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Rõõmsaid pühi!

Haljala Valla Sõnumid
Haljalas toimunud rahvahääletusel
osales 641 inimest
Katrin Kivi
toimetaja

Novembrikuu volikogu
istungil otsutati 7/6
häälteenamusega korraldada rahvaküsitlus
teada saamaks, mida
vallarahvas arvab vallamaja asukoha kohta.
Haljala Vallavalitsus korraldas
elektroonilise küsitluse 1. – 9.
detsembrini. 10. detsembril
said inimeses käia paberil oma
meelsust avaldamas Võsul, 11.
detsembril Haljalas, 12. detsembril Vihulas ja 13. detsembril Karepal.
KUIDAS TOIMUS?
Küsimusele: „Kumba asulat
peate sobivamaks vallamaja
asukohaks? „ vastas 641 inimest
ehk 17 % hääleõiguslikest elanikest. Nendest 251 andsid hääle
Võsu ja 390 Haljala poolt.
641 inimesest andis oma hääle elektrooniliselt 450 inimest
ja 191 inimest tegid seda hääle-

tuspunktides.
Et saada ülevaade rahva arvamusest mitte ainult arvuliselt vaid ka piirkonniti oli vaja
lisaks küsimusele vastamisele
määratleda enda elukohajärgne
piirkond ehk kant.
E-hääletuse keskkond oli
seadistatud selliselt, et enne
küsimusele vastamist pidi hääletaja valima piirkonna ehk
kandi, millise ta määratleb enda
elukohana.
Valikus oli kümme Haljala valla kanti – Käsmu, Võsu,
Aaspere, Haljala, Varangu, Võhma-Palmse, Vergi-Sagadi, Essu,
Vihula-Annikvere ja Essu.
Valimiskomisjoni
esimehe Riina Musta sõnul möödus
hääletamine ilma viperusteta,
kuid hääletustulemuste lõplikuks kindlakstegemiseks tuli
tühistada nelja inimese antud
12 e-häält.
„Kui kolme isiku puhul võis
arvata, et tegu oli esmavalikuna
ekslikult valitud elukoha määratluse ehk kandi valikuga, siis
ühe isiku puhul võis aga eeldada pahatahtlikkust või hasarti
hääletuse õigsuse proovilepanekuks,“ märkis Must. „Nimelt

määratles üks isik enda elukohaks kõik kümme valikus olnud
kanti. Nimetatud eksimuste või
tahtluse tõttu pidi komisjon tellima süsteemi haldurilt e-hääletamise tulemuste uue protokolli
koostamise ning tühistama nelja inimese 12 e-häält. Kehtima
jäi viimasena antud hääl.“
MIS SAAB EDASI?
Haljala vallavanem Leo Aadel
nentis, et tema isiklikult on
valimiste tulemuses pettunud.
„Elektroonilise ja jaoskondades tagatud hääletusvõimaluse
juures jäi hääletajate aktiivsus
kahetsusväärselt madalaks.“
Haljala Vallavolikogu esimees
Vello Väinsalu seevastu leidis
aga, et osavõtt ja tulemus olid
suhteliselt ootuspärased. „Osalus oli väga hea - tavaliselt on
Eestis taoliste rahvaküsitluste
osalusprotsent väga väike,“ ütles ta. „Tulemust ei kallutanud
Haljala valla kasuks mitte endise Haljala valla kandid, kuigi
seal elab rohkem inimesi, oli
rahvahääletusel osalejaid hoopis rohkem endise Vihula valla
kantidest.“
„Tulemuse Haljala poole

kallutasid just endise Vihula
valla kandid, kust tervelt 28,5
protsenti inimestest arvasid,
et valla keskus võiks olla Haljalas,“ jätkas ta. „Siinjuures tuleb
tõdeda, et see oli veidi üllatav,

Krista Keedus Energia Avastuskeskuses. Foto: Arno Mikkor
määramise vajadusest valla valimiskomisjoni.“
6. detsembril esitas Krista
Keedus Mustamäe Linnaosavalitsusele taotluse 20.10.2018
tehtud elukoha kande tühistamiseks, kuna ei olnud soovinud
oma elukoha andmete muutmist ning teavitas sellest kohe-

selt ka vallasekretäri.
Järgmisel päeval esitaski
Mustamäe
Linnaosavalitsus
rahvastikuregistri vastutavale
töötlejale (SMIT) taotluse oktoobris tehtud kande kehtetuks
tunnistamiseks. Rahvastikuregistri vastutav töötleja on teinud
rahvastikuregistris elukohatea-

hääletustulemused seisukoha
võtmiseks volikogu komisjonidele, et otsustada ühinemislepingu avamine või mitteavamine.
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Volikogu liikme Krista Keeduse volituste
lõppemisest ja taastamisest
Detsembri alguses küttis kirgi
infokild, mille sisuks oli Haljala Vallavolikogu liikme Krista
Keeduse elukoha märge elanikeregistris, milleks oli oktoobrist alates Tallinn.
See asjaolu oleks muutnud
õigustühiseks rahvahääletuse.
Mõned päevad hiljem selgus
aga, et tegemist oli eksitusega.
Uurisime Haljala Valla Sõnumid
toimetusega juhtumi tagamaid.
Haljala vallasekretär Riina
Must selgitas, et rahvastikuregistrist tehtud sisse ja väljakirjutatud isikute ehk nn liikumisaruande
kontrollimisel
(4.12.2018) selgus, et Krista
Keedus on alates 22.oktoobrist
Tallinna linna elanik ja ei saa
olla Haljala Vallavolikogu liige.
„Sama päeva õhtul teavitasin
e-kirja teel Haljala Vallavolikogu asendusliikmete nimekirjas
järgmist Eesti Reformierakonna
valimata jäänud kandidaat Uno
Õunapuud,“ kirjeldas asjade
käiku Must. „Samuti teavitasin
e-kirja teel volikogu uue liikme

kuid samas ka aimatav. Küsitluse tulemused ei ole volikogule
siduvad, kuid on üheks paljudest argumentidest, et langetada edaspidiseid otsuseid.“
Õige pea esitab vallavalitsus

te tühistamise kande ja vastavalt haldusmenetluse seaduse
(HMS) § 63 lõikele 1 on tühine
haldusakt kehtetu algusest peale.
Antud küsimust menetles
valla valimiskomisjon, kuid
kuna volikogu asendusliikme
määramise alus langes ära, siis
polnud vaja otsust teha.
„Minu elukoha muutus rahvastikuregistris toimus kogemata,“ selgitab kogu juhtumist
Krista Keedus ise. „Andsin
Tallinnas asuva korteri omanikuna kooskõlastuse sinna teise
inimese nö sissekirjutuseks,
paraku oli avaldusel minu nimi
ühe rea asemel sattunud kahele, mistõttu vormistati elukohateade ka minu kohta.“
„Siiras tänu nii Haljala vallavalitsuse kui Mustamäe linnaosavalitsuse töötajatele, kes
kõigepealt aitasid selle probleemkoha üles leida ja siis operatiivselt eksliku elukohateate
ka tühistada.“
Katri Kivi
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Kogukond

VALLAVANEMA VEERG

Leo Aadel
vallavanem

JÕULUMÕTTED

Advendikuu teine pool näitas veidi iseloomu tehes maa valgeks
ja talviseks. Oma mõtete paberile paneku ajal lahutab meid
jõulupühadest ja aastavahetusest veel paar nädalat. Seekord on
pühadeperiood parajalt pikk, et õdusalt lähedaste ja sõprade
keskel aeg maha võtta ja mõnusalt puhata.
Isiklikult pean mööduvat aastat üsna kordaläinuks, sest ka sellesse aastasse jagus tegusid ja lugusid, mida rääkida, mida mäletada.
Tänan kõiki koostööpartnereid erinevate algatuste ja ettevõtmiste elluviimisel. Tegusad ja tulemuslikud on olnud meie vabaühendused ja külaseltsid. Uut hoogu on saanud külavanemate
valimine endise Haljala valla piirides, esimene kogukonnakogu
on valitud ära juba Karepa kandis. Tänan Teid leitud aja ja pühendumuse eest, et olete läbi erinevate algatuste kaasanud ja
sidunud kogukonda ning loonud uusi teadmisi, vilumusi ja loovust.
Soovin kõigile meile, et iga järgmine päev oleks tegusam ja
parem eelmisest ning meie ise paremad ja hoolivamad kui me
olime seda täna. Olge terved, liikuvad ja hoolivad, hoidke endid
ja märgake enda kõrval lähedasi. Kaunist jõulurahu, meeldejäävat aastavahetust ning rikast uut aastat!

Maarahvas käis jõulutuuril
Marge Salumäe

Mäehansu talu

Haljala vallal on
pikaajalised sidemed
Põhja-Saksamaal asuva
Schönbergi vallaga.
Ikka on meie esindajad
käinud seal ja nemad
siin.
Schönberg on väike mereäärne
kuurortlinnake. Igal aastal detsembri alguses toimub seal kahepäevane jõululaat.
Meie valla kohalikke tootjaid
on sinna korduvalt kutsutud, et
pakkuda Eesti toodangut, mis
neile siin käies on meeldima
hakanud.
Seekord võtsid väljakutse vastu ja pakkisid oma auto
pikale teele Marge Salumäe
Mäehansu talust valiku kitseja lambakasvatussaadustega ja
Peeter Mölder Arkna mõisast
käsitööjuustude, mooside ja
veiniga. Oma leivad ja pipar-

koogid andis kaasa Külli Pajuste
Kanguste Pagaritalust, meepurgid Evelin Niinepuu Oruküla
talust ja eriti uhked nägid välja
sepp Janno Norma noad.
Lisaks õnnestus meil kaasa
rääkida Ülle Gaver naabervallast, et ta aitaks meid saksa
keelega ja oleks tõlgiks. Ilma temata oleksime küll puhta hädas
olnud. Meie teekond viis läbi
Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa.
Oli see vast pikk sõit!
Igatahes olime väga oodatud ja vastuvõtt oli erakordselt
soe ja südamlik. Ilmselt kõik,
kes asjaga vähegi kursis oli, tulid meid isiklikult tervitama ja
kaisutama, alustades vallavanemaga. Meie jaoks oli valmis
pandud suur telk lava kõrvale,
milles oli valgustus ja gaasiahi;
lauad olid valmis sätitud ja kuusevanikud ja Eesti lipud üles
riputatud.
Haljala telgist käis läbi ohtralt inimesi. Mitmed olid varem
käinud Eestis ja jagasid meiega
omi mälestusi, teistele sai Eestit
tutvustatud ja neid külla kutsutud. Maitsmist oli ka rohkelt.

Kõik kaasavõetu leidis kiitust.
Erilised lemmikud olid Arkna
metsajuust ja Mäehansu täissuitsuvorst.
Esimesel laadapäeval pisut
pärssis laadamelu piirkonda tabanud raju ühes paduvihma ja
marutuulega. Aga meie telgis oli
soe ja valge! Kogu aeg toimus
mõnus kultuuriprogramm. Kui
oli ikka hea esitus, siis kostis
käteplagin vihmapladinast üle.
Natuke ka laadakorraldusest,
sest ei saa kiitmata jätta. Müüjatele olid püstitatud korralikud
puidust kioskid, kuhu oli elekter sisse viidud. Kioskid kuuluvad vallale ja neid kasutatakse
üritustel aasta läbi. Korraldusmeeskond oli arvukas ja suhtles
pidevalt müüjatega (mitte ainult
meiega). Laada lõpus käisid
korraldajad ja tänasid müüjaid väikese šokolaadiga laada
õnnestumise eest. Müüjaid oli
kahte sorti: kohalikud tegijad
ja MTÜd, kes müüsid oma käsitööd, ja nn professionaalid,
kelle treileritele oli jäetud oma
ala. Nemad olid peamiselt toitlustajad.

Erilist äramärkimist väärib
välitualett, mis oli omaette kultuurielamus Eesti kogemuse
baasilt. Soe ja puhas, töötava
sooja veega kätepesuvõimalusega. Ääremärkusena võib
öelda, et tualetimajandus oli
sealkandis üldse väga hästi korraldatud. Tegemist on suvitusrajooniga ning statsionaarseid
avalikke tualette on rohkelt.
Lisaks hoitakse neid avatuna ja
korras ka hooajavälisel ajal.
Lõpetuseks tahaks anda edasi
rohked tervitused ja tänusõnad
meie vallavanemale Leo Aadelile, kes tundub, on leidnud tee
Schönbergi rahva südamesse.
Omalt poolt täname teda muidugi selle reisi algatamise ja organiseerimisele kaasaaitamise
eest!
Haljala valla esindust kutsuti
tagasi ka järgmise aasta jõululaadale ja kui nüüd kellelgi
tekkis tahtmine asjast kinni
haarata, siis andke minna! Oli
üks omapärane ja huvitav kogemus.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 17

Võsul,
18.12.2018
kell 16:00

Haljala Valla Sõnumid
Järgmine Haljala Valla Sõnumid
ilmub jaanuari viimaseks tööpäevaks.
Haljala Valla Sõnumid ajaleht on tellitud
igasse Haljala valla postkasti.
Oodatud on vihjed ja kaastööd
iga kuu 15. kuupäevaks.
Ajalehe vastutav väljaandja
on Haljala Vallavalitsus.
Mere tn 6, Võsu alevik
45501 Lääne-Virumaa
Telefon: 327 8227
E-post: leht@haljala.ee

Istungil osales 13 volikogu
liiget: Leo Bergström, Annika
Hallimäe, Krista Keedus,
Urve Kingumets, Rainer Lille,
Margus Punane, Anti Puusepp,
Koidu Saamot, Greete Toming,
Triin Toming, Tea Treufeldt,
Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Kristjan
Alanurme, Aivar Maurer, Annes
Naan ja Mare Raja.

MÄÄRUSEGA NR 53
kehtestati kord rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas
elavate ja õppivate 7–19-aastaste laste ja noorte huvihariduses
ja huvitegevuses osalemise toetamiseks.
MÄÄRUSEGA NR 54
muudeti Haljala Vallavolikogu
20.11.2018 määrust nr 50 „Haljala valla tunnustusavalduste
andmise kord. Muudatuse kohaselt otsustab kõikide valla
tunnustusavalduste
andmise
komisjoni ettepanekul volikogu, välja arvatud valla tänukiri,
mille väljaandmise otsustab vallavalitsus.

MÄÄRUSEGA NR 51
tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 22.06.2010 määrus
nr 13 „Vihula Valla Veevärk Osaühingu asutamine ja põhikirja
kinnitamine“.

OTSUSEGA NR 71
määrati Haljala valla 2018 ja
2019 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.

MÄÄRUSEGA NR 52
kinnitati Haljala valla laste ja
noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava ajavahemikuks
1.01.2019 – 31.12.2021.

OTSUSEGA NR 72
kiideti heaks 23.10.2018 OÜ
Vihula Valla Veevärk (ühendatav ühing) ja Aktsiaselts Haljala
Soojus (ühendav ühing) vahel

sõlmitud ühinemisleping. Otsustati ühendada OÜ Vihula
Valla Veevärk ja Aktsiaselts Haljala Soojus 23.10.2018 sõlmitud
ühinemislepingus
sätestatud
tingimustel nii, et ühendavaks
ühinguks on Aktsiaselts Haljala
Soojus ja ühendatavaks ühinguks on OÜ Vihula Valla Veevärk. Ühinemise tulemusel OÜ
Vihula Valla Veevärk lõpeb.
OTSUSEGA NR 73
kinnitati Aktsiaselts Haljala
Soojus põhikiri uues redaktsioonis, mis jõustub vastava
kande tegemisel äriregistris.
OTSUSEGA NR 74
nõustuti alljärgnevate Haljala
vallale kuuluvate kohalike teede lõikude tasuta üleandmisega
Maanteeametile:
1. kohaliku tee nr 1900007 Lehise tee 1,6 km lõik;
2. kohaliku tee 1903029 Arulepiku tee ligikaudu 860 m lõik.
Otsustati võtta tasuta valla
omandisse ja määrata avalikku
kasutusse alljärgnevad Maanteeameti poolt väljaehitatavad

teed:
1. Küngase kinnistu juurdepääsutee pikkusega ~ 500 m;
2. Kärmu küla juurdepääs pikkusega ~1560 m;
3. Keskküla-Liivaaugu juurdepääs pikkusega ~780 m;
4. Põlluste-Vahemetsa ligipääs
pikkusega ~420 m;
5. Kõrvalmaantee 17154 Kihlevere-Aaspere lõik km 9,25-9,65
pikkusega ~380 m;
6. Kõrvalmaantee 17154 Vanamõisa-Veltsi-Päide lõik km
0,04-0,47 pikkusega ~430 m.
OTSUSEGA NR 75
nimetati eelarve- ja majanduskomisjoni liikmeks Anti Tõld.
Haljala valla 2019. aasta eelarve
projekt läbis istungil I lugemise.
Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 4. jaanuar 2019.
Volikogu poolt vastuvõetud
otsustega saab tutvuda valla
kantseleis ja valla veebilehel:
www.haljala.ee.

jaanuar 2019

Haljala Rahvamaja laval
etendati lugu Pihuverest
LEADER – programmi raames
taotles Haljala Vallavalitsus rahastust projektile „Kihelkonna
ajaloo talletamine ja väärindavad tegevused.“
Projekti eesmärgiks oli Haljala kihelkonna 775 aastapäeva
raames välja anda ajalookogumik Haljala kihelkonnast, mis
koondab kokku Haljala kihelkonna pärimuse ja pärandi,
tema kuulsamad inimesed ja
ehitised, ajaloopaigad ja mälestised. Ühtlasi oli projekti eesmärgiks väärtustada ja talletada
Virumaa vanima kihelkonna
rahvakultuuri ja ajalugu.
Projekti raames etendus 26.
novembril Haljala Rahvamajas Salme Heinla tekstile etendus „Vaimude tund Pihuveres.“
Etenduse lavastas Martti Sammolberg ning näitlesid Urve
Vogt, Malle Laos, Raili Aros ja
Merli Tammi-Jõeveer. Etendusele andsid värvi Haljalalalalala
laulukoor
ning
rahvatantsurühm Segapidi.
Tänu ajastutruule lavakujundusele, näitlejate kostüümidele

MÕNE REAGA

HALJALA VALLAVALITSUS OOTAB
KAASAVA EELARVE JAOKS IDEID
Uuel aastal ootame taas ideid kaasava eelarve rakendamiseks.
2019 eelarves on ettepanekute elluviimiseks 10 000 eurot.
Ettepanekuid ootame 7. jaanuarist kuni 10. veebruarini ja hääletamine viiakse läbi 1. aprillist kuni 14. aprillini.
Arvesse lähevad vallaga seotud avalikku hüve pakkuvad objektid, millest ei teki ebamõistlikke kulusid järgnevate aastate
eelarvetele.
Kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on viia ellu mõni
uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile vallas.
Hindamisel arvestatakse kasusaajate hulka, mõju avalikule
ruumile, originaalsust, kogukonna kaasamist ja koostöö soosimist.
Teoks tehakse rahvalt enim hääli saanud ettepanek või ettepanekud, kui nende realiseerimine mahub kaasava eelarve summa piiresse.
Täiendav info on leitav valla kodulehelt.
HVV

HUVITEGEVUSE TOETUSED 2018/2019
ÕPPEAASTA II POOLAASTAL

Merli Tammi-Jõeveer vaimu rollis, Urve Vogt etendas Ebba Sarali tegelaskuju, Malle Laos kandis Pihuvere perenaise rolli ning Raili Aros oli naine raamatuga. Tagumises reas seisab näidendi lavastaja Martti Samolberg.
ja kaasahaaravale tekstile, oli
võimalik etenduse käigus saada
terviklik pilt Pihuvere ajaloost.
Tore oli näha, kuidas pealtvaatajate laudkondades tekkisid

väikesed mõttevahetused ajaloo teemal. Kuulates ja vaadates
näidendit tekkis tunne, et käesoleval ajahetkel ollakse justkui
toonases Pihuveres.

Kiiduväärt kummardus kõikidele asjaosalistele ning eriline
tänu ka kohale tulnud publikule!
Klaarika Adonov

Varangul saab osaleda projektis
„Aiandusalased oskused kogukonda“
Urve Kingumets

Varangu Külaseltsi juhatuse liige
Varangu külaselts alustas detsembris projekti „Aiandusalased oskused kogukonda“ läbiviimist, mida rahastab KOP ja
kohalik omavalitsus.
Projekti tegevusteks on erinevad aiandusalased loengud ja
praktilised õpitoad Maia Simkini juhendamisel, mis toimuvad
2019. a. juuni lõpuni.
Projekti loengutes õpime
tundma erinevaid aiastiile,
neisse sobivaid taimi ja nende
agrotehnikat. Õpitubades teeme taimeseadeid erinevateks
tähtpäevadeks, teostame õunapuude kevadist hoolduslõikust,
rajame permapeenra. Projekt
sisaldab ka koolituspäeva Mädapea mõisa kollektsiooniaias
ja õppereisi Tallinna Botaanikaaeda. Projekti lõpuks on meil
läbitud aiakujunduse ja floristika algkursus, saadud uued
praktilised oskused ja teoreetilised teadmised kaasaegse külakeskkonna rajamiseks ja trendikate koduaedade loomiseks.
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Anname teada, et 2018/2019 õppeaasta esimesel poolaastal õpilastele määratud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse maksmise tähtaega on pikendatud kuni 31.05.2019. Täiendav taotlus
tuleb 2019. aasta jaanuaris esitada vaid juhul, kui õpilane soovib
huvitegevust muuta. Lisainformatsioon e-postiga kristi.aron@
haljala.ee või telefonitsi 5518626.
HVS

KAREPA KANDIS VALITI
KOGUKONNAKOGU
Karepa kant on esimene piirkond Haljala vallas, mis detsembrikuus endale kogukonnakogu valis.
Eesmärgiks oli, et esindaja oleks igast külast. Tegelikult kukkus aga välja nii, et pea iga küla sai kaks esindajat. Nii esindab
Toolse küla Lena Jaago, Karepat Olavi Kasemaa ja Helli Urmet,
Rutjat Priit Nõgisto ja Arno Kasemaa, Eismat Andres Tull, Kivat
Andres Mülla ja Raido Kuum, Vainupead Mario Luik ja Mart Vilu
ning Pajuveskit Avo Siilak.
Kogusse valitute hulgas on nii külavanemaid, ettevõtjaid kui
muidu aktiivseid inimesi. Nüüd peavad nad veel endi hulgast
esimehe ja aseesimehe valima.
Kogukonnakogu on mõeldud vahendajaks külaelanike ehk
kohaliku kogukonna ja valla esindajate vahel.
Kogukonnakogu kooskõlastab valla poolt plaanitavaid suuremaid ettevõtmisi ja projekte, mis antud kanti puudutavad. Samuti saab kogukond kogu kaudu teha ettepanekuid vallale.
Kõik ülesanded on kirjas sellises dokumendis nagu “Haljala
valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu
statuut“. Kuidas see tegelikult tööle hakkab, on uus kõigi jaoks.
Jõudu tööle ja edukat suhtlemist mõlema poolega.
Ene Loo
Karepa raamatukogu

PALJU ÕNNE UUTELE KÜLAVANEMATELE!
15. detsembril toimus Põdruse küla üldkoosolek, kus valiti külavanemaks Jaan Nurk.

Kristi ja Evelin Kingumets töötoas. Foto: Urve Kingumets
Esimene õpituba toimus 15.
detsembril. Varangu seltsimajas,
kus valmistasime taimvaipasid.
Kaunid eriilmelised jõuluvaibad loovad nüüd pühademeeleolu kogu majas.
Järgmine projekti tegevus

on loeng „Maalähedase väikeaia ja ürdiaia kujundamine,
taimede valik ja agrotehnika“,
mis toimub 5. jaanuaril. kell 11.
Ootame Varangu kandi elanike aktiivset osavõttu projekti
tegevustes osalemises, aga te-

retulnud on huvilised ka väljastpoolt. Infot toimuvatest
üritustest saab jooksvalt valla
lehest, Varangu külaseltsi FB-st
või tel. 56497443 ja soovitatavalt palume eelnevalt oma osalemisest teada anda.

LÄÄNE VIRUMAA SOTSIAALKAITSEKOMISJONI JUHIKS
VALITI KLAARIKA ADONOV

nii ametkondadele, turvalisuse nõukogule kui Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidule.
„Maakonnas puudus üldine
koordineerimine, kus nähtaks
tervikuna
sotsiaalvaldkonda,
lastekaitse- ja lähisuhtevägivallaga seotud teemasid. Kui
toome laua taha eri valdkondade inimesed, siis saame aru,
et juurprobleemid on meil ühised“ lisas Nõlvak.
Esimesel nõupidamisel kaardistati täna kõige aktuaalsemaid
ja probleemsemaid teemasid,

mis vajaks Lääne Viru maakonnas ühist koordineerimist ning
omavahelist koostööd. Sotsiaalkaitsekomisjoni juhiks valiti Klaarika Adonov ja asetäitjaks
Kersti Suun-Deket.
Komisjoni koosseisu kuuluvad kohalike omavalitsuste
sotsiaal- ja lastekaitse valdkonna juhid, politsei, prokuratuuri,
pääste, ohvriabi, sotsiaalkindlustusameti, haigla, kiirabi ja
perearstide esindajad.
HVS

27. novembril toimus Lääne-Virumaa turvalisuse nõukogu
poolt moodustatud ja kokkukutsutud sotsiaalkaitsekomisjoni esimene nõupidamine.
Turvalisuse nõukogu esimehe Maido Nõlvaku sõnul saab
komisjoni eesmärkideks olema
sotsiaal ja lastekaitse valdkonna koordineerimine, praktikate
jagamine, sisendite andmine

17. detsembril toimunud Idavere küla üldkoosolek valis külavanemaks Marju Kirsipu.

12. jaanuaril 2019 kell 17.00
toimub Essu seltsimajas Essu
küla üldkoosolek, kus päevakorras külavanema valimine.
Kandidaate esitada ja külavanemaks kandideerida saavad kõik küla elanikud, kelle elukoht rahvastikuregistri kohaselt on Essu küla.
Külavanema kandidaadid avalikustatakse valla
veebilehel ja küla teadetetahvlitel vähemalt nädal enne koosoleku toimumist, ehk hiljemalt 5.
jaanuaril 2019. Kandidaatide nimed palume saata
e-mailil swen.pahkla@gmail.com.
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November –
külalisõpetajate kuu!

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
28.11.2018 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 480,00 eurot.
Väljastati ehitusluba Karepa külas Äksilahe katastriüksusele
saun-suvila püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Haljala vallas Uusküla külas Prassi-Jakobi katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Kehtestati Palmse küla Päikesevälja maaüksuse detailplaneering.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja kolm jäätmevaldajat perioodiliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Anti nõusolek OÜ Vihula Valla Veevärk vee-erikasutusloa
L.VV/330546 muutmiseks.
Väljastati ehitusluba Palmse külas Palmse mõisakompleksi katastriüksusele ühiskanalisatsioonitrassi rajamiseks.
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Annikvere
külas asuv Kooli kinnistu ja seada avaliku kirjaliku enampakkumise
korras hoonestusõigus Haljala alevikus asuvatele Sõstra tn 2, 4 ja 8
katastriüksustele.
Otsustati osaleda projektis “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse” ja Noorsootöö Rakvere Koostöögrupi
tegevustes.
Esitati volikogule menetlemiseks järgmised eelnõud:
Haljala valla laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava 20192021;
Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord;
OÜ Vihula Valla Veevärk ja AS Haljala Soojus ühinemislepingu
heakskiitmine ja AS Haljala Soojus põhikirja kinnitamine;
Haljala valla tunnustusavalduste andmise korra muutmine;
Haljala valla 2019 aasta eelarve eelnõu

05.12.2018 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 196,38,00 eurot.
Määrati ühele isikule sotsiaaltransporditeenus.
Määrati ühele isikule tasuta koduteenus.
Määrati ühele isikule täisealise isiku hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
Väljastati ehitusluba Haljala vallas Põdruse külas Ennumaja katastriüksusele elamu püstitamiseks.
Anti kasutusluba Haljala vallas Adaka külas Lehtmetsa katastriüksusel asuvale saunamajale.
Anti kasutusluba Haljala vallas Eisma külas Peetri-Allika katastriüksusel asuvale üksikelamule.
Väljastati projekteerimistingimused Haljala vallas Karepa külas Forelli katastriüksusele elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus 100% ulatuses õppemaksust ühele õpilasele.
Väljastati RUF EESTI AS-le ilutulestiku korraldamise luba ilutulestiku korraldamiseks Sagadi mõisas.
Määrati Võsu alevikus asuva katastriüksuse Aia tn 21, Aaspere külas
asuva katastriüksuse Trahteri tee 1, Võle külas asuva katastriüksuse
Tiitsu ja Sauste külas asuva katastriüksuse Volli jagamisel tekkivate
katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Kinnitati 2019. aastaks õppekoha ja lasteaiakoha maksumus Haljala valla munitsipaal-koolides ja koolieelsetes lasteasutustes ühe lapse
kohta kuus järgmiselt:
Haljala Kool 			
Võsu Kool			
Haljala Lasteaed Pesapuu		
Võsu kooli lasteaed		

104 eurot
428 eurot
381 eurot
495 eurot.

Kiideti heaks 2017 aasta hajaasustuse programmi projekti aruanne
Natturi külas Vanaõue, Mardi ja Sepa kinnistutele puurkaevu ja veesüsteemi rajamiseks.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat perioodiliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Esitati volikogule menetlemiseks järgmised eelnõud:
Nõusoleku andmine teelõikude Maanteeametile üleandmiseks ja
väljaehitatavate teede omandamiseks;
Audiitori määramine.

13.12.2018 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kolmele toetust vajavatele isikule kokku sumas
580 eurot ja ühele isikule igakuine sotsiaaltoetus päevahoiuteenuse
eest tasumiseks.
Määrati Tatruse külas Prügila, Annikvere külas Kruusimäe, Palmse
küla Nõmmeoru ja Natturi külas Pärnaaia katastriüksuste jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Määrati Käsmu külas Neeme tee 49a, Käsmu külas Majaka tänav
L2, Võsu alevikus Posti tänava, Võsu alevikus Rakvere tee J1 ja Käsmu
külas Ranna tee 2b asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suurus, lähiaadress ja sihtotsarve.
Nõustuti Toolse külas Laagri tee erastamisega kinnisasjaga liitmise
eesmärgil.
Väljastati Haljala Rahvamajale ülemäärase müra ja valgusefektide
(ilutulestik) tekitamise luba (28.12.2018).
Otsustati pikendada 2018 määratud huvihariduse ja huvitegevuse
toetuse maksmise perioodi kuni 31.05.2019.
Otsustati võtta vastu Käsmu küla Neeme tee 23 maaüksuse detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Kiideti heaks 2018 aasta Hajaasustuse programmi projekti „Külaotsa, Vihula küla, Haljala vald, veevarustussüsteemid, puurkaevu rajamine“ aruanne.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja talveperioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Haljala vallale kuuluva Kiva külas asuva Antsu maaüksuse raieõigus.
Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Mere tn 14 katastriüksusel asuva söökla lammutamiseks ja Tiigi külas Kulli katastriüksusele elamu
püstitamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Võsu alevikus Aia tn 21 katastriüksusele elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati Käsmu külas Neeme tee 70 detailplaneeringuga tekkiva
liikluspinna nimeks Lainela tänav.
Kinnitati alates 2019. aastast Haljala valla Spordikeskuse töötajatele
pikendatud põhipuhkus 35 kalendripäeva.

jaanuar 2019

Kas kooli on üldse mõtet külalisõpetajaid kutsuda? Jah, on
küll. Külalisõpetajad saavad
sulle näidata asju teisest vaatevinklist, võib-olla isegi anda
mõtteid su tulevase töökoha
kohta. Võibolla tahaksid sa kunagi töötada küberpolitseis või
saada tavaliseks politseinikuks.
Võib-olla sind huvitab hoopis
midagi muud, ehk tahad sa olla
teadlane, kosmonaut, või äkki
kokk? Eestis on võrreldes mõne
teise riigiga isegi vähe töökohti,
aga neid on praegusel ajal siiski
veel piisavalt.
Külalisõpetajatega saad sa
teada ka uusi ja põnevaid asju.
Näiteks saime teada, et selleks,
et teha valmis mobiiltelefon on
vaja põhimõtteliselt prügi. Külalisõpetaja näitas meile millest tehakse telefone ja meie
jõudsime järeldusele, et prügist
– liiv, mõned juhtmed, veidi
plastmassi.... Niiet kui mõnikord käib külalisõpetaja loengut pidamas siis pole see alati
igav. Võibolla isegi on mõnele
see väga huvitav ja annab uusi
ideid.
Tänud külalisõpetajatele, kes
tahtsid tulla meie kooli oma
teadmisi jagama! Kokkuvõtteks võiks koolipäevades olla
isegi rohkem külalisõpetajaid,
kes tahaksid oma elust rääkida,
näidata meile uusi ja põnevaid

Külalisõpetaja selgitamas 5. klassile programmeerija elukutset.
asju. Võib-olla annab see sulle
isegi mõtte oma tulevasest elukutsest.
Janar Allese
7. klass
NOVEMBER – KARJÄÄRIKUU!
Novembris haaras Haljala Kool
MTÜ TagasiKooli liikumise
üleskutsel sarvist ning kutsus
kooli rääkima erinevaid inimesi! Külalisõpetajad on tavalised
inimesed erinevatest eluvaldkondadest, kes saavad jagada
oma lugusid tööst ja elu valikutest ning inspireerida õpilasi
pingutama oma järgmiste sammude nimel. Õpetajatele pa-

kub külalisõpetaja kaasamine
võimaluse laiendada õpilaste
silmaringi tänapäeva võimalustest või tuua näiteid oma aine
rakendustest mõnel reaalsel
ametikohal. Noorte jaoks avaneb läbi külalistunni nii mõnegi
elukutse või valdkonna täpsem
sisu.
Novembrikuus tutvus näiteks
5. klass Marika Kundla toetusel
plogginguga, programmeerimist
kui maailma parimat elukutset promos Indrek Vändrik, 4.
klassile avas tervislike eluviiside tagamaid Regina Kuuskla, 7.
klass sai rohkem teada Kaitseliidust ning küberkaitsest Krist-

jan Kaskmannilt, samuti õpetas
nippe elus kaugele jõudmiseks
Virgo Riispapp. Mainimata ei
saa jätta ka III kooliastme kohtumist Taavi Rõivasega.
Kooli uksed on külalisõpetajale alati avatud – kui me ei ole
jõudnud või osanud sinuga ise
ühendust võtta, aga tunneksid,
et tahaksid mõne aine või klassijuhatajatunni raames õpilaste
igapäevaellu panustada, siis
võta julgelt meiega ühendust!

6.

lusteks arvesta lisaks 10%.,vastus
ümarda sajandikeni

Greete Toming
Haljala Kool Avalike suheteja projektijuht

VIKTORIIN
HALJALA KOOLI
VIKTORIIN II

1.

Ülesanne Vana -Kreekast.“
Ütle mulle,kuulus Pythagoros, kui palju õpilasi külastab sinu kooli ja kuulab sinu
vestlusi?“ Filosoof vastas:“Pool
minu õpilastest õpib matemaatikat,veerand tegeleb muusikaga,seitsmendik veedab aega
vaikivas mõtiskelus, ülejäänud
osa moodustavad 3 naist. Mitu
õpilast oli Pythagorasel?

2.

Jukul ja tema isal on täna
sünnipäev. Isa on pojast
täpselt 11 korda vanem. 6 aasta
pärast on isa ainult 5 korda pojast

HALJALA KOOLI
I VIKTORIINI VASTUSED

1.

Kas alumiiniumpotis on
võimalik sulatada tina või
vaske? Miks?
Alumiiniumpotis on võimalik
sulatada tina kuna tina sulamistemperatuur on madalam
-vastavalt ca 232 kraadi Celsiuse järgi ja alumiiniumil ca 661
kraadi Celsiuse järgi. Vaske ei
saa sulatada alumiiniumpotis
kuna tema sulamistemperatuur
on 1089 kraadi Celsiuse järgi.

2.

Tema täiustatud seade tõi
pöörde
Suur-Britannia
tööstusse. Muuhulgas võttis ta
kasutusele võimsusühiku- hobujõud. Tema mälestussambal

vanem. Kui vana on Juku praegu?

3.

Mida tähendab pikkusühik
1 a.ü.-rahvusvaheline tähistus UA?

4.
5.

Mida nimetatakse kosmogooniaks?

Lahenda
anagrgrammid.
Vastuseks on sõnad,mida
kasutatakse ülesannete käskudes.
a) MANTI KIRSIND
b) ELINA KOHAKHE
c) EHA KRISTI NUULUKJA
d) ÜLAR SAN THUJUSEDED

on sõnad:“ Ta suurendas inimese võimu looduse üle.“ Kellest
on jutt? James Watt 1hj = 735,5
W

3.

Miks tuulise ilmaga kuivab
pesu kiiremini kui vaikse
ilmaga? Tuulega kuivab pesu
kiiremini, sest tuul eemaldab
pesu lähedalt veeaururikka õhu
ja suurem kogus õhku seob endaga rohkem niiskust.

Mis ei sobi toodud loetellu
ja miks? Deimos, Phobos,
Pandora,Triton,Titan, Veenus

7.

Jalgpall on valmistatud kahekümnest valgest korrapärasest kuusnurgast ja kaheteistkümnest mustast korrapärasest
viisnurgast. Viisnurga ja kuusnurga külje pikkus on 4,3 cm,viisnurga apoteem on 3 cm.
a) leia kuusnurga apoteem-vastus ümarda sajandikeni.
b)arvuta kuusnurga pindalavastus ümarda sajandikeni
c)leia viisnurga pindala
d)kui palju kulus palli valmistamiseks musta värvi nahka ja kui
palju valget värvi nahka-õmb-

tatud mõõtühik ja see on antud
Serbia leiutaja Nikolai Tesla
auks.

6.

Lahenda ülesanne! Punase
mere vee keskmine soolsus on 4,0 %.Leia puhastamata
soola mass kg-des, mis saadakse mereveest, kui aurustus 4,0
tonni vett. Soola mass on 160
kg.

4.

7.

5.

8.

Mis ühikutes mõõdetakse
lainepikkust? Laine pikkust mõõdetakse SI-süsteemi
ühikutega ehk meetrites (nm).

Mida mõõdetakse teslades ? Tesla on magnetilise
induktsiooni SI-süsteemi tule-

Millal avastati esimene asteroid, kui suur see oli ja
mis nimi talle anti? Esimene asteroid avastati 1801 aastal ja selle läbimõõt oli 780 km. Nimeks
pandi CERES.
Jätka võrdlust - millega on
tegemist? P=760 mm Hg= 1

8.
9.
10.

Mitu grammi soola(NaCl)
on inimese organismis ?

Kas piim on aluseline,happeline või aluseline?

Mis on väärisgaaside
erilisus-elektronidest
tingitult?
Viktoriini küsimused on koostatud M.Kivisaar ,M. Tiilen, R.
Lindmaa ja Kaido Härma poolt.
Kirjalikud vastused esitada õpetaja K.Härmale hiljemalt 7. jaanuariks 2019.

atm= 101325Pa

9.

Missugustele taevakehadele on antud järgmised
nimed: Pallas,Vesta, Juno, Estonia? Sellised nimed on antud
asteroididele.

10.

Eesti sportlane Ants
Antson võitis 1964.a.
INNSBRUCKI taliolümpiamängudel kuldmedali kiiruisutamises 1500 m distantsil,läbides
selle ajaga 2 min.10,3 sek. Leia
keskmine kiirus? Keskmine
kiirus oli ca 11,51 m/s ehk 41,44
km/h.
Parimad vastaja olid Elli-Maria Kütt 8. klassist ja Anne-Liis
Ossi 9. klassist.
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Ekskursioon Palamusel
Marleen Laigu
ja Kristian Anton
5. klass

Teisipäeval, 11.
detsembril käisime
me „Kevade“ filmimis
kohas – see koht on
Palamuse. Alustasime
väljasõitu kell 9.15 ja
tagasi jõudsime 15.00
paiku.
Oli väga vahva näha kõiki neid
tuttavaid kohti. Meil oli programm
„Kevade
tagamaad“.
Programmis tutvustati meile filmi „Kevade“ prototüüpe,
prototüübid on need kelle järgi
võetakse filmidesse tegelaskuju. Saime seal teada, et Kiir ja
Tali olid hoopis välja mõeldud.
Pärast 40 minutilist tutvustust
saime me natuke aega ka uues
muuseumis ringi käia. Seal oli

väga vahva, sest saime proovida mänge ja muid asju. Seal
sai proovida viiuli mängimist,
riiulilt pudeleid võtta ja arvata,
mis on Tootsi kuue taskus. Samuti sai ka vaadata lühifilme ja
kuulata jutte. Pärast, kui näitus
oli vaadatud, liikusime me filmis nähtud koolimajja. Läksime teisele korrusele vaatama
üht videot, kus näidati „Kevade“ näitlejaid üksteisega filmist
arutamas. Oli vahva ja huvitav
film! Pärast filmi vaatamist saime kuulsas koolimajas ka ringi
käia. Saime teha endale teed,
kirjutada tindi ja sulepeaga ja
mängida isegi üht oreli moodi
pilli. Saime näha kõiki tube, mis
filmis olid. Pärast näituse vaatamist läksime õue ja vaatasime
tiiki, parte ja ümbrust.
Poisid pidasid õues lumesõda, noormeeste rõõmuks
liitus ka üks klassijuhatajatest
ning tüdrukud liikusid bussi. Oli
väga vahva ekskursioon!

MEIE KOOLI HELKURINÄDAL

Meie koolis oli 20.-23. novembril Helkurinädal. Meile räägiti
helkuri vajalikkusest ja korraldati mänge. Teisipäeval kontrolliti, kas kõikidel lastel on helkur. Minul oli helkur olemas. Minu
klassis oli kõikidel helkur olemas. Kolmapäeval tegime helkurist
luuletuse. Neljapäeval oli meil Kuldvillak aulas. Minu tiim võitis.
Reedel tegime tunnis helkuri kohta ristsõna. Samuti joonistasin
oma unistuste helkuri. Helkur tuli ristküliku kujuline ja koera
pilt oli peal. Toimus ka autasustamine, kus parimad said autasustatud.
Õppisin sellest nädalast, et helkurit peab kaasas kandma. Helkuriga olen pimedal ajal nähtav kõigile. Mulle meeldis see nädal
väga. Sain palju asju selgeks.
Merily Sepp
3.a

LUULETUSED

Helkur
Kui on õues külm ja pime,
minu küljes ripub ime.
Ta särab heledalt, kui päike,
mu armas sõber helkur väike.
Seda iga laps meil teab,
et helkur olema meil peab.
Rasmus Tõnurist
Eile läksin õue,
Hirm see puges põue.
Oli juba päris pime,
Mõtlesin, et vaja imet.
Jooksin tuppa kiiresti
Ja võtsin kaasa helkuri.
Heleri Lillepuu
Jope küljes helkur väike,
särab tuledes kui päike.
Helkur olema sul peab
ja ise seda teadma pead.
Siis helkuriga nähtav oled
ja pimeduski kole pole.
Merily Sepp
Helkuri ma sulle annan,
endaga see kaasas kanna.
Las ta olla jope taskus,
kuna suur tal pole raskus.
Usin laps nüüd ole sa,
rohkelt seda kasuta.

Helkur helgib kaugele.
Politsei pani tähele.
Saime palju kiita me,
Jõulukuuseks hakkame.
Randomar Pärnamägi
Helkureid mul jopel kaks,
Et ma oleks nähtav laps.
Julgelt liikuda võin õues,
Mul ei ole hirmu põues.
Andero Bergström
Pimedas kui õue lähen,
Panen õhtusilmad pähe.
Taskust helkuri ma võtan,
Helkur appi mulle tõttab.
Reino Õunpuu
Pimedas nüüd helkur teatab:
Ettevaatust, meie siin!
Oota, sõber,
Oota, auto.
Kokkupõrkeid väldid nii.
Aleksandra Fakejeva
Meil on kodus karvamari,
Saba tal kui luuahari.
Meeldivad tal pimedad ilmad,
Helkuriks tal kollased silmad.
Iti Nigul

Teele Valdlo

Palamusel arvutiklaviatuuril ei klõbistatud ja toitu ette ei kantud –
paberit määritakse seal tindiga ning savikausist peab igaüks suupoolise
ise kätte saama. Foto: Kersti Naarits

Haljala kooli digitegevustest õpilase
vaatenurgast
Liia Laats
7. klass

Sellel õppeaastal,
nüüd sügisel avati
meie koolis juba teine
arvutiklass. Seal on 19
arvutit ja digiprojektor
– viimane ei ole mitte
niisama projektor,
vaid nutiprojektor,
mis kuvad seinale
puutetundliku ekraani!
Hetkel on meil uues arvutiklassis toimunud juba mitu tundi.
Ühel tunnil programmeerisime: näiteks panime mingeid
olendeid erinevate koodidega
liikuma. Seal sai õppida ka MineCrafti keskkonda programmeerima ning sai ka pikslite
kaupa joonistama õppida. KoodiTunni raames ja õpetajate
Greete ja Andrese abiga said
programmeerimist
proovida
paljud meie kooli õpilased proovi ka ise aadressil code.org.

Meie koolis on ka robootika
ring, seal on võimalik teha Lego
komplektidest roboteid ja neid
liikuma panna. Sellega tegeleb meie kooli õpetaja Rasmus
Lindmaa. Kuigi kahjuks saavad
robootikaringis käia ainult I ja
II kooliastme õpilased, siis olen
ma näinud, et ka mõned meie
klassist on sellest huvitatud.
Oleme õpetaja Rasmusega robotite abiga õppinud erinevaid
asju ka loodusõpetuse tunnis.
Ma loodan, et varsti saavad sinna ringi minna ka vanemad õpilased,kes sellest huvitatud on.
Robootikaga on tegelikult
Haljalas võimalik ka tegeleda
väljaspool kooli - näiteks Haljala noortekeskuses on võimalik ise katsetada ja mängida ka
väikeste robotitega, kelle nimi
on Edisson. Nendele peab sisse
skaneerima koodi ja selle järgi
teevad nad siis erinevaid asju näiteks reageerivad plaksudele
või väldivad jooni.
Minu meelest võiks olla meie
koolis veel rohkem tegevust arvutitega - võiksime tunnis teha
rohkem esitlusi, teemakohaseid

Minu isa
Minu isa palju magab,
vahel meiega ta pragab.
Palju puhkust ta nõuab,
veel tööl käia ta jõuab.
Kodutöid teeb ta vähe,
poodi vabatahtlikult ei lähe.
Palju kohvi isa joob,
see tal palju rõõmu toob.
Arvutis ta palju istub,
magama ta kiirelt astub.
Laiskus parim sõber talle,
rõõmsalt ootab ta talve.
Kristel Heinloo
Minu isa kallis mulle,
hüppan tihti tema sülle.
Ta on tugev, virk ja kraps,
sest ta on mul kallis paps.
Hommikul kui ärkan,
kohe teda märkan.
Kohe peale kooli,
lähme meie poodi.
Õhtul ütlen sulle,
parim isa oled mulle!
Martten Toomejõe

teste ja mänge erinevates keskkondades. Oleme mänginud
näiteks Kahoot!i ja see on ol-

nud tervele klassile väga huvitav ja aidanud teema kordamisele kaasa.

Minu paps on täitsa lahe.
Ei ta istu mulle pähe.
Vahel istub toolile,
või siis hoopis voodile.
Papsiga ma mängin poodi,
vahel viib ta mind ka kooli.
Hommikul, kui lähen kooli,
ei mu paps siis jää voodi.
Paps mul vahel nalja teeb,
paps ka hästi süüa teeb.
Olen vist ma papsi moodi,
sest mind tema lapseks loodi.
Sellised mul papsiga on lood
ei ta ainult sokke koo.
Paps mul päris tark,
sest ta nimi on ju Arks.
Heleri Lillepuu

Isa on mul pikk,
nagu suur tikk.
Isal suur samm
ja väga tugev ramm.
Isa hääl on vali,
kuid see on nali.
Ei isa iial väsi,
kui ta peseb käsi.
Õues on vilu
ja isa lund nüüd silu.
Õues lumevall
ja isa kaelas sall.
Merily Sepp
Minu isa on nii suur,
ta on tugev kui tammepuu.
Minu isal raske töö,
mis algab juba keset ööd.
Minu isa on tore ja hea,
temast paremat ei tea.
Minu isa mind ikka aitab,
vahel peadki minul paitab.
Täna tahan öelda sulle,
Et armas oled mulle!
Rauno Pentinen
Mul on väga tore isa,
ta ei tee iial kõva kisa.
Talle meeldib ratsutada,
vahel Polli patsutada.
Ta leiab aega, et minuga mängida,
mitte niisama ringi hängida.
Koos tööd teeme ära ruttu,
siis räägime põnevat juttu.
Teda ikka meeles pean.
Ja oma eeskujuks sean.
Rasmus Tõnurist

6

Tasub teada

KUHU MINNA
HALJALA RAHVAMAJAS
Pühapäev, 06. jaanuar kell 12
Kolmekuningapäeva kuuskede põletamine.
Laupäev, 19. jaanuar kell 13
Lauluklubi “Külast külla”.
Kolmapäev, 23. jaanuar kell 19
„Maria Callase meistriklass“ räägib loo laulutunnist noortele
talentidele, kellele primadonna oma kogemusi jagab.
Laupäev, 02. veebruar kell 19
Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld - Kontserttuur ‘’Unes või ilmsi’’.
Esmaspäev, 04. veebruar kell 19
Meistrite liiga - Meistrite liiga / Ugala Teater – külalisetendus.
Teisipäev, 05. veebruar kell 12
Kohtume kell 8 Noa laeval.

TEATED
SOOVIN OSTA SUVILA KÄSMUS,
VÕSUL VÕI SELLES LÄHIPIIRKONNAS.
Vaatan läbi kõik pakkumised.
Hind kuni 80.000 eurot.
Telefon: 501 7018
OSTAN TEIE AUTO
KASVÕI JUBA TÄNA,
võib pakkuda igas seisukorras
Tel 53092650.
OÜ ESTEST PR
OSTAB METSA- JA PÕLLUMAAD.
Tel 50 45 215, 51 45 215,
info@est-land.ee

SPORT

LAUATENNISE LAHINGUD
VÕSU MÄNDIDE ALL – III ETAPP
III etapi võitis Anatoli Lans Maardust, kes on ka hetkel võistluste
liider, teisele kohale jõudis Kadrina noormängija Mihkel Arak.
Tubli tulemuse tegi meie mängija Arkadi Mašegirov võites kolmanda koha.
Parim naismängija oli Valeria Sarycheva, parim veteran Jaanus
Lokotar, parim noormängija Siim Arak. Omakandi noormängija
tiitel läks sedapuhku Loksale ja selle võitis Andrei Bekker. Haljala valla parim oli Kunnar Vahtras.
Järgmine etapp toimub 27. jaanuaril.
Avo Seidelberg

Eriarstiabi peab olema võrdselt
kättesaadav kogu Eestis
Tervisemurega inimene peaks
kõigepealt
pöörduma
oma
perearsti poole. Just tema oskab patsienti kõige paremini
nõustada ja vajadusel ka õige
eriarsti juurde suunata. Igal ravikindlustatud inimesel on õigus valida endale sobiv eriarst
ja vastuvõtuaeg ükskõik millises
raviasutuses üle Eesti. Tähtis on
see, et raviasutusel oleks haigekassaga kehtiv leping.
Haigekassa juhatuse liikme
Maivi Parve sõnul peab arstiabi
olema kvaliteetne ja ühtemoodi kättesaadav üle kogu Eesti,
seda ka Lääne-Viru maakonnas.
„Selleks, et inimestele oleks
ravi igal juhul tagatud, sõlmib
haigekassa lisaks haiglatele lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi.
Need erakliinikud täiendavad
haiglate pakutavaid teenuseid,
lühendavad ravijärjekordi ja
annavad inimestele eriarstiabi
saamiseks lisavõimaluse,“ kinnitas Parv.
Lääne-Viru maakonnas on
haigekassal kümme erinevat
eriarstiabi partnerit, kes ravikindlustatud inimestele haigekassa toel teenuseid osutavad.

SPORDIVALDKOND ALUSTAB UUT AASTAT
ÜHTSE JUHTIMISE ALL
1. jaanuaril 2019 alustab tegevust Haljala valla Spordikeskus,
mille struktuuri hakkavad kuuluma Võsu Spordihoone, Haljala
võimla ning teised valla spordiobjektid.
Ümberkorraldamise kaudu tuuakse Haljala Vallavalitsuse
spordivaldkonna töötajad Haljala valla Spordikeskuse struktuuri, Spordikeskuse juhataja hakkab koordineerima nii spordi sisulist poolt kui ka taristuga seonduvat. Valla prioriteetseid spordiüritusi korraldatakse ühtse meeskonnana. Samuti taotletakse
ümberkorraldamise kaudu spordiobjektide halduse paremat
korraldamist.
Spordivaldkonna ühtse juhtimise alla viimist alustati juba suve
algul erinevate ettevalmistavate tegevustega: ühtlustati teenuste
hinnad nii Võsul kui ka Haljalas. Kohalikule elanikule on paljud
teenused tasuta. Haljala Vallavolikogu võttis loodava organisatsiooni põhimääruse vastu 21.augustil 2018. Vallavalitsus kinnitas
töötajate struktuuri. Uue aasta esimeses kvartalis on plaanis teenuse kättesaadavuse ühtlustamiseks avada Haljala võimla seitsmel päeval nädalas.
Kristi Aron
Abivallavanem

Peamiselt
pakub
kohapeal
eriarstiabi Rakvere Haigla.

ARSTIABI ÕIGEL AJAL
JA ÕIGES KOHAS
Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi tagamiseks võtab haigekassa arvesse igas piirkonnas
elavate inimeste arvu, nende
ravivajadust, aga ka kvaliteetse
ravikorralduse võimekust selles
maakonnas.
„Igas maakonnas peab elanikele olema tagatud kodulähedane arstiabi kõige sagedasemate haiguste raviks,“ ütles
Parv. Siia kuuluvad kõrva-nina-kurguhaiguste, silma- ja nahahaiguste, günekoloogiliste ja
psühhiaatriliste haiguste ravi,
samuti üldkirurgilised protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi.
„Teatud erialad, kus ravivajadus ei ole nii suur, aga
patsient vajab spetsiifilisemat
eriarsti, põhjalikumaid uuringuid ja keerukamat ning kallist
tehnoloogiat, peavad kvaliteetse arstiabi tagamiseks olema
kättesaadavad vähemalt neljas
suuremas maakonnas – Harju,
Tartu, Ida-Viru, Pärnu,“ selgi-

tas Parv. Siia kuuluvad näiteks
uroloogia, seedetrakti haigused, südamehaigused, reumatoloogia, närvisüsteemihaigused,
kopsuhaigused, infektsioonhaigused, lastehaigused ja hormonaalsete häirete ravi.
Kõige keerukamat ravi nagu
näiteks vähiravi (kiiritusravi) ja
teatud kirurgilisi protseduure
tehakse Parve sõnul kahes suuremas haiglas. Nii vähiraviks vajalikud onkoloogiakeskused kui
ka näiteks neurokirurgid tegutsevad kahes Eesti suurhaiglas –
Tartu Ülikooli Kliinikumis ning
Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

HAIGEKASSA TASUB
ERIARSTI VASTUVÕTU
EEST VAID LEPINGUPARTNERI JUURES
Tuleb meeles pidada, et haigekassa tasub ravikindlustatud
inimese eriarstiabi eest ainult
siis, kui raviasutusel on leping
haigekassaga. Parv selgitas, et
haigekassal on mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud
patsiendid on oma ravi eest
ootamatult pidanud ise maksma, kuna nad ei ole pöördunud haigekassa partneri poole.

„Enne kui eriarsti juurde lähed,
küsi alati üle, kas raviasutusel
on haigekassaga leping ja kas
arstiabi saab ikka haigekassa
kulul,“ soovitas Parv.
Näiteks tuleb Lääne-Virumaa elanikel silmas pidada, et
kardioloogia, endokrinoloogia,
günekoloogia, reumatoloogia,
pediaatria,
kõrva-nina-kurguhaiguste ja taastusravi ning
mitmete teiste erialade vastuvõtte osutab kohapeal Rakvere
Haigla.
Lisaks üldhaiglale on haigekassal selles piirkonnas leping
veel üheksa erineva raviasutusega, kes pakuvad vastuvõtte
näiteks psühhiaatria, günekoloogia, silmahaiguste, naha- ja
suguhaiguste ning kõrva-nina-kurguhaiguste erialal.
Lääne-Viru maakonda on
vaja
veel
teenuseosutajaid
psühhiaatria ning naha- ja suguhaiguste erialale. Teenusepakkuja leidmiseks kuulutas
haigekassa novembris välja
täiendava hanke, mille tulemused selguvad uueks aastaks.

PANE TÄHELE!
Eriarstile pöördumiseks on vaja perearsti saatekirja (v.a naistehaiguste, silmahaiguste, psühhiaatriliste murede, tuberkuloosi, nahavõi suguhaiguste ning trauma korral). Pöördudes raviasutusse, millel on haigekassaga laeping, tuleb ravikindlustatud inimesel maksta ainult visiiditasu. Selle suurus on kuni viis eurot.

EESTI HAIGEKASSA ERIARSTIABI PARTNERID LÄÄNE-VIRU MAAKONNAS
Raviasutus

Raviasutuse aadress
ja kontakt

Eriala (ambulatoorsed vastuvõtud)

Rakvere Haigla AS

Lõuna põik 1, Rakvere

Endokrinoloogia (hormonaalsed häired)
Günekoloogia (naistehaigused)
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)
Ortopeedia
Sisehaigused (sh endokrinoloog, gastroenteroloog,
kardioloog, neuroloog, pulmonoloog, reumatoloog, pediaater)
Taastusravi
Üldkirurgia

Infotelefon: 322 9099
Registratuur: 322 9780

MEISTRID SELGUSID LAUATENNISES
16. detsembril toimunud Haljala valla lahtised meistrivõistlused
lauatennises võitis Jaanus. Lokotar, teiseks jäi noormängija Siim
Arak, mõlemad Kadrinast. Kolmandale kohale jäänud Kunnar
Vahtras tunnistati käesoleva aasta valla meistriks. Naiste arvestuses läks meistri tiitel Ülle Vilbale. Meistrivõistluste veteranide
järjestus oli järgmine: Avo Seidelberg, Arkadi Mašegirov ja Tarmo Nuija.
Mesitrivõistlustele järgnes igamehe paaristurniir, kus ainsagi
kaotuseta võidutsesid Ülle Vilba ja Allar Raudla. Teisele kohale
platseerusid Aarne Idavain ja Avo Seidelberg. Kolmandale kohale pretendeeris võrdse arvu punktidega kolm paari, omavaheliste mängude settide suhe andis kolmanda koha Tarmo Nuijale ja
Veljo Mõegale.
Avo Seidelberg

jaanuar 2019

Rakvere Haigla

Valgejõe 14, Tapa
Telefon: 3258810

Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)
Üldkirurgia

Viru Haigla AS

Valgejõe 14/2, Tapa
Telefon: 325 8810

Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused),
Psühhiaatria

Tiina Rannala-Lille OÜ

Vilde 14a, Rakvere
Telefon: 324 1410

Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhaigused)

Ciconia OÜ

Tuleviku 4, Rakvere
Telefon: 322 3232

Günekoloogia (naistehaigused)

Tiina Mäeker OÜ

Tuleviku 1, Rakvere
Telefon: 322 3530

Günekoloogia (naistehaigused)

Marika Jõgi OÜ

Ehitajate tn. 8, Kunda
Telefon: 322 1677

Günekoloogia (naistehaigused)

Maie Kõiva Eraarst

Tuleviku 1, Rakvere
Telefon: 324 4417

Oftalmoloogia (silmahaigused)

Tiina Kurg

Tuleviku 4, Rakvere
Telefon: 3243253

Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)

Otorinolarüngo-loog
Tiina Pruler-Ild
Mari Viik OÜ

Tuleviku 8, Rakvere
Telefon: 324 2474

Psühhiaatria

IV etapp
27.01
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jaanuar 2019

Valla eakad tähistasid jõule

94
ELLI VAIKMAA – 10. jaanuar Toolse küla

93

Klaarika Adonov

Sotsiaaltööjuht

16. detsembril nautisid Haljala
valla eakad suurepärast Heidy
Tamme kontserti, jõululõunat
ning keerutasid jalga ansambel
TÖRTS saatel.
Kontsert oli igati kaasahaarav
ning vallavanem sai osa Kreeka
rahvatantsu tantsimisest Heidy
Tamme juhendamisel.
Pärast mõningast kehakinnitamist võttis laval koha sisse
ansambel TÖRTS. Ansambli
liikmed väljendasid rõõmu, kui
agarad tantsijad peokülalised
olid ning tõepoolest oli tantsupõrand pidevalt rahvast tulvil.
Aitäh kõikidele peol osalejatele ning peatse kohtumiseni
uuel peol!

ÕNNITLUSED

VILMA TAAL – 27. jaanuar Võsu alevik

91
VOLDEMAR SOKK – 09. jaanuar Käsmu küla

90
AINO KRUUSAMÄGI – 07. jaanuar Haljala alevik
ELNA KALJUVEE – 25. jaanuar Ilumäe küla
HELLA TALPSEPP – 26. jaanuar Võsu alevik
NAUMI VAGULA – 27. jaanuar Võsupere küla

88
HELVE-ELFRIDE TINGAS – 21. jaanuar Vihula küla

87
JOHANNES RUUT – 22. jaanuar Võle küla
MIRALDA ARGE – 22. jaanuar Haljala alevik

86
MAIA AASUMETS – 01. jaanuar Sauste küla
ALFRED VIIKSAAR – 20. jaanuar Idavere küla
HEINO LAANARU – 26. jaanuar Eisma küla

Heidi Tamme õpetab vallavanemale tantsusamme. Fotod: Klaarika Adonov

85
MILJA ISMAEL – 27. jaanuar Haljala alevik

83
ANTS JÄRVELA – 01. jaanuar Karepa küla

82
HELGI TUISK – 07. jaanuar Võsu alevik
HELI MAIKSAR – 18. jaanuar Haljala alevik
HELJU ARAK – 25. jaanuar Võsu alevik
MARI-ANNE HELJAS – 28. jaanuar Võsu alevik

81
ESTER AAVE – 14. jaanuar Võsupere küla

80
EELA VALME – 16. jaanuar Võsu alevik
Vallavanem tervitab peokülalisi

75

Tantsuks mängis Ansambel TÖRTS

BORIS SULALÄTE – 19. jaanuar Koljaku küla
HILLE HANSAAR – 30. jaanuar Haljala alevik

70
TATJANA MASLOVA – 01. jaanuar Essu küla
ELLU LAIGU – 14. jaanuar Võsu alevik
REET VEINMANN – 14.jaanuar Sagadi küla
REEDA ERILAID – 18. jaanuar Vatku küla
KARIN TOMMULA – 21. jaanuar Vergi küla
PAUL LETTENS – 22. jaanuar Võsu alevik
REIN RUUSALEP – 26. jaanuar Paasi küla

ÕNNITLEME VANEMAID

OLESJA DOROVSKIHH ja EDVIN KASK
Poeg HENRI sündis 15.11.2018
LIISI ja PAAVO KALEVA
tütar AULE sündis 19.11.2018

Toimetamised sügis-talvises Aasperes
Pille Lipp,

MTÜ Aaspere Külakoda
Oktoobris toimus Külakojas
esmaabi koolitus Markel Pajupuu eestvedamisel. Kõige
muu hulgas saime teadmisi esmaabi võtetest, otsisime pulssi,
proovisime südamemassaaži ja
mähkisime külakoja juhatuse
liikme Regina Kuuskla õigesti
termoteki sisse. Ja mis ehk kõige olulisem, saime ettekujutuse
sellest, kui oluline on tegelikult
kõige selle juures just ennetustöö. Töö selle nimel, et õnnetusi juhtuks võimalikult vähe
ja tagajärgede likvideerimise
asemel (antud juhul esmaabi
andmine) võiks olukorra hoopis
ära hoida.
Laste sügisvaheaeg möödus
taaskord koostöös meie toreda raamatukoguhoidja Aili
Floreniga, kelle eestvedamisel
toimus hunditeemaline ettelu-

gemispäev ja meisterdamised.
Koolivaheajale pani punkti juba
traditsiooniks saanud laste disko - seekord videodisko nime
all.
Hingedepäeva õhtul kõlasid
Aaspere Külakojas ilusad helid,
põlesid küünlad ja õhus hõljusid head emotsioonid. Hingi
kosutasid muusikaga Sven Rannar ja Pille Lipp.
Aaspere Laste Klubiga tähistasime isadepäeva suurejoonelise meisterdamisega käepärastest vahenditest. Kleepides,
lõigates ja leiutades valmisid
rajad mänguautodele ja pallikestele.
Tänu Haljala valla projektipõhisele toetusele said toimuma
kaks terviseteemalist loengut
Eve Heinmetsa juhendamisel:
“Tervena elamine sügis-talvel”
ja “Ole terve! Enesemassaaž ja
harjutused”
Teisel loengupäeval oli või-

KERTTU TIHTI ja TAURI KIRSIPUU
Poeg STEFAN DARIO sündis 19.11.2018
DIANA ja GUNNAR AASUMETS
tütar ADEELE sündis 22.11.2018

MAILIS LEPPARU ja MARTIN RUUDI
poeg HUKO sündis 24.11.2018

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
ANNA PLOTNIKOVA
Foto: erakogu
malus registreeruda ka individuaalsele massaažile.
Esimesel advendil õpetas
Aaspere osavaim käsitööline
Juta Järve, kuidas teha kuuseehteks lõngast linnukesi.
Samal ajal valmisid laste abil
köögis erinevad küpsised ja soe
glögi. Õhtu lõpetasime Aaspere
tuledesäras kuuse juures, kus
karges lumises õhus jõime sooja

glögi ja sõime küpsiseid.
2018. aasta lõpus on Aaspere Külakoda kõige õnnelikum
MTÜ Haljala vallas, sest meie
ümber on kõige vahvamad inimesed, kes austavad meid oma
olemasoluga ja annavad energiat toimetamiseks. Ilusat aasta
lõppu ja suurepärast uut! Ikka
koos!

17.02.1929-25.11.2018

ELLEN PERVIK		

10.05.1925-26.11.2018

MARET KESKRA		

22.05.1945-29.11.2018
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Reklaam

OSTAME METSAOSTAME
METSAPÕLLUMAAD
JA JAPÕLLUMAAD
Miskort Tel: 508 4842
ASAS
Miskort
email miskort@miskort.ee
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

