on mainida, et Haridus- ja Teadusministeeriumis
vastvalminud
analüüsi põhjal on 80 protsenti
kutseõppuritest rahul teadmiste ja oskustega, mida kutsekoolid pakuvad.
Möödunud õppeaasta tõi
kõrgharidusse
mitu
olulist
muudatust, mille vilju saame
tulevikus noppida. 2019. aasta
alguses allkirjastasin ülikoolide
halduslepingud. Tegemist oli
oluliseverstapostiga - kokku
lepiti ülikoolide vastutusvaldkonnad, peamised eesmärgid ja
nende saavutamiseks vajalikud
tegevused.
Märtsis võeti riigikogus vastu

kõrgharidusseadus ja ülikoolide seadused, mis suurendavad
paindlikkust nii üliõpilaste kui
ka kõrgkoolide jaoks, soodustavad kõrgkoolide vahelist
koostööd, tugevdavad ülikoolide ja ühiskonna seoseid ning
võimaldavad kujundada akadeemilistele töötajatele atraktiivse karjäärimudeli. Tudengite
jaoks on seaduste uuendamine
märgiline, sest mitmed nende
soovitud muudatused kirjutati
seadustesse sisse. Näiteks uuest
õppeaastat alates on võimalik akadeemilise puhkuse ajal
õpingutega jätkata ja eksameidki sooritada.
Tegelikult leiab möödunud
õppeaasta töövõite pea igast
valdkonnast. Näiteks täiskasvanute elukestvas õppes osalemi-

se määr on tõusnud läbi aegade
rekordilisele tasemele! Uuringu
sõnul on noorsootööga rahul
pea 90 % noortest ja huviharidus sai 14 miljonit lisarahastust.
Samuti astusime suure sammu
idufirmade toetamise suunas
- Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus KredEx ja
Startup Estonia on otsustanud
toetada haridusvaldkonna idufirmade loomist 300 000. Nedd
on edusammud, mis on võimalikud tänu koostööle erinevate
gruppide vahel. Soovin südamest tänada kõiki, kes on panustaud Eesti haridusse. Aitäh!

Mailis Reps
EV haridus- ja
teadusminister
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MÕNE REAGA

Kandikogu liikmed: Viljar Larin, Jaanus Valving, Juta Järve, Regina Kuuskla, Alo
Merilo.

Aaspere kandikogu alustas tööd

Aaspere liiklussõlm.

Aaspere ja Haljala vahel saab
tulevikus liigelda 2+2 maanteel
Kätlin Kaasik
Merko Ehitus Eesti AS
Juulis algavad
ümberehitustööd TallinnNarva maanteel Aaspere
ja Haljala vahelisel
ligi üheksa kilomeetri
pikkusel teelõigul. Tööde
tellijaks on Maanteeamet
ja töid teostab Merko
Ehitus Eesti.
Ehitustööde käigus rajatakse
üleeuroopalisse
transpordivõrgustikku TEN-T kuuluva
Eesti põhimaantee nr 1 (E20,
Tallinn-Narva) kilomeetritele
81 kuni 87 praeguse 1+1 maantee asemele mõlemas suunas
kaherealine maantee ning kilomeetritel 78 kuni 81 rekonstrueeritakse neljarealine teelõik.
Tööde eesmärk on liiklusohutuse tõstmine ja liikluse läbilaskvuse parandamine.
Ümberehitustööde
käigus

ehitatakse lisaks tee laiendamisele välja Aaspere eritasandiline
liiklussõlm ja kogujateed, mille
kaudu hakkab edaspidi kogu
piirkonna liiklus riigimaanteele
pääsema. Senised Tallinn-Narva maantee juurdepääsuteed
suletakse. Põhimaantee ületamiseks rajatakse Vanamõisa
viadukt ja Sauste jalgtee tunnel.
Lepingu raames rajatakse ka
müratõkkeseinu ja piirdeaedu.
Ehitustööd algavad 2019.
aasta juulis ja neid teostatakse etapiviisiliselt. Kogu tööde
perioodi vältel on töötsoonis
Tallinn-Narva maanteel tagatud
mõlemas suunas ühe 50 km/h
piirkiirusega (erandkorras 30
km/h) sõiduraja olemasolu ning
tagatakse kohalike elanike ligipääsud neile kuuluvatele kinnistutele. Objekti lõplik valmimine on plaanitud 2020. aasta
oktoobrisse.
Esimesena on planeeritud
ehitada Aaspere-Haljala lõigul
valmis olemasoleva tee laien-

dused ja rajatised. Sel aastal
rekonstrueeritakse ka enne
Aasperet paikneva 2+2 teelõigu
Tallinna suund ja alustatakse
töödega sama teelõigu Narva
suunal.
Järgmisesse aastasse jääb
Aaspere-Haljala teelõigul uute
äärmiste sõiduradade vahel senise tee-osa rekonstrueerimine. Paralleelselt tööde teostamisega põhimaanteel rajatakse
kogujateed ning jalakäijatele ja
ratturitele mõeldud kergliiklusteed.
Rahvusvahelise
tähtsusega
Tallinn-Narva maantee Aaspere-Haljala teelõigu ümberehitustööde leping sõlmiti Maanteeameti ja Merko Ehitus Eesti
vahel 30. mail 2019. aastal. Teelõigu projekteerija on Selektor
Projekt ja järelevalvet teostab
Toomtsentrum.
Ehitustööde
kogumaksumus koos ettenägematute kulude reservi ja käibemaksuga on kuni 16,1 miljonit
eurot.

Hea liikleja, palume tööde
teostamise piirkonnas tähelepanelikkust ja ajutiste liikluskorraldusmärkide järgimist, et
oleks tagatud nii liiklejate kui
ka teel töötavate inimeste ohutus. Möödasõite ja muid ohtlikke manöövreid soovitame töötsoonis vältida. Märgates tööalas
mõnd ehitussõidukit liikumas
või manööverdamas, palume
selle läbi lasta – nii saame kiiremini valmis!
Liiklusalane info on kättesaadav Maanteeameti liiklusinfo rakendusest tarktee.mnt.
ee ja Maanteeinfo lühinumbril
1510. Põhjalikum ülevaade liikluskorralduslikest muudatustest
ilmub järgmises lehenumbris.
Täpsem info projekti kohta
on leitav Maanteeameti kodulehelt:https://www.mnt.ee/
et/ehitus/romeda-haljala-loigu-ehitus

25. mail pidas Kärmul avakoosoleku värskelt ametisse astunud Aaspere kandikogu. Kõik viis kogu liiget: Juta Järve, Regina Kuuskla, Viljar Larin, Alo Merilo ja Jaanus Valving on tänulikud neid valimistel toetanud kodukandi inimestele ning
otsustasid kohalike elanike huvide, arvamuste ja ettepanekute vahendamise tööga kohe härjal sarvist kinni hakata. Haljala
valla määrusega kinnitatud statuut annab kandikogule õiguse
osaleda näiteks nii valla eelarvestrateegia kui ka valdkondlike
ja piirkondlike arengukavade koostamisel, ent praegu kerkib
kogu tegevusfookusse ka põletavamaid kohaliku elu küsimusi.
Seoses Tallinna-Narva maanteel algava ümberehitusega
hakkab Aaspere ümbruses veerema arvukalt raskeveokeid
ja muud tehnikat. Mitmete varem vaiksete teelõikude ääres
muutub mängimine, jooksmine või rattaga sõitmine sel suvel
ohtlikuks ning emadel-isadel tasub nii endal liikluses üllatuste puhuks silmad lahti hoida kui ka lastele hoiatussõnad varakult peale lugeda: Õnnetus ei hüüa tulles!
Aaspere kandikogu otsustas kasutada igapäevaseks omavaheliseks töösuhtlemiseks e-posti. Kandikogu valis oma avalikuks kontaktisikuks Regina Kuuskla. Valla veebilehe ja teiste
ametlike infokanalite kaudu võib leida kõigi viie “miniparlamendi” liikme kontaktandmed. Jooksev teave peaks lähemas
tulevikus samuti jõudma infostendidele piirkonna külades.
Aaspere kanti kuulub kuus küla: Aaspere, Kärmu, Kõldu,
Kavastu, Sauste ja Liiguste, kus rahvastikuregistri järgi on tänaseks kokku ligi 450 elanikku. Kõigil nende külade inimestel
palutakse edastada oma e-posti aadress või telefoninumber
kandikogu kontaktisikule Regina Kuusklale (tel +372 5590
0053, e-post regina.kuuskla@gmail.com). Kandikogu ei avalikusta ega jaga elanike kontaktandmeid kolmandate isikutega.
Telefon ja e-post kuluvad marjaks ära siis, kui on vaja tähtsamates kohaliku elu asjades kiiresti ühendust saada ja põhjalikumat teavet jagada.
Aaspere kandikogu

Foto: Avo Seidelberg

Uueks majandus- ja hankejuhiks
valiti Annes Naan
21. juunist alustab Haljala Vallavalitsuses majandus- ja hankejuhina, endine Haljala Vallavolikogu liige ja varasem Vihula vallavanem Annes Naan(pildil). Poolteist aastat sama ametit pidanud
Aivar Aruja asub tööle naabervallas Kadrina Vallavalitsuses.
Avalikule konkursile laekus 8 soovijat, kes Haljala vallavanema Ivar Lillebergi sõnul olid kõik tugevad kandidaadid. „Annes
Naan osutus valituks eelkõige oma varasema tausta tõttu meie
vallas,“ põhjendas vallavanem. „Kuna ta on kursis olnud ka volikogu kaudu meie vallas toimuvaga, siis on suur ootus, et kohanemisaeg on lühike.“
HVS
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
22.05.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas 382,80 eurot.
Määrati ühele inimesele isikliku abistaja teenus.
Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus.
Väljastati ehitusluba Eisma külas Liivakünka/2 katastriüksusele päikeseelektrijaama paigaldamiseks.
Väljastati OÜle TT Lontova luba reklaami paigaldamiseks Sauste külas Väetiseküüni kinnistule, eksponeerimiskestusega 20.05.2019 kuni
31.08.2019.
Väljastati Rannapere OÜ-le luba avaliku ürituse „Jaanituli Rannapere
kodukohvikus“ korraldamiseks 23.06.2019 Rutja külas ja MTÜ-le Rakvere Street luba avaliku ürituse „RaceWars 2019“ korraldamiseks 22.06.2019
Rutja lennuväljal.
Kehtestati alates 01. juunist 2019. a Võsu tenniseväljaku kasutamise tasumäärad: 1 tund – 12 eurot, alates neljandast järjestikusest tunnist 10 eurot
tund ja kümne korra kaart a’ 1 tund -100.- eurot (kehtib 1 kuu soetamise
päevast).
Otsustati kutsuda tagasi kõik SA Võsu Kuurort nõukogu liikmed ja nimetada 27. maist 2019 SA Võsu Kuurort nõukogu liikmeteks Eha Sirelbu,
Ruudo Liis ja Enar Essenson.
Otsustati võimaldada Haljala valla elanikel tasuta osaleda jooksuüritusel
„Võsu Südasuve Challenge“ ja tasuda esimese 50 osaleja osavõtutasu.
Vallavalitsus kiitis heaks Karpa kandikogu poolt pakutud saate „Merevade“ kontseptsiooni ja võimalikud salvestuskohad.
29.05.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 340 eurot.
Kinnitati Annikvere, Põdruse, Idavere, Essu, Käsmu ja Mustoja külavanemad ja Haljala alevikuvanem ning Karepa, Käsmu ja Aaspere kandikogud.
Otsustati mitte nõustuda Ragn-Sells ASi taotlusega muuta Haljala veopiirkonna korraldatud jäätmeveo teenuste hinda ning esitada omapoolsed
vastuargumendid.
Määrati Rutja külas Hundipea ja Tatruse külas Teekäänu katastriüksuste
sihtotstarbeks elamumaa.
Otsustati teostada (E20) Tallinn–Narva, Rõmeda–Haljala Teelõigu 2+2
maanteeks arendamise maakorraldustoimingud ja määrati tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Väljastati Keskkonnaametile tegevusluba projektlaagri „Rahvusvaheline
noore looduskaitsja Junior Ranger laager 2019“ korraldamiseks 07.07.2019
– 13.07.2019 Võsul.
Väljastati MTÜ-le Fän Clab tegevusluba projektlaagri „Fän Clab noortelaager“ korraldamiseks 21.07.2019 – 26.07.2019 Käsmus.
Väljastati Wolf Events OÜ-le luba avaliku ürituse „Väikeste Lõõtspillide
Ühing 30/ Vihula jaanituli“ korraldamiseks 22.06.2019 Vihula mõisas.
Väljastati Wolf Events OÜ-le luba avaliku ürituse Ivo Linna juubelikontsert „IFF70“ korraldamiseks 16.07.2019 Vihula mõisas.
Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu hoolekogu uues koosseisus.
Väljastati OÜle Võsu Surfikool reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Haljala vallas Võsu alevikus Mere tänaval, eksponeerimiskestusega
25.05.2019 kuni 31.08.2019.
Määrati ühele õpilasele huvihariduse ja huvitegevuse toetus huvilaagris
osalemiseks.
Väljastati MTÜ-le Kubukalda luba avaliku ürituse „Rutja rannaküla
muusika“ korraldamiseks 29.06.2019, 20.07.2019, 3.08.2019 ja 24.08.2019
Rutjal.
Väljastati luba ülemäärase müra tekitamiseks 1.06.2019 Käsmu külas ajavahemikul kell 00:00 – 03:00.
Eraldati Haljala valla 2019. aasta eelarvest MTÜ-le Eesti Jahtklubide Liit
tegevustoetust summas 1000 eurot laagri „Pop-up merekool Meresõber”
korraldamiseks ajavahemikus 25.06.2019 – 29.06.2019 Võsul ja mitte eraldada toetust Acoussion MTÜle kultuurifestivali Võnge korraldamiseks ja
MTÜle Kubukalda kontsertsarja „Rutja rannaküla muusika“ korraldamiseks.
Otsustati teha volikogule ettepanek huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra muutmiseks lisades sügisel kehtima hakkavasse määrusesse
täiendava toetuse liigina huvilaagri toetuse ja esitati vastav eelnõu.
Väljastati ehitusluba Võle külas Sipelga katastriüksusele elamu püstitamiseks, Pehka külas Mäe katastriüksusele puurkaevu rajamiseks ja Põdruse külas Tõnise katastriüksusele abihoone püstitamiseks.
Määrati erateede toetus seitsmele isikule kokku summas 6541 eurot.
Otsustati teha volikogule ettepanek algatada üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu algatamine Võsu alevikus Lootuse tn 1 maaüksusele ja
esitati vastav eelnõu.
Infotunnis arutati:
- aadressandmete korrastamisest Käsmu külas
- Võsu kogukonnapäeva korraldamise toetamist
- Võsu staadioni vähempakkumise tulemustest
- Haljala aleviku Tallinna mnt kõnnitee ehitusprojektist
- Annikvere külas Kungla 1 korteri võimalikust võõrandamisest.
31.05.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Kiideti heaks Haljala valla 2018 aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne ja esitati volikogule kinnitamiseks.
5.06.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 290 eurot.
Nõustuti sideehitisele tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutus kasuks Haljala valla omandis olevatele kuueteistkümnele kinnisasjale.
Määrati Vihula külas Soonevälja katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed vastavalt Soonevälja, maatulundusmaa 100%, Soonemetsa, maatulundusmaa 100% ja Soonepõllu, maatulundusmaa 100%.
Määrati Vergi külas Lahe katastriüksuse maa sihtotstarbeks elamumaa
100%.
Väljastati ehitusload Võsupere külas Koja katastriüksusele tuletõrje veehoidla rajamiseks, Vainupea külas Lainela katastriüksusel puurkaevu rajamiseks, Vainupea külas Vainupea piilkonnamaja katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Altja külas Kiigemäe katastriüksusel puurkaevu rajamiseks
ja Põdruse külas Kodupaiga katastriüksusel puurkaevu rajamiseks.
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Haljala valla koolide lõpetamised

Haljala Kooli 2018/2019 õppeaasta 9. klassi lõpetajad ja klassijuhataja.
Vasakult 1. reas: Klassijuhataja Külli Heinla, Ingrette Pärnamägi, Anne-Liis Ossi, Helen Semjonov, Hanna-Elery Klaus, Virge Riisberg, Marjanne Lääne, Ly Riks, Kadri-Ann Rae,
Säde-Liis Orujõe, Erika Stüf, Anett Tamberg, Anni Lisette Hallimäe.
Vasakult 2. reas: Karl Kristjan Eluri, Tevin Sepp, Ardo Lakk, Madis Mägisoo, Janar Kägo, Marko Lääne, Oliver-Hannes Kurs, Kardo Epner, Gardo-Ranno Rosenberg, Jan Mattias
Ranne.

Haljala Kooli lõpetas 22 noort säravat inimest
18. juunil 2019 lõpetasid Haljala
Kooli 22 noort säravat inimest.
Neis on palju, millega noorematele eeskujuks oldi – aastate
jooksul on kogunenud paljutki,
mis koolipere mällu on jäänud.
Ilmselt ei unusta keegi selle
klassi viimaste aastate jõulupeo
etteasteid – mäletame ju kõik
Edgar Savisaare, Mõmmi-laulu,
Elina ja Stigi hingematva duo

taasloomist üheksandike poolt.
Õpetajad jäävad meenutama
vahvaid loovtöid – Ardo lõi oma
kätega kõlari, poisid meisterdasid lennukeid, Ly tõi välja oma
hobi – kaljuronimise – ja tutvustas seda noorematele klassidele,
Oliver ja Karl Kristjan viisid läbi
sotsiaalse eksperimendi prügi korjamise osas… Huvitavaid
töid oli väga palju. Lisaks Lyle

on klassis veel sportlasi – tegeletakse ja on tegeletud jalgpalliga,
võrkpalliga (tüdrukud mängivad
väga tugevalt maakondlikul tasemel), taekwondoga, kergejõustikuga. Gardo-Ranno onpu eesrindlik noorkotkas, kes käinud
presidendigi juures võidutuld
maakonda toomas. Säde-Liis
see-eest on esindanud nii klassi
kui kooli mitmetel uurimistöö-

de konverentsidel, Oliver hoiab
klassi lippu kõrgel kooli ürituste
läbi viimisel.
Selle aasta värsked vilistlased, läbi raskuste tähtede poole
pürgiv seltskond, teie koolipere
soovib teile julgust, jaksu ja suuri
unistusi!

jääb neid mõjutama igaveseks.
Kõik lennud on alati erilised,
neis on mõnusat noort tarkust
ja nad õpetavad kooliperele
alati midagi. Midagi iseenda ja

oma põlvkonna kohta. Midagi
sellist, mida teised varem õpetada pole suutnud. Oskaksime
meie vaid õppida.
Olge vabad, julged ja edasi-

püüdlikud. Hoiame teile kogu
kooliperega teie tegemistes
kõvasti pöialt. Ja ootame alati
Võsule külla.

Greete Toming
Haljala Kool

Võsu Kooli lõpetajad
19. juunil lõpetas Võsu kooli
9. klassi viis südikat ja edasipüüdlikku noort inimest, kolm
neist neljade-viitega. Võsu kool
on nüüd küll läbi, aga siin õpitu

Cameron Kalda, Leevi Lepik, Antony Põldre, Aleksander Sats ja Janar Tubli. Klassijuhataja: Katrin Vaheoja. Foto: Tiiu Heinsoo

Võsu ja Haljala ühine maalimispäev
Kõik kunstihuvilised nii Haljala
kui ka Võsu koolist said kokku 31.
mail Võsu Rannaklubis. Ainuke,
kes kokkulepetest kinni ei pidanud, oli ilmataat. Seetõttu lükkus
sadamasse plaanitud maalimine
edaspidiseks. Kui eelmisel aastal
tõime maalidesse rannamännid,
siis sel aastal püüdsime pildile
lisada ka paadid. On ju huvi mereja meresõidu vastu tõusuteel
olnud juba mõnda aega. Hobilaevastik suureneb, usinalt käiakse väikelaevajuhtide kursustel,

avatud on uusi purjetamiskoole
ja jahisadamaid. Pärast lühikest
sissejuhatust marinistikast jaAili
Vindist, keda on peetud ka meremaalijana Eesti Aivazovskiks,
võis igaüks otsustada oma idee ja
pildi üle. Maalimispäeva lõpuks
ilmus pildile ka päike.Võib öelda,
etmaalisime ilma ilusaks. Maalimiseni juba järgmisel aastal!
Jana Ever,
Võsu kooli kunstiõpetaja
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Erasmus + projekti esimene aasta
Võsu Koolis – reis Sloveeniasse
Uskumatu, et sügisel alanud
kooliaasta nii ruttu mööda
lendas ning sellega koos meie
üheksa kuud tagasi alanud rahvusvahelise Erasmus+ projekti
„Võti jätkusuutlikusse tulevikku“
esimene tööaasta.
Kooli ja õpilaste jaoks tõi uus
projekt kaasa kõigile vanuseastmetele tavapärasest erinevaid
koolitunde, loodusteemade käsitlemist ainetundides uudsetest
vaatenurkadest,
videovestlusi
Sloveenia, Itaalia ja Poola eakaaslastega, kirjasõpru ja päris
sõpru kaheltlahedalt välisreisilt
partnerite juurde Poolasse ja
Sloveeniasse.
Reisid partnermaadesse on
kahtlemata kõige põnevam osa
kogu projektist. Kevadise Sloveenia reisi värsked muljed väärivad jagamist.
19. - 24. maini võõrustas Võsu
Kooli 9-liikmelist projektirühma
ning partnereid Poolast ja Itaaliast Železniki Põhikool Sloveenias. Meie rõõmsa reisiseltskonna moodustasid seekord lisaks
projektijuht Mall Ränksonile
ning koolidirektor Liina Altroffile õpetajad Jana Ever, Katrin Vaheoja ning Aet Kruusimägi. Õpilastest tegid reisi kaasa Christina
Anželika (5.kl.), Madli-Mai, Siim
Sander ja Henry (6.kl.).

Töid ja tegemisi täis nädala
läbivaks teemaks oli loodusesõbraliku elustiili tutvustamine, matkad ning praktilised
töötoad. Mägimatkal õppisime
tundma Sloveenia loodust ning
saime teada, mida õpilased ise
teevad oma koduümbruse looduse kaitseks. Rahvusvahelisel
raamatukoguõhtul tutvustasid
kõik projektis osalevad maad
oma kirjanduslikke tegelasi, kellele looduslähedased eluviisid
on eriti südamelähedased. Meie
õpilased Christina, Madli-Mai,
Henry ja Siim Sander tegid esitluse Naksitrallidest ning hiljem
valmistasid
rahvusvahelistes
rühmades ette keskkonnatee-

malisi lühinäidendeid. Selle
õhtu eesmärgiks oli näidata, et
kuigi me kõik oleme pärit erinevatest Euroopa maadest ja
räägime erinevaid keeli, on meil
ühine mure meid ümbritseva
looduskeskkonna pärast ning
ainult üksteiselt õppides ja üksteist õpetades, käsikäes, jõuame
me soovitud tulemusteni.
Kuigi läbivaks kohtumisnädala teemaks oli loodushoid, oli
külastuse oluliseks eesmärgiks
täiendada ja jagada uudseid metoodikaid keeleõpetuse tundides ning koos sellega täiustada
inglise keele oskust, taaskasutuse võimaluste õppimine, mille
käigus sai igaüks valmistada too-

likatte vanadest T-särkidest, ravimtaimepeenra rajamine kooliaeda ning puutöötund. Vähem
oluliseks ei saa pidada Sloveenia
ajaloo ja kultuuriga tutvumist
läbi muuseumitunni ning endisaegse sepatöö katsetuste, niplispitsi töötoa ja meeleivakeste
küpsetamise, mis on eriti omased Gorenjska piirkonnale.
Oma värskeid muljeid jagasid
õpilased meie projekti Twinspace’i lehel (https://twinspace.
etwinning.net/76260/pages/
page/478443 ).
Reis oliühtlasi nii õpetlik kui
lõbus, et kõige vahvamaid hetki
pakkusid küll elektrirattasõit kui
mägimatk. Laste ühine veendumus oli see, et „kasuperes“ elamine ja ettevõtmised peredega
peale tunde ning kogu Sloveenia
loodus koos kõrgete Alpi mägedega olid meeldejäävaimaid kogemused kogu reisist.
Erasmus+ projekt „Võti jätkusuutlikusse tulevikku“ Võsu
koolis kestab veel ühe aasta ning
lõppeb pidulikult kõigi projektimaade partnerite külaskäiguga
Võsule 2020. aasta maikuus.
Mall Ränkson,
projektijuht

Haljalas toimus laulupidu
2019 aastal möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning
85-aastane tantsupidu toimub
20. korda. Käimas on Eesti laulu- ja tantsu juubeliaasta, millele
Haljala Koolgi soovis kogu kooliperega puudutuse lisada. Nagu
2017 korraldasid noored spontaanselt tantsupeo Vabaduse väljakul, võtsid Haljala kooli noored
ette hoogsa laulupeo korraldamise oma koduvallas.
10. juunil toimus Haljalasuur
koolilõpu laulupidu. Et „päris“
laulupeo tunne kohale jõuaks,
leidsime, et oleks vahva näha
enda juures ka naabreid ja sõpru – nii sai kutse esitatud ka Võsu
koolile ning Veltsi koolile. Suur
oli heameel, kui kaaslased leidsid aega ja võimalust kiire koolilõpusumina sees meiega koos
laulma tulla!
Õpilasesinduse liikmed leidsid, et ükski õige laulupidu ei saa
toimuda ilma laulupeorongkäiguta! Üheskoos arutati läbi sõlmpunktid, mida võiks rongkäik
teekonnal koolist rahvamajja läbida, pandi paika plaan ning jõuti
arusaamisele, et kuna esmaspäeva hommikupoolikul rongkäigul
ilmselt pealtvaatajaid-kaasaelajaid just jalaga segada ei ole, tuleb

Värviline rongkäik andis võimaluse tunda päris-laulupeo-tunnet. Foto: Liia Laats

seegi roll endal täita – paigutasime klassid mööda alevikku, kus
siis peale rongkäigu pea möödumist iga klass kampa hüppas.
Samuti loosis õpilasesindus
igale Haljala Kooli klassile oma
värvi, et esinemisriietusega juba
silma paistaks, millise tiimiga
tegu on! Eriti hästi paistiski värvilisus välja hommikul ettevalmistustunni ajal koolimajas, kui
värvi järgi kohe oli selge, kus
mis klass tegutsemas. Päikselises hommikus sätendas iga klass
oma värvides ka Haljala alevikku läbinud rongkäigus, tooni
andsid erivärvilised õhupallid ja
rõõmuhõisked! Meie kartus liiga väheste pealtvaatajate kohta
jäigi õnneks vaid hirmuvarjuks

– lapsevanemaid, sõpru, endisi
õpetajaid oli kohale tulnud kaasa
elama nii rongkäigule kui laulupeole.
Lauluväljakule, ehk siis Haljala rahvamaja pea uhiuuele
väliterassile, saabudes ootasid
meid kokatädid – otseloomulikult saime kõik maitsta laulupeosuppi! Kõht täis, alustasime
kontserdiga. Iga klass kandis ette
ühe suvise ja särava loo, millele
sai piknikutekil istudes mõnusalt
kaasa ümiseda (või, kel julgust
rohkem, lausa hõisata). Ilmataat
toetas meid päikse ning värskendava tuulega (mis küll vahepeal
kippus kooli lippu ümber ajama),
ninad said veidi punaseks praetud, nagu päriski laulupeol!

Haljala kooli esindavad 4.-7.
juulil toimuval laulupeol „Minu
arm“ kaks laulurühma – Haljala
pisipiigad ja Haljala poisid. Nagu
oleme kuulnud, ei mahtunud
mitte kõik laulu-ja tantsupeolised Tallinnasse väljakule ja kaare
alla esinema, ei mahu mitte kõik
UNESCO eestvõttel koostatud
inimkonna suulise ja vaimse pärandi meistriteoste nimekirja
pandud pidusid vaatlema. Laulu-ja tantsupidude tunde edasikandmine on aga meie igaühe
ülesanne – me ei pea laule-tantse õppima vaid peole pääsemiseks! Kui me oleme üldjuhul
häbelikud sooloartistidena, siis
kooris laulab eestlane hea meelega ning just koorimuusikat peavad paljud Eesti sümboliks.
Haljala koolipere eestvedamisel toimunud I Koolilõpu Laulupidu jättis südamesse ühislaulmise rõõmu, igatsuse kohe-kohe
algava suvevaheaja järele ning,
lootuse kohtuda järgmisel aastal
samal ajal taaskord veerandtuhande lauljaga Haljalas.
Greete Toming
Haljala Kool

jukese - need antakse kooliastme
vaid väga heade hinnetega lõpetanutele. Neiu on toonud koolile
mitmeid häid tulemusi - matemaatika olümpiaad 7 (32 osalejat), inglise keele olümpiaad 5 (36
osalejat), eesti keele olümpiaad
7 (36 osalejat), Nuputa võistlus
5-6. klassidele võistkondlik III.
Minna Marie Kask on aktiiv-

ne Haljala valla noortevolikogu
ja Haljala Kooli õpilasesinduse
liige. Aastate jooksul on Minna
Marie esindanud kooli erinevatel olümpiaadidel ja ettevõtmistes, väga paljudes tegevustes on
Minna juhendajaks olnud Haljala
kooli eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Külli Heinla, kes nii läbi
selle aasta kui varasemaltki te-

Anti kasutusluba Haljala alevikus Rakvere mnt 26 katastriüksusel asuvale
tanklahoonele, Idavere külas Kuusemaa katastriüksusel asuvale elamule,
Rutja külas Tannu katastriüksusel asuvale elamule ja Vainupea küla Salmekivi katastriüksusel asuvale elamule.
Väljastati projekteerimistingimused Tatruse külas Vahtramäe katastriüksusele elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust,
Võsupere külas Paalipõllu katastriüksusele suvila püstitamiseks ja Eisma
külas Männituka katastriüksusele kõlakoja püstitamiseks.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat talveperioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Väljastati luba avaliku ürituse „Võsu jaanituli“ korraldamiseks
23.06.2019 Võsu rannamäel.
Kooskõlastati Võsu Kooli töötajate koosseis 2019/2020 õppeaastaks.
Otsustati esitada ettepanek Ivar Lillebergi nimetamiseks MTÜ Rakvere
Haigla juhatuse liikmeks.
Infotunnis arutati:
- pöördumist seoses töövaidlusega
- jätkusuutliku kogukonna projekti (kaugtöökuubikud valla avalikus
ruumis)
12.06.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati ühele isikule sotsiaaltoetus summas 100 eurot ja kahele isikule
sotsiaaltoetus teenuse eest tasumiseks teenuseosutaja poolt esitatud arve
alusel.
Otsustati võtta vastu Evox OÜ koostatud Käsmu küla Neeme tee 24a
maaüksuse detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Otsustati võtta vastu Osaühing Projekteerimiskeskus koostatud Võsu
aleviku Kalda tn 3 maaüksuse detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Eraldati Haljala valla 2019. aasta eelarvest ühekordset toetust MTÜ-le
Looduskaitse 1200 eurot, MTÜ-le Võhma Seltsimaja 870 eurot ja MTÜ-le
Pedassaare-Natturi-Koolimäe Külaselts 250 eurot.
Anti nõusolek Vainupea külaseltsil kasutada 2019 eraldatud toetust
osaliselt Vainupea kabeli remondi-ja renoveerimisprojekti tellimise kulude katmiseks ja üle jääv osa kasutada vastavalt taotlusele kabeli kriitiliste
parendustööde tegemiseks.
Määrati kahele lapsele huvihariduse ja huvitegevuse toetuse.
Anti luba Ruf Eesti AS-l korraldada ilutulestik Vihula mõisa saarel
21.06.2019 ja Hansa Ilutulestikud OÜ-l Vihula mõisa juures asuval põllul
06.07.2019.
Anti luba pikendada 26. juulil 2019 Võsu Rannafestivali toimumise aega
kuni kella 02:00ni.
Anti kooskõlastus, et 2019/2020 õppeaastal alustab Haljala Koolis 1.
klassis kaks paralleelklassi.
Tehti volikogule ettepanek algatada Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine ja esitati vastav eelnõu.
Otsustati muuta alates 1.07.2019 kuni 31.12.2020 MTÜga Aaspere Külakoda sõlmitud üürilepingut Aaspere haruraamatukogu ruumide kasutamise osas.
Otsustati lõpetada Terevete tn 10 kinnistu hoonestusõigus ja võõrandada kinnistu hoonestusõiguse omanikule kuna hoonestaja on täitnud kõik
hoonestusõiguse seadmise tingimused ja omab õigust kinnistu omandada.
Infotunnis arutati:
- Võsu rannafestivali korraldusest
- Võsu rand 1 kioskist
- vallavara tasuta omandamisest ja võõrandamisest seoses Merisiili DP
tekkivate katastriüksuste moodustamisega ning detailplaneeringu elluviimise lepingu sõlmimisest.
- Vainupea külas Neeme kinnistul toimuvast ehitustegevusest
- Vihula haruraamatukogu lahtiolekuaegadest

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 25
VÕSUL, 18. JUUNIL 2019 KELL 16:00.
Istungil osaleb 11 volikogu liiget: Leo Bergström, Annika Hallimäe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Aivar Maurer, Annes Naan, Margus Punane,
Anti Puusepp, Triin Toming, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osale Leo Aadel, Rainer Lille, Mare Raja, Koidu Saamot,
Greete Toming ja Tea Treufeldt.
Määrusega nr 64 kehtestati Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks toetuste andmise kord.
Määrusega nr 65 muudeti Haljala Vallavolikogu 18.12.2018 määrust nr 53
„Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ ja lisati korda huvilaagri
toetamine.
Otsusega nr 104 kinnitati Haljala valla 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.
Otsusega nr 105 algatati detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus
Lootuse tn 1 maaüksusele.
Otsusega nr 106 algatati Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava koostamine.

Jaagu Fond andis välja järjekordsed stipendiumid
2018/2019 õppeaasta stipendium
anti MTÜ Õpetaja Autähis juhatuse liikme Greete Tominga
poolt välja kooliaasta lõpuaktusel
12. juunil.
Haljala Kooli 6. klassi õpilane
Minna Marie Kask on läbi aastate õppinud ainult hinnetele „5“,
saades kooli poolt nüüd, II kooliastme lõpus, Väikese Jaagu ku-

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

gutsenud kooli uurimistööde,
emakeeleolümpiaadidega ning
koos lastega toonud koolile häid
ja väga häid tulemusi.
Eesti Õpetaja Autähis Jaagu Fond tunnustas Rakvere
Gümnaasiumi õpetajat Reet
Bobõlskit, kes on saavutanud
silmapaistvaid tulemusi pärimuskultuuri edendamisel.

Otsusega nr 107 valiti Viru Maakohtu rahvakohtuniku kandidaatideks
Lembo Pikkamäe, Kalju Kivistik, Merike Voore ja Enna Tiidemann.
Otsusega nr 108 muudeti Haljala Vallavolikogu 23.11.2017 otsust nr 15
„Haljala Vallavolikogu alatiste komisjonide
koosseisude kinnitamine“ arvates kogukonnakomisjoni koosseisust
välja Mihkel Moseli.

Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja valla
veebilehel: www.haljala.ee.
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Sport

Rannahooaja esimene võistlus –
Võsu rattapäev

juuli 2019

Essu duatloni tulemused
P kuni 6 a
1 koht Kuldar Kuldsalu 9.12
2 koht Mirko Konso 10.01
P 7-9 a
1 koht Mattias Erik Aitman 4.54
2 koht Sander Siilak 6.35
T 7-9 a
1 koht Mirabell Konso 5.27

Esimene kuld võideti kuni 3-aastaste vanuseastmes (3 kaasa arvatud), isa valvsa pilgu all ületab
Kevin Ruut kindla eduga finišijoone. Kohtuniku lippu hoiab staažikas rattapäeva kohtunik Eha
Sirelbu.
Kuni 3-aastaste tüdrukute parim oli Marietta Laanem,
järgnesid Arabella Vaino ja Mia Lisandra Undusk. Poiste
esimene Konrad Ruut, teine Dominic Luis Laaneväli
4-5 aastaste kiireim tüdruk oli Mia Laanem, teine Eliise
Vaino ja kolmas Katriin Kalda. Poiste kuldmedal riputati
kaela Sebastian Isopile.
6-7 aastaste külla noppis Marleen Desiree Geine, hõbeda
Lisandra Napritson, pronksi Marleen Pirn. Poiste samas
vanuseklassis oli poistes kiireim Ranel Luht, kellele järgnes
Kameron Urmet.
8-10 aastaste tüdrukute hulgas satis edu Helene Lülli,
järgnesid Loore Laurimäe ja Kristelle Urmet. Poiste kiireim
oli Rocco Vohli, teine Joosep Konsa ja kolmas Sander
Siilak.
11-15 aastaste tüdrukute kuldmedali võitis Christina Meijel,
poiste kuld Kevin Teinfeldt ja hõbe Marcus Napritson.
16 ja vanemad startisid 7 km rajale, mis viis Võsult välja
Rakvere suunas, Koljaku ristilt põõrati paremale Käsmu
suunas ja Kotka-Käsmu ristil võeti suund taas Võsu poole.

Vahetult enne Võsu algust pöörasid ratturid Käsmu-Võsu
kergliiklusteele ja möödudes rannaklubist põõrasid paremale
Mere tänava poole, enne mida jõudsidki finišisse. 21 km
läbijad sõitsid sama ringi kolm korda.
16 kuni 40 aastaste kiireimad naiste arvestuses olid Kirsti
Kütt, järgnesid Helena Lüll ja Kairi Landberg. parim mees
oli Kevin Mõttus, teine Kevin Teinfeldt ja kolmas Rico
Pärnaste.
41+ klassi kiireim naine oli Terje Vooglaid, kiireim mees
Kaido Urmet kellele järgnes Margus Kütt.
60+ meeste kuldmedal riputati kaela Jüri Teppele.
21 km kuldmedali võitis Kristi Aron. Samal distantsil
meeste arvestuses käis pingeline võistlus Avo Siilaku ja Võsu
rattapäeva mitmekordse võitja Madis Ojaliivi vahel, kes
sedapuhku pidi alla vanduma. Pronksile sõitis Tanel Naan.
Seekordset rattapäeva aitasid sisustada maanteeameti
liiklusohutuse ja jalgratta turvalisuse meeskonnad, lõbusaid
näomaalinguid tegid rattahuvilistele Võsu ja Haljala noortekeskuste esindajad.

M 15+
1 koht Kevin Teinfeldt 32.21
2 koht Avo Siilak 32.53
3 koht Johannes Pärssimess 36.28
N 15+
1 koht Katariina Siilak 33.59
2 koht Egle Privoi 34.09
3 koht Carmen Pajuste 34.57
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Tasub teada

juuli 2019

Varangu aiasõbrad käisid õppereisil
ja seadsid lillekimpe
Varangu aiandusalasest projektist osavõtjad käisid 18. mail
õppereisil.
Esimene sihtpunkt oli Tallinna Botaanikaaed. Avaalal oli
just kevadiste sibullillede õitsemisaeg. Eriti imelised olid
erinevad tulbi- ja hüatsindisordid. Palmimajas külastasime
säntpooliate näitust, kus lisaks
silmailule oli võimalik omale
soetada haruldaste sortide lehepistikuid. Botaanikaaia kasvuhoonetes tutvustas giid meile
troopiliste ja lähistroopiliste
taimede kollektsioone.
Tallinnast suundusime Loole,
kus on ainulaadses omapäras
restaureeritud vana tuuleveski uues kuues. Veskis toimetab

Ühispilt reisisellidest Kostivere karstialal. Foto: Maia Simkin

MTÜ Ajaveski. Majas toimuvad
erinevad tegevused, milleks on
põhiliselt erinevad käsitöö õpitoad. Eriti populaarne on hobikeraamika. Parasjagu olidki
lapsed savi voolimas. Perenaine
pakkus meile väga maitsvat lõunasööki.

Ajaveski lähedal on ainulaadne Kostivere karstiala ja loomulikult tegime seal peatuse,
et oma silmaga näha, milliseid
urkeid on tekitanud Eesti pikim
maa all voolav salajõgi.
Viimane külastuskoht oli Juminda poolsaar, kus külasta-

ÕNNITLEME VANEMAID

sime Tapurla külas Tõnu talu
puukooli. Saime palju infot
uute põnevate sortide kohta,
mida võiks koduaias kasvatada ja ostsime istikuid ka koju
kaasa. Kõik jäid reisiga rahule
ja ilusa ilmaga oli samuti väga
vedanud.
8. juunil toimunud õpitoas
said aiandushuvilised teadmised spiraalkimbu seadmiseks.
Valmisid kenad kimbud nii aiakui ka põllulilledest ja uudiseks
oli, et isegi „rakvere raibe“ ehk
tõlkjas sobib imehästi teiste lillede sekka.
Urve Kingumets
Varangu külaseltsi juhatuse liige

KERSTIN PAJUSTE ja MARGUS ERIN
poeg ROBIN SEBASTIAN ERIN sündis 07.05.2019
LIINA TOMMULA ja MARGUS SOON
poeg MATHIAS SOON sündis 08.05.2019
RENATE ja MATI JUHANSON
poeg KARL-JOHAN JUHANSON sündis 20.05.2019
DIANA ja RAIDO KUUM
Poeg LENNO KUUM sündis 29.05.2019

ÕNNITLUSED

94

VILLI KANDI – 12. juuli
LAINE MEIKAR – 14. juuli

91

UNO KÜBARSEPP – 04. juuli
ASTA ALESTE – 31. juuli

LÜHIDALT

Aaspere jaanituli oli meeleolukas

Karepal on tulekul kala- ja merepäev

15. juunil toimus ilusa
ilma saatel taaskord
Aaspere
Külakoja
platsil jaanituli
Toimusid eriilmelised jaanivõistlused,
mida kroonis traditsiooniline köievedu.
Kõik said osavust ja
kiirust proovida viguritega viievõistluses ja
sitkemad naised ja mehed näidata tugevust vankriratta hoidmises.
Lasteaialapsed meisterdasid jaaniussikest ja läbisid vahva otsimismängu. Auhindu aitasid väga põnevateks komplekteerida Aaspere
Agro, Perepubi, Trendsetter Europe OÜ, Seminari pood, Eedeni
aed ja Hawaii Express.
Muusikalist meeleolu lõi Olev Mäe ansamblist Compact, kelle
saatel tantsiti maa mustaks. Õhtuhämaruses ja hommikukarguses
andis sooja jaanilõke.
Järgmise aastani!

Ootame kõiki 13. juulil Karepale kala- ja merepäevale.
Päeva alustame kell 11 laadaga. Kauba valik saab olema üsna kirju. Pakutakse muidugi kala ja kalatooteid, samuti lihatooteid, köögivilju ja maitsetaimi, kitsetooteid, koduveini, marju ja marjakrõpse, mett, erinevat käsitööd ja palju muud huvitavat.
Laadamelu tekitab Tiia Paist muusika ja tegevustega, esinevad
Kunda seeniortantsijad. Majas saab vaadata näituseid. Suures saalis
on üleval Eisma küla kunstniku Airin Lehesoo maalid ja kaminasaalis tulevase kunstniku, 10 aastase Meril Ojangu pliiatsijoonistused.
Laat on plaanitud kella 14ni või kui kaupa ja inimesi jätkub, ka
pikemalt. Seega, kui suundute Kunda merepäevale, ärge jätke Karepat külastamata.
Õhtune pool algab kell 18 ülevaatega kalapüügi ja sadama tegevusest Karepal, millest oleme palunud rääkima Olavi Kasemaa.
Õhtu jätkub Indrek ja Paul Kristjan Kalda kontserdiga. Rahvast
tantsitama on kutsutud ansambel Sada ja seened. Vaheaegadel esineb show-trupp Amici ja toimub õnneloos. Kogu õhtu on avatud
puhvet kohvi ja hea-paremaga.
Loodame ilusat ilma ja rohket osavõttu. Kohtume Karepal!

MTÜ Aaspere Külakoda

Ene Loo

90

LOREIDA AITMAN – 30. juuli

89

ELSA SAKS – 06. juuli
ASTA ERAPART – 31. juuli

87

INGA METSAR – 01. juuli
VILMA KARI – 04. juuli
ELLEN PRASS – 12. juuli
EINO LÄNTS – 22. juuli

86

HILDE LEHTMETS – 31. juuli

85

MILVI TAMBIK – 16. juuli

84

IMBI LANI – 11. juuli
VELLO KÄOSAAR – 11. juuli
ÜLO NIISUKE – 15. juuli

83

TEATED

Suvisest reisist Naissaarele!

Haljala valla eakate piknik

Seoses suure nõudlusega Naissaare reisile korraldame sinna
kaks sõitu. Kõik endise Vihula valla territooriumil reisile registreerunudsõidavad Naissaarele 28. augustil.Reisile on veel vabu
kohti, kiirustage!
Täpsem info tel 5669 4345; 3258 644 Eha

Sellel aastal toimub Haljala valla eakate piknik 19.08 kell 12.0017.00 Lainela Puhkekülas. Kohapeal on muusikaline etteaste
ning pakutakse suppi. Soovikorral võib kaasa võtta enda piknikukorvi. Piknikule saab registreeruda kuni 02.08 telefonil 5656
6931 Urve Vogt või 5669 4345 Eha Veem. Registreerumisel anda
teada ka transpordivajadusest.

EVI SOPPE – 06. juuli
HELLE LEEMETS - 13. juuli
MAIMU UUSTALU – 23. juuli

82

ELLA PALMAR – 13. juuli
PEETER SCHASMIN - 27. juuli

81

URVE MÜÜR - 27. juuli

80

VILLU RÄÄMET – 21.juuli

75

AINU HERMLIN – 02. juuli
RAIVO TOMING – 02. juuli
REIN EEVALD – 09. juuli
ASTA LANTO – 22. juuli
REIN KAISLA – 27. juuli

70

TOIVO PAJU– 02. juuli
REINHOLD TOMBAND – 04. juuli
MATTI KOSK – 06. juuli
REET VAHERSALU – 10. juuli
TOOMAS KASK – 11. juuli
ARVI LIIV – 26. juuli
AINA LUKAŠENKO – 30. juuli

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
SINAIDA URVET
HANS OJASAAR
LEMBIT NURGA
ELLE TILGA
ELJO SIKKA
NAUMI VAGULA

12.03.1933 – 19.05.2019
10.07.1949 – 20.05.2019
19.10.1931 – 23.05.2019
15.03.1949 – 28.05.2019
06.12.1936 – 08.06.2019
27.01.1929 – 18.06.2019

8
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KULTUURIKAVA.EE
Pühapäev, 7. juuli kell 12 Kalmistupüha Vainupea kalmistul
Teisipäev, 9. juuli kell 20 Paul Neitsov ja Brigita Murutar - „Valgust hinge“ Vihula mõisas
Kolmapäev, 10. juuli kell 19 Kokteilide ABC Haljala rahvamaja
Neljapäev, 11. juuli kell 19 Hedvig Hanson „Olemise viis“
Vihula mõisas
Reede, 12. juuli kell 17 Võsu Muusikapäevad & Võsu Jazz: Aiakontserdid Võsul
Laupäev, 13. juuli kell 11 Karepa kala- ja merepäev (19. kodukandipäev) Karepa rahvamajas
Laupäev, 13. juuli kell 12 Haljala kodukohvikute päev
Pühapäev, 14. juuli kell 12 Harrastusteatrite Teatripiknik Haljala rahvamajas
Pühapäeval, 14. juuli kell 19 Akustiline kontsert „Kus kulgeb
kuu“ / Ines Trio Vihula mõisas
Teisipäev, 16. juuli kell 20 Ivo Linna juubelikontserdid - IFF70
Vihula mõisas
Neljapäev, 18. juuli kell 19 Victor Crone ja Stig Rästa - teekond
muusikas Vihula mõisas
Pühapäev, 21. juuli kell 18 Georg Ots Võsul 6 Võsu rannaklubis
Pühapäev, 21. juuli kell 20 Indrek Taalmaa suve-eri „Onu Heinari lood“ Vihula mõis
Kolmapäev, 24. juuli kell 18 Kontsert Ilumäe kirikus
Neljapäev, 25. juuli kell 16 Kontsert Karepa rahvamajas
Reede, 26. juuli kell 19 Võsu Rannafestival Non.Stop.Music. Võsu Rannafestival Non.Stop.Music Võsu rannas
Laupäev, 27. juuli kell 15 Võsu Rannafestival Non.Stop.MusicVõsu Rannafestival Non.Stop.Music Võsu rannas
Laupäev, 27. juuli kell 20 Elina Nechayeva ja Jassi Zahharov
Vihula mõisas
Neljapäev, 1. august kell 20 Vestlusõhtu „Mida mehed tegelikult tahavad?“ Vihula mõis
Reede, 2. august kell 19:30 THE SWINGERS, Tanja Mihhailova-Saar, Birgit Sarrap, Mikk Saar Vihula mõisas
Teisipäev, 6. august kell 20 Hanna-Liina Võsa ja Koit Toome
„Õnne hoidma peab“ Vihula mõisas

KORSTNAPÜHKIJA TEENUSTÖÖD
AIVAR NEEDO KEPSEL OÜ
Telefon: 5101250
8,9,10,11,12,15,16,17,18,19 juuli
OSTAN IGAS SEISUKORRAS SÕIDUKEID! (SEISNUD, RIKKEGA,
ÜLEVAATUSETA JNE).
TEL: 5565 9595

ESMA
VÕSU SURKF ORDSELT
IKOOLIS!

TÄISKASVA
SURFILAANGUTE
RID

VÕSU SURFIKOOL 2019
MEIE SEITSMES SUVI VÕSU RANNAS SAAB OLEMA VINGEIM, MIS SENI OLNUD!

Mida laager endast kujutab?

*Lohesurfi koolitused kõigile osalejatele
*Aerusurfilaua (sup) laudade kasutus ja
matkad
*Skimboard surf koolitus
*Pallimängud
*Suupisted- ja joogivalik Surfcafes
*Õhtune päikeseloojangu chill surfikooli
terrassil

Aerusurfilaua
rfi koolitused • ilaagrid •
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Laagrid on kahepäevased
ja toimuvad vaid 2 korda!

13-14 juuli
10-11 august

SS
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HIND ÜHELE:
115eurot

Tel 517 8716
lisa- E-mail vosusurf@gmail.com
info: FB: Võsu Surfikool
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