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Kas emasüdant tunned sa?
Nii õrn, nii kindel! Muutmata
ta sinu rõõmust rõõmu näeb,
su õnnetusest osa saab!

Uus vallavanem Ivar Lilleberg
loodab valla juhtimises
erimeelsused likvideerida

Lydia Koidula
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Riina Kens: ema peab olema lahke ja hea
Emadepäeval, nii nagu
ka teistel suurematel pühadel, koguneb
Ilumäel Kenside perekond. Peres on ühtekokku 44 inimest: Riina
ja Heino, nende 9 last
koos kaasadega ja 24
lapselast.

Katrin Kivi
toimetaja

Kes on pereema Riina Kens?
Selle küsimuse peale teatas ta
lõbusalt, et on üks vana inimene, kes ei tunne ega saa aru, et
ta on vana: kogu aeg hüppaks,
kargaks ja lööks trummi.
„Suurema osa oma elust
olen olnud ema rollis,“ jätkas
ta. „Minu esimene laps sündis,
kui olin 18-aastane, viimane
kui olin 32. Kui lapsed suureks
kasvasid, siis algas minul uuesti lapsepõlv, ja hakkasin tantsu
lööma.“

SUURES PERES ON
OMAD VÄLJAKUTSED
Riina ise kasvas kolmelapselises
peres, kuid tema isal oli samuti
suur pere. Riina ütleb, et tema
lastel on pigem väikesed pered üks kuni neli last

Perenaise sõnul kohtub pere
enamus koosseisus jõuludel ja
ema-isa sünnipäevadel. Kokku
saadakse ka isade- ja emadepäeval ning jaanitulel, kuid siis
ei pruugi kõik korraga kohal
olla.“
„Praegu veel mahume
ühise laua taha,“ vastas
Riina küsimusele, et kas
nii suur pere korraga
lapsepõlvekodu katuse alla mahub. „Meil
on maja teine korrus spetsiaalselt selle
jaoks
kohandatud.
Sinna saame panna
pika laua, et koos süüa.
Suveti
laagerdame
seal.“
„Minul on sünnipäev
suvel aga isal märtsis, mõtlesime, et võib-olla hakkaks
sünnipäeva koos suvel pidama. Kui lapsi veel lisandub, siis
varsti tõesti ei mahu enam tuppa ära,“ naeris ta.
44 inimest ühes majas on paras väljakutse. „Vanasti oli nii,
et kui esimesed väimehed ja
miniad tulid siia majja, siis oli
hirmus kisa ja lärm, nagu itaalia pere. Mitte, et keegi oleks
karjunud, vaid meil on lihtsalt
palju elavat juttu ja nad läksid
sageli ära peavaluga. Nüüd on
nad muidugi harjunud. Teras ju
karastub.“

Anneli Kivisaar

taanne. Ükski
uus mõte või pöörane idee ei
ole tema jaoks teostamatu. Ehe
näide on üks suvine sünnipäev
2007. aastal, kui koos oli seltskond, kes ühel hetkel laulu lahti
lõi. Riina kommenteeris: „No
me peame selle segakoori ikka
ära tegema, kuulake ometi, kui
palju lauljaid meie kandis on.“
Mõeldud – tehtud! Järgmise kuu valla ajalehes ilmus
kuulutus, kus Riina Võhma
seltsi esindajana kutsus kõiki

nad ei taha õues olla. Küsivad,
et mis nad teevad seal. Nemad
tahaksid rohkem olla nutiseadmetes. Aga mina saadan ikka
õue, et vot kella kolmeni mängite õues. Siis tulevad ka mitu
korda vahepeal küsima, et
kas kell on kolm.“

EMA PEAB
OLEMA HEA

Riina Kens

PRAEGUSED LAPSED ON TEISTMOODI
Ema Riina rääkis, et tema lapsed olid väga iseseisvad, nagu
selle aja lapsed ikka tavatsesid
olla. „No multikaid nad ikka
said ka vaadata. Aga vahel, kui
asjad olid tegemata – olin neile ju vastikult karm ema – jäid

ümberkaudseid inimesi segakoori laulma… olen kindel, et
enam-vähem samasugune oli
ka Krõtakese tantsurühma algus.
Igal seltsil peaks olema
oma Riina – alati ja igal
pool tegutseja ja eestvedaja, kaasamõtleja, lahtiste kätega ustav kaaslane, kes hoiab omasid
ja kelle peale saab alati
kindel olla!
Aitäh, Riina, et Sa meil
olemas oled! Tänu Sinule on
meil ikka endiselt VÕHMA!

Meie Riina
on üks
äge
naine!
Just tema eestvedamisel juhtus 2007. aastal
see, et Võhmal
võttis
kohalikelt memmedelt
rahvamaja tegemised üle mõnevõrra
„noorem“ seltskond ja
tekkis uus mittetulundusühing nimega Võhma Seltsimaja.
Sellest ajast alates on Riina
käed olnud küljes kõigel, mis
vähegi toimetamist ja sättimist
vajab, olgu see siis näitlemine,
lavastamine, laulmine, tantsimine, kütmine, koristamine,
õmblemine, seltsi juhatuses
otsuste tegemine, talgutamine,
peokorralduses osalemine või
lihtsalt mõnusalt Võhma ägedatel pidudel pidutsemine.
Riina on oma ütlemistes väga
otsekohene ja tegemistes spon-

ka sellest
ilma.“

Sinu seltsiline Anneli

Ema oli
kodus haldjas
Ema......Praegu, olles 39 aastane ja mõeldes emale, siis
tekib suur tänulikkuse tunne!
Kuidas ta omal ajal on jõudnud
olla laste kõrvalt koduhaldjas,
lastele ema, mehele naine ja
lihtsalt inimene?
Kui ma oma ema tahkudeks
kirjeldan, nagu puu, kelle na-

„Lapsed
veetsid enamuse
aja õues, jooksid mööda metsi ja ehitasid onne. Minu kolm
poega on kuldsete kätega ehitajad ja olen neile öelnud, et
vaata kui hea, et ema teid omal
ajal tuppa ei lasknud.“
„Lastelastega on aga teisipidi.
Kui nad mulle külla tulevad, siis

jal lapsed sirguvad, siis ema oli
kodus haldjas, kes jõudis 2-kilomeetrisest puhta pesu hunnikust 3 sekundiga üles leida
mu lemmiksärgi! Ta jõudis selle
ka triikida, kuigi koolibussile
jõudmiseni oli jäänud 2 minutit. Enne seda jõudis ta saiale
vorsti lõigata ja punasõstramorsile suhkrut lisada – kõik see, et
neljal lapsel neljal lapsel saaks
päev alata!
Ema on olnud meile ema,
kes on suunanud, kuidas igal
laupäeval - pesupäeval - pesu
pesta. Otse kaevust veega pesu
loputamine on teinud käed
tugevaks ja karastanud
mind eluks. Ema on olnud isale naine. Nad
on mulle siiani eeskujuks, sest abielludes
tõotatakse
ju, et ollakse koos
nii rõõmudes kui
raskustes! Ema on
lihtsalt
inimene.
Ta on unistanud, et
saaks ennast teostada
kultuurivaldkonnas, ka rahust ja
vaikusest on ta unistanud
selle lärmi kõrvalt, mis teda

„Tagant järgi tarkusena võin ma öelda, et
emaks olemise juures
on kõige tähtsam see,
et sa oleksid koguaeg
kohal, hea ja südamlik. Ma ise tunnen, et
mul jäi sellest väga palju puudu,“ arvas Riina.
Riina viimased 4 last
sündisid aastaste vahedega, nende kasvamise ajal
rippus ta enda sõnul tihtipeale telefoni otsas ja nuttis
abikaasale, et enam ei jõua. Nimelt töötas pereisa ligi kümme
aastat metsas. „Meil oli nagu
visiitabielu.“
„Ema oli nagu miilits kodus,
pidi koguaeg paukuma, ja eks
nad olid ka parajad huligaanid.
Neid jätkus igale poole. Poistega oli palju lihtsam, tüdrukud,
need hakkasid vastu ju.“

peamist õpetust, mida ta lastele hommikust õhtuni tavatses
korrutada: „Üks kord kui ise
oled ema, siis tunned ja saad
aru, mis valesti tegid. Enne ei
saa aru, kui omal nahal oled läbi
teinud.“
Teine, mille järgi ka Riina ise
elab, on järgmine: „Kui teed,
tee hästi või ära tee üldse.“
Minu lapsed kasutavad ka
neid ütlusi oma elus. Näiteks
minu üks tütardest on restoranis juhataja ja seda tarkust teavad ka kõik tema töötajad.“
Riina sõnul tunneb ta oma
laste üle suurt uhkust. „Võrreldes nende enda lastega, oli neil
ju nii raske lapsepõlv: koguaeg
pidi teistega arvestama, toidulauaski ei saanud süüa nii palju,
et keegi jääks ilma.“
„Ülikooli haridusega on mul
kaks tüdrukut, selle on nad ise
saavutanud. Meil ei olnud ju
võimalik lapsi eriti koolitada,“
jätkas ta. „Nad on praegu nii
tublid, nad on sõnnikust niimoodi rammu saanud, nad saavad elus nii ilusti hakkama, nad
on väga lahtiste kätega. Ja mina
ei ole selles üldse osaline, olen
neile ainult suppi keetnud, aga
nad on ise kasvanud sellisteks,
nagu nad on.

OMA LASTE ÜLE UHKE
Riina rääkis, et tal on kaks

ümbritses, kui kodus õdede ja
vendadega lihtsalt mängisime.
Ta on edendanud kultuuri
Võhmal, meie oleme kõik suureks kasvanud ning anname
talle rahu. Igapäevaselt lapsed
muidugi helistavad ja kurdavad muresid, jagavad rõõme,
aga see kõik käib elutegevuse
juurde - eriti kui saabumas on
emadepäev!
Emadepäevaga seoses meenub mulle lapsepõlvest lugu,
mil eelmisel päeval korjasime

metsast kokku pool tonni sammalt, kännuseeni, mingeid varsi, ja tegime hommikul vara
köögilauale nendest ikebaana.
Joonistasime kaardid ja see oli
meie üllatus emale!
Hilisemast ajast üks kihvt
emadepäev oli kolm kevadet
tagasi. Vanem vend Märt vedas
oma õed metsa matkama, kus
ise lõkkeplatsi meisterdasime.
Õhtul lõkke ääres vennastusime, rääkisime lapsepõlvelugusid ja öö hakul uinusime
üksteise kaisus magamiskottides. Emadepäeva hommikul
venna oli õdedele - kes kõik
samas ka emad - pohlavartest teed teinud ja
üheskoos matkasime
Esku metsast kodu
poole! Koju jõudes
tervitasid
lapsed
saabunud emasid
ja meie tervitasime
oma ema! See oli
väga ere hetk emadepäevast.
Merike
Riina ja Heino tütar

Merike Kens
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Haljala Valla Sõnumid

MÕNE REAGA

Järgmine Haljala Valla Sõnumid
ilmub mai viimaseks tööpäevaks
Oodatud on vihjed ja kaastööd
iga kuu 15. kuupäevaks

Lahemaa looduse rüpes metsa ja mere ääres asub väike Võsu põhikool.
2019. aasta septembris kooliteed alustavad lapsed ootavad oma kaaslaseks
innustavat, avatud ja rõõmsameelset

KLASSIÕPETAJAT

Lihavõtteseadete meisterdamine. Foto: U. Kingumets

(osalise või täiskoormusega)

TÖÖ KIRJELDUS:
●●Lastele turvalise arengukeskkonna loomine ja koolirõõmu hoidmine;
●●õppe- ja kasvatustegevuste korraldamine;
●●koostööprojektides kaasalöömine.
PAKUME:
●●Väikeseid liitmata klasse;
●●sõbralikku ja toetavat meeskonda;
●●võimalusi enesetäiendamiseks ja arenguks;
●●võimalust olla otsustamisel osaline;
●●toredaid õpilasi.

Õunapuude kevadist hoolduslõikust tegemas. Foto: U. Kingumets

Varangu külaseltsi
kevadised toimetused.
Oleme jõudnud talvel alustatud aiandusalase projekti tegemistega kevadesse. 2. märtsil õppisime sibullillede ajatamist
ja tegime talikülvi. Juba ongi siis mulda pandud seemnetest
tärganud esimesed beebitaimed. 30. märtsil tegime ühes koduaias õunapuude kevadist hoolduslõikust. Kõik osalejad
said ise praktikas õiged töövõtted ära proovida ja Maia jagas
teadmisi ka teiste viljapuude ja marja-põõsaste hooldamiseks. 13. aprillil toimunud õpitoas meisterdasime lihavõtteseadeid. Järgmisel korral saame kokku 18. mail, kui toimub
õppereis Tallinna botaanikaaeda, Loo Ajakeskusesse ja Tõnu
talu puukooli. 8. juunil õpime seadma pidulikke lillekimpe.
Igakevadine talgupäev toimub 4. mail. Koguneme Varangu parki
kell 11.00, kus toimub tööde jaotus. Talgute lõpetuseks pakume
suppi, kohvi ja kooki. Ootame külarahva aktiivset osavõttu.
Urve Kingumets
Varangu külaseltsi juhatuse liige

Toimetamised Aasperes
Sellel aastal on Aaspere Külakojas toimunud juba nii mõndagi.
Oleme saanud kokku, et valmistada maitsvaid juustuteemalisi
toite, meisterdanud ja selle käigus tutvunud lamineerimisega.
Koolivaheaeg möödus tegevustega raamatukogus ja kostüümidiskoga külakojas. Vastlapäeval sõime suppi, tegime ise kukleid
ning lasime teadmiste peal liugu. Valla külade spordipäeval
saavutasime II koha. Meeskonda kuulusid Ahti Järve, Kristo
Vainumäe, Marko Lipp, Pille Lipp, Viljar Larin, Meeli Toomejõe ja Tõnn Lipp, kes päästis võistkonna au males. Kaasaelajaid
oli kohal isegi rohkem kui võistlejaid, millest oli ainult rõõm.
7. aprillil toimus Aaspere piirkonna koosolek, kus pandi paika
piirkondliku kogukonnakogu kandidaadid. Samuti tegeleti piirkonna arengukavaga.
Piirkondliku kogukonnakogu hääletus toimub 11. mail kell
14.00 Aaspere Külakojas ning hääletada saavad vaid registrijärgsed Aaspere, Sauste, Kärmu, Liiguste, Kõldu ja Kavastu elanikud.
Selleks, et piirkonna külade üldkoosolek saaks kogukonnakogu
ära valida, peab kohal olema vähemalt 10% ehk 45 inimest meie
piirkonna külade elanikest. Piirkondliku kogukonnakogusse on
esitatud järgmised kandidaadid: Viljar Larin (Aaspere), Alo Merilo (Kõldu), Juta Järve (Aaspere), Jaanus Valving (Kärmu), Regina
Kuuskla (MTÜ Aaspere Külakoda).
Piirkonna arengukava, mille koostamisel esimesi samme tegime, on kohalike inimeste omavaheline kokkulepe. Koos tegutsemiseks on vaja jõuda ühisele arusaamisele sellest, millised on
ühised probleemid, huvid ja vajadused. See teadmine võimaldab
seada ühist eesmärki ja valida ühiseid teid selle saavutamiseks.
Järgmiseks sammuks arengukava koostamisel korraldatakse küsitlus piirkonna elanike seas. Küsitlused on mai algusest kuni
mai lõpuni paberkandjal kättesaadavad Aaspere poes ja raamatukogus. Samuti on võimalik küsitlust täita ka elektrooniliselt,
aadressi leiab meie Facebooki lehelt.
Meie tulevastel tegemistel saab silma peal hoida vallalehe vastavas rubriigis.
Aaspere Külakoda

CV ja erialast haridust (võib olla omandamisel)
tõendavate dokumentide koopiad
palume saata 15. maiks 2019. a aadressil: liina.altroff@vosukool.ee.
Lisainfo: Liina Altroff, Võsu Kooli direktor, tel 5649 5863.
Oled meile väga oodatud.

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

1.-14. aprillil toimus kaasava
eelarve ideede hääletamine
Valida oli võimalik 7 idee vahel. Iga inimene sai anda ühe hääle.
Topelt antud hääled arvestati tulemustest maha.
Kui möödunud aastal panustas 69 valla elanikku kaasava eelarve
ideede hääletamisel, siis nüüd oli hääleandjaid ligi 200.
Sel aastal saavad hääletamise tulemusena esimensena oma projekti teostada Karepa rahvas (projekt nr 5 sai 55 häält) Tõenäoliselt
saavad kaasavast eelarvest osa ka teiseks jäänud Aaspere lastemänguväljaku projekti esitajad (projekt nr 4 sai 43 häält).
Täpsed summad selguvad peale hankeid. Lisainfot on võimalik
lugeda valla kodulehelt.
VHS

Vihula Mõis pakub tööd

HOOLDUSTÖÖLISELE
Kasuks tulevad oskused siseruumide
ja tehnosüsteemide remonttöödel.
Lisa info tel. 54502240 või saada CV
haldus.vihula@uhotelsgroup.com

Haljala Vallavalitsuses saab tööd:

Haljala Vallavalitsuses saab tööd:

(ametnik)

(ametnik)

EHITUSSPETSIALIST

Tööülesanded:
●●Ehitus- ja kasutusloa taotluste menetlemise korraldamine
ning vastavate lubade väljastamise eelnõude esitamine vallavalitsusele
●●Projekteerimistingimuste taotluste menetluse korraldamine
ja vastavate eelnõude väljatöötamine
●●Ehitus- ja kasutusteatiste menetlemine
●●Ehitusprojektide ja muu ehitusalase dokumentatsiooni arhiveerimise korraldamine
●●Valla esindamine oma töövaldkonnas tellitud tööde korraldamisel ja vastuvõtmisel
●●Valla omanduses ja kasutuses oleva vara parendamiseks vajalike ehitustööde mahtude kalkuleerimine ja vajadusel hankedokumentatsiooni tehnilise kirjelduse osa koostamine
●●Valla ehitusjärelvalve korraldamine
●●Kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine
Haljalas ja Võsul
●●Osalemine valla arengukava koostamises ja elluviimises ning
valdkonna eelrve koostamises
Ametikohale esitatavad nõuded
●●Ehitusalane eri-, kutse- või ametialane haridus
●●Teadmised ja kogemused ehitusvaldkonnas
●●Eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kestasemel ametialase sõnavara valdamisega.
●●Kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide,
Haljala valla õigusaktide ja töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine ja rakendamise oskus.
●●B-kategooria juhiluba ja sõiduauto kasutamise võimalus
●●Otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime, võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel.
Omalt poolt pakume
●●Võimalusi eneseteostamiseks
●●35 päeva põhipuhkust
●●Võimalust kaasa rääkida Haljala valla arendamisel
●●Erialast täiendkoolitust
●●Stabiilset ja vaheldusrikast tööd
●●Toetavad ja toredaid kolleege
Töökoht Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301 Lääne-Virumaa
Kandideerimiseks ootame elulookirjeldust, haridust tõendava
dokumendi koopiat ja motivatsioonikirja koos palgasooviga hiljemalt 12. maiks e-posti aadressil haljala@haljala.ee märgusõnaga
„ehitusspetsialist“. Lisainfo telefonil 518 7119– Aivar Aruja

FINANTSJUHT

Tööülesanded:
●●Valla eelarvestrateegia koostamine ja esitamine Vallavalitsusele
●●Valla arengukava koostamisel osalemine
●●Valla eelarve, lisaeelarvete koostamine
●●Valla eelarve täitmise kontrollimine, tulude ja kulude analüüs
●●Majanduslike analüüside koostamine
●●Finantsmajanduslikku tegevust puudutavate eelnõude
koostamine
●●Valla rahavoogude juhtimine

Ametikohale esitatavad nõuded
●●Majanduslik ja/või rahanduslik kõrgharidus
●●Töökohal vajalike teksti-, tabeltöötlus- ja andmebaasi
programmide ning elektrooniliselt peetavate andmekogude
kasutamise oskus.
●●Eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kestasemel ametialase sõnavara valdamisega.
●●Avalikku haldust reguleerivate õigusaktide tundmine
●●Kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide
ja Haljala valla õigusaktide tundmist.
●●Töövaldkonda reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine
ja rakendamise oskus.
●●Oskus planeerida tööprotsessi.
●●Otsustusvõime, kohuse- ja vastutustunne, algatusvõime,
võime osaleda uute lahenduste väljatöötamisel.

Omalt poolt pakume
●●Võimalusi eneseteostamiseks
●●35 päeva põhipuhkust
●●Võimalust kaasa rääkida Haljala valla arendamisel
●●Erialast täiendkoolitust
●●Stabiilset ja vaheldusrikast tööd
●●Toetavad ja toredaid kolleege

Töökoht Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
Kandideerimiseks ootame elulookirjeldust ja motivatsioonikirja
koos palgasooviga hiljemalt 9. maiks e-posti aadressil haljala@
haljala.ee märgusõnaga „finantsjuht“. Lisainfo telefonil 327
8228 – Merike Hunt
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Uus vallavanem Ivar Lilleberg
loodab valla juhtimises
erimeelsused likvideerida
Möödunud volikogu istungil valiti vallavanemaks enamushäältega
Ivar Lilleberg. Uurisime
Haljala Valla Sõnumid
toimetusega, kellega
on tegemist?

nüüd likvideeritud.“

PRIORITEEDID

Katrin Kivi
toimetaja

Ivar Lilleberg sündis 1988. aasta
hakul Rakveres, kuid esimesed
eluaastad veetis ta valdavalt
Võsul – seal möödusid ka kõik
tema senised suved.
Koolis käis Haljala valla uus
vallavanem Rakveres. Pärast
gümnaasiumi siirdus ta Tallinna
Tehnikaülikooli õppima ehitusinseneriks.
Kooli kõrvalt asus Lilleberg
tööle Tehnilise järelvalve ametisse teostama riiklikku järelvalvet ehitus- ja elektriosakonna
peaspetsialistina. „Näiteks Rakvere Spordihoone kandekonstruktsioonide tugevdamine on
minu ettekirjutuse tõttu tehtud,“ meenutas Lilleberg. „ Ühel
päeval pärast ligi viie aasta pikkust töötamist pealinnas pakkisin asjad kokku ja kolisin Võsule. See oli 2015. aasta mais.“
Lillebergil oli plaan hakata
tegelema vanemate eeskujul
aiandusega. „Paar kuud pärast
Võsule kolimist helistas mulle toonane vallavanem Annes
Naan ja kutsus valda Ehituse- ja
keskkonnatalituse juhatajaks.
Aiandusperiood oli lõppemas,
ja nii ma augustist alustasingi
tööd Vihula vallas.“
Valdade ühinemise käigus
Lilleberg koondati ja ta pühendus taas rohkem aiandusele –
tema ettevõttel SL Gardenil on
2000 ruutmeetrit kasvuhoone

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg

pinda. Olgu veel märgitud, et
Lillebergil on ka nooremaedniku kutsetunnistus Räpina Aianduskoolist.

VALLA ASJADEGA KURSIS
Kuigi Lillebergi peamine aur
on mõnda aega läinud ettevõtlusele, on ta Haljala valla arengutega kursis.
Nimelt osales ta kohalikel valimistel Eesti Reformierakonna
ridades ja rääkis kaasa planeeringute – ja kultuurikomisjoni
töös. Korra oli ka Kristjan Alanurme asemel volikogu liikmena tegev.
Uus vallavanem tunnistab, et
esimese hooga lükkas ta vallavanema ametikoha pakkumise
tagasi. „Aiandus käib praegu
täie lauluga,“ põhjendas ta.
„Oleks pakkumine tulnud sügisel, oleks otsustamine olnud
oluliselt lihtsam.“

Ta ütles, et võttis lõpuks
pakkumise vastu samadel põhjustel, miks ta aastaid tagasi
Võsule kolis ja ametniku töö
valis: „Tahtsin oma kodukohas
kaasa rääkida ja siin tegutseda.
See tahe on mul ka täna ja kuna
suutsin aiandusettevõtte töö
ära organiseerida, siis nii oli ka
„jah“ sõna võimalik anda.“
Lilleberg näeb Haljala valda
kui kahe näoga valda, milles
on palju vastandumisi. „Ilmselt
oleks Laekvere ja Vinnit lihtsam kokku panna. Meil on aga
nagu liidaks Pärnut ja Tartut –
kaks niivõrd erineva olemusega
kohta liita võtab ilmselt oluliselt
kauem aega.“
„Ka valla juhtide seas oli juba
mõnda aega erimeelsusi ja hõõrumisi, “ ütles vallavanem Lilleberg. „Vald ei tohi kannatada,
sest üks on kangem kui teine.
Selline olukord võiks saada

Esimese asjana plaanib uus
vallavanem lahendada Haljala
kooli ehitamisega seotud probleemid. „Kool tuleb kindlasti,
see on Eesti Reformierakonna
lubadus, kuid minu seisukoht
on, et kui saab odavamalt, siis
tuleb teha teistsugune kool.“
Teine prioriteet on Lillebergil rekonstrueerida Võsu
kool ja ehitada eraldi lasteaia
maja. „Minu eesmärk on enne
järgmisi valimisi valmis saada
ehitusprojektiga, millele on ka
ehitusluba väljastatud.“
Kolmanda probleemkohana
nimetas vallavanem Võsu perearsti teemat, kuid ei soovinud
esialgu detailidesse laskuda.
„Esimese hooga tundub mulle
isiklikult hea mõte perearstile
teha ruumid olemasoleva vallamaja laiendusse, kuid laual on
veel nii mõnigi hea lahendus –
millise variandiga edasi läheme,
otsustab volikogu.“
Mida arvab vallavanem aga
vallakeskuse asukoha kohta?
„Ühinemislepingus on kirjas, et
vallakeskus asub Võsul ja mina
seda muutma ei asuks,“ märkis ta. „Haljala on minu silmis
Rakvere eeslinn, kus suurem
liikumine toimub just Rakvere
suunal.“
„Haljala inimesed ei kaota
sellest midagi kui vallakeskus
on Võsul, Võsu aga saab ainult
võita, jätkas ta.“ „ See on minu
silmis ka põhi argument, miks
ma leian, et keskus peab jääma
Võsule. Need kodanikud, kes
soovivad vallaga suhelda Haljalas, saavad seda ka edaspidi
teha. Teenuskeskus ei kao kuhugi. Ametnikuga kohtumist on
võimalik korraldada nii vallamajas kui teenuskeskuses.“

Haljala alevikuvanemaks
valiti Margus Laigu

Käsmus toimuvad külavanema
ja kandikogu valmised
5. mail kell 11 toimuvad Käsmus külavanema ja kandikogu valimised. Kandidaatideks on esitatud järgmised külavanema kandidaadid: EDUARD VAINU; INDREK KRISTENPRUN
Külakogu kandidaadid: EDUARD VAINU, HERMAN KELOMEES, TAAVI SINIMÄE, HEINO LAANEMETS, ROBERT
AASA, VIRGE ONG, MARI-LIIS VOHLI, AARNE VAIK, HAIVO
LAULIK, INDREK KRISTENPRUN, ALAR LUIGE, VIRVE VÄLI
HVS

Toetame koos Jaagu Fondi!
Kevad on käes ja hakkab läbi saama üks edukas õppeaasta. Õpetaja Autähis MTÜ-l on hea meel anda välja teist aastat järjest
Jaagu stipendium.
Jaagu Fond on loodud Haljala Kooli andekate õpilaste ja õpetajate õppe-, loome- ja sporditegevuse toetamiseks.
Eelmisel aastal oli Jaagu stipendiumi suurus 400 eurot. Laureaatideks olid väga heade sporditulemuste eest õpilane Janar
Ojasalu ja tema treener õpetaja Meelis Kari.
Kutsun Sind hea Haljala Kooli vilistlane ja Haljala kogukonna liige toetama oma rahalise panusega meie andekaid lapsi ja
armsaid õpetajaid.
Annetus on võimalik teha pangaülekandega:
Õpetaja Autähis MTÜ EE802200221050802943 selgitusse JAAGU FOND
Õpetaja Autähis MTÜ-le tehtud annetused on tulumaksuvabad.
Täname kõiki toetuse eest!
Veiko Veiert
Haljala Kooli vilistlaste esindaja ja
Õpetaja Autähis MTÜ juhatuse liige

Maa-ameti enampakkumine
„Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 07.05.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga www.maaamet.ee.
Haljala valla objektid on järgmised:
37. Lääne-Viru maakond Haljala vald Karula küla Arupõllu
kinnisasi (88701:001:0977; 10,46 ha; kasutusala pindala 9,1 ha;
(M)) alghind 692.-, tagatisraha 173.-;
38. Lääne-Viru maakond Haljala vald Karula küla Laopõllu
kinnisasi (88701:001:0976; 8,35 ha; kasutusala pindala 7,26 ha;
(M)) alghind 552.-, tagatisraha 138.-;
HVS

Avalikest üritustest
Tuletame meelde, et avalike ürituste korraldamiseks tuleb taotleda avaliku ürituse luba. Haljala valla avalike ürituste korraldamise ja pidamise nõuded ning taotluse vorm on kättesaadav siit
https://www.haljala.ee/oigusaktid1. Jaanitulede korraldamiseks
tuleb kindlasti taotleda ka Päästeameti kooskõlastus. Avaliku
ürituse luba soovitame taotlema hakata kuu aega enne ürituse
toimumist, et tagada õigeaegne kooskõlastuste saamine ja loa
väljastamine.

11. MAIL KELL 14.00
AASPERE KÜLAKOJAS

kandikogu
valimine

8. aprillil kogunesid
teist korda Haljala
aleviku elanikud koosolekut pidama ja valima alevikuvanemat.
Ükshäälselt nimetati
alevikuvanemaks Margus Laigu.
Esimene kogunemine toimus
25. märtsil. Toona jäi alevikuvanem valimata elanike vähese
osavõtjate arvu tõttu.
Nimelt saab Haljala valla kogukonna statuudi kohaselt aleviku- või külavanemat valida
kui koosolekul osaleb 10 protsenti vastava koha elanikonnast.
Kui kvoorum jääb täitmata, siis
kogunetakse uuesti kahe nädala pärast ja siis enam kvoorumi
täitmise nõuet pole.
Esimesel kohtumisel oli hu-
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- Viljar Larin
- Alo Merilo
- Juta järve g
vin
- jaanus valskla
- regina kuu
vilisi kohale tulnud 18, teisel
korral veelgi vähem – 17.
Esimese sammuna loodab
vastne alevikuvanem alevirahvast aktiviseerumisele kutsuda
4. mail ja korraldada alevikus
„Teeme ära“ talgud.
„See oleks Haljala aleviku

rahvale hea võimalus oma majaümbrus korda teha ja pärast
pakuks Perepubis suppi ning
räägiks niisama juttu,“ ütles
Margus Laigu.
Laigu sõnul kogunetakse kell
11 Rahvamaja juures. „Teeme
tee-ääred puhtaks, neljas suu-

nas Haljalast väljuvatel teedel ja
alevikus sees. Supi söömine on
orienteeruvalt kell 13.“
Katrin Kivi
toimetaja

HÄÄLETADA SAAVAD
REGISTRIJÄRGSED AASPERE,
KÄRMU, LIIGUSTE, KÕLDU,
KAVASTU, SAUSTE ELANIKUD
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20.03.2019 istungi kokkuvõte

Tasub teada

Euroopa Parlamendi valimiste
korraldamisest Haljala vallas

Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 560 eurot.
Määrati Vainupea külas Jõekalda katastriüksuse ja Jõerahva
katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Jõerahva, Jõekalda ja Jõekääru sihtotstarbega elamumaa
100% ja Rutja külas Jõekalda katastriüksuse ja Kaasiku katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks
Kaasiku, Jõekalda ja Niidu sihtotstarbega maatulundusmaa maa
100%.
Otsustati lugeda erandkorras ja tähtajaliselt üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks ja üks
jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Kuni teede kandevõime taastumiseni kehtestati üle 8 tonnise
registrimassiga transpordivahendite liikluskeeld kohalikel teedel.

Haljala vallas on kaks valimisjaoskonda:
valimisjaoskond nr 1, asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik,
Haljala vald (Võsu Rannaklubi
hoone)
valimisjaoskond nr 2, asukohaga Tallinna mnt 13, Haljala alevik, Haljala vald (Haljala
Rahvamaja)

27.03.2019 istungi kokkuvõte

VALIMISTOIMINGUD

Jäeti rahuldamata vaie Haljala Vallavalitsuse 24.01.2019 ettekirjutuse nr 7-5/45-25 kehtetuks tunnistamise nõudes.
Määrati sotsiaaltoetus neljateistkümnele isikule kokku summas 2523,80 eurot.
Nõustuti Võsu alevikus Sagadi metskond 308 ja Sagadi metskond 329 maaüksuste jätmisega riigi omandisse.
Väljastati MTÜ-le Free Flow Studio tegevusluba projektlaagri
„Dance Until U Drop“ korraldamiseks 2019 juuli ja augusti kuus.
Väljastati Tambsaar OÜ-le luba avaliku ürituse „Võsu suve
avamine 2019!“ korraldamiseks Võsu alevikus 1. juunil 2019.
Väljastati ehitusload Aukülas Arneki katastriüksusele elamu ja
kõrvalhoone püstitamiseks ja Võle külas Tiitsu katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
Anti kasutusluba Karepa külas Treieri katastriüksusel asuvale
elamule, Põdruse külas Vanda katastriüksusel asuvale biopuhastile ja Toolse külas Kadakamarja katastriüksusel asuvale elamule.
Määrati Võsu alevikus Mere tn 16a katastriüksuse maa sihtotstarbeks elamumaa 100%.
Kinnitati alates 10.04.2019 Vihula haruraamatukogu lahtiolekuajad: E 10.00 – 17.00; K 12.00 – 19.00, N 10.00 – 16.00. T, R,
L, P suletud.
Tehti volikogule ettepanek nõustuda ASle Tariston kaevandusloa väljastamisega Altpere liivakarjääris ja esitati vastav eelnõu.
Tehti volikogule ettepanek võtta vastu OÜ Aka Natura koostatud Võsu Sadama laienduse detailplaneering (Töö nr: 32-2015)
ja esitati vastav eelnõu.
Tehti volikogule ettepanek algatada Essu küla Madismäe ja
Visuoja kinnistute osas üldplaneeringu põhilahendust muutva
detailplaneeringu koostamine ja esitati vastav eelnõu.
Otsustati Võsu alevikus asuvat vallale kuuluvat tenniseväljakut
edaspidi mitte välja rentida ja anda Haljala valla Spordikeskuse
hallata. Avo Seidelbergil töötada välja ja esitada vallavalitusele
kinnitamiseks tenniseväljaku kasutamise hinnakiri.

3.04.2019 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kaheksale isikule kokku summas 1510 eurot.
Kinnitati riigihanke „Haljala valla jäätmejaamade opereerimine 2019-2022“ tulemused ja tunnistati edukaks pakkumuseks
Mittetulundusühing Lääne-Viru Jäätmekeskus poolt esitatud
pakkumus.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja perioodiliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Nõustuti Mustoja ojal Vihula külas Vihula mõisa maaüksusel
paikneva Vihula Veskijärve paisutamisega ja paisutusele vee erikasutusloa andmisega.
Kehtestati VIRU VARAHALDUS OÜ poolt koostatud Käsmu
küla Ranna tee 13 maaüksuse detailplaneering (Töö nr 81-0516).
Kehtestati Osaühing Projekteerimiskeskus pool koostatud
Käsmu küla Neeme tee 23 maaüksuse detailplaneering (Töö nr
190/0517).
Kehtestati Osaühing Projekteerimiskeskus poolt koostatud
Võsu aleviku Lõuna tn 4 ja 6 maaüksuste detailplaneering (Töö
nr 192/0717).
Anti kasutusload Eisma külas Kajaka vkt 19 katastriüksusel
asuvale ajamajale, Pihlaspea külas Männiku katastriüksusel asuvale elamule, Haljala alevikus Uus põik 2 katastriüksusel asuvale
elamule ja Haljala alevikus Võsu mnt 45a katastriüksusel asuvale
elamule.
Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Kalda tänav L1 katastriüksusel liitumiskaevust Kalda tn 16 katastriüksuseni vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks. (Märkus: edaspidi kooskõlastab
veeettevõtja liitumispunkti rajamiseks tingimused vaid kinnisel
meetodil ehk teede läbikaevamist enam ei lubata).
Nõustuti maa erastamisega Idavere külas Taarapõllu kinnisasja katastriüksuste liitmise eesmärgil ja Aaspere külas Tammela
kinnisasja katastriüksuste liitmise eesmärgil.
Nõustuti ettepanekuga määrata Võsu alevikus Merisiili detailplaneeringualal moodustatavatele liikluspindadele kohanimed krunt nr 7 liikluspinnale Taeva tänav ja krunt nr 13 liikluspinnale
Kungla tänav ning suunati eelnõu avalikustamisele.
Muudeti Haljala VV 19.07.2018 määruse nr 11 „Haljala valla
koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
kord“ § 4 lõiget 5 ja sõnastati see järgnevalt: „Rühma nimekirja kinnitatakse 25. augustiks lapsed, kes saavad pooleteiseaastaseks sama aasta 1. oktoobriks ning kelle vanem või hooldaja
on avaldanud soovi lasteaiakoha kasutamiseks sama õppeaasta
algusest. Hiljem kohta soovivad lapsed kinnitatakse vabade kohtade olemasolul rühma jooksvalt, vastavalt vanema poolt avaldusele märgitud tähtajale“.

mai 2019

Euroopa Parlamendi valimistel
on hääletamisõigus Eesti kodanikul, kes on valimiste päevaks
saanud 18-aastaseks, Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul kes on
valimispäevaks saanud 18-aastaseks ja kelle püsiv elukoht on
Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse
ning kellelt tema päritoluriigis
ei ole hääletamisõigust ära võetud.
Siseministeerium
saadab
hiljemalt 5. maiks igale valijale
valijakaardi. Kuni 15. maini võib
valija, kes ei ole saanud valijakaarti või kelle andmetes on
vigu, pöörduda avaldusega vallasekretäri poole.
16.-19. mail on võimalik hääletada
maakonnakeskustes.
Meie maakonnas on selleks
Rakvere linna valimisjaoskond
nr 2. Valimisjaoskond asub Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
ruumides (Lai tn 7, Rakvere).
Hääletamine algab kell 12 ja lõpeb kell 20.
Elektrooniline hääletamine
algab 16. mail kell 9 ja kestab
ööpäevaringselt kuni 22. mai
kella 18.
Kõikides jaoskondades toimub eelhääletamine esmaspäevast 20. maist kuni kolmapäeva
22. maini. Hääletamine algab

kell 12 ja lõpeb kell 20.
Valimispäeval 26. mail 2019
algab hääletamine kell 9 ja
lõpeb kell 20.
Kui valija terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus
hääletamist esitades vallavalitsusele või otse jaoskonnakomisjonile kirjaliku avalduse.
Valimispäeval kella 9st kuni
14ni võib valija esitada kodus
hääletamise taotluse telefoni teel jaoskonnakomisjonile.
Kui jaoskonnakomisjon leiab,
et taotlus ei ole põhjendatud,
teavitab ta taotluse rahuldamata jätmise asjaoludest selle
esitajat.

VALIMISJAOSKONDA NR 1,
asukohaga Võsu Rannaklubi,
Mere tn 6, Võsu alevik kuuluvad:
Võsu kant - Võsu alevik ja Koljaku küla;

Esitati Peeter Toominga nimelise fotopreemia väljaandmise kord
volikogule menetlemiseks.
Kinnitati Võsu Kooli lasteaiakoha taotlemise avalduse vorm,
Haljala Lasteaed Pesapuu lasteaiakoha taotlemise avalduse vorm
ja Haljala valla koolieelsete lasteasutuste koha kasutamise lepingu
vorm. (Vormid leitavad asutuste veebilehelt).
Otsustati esitada müügikioski seadustamist puudutav küsimus
seisukoha kujundamiseks kogukonnakomisjonile.
Vallavalitus toetab isiku algatust rajada valla maale Võsu spordihoone juurde tennisesein.

10.04.2019 istungi kokkuvõte
Kooskõlastati Haljala Kooli palgakorralduse põhimõtted.
Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 679,68 eurot.
Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajale hooldajatoetus.
Määrati kolmele isikule isikliku abistaja teenus.
Määrati kahele isikule koduteenus.
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Haljala
vallale kuuluv Võsupere külas asuv Saare-3 korteriomand alghinnaga 6000 eurot.
Nõustuti maa erastamisega kinnisasjaga liitmise eesmärgil ja
määrati koha-aadressid Idavere küla, Hiiekiilu, Võsu alevik, Võpsiku vkt 1a ja Võsu alevik, Võpsiku vkt 3a.
Nõustuti Noonu külas Tiimuse maa ostueesõigusega erastamisega hoonete omanikule.
Esitati Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja maakonna arengustrateegia tegevuskava volikogule heakskiitmiseks.
Määrati Mittetulundusühingus ARENDUSKODA Haljala valla
liikmeõiguste teostajaks 16. aprillil 2019 toimuval üldkoosolekul
Anneli Kivisaar.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 250.00 eurot Tallinna Tehnikakõrgkooli Arenduskeskus MTÜ-le Taavi Lehari 34. Lääneranniku Eesti Päevadel Ameerika Ühendriikides Portlandis osalemise
toetamiseks rahvatantsuansambli Savijalakesed koosseisus ja 150
eurot 2019. aastal toimuva Peeter Toominga nimelise fotopreemia
auhinnafondi suurendamiseks.
Otsustati lubada Eisma Külalistemajas suveperioodil, ajavahemikus 02.05.2019 - 30.09.2019 ülemäärase müra tekitamist (vali muu-

Vergi - Sagadi kant - Natturi,
Pedassaare, Pihlaspea, Vergi,
Altja, Mustoja, Oandu, Tepelvälja, Lauli, Sagadi, Kakuvälja,
Lobi, Lahe ja Koolimäe külad;
Käsmu kant – Käsmu küla;
Võhma - Palmse kant - Muike, Palmse, Võsupere, Metsanurga, Sakussaare, Vatku,
Tõugu, Võhma, Ilumäe, Joandu,
Uusküla, Aasumetsa, Korjuse ja
Eru külad.
Valimisjaoskond
korraldab
eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.

VALIMISJAOSKOND NR 2,
asukohaga Haljala Rahvamaja,
Tallinna mnt 13, Haljala alevik
kuuluvad:
Haljala kant - Haljala alevik,
Vanamõisa, Idavere, Lihulõpe,
Auküla, Võle, Tatruse ja Kisuvere külad;
Aaspere kant - Aaspere, Kärmu, Liiguste, Kavastu, Sauste ja
Kõldu külad;

Essu kant - Essu, Aasu ja Põdruse külad;
Varangu kant - Varangu, Pehka, Kandle ja Aaviku külad;
Annikvere – Vihula kant Vila, Villandi, Adaka, Metsiku,
Salatse, Annikvere, Noonu, Karula, Haili, Vihula, Tiigi, Kosta
ja Paasi külad;
Karepa kant - Rutja, Karepa,
Tidriku, Toolse, Andi, Eisma,
Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad.
Valimisjaoskond
korraldab
eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimisjaoskonnas
saavad
hääletada valijad kelle elukoha
andmed on rahvastikuregistrisse kantud Haljala valla täpsusega.

Kogu info valimiste korraldamise kohta on leitav www.valimised.ee. Valijatele on tööajal
avatud infotelefon 631 6633.

sika) neljapäeval kuni 00.00ni ja reedest pühapäevani kuni kella
02.00ni.
Väljastati Skanton Kinnisvara OÜle reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Haljala vallas Võsu alevikus Võsu-Lepispea teele eksponeerimiskestusega 22.04.2019 kuni 01.11.2019.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja perioodiliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Nõustuti tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks Haljala valla omandis olevatele Võsu alevikus asuvatele
Lootuse tänava (koormatava ala pindala on 137 m2) ja Mere tänava
(koormatava ala pindala on 65 m2) 0.4 kV maakaabelliinile.
Väljastati ehitusload Altja külas Paarma katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Käsmu külas Ranna tee 25 katastriüksusel majandushoone laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust,
Essu külas Mõisa tn 2 katastriüksusel olemasoleva kontori- ja
olmehoone ümberehitamiseks, Vihula külas Poe katastriüksusel
kaupluse laiendamiseks ja Võsu alevikus Mere tn 16a katastriüksusele elamu püstitamiseks.
Anti kasutus kasutusluba Haljala alevikus Tervete tn 10 katastriüksusel asuvale elamule.

17.04.2019 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 880 eurot.
Väljastati projekteerimistingimused Oandu külas Oandu-Möldri
katastriüksusele abihoone püstitamiseks ja Tiigi külas Oruküla katastriüksusele abihoone püstitamiseks.
Omaniku taotluse alusel lõpetati Mustoja küla Laine maaüksuse
detailplaneeringu koostamise menetlus.
Kinnitati 2019. aasta kaasava eelarve hääletamistulemuste alusel
esimesena realiseerimisele kuuluvaks ettepanekuks “Karepa rahvamaja esise tee katmine tänavakividega“.
Määrata huvihariduse ja huvitegevuse toetus ühele õpilasele.
Otsustati korraldada Haljala koolihoone projekteerimiseks ja
ehitamiseks töövõtja leidmiseks avatud rahvusvaheline riigihange
„Haljala Kooli projekteerimine ja ehitamine“.
Eraldati valla eelarve „Muu vaba aeg, kultuur ja religioon
(08600)“ alt SA-le Võsu Kuurort tegevustoetuseks 3 500 eurot.
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Tasub teada

mai 2019

Tule reisile!
Sellel aastal on eakatele kavas
kolm reisi.
Hooaega alustame 23. mail
ja külastame ühepäevase reisiga Põltsamaa kanti. Kadrina ja Tapa kaudu sõidame
Järva-Jaani, edasi Peetrisse,
kus tutvume Järvamaa suurima
kirikuga ja Müüsleri mõisa ja
Kilplastemaaga.
Külastame
hiljuti renoveeritud Aruküla
mõisa ja Tollide kabelit Koerus, siis väärtuslikku kirikut ja
seda ümbritsevat kalmistut ning
kaunist Väinjärve. Väinjärve ja
Ervita mõisade kaudu jõuame
Norra mõisavare juurest algavale allikatemaale – näeme
Oostriku, Võlingi, Sopa jt allikaid. Sõidame läbi Endla looduskaitseala, Tapiku, Kalana ja
Lustivere mõisa Põltsamaale,
kus lõunatame. Külastame lossivaremetes asuvat linnamuuseumi ja huvitavat kirikut ning
naudime kuulsaid Põltsamaa
veine. Jalutame veel linna- ja
jõepargis, näeme uut kalatreppi ja Uue-Põltsamaa mõisa
(kiikame roosiaeda). Koduteel
läbi Pajusi ja Rutikvere mõisade, Päinurme, Huuksi, Peetri

SELLE KEVADINE
OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING
Haljala vallas toimub ohtlike
jäätmete kogumisring 4. mail.
Vastu võetakse kõiki kodumajapidamises tekkivaid ohtlike
jäätmeid s.h luminestsentslampe, värve, liime, vaikusid, patareid, akusid, ravimeid, ohtlike
aineid sisaldavaid pakendeid,
õlifiltreid, mootoriõlisid, olmekemikaalid ja elektri ja elektroonikaseadmeid.
Jäätmeringi peatuspunktid ja
kellaajad on toodud allolevas
tabelis.
Täpsemat infot saab Haljala
valla
keskkonnaspetsialistilt
Kuldar Pärnalt. E-kiri: kuldar.
parn@haljala.ee, tel 505 1127.

peatume veel väärtusliku Esna
puuhäärberi juures. Roosna-Alliku kaudu saabume koju tagasi.
Reisi esialgne hind 35 eurot
(hind sisaldab lõunasõööki).
2-3 juulil toimub reis Setomaale. Sõidame mööda Rakvere -Tartu mnt, teeme peatuse
Melliste ”Käbitares”, jalutame
Ahja mõisapargis, tutvume
uhke Mooste mõisakompleksiga. Räpina mõis, aianduskool
ja uhke dendropark, lõuna Puuriida Pubis. Võõpsus jõuame
Setomaale ja põikame Beresje vanausuliste külla Venemaad
vaatama ja kui jõuame, siis
ka Laossina randa ja tsässoni juurde. Jätkame Mikitamäe
kaudu Värskasse, kus tutvume
väärtusliku kiriku ja kalmistuga
(Anne Vabarna haud) ning külastame Seto talumuuseumit,
kus kuuleme setude eluolust
ja kommetest, tutvume taluhoonetega ning kuulame kaunites rahvariietes leelokoori
privaatset esinemist. Seejärel
sõidame Vahtraoru seebikotta
Kolossovas ja jätkame piki Vene
piiri Koidula kaudu Võrumaale, kus majutume kaunis Piusa

Ürgoru puhkekeskuses Väike-Härmal ja õhtustame.
2. päev: Sõidame tutvuma
võimsa Vastseliina ordulinnuse varemetega, külastame
muuseumi Neuhauseni majas,
kabelit ning vana sepikoda - suveniirikauplust. Ronime avara
Meremäe vaatetorni ja jõuame
läänesetode keskusesse Obinitsale, kus külastame Kauksi
Ülle ja Evar Riitsaare Seto Galeriid, lauluemade nõlva, Hilana
Taarka hauda, kirikut ning lõunatame Seto Seltsimajas. Seejärel tutvume rekonstrueeritud
Piusa liivakoobaste, värvika
liivakarjääri ja Savikojaga, Lindoral Jõeveere talumuuseumi
põneva vanavaraga ja teeme
jalutuskäiku Piusa jõe kaldal
kõrguvatele Härma müüridele – Eesti suurimatele liivakivipaljanditele (edasi-tagasi ca
4 km). Sõidame Lasvale, kus
vaatame omapärast Veetorni
galeriid ja kaunist järve ning
alustame koduteed läbi Võru ja
Tartu.
Reisi esialgne hind 95 eurot (sisaldab majutust ja kõiki
toidukordi).

Kolmas reis toimub 13.augustil Naissaarele. Sõidame
Tallinna Lennusadamast Aurik Katharinaga Naissaarele
ja alustame ca 3 tunnist veoautomatka saarel, mille käigus näeme massiivseid Peeter
Suure nim. Merekindluse ehitisi, saare põhjatipu, Virbu otsa
majakat, miinitehase varemeid,
Lõunaküla kirikut, kalmistut,
Omari küüni ning muidugi
saare kaunist loodust. Tagasi
sõidame läbi Naissaare “pealinna” Männiku (muuseum,
sõjaväeraudtee, puhkemajad).
Supleme sadama juures kaunil
liivarannal ning asume laeva.
Tagasiteel sõidame Maardusse/
Kallaverre ja külastame iidse
Rootsi-Kallavere
külamuuseumi ja endise fosforiidikaevanduse käike Ülgasel. Reisi
esialgne hind 55 eurot (hind
sisaldab ka lõunasööki).
Osalemissoovist
saab
teada anda sotsiaaltöötajatele (Eha tel 56 694 345; Urve
56 566 931)

KOHT

ALGUSAEG

LÕPPAEG

AASPERE (KESKUS,TEERISTIS)

10:00

10:15

HALJALA (KESKUS, TALLINNA JA RAKVERE MNT TEERISTIS
PARKLAS)

10:25

10:40

ESSU (KESKUS,BUSSIPEATUS)

10:50

11:05

KAREPA (RAHVAMAJA)

11:25

11:40

EISMA (SADAMA TEERIST)

11:50

12:05

VAINUPEA (BUSSIPEATUS)

12:10

12:25

KARULA (PARKLA KARULA-VAINUPEA RISTMIKUL)

12:30

12:45

VIHULA (KAUPLUS)

12:50

13:05

SIKKANI (BUSSIPEATUS)

13:10

13:25

SAGADI (KAUPLUSE PARKLA)

13:35

13:50

VERGI (VERGI SADAMA TEERIST)

14:00

14:15

VÕSU (BUSSIPEATUS)

14:30

14:45

KÄSMU (BUSSIPEATUS)

14:55

15:10

VÕSUPERE (KOHVIK ''KOHVIKANN'' PARKLA)

15:30

15:45

Peeter
Toominga
nimeline
fotokonkurss
tuleb taas
Nii nagu 1999. aastast kombeks
saanud, antakse igal paaritul
aastal Haljala vallas välja Peeter
Toominga nimeline fotopreemia. Preemia väljaandmisega
propageeritakse
fotoloomingut ja tunnustatakse valdkonna
edendajaid.
Sel aastal on fotokonkursi
teemaks Carl Sarapi ja Peeter Toominga jälgedes aastal
2019. Konkursile on oodatud
fotoalbumist „55 aastat hiljem.
Virumaa“ üheksast erinevast
kohast tehtud uued ülesvõtted.
Konkurss on ühtaegu nii
uuenduslik kui ka nostalgiasse kalduv. Uuenduslik, kuna
esmakordselt on lubatud kogu
fototöötluse ampluaa oma hiilguses. Ajaloolist mõõdet lisavad
1937. ja 1992. aastal Carl Sarapi

MÕNE REAGA

?

Sinu pilt

ja Peeter Toominga fotojäädvustused, mis on konkursitööde
lähtematerjaliks.
Samuti ärgitame konkursiga fotohuvilisi liikuma. Fotojaht viib huvilised üle Virumaa
üheksasse erinevasse paika, kus
taas ülesvõtmist ootab 12 Sarapi
ja Toominga poolt jäädvustatud
kaunist või huvitavat paika.
Fotod tuleb esitada 1. oktoobriks
2019
digitaalselt
e-posti aadressil haljala@haljala.ee märgusõnaga „Fotokonkurss“.
Fotodele lisada autori ja
esitaja täpne nimi, aadress,

telefon ja e-posti aadress. Fotodele esitatavad tingimused:
resolutsioon 300 dpi, suurus
mitte väiksem kui 2480 x 1795
pikslit, JPG/JPEG formaadis.
Igasugune fototöötlus on lubatud ja teretulnud. Iga konkursil
osaleja võib esitada kuni 5 pilti.
Haljala vallavalitsus jätab endale õiguse kasutada konkursil
auhinnatud fotosid Haljala valla
ja Peeter Toomingaga seotud
väljaannetes mittekommertslikel eesmärkidel.
Konkursitöid hindab viieliikmeline
konkursikomisjon
koosseisus Jaan Künnap, Avo

Seidelberg, Ain Liiva, Enar Essenson ja Maiga Parksepp. Fotokonkursi auhinnafondi suuruseks on 500 eurot.
Fotoalbumi „55 aastat hiljem. Virumaa“ eeskujul valmib
näitus, kus Toominga ja Sarapi
fotodele on lisatud foto samast
kohast/objektist aastal 2019.
Fotokonkursi lähtematerjal
on kättesaadav aadressil http://
bit.do/fotojaht või Kutsume
kõiki fotojahile!
Kristi Aron
abivallavanem

Ootame avaldusi
lasteaedadesse ja koolidesse
Lasteaiad
Ootame teie avaldusi Haljala Lasteaed Pesapuu rühmadesse
ning Võsu Kooli lasteaiarühmadesse Võsul, Vihulas ja Võsuperes
käesoleva aasta 20. maiks.
Avalduste blanketid leiate Haljala valla kodulehelt https://
www.haljala.ee/oigusaktid2
Lisainfo:
Haljala Lasteaed Pesapuu – direktor Riina Tamberg (tel 5646
3478, lasteaed@haljala.ee)
Võsu Kooli lasteaiarühmad – õppejuht Aet Kruusimägi (tel
5333 1583, info@vosukool.ee)
Vastuvõtt 1. klassi
Haljala Kool ja Võsu Kool ootavad 2019/2020 õppeaastal I
klassi astuvate õpilaste vanematelt sooviavaldusi lapse kooli vastuvõtuks 31. maiks. Haljala Kooli avalduse vorm on leitav kooli
kodulehelt
https://www.haljala.edu.ee/teated/opilaste-vastuvott. Võsu Kooli avalduse vorm on leitav kooli kodulehelt http://
www.vosu.edu.ee/avalduste-blanketid.html. Lisaks avaldusele
palutakse esitada ka lapse tervisekaart, lapse isikut tõendavat
dokument, lapse koolivalmiduse kaart ning foto (3x4 cm) õpilaspileti tarbeks.
HVS

Suviste laste- ja
noortelaagrite toetamine
Haljala vald toetab huvitegevuse ja huviharidusega seotud laagris osalemist, kui see toetab tema kooliaasta jooksul harrastatud
huvitegevust. Toetatakse lapse ühes laagris osalemist kuni 100%
ulatuses.
Kui laager pole huvihariduse ja huvitegevusega seotud, vaid
pakub lastele ja noortele vaba aja veetmise võimalust laiemalt,
on võimalik taotleda laagri hüvitamist sotsiaaltoetuse näol.
Laagrituusiku kompenseerimine toimub sellisel juhul abivajadusest sõltuva toetuse alusel, mille maksmisel arvestatakse leibkonna sissetulekuid.
Laagris osalemise toetuse saamiseks tuleb esitada vabas vormis avaldus, milles märgitakse ära järgnev:
Lapse nimi ja isikukood
Laagri korraldaja andmed (organisatsiooni nimi, registrikood)
Laagri toimumise aeg
Laagri toimumise koht
Avalduse võib esitada nii paberkandjal kui ka digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel.
Lisainfo huvitegevusega seotud laagrites osalemise toetamise kohta – abivallavanem Kristi Aron, tel 5518626, kristi.aron@
haljala.ee
Lisainfo sotsiaaltoetuste kohta – sotsiaaltöö juht Klaarika
Adonov, tel 327 8225, klaarika.adonov@haljala.ee
HVS

Laagrituusiku
kompenseerimisest
Haljala Vallavolikogu 17.04.2018 määruse nr 16 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ kohaselt ei ole enam eraldi laagritoetust. Laagrituusiku kompenseerimine toimub abivajadusest
sõltuva toetuse alusel, mille maksmisel arvestatakse leibkonna
sissetulekuid. Kui pere neto sissetulek jääb alla Haljala Vallavolikogu poolt kehtestatud madala sissetuleku piiri (pere esimene
liige 420 eurot kuus ja iga järgnev liige 300 eurot kuus), on õigus
esitada abivajaduselt sõltuva toetuse avaldus laagrituusiku kompenseerimiseks.
HVS

Haljala Valla Sõnumid
Haljala Valla Sõnumid on mõeldud jõudma iga
Haljala valla elaniku ja asutuse postkasti. Kui
mingil põhjusel ei jõua valla leht teieni kuu
kolme viimase tööpäeva jooksul, siis palun
andke sellest teada aadressil: leht@haljala.ee
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Sport / Kool

Võsu kooli lapsed käisid tööl

SPORT
PIMEVÕRKPALLI VÕITIS VERGI
14. aprillil Haljalas toimunud „Pimevõrkpalli” võistlustel osales
kolm võistkonda: Vergi, Haljala ja Võmu.
Noortest koosnenud võistkond Võmu võitles küll kõvasti, kuid
geimide lõpus siiski väsisid ja tuli leppida kahe napi kaotusega.
Finaal oli väga tasavägine. Esimese geimi võitis Haljala 21-19,
teise Vergi 22-20 ja otsustava geimi samuti Vergi 11-9. Seega paremusjärjestus: esikoht koht VERGI , teine HALJALA ja kolmas
VÕMU.
Marco Aitman

Stardis kõige nooremad jooksjad Ruudi Vask, Kameron Urmet ja Marion Kuuskla

KOLMIKVÕISTLUSE JOOKSUVÕISTLUS
TOIMUS VÕSU-KÄSMU KERGLIIKLUSTEEL
Kolmikvõistluse jooksuetapil
Võsul osales 21 jooksjat.
T kuni 6 0,3km
1.koht

MARION KUUSKLA

2,12

P kuni 6 0,3km
1.koht
2.koht

KAMERON URMET
RUUDI VASK		

1,16
2,31

T 7-9 0,7 km
1.koht

KRISTELLE URMET
TÕNN LIPP		
MATTIAS ERIK AITMAN
SANDER SIILAK		
MINNA MARIE KASK

N 18+

10 km

1.koht

ANNI JÕE		

2,15
2,27
2,45
18,22

PRIIT KUUSKLA		
ROBIN RANDOJA		
AAP ALLMÄGI		
MARKO LIPP		
ALO ALLMÄGI		
KRISTO VAINUMÄE

38,38
48,31
48,54
50,23
53,28
1,03,03

M 39+ 10 km
1.koht
2.koht

AVO SIILAK		
RAAVO VASK		

44,31
51,39

RAHVA DISTANTS
N 18+
1.koht
2.koht
3.koht

5 km
PIRET PÄRTLI		
MARJU VENDLA		
REGINA KUUSKLA

22,26
27,15
58,58

M 18+ 5 km
1.koht

KAIDO URMET		

töövarjuks võtavad. Kindlasti
kasvas kohe mitu korda võimalus, et lapsed just külastatud
valdkonna oma edasiste õpingute raames valivad. Samuti aitab saadud kogemus tulevikus
otsustada juba tuttava töövõtja
kasuks ning leida võimalusi ise
oma piirkonna ettevõtlust arendada. Lühiajaliselt pole projekti
mõju ehk hoomatav, aga pikaajalises vaates muudab koostöö
ettevõtjatega nii mõndagi.
Töövarjuks ei käinud sel korral aga vaid õpilased. Külastasime samal päeval Võsu kooli
klassiõpetajatega Tartu TERA
kooli ja tutvusime sellega, kuidas nemad õppimist korraldavad ja mil viisil koolikeskkonda
sõbralikumaks muudavad.
Soovime tänada kõiki Võsu
Kooli lapsevanemaid ning kümneid Eesti ettevõtjaid, kes olid
valmis Võsu koolis toimuvasse
töövarjutamise projekti panustama ning võimaldama noortel
oma ettevõtete ja ametite sisuga tutvuda. Aitäh lapsevanematele, kes mõistsid, et nemad ise
on kõige lähem lüli oma lapsele
töömaailma tutvustamisel, ning
tööandjatele, kes uskusid, et
teooriaga peab kaasas käima ka
praktika.

ees tekitas õpilastes meeldiva
ärevuse. Töid oli eri valdkondadest. Kunstialase töö „Linn“
autor oli Noel Lünekund, kes
tutvustas oma tušijoonistuse
kaudu lääne ja idamaade arhitektuuristiile. Komisjonil jäi
ainult imetleda töö teostamise
täpsust ja korrektsust. Tikitud pilti „Skorpion“ esitles Elis
Heinmaa. Ka see töö nõudis
püsivust, täpsust ning mustri
lugemise oskust. Õmblemine
algab kanga valimisest ja lõigete
otsimisest – seda tõestas Heleri
Tamberg, kelle loovtööna olid
valminud pluus ja püksid.
Ahhaa-elamuse
pakkusid
Ave Saar ja Elis Hiiemäe, kelle 12 keraamilist vaasi lähtusid
aasta 12 kuust, olid vaimukad,
huvitavad ning kaunid ja teostatud eri tehnikates. Tüdrukud
kinkisid oma vaaside komplekti
koolile.
Ka kaks lillepostamenti olid
tehtud kingituseks – seekord
emale emadepäevaks. Madias

Reno Laur ja Sergei Serebrjakov põhjendasid valikut sellega,
et tahtsid oma kätega midagi
valmis teha. Oma kätetööd tutvustas ka Kusta Ismael, kel oli
valminud toekas tool.
Kooli ajaloo jäädvustamiseks
on tähtis Risto Ridali ja Marko Saare loovtöö – nad filmisid kooli üritusi, esitluseks oli
6-8-tunnisest materjalist kokku
pandud mõneminutine treiler.
Ajalugu, aga oma perekonna
ajalugu jäädvustas Elli-Maria Küti uurimistöö. Põhjaliku
uurimistöö – nii referatiivse
teoreetilise osa kui ka praktilise uuringu kaasõpilaste seas
– koolikiusamise teemal koostasid Maris Mogilnõi ja Heily
Ehamaa. Kuidas korraldada riikide teemapäevi ja need ka läbi
viia oli Stefi Pärnoja ja Karl-Johannes Annuse töö sisuks. Arvutimängude temaatikat puudutasid oma töös Arnis Avar
Sammalpärg ja Markus Punane.
Huvitavad
loomingulised

loovtööd valmisid Karin Kivilol (interaktiivne õppevahend
Inglismaa
vaatamisväärsuste
tutvustamiseks) ja Isabel Tambergil (animafilm „Kassi päev“).
Peale praktilise töö tegemise õppisid noored kirjalikku
osa õigesti vormistama, õppisid seda, kuidas teha koostööd
omavahel, aga veel tähtsam –
koostööd oma juhendajaga.
8. klassi õpilased tõid veel
välja, kui oluline on siinjuures
oskus ise oma aega planeerida
– toodi välja, et tulevikus sarnast tööd tehes ei tasuks kindlasti asja jätta hiljapeale, pigem
alustada võimalikult vara ning
panna kindlasti kõik asjad kirja.
Märgiti ära, et teemaks tasuks
valida midagi, mis ka iseennast
huvitab – nii edeneb töö palju
tõhusamalt ja ka endal on motivatsiooni järjepidevalt tegutseda.

4. Mart ja Kalju ratsutasid karjamaalt koju. 500 m enne
kohalejõudmist otsustasid
nad korraldada ebahariliku
võistluse, mille pidi võitma
see, kelle hobune viimasena koju jõuab, 15 min. seisid
mõlemad ratsanikud paigal.
Mööduja, kuulnud võistluse
tingimustest,andis
poistele nõu. Mõne minuti pärast
selgus võitja. Mida soovitas
mööduja poistele?

8. Mis on ainuke mittemetall,mis on toatemperatuuril vedelas olekus?

hed tähistavad ühesuguseid
numbreid, erisugused erinevaid numbreid ja veel on
antud,et (i+ i): i=i ?

5. Milles seisneb mehaanika
kuldreegel?
6. Miks ei ole Kuul heli kuulda?

10. Mardilt küsiti:“ Kui palju on üks pluss üks pluss
üks?“ Ta vastas:“ Miku.“ Arvutus kirjutati järgmiselt:
üks+üks+üks= miku

7. Mis on see valgusallikas,
millelt valgus levib meieni
ca. 8,3 minutit?

11. Millised numbrid on selles
avaldises sifreeritud, kui on
teada, et ühesugused tä-

Liina Altroff

Võsu kooli lapsed lõid 22. märtsil kaasa algatuses „Võta laps
tööle kaasa!“, et näha ja kogeda,
milline on tema vanema, vanavanema, onu või tädi igapäevatöö, tööpäev ja -keskkond, töö
sisu ja selle väärtus.
Esimesed olulised karjäärivalikud teevad lapsed juba põhikooli lõpus. Mida varem saab
noor aimu tööelus toimuvast,
seda teadlikumad on valikud
ning seda rohkem oskab ta õppimist edasiste valikutega seostada. Aga seda enam ollakse
valmis tegema julgeid valikuid
ka suvistele tööpostidele kandideerides.
Võsu kooli õpilased käisid
tööl väga erinevates paikades:
hotellis,
perearstikeskuses,
metsatööfirmas, raadios, vallavalitsuses,
raamatukogus…
Kõiki valdkondi ei jõuagi üles
lugeda. Seinast seina oli ka
ameteid, mida noortele tutvustati: raamatupidaja, toateenija,
arst, jne. Õpilastel oli töölehena
kaasas spikker, mida töö juures
tähele panna ja märgata. Koolis

Oma huvist lähtuvalt tuleb
põhikooli õpilasel koostada
8. klassis loov- või uurimistöö. Loov (uurimis)töö pakub
võimetekohast eneseteostust,
arendab koostöö ja iseseisva
töö kogemusi, võimaldab eri
õppeaineid lõimida.
Haljala kooli 8. klassi õpilased kaitsesid oma loov- ja
uurimistöid 12. aprillil. Juba
septembris-oktoobris
valisid
õpilased töö teema ning leidsid juhendaja. Järgnevad kuud
kulusid plaanidest-kavanditest
töö teostamiseni. Praktilise töö
juurde tuli õpilasel koostada ka
kirjalik aruanne.
Viimane etapp – töö esitlemine ja kaitsmine komisjoni

53,27

M 18+ 10 km
1.koht
2.koht
3.koht
4.koht
5.koht
6.koht

tehti pärast üheskoos kokkuvõtteid ja jagati kogemusi.
Raadios on üks nupp, mida
ei tohi vajutada, sest siis lülitub kogu raadio välja. Saatejuht
peab olema avatud silmaringiga ja oskama kommenteerida
muusikaga seotuid üritusi.
Haiglas on oluline meeskonnatöö ja kogu aeg peab käsi
desinfitseerima. Töö on vaheldusrikas, sest kõik haiged on
erinevad ja vahetuvad kogu aeg.
Sarnane töö on ka perearstil,

kes peab hästi viisakalt käituma
ja patsiente kontrollima.
Ma koorisin kartuleid, tegin
lastele võileibu, korjasin nõusid, arvasin, et see töö on kõik
nii lihtne, aga tegelikult enne
kui toit jõuab lauale, tuleb teha
suurt tööd.
Kui tallu lähed, tuleb käed
külge panna, mitte niisama vaadelda!
Anna endast maksimum õppimisel, et hiljem elus oleks
rohkem valikuvõimalusi ja vali
endale sobiv eriala. Ennast tuleb kogu aeg täiendada.
Soovitan õppida kõiki aineid
võimalikult maksimaalselt, et
aju oleks tulevikuks paremini
treenitud ja omastaksid tööalased teadmised kiiremini.
Õppida võõrkeeli ja matemaatikat, et saaks ka välismaal
hakkama.
Ma arvan, et rakendusteadusharu (nt infotehnoloogia)
kuna see areneb tänapäeval
kiiresti ja õpilastel on rohkem
perspektiivi sellel ala häid töökohti leida!
Lisaks sellele, et lapsed saavad töövarjuna päriselt aimu
sellest, mida erinevates valdkondades töötamine endast kujutab, on kasu kahtlemata sees
ka neil, kes lapsi enda juurde

Võsu kooli direktor

Keraamikast,
tikkimisest ja
puutööst arvutimängude ja
animatsioonini

T 10-14 3 km
1.koht

Gerli Einala

Võsu kooli huvijuht

3,01

P 7-9 0,7 km
1.koht
2.koht
3.koht
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33,02

Haljala Kool

VIKTORIIN

Viimane etapp rattasõidus toimub Aaspere Külakoja juures 11.
mail algusega kell 15.
Marco Aitman

LAUATENNISELAHINGUD
VÕSU MÄNDIDE ALL – VI ETAPP
Haljala valla lauatennise seeriavõistluse Võsu 7 eelviimase
kuuenda etapi võitis Aleksei Nikonorov Maardust, teiseks jäi
Maksim Sharofost samuti Maardust. Maardulaste kolmikvõidu
vääras noor Kadrina mängija Siim Arak, kes 3-4. koha mängus
alistas ülipõnevas mängus Anatoli Lansi. Parim omakandi noormängija oli Andrei Bekker, parim noor Mihkel Arak, parim naismängija Ülle Vilba, parim veteran Jaanus Lokotar ja Haljala valla
parim Avo Seidelberg.
Üldarvestuse asus peale kuuendat etappi juhtima Siim Arak,
kahe punkti kaugusele jääb Ülle Vilba. Järgnevad Mihkel Arak,
Arkadi Mašegirov, Avo Seidelberg, Kunnar Vahtras, Anatoli Lans, Aarne Idavain, Jaanus Lokotar ja Tarmo Nuija. Lans ja
Lokotar on esikümnesse jõudnud ühe etapi võrra vähem mänginuna ja on suure tõenäosusega viimasel etapil, 28.aprillil, medalikonkurentsis.
Avo Seidelberg

HALJALA KOOLI
IV VIKTORIINI
KÜSIMUSED
1. Mitu ristkülikut on joonisel ?

2. Kuidas nimetatakse aatomit
kus on elektronidest rohkem
prootoneid?
3. Klaasile veele lisatakse tilk
värvi ja kogu lahus värvub
ilma, et seda segatakse. Kuidas nimetatakse seda protsessi ?

9. St.Peterburgi
metroojaamade peatused on ehitatud
ülejäänud teest kõrgemale.
Jaama sisenev rong tõuseb
ülespoole, väljuv rong aga
laskub madalamale. Miks
selliselt ehitatud metroo
võimaldab
elektrienergiat
säästa?

III viktoriini parimad vastajad olid 9. klassi õpilased
Helen Semjonov (8,5 punkti) ja Hanna-Elery Klaus (7,5
punkti).
Viktoriini küsimused koostasid Merike Tiilen, Maret
Kivisaar, Rasmus Lindmaa ja
Kaido Härma. Vastused saata
hiljemalt 30. aprilliks meilile
kaido.harma@haljala.edu.ee
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Kool / Tasub teada
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18. mail toimub
Muuseumiöö üle Eesti
Kõikjal üle Eesti avavad 18.
mail Muuseumiöö puhul muuseumid ja keskused oma uksed, sellega on neljandat aastat
ühinenud ka RMK Lahemaa
rahvuspargi külastuskeskus ja
Oandu külastuskeskus. Sel aastal kannab muuseumiöö pealkirja „Öös on mustreid“
Tule ja leia oma muster 18.
mail Lahemaa rahvuspargi külastuskeskusest Palmses!
Otsida võid
11-16 kevadlaadalt
- kõik
on oodatud kauplema: ostma,
müüma, vahetama
11-23 kohvikust, töötubadest
ja näitustelt
18-20 Peeter Hussariga pajupilli meisterdades
20.00 kultuuriloolisel retkel
Anne Kurepaluga
Oled oodatud oma mustrit otsima ja leidma ja teistega jagama!

ÕNNITLEME VANEMAID

KÄTLIN SILD ja JANEK OJASALU
tütar MIIA-LIISA OJASALU sündis 18.03.2019
TRIIN PIMPERNEL ja MADIS LAURI
tütar ANETT LAURI sündis 28.03.2019

Lisainfo:
http://www.loodusegakoos.ee/ , info.lahemaa@
rmk.ee või telefonil 3295555
Oandu külastuskeskuses ja selle
ümbruse radadel ootavad 18.
mail ees kevadmatkad ja Muuseumiöö tegemised deviisi all
„Metsa mustrid“.
Kell 12.00 algab päevane loodusretk pikkusega ~ 4 km. Näeme ja loeme looduse mustreid.
12.00 – 21.00 saab õuel teha
„Kuulsate ja kummaliste puude
jalutuskäiku“ ning võtta puudelt
autogramme.
14.00 – 18.00 on avatud tööja kunstitoad, mis saanud inspiratsiooni üraskikirjadest ja
teistest looduse mustritest. Väljas on külastajate abil pidevalt
täienev pop-up näitus „Minu
metsamustrid“, kõigile, kes
selle jaoks joonistavad-maali-

ELINA HEILE ja TÕNU KÖSTER
poeg RUBEN KÖSTER sündis 01.04.2019
KATRIN MARTINSON ja RISTO SOOVÄLI
tütar SASKIA SOOVÄLI sündis 04.04.2019
ERIKA PUNANE ja GERVIN KALVET
poeg MATTEUS KALVET sündis 07.04.2019

vad-meisterdavad-kirjutavad
on kingituseks väike meene.
Metsarahva kohvikust saab osta
kohvi ja väikest ampsu, taimeteed pakume tasuta.
Kogu päeva on lahti ka Matkalise nõuandetuba ja kõik püsinäitused.
Päeva lõpetab videvikumatk,
mis algab kell 20.00, pikkus 4-5
km. Avastame koos teejuhiga

õhtuse metsa värve ja mustreid.
Info ja registreerimine:
http://www.loodusegakoos.ee/ ,
info.oandu@rmk.ee või telefonil 6767010

ÕNNITLUSED
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ALEKSANDER LORI – 12. maiKorjuse küla

90

ELLEN SILLANDI – 02. mai Aaspere küla

89

VILLU JAHILO – 09. mai Ilumäe küla

88

MILVI TAMME – 08. mai Haljala alevik
ZOJA TRUUMANN – 21. mai Võsu alevik

Vene keele nädal „Говорим
по-русски“
Aprillikuu viimane nädal viis
Haljala Kooli õpilased vene
keele lainele. Vene keelt õpitakse alates 5. klassist kaks korda nädalas, sel korral jõudis aga
meie suure naabri keel ka klassiruumist väljapoole.
Miks õppida vene keelt?
Vene keel on üks maailma
suurimatest keeltest – selles
keeles suhtleb igapäevaselt üle

260 miljoni inimese üle maailma. See ei ole ametlikuks keeleks mitte vaid Venemaal, vaid
ka Valgevenes, Kasahstanis ja
Kõrgõzstanis. Slaavi keelena
on vene keelel palju sarnasusi
poola, ukraina ja tšehhi keeltega. Venemaa kultuur on väga
mitmekülgne ning paeluv, suurt
osa sellest saad tundma läbi kirjanduse ning keele. Vene keeles
on tohutu hulk sõnu, millele
teistes keeltes vastet leida väga
keeruline. Kõik need vastused (lisaks muidugi veel palju
muudki) on need, mis peak-

sid panema sind mõtlema, kas
minu vene keele oskus on piisav.
Selleks, et Haljala Kooli pere
näeks Vene kultuuri laiemalt
kui vaid keeletunnis, tegutses õpetaja Ljudmilla hoolega
juba mitu nädalat. Õpilased
said proovida nutikust Kahoot!
viktoriinis, võtsid mõõtu kõige
rohkemate sõnade tundmises,
joonistasid kauneid pilte, õppisid deklameerimist ja isegi räppi! Esinema pidi nii oma klassile kui koolikaaslastele. Kuigi
enesekindlus oli osalejate endi

sõnul alguses vähene ja hirm
võõras keeles esinemise ees
nahavahel, kiitsid õpetajad esitlusi ülevoolavalt ning kaaslastegi poolt teeniti ära tugev aplaus.
Vene keelel on keerukas keeleline ja grammatiline struktuur, mille omandamine nõuab
rohkelt aega ning mõttetööd.
Küll aga viib pingutamine sihile – seda näitasid Haljala Kooli
õpilaste vahvad esitused vene
keele nädalal.
Haljala Kool

Loodusemehed Võsu koolis
Viimase paari nädala jooksul
sattus Võsu kooli kaks loodusemeest. Aga kuhu mujale nad
ikka sattuma peaks, kui mitte
Lahemaal looduse keskel asuvasse väiksesse põhikooli.
25. märtsil andis Võsu kooli
õpilastele ja lasteaiarühmade
lastele loodusloo tundi Aleksei
Turovski, kes jagas palju uusi
teadmisi oma hoole all kasvavate loomade kohta. Kuulsime
põnevaid ja südamlikke lugusid väikestest hülgepoegadest,
vaalalastest ja loomaaias hiljuti
sündinud pisikesest takinist.

15. aprilli hommikul alustasime koolipäeva üllatuskülalise
loodusemees Peeter Hussariga,
kes jagas Lahemaa lastele lausa
kohustuslikke teadmisi sellest,
mida teha siis, kui loomalapsed meie õuele või külavahele
satuvad. Kas teie teate, mida
öelda inimestele, kes rannas
kajakapojad pihus pilti teevad?
Või kuidas käituda siis, kui viga
saanud karu teile hoovi peale
satub? Võsu kooli lapsed teavad.
Küsige järele.
Võsu Kool
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LIA RAUDMÄGI – 13.mai Kõldu küla
HELJO SINISOO – 16. mai Kisuvere küla

86

ALEKSANDRA PETROVA – 06. mai Põdruse küla
ILME JURTSUK – 13. mai Haljala alevik
LUDMILLA LUHT – 20. mai Haljala alevik

85

HEINAR AASUMÄE – 03.mai Essu küla
SILVI TEINBAS – 23. mai Võsu alevik
ELMI SOOSAR – 21. mai Haljala alevik
ELGO-MAIROLD RAUDLA – 24. mai Varangu küla

83

LAILY KARINE – 17. mai Eisma küla
ERKKI KALEVI SUONIO – 17. mai Võsupere küla
KALJU JÕE – 31. mai Haljala alevik

82

ANTS KALME – 13.05 Rutja küla
URVE RÄÄMET – 13. mai Kõldu küla
MAIE BIRNBAUM – 17. mai Kiva küla
VENDO ELLAMAA – 21. mai Kisuvere küla

81

ENDEL VELBERG – 10. mai Metsiku küla
AADU NURMSALU – 13. mai Karepa küla
JAAN SAAVO – 14. mai Vainupea küla
ANTS SAAREMÄGI – 19. mai Kisuvere küla

80

ÜLO NIIN – 12. mai Pehka
MAILA VOOSEL – 06. mai Essu küla
MALLE ERIK – 12. mai Annikvere küla
EEVI TAMMEKAND – 17. mai Haljala alevik
TIIU KIBE – 20. mai Võsu alevik
LEA TOOMLA – 31. mai Võsu alevik

Aleksei Turovski Võsu koolis

Etluskonkurss
Rakveres
3. aprilli hommik rõõmustas
päikesepaistega, kuid jahmatas
maakondlikule inglise keele 3.5. klasside laste etlusvõistlusele
sõitvaid Võsu Kooli lapsi sellega, et kaks tublit etlejat olid haigestunud. Nii tuligi võistlustulle
minna vaid kahekesi.
Neljandat korda Rakvere
Eragümnaasiumis peetud konkurss tervitas meid toreda üllatusega väga põneva žürii näol,
kelleks olid neli Tapalt sõjaväelinnakust kohale sõitnud Briti
sõdurit koos Virumaa Teataja
ajakirjaniku Merily Raudlaga.
Noori etlejaid oli kohale tulnud
51 õpilast 13st maakonna koo-

75

list.
Tutvunud esinemisjärjekorraga, leidsime, et Võsu Kooli
kõige noorema vanuseastme
esindajal Madis Konsal (3. klass)
seisab ees võistluse avamine.
Madis esines julgelt, tema esitus
oli ilmekas ja sorav. See ei jäänud märkamata ka žüriil. Kokkuvõttes saavutas Madis oma
vanusegrupis esimese koha.
Meie teise esineja Kuldar Pedaku (5. klass) esinemine oli samuti kiiduväärt. Oma humoorika luuletuse luges ta ette lõbusa
miimika ja hoogsate žestidega.
Aitäh, Madis ja Kuldar, Võsu
Kooli väärika esindamise eest!
Mall Ränkson
Võsu kooli Inglise keele õpetaja

TOIVO TOOMIKAS – 25. mai Vanamõisa küla
LIINA KÕNNO – 04. mai Uusküla küla
LEENI VAHER – 05. mai Varangu küla
ANNE KAUKVER – 17. mai Käsmu küla
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LII VELBERG – 05. mai Metsiku küla
AHTO SINISOO – 18. mai Kisuvere küla
ELMAR NORMAK – 23. mai Põdruse küla
ASTA MEEKLER – 24. mai Põdruse küla
VIKTOR TAMBIK – 25. mai Võsu alevik

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
LIISA-ELVIINE PÄRISALU

08.11.1926 – 29.03.2019

RINGA EVALD

21.04.1955 – 29.03.2019

ANDRUS PEERMANN
RANNO KASK

		
		

27.09.1970-15.04.2019
08.04.2019 - 08.04.2019
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Reklaam
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KODUKOHVIKUTE PÄEV HALJALAS

KULTUURIKAVA.EE
Laupäev, 4. mail kell 10 Teeme ära! Aaspere
Pühapäev, 05. Mai kell 17 Naised Köögis uue albumi esitluskontserdid: ‘’Igavesti heitlike tunnete tango’’ - Naised Köögis
uue albumi esitluskontsert: ‘’Igavesti heitlike tunnete tango’’
Haljala rahvamajas
Laupäev, 11. Mai kell 12 kontsert “Kingitus emale” Haljala rahvamajas
14:45 Heategevuslik kohvik Aasperes (Aaspere Külakoda)
15:00 Kolmikvõistlus 2019 Aasperes (Aaspere Külakoda)
Pühapäev, 12. Mai kell 9 Emadepäeva matk Viitnal. Matka juhendab Viive Kiis (Aaspere Külakoda)
Laupäev, 18. Mai Muuseumiöö ja kultuurilooline retk Anne
Kurepaluga - Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus
Teisipäev, 21. Mai kell 18 Laste Klubi Aasperes (Aaspere Külakoda)
Kolmapäev, 22. Mai kell 20: Kaunid kontserdid Käsmus
2019 - Mida mehed tegelikult tahavad?
Neljapäev, 23. Mai kell 20 Kaunid kontserdid Käsmus 2019Kontsertsarja pass. Käsmu meremuuseum
20:00 Kaunid kontserdid Käsmus 2019 - PEARU PAULUS &
akustiline livebändKäsmu
Reede, 24. Mai kell 20 Kaunid kontserdid Käsmus 2019 INES & KARL-ERIK TAUKAR
Laupäev, 25. Mai kell 20 Kaunid kontserdid Käsmus 2019 REIN RANNAP & OTT LEPLAND
Pühapäev, 26. Mai 20 Kaunid kontserdid Käsmus 2019 DAGÖ. PARIMAD PALAD
Esmaspäev, 27. Mai kell 20 Kaunid kontserdid Käsmus 2019 HOROSKOOBI TUULES
Teisipäev, 28. Mai kell 20 Kaunid kontserdid Käsmus 2019 MARKO MATVERE & OOPER-KVARTETT
Kolmapäev, 29. Mai kell 20 Kaunid kontserdid Käsmus 2019 KARL MADIS 60
Neljapäev, 30. Mai kell 20 Kaunid kontserdid Käsmus 2019 KAUNIMAD ARMASTUSLAULUD
Laupäev, 01. juuni kell 12 Lastekaitsepäeva rattaralliHaljala
rahvamaja
Laupäeval, 1 juuni kell 19:30 Võsu suve avamine 2019 Võsu
rannas

Hea Haljala elanik ! Kutsun Teid kõiki osalema Haljala I kodukohvikute päeval 13.juulil 2019. Kodukohvikute uksed avatakse kell
12.00. Eksponeerige uhkusega oma kodupaiga ehedust ja omapära,
katke laud endale meelepärase koduse toidukraamiga ning tervitage kõiki avatuse ja külalislahkusega! Osalema on oodatud nii kortermajade, kui ka eramajades elavad Haljala elanikud. Kodukohvik
on palju rohkemat kui ainult toit - see on võimalus tutvustada erinevate inimestega ja nautida head seltskonda, kuulata muusikat või
linnulaulu . Et ükski kohvik ei jääks külastamata, siis soovime eelnevalt koostada kohvikute asukohtadega kaardi, mille järgi on mugav orienteeruda ning saada infot kohvikute ja seal pakutava kohta.
Reklaam ilmub Haljala rahvamaja kodulehele ja Facebooki lehele.
Huvilistel palume kohviku registreerimiseks või küsimuste korral helistada rahvamaja tel. 3250444 või saata kiri e-posti aadressil
rahvamaja@haljala.ee , kas kohe või hiljemalt 31 maiks! Pane kirja
kohviku nimi, aadress, vastutava kohvikupidaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress. Loodame, et 13.juulil tuleb üks tore päev,
kus pakume üheskoos Haljala kodukohvikutes maitsvaid elamusi
külastajatele ja võõrustamisrõõmu kohvikupidajatele.
Martti Samolberg
Haljala Rahvamaja

VÕSU KOOLI KEVADPIDU
Rannaklubis neljapäeval 30. mai kell 17.00
olete väga oodatud

SILMADE KONTROLL JA PRILLIDE MÜÜK

20. MAI ALATES 10.00

VÕSUL VALLAMAJAS
ETTEREGISTREERIMINE
TELEFONIL
3258 644
5669 4345

Silmade kontroll 15€, prilliostjale TASUTA!

TEATED

OTSIN EHITUSVALDKONNAS
ANDEKAT TÖÖMEEST,

hakkama saab ka lahtiste kätega mees, kes
oskab ehitada lihtsat varikatusega lehtlat.
514 1194 Priit

KORSTNAPÜHKIJA 55604046

OSTAN SÕIDUKEID JA KAUBIKUID
IGAS SEISUKORRAS,
VÕIB REMONTI VAJADA
TEL 53092650

Haljala valla õpilasmalev
I vahetus Haljalas 17. – 21. juuni
II vahetus Haljalas 1. – 5. juuli
III vahetus Võsul 17. – 21. juuli
Neli tundi heakorratöid päevas ja ühine meelelahutuslik
tegevus.
Oled vähemalt 13aastane ja soovid suvel taskuraha
teenida?
Avalduste esitamise tähtaeg 10. mai.
Igasse vahetusse pääseb kümme noort.
Korraldavad Haljala Noortekeskus ja Võsu Noortetuba.
Too avaldus oma piirkonna noortekasse!
LISAINFO: Võsu Noortetuba: Raili Seiton raili.seiton@
haljala.ee tel 325 8649
Haljala Noortekeskus: Elisabeth Orgmets noortekas@
haljala.ee tel 3250140
Avalduse blanketi saada kaasa võtta noortekatest või
alla laadida valla kodulehe rubriigist https://www.haljala.
ee/teenused-ja-toetused1

OOTAME

I KLASSI
ASTUVATE ÕPILASTE
VANEMATELT
SOOVIAVALDUSI LAPSE VASTUVÕTUKS
HILJEMALT 31. MAIKS 2019

AVALDUSE VORM ON LEITAV KOOLI KODULEHELT
www.haljalakool.ee
Lisainfo kantselei telefonil 325 0900

4. mail
Haljala aleviku talgud

talgu d.teemeara.ee

Kogunemine kell 11
Rahvamaja juures
Teeme tee-ääred puhtaks, neljas suunas
Haljalast väljuvatel teedel ja alevikus sees.
Pärast jalutuskäiku sööme talgusuppi
Perepubis kell 13.
Selga kindlasti helkurvestid!

SAAME KOKKU PÄÄSTEKOMANDO HOOVIS

LAUPÄEVAL, 4. MAIL KELL 10:00
VÕTA KAASA REHA JA TÖÖKINDAD!

Lisainfo: alevikuvanem Margus Laigu telefonil 514 9943

Talgujuht Valdek Kilk, vosuvtu@gmail.com, 514 3089

