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Käsmu küla
kasvab ja õitseb

EDUARD VAINU: „PALUME KÕIGIL, KES SOOVIVAD JA SAAVAD
PANUSTADA MERETURVALISUSE SUURENDAMISEKS KÄSMU
LAHE PIIRKONNAS, TEHA ANNETUSE MTÜ KÄSMU LAHE MEREPÄÄSTE ARVELE EE052200221069253208 (SWEDBANK) OLEME
TEIE TOETUSE EEST VÄGA TÄNULIKUD!“

Katrin Kivi

Maikuus valiti Käsmu külale uus külavanem, Eduard
Vainu. Käisime
Haljala Valla Sõnumid toimetusega
Vainul külas ja
uurisime, kuidas
Käsmus elatakse?
Käsmu on Haljala vallas ainuke
piirkond, kus küla- ja kandipiir
langevad ühte, nii on kolmandat kuud külavanema positsioonil toimetav Vainu ühtlasi
ka kandivanem. Kandikogus
on aga lisaks talle veel 4 liiget:
Herman Kelomees, Heino Laanemets, Virge Ong ja Mari-Liis
Vohli.

AASTA KÜLA
VALIMISED
„Meil läheb paremini, kui alguses oskasin oodata,“ vastas
vastne külavanem küsimusele,
kuidas läheb. „Tegemist jagub
ja üht-teist on juba ka tehtud.
Näiteks valmis Käsmule reklaa-

mvideo aasta küla valimisteks.“
Need, kes ei tea, siis Käsmu
osaleb tänavu koos paljude
teiste küladega aasta küla valimistel. Rahvahääletus on juba
toimunud, selle tulemusena
jäi Käsmu teisele kohale, ent
lõplik otsus tehakse teatavaks
Räpinas Maapäeval, siis avaldatakse žürii hinded. (Lehe ilmumise ajaks on tulemus juba
teada - toim.)
„Mis veel? Bussipeatus on
saanud värskema ilme,“ jätkas
Vainu. „Tegime bussijaama projektis muudatusi, sest algsele
plaanile olid külaelanikud vastu.“
Eduard Vainu selgitas, et varem oli plaan teha ligi üheksa
meetrit kõrge hoone, mille esimene korrus toimiks bussiootepaviljonina, viimane korrus
aga vaateplatvormina.
„Kohalikele see plaan ei
meeldinud, nad leidsid, et nende privaatsus saab kannatada,“
märkis külavanem. „Saatsime
drooni üheksa meetri kõrgusele, tegime 360 panoraamülesvõtte, ja pidime tõdema,
et külaelanikel oli õigus. Seega otsustasime hoopis ehitada
bussiparkla bussijaama juurde.
Selleks on meil olemas juba
ka ehitusluba. Parkla eesmärk

on muuta meie peatänav turvalisemaks, siis ei pea bussid
enam poolteist kilomeetrit tagurdama, vaid saavad kasutada
parklat.“

KAUGEMAD PLAANID
Millised suuremad plaanid
ootavad teostamist? „Kõige
rohkem tahaksime sadamat
ehitada,“ tunnistas külavanem.
„Praegu on see unistus pausi
peal. Projekt anti ju kohtusse ja küsiti esialgset õigusabi,
mida aga kohus ei andnud. See
tähendab seda, et saame projektiga edasi minna, ka vald
tegeleb selle teemaga, aga kõik
võtab aega.“
„Korrastamist vajab küla lõpus vana jaanitule plats, mis
on amortiseerunud,“ jätkas ta
plaanide loetlemist. „See plats
praegu seisab, vaid kord aastas
kasutab Viru Folk seda metsalavana. Selle pealt tekkis meil
mõte, et peaks ala korda tegema ja kasutusele võtma. Korraldame jaanitulesid sadamas, mis
on ka väga tore, aga tunneme,
et see jääb külale kitsaks.“
Vainu rääkis, et loodab
jaaniplatsi projektiga valmis
saada oma ametiaja lõpuks.
Esimese hooga planeeritakse
sinna ehitada lava, külakiik ja

tänavavalgustus.

KÄSMU KÜLA
ON INIMESI TÄIS
Aastaringselt elab Käsmus 162
inimest. Eduard Vainu arvas, et
kui lugeda elanikke näiteks 15.
jaanuaril, siis on kohapeal 8090 inimest, samas kui tulla 15.
juulil, siis võib külast leida koguni tuhatkond inimest.
Vana kapteniküla on olnud
turistide seas populaarne läbi
aegade, niisamuti pole käsmukatel vaja muret tunda, et küla
elanikest tühjaks jääb.
„Jah, küla on meil täis,“ tunnistas Vainu. „Ega krunte ja
ruumi ju juurde ei teki. Mõned
kohad muidugi on, ja neid ka
küsitakse. Isegi minu külavanemaks olemise ajal on juba
küsitud. Seega, kui kellelgi on
soov, siis võib minuga ühendust
võtta, jagan infot, millised võimalused parasjagu on Käsmu
kodu rajamiseks või kinnisvara
soetamiseks. Näiteks praegu
on pakkumisel küla alguses üks
rannaäärne krunt hinnaga 175
000 eurot.“
Külavanem märkis uhkusega, et Käsmuga on seotud palju häid inimesi, ja neid tuleb
muudkui juurde. „Meie juurde
tulevad sellised inimesed, kelle

nimel nii mõnigi küla oleks valmis tegema andestamatuid asju.
Viimati näiteks rääkisin ühe
härraga, kes tegeleb taastuvenergia tootmisega, päikese– ja
laineenergiajaamadega. See on
niivõrd fantastiline, et ta tunneb Käsmu vastu huvi.“
„Siinkohal sooviksime omalt
poolt tänada kõiki tublisid ja tegusaid inimesi, kes ühisalgatuse
raames või omal initsiatiivil aitavad, parandavad ja arendavad
külaelu. Nendeta ei oleks Käsmu nägu nii ilus nagu ta täna on,
aitäh!“

SUURED JA VÄIKESED
MURED
„Nagu külas ikka, nii on ka meil
nii väikesemaid kui suuremaid
muresid,“ rääkis Vainu. „Inimese jaoks võib probleem olla
see, kui naaber niidab pühapäeva hommikul muru, või kui
kajakas pikeerib rannas jalutajaid - pseudoprobleeme, aga
on ka probleeme, millega tuleb
tegeleda ja millega tegelemiseks peab üksjagu inimesi appi
kutsuma.“
Vainu leiab, et suurimaks
murekohaks on tema jaoks
mereohutus. Ta ise on aastaid purjetamisega tegelenud
ning on ka Käsmu vabatahtliku

merepääste liige.
„Mereliiklus on Käsmu lahes
väga tihe,“ rääkis külavanem.
„Kui midagi peaks juhtuma,
ja on ka juhtunud, siis praegu
puudub meil reaalne võimekus
merd turvata. Näiteks möödunud aastal juhtus õnnetus ja ka
viis aastat tagasi oli üsna tõsine
intsident. Kõigile neile on siiani
reageerinud pealtnägijad.“
„Selle olukorra lahendamiseks oleme juba astunud väga
konkreetseid samme,“ jätkas ta.
„Lõime oma merepääste ühingu. Saime üle võtta väga palju
liikmeid teiselt merepääste organisatsioonilt, mille väga hästi
koolitatud töötajad lahkusid.
Meil on meeskonnas üks vabariigi parimaid merepääste koolitajaid Robert Aasta, endine
külavanem, kes on meid väga
palju aidanud.“
„Käimas on väike korjandus,
et saada kokku vajalik omafinatseeringu – kavatseme osta
merepääste ülikonnad, mis on
väga kallid. 1500 euro ringis
on puudu veel. Usun, et saame vajamineva raha kokku ja
varustuse soetatud. Siis saame
harjutada ja vajadusel juba oma
paadiga reageerida – me pole
paljad nagu püksinööbid.“
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MÕNE REAGA

Planeeritud liiklussõlm Aaspere-Haljala teelõigul.
Aaspere külakoda. Foto: Katrin Kivi

Toimetamised Aasperes
Suvi Aaspere külakojas möödub natuke teises rütmis, kui ülejäänud aasta. Ent augusti teises pooles juba terendavad põnevad
sündmused. Plaanis on korraldada koos päästeametiga üks ohutusalane päev ja kossuplatsile ootame külla sõpru Rakvere Tarvast. Septembris on mõttekas pumbata täis oma rattakummid,
sest vanavanemate päeval ootab ees rattamatk. Jälgige kuulutusi
ja saage osa vahvatest sündmustest!
Erapidudeks Aaspere külakoda enam oma ruume välja ei rendi, sest 1,5ks aastaks on meie majas sees rentnik. Uuel hooaja
toimuvad külakoja sündmused sellegipoolest edasi, aga natukene teisel kujul. Plaanis on hakata oma sündmustega ringi rändama mööda valla teisi seltsimajasid, lõimudes ja tutvudes teiste
omasugustega. Tõotab tulla väga hariv ja põnev aasta!
MTÜ Aaspere Külakoda

Foto: Lääne-Viru Jäätmekeskus

Haljala vallas hakkab jäätmejaamu
teenindama Lääne-Viru Jäätmekeskus
Alates augustist hakkab Haljala valla jäätmejaamu teenindama
Lääne-Viru Jäätmekeskus.
Seoses operaatorite vahetusega võib jäätmejaamade töös Võsul ja Haljalas esineda tõrkeid. Palume vallaelanikel kannatlikku meelt ja enne jäätmetega jäätmejaama minemist veenduda,
et jäätmejaamad avatud on. Paneme vastavasisulised teated ka
meie kodulehele. Jäätmejaamade töö võib olla häiritud kuni
septembri alguseni.
HVS

Kuldpulmapaare oodatakse
septembris autasustamispäevale
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või
täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel tänavu täitunud 5-aastase sammuga (55, 65 jne.) kuldpulmadele järgnevad
pulma-aastapäevad.
Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema oma tänavu
väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid
või teisi lähedasi, teatades nendest hiljemalt 5.augustiks, kas
e-posti ingrid.parnamae@virol.ee või telefoni 53040823 teel.
Maakonnas toimub austamisüritus juba 9.korda ning leiab sellel aastal aset 6. septembril kell 13.00 Rakvere Kolmainu kirikus.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

Liikluskorraldus Aaspere-Haljala
2+2 teelõigu ehituse ajal
Eesti põhimaantee nr 1 (E20;
Tallinn-Narva) Aaspere-Haljala
teelõigu ümberehitus mõlemas
suunas kahe rajaga teelõiguks
toob endaga kaasa mitmeid
muudatusi liikluskorralduses.
Palume liiklejatelt tööde perioodil tähelepanelikkust ja
leplikkust ajutiste ümberkorralduste suhtes.
Tööde piirkonnas on liiklejatele igal ajal avatud mõlemas
suunas üks 3,5 meetri laiune
sõidurada. Kuna ohutuse tagamiseks on alandatud lubatud
suurimat piirkiirust (ehitustööde piirkonnas 70 km/h, aktiivses töötsoonis 30–50 km/h)
ning liikumas on tavasõidukitest aeglasemat ehitus- ja
rasketehnikat, tasub arvestada
harjumuspärasest mõneti pikema sõiduajaga.
Kohalikele
elanikele
on
tagatud
juurdepääs
nende
kinnistutele
Tallinn-Narva
maanteest põhja suunas asuva
Liiguste-Põdruse tee ning lõunas paiknevate Kautvere-Auküla ja Kihlvere-Aaspere tee-

de kaudu. Põhimaantee ääres
asuvate kinnistute juurdepääs
tagatakse läbi töömaa.
Suuremad liikluskorralduse
muudatused
Tööde algusest on Tallinn-Narva maantee kilomeetritel 78 kuni 81 enne Aaspere
asulat suletud nelja-realisel
teelõigul Tallinna suund ja kogu
liiklus on üle viidud 1+1 skeemiga Narva sõidusuunale.
Maantee kilomeetritel 81
kuni 87 ehk Aaspere-Haljala lõigul on säilinud senine 1+1
liiklusskeem, kuid liikluskoridor on senisest kitsam ja lubatud piirkiirus madalam (maksimaalne kiirus 50–70 km/h).
Töötsooni jääval lõigul on suletud Tallinn-Narva maanteed
ületavad ja projekti järgi likvideeritavad kohalikud teed ning
Vanamõisa riste. Avatuks jääb
Aaspere ristmik ja tagatakse
ligipääs töömaaga piirnevatele
kinnistutele.
Algust on tehtud ka Vanamõisa viadukti ja Sauste kergliiklustunneli
ehitustöödega,

mille läheduses on liiklus suunatud ümber ajutistele möödasõitudele.
Septembris suunatakse liiklus Aaspere viadukti liiklussõlme piirkonnas olemasolevalt
trassilt uue rajatava viadukti
põhjapoolsetele
rampidele.
Liikluskorraldus muutub ka
kilomeetritel 78 kuni 81, kus
liiklus viiakse 1+1 skeemiga üle
uuele rekonstrueeritud Tallinna
suunale ning tööd algavad Narva suunal.
2020. aasta juunis muutub
liikluskorraldus kilomeetritel 81
kuni 87, kus liiklus suunatakse
rajatava 2+2 maantee äärmistele
sõiduradadele ja töid teostatakse tee keskel kahe sõidusuuna
vahel. Samaaegselt teostatakse
töid ka juurdepääsu-ja kogujateedel.
Tööde valmimine on planeeritud 2020. aasta oktoobrisse,
misjärel rakendub 2+2 liiklusskeem kogu ümberehituse
piirkonnas.
Liikluskorralduslik info on
igal ajal kõige mugavamalt kät-

tesaadav Maanteeameti liiklusinfo rakenduses tarktee.mnt.
ee ja maanteeinfo lühinumbrilt
1510. Nende talude ja majapidamistega, keda liikluskorralduse
muudatus otseselt puudutab,
nt muutub tööde perioodil ligipääs kinnistule, võtab ühendust
ehitusmeeskond.
Hea liikleja, palume ehitustööde piirkonnas tähelepanelikkust ja ajutiste liikluskorraldusmärkide järgimist, et tagada
nii liiklejate kui ka teel töötavate inimeste ohutus. Soovitame
möödasõite ja muid ohtlikke
manöövreid töötsoonis vältida
ning võimalusel kasutada alternatiivseid marsruute. Märgates
tööalas mõnd ehitussõidukit
manööverdamas, palume selle
läbi lasta – nii saame kiiremini
valmis!
Täpsem info projekti kohta
on leitav Maanteeameti kodulehelt:
https://www.mnt.ee/
et/ehitus/romeda-haljala-loigu-ehitus

Võimalus saada tasuta ning
soodustingimustel õigusabi
Anname teada, et Eesti Õigusbüroo koostöös justiitsministeeriumiga pakub tasuta ning
soodustingimustel
õigusabi
Eestis elavatele inimestele.
Teid abistavad 43 juristi üle
Eesti, kelle keskmine tööstaaž
on 17 aastat ning nad kõik omavad õigusteaduse magistrikraadi. Nõustatakse nii kohtumisel
kui ka veebis.
Kokku on Eesti Õigusbürool
üle Eesti 15 kontorit: Tallinnas,
Endla 15 Tartus, Riia tn 15 Narvas, Tallinna mnt 8-1 Pärnus,
Rüütli 23 Rakveres, Pikk 32 Viljandis, Vabaduse plats 4 Võrus,
Vabaduse 13 Jõgeval, Suur tn
3 Kuressaares, Lossi 1 Paides,
Aiavilja 13 Valgas, Kesk tn 12
Jõhvis, Keskväljak 1 Haapsalus,
Posti 26 Kärdlas, Leigri väljak 5
Põlvas, Võru tn 18
Selle projekti raames on 2
aasta jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba 18 500 inimesele, kuid
palju on veel kindlasti neid, kes
seda abi vajaksid.
Milliste muredega juristi
juurde pöördutakse? Inimeste pöördumised on seni olnud
seotud peamiselt võla- ja pe-

Rakveres asub Eesti Õigusbüroo kontor aadressil Pikk 32.
rekonna õigusega: vaidlused
laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise,
lapse hoolduse ja vara jagamise
probleemid. Samuti on juristid
andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabrite- ja korteriühistu
liikmete vahelistes vaidlustes
ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.
Tasuta ning soodustingimustel õigusnõu saamiseks tuleb: 1)
sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib
terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul

uuesti nõustamisele minnes
enam lepingutasu tasuma ei
pea), alaealised on lepingutasust vabastatud.
2) eelnevalt broneerida aeg
kas internetis aadressil www.
juristaitab.ee või telefonile 6
880 400 helistades Seejärel on
inimesel õigus saada juriidilist
abi kokku 15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest:
* 2 esimest tundi on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot
tunnis)
* 3 järgmise tunni eest tuleb
kliendil tasuda 20 eurot tunnis
(riik hüvitab ülejäänud 20 eurot

tunnis) *10 järgmise tunni eest
tuleb kliendil tasuda 40 eurot
tunnis Võrdlusena – Eesti keskmine õigusnõustamise tunnitasu on 120€ + käibemaks.
Eesti Õigusbüroo senise
praktika järgi jääb keskmine
õigusnõustamise aeg alla kahe
tunni ning see näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad
lihtsamad ning tüüpilisemad
juhtumid lahenduse.
Lisainfo aadressil www.juristaitab.ee, helistades telefonile
6 880 400 või kirjutades abi@
juristaitab.ee.
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Haljala kogudust asus juhtima õpetaja Urmas Karileet
või on tekkinud küsimusi, mida
tahaks koos vaimulikuga arutada. Võtke palun ühendust ja lepime kohtumise aja kokku.“

Katrin Kivi

Haljala valla juhtimises on viimasel ajal
toimunud laiaulatuslikud muudatused, ka
kirikuelu ei ole jäänud
sellest puutumata.
Nimelt vahetus Haljala
koguduse õpetaja.

KIRIKU RENOVEERIMINE
Mõistagi ei pea kirikusse minemise jaoks ootama mingisugust
mure või küsimuse tekkimist.
Karileet julgustab kõiki huvilisi astuma Haljala kirikust läbi.

EELK Konsistoorium kinnitas
alates 8. juulist 2019 Haljala
uueks koguduseõpetajaks Käsmu koguduse õpetaja ja Narva
Maarja koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileedi (pildil).
14 aastat Haljalas koguduseõpetajana töötanud Margit Nirgi läks Laiuse kogudusse, kus ta
ka enne Haljalasse tulekut 23
aastat teenis.
Fotod: Katrin Kivi
KES ON UUS ÕPETAJA?
Karileet on Käsmus kirikuõpetaja ametit pidanud üheksa aastat. Enne seda tegutses ta ettevõtjana ja oli toimekas mitmetel
juhtivatel ametikohtadel.
Karileet on lõpetanud Tallinna Polütehnilise Instituudi
insenerina ja on õppinud EBSi
doktorantuuris, lisaks on ta lõpetanud EELK Usuteaduse Instituudi teoloogiamagistri kraadiga Cum Laude.
Ühes aastatetaguses Virumaa Teatajale antud intervjuus
märkis Urmas Karileet, et tema
vaimulikutöö on seotud esivanemate palvetega. Nimelt olid
tema vanavanaisa Gustav Einlon ja vanaema vanaisa Kaarel
Einlon Käsmu abikiriku koguduses vöörmündriteks ajavahemikul 1866–1930. Sel ajal oli
Käsmu osa Haljala kogudusest
ja sealse abikiriku koguduse
vöörmünder oli ka Haljala koguduse nõukogu liige. Karileedi

isapoolsed esivanemad on olnud Haljala koguduse liikmed
üle 300 aasta.
Ajalooliselt on huvitav mäletada, et Käsmu küla ja poolsaar
kuulusid Haljala kihelkonda.
Kihelkonnakirikuks oli toona
Haljala Püha Mauritiuse kirik,
millel oli neli abikirikut: Toolse,
Käsmu, Pihlaspää ja Vainopää.
Toolse kabel hävis 17. sajandi
lõpul. Pihlaspää kabeli asemele
ehitas Sagadi mõisnik Eduard
von Fock Eskusse aastal 1845
kivist kabeli.
Praeguse Haljala valla territooriumil asub ka Ilumäe kogudus, mis kuulus enne iseseisvumist Kadrina kihelkonda.
JUMALATEENISTUSED
Õpetaja Karileedi esimene jumalateenistus Haljala kirikus
toimus 8. juulil. Missal osales
kokku kümme inimest. Pärast
jumalateenistust vesteldi koh-

vilauas.
Urmas Karileedil on plaanis
viia läbi jumalateenistusi Haljala kirikus igal teisel ja neljandal
pühapäeval algusega kell 10. Samadel pühapäevadel algusega
kell 12.30 viib ta jumalateenistuse läbi Esku kabelis.
Ülejäänud
pühapäevadel
peab Haljala kirikus jutlust kohalik diakon Ahti Bachblum,
kes täidab Haljala koguduses
ka organisti ülesandeid. Sel ajal
ehk esimesel ja kolmandal pühapäeval viib õpetaja Karileet
jumalateenistust läbi Narva kirikus.
Urmas Karileedi sõnul on neil
Vainupea külaseltsi eestvedaja
Mario Luigega jututeemaks olnud ka regulaarsete jumalateenistuste pidamine Vainupea kabelis, mis samuti kuulub Haljala
koguduse
teenimispiirkonda.
„Järgmine tänujumalateenistus
Vainupea kabelis on planee-

ritud toimuma 14. septembril
algusega kl 18, mil tähistame ka
Vainupea kabeli taastamise 30.
aastapäeva.“
Lisaks
jumalateenistustele
plaanib õpetaja Karileet hakata
korraldama Haljalas mõtiskluste tunde. „Käsmus toimuvad
sellised õhtud igal nädalal juba
neljandat aastat,“ ütles Karileet.
„Tegemist on vaba vestlusega
ajalikel ja ajatutel vaimulikel
teemadel.“
Haljala koguduse uus õpetaja
ütles, et kirikusse on oodatud
kõik inimesed Haljala vallast
ja kaugemalt. „Kindlasti ei pea
olema koguduse liige,“ märkis
ta. „Kõik inimesed on oma eluteel midagi otsimas ja igatsemas. Olete kõik alati oodatud,
eriti siis, kui on midagi hingel

„Suvisel ajal on kõigil võimalik
tulla kella 9-18 ka omaette mõtisklema, kiriku uksed on lahti,“
ütles ta. „Kutsume kogema rahu
ja rõõmu pühakoja vaikuses.
Kasutage võimalust, sest septembri alguses algab kirikus
pikihoone suur siseremont, mis
kestab kokku ca 15 kuud.“
Unikaalne Haljala kirik muutub iga aastaga kaunimaks.
Erandiks ei ole ka see ja järgmine aasta. Üheks viimaseks
teostatud tööks oli kooriruumi
restaureerimine. Seinad ja laed
on vabastatud mitmetest värvikihtidest ning saanud värske ja
kauni ilme.
Restaureeritud sai ka Hastverite suur hauaplaat kooriruumi
seinal. Selles samas kammerliku ilmega ruumis, kus on altar,

väike orel ja mõnikümmend
tooli, hakkavad olema jumalateenistused sellel ajal, kui suur
kirikusaal on remondis. Siis
pääseb jumalateenistusele kiriku idaseinas oleva käärkambri
välisukse kaudu.
„Unistame, et saaksime 2020.
aasta jõulujumalateenistuse pidada värske ilme saanud renoveeritud pikihoones,“ tunnistas
kirikuõpetaja.
Sisetöödega aga asi veel ei
lõpe. Restaureerimist ootavad muu hulgas ka tornikiiver,
peaportaal, välisfassaad ja tõllakuur jt. Muide, Haljala kiriku
peaportaal tunnistati Villem
Raami poolt avariiliseks juba
1959. aastal ja viimase 60 aastaga on olukord läinud vaid hullemaks.
Urmas Karileet rääkis, et Haljala kiriku restaureerimine saab
teoks tänu Looja, Saksa riigi,
Eesti riigi, Haljala Vallavalitsuse, Baltimaade Rüütelkondade
ühenduse, Haljala aukodaniku
Thomas von Dellingshauseni
ning teiste suuremate ja väiksemate annetajate panusele.
Tänu neile on viimase tosina
aasta jooksul toimunud Haljala
kirikus igal aastal mingi suurem
restaureerimine ja märkimisväärne edasiminek.
„Oleme tänulikud õpetaja Margit Nirgile, kes on kõiki
Haljala kiriku remonte eest
vedanud ja korraldanud,“ ütles
õpetaja Karileet.
Haljala koguduse juhatus on
otsustanud saada edaspidi hakkama ilma laenude ja võlgadeta.
Karileet ütles, et lähtub põhimõttest saada ja jääda vabaks
kõikidest võlgadest. „Ärgu olgu
teil ühtki muud võlga, kui ainult võlg üksteist armastada …,“
tsiteeris Karileet Piiblit apostel
Pauluse sõnadega (Kiri roomlastele 13:8). Selleks vajame ka
iga selle teksti lugeja abi.

Annes Naan asus tööle Haljala
valda majandus- ja hankejuhiks
Juuni teises pooles asus valla
majandus- ja hankejuhi ametikohustusi täitma endine Vihula
valla vallavanem ja Haljala valla
volikogu liige Annes Naan (pildil).
„Loobusin volikogu liikme
staatusest, sest tundsin, et volikogus opositsioonis olles ei
saanud ma valla elus suurt kaasa
rääkida. Arvan, et vallas töötades saan rahva jaoks palju rohkem ära teha,“ kommenteeris
kandideerimisotsust Naan.
Annes Naani sõnul on tema
suurimaks eesmärgiks Haljala
kooli ehitus. „Uus kool ehitatakse kindlasti,“ kinnitas ta.
„Ma siiralt soovin selle ära teha.
Minu eesmärk on kooli projekti
protsess hoida nii kiires liikumises kui võimalik.“
„Minu käest on küsitud, et
miks ma olen Haljala vastu,“
rääkis Naan. „Omal ajal ma
muidugi kaitsesin Vihula vallavanemana Vihula valda, aga
kunagi pole ma olnud Haljala
vastu.“
Naan selgitas, et ta plaanib
anda oma panuse ühtse Halja-

la valla moodustamiseks. „Meil
ikka veel räägitakse, et endine
Vihula territoorium või endine Haljala valla territoorium.
Ma soovin olla erapooletu, sest
leian, et ei tohi neid piirkondasid eraldada. On üks ühtne Haljala vald.“
Uus majandus- ja hankejuht
ütles, et tegemist on praegu
palju. „Aivar Aruja lahkumise ja
minu tulemise vahele jäi vahe
sisse, seetõttu tekkis ka väike

vaakum. Vabandan, kui kellelgi
on silma hakanud mingisuguseid anomaaliaid.“
„Praegu olen „kustutanud
tulekahjusid“ ja samal ajal
püüdnud reageerida kõikidele
küsimustele operatiivselt. Ma
ei naudi protsessi, vaid lõpptulemust, see võimaldabki kiirelt
tegutseda.“
Kui ranna piirkonda tunneb
Naan kui oma viit sõrme, siis
teise poole tundmaõppimiseks
on ta enamus sealseid teid juba
läbi sõitnud. „Õpin piirkonda
tundma. Veel kord rõhutan,
Haljala rahvas ei pea muretsema, et nende muredega keegi ei
tegele.“
Kui kellelgi on vaja majandus- ja hankejuhiga kohtuda,
siis hea oleks selleks aeg kokku
leppida kas emaili vahendusel annes.naan@haljala.ee või
helistada telefonil 5669 6186.
Annes Naanil on kodanike vastuvõtmiseks tingimused loodud
nii Võsul asuvasse vallamajja kui
ka teenuskeskusesse Haljalas.
Katrin Kivi

Haljala valla uus finantsjuht on Sirje Laigu
Suve hakul nimetati Haljala
Vallavalitsuse uueks finatsjuhiks Sirje Laigu (pildil), kes tegutses enam kui 11 aastat aktsiaseltsis Eesti Teed erinevatel
finantsvaldkonna amtikohtadel.
Viimati pidas ta ärikontrolleri
ametit.
Sirje Laigu sõnul töötas ta
Eesti Teedes nii pikka aega toetavate kolleegide, suurepärase
töökeskkonna ja heade töötingimuste tõttu. „Sain seal tegelededa pidevalt uute ja põnevate
väljakutsetega alates finatsjuhtimise ja lõpetades äriprotsesside kaardistamise ja analüüsiga,“
kommenteeris ta.
2002. aastal Lääne-Virumaa
Rakenduskõrgkoolis raamatu-

pidaja eriala lõpetanud Sirje
Laigu on abielus mitmendat
põlve Võsukaga. Nüüdseks on
ta Võsul elanud juba paarkümmend aastat.
Laigude peres kasvab tütar,
kes sügisel alustab kooliteed.
„Kahtlemate oli see üheks põhjuseks, miks otsustasin kandideerida,“ märkis Sirje. „Töötades kodu lähedal, saan ka tema
kooliteed rohkem toetada.“
Sirje Laigu tunnistas, et see
polnud kandideerimise ainuke põhjus. „Mulle meeldivad
väljakutsed. Ma pole varem
kohalikus omavalitsuses töötanud, see on minu jaoks täiesti
uus ja põnev maailm. Usun, et
saan oma teadmiste ja oskuste-

ga rikastada koduvalla juhtimist
ning mul on heameel, et saan
oma panuse anda.“
Millised on esimesed suuremad plaanid? „Praegu on veel
vara rääkida suurtest plaanidest
või muudatustest. Õnneks on
mul ka väike meeskond, kes on
suureks abiks ja toeks. Samuti
on vallavalitsuses kõik kolleegid
väga toredad ja igati abivalmid.“
Soovijad saavad Sirje Laiguga
ühendust e-maili vahendusel
kasutades aadressi: sirje.laigu@
haljala.ee või helistades numbrile 325 8636.
Katrin Kivi
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

19.06.2019 istungi kokkuvõte
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja perioodiliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
Väljastati ehitusluba Eisma külas Kajaka vkt 12 katastriüksusele abihoone püstitamiseks, Kiva külas Siimu katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks, Oandu külas Oandu-Möldri katastriüksusele abihoone-suveköök püstitamiseks ja Toolse külas Vilna
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Käsmu külas Laane tee 6
katastriüksusele mänguväljaku rajamiseks ja Võsu alevikus Kalda tn 23 katastriüksusel olemasoleva suvila ja autokuuri ümberehitamiseks.
Kinnitati Vihula haruraamatukogu
19.06.2019 kolmapäev 10:00 – 18:00.

lahtiolekuajaks

alates

Määrati ühele õpilasele huvihariduse toetus.
Anti luba avalike ürituste korraldamiseks: „Eisma sadama merepäev“ 10.08.2019 Eisma sadamas, „Disco Tallinn Piknik“
12.07.2019 Eisma sadamas, „Motofestival SMASH“ 12.-13.07.2019
Rutja lennuväljal, „Võsu Südasuve Challenge“ 21.07.2019 Võsul,
„Kodukandipäev Varangul“ 29.06.2019 Varangu pargis ja „Toolse
jaanituli“ 22.06.2019 Toolse laagris.
Väljastati Osaühingule Aldar Eesti luba reklaami paigaldamiseks
Kisuvere külas Kivisaare kinnistule, eksponeerimiskestusega
01.06.2019 kuni 31.05.2020.
Kinnitati alates 1.07.2019 Aktsiaselts Haljala Soojus nõukogu
liikmeteks Arvi Ööpik ja Avo Bergström.
Nimetati Haljala valla esindajaks MTÜ Virumaa Rannakalurite
Ühing üldkoosolekul vallavanem Ivar Lilleberg.
Otsustati esitada Merisiili DP tekkivate katastriüksuste moodustamise ja detailplaneeringu elluviimise küsimus vallavolikogu
keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonile hinnangu andmiseks ning seisukoha kujundamiseks DP alal tekkivate valla
kinnistute edasise kasutamise ja DP väljaehitamise osas.
Nõustuti Neeme kinnistu elamu ehitisprojekti muudatusega,
mille kohaselt muutub hoone absoluutne kõrgus 0,4 meeti võrra
(4,20m-lt 4,60m-le), hoone kõrgus jääb samaks. Nimetatud otsuse tegemine ei kahjusta Neeme kinnistu naabrite õigusi.
Otsustati teha Haljala perearstile ja hambaravile ettepanek kompenseerida 2018 tehtud kulutused nende kasutuses olevate ruumide parendamise näol.
Otsustati esitada hajaasustusprogrammi raames ministeeriumile
rahastatavad projektid, mis said hindamisel vähemalt 2,5 punkti
ja riigipoolse 1/3 rahastuse eraldamisel suurendada vallapoolset
hajaasustusprogrammi summat 5120 euro võrra.

26.06.2019 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 690 eurot.
Väljastati projekteerimistingimused Toolse külas Rohna katastriüksusele 80m kõrguse tõmmitsatega sidemasti rajamiseks ja
Tatruse külas Prügila katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks.
Anti kasutusluba Vainupea külas Meresihi katastriüksusel asuvale suvilale.
Otsustati võtta vastu WESENBERG OÜ koostatud Võsu aleviku
Aasa tn 12 maaüksuse detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
Otsustati eraldada valla eelarve „Muu vaba aeg, kultuur ja religioon (08600)“ alt SA-le Võsu Kuurort 1 750 (üks tuhat seitsesada viiskümmend ) eurot tegevustoetuseks ja SA nõukogul
esitada vallavalitusele kõik Võsu kodulooraja projektiga seotud
materjalid.
Väljastati luba avaliku ürituse „Karepa kala- ja merepäev, laat“
korraldamiseks 13.07.2019.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus summas 900 eurot
kuus ajavahemikus september–detsember 2019 MTÜ-le Rakvere Korvpall, korvpallitreeningute läbiviimiseks Haljala valla I-VI
klassi õpilastele Haljala Kooli võimlas.
Kooskõlastati Haljala Kooli töötajate koosseis 2019/2020 õppeaastaks.

Foto: Eesti Kunstiakadeemia

Võsu Spordihoones saab näha
nii kunsti kui teha sporti
8. juunil toimus Võsu spordihoones Eesti Kunstiakadeemia tudengite Võsu peatänava
projektide esitlus. Kokku oli 6
eriilmelist tööd.
Tudengid analüüsisid töö
käigus erinevaid võimalusi Võsu
kui kuurordi potentsiaali realiseerimiseks.
Oluline küsimus oli Võsu
peatänava jalakäijasõbraliku-

maks muutmine, autoliikluse
vaigistamine ja parkimisprobleemidele lahenduste leidmine.
Toimus ka performance (perfomance on taideetendus ehk
tegevuskunsti liik, milles kunstniku juhatusel luuakse improvisatsiooniline etendus – Toim.),
mille tulemusena valmis Võsu
Kooli sissesõiduteele Võsu jõest
inspireeritud asfaldijoonistus,

mida Võsu Kooli õpilased saavad ise hiljem täiendada.
EKA tudengite tööde näitus
jääb spordihoones avatuks juuli
lõpuni.
Uudiseid spordihoonest on
veelgi. Alates sellest suvest on
spordihoone kõrval kõigil huvilistel võimalik tasuta tennist
harjutada. Parabool tenniseseina kinkis võsulastele et-

tevõtja Raul Tagaväli. Haljala
valla spordikeskuse juhataja
Avo Seidelberg tervitas sellist
initsiatiivi väga ja usub, et mänguhuvilistest puudust ei tule.
Heameelt tundis ka Võsu Kooli
kehalise kasvatuse õpetaja, kelle sõnul võimaldab tennisesein
kehalise kasvatuse tunde mitmekesistada.
Gady Lübek

Toetatakse noori alustavaid
põllumajandusettevõtjaid
Maaeluminister Mart Järvik
allkirjastas põllumajandusliku
tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse määruse muudatuse, mis muudab noortele
lihtsamaks ettevõtlusega alustamise ja loob toetuse taotlemiseks selgemad tingimused.
Toetuse peamine eesmärk on
hõlbustada noortel põllumajandustootjatel tegevusega alustamist, aidata kaasa põlvkondade
vahetusele
põllumajanduses
ning tõsta kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.
Maaeluminister Mart Järviku
sõnul on muudatustega pandud
senisest suurem rõhk äriplaani
kvaliteedile. „Äriplaani põhjalikum läbimõtlemine on alustavale noorele ettevõtjale väga
oluline ning loob eeldused edukaks stardiks,“ ütles Mart Järvik.
Teine oluline muudatus on
taotluste
hindamiskriteeriumite täpsustamine. „Hindamiskriteeriumid on muudetud
selgemaks ja täpsemaks, mis
lihtsustab nii taotluste koostamist kui ka hindamist,“ selgitas
maaeluminister.
Määruse täpsemaid tingimusi
tutvustatakse 24. juulil Tartus
ja 25. juulil Pärnus. Lisateavet

infopäevade toimumise kohta
saab Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistuse kodulehelt www.pikk.ee.
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja
toetust saavad taotleda noored
mikro- ja väikeettevõtjad, kes
alustavad esmakordselt oma

põllumajandusliku tegevusega
või noored ettevõtjad, kes võtavad üle vanema või vanavanema
toimiva põllumajandusettevõtte. Noor ettevõtja on erialase
hariduse ja töökogemisega kuni
40-aastane isik.
Maksimaalne toetussumma
on kuni 40 000 eurot ühe taot-

leja kohta. Neljas taotlusvoor
toimub 28. augustist 4. septembrini 2019. a ning eeltäitmine toimub 21. augustist 27. augustini. Kogu meetme eelarve
on 22,1 miljonit eurot, 2019. a
taotlusvooruks on kavandatud
5 miljonit eurot.
HVS
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Omniva aitab: korrektse
postkasti spikker
Postkast on midagi sellist, mis
püsib aastaid või aastakümneid.
Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida,
kas postkast suudab „teenindada“ praeguseid hoopis mahukamaid saadetisi. Eestis on
ligikaudu 600 000 postkasti,
millest kõik ei vasta nõuetele
ning mis teevad kirjakandja töö
raskeks, kui mitte võimatuks.
Korrektsed postkastid teevad kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud saadetistel Sinu postkasti kiiremini
jõuda. Postkastidele kehtestatud minimaalsed mõõtmed on
25x35x6 cm, kuid soovituslik
on kasutada märgatavalt suurema mahutavusega postkaste.
Postkasti postitamiseks ette
nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2x23 cm. Lisaks võiks
postkast olla pealt täidetav, et
vältida saadetise kokku murdmist ja lukustatav, et tagada saadetise turvalist säilimist.
Postkasti paigaldamisel jälgi, et postkastile oleks tagatud
aastaringne ligipääs ja et tee
postkastini ning postkasti alune oleks vaba takistustest (lumi,
jää, jalgrattad, lapsevankrid,

suusad jne). Postkast peab tagama saadetiste kaitstuse ilmastikuolude eest ilma ligipääsu piiramata. Kindlasti peab postkast
olema juurdepääsetav hoolimata kellaajast, et võimaldada
postikulleril osutada varajast
lehekannet.
Oluline on ka, et postkast
oleks korralikult tähistatud,
sest tähistamata postkast teeb
keeruliseks kirjakandja töö ning
oodatud saadetised ei pruugi
kohale jõuda. Juriidilise isiku
postkastile peab olema märgitud ka ettevõtte nimi/nimed, et
kindlustada posti toomine neile
ettevõtetele, kes postkasti kasutavad.
Kortermajades paigaldatakse
postkast kortermaja välisukse

vahetusse lähedusse. Näiteks
saab kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste,
et tagada ligipääs ilma välisust
avamata. Juhul, kui postkastid
on paigaldatud trepikotta võiks
kasutada universaalvõtit, mis
tagab kogu maja trepikodade
ligipääsetavuse ühe võtmega.
Eramaja puhul paigaldatakse
postkast elamut piirava aia külge. Aia puudumisel on heaks tavaks paigaldada postkast krundi
teepoolsele piirile. Hoolitseda
tuleb ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti juurde või teisele
poole aeda, sest sellisel juhul
on postikulleril õigus keelduda postkasti teenindamast oma
turvalisuse tagamiseks.
Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või
suurema hooldatud tee äärde,
koondades ümbruskonna adressaadid ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast
elu- või asukohast mõistlikule
kaugusele, näiteks lähimasse
bussipeatusesse, küla infotahvli
juurde või teeotsa. Alati tuleb
arvestada asjaoluga, et oleks

tagatud võimalus sõiduki ajutiseks peatumiseks ning seejuures oleks tagatud peatuvate
sõidukite ja inimeste ohutus.
Tagatud peab olema ka aastaringne ligipääs postkastile ning
teehooldustööde teostamine.
Postkastil peab olema nähtavale kohale märgitud küla ja talu
nimi.
Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma soovist ka Omnivat
kodulehel asuva veebivormi
abil. Vajadusel võetakse sinuga
ühendust, et postkasti asukoht
kinnitada või selle paigaldamist
täpsustada. Kindlasti on oluline
postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik
posti toimetada nendesse postkastidesse, mille asukoht ei ole
kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi postkasti, mille paigutamine
ei ole kooskõlastatud.
Hannaliisa Visk
Omniva kommunikatsiooniosakond

perearst kui isik suri kodus.

SURMATÕENDI
VÄLJASTAMINE

Esmase surmatõendi väljastab
surma registreerinud asutus,
milleks on tervishoiuteenuse
osutaja (haigla või perearst) või
erijuhtudel maakonnakeskuse
kohalik omavalitus. Lääne-Viru
maakonnas on selleks Rakvere
Linnavalitus, Lai tn 20, Rakvere.
Surnult sündinud lapse surma tõendab arstlik surmateatis
ja surmatõendit ei väljastata.
Surmatõendi
esmakordne
väljastamine on riigilõivuvaba.
Korduva surmatõendi väljastab

SURMATÕENDI VÄLJASTAMINE ENNE 01.07.2019

maakonnakeskuse
kohalikku
omavalitsus ja tõendi väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu
10 eurot. Elektroonilise tõendi
väljastamise eest tuleb tasuda
riigilõivu 5 eurot.

MATUSETOETUS
HALJALAS

Haljala vallas makstakse matusetoetust rahvastikuregistrisse
Haljala valla elanikuna kantud
isiku surma korral matuse korraldajale. Matusetoetuse suurus
on 300 eurot.
Matusetoetust
makstakse
taotleja poolt esitatud avalduse alusel. Avalduse võib esitada
paberkandjal aadressidel Mere

1.07.2019 istungi kokkuvõte
Eraldati valla eelarve „Muu vaba aeg, kultuur ja religioon
(08600)“ alt SA-le Võsu Kuurort 1 750 (üks tuhat seitsesada viiskümmend ) eurot tegevustoetuseks.

3.07.2019 istungi kokkuvõte
Lõpetati ühe isiku hooldus ja hooldajale hooldajatoetuse maksmine.
Määrati kahele isikule isikliku abistaja teenus.
Määrati Sagadi külas Aasametsa, Käsmu külas Lainela, Käsmu
külas Ranna tee 13, Aaspere liiklussõlme, Haljala alevikus Uus
tn 18 ja 18a ja Karpa külas Metsarahu katastriüksuste jagamisel
tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
Nõustuti Lihulõpe külas ligikaudse pindalaga 346 m2 suuruse
maaüksuse (17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee) jätmisega riigi
omandisse.
Määrati Käsmu külas Ranna teel viieteistkümnele katastriüksusele uus koha-aadress.
Määrati ühele õpilasele huvihariduse ja huvitegevuse toetus huvilaagris osalemiseks.
Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt mitteliitunuks ja lubada ühel jäätmevaldajal ühise
jäätmemahuti kasutamine.
Otsustati alustada vee-erikasutusloa taotlemist Oandu paisul.
Väljastati Kauni Muusika MTÜle reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas Kivisaare kinnistule, eksponeerimiskestusega 19.06.2019 kuni 29.07.2019.
Otsustati esitada Maanteeametile ettepanek Käsmu külas bussiliiklust piiravate keelumärkide paigaldamiseks.

Alates 2019. aasta 1. juulist muutus surma
registreerimise kord Eestis
Seni registreeriti surm kohaliku
omavalitsuse
perekonnaseisuametniku juures, kes väljastas lahkunu lähedasele paberil
surmatõendi, mille alusel sai
lahkunu lähedane matusetoimingute juurde asuda.
Alates 1.07.2019 kannab arst,
kes surma tuvastab, surmafakti
andmed rahvastikuregistrisse
ning väljastab lähedasele ka
matmiseks vajaliku surmatõendi (v.a. kiirabi poolt tuvastatud
surma korral - siis väljastab surmatõendi kas perearst või muu
meditsiiniasutus).
Ehk siis surma registreerimiseks tuleb pöörduda tervishoiuteenuse osutaja poole, kelleks on haigla, kus isik suri või

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

tn 6, Võsu alevik või Rakvere
mnt 3, Haljala alevik ning elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult aadressil haljala@haljala.
ee.
Vajaliku vormi leiab Haljala
valla veebilehelt ja lehelt TEENUSED JA TOIMINGUD on
võimalik esitada avaldus matusetoetuse saamiseks e-teenusena.

MATUSED

Matta ei tohi enne, kui surm on
registreeritud ehk matmine toimub surmatõendi alusel. Surnult sündinu maetakse arstliku
surmateatise alusel.

10.07.2019 istungi kokkuvõte
Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule.
Muudeti Haljala Vallavalitsuse 21.11.2018 korraldust nr 593 Hoonestusõiguse seadmise korraldamine“.
Väljastati ehitusluba Muike külas Muike katastriüksusele abihoone püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Käsmu külas Neeme tee 30 ja Ranna tee 13
katastriüksustele bussiparkla rajamiseks.
Väljastati ehitusluba Vanamõisa külas Männisalu katastriüksusele puurkaevu ümberehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Varangu külas Salu katastriüksusele abihoone püstitamiseks.
Väljastati kasutusluba Kisuvere külas Sauna katastriüksusel asuvale elamule.
Väljastati kasutusluba Vanamõisa külas Männisalu katastriüksusel asuvale elamule.
Nõustuti Haljala alevikus Uus põik 7 kinnistule hoonestusõiguse
seadmisega.
Nõustuti Möldre maaüksusel paikneva paisjärve veetaseme
alandamisega ca 30 cm.

17.07.2019 istungi kokkuvõte
Nõustuti Haljala valla omandis oleva Mere tn 8 a kinnisasja
pindala ja piiride muutmisega ning otsustati esitada Kinnistusosakonnale kinnistamisavaldus.
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule.
SURMATÕENDI VÄLJASTAMINE ALATES 01.07.2019

Nõustuti Mustoja ojal ja Kõldu peakraavil tahkete ainete uputamisega veekogusse ja vee- erikasutusloa andmisega.
Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Piibelehe 24 katastriüksusele
suvila laiendamiseks üle 33% esialgu kavandatud mahust.
Väljastati luba avaliku ürituse „Võsu Surfikooli Chillfest“ korraldamiseks 26.07.2019.
Väljastati projekteerimistingimused Sakusaare külas Nõmme
katastriüksusele abihoone projekteerimiseks.
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Auküla triatlon
Laupäeval 30. juuni toimus viies Auküla minitriatlon ja teine
Auküla teatetriatlon. Võistlusest võttis osa 23 võistlejat. Pärast
võistlust said kõik võistlejad ja pealtvaatajad supist kõhu täis.
TULEMUSED
N kuni 9a: 1. koht Kristelle Urmet 5.13; 2. koht Kirsika Kams
6.25.
M kuni 9a: 1. koht Tõnn Lipp 4.28; 2. koht Mattias Erik Aitman
5.01; 3. koht Sander Siilak 5.11; 4. koht Kuldar Kuldsalu 6.44.
N 10-14a: 1. koht Heleri Lillepuu 4.11; 2. koht Marian Pilli 4.29;
3. koht Eliis Pihlak 5.40.
M 10-14a: 1. koht Ander Janno 3.20.
N 15+: 1. koht Carmen Pajuste 38.01.
M 15+: 1. koht Tõnis Kiis 27.52; 2. koht Brent Janno 31.05; 3. koht
Kevin Teinfeldt 31.44; 4. koht Toomas Kiis 33.36; 5. koht Andres
Kiis 39.40.
N 35+: 1. koht Helen Aart 32.16.
M35+: 1. koht Avo Siilak 29.54; 2. koht Margo Pihlak 33.09; 3.
koht Michael Massiah 36.08.
Võistkondlik: 1. koht Kaido Urmet, Harri Mikker, Kristin Raudvee.
Suur tänu Auküla külale ja kohtume samal võistlusel järgmisel
aastal pärast jaanipäeva.

Spordihoone fuajee muutus
kunstigaleriiks
Kunstiakadeemia tudengid täitsid spordihoone fuajee ilusate
mõtetega kuidas Võsu muuta põnevamaks ja kaunimaks. Pakkuda külalistele enamat kui rand, tuua peidust välja Võsu jõgi
ja rahustada peatänava liiklust kujunduslike võtete ja tänavakatete valikuga. Kaunitele esitlusmaterjalidele, mis olid riputatud
fuajeesse ja asetatud laudadele, lisaks jagati ideid ka suuliselt
täiendades infot tööjoonistega ekraanil. Avamisele kogunenud
külalistel, keda oli kogunenud rohkem kui istekohti, oli võimalus
autoritele küsimusi esitama.
Et spordihoone saaks oma põhifunktsiooni täita kolis näitus
mõne päeva pärast fuajee akendele, mis võimaldas näitusetöid
vaadelda maja väljastpoolt ja seda 24 tundi päevas. Näitus võetaks maha 28. Juulil, et teha ruumi rahvusvahelisele bridžiturniirile.
Avo Seidelberg

Malevlased vabastasid võimla prügist
Õpilasmalevlased aitasid Haljala võimlal vabaneda aastatega
kogunenud prügist. Üks autokoormatäis ehitusjäätmeid rändas
Rakveresse jäätmekeskusesse, kaks muu kraamiga Haljala jäätmejaama. Lisaks sellele korrastati liivaga täidetud rannavolleväljakute servad ja täideti staadioni kaugushüppekastid liivaga.
Aitäh malevale!
Avo Seidelberg

Mitte malevlaste välimagala vaid puhkehetk võimla puhkeruumist
välja toodud ajahambast puretud ku�ettidel ootamas veoautot.
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Võsu rannas meisterdati
liivast muusikat
„Võsu Liivaskulptuurid 2019“
leidis aset juulikuu esimesel
pühapäeval, Maire Muruvee
eestvedamisel koos perega juba
kuuendat aastat. Korraldustiimile tulid appi ka Liis Nõmme
ja Eliise Pärnaste. Päeva tulid
avama ning omad tervitussõnad ütlesid vallavanem Ivar
Lilleberg ja alevikuvanem Eha
Sirelbu.
Tulenevalt juubelilaulupeost
oli taieste teemaks „Muusika“. Meeleolukat päeva juhtis
rõõmsameelne Tarvo Sõmer
ning tuju küttis üles tantsujalgne Merle Laud.
On meeldiv tõdeda, et huvi
ürituse vastu ei ole ainult kohalik, vaid toredaid inimesi võtab
vaevaks kohale tulla üle Eesti
ja kaugemaltki, kes muuhulgas
ka rannamõnusid nautima, kes
spetsiaalselt liivakujusid meisterdama.
Võistlejaid oli sel hommikul
kohale sõitnud erinevaist paigust- Võsult, Käsmust, Muikelt,
Vergist, Pihlaspealt, Kabalast,
Sakust, Tapalt, Tammispealt,
Tartust ja Tallinnast. Üks võistkond Rootsist ja üks koguni Leningradi oblastist.
Pealtvaatajate hulgas oli austerlasi, sakslasi ning soomlasi.
Sel aastal astus võistlustulle
21 võistkonda.
Esimese koha võitsid väga
poeetilise tööga „Randa uhutud muusika“ kohalik võistkond
Mürakrud.
Teiseks tuli Tartumaa võistkond Helded Käbid tööga
„Rannamuusika“.
Kolmandaks Eelin Tiidemaa
ideealgega antiikmütoloogiast
tööga „Sireen“.
Esimese eriauhinna võitsid
Mari Hiiemäe ja Alar Tiidemaa
hea vormi ja selgepiirilisusega
töö „Harilik Pasunasiil“.
Teise
eriauhinna
võitsid võistkond Tapakad tööga
„Mees kui ennemuiste“.
Rahvalemmikuks
osutus
võistkond Jänesekultuur tööga
„Tagajalgadel tantsiv jänes“.
Veel olid võistlustules Liisu Skulptuurid „Rõõm paneb

Fotod: Avo Seidelberg
hinge helisema“; Jüri Undusk
„Pasuna hääl“; Hallan Kivisaar
„Kontrabass embab tšellot“;
Bossu „Trummid“; Kuldne viisik
„Rahvusooper Estonia“; Võistkond Rootsist Team Turtles
tööga „ IPhone“; Mari Hiiemäe
„Tundmatu muusiku haud“;
Võistkond Matud „Klaver WillemSoon“; Võistkond Võsukad
„Klaverimäng“; Võistkond Jaanimetsad „Kitarr“, Võistkond
Dinosaurused „Muusika minu
kõrvadele“; Karlis Kütt „Kitarr“;
Leningradi oblastist pärit võistkond Dream Team „Muusika
hingele“; Võistkond Välgunool
„Minu muusika aken“; Võistkond Võitlushai tööga „Kitarr“.
Suur aitäh kõigile osavõtjatele!
Sügav kummardus keerulisi
valikuid tegema pidanud žürii
ees, kuhu kuulusid: Teet Suur,
Ivar Lilleberg, Urmas Tamm,
Jon Arnold Mikiver, Tiiu Taga-

mets ja Urmas Rauba.
Rõõmsa meeleolu ja hea
muusika eest täname Ukulele
muusikamaja, Mart Raubat ja
Ragnar Lauritsat.
Täname ettevalmistustöödel
abikäe ulatanud Haljala vallavalitsust ja Võsu Vabatahtlikku
Tuletõrjeühingut. Liivakuhilate
eest täname Aavo Leoni.
Ilusate piltide eest täname
Avo Seidelbergi.
Kõige suuremad tänusõnad
ütleme kingikottide täitjatele!
Kinkekaartidega
toetasid
meid: Tallinna Vaateratas, Politseimuuseum, Rakvere Linnus,
Rakvere Põhjakeskus, Palmse mõis, Sagadi mõis, Vihula
mõis, Eesti Vabaõhumuuseum,
Tallinna Linnamuuseum, Eesti
Loodusmuuseum, Viimsi Rannarahva muuseum, Eesti Kaevandusmuuseum, Energiaavastus keskus, Eksfisk OÜ, Vudila
mängumaa, Tallinna Botaanika-

aed, Pokumaa.
Meeneid jagasid: mänguasjapood Karupoeg Puhh, Baseilo
OÜ ja Rakvere Piimaühistu.
Maitsemeeli toitsid: Saaremaa DeliFood OÜ, Maiasmokk,
Meie Toidukaubad, Kalevi
Jahtklubi Resto, Sirena Pubi ja
Rohuaia kohvik.
Õla panid alla: Uversal Reklaam, A-Trükk, Puumarket,
Urmas Osila, Argo Latt, Palmse Mehaanikakoda OÜ, Palmse
Metall OÜ.
Täname ka ilmataati, kes lepingust kinni pidas ja vihmavaba päeva kinkis.
Sügav kummardus ja suur aitäh kõigile!
Kes ise randa skulptuure ei
jõudnud vaatama, siis näete fotojäädvustusi facebookis „Võsu
Liivaskulptuurid“.
Kohtumiseni järgmisel suvel!
Liivaskulptuuride meeskond

Võsu Südasuve Challenge
Juuli kolmandal pühapäeval
toimus Võsul meeleolukas jooskuvõistlus Võsu Südasuve Challange.
Kokku registreeris 514 inimest, finiseerus 466. Võistluse
peakorraldaja Marko Tormi sõnul on see tavapärane, et kõik
registreerunud starti ei jõua ja
kõik ei saa tulemust kirja.
Haljala valla elaniku soodustingimusi kasutas 40 inimest.
Rajale läks ka Haljala vallavanem Ivar Lilleberg, kelle sõnul oli rada hea ja üritus vägev.
„Naljalt sellist jooksu Eestis ei
leia, kus peale raja läbimist on
kõikidel osalistel võimalik tasuta saunas lihaseid lõdvestada,“
märkis Lilleberg. „Juba see, et
igale lõpetajale oli vägev medal,
vääris minu arvates rajale minemist.“

Ka korraldaja Marko Torm
jäi sündmuste käiguga rahule.

„Mulle tundus, et Võsu Südasuve Challenge oli äge ja inimes-

tele valdavalt sobis - kohalikud
elasid oma aedadest rõõmsalt
ja häälekalt kaasa,“ arvas ta.
„Loodetavasti oli asulasse lisandunud võistlejatest ja nende
peredest tuge ka kohalikule väikeettevõtlusele.“
10 km, mehed: 1. Bert Tippi
(Spordiklubi CFC) 33.18; 2. Jaanus Kallaste (Treeningpartner)
33.26; 3. Aleksandr Kuleshov
(Merun / Skechers Eesti) 33.41;
4. Martin Vilismäe (Sparta)
34.28; 8. Peep Jalakas (Sparta)
36.18.
Naised: 1. Elis Lillmets (Rakvere ViKe) 37.27; 2. Liliana Torn
(Täppsportlased) 38.22; 3. Maris Heinaru (Treeningpartner)
39.42.
Vaata pilte: www.snap.ee/
user/Lihtsalt_Oravake/album/
vosu_sudasuve_challenge
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Südasuvine pidu Karepal
Karepa kala- ja merepäev ehk
19. kodukandipäev läks igati
hästi. Ilm ei vedanud alt ja rahvast oli rohkesti nii laadal, kui
õhtusel peol.
Nagu sai lubatud, oli kauplejaid laadale tulnud lähedalt
ja kaugemalt erineva kraamiga.
Kaubeldi vaipade ja punutistega, puutöö ja kudumitega, mee
ja ravimtaimedega, koduleiva
ja kitsejuustuga, suitsurääbise,
-latika ja –angerjaga, lihatoodete, erinevate keeduste ja hoidistega. Ka lapsed olid tublisti
valmistunud ning pakkumisel
olid käsitöökommid, vahvlid
ja soojad pirukad. Kõige nooremal laadalisel polnud kahju
loobuda ka oma igavaks muutunud mängudest ja mänguasjadest.
Väga tublit tööd tegi meie
laada juht Tiia Paist, kes käis
laadalistega juttu tegemas, tuletas meelde ja ärgitas külastama
majas olevaid näitusi, tegi muusikat ja mänge, kutsus jätkuvalt
osalema õhtusel peol. Pooles
laadapäevas esinesid Võsu seeniortantsijad.
Et samal päeval oli ümberkaudu päris mitu üritust, oli ehk
isegi hea. Pani rahva liikuma

ja käidi mitmel pool. Ka jäid
müüjad väga rahule, kaup läks
isegi paremini, kui mõnel suurel laadal. Naaberkülast tulnud
kauplejad lasid isegi vahepeal
kraami juurde tuua.
Laadalistele oli avatud kogu
maja. Rahvamaja saalis olid
vaadata Eismas elava kunstniku Airin Lehesoo maalid. Väga
värviküllased
loodusvaated
erinevate aastaaegadega. Teisel korrusel olid Meril Ojangu
pliiatsijoonistused. 10-aastase
tüdruku lemmikud on hobused.
Jaanuarikuust asub rahvamajas ka Karepa raamatukogu.
Raamatukogu oli avatud ning
sisse astujad võisid uusi ruume
uudistada. Kasu oli ka, registreeriti päris mitu uut lugejat.

Õhtune pool algas kell 18 Karepa valsiga. Peale avasõnu seltsi esimehelt Jüri Sikkutilt anti
sõna Olavi Kasemaale, kes tegi
lühikese ülevaate Karepa kalapüügi ajaloost. Olavi on selleks
just õige mees. On ta ju Karepalt pärit, käib merel püügil
ning kuulub nii Karepa Kalurite
Seltsi, kui Virumaa Rannakalurite Ühingusse.
Seejärel seati end kuulama
Indrek ja Paul Kristjan Kalda
kontserti. Kontsert pani ennast
hästi tundma, selline mõnus
ja mugav, sekka tempokamad
viiulipalad ja humoorikad vahejutud. Nii kaua, kui ansambel
Sada ja seened ennast paika
sättis ja saali tantsimiseks kohendati, sai puhvetist kohvi ja

ÕNNITLEME VANEMAID

kooki, näitusi vaadata või tuttavatega juttu vesta.
Kas oli nüüd põhjuseks hea
vedamine, suurem reklaam või
oodatav piletiloos, aga saal oli
ka õhtuseks tantsuks rahvast
täis. Ega ootama palju ei pidanudki, loosimine toimus juba
esimesel vaheajal. Loositav
kraam sai laadamüüjatelt kokku
kogutud. Iga müüja andis midagi oma kaubavalikust ja sai vastu tänukaardi laadal osalemise
eest.
Öeldakse, et õnn on pime.
Aga ega ta nii pime siiski vist ei
ole, sest läks kuidagi sedasi, et
toekamad ja soolasemad palad
läksid meestele ja käsitöö ning
magus pigem naistele. Ka peavõidu, suure suitsulatika, sai
pikka kasvu meesterahvas.
Öötundidesse pakkus särtsu ja elevust showtrupp Amici.
Kenad tüdrukud, hoogsad tantsud ja palju efektseid kostüüme.
Karepa seltsi juhatus tänab
kõiki osalejaid korda läinud
päeva eest.
Ürituse läbiviimist toetasid
Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Haljala vald.
Ene Loo

Avatud talude nädalavahetusel tehti üle 195 000 külastuse
20. ja 21. juulil oli rohkem kui
300 talu üle terve Eestimaa
külalistele avatud. Kaunist rannailmast ja arvukatest samaaegsetest üritustest hoolimata tehti
avatud taludesse üle 195 000
külastuse.
„Meie soovitus oli, et inimesed varuksid taludes viibimiseks rohkem aega ning saaksid
kohapeal olemist nautida. Seetõttu ei eeldanud, et ületame
märkimisväärselt eelmise aasta
rekordit ehk 163 000 külastust.
Seega on 195 000 tore üllatus,“
sõnas
maaeluministeeriumi
avalike suhete osakonna nõunik Kertu Kärk. „Nii külastajad
kui ka osalenud talud on välja
toonud, et kahepäevane üritus täitis enda eesmärki ning
laupäeval oma uste avamine
võimaldas talu pererahval veidi
rohkem oma külalistele keskenduda ja nendega isiklikult
suhelda,“ lisas ta.
„Taas võib öelda, et suve üks
maapiirkonna suursündmuseid
läks korda. Nii nagu Kärma talu
peremees Andero kirjutas: „Ma

ei tea, mis diilid on teil ilmataadiga, aga ilusat ilma ja toredaid
inimesi jagus kogu päevaks.“
Ka mulle tundub nii ning seda
võib laiendada kogu nädalavahetusele! Suur tänukummardus
kõigi talude ja ettevõtete ees,
kes ennast külastajatele avasid,“
sõnas Reve Lambur Põllumajandusuuringute Keskusest.
Enim kogus külastusi Andre
Farm Tartumaalt (6730), talle
järgnesid OÜ Voore Farm Lääne-Viru maalt (3680), Paasiku
koertemõis Harjumaalt (2762),
Kamelia Turismitalu Tartumaalt (2500), Karvased ja sule-

lised Saaremaalt (2500), Luke
Juustuvabrik Tartumaalt (2500),
Seppami
talu
Harjumaalt
(2200), Suuretüki talu Lääne-Virumaalt (2200), Saidafarm
Harjumaalt (2100), Siidrikoda
Põlvamaalt (2100), Viinamärdi talu Tartumaalt (2100), Wile
farm Järvamaalt (2068), Konju
kitsefarm Ida-Virumaalt (2000)
ja Püha Eelkäija Skiita Reomäel
Saaremaalt (2000). Avatud talude päeva avaüritust Maamehe
Golfi talus Võrumaal külastas
umbes 700 inimest. Laupäeval
tehti umbes 45 000 külastust ja
pühapäeval 150 000.

Järgmisel aastal on avatud
talude nädalavahetus 18. ja 19.
juulil. Nii talud kui ka korraldusmeeskond saavad igal aastal uusi kogemusi, mille põhjal
järgmisel aastal veelgi paremini edasi tegutseda. Külastajate
tarbeks on koostatud ka tagasisideküsitlus, mille leiab Maaeluministeeriumi Facebooki
lehelt. Asjaliku tagasiside abil
on võimalik edasi töötada, et
avatud talude päev kõigile edukalt ja meeleolukalt mööduks.
Avatud talude päeva korraldavad
Maaeluministeerium,
Põllumajandusuuringute Keskus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda ning Eestimaa
Talupidajate Keskliit. Korraldamisse on kaasatud ka kohalikud
Leader-tegevusgrupid ja Eesti
Külaliikumine Kodukant.
Avatud talude päeva korraldamist rahastatakse Eesti maaelu arengukavast 2014–2020
ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist.

KRAILYN ja TARMO SEPP
sündis tütar EMILY 10.07.2019
REGINA ja KRISTO ÜIDIK
sündis tütar RIINE 18.07.2019
MERILY ja ANNES TÕEVÄLJA
sündis tütar ANNABEL 17.07.2019

ÕNNITLUSED

96

VILMA KIVISTIK – 16. august

94

JOLANDA TAMMIK – 25. august

93

AINO EPNER – 26. august

92

FRANZ LOHI – 22. august

91

ÜLO PESUR – 21. august

90

MEERI MARTINSON – 24. august
MARIA VAINLO – 26. august

88

KERTU NAAN – 2. august
ELFI JÄRVALA – 7. august
VILMA KESKKÜLA – 7. august
HEINO AMBOS – 21. august
LALLI RANDOJA – 30. august
LEMBIT MÄGI – 31. august

87

MIMVI NAAN – 14. august
ASTA RING – 23. august

86

ELSA RAUDLA – 21. august

85

ELMIINE RAUDBERG – 15. august
KOIDU KANGUST – 18. august
REIN LEHTMETS – 27. august

84

LYDIA MARGAT – 15. august
AUGUST KILK – 16. august
ELLE-VAHTA TAMM – 18. august

82

VILLU RÄÄMET – 21.juuli

81

NADEŽDA ANDRIIŠENA – 30. august

80

VELLO RIKS – 11. august
REIN KUUSIK – 21. august
GENNADI LAUR – 25. august

75

Maaeluministeerium

PILTUUDIS

ILMO LUHAMA – 3. august
IMBI ROOPALU – 4. august
RITA FREIBERG – 11. august

70

AAVO ISOP – 5. august
ANNE KASK – 9. august
RAIVO VÕIDULA – 11. august
DAIMI LEHIS – 26. august

MEIE SEAST ON LAHKUNUD

Rahvatantsurühm Segapidi tantsupeol Tallinnas. Foto: erakogu

HEINO PAJUPUU
GALYNA KRUGLOVA
ANTS MIIR
UNO OLEV
LAINE VAAGERT
JAN-ERIK KALDA
SILVI EENMAA

15.02.1929-20.06.2019
13.07.1941-24.06.2019
01.07.1958-26.06.2019
22.10.1945-04.07.2019
21.02.1944-07.07.2019
10.02.2013-09.07.2019
27.12.1934-11.07.2019
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Käsmu ja Viru Folk kuuluvad kokku

KULTUURIKAVA.EE

ILUMÄE KIRIKUS
pühapäeval 4. augustil kell 13.00 jumalateenistus armulauaga
pühapäeval, 11. augustil kell 13 jumalatenistus armulauaga
reedel, 16. augustil kell 20 Õhtumeditatsioon. Digiklaveril musitseerib Meelis- Lauri Erikson
pühapäeval, 18. augustil sõnajumalatenistus
teisipäeval, 20. augustil kell 18. kontsert . Harmooniumil musitseerib Marju Riisikamp
pühapäeval, 25.augustil kell 13.00 jumalateenistus armulauaga. Ilumäe kiriku 176.aastapäev, Ilumäe kiriku oreli 180. aastapäev

Neljapäev 1. august kell 19 etendus Eestirand. Lootuse kursil
Lainela puhkeküla, Haljala vald
Näidendi autor: Piret Saul-Gorodilov Lavastaja: Eva Kalbus
Osatäitjad: Külli Reinumägi, Egon Nuter, Markus Reinboom ja
teised
Neljapäev 1. augustil kell 20 Vestlusõhtu ‘’Mida mehed tegelikult tahavad?’’ Vihula mõisas
Reede, 2. august kell 19:30 THE SWINGERS, Tanja Mihhailova-Saar, Birgit Sarrap, Mikk Saar Vihula mõisas
Laupäev, 3. august kell 20 Leana & HaetwinRannapere kodukohvik
Teisipäev, 6. august kell 20 Hanna-Liina Võsa ja Koit Toome
‘’Õnne hoidma peab’’Vihula mõis
9-11. august Viru Folk Käsmus – www.virufolk.ee
Reede, 16. august kell 18 Tütarlastekoor Ellerhein kontsert Karepa rahvamajas
Laupäev, 17. august kell 19 Jaan Tätte kontsert „Kui mu süda
sõnadeks saab“ Vihula mõisas
Teisipäev, 20. august kell 18 Kodulooline muusikaõhtu Ilumäe
kirikus
Neljapäev, 22. august kell 18 Kitarristide suvekooli kontsert
Vainupea kabelis
Reede, 23. august kell 19 Tõnis Mägi, Mihkel Mälgand, Ain
Agan kontserttuur ‘’HETK’’Vihula mõisas
Laupäev, 31. august kell 19 Muinastulede öö kontsert Vainupeal: ansambel AAkolm

Haljala Valla Sõnumid

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

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

Juba tosin aastat on Käsmu festivaliküla tiitlit kandnud. See on
omamoodi fenomen, et pisike
Käsmu mitu tuhat festivalikülastajat ära mahutab ja samas
on seal igaühel mõnus olla. Ikka
leiab mõne põneva söögikoha
festivali toidualalt või kuskilt
koduaedadest, muusikat igale
maitsele suurtelt ja väikestelt lavadelt, või ka lihtsalt tee äärest
kivi otsast. Jah, Haljala vald on
koduks Põhja-Eesti suurimale muusikafestivalile, mis kohe-kohe algamas.
Tänavune festival on rosinaks igaühele, kellele vähegi iiri
muusika meeltmööda. Ja üldse
iiri kultuur. Festivalile saabuvad esinema Iirimaa muusikute
uue põlvkonna tipptegijad: The
Dublinersi mantlipärija THE
KILKENNYS, kes tunnistatud
mullu Iirimaa parimaks rahvusvaheliseks folkbändiks; Ed
Sheeraniga korduvalt ühiskontserte andnud BEOGA, kelle populaarsus Briti saartel on kõrglainel; keldi metali esinumber
PRIMORDIAL, kellega Eesti
raskerokipublik juba tuttav. Ja
muidugi Iirimaa suurim folkpunklegend THE POGUES, kes
paraku ise küll juba viimased

viis aastat kontserte ei anna,
kuid nende lauludega astuvad
rahva ette meie oma UNTSAKAD ja VLÜ koos muusikutest
sõpradega. Iirimaalt on muusikuid rohkemgi, kuid huvitav
on kindlasti kuulata ka paljusid
Eesti kollektiive, kes iiri muusikat oma lemmikžanriks peavad.
Olgu siinkohal mainitud Folk-

mill, The Highlight Orchestra,
Paddys, Two Tickets To Dublin,
Vanaviisi, Nedsaja Küla Bänd…
Lisaks
muusikale
pakub
festival kolme päeva jooksul
iiriteemalisi etendusi, filme,
näituseid jpm. Samuti loengud
ja loodusmatkad, meri ja laevasõidud, isegi iiri setterite show.
Lastele on samuti suur valik põ-

nevaid tegevusi, sealhulgas võimalus iiri tantse õppida. Festivali programmiga saab lähemalt
tutvuda www.virufolk.ee
Peep Veedla
Viru Folk

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
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

