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Arhitektuuribüroo Pluss võidutöö on leitav valla veebist

Samm lähemale uue Haljala koolihoone poole
Möödunud aasta
viimastel kuudel
kuulutas Haljala
Vallavalitsus välja
uue Haljala kooli projekteerimise
riigihanke, mille
võitis ülekaalukalt
Arhitektuuribüroo
Pluss.
Katrin Kivi
Uurisime Haljala Valla Sõnumid toimetusega vallavanemalt ja kooli ehitamise komisjoni esimehelt Ivar Lillebergilt, kuidas konkurss läks ja

milliste plaanidega nüüd edasi
liigutakse?
Mis täpsemalt oli hanke
sisuks?
Ivar Lilleberg: Hanke sisuks
oli Haljala Koolihoone projekti koostamine eskiis-,
eel-, ja põhiprojekti mahus,
ehitusloa taotlemine, nõustamine ehitus- ja sisustushangete käigus ning projekteerija
autorijärelevalve teostamine
ehitustööde käigus.
Kuidas konkurss läks?
Ivar Lilleberg: Tähtajaks
laekus kokku viis pakkumist,
mida ka hankemeeskonna

liikmed hindasid. Üksmeelselt
osutus üks töö teistest paremaks, mis sai hindajatelt maksimaalsed punktid. Teadmata
projekteerimismaksumusi,
osutus võidutöö ka odavaimaks. Seega tabasime naelapea pihta.
Mis olid võitja selged eelised teiste ees?
Mina olen võidutööd nimetanud väikeseks ja suureks
vennaks. Teisisõnu olemasolev köstrimaja saab enda
lähedusse sarnase suurema
versiooni. Kindlasti oli suureks eeliseks side köstrimaja, uue kooli ning uue võimla

osas. Sarnaselt praegusele
koolile on ka tulevikus võimalik ühest majast teise pääseda ilma õue astumata. Lisaks
huvitav õueala ning aatriumi
osa, mis olid antud töös huvitavalt lahendatud.
Milline on edaspidine stsenaarium?
Kogu aur läheb praegu ikkagi projekteerimise peale. Oleme alguse etapis, seega muudatusi tuleb kindlasti veel ette.
Ruumiprogramm, materjalivalik, pindalad täpsustuvad
projekteerimise käigus. Kogu
töö alusdokumendiks on
ikkagi Innove otsus ja sellest

Head Haljala valla kodanikud,
olete väga oodatud
21. veebruaril algusega kell 16.00
Võsu rannaklubis toimuvale
kontsert-aktusele,
et koos tähistada
Eesti Vabariigi sünnipäeva.
Teile esinevad
Haljala valla kultuurikollektiivid,
koolide ja lasteaedade lauljad - tantsijad
Lisainfo saamiseks jälgige valla kodulehte
või helistage telefonil 327 8220

peame kinni.
Projekteerijatega on sõlmitud leping, kus lõplik projekt
on laual septembri lõpuks,
aasta lõpus tahame kindlasti
ka uut maja juba ehitada.
Mis puutub uue koolihoone
mahutavust, siis siin on endiselt laste arv ära määratud
Innove poolt – kahjuks siin
me muutusi teha ei saa. Küll
aga annab köstrimaja välja
ehitamine ka lisamahtu koolile vajalike ruumide jaoks.
Täna tegeleme köstrimaja projekteerimise hankega.
Enne kooli ehitust tahame
köstrimaja sisetöödega lõpule
jõuda, et raamatukogu saaks

kohe sinna kolida. Nii on aleviku vahel ka lisapinda, kus
ehitustööde ajal kool ajutiselt
toimida saab.
Spordisaali osa on täna
kavandatud täismõõdus korvpalliplatsi jagu, lisaks jõusaal.
Tegeleme projekteerimise
käigus veel lisavajaduste kaardistamise ja planeerimisega.
Kooli ehitamise komisjonis
jäi kõlama seisukoht, et vana
spordihoone läheb lammutamisele. Olen küll mures seal
asetsevate lisapindade pärast,
aga sellele tuleb projekteerimisel lahendus leida.
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Eisma küla Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemused

Emakeelepäev on iga päev

Sulevi maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu eskiisi
avalik väljapanek toimus 26.11.2019 kuni 26.12.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati
planeeringule 26.12.2019 seisuga üks.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimus 30.12.2019 kell
11.00 vallamajas.
Pärast kirjalikult esitatud ettepanekute ja vastuväidete
läbiarutamist jäi lahtiseks veel sadamast ümber suunatava
kallasraja asukoht, mille konkreetse asukoha üle arutatakse veel järgnevatel planeeringu menetluse etappides.
Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel ei planeerita
enam Eisma tee maaüksusele avalikku parklat.
Detailplaneering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise
arengu eesmärkidedele ning detailplaneeringu saab esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka Haljala valla kodulehel (haljala.ee – Ehitus ja planeerimine
– Detailplaneeringud – Menetluses olevad detailplaneeringud – Eisma, Sulevi DP): https://www.haljala.ee/
eisma-sulevi-dp.

Emakeel on eestlaste iseolemise ja
enesemõistmise
alus. Eesti keel riigikeelena on alustamas teist aastasada.

Vihula küla Mõisaoja maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse
15.01.2020 korraldusega nr 25 kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Mõisaoja
maaüksusele ehitusõiguse määramine teisele elamule
ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, liikluskorralduse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise
lahendamine. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.
Kehtestatud planeeringu tulemusel on maaüksusele
võimalik ehitada juurde veel üks elamu. Rajatava elamu
lubatud maksimaalne kõrgus planeeringualal on 6,7 meetrit ja hoonestusalune pind 140 ruutmeetrit.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haljala
valla kodulehel: https://www.haljala.ee/vihula-moisaoja.

Külli Heinla
Haljala Kool
Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas 2019. aasta eesti keele aastaks. Eesti
keelest kui riigikeelest räägiti esimest korda 4. juunil
1919. aastal vastuvõetud
eelkonstitutsioonilises aktis
„Eesti Vabariigi valitsemise
ajutine kord“. Eesti keele
ametlik riigikeele staatus
kinnitati 1920. aastal Eesti
Vabariigi esimeses põhiseaduses.
Emakeelele mõeldi ja
emakeelest räägiti 20. jaanuaril Haljala koolis toimunud keelepäeval, mida aitasid sisustada külalised Tartu
ülikoolist.
Vahva „Komalauluga“
keelepäev lahti lauldud, sai
oma väikest uurimistööd
„Meie klassi slängisõnastik“
tutvustada 5. klassi õpilane Evely Kaldma. Seejärel
said sõna külalised. Doktor,

Konverentsil said lisaks tunnustatud teaduritele sõna ka Haljala kooli noored uurijad. Foto: Liia Laats
soome-ugri keelte teadlane
Miina Norvik pani kuulajaid
mõtlema selle üle, kas eesti
keel on väike või suur keel.
Magistriõppe üliõpilane
Linda Freinthal, kes iga päev
õpetab arvutitele eesti keelt,
kõneles õpilastele lingvistikast ja lingvistikaviktoriinist
Kiil. Vanemad õpilased said
ka lingvistika ülesandeid
lahendada. Üliõpilane Hant
Mikita Kolk kõneles värvisõnadest eri keeltes.
7.-9. klassi õpilastele esitasid oma uurimistöödest kokkuvõtte 8. klassi õpilased,
kes uurisid meedia keelt.
Meriliis Õunpuu tutvustas

Eesti Ekspressi reklaamide
pealkirjade tüüpe ja keelekasutust. Virumaa Teataja
kujundlikku keelekasutust
uuris Cristel Valeria Maasik.
Külaliste ettekanded panid
mõtlema ning ärgitasid osalema viktoriinis Kiil.
Oma silmaringi avardasid
ka õpetajad, kes koos Haljala
raamatukogu kirjandusringi
liikmetega said osa kirjaniku
ja folkloristi Airika Harriku
esinemisest. Ta jutustas, kuidas ta 13-aastasena oma esimese romaani kirjutas. Esimesele katsetusele järgnesid
veel kaks osa. Praegu võtab
suure osa ajast ülikool ning

magistrikraadi kaitses Airika Harrik tööga, mis uuris
kalambuure, mida ta tutvustas ka kuulajatele. Huvitava
ettekande tegi Miina Norvik
oma uurimisretkedest Karjalasse ja vepslaste ning vadjalaste juurde. Innustunud
esineja tõi sugulasrahvad ja
nende keele meile lähemale.
Pika ja huvitava päeva
kokkuvõtteks võib öelda,
et eesti keele tulevik sõltub eesti keelt kõnelevate
inimeste soovist oma keelt
väärtustada, õppida, õpetada ja hoida.

TEATED

Vergi koha-aadressid muutusid
Haljala Vallavalitsus kinnitas 8. jaanuaril 2020 korraldusega nr 14 Vergi koha-aadresside muudatused, mille kohaselt
määrati endised katastriükstuste aadressid liikluspindade
Ankru tee, Kooli tee, Luige tee, Sadama tee, Tihase tee,
Võsu tee, Ööbiku tee järgi.
Kehtivad aadressid on leitavad Haljala valla veebilehelt
„ehituse ja planeerimise“ valdkonna alt.

BEECHTOWN FARMER'S MARKET

HVS

MAKROON ON IMELINE JA ÕHULINE, SÕMERA KOORIKUGA,
SEEST PEHME, ÜMMARGUSE KUJU NING 3–5 CM
LÄBIMÕÕDUGA MANDLI-MUNAVALGE KÜPSIS.
ÕPITOA VIIVAD LÄBI ASJAARMASTAJAD KRISTI JA KARMELA
(FB:K&K MAGUSANURK). ÕHTU KÄIGUS JAGAVAD OMA
KOGEMUSI, OSKUSI JA TÄHELEPANEKUID, KUIDAS
VALMISTADA ERINEVAID SUUSSULAVAID MAKROONE.
GRUPP MAX 15 OSALEJAT
HIND: KUNI JAANUARI LÕPUNI 16.- EUR, ALATES 1 VEEBRUAR 18.EUR
OSALEMISE KINNITAMISEKS MÄRGI PALUN FACEBOOKI
ÜRITUSEL OSALEN JA KANNA OSALUSTASU:
SAAJA: MTÜ 5 ÜRTI
A/A: EE452200221071567102
SELGITUS: MAKROONIDE ÕPITUBA
Õpituba toimub Haljala Noortekeskuse II korruse köögis

Ostan väiksema metsamaa
kinnistu või vana talukoha
Haljala valda. 55622919
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad. Tel 50
45 215, 51 45 215, info@estland.ee
Korstnapühkija telefon:
55604046
Võsu - Oandu 19. talvine
matkapäev
Avamine 15.veebruaril kell
11.00 Võsu spordihoone juures.
Matkad: Võsu- Oandu
jalgsimatk, juhendajaga
loodusretked. Kui tali taeva ei jää saab suusatada
Võsu-Oandu matkarajal
Oandu külastuskeskuses
ootab kõiki maitsev supp ja
kuum tee;
Moosikonkurss, Metsamedali töötuba, loodusfilmide programm.
Matkapäevale saab ka:
Rakverest RMK Metsabussiga. Registreeru www.
loodusegakoos.ee
Kohaliku matkabussiga.
Väljub Võsu bussijaama juurest kell 10.00
Tagasiteele asuvad bussid
Oandult vahemikus 14.30 –
15.00
I n f o : w w w. l o o d u s e gakoos.ee, Tel 6767010,
5099397
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Tasub teada
MÕNE REAGA

Käsmu sadama hoonestusõiguse konkursi
võitis MTÜ Käsmu Majaka sadam

A.Kivirähk „Kaheksa varbaga kuningas“ - mängivad Margus Punane ja Heli Napp
Heli Napp võitis rolliga vabariiklikul harrastusteatrite festivalil parima naisnäitleja preemia.

Haljala Rahvamaja avamisest
möödub 35 aastat
15. veebruaril tähistab Haljala Rahvamaja 35 aasta täitumist juubilarile kohaselt kontserdi ja tantsuõhtuga.
Juubeliõhtule kutsuvalt plakatilt saab teada, et tantsuks
on palutud mängima ansambel Nukker Kukeke ja esinevad rahvamaja sõbrad.
Rahvamaja juhataja Martti
Samolberg rääkis, et juubelite korraldamisel on juba traditsiooniks saanud alustada
sünnipäevapidu kontserdiga, kuhu on esinema palutud mõni nende enda majast
sirgunud artist. Möödunud
korral oli selleks Tanel
Padar, kes sel aastal, selle
jättis Samolberg üllatuseks.
Lisaks üllatuseesinejale rõõmustab rahvamaja
sõpru Kakerdajate vilistlasrühm. „Need endised
Kakerdajad, kes kunagi
Haljalas õppisid ja tantsisid, elavad nüüd üle Eesti
laiali. Kuid alates sügisest
käivad nad kord-kaks kuus
koos rahvamajas harjutamas.
Juubelil on nende esimene
üles astumine vilistlasrühmana. Samuti tantsivad nad
22. veebruaril toimuval Eesti
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktusel, mida korraldab
VIROL.“
Muidugi mõista ei puudu
tähtpäevalt ka korralik tort.
Juubelil osalemiseks tuleks
endale broneerida laud. Sissepääsu saab lunastada 10
euro eest.

ametis olnud Martti Samolberg kokku puutunud kõik
võimalike juhtumistega. Mis
on kõige põnevam olukord
nende aastate jooksul?
„Jah, eks on olnud igasuguseid juhtumisi,“ tunnistas
Samolberg. „Nimedest ei
räägi, aga näiteks tuleb mul
praegu meelde 6-7 aastatagune lugu ühest ﬁrma jõulupeost. Majas oli 300 ini-

ta uksest sisse astus, üleni
tordiga koos. Loomulikult
pidid toonased pidulised
leppima vaid kohviga. Aastaid hiljem nägin ühte selle
ﬁrma esindajat, kes rääkis,
et töötajalt peeti tort hiljem
palgast kinni.“

Muutused

Martti Samolbergi sõnul
pole kultuuriinimeste elu
ajas kuigi palju muutunud.
„Tants, laul ja kaunid traditsioonid koos ettevalmistusega käivad ikka samamoodi
nagu alati on olnud. Kultuuri
põhiolemus on ajas jäänud
muutumatuks.“
„Tants, laul
„Küll aga on muutunud
ja kaunid traditsioonid tehniline pool , “ tunniskoos ettevalmistusega tas ta. „Vanasti oli vaid
käivad ikka samamoo- lintmakk, millega pidid
di nagu alati on olnud. asja ära ajama. Nüüd
Kultuuri põhiolemus on läinud palju mugaon ajas jäänud
vamaks, aga samas pead
muutumatuks.“
olema pidevalt uute võimalustega kursis. Nii saad
pakkuda artistidele neid
võimalusi, mida nad vajamest.
P i d u vad.“
oli uhke: süüa ja juua jagus
Ka ﬁrmade peod on jääkorralikult.“
nud tagasihoidlikumaks.
„Nii nagu sellistel pidu- „Nii suursuguselt nagu
del ikka võib juhtuda, üks vanasti tehti, enam tõesti ei
noormees tarvitas vägijooki korraldata. Üks korralik paarohkem kui pea kannatas. Ta risaja inimesega firmapidu
läks õue lootes leida bussis läheb tänapäeval maksma
kohta, et veidi puhata. Bus- ligi 20 000 eurot. Paljud on
si ta ei pääsenud, kuid maja läinud seda teed, et maksaees seisis kaubik, mille tagu- vad selle raha eest oma töömised uksed olid lahti. Kui tajatele pigem preemiat.“
ta furgooni pikali viskas, selSünnipäeva tort
gus, et tegemist oli cateringi Kuidas läheb?
ﬁrma autoga. Külili visanud
35 aasta jooksul on rahva- mehe külje alla jäi aga suur
Kui Martti rahvamaj ja
maja seinad näinud nii mõn- 70 kilogrammine tort.“
tööle asus, töötas seal ühekdagi, nii samuti on 20 aastat
„See oli halenaljakas kui sa inimest. Täna teevad nad

selle töö ära kolme inimesega.
„Varem kuulusid rahvamaja koosseisu Aaspere kultuurimetoodik ja muuseumi
töötaja, eraldi oli kunstiline
juht ja tantsujuht. Palju on
kärbitud,“ põhjendas rahamaja juhataja. „ Täna töötab
peale minu veel helitehnik
Lembit Kirsipu ja kunstiline
juht Eleri Aitman.“
Martti sõnul läheb neil
hästi. Ta rääkis, et rahvamaja töö on pika vinnaga.
Nimelt valmistab ta praegu
ette juba II poolaasta üritusi. Novembriks aga peavad
olema paigas 2021 I poolaasta tegevused. Paljud asjad
lepitakse kokku koguni aasta enne sündmuse reaalset
toimumist.
Haljala rahvamaja suureks
eeliseks on ruumikus. „Meie
õnn, et Rakverel pole eraldi
rahvamaja, kus saaks selliseid sündmuseid korraldada
nagu siin. Meil on suurepärane renoveeritud 350 kohaline amfiteater, lisaks suur
tantsusaal kohe üle koridori.
Ruumiline lahendus on siin
väga hea.“
„Haljala Rahvamajja käib
kokku terve maakond. Paljud teatrietendused lähevad
täismajale, samuti korraldatakse siin vastuvõtte, ﬁrmapidusid, koolitusi. Oodatud
on ka kõik, kes soovivad
rahvamajas pidada sünnipäeva või pulmapidu.“

Katrin Kivi

Möödunud aastal 14. novembril kuulutas Haljala Vallavalitsus välja Käsmu sadama hoonestusõiguse avaliku
konkursi. Konkursi kestvuseks oli määratud neli nädalat.
Vaatamata sellele, et kuulutus avaldati valla kodulehel,
ajalehtedes Haljala Valla Sõnumid ja Virumaa Teataja,
samuti üle-eestilise levikuga ajalehes Eesti Päevaleht,
laekus konkursile vaid üks pakkumine. Pakkujaks oli
MTÜ Käsmu Majaka sadam.
Konkursi läbiviimise komisjon avas pakkumuse 12.
detsembril 2019. aastal pakkuja juuresolekul.
„Pakkumus sisaldas väga põhjalikku hoonestusõiguse realiseerimise kava ja komisjonile üllatuslikult palju
planeeritavaid tegevusi, samas ka kõiki vajalikke dokumente ja kinnitusi ning pakkumine tunnistati vastavaks,“
kommenteeris Haljala valla majandus- ja hankejuht Annes
Naan.
Järgmisel komisjoni koosolekul otsustas konkursi läbiviimise komisjon kuulutada konkursi võitjaks MTÜ Käsmu Majaka Sadam ja esitada konkursi tulemused 2020
aasta esimesele volikogule kinnitamiseks.

HVS

Karepa kandikogu
hakkab visiooni sõnastama
Karepa kandikogu moodustati 30. novembril 2018 olles
esimene kandikogu Haljala vallas.
Karepa kandikogu aseesimees, üks Vainupea küla esindajatest Mario Luik märkis, et möödunud aastal püüti
kandikogu tegevuse olemust mõtestada ja ka esimesi
probleemipuntraid lahti harutada. „Nüüd on aga selge
siht leida kanti kuuluvate külade ühisosad kandikogu
eesmärkide ja visiooni sõnastamiseks ning tegevuskava
paikapanekuks,“ ütles Luik.
„Jaanuari lõpuks ootan kõigilt kandikogu liikmetelt
vastuseid enda poolt koostatud kandikogu tegevust ja
kanti kuuluvate külade hetkeolukorda käsitlevale küsitlusele,“ selgitas Mario Luik. „Vastuste läbitöötamise järel
saame kokku edasiste sammude paikapanekuks. Kriitilise
tähtsusega on kandiüleste probleemide tuvastamine ja
nende samm-sammult lahendamise suunas liikumine.
Edu võtmeteks on siinkohal külade esindajate koostöö
ja võimekus näha suurt pilti. Meile on antud voli kaasa
rääkida ja seda võetud vastutust tuleb ka täie tõsidusega
kanda.“
Edaspidi plaanib kandikogu oma tegemistest vähemalt
kord kvartalis läbi kohaliku ajalehe ülevaate anda.

Katrin Kivi

Haljala Rahvamajas
avati Leekpea maalinäitus

Haljala Rahvamajas on võimalik uudistada Mari Riina
Mölderi ehk Leekpea maalinäitust „Orbiidil on ﬂoora“
kuni 26. veebruarini.

HVS

4

Veebruar 2020

Kool

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Haljala Vallavalitsuse 18.12.2019
istungi kokkuvõte
1. Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas
400 eurot.
2. Suunati üks isik valla poolt osaliselt ﬁnantseeritavale
üldhooldusteenusele.
3. Määrati kahele isikule tugiisikuteenus
4. Määrati huvihariduse- ja huvitegevuse toetus ühele lapsele, huvitegevuse teenusepakkuja toetust OÜ-le
Merkuur tehnoloogia huviringi läbiviimiseks Võsu Koolis
ja MTÜ-le Rakvere Korvpall korvpallitreeningute läbiviimiseks Haljala valla I-VI klassi õpilastele Haljala Kooli
võimlas.
5. Väljastati MTÜ-le Toolse Okkad projektlaagri tegevusluba Toolse Noortelaagri korraldamiseks ajavahemikul
28.06.-14.08.2020.
6. Kinnitati Haljala Vallaraamatukogu Võsu, Vihula ja
Aaspere haruraamatukogude teavikute kustutusaktid.
7. Kinnitati kolmeks aastaks 10-liikmeline Võhma-Palmse kandikogukoosseisus Tiia Laidla (Võsupere), Mare
Niilikse (Eru), Rene Treial (Ilumäe), Annes Naan (Metsanurga), Riina Kens (Ilumäe), Kalju Kivi ( Joandu), Anneli
Kivisaar (Võsupere), Küllike Heinsaar ( Joandu), Arno Pärna (Võhma) ja Urmas Mets (Vatku).
8. Määrati Idavere külas asuva Muru katastriüksuse
jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Muru
sihtotstarbega elamumaa 100%, Murupõllu ja Murumetsa
sihtotstarbega maatulundusmaa 100% ning Lihulõpe külas
Lillevälja katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Sinilille, Kullerkupu, Karikakra ja
Nurmenuku sihtotstarbega ärimaa 100% ja Lillevälja tee
transpordimaa 100%.
9. Määrati maa tagastamiseks Aasumetsa külas Paemetsa asuvate hoonete teenindusmaa ja katastriüksuse
sihtotstarbeks elamumaa 100%.
10. Muudeti kaheteistkümne katastriüksuse lähiaadressid.
11. Otsustati kvaliﬁtseerida kõik kaheksa ideekonkursil
„Võsu aleviku keskosa arhitektuurivõistlus“ osalevat pakkujat ja tunnistati hanketingimustele vastavaks kõikide
pakkujate poolt esitatud pakkumused.
12. Väljastati projekteerimistingimused Idavere külas
Töökoja katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks
ja Haljala alevikus Rakvere mnt 22 üksikelamu püstitamiseks.
13. Väljastati kasutusluba Võle külas Heina kinnistu reoveepuhastile ja Kandle külas Koppeni kinnistu reoveepuhastile.
14. Muudeti jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks
lugemise varasemat korraldust ühe jäätmevaldaja osas
ning otsustati lugeda talveperioodil üks jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
15. Otsustati väljastada projekteerimistingimused Haljala alevikus Lepiksoo katastriüksusele päikeseelektrijaama, pindalaga kuni 6 ha, rajamiseks kinnistu lõunapoolsele osale.
16. Suurendati Aktsiaselts Haljala Soojus aktsiakapitali
86 000 euro suuruses summas.

Haljala Vallavalitsuse 8.01.2020 istungi
kokkuvõte
1. Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas
870 eurot.
2. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetus
kahele lapsele.
3. Kinnitati Haljala Vallaraamatukogule mittevajalike
teavikute kustutamise kord.
4. Kinnitati õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus ühe õpilase kohta Haljala valla üldhariduskoolides,
koolieelsetes lasteasutustes 2020. aastal järgmiselt:
Hallatav asutus
Kohamaksumus aastas Kohamaksumus kuus
Haljala Kool
1596 eurot
133 eurot
Võsu Kool -kool
3912 eurot
326 eurot
Haljala Lasteaed Pesapuu5400 eurot
450 eurot
Võsu Kool- lasteaed
5940 eurot
495 eurot
5. Väljastati Circle K Eesti AS-ile reklaamiluba reklaami
paigaldamiseks Haljala alevikus Rakvere mnt 26 kinnistule alates 01.01.2020 kuni 31.12.2020.
6. Väljastati projekteerimistingimused Essu külas
Madismäe katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks, Võsu alevikus Luha tn 5 korterelamu laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks üle 33% kavandatavast mahust ja
Võsu alevikus Eha tn 3 elamu püstitamiseks.

JÄTKUB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 

Millest rääkis Sass Henno Haljalas?
Neljapäeval, 9. jaanuaril 2020 pidas
tuntud noorsookirjanik Sass Henno
Haljala rahvamajas noortele kolmetunnise loengu
teemal „Asjad, millest täiskasvanud
rääkida ei julge“.
Kohale olid tulnud Haljala
koolist 4.-9. klass ja Võsu
koolist 7.-9. klass.
Juba loengu alguses suutis
Sass Henno leida noortega
ühise keele, et rääkida noortele vägivallast isikliku kogemuse kaudu. Mida teha siis,
kui näed vägivalda või avastad, et oled ise vägivallatseja? Sageli inimesed ei tea, kui
suur jõud võib sõnadel olla.
Seeläbi võid inimesi mõjutada nii positiivselt või negatiivselt. Loengus ei mõistnud
Sass Henno kedagi hukka,
vaid jagas noortele julgust ka
enda vigu tunnistada ja end
muuta. Õpetas, kuidas sellistel puhkudes end kaitsta,
käituda ja kuhu pöörduda.
Loengu viimasel tunnil
andis Sass Henno ülevaate
nn. korgijoogi probleemist,
sest GHB või muu sarnase
ainega on uimastatud tuhandeid tüdrukuid ning neid

William, 8.klass
„Respect, väga motiveeriv
loeng.“ Andreas, 8.klass
„Ma ei olnud mitte kunagi varem nii head loengut
kuulanud. Kogu kolme tunni jooksul ei hakanud mul
kordagi igav. Ta rääkis väga
ausalt ja vajalikel teemadel.“
Katariina, 9. klass
„Räigelt meeldis :) ta rääkis nii asjaliku juttu ja see
oli eriti vahva, et nii tõsiste
lugude juures suutis ta nalja
ka teha.“ Eliise, 9. klass
„Ta rääkis väga vajalikest,
samas tõsistest teemadest“
Miia, 8. klass
„Loeng pani mõtlema
enda pere elu peale, samuti
suhetele vanematega. Suur
mõtlemiskoht, kuidas ise
teistega käitun.“ anonüümne
vastaja, 8. klass
„Mu elu parim loeng! Pani
mind väga mõtlema. Lood
tema elust olid väga super!“
Sven, 8. klass
„Ropult aus!“ Mari, 8. klass

seksuaalselt ära kasutatud.
Loengu lõppedes esitasid
õpilased esinejale väga asjalikke küsimusi, uuriti näiteks
nii palga, motivatsiooni ja
bändielu kohta.

Kooliõpilaste arvamusi
loengust:
„Mitte 5 miinust vaid 5
plussi!“ Aleksander, 8.klass
„See oli väga vajalik teema, millest on vaja rääkida.“

Greete Toming, avalike
suhete-ja projektijuht,
Haljala Kool,
Gerli Einala, huvijuht,
Võsu Kool

Võsu kooli lapsed üllatasid näidendiga
Detsembri Võsu kooli jõulupeol üllatasid õpilased Võsu
rannaklubis publikut põneva
näidendiga „Virtuaaljõuluõhtu“, mille autoriks on lastekirjanik Krista Kumberg.
Võsu kooli noori näitlejaid
juhendasid õpetajad Katrin
Vaheoja ja Gerli Einala.
Näidendis osales 26 õpilast, mis on rohkem kui kolmandik kooliperest. Osalejate leidmiseks kuulutasime
enne sügisvaheajale minekut
välja konkursi. Meie üllatuseks soovisid õpilased väga
jõulunäidendis kaasa lüüa
ning tänu suurele huvile
saime proovidega alustada. Detsembrikuus toimusid kõik näidendiproovid
rannaklubis ning õpilased
harjutasid lavalist liikumist
ja valju häälega rääkimist.
Näidendi teema oli päevakohane: paljud vanemad ei
mõista, kuidas nende käitumine mõjub lastele. Või et
pidev arvutiga mängimine
kujundab laste maailmapilti. Näidendi tegevus toimub
jõuluõhtul, kui perepoeg
Harri (Andreas Ammussaar)
istub kodus, sest ta on haige
ja teda ei lubata kooli jõulupeole. Samuti on Harri
õnnetu selle üle, et ta ema

(Katariina Levartovski) ja
isa (Aleksander Kask) sõidavad ära välislähetusse
ega saa jõuluõhtut perega
veeta. Harrile tundub, et
vanemad ei hooli temast.
Isa püüab küll ema keelitada mitte minema, aga see ei
õnnestu. Harri saab endale
hoopis kingituse, mis peaks
vanemate äraolekul ta meelt
lahutama - isa vana tööarvuti, mille sees on isa uurimustöö eesti muistenditest.
Kuna on jõulud, hakkavad
igasugused imed juhtuma,
näiteks pere kass Miisu

(Madli-Mai Konsa) hakkab
rääkima, ning kui külla tuleb
Harri sõber Martin (Rando
Mu inas t), ke lle ga koos
hakatakse arvutiga mängima, muutub olukord ettearvamatuks. Sellest hetkest,
kui sekkuvad kurjuse jõud,
hakkab kõik valesti minema.
Kuid jõuluööl juhtub teadagi
igasuguseid imesid…
Osalejat riietamiseks
külastasime kostüümilaenutust Rakveres Seminari 23a,
kust leidsime täpselt sobivad
kostüümid. Soovime siinkohal väga tänada kostüümi-

laenutuse omanikku Relika
Lõhmust meeldiva koostöö
eest.
Pealtvaatajate sõnul oli
näidend kaasahaarav, õpilased näitlesid suurepäraselt ning enamik jõulupidu
külastanuid sooviks etendust kindlasti uuesti vaadata. Peol viibinud jõuluvana
ennustas Pimeduse Isandaks
kehastunud Hendrik Levartovskile suurt tulevikku teatrilaval. Jääme ootama!

Katrin Vaheoja ja
Gerli Einala
Võsu Kool
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Ruth Kruusamäe on Haljala
kooli uus loodusainete õpetaja
2019/2020 õppeaasta sügisest alustas Haljala Koolis
loodusainete õpetajana Ruth Kruusamäe. Koolijuht
Ivo uuris õpetaja
Ruthilt, mida tema
tänavusest talvest
ja keskkonnahoiust arvab.
Olles loodusainete õpetaja, nähes, mis tänavu
aknast paistab - kas õpilased on ka küsinud, miks
talve pole?
Loodusainete õpetajana paneb tänavune talv ka
mind imestama. Loomulikult meenuvad lapsepõlvest
mõned soojad talved, kuid
need esinesid ikkagi mitme
kargete talvede järel. Nüüd
on olukord vastupidine –
mitu sooja talve on järjest ja
vahele juhtub mõni lumine
ja külmem talv. Miks talve
ei ole? Sellele küsimusele
ei tea täpselt vastata ilmselt keegi, kuid tuleb leppida ilmajaama sünoptikute
seletustega, et soe ilm püsib
seni, kuni tuulte suund muutub. Püsivalt läänest puhuv
tuul toob endaga kaasa soojema ja niiske õhu. Kindlasti
mõjutab meie talvesid suurel määral ka globaalne kliimasoojememine.
Kuidas sulle tundub, kas
nad tunnevad puudust
sellest lumisest ja külmemast talveilmast või on
nutimaailm ikkagi oma
tööd tegemas?
Lumest tunneb puudust iga
laps ja ka täiskasvanu. Oleme ikkagi eestlastena har-

Õpetaja Ruth Kruusamäe.
Foto: Greete Toming

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
7. Väljastati ehitusluba Põdruse külas Männimäe katastriüksusele saun-suvila püstitamiseks.
8. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja neli jäätmevaldajat perioodiliselt mitteliitunuks.
9. Nõustuti Riigimetsa Majandamise Keskuse veeloa nr
L.VV325795 (Sagadi külas) muutmisega.
10. Esitati Eisma küla Sulevi kinnistu ja lähiümbruse
detailplaneering avaliku parkla rajamise osas seisukoha kujundamiseks keskkonna-, maa- ja planeeringute
komisjonile.
11. Tehti volikogule ettepanek Käsmu küla Põhja tn 7a
maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
vastuvõtmiseks selliselt, et tagataks kõikidele avalik juurdepääs kallasrajale läbi Põhja tn 7a kinnistu.
12. Kinnitati Vergi külas saja kahekümne katastriüksuse
koha-aadressi muudatused.

Haljala Vallavalitsuse 10.01.2020
istungi kokkuvõte
junud valge, karge talvega.
Püsiva lume korral leiavad
ka tänapäeva internetiajastu
lapsed meelepärast tegevust
õues. Väike lumekirme, mis
vahepeal maha tuli, meelitas
kelgumäe kohe rahvast täis.
Loomulikult ei pea kõik lapsed armastama uisutamist ja
suusatamist, kuid kui talved
on pidevad, omandatakse paremad oskused ja ka
suusatajaid ja uisutajaid on
rohkem. Kaasaegsemateks
harrastusteks on lumelaud ja
mäesuusatamine, kuid kahjuks saab neid alasid harrastada Lõuna-Eestis või veelgi
kaugemal.
Kui tõsiselt ja sageli 12-16
aastased lapsed ikkagi
seda kliima-teemat jutuks
võtavad?
Kliimast üldises mõttes
räägitakse harvem, kuid looduskatastroofid, Austraalia
põlemine ja Itaalia üleujutus, kõnetavad õpilasi küll.
Ollakse mures koaalade ja
teiste loomade käekäigu
pärast. Filmilõikude vaatamisel oleme püüdnud arutada nende põhjuste üle,

mis vallandavad nii suured
loodusõnnetused, kuidas
inimesed ja tänapäeva tehnoloogia saavad antud olukordades neid piirkondi
aidata.
Mis on sinu sõnum oma
tundides, kuidas saaks
üks tavaline laps oma
ökoloogilise jalajälje
väiksena hoida?
Ökoloogilise jalajälje
vähendamine hakkab ikka
kõige väiksematest asjadest,
näiteks prügi sorteerimisest,
poes eelistada paberkotti
kilekotile ja puu-ja juurvilju,
millele loodus on juba oma
ümbrise andnud, ei ole vaja
mähkida eraldi kilesse.
Lisaks tuleks mõelda nendele asjadele, mida ostame.
Kas meil tõesti on vaja nii
palju erineva värvi ja pildiga
T-särke, iga paari aasta järel
uut telefoni või arvutit.
Olulselt väiksem on ökoloogiline jalajälg ka rattaga
sõites või jala koolist koju
minnes. Muidugi pean silmas neid, kes elavad vaid
jalutuskäigu kaugusel koolist.

Mida saaks Haljala kool
oma igapäevases korralduses ette võtta, et oleksime säästlikumad ja
keskkonna suhtes vastutustundlikumad?
Haljala kooli ülesanne on
eeskätt õpetada noored loodust märkama ja looduses
keskkonnasõbralikult käituma. Seda kindlasti ka õpetajad tundides igal võimalusel
teevad. Paljudes klassides
sorteeritakse prügi. Osadele
õpilastele tundub see loomulik ja vajalik. Kindlasti,
kui saame uue koolimaja,
oleme veel säästlikumad
ruumide kasutuse osas.
Eks iga õpetajat rõõmustab, kui õpilastel läheb
õppetöös edukalt, kuid sellest veel enam innustab see,
kui õpilasi sütitab maailmas toimuv- nad märkavad
väikeseid muutuseid looduses või tunnevad muret
meie ökosüsteemi käekäigu
pärast. Seega õpilased oskavad koolis õpitut rakendada
igapäevaelus, mitte ei jää
nende teadmised hiilgama vaid kooliseinte vahele.

Haljala Kool

1.Otsustati teha volikogule ettepanek 2019 aastal kasutamata jäänud vahendite, kokku summas 299 100,00 eurot,
üleviimiseks 2020 aasta eelarve eelnõusse järgmiselt:
TA0660502 Kalmistud - Haljala kalmistul asuv Vabadussamba renoveerimine 6 000,00 eurot;
TA07210 Tervishoid - Võsu alevikus Mere tn 63 kinnitu
omandamine – 180 000,00 eurot;
TA08109 Vaba aeg - Peeter Toominga nimeline fotopreemia välja andmine 500,00 eurot;
TA04510 Valla teed ja tänavad - Võsu sillast-sillani kõnnitee ehitus – 92 600,00 eurot;
TA04510 Valla teed ja tänavad - Võsu aleviku Mere
tänava arhitektuurivõistlus – 20 000,00 eurot ja
vähendada vaba jääki summas 299 100,00 eurot.
2.Tehti volikogule ettepanek võtta vastu otsus omandada Võsu alevikus Mere tn 63 kinnitu ja esitati vastav
eelnõu.

Haljala Vallavalitsuse 15.01.2020
istungi kokkuvõte
1.Kinnitati Käsmu külas Laane tee 4 ja Lille tn 3 katastriüksuse piiride muutmisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed ning määrati Joandu külas asuva
Põdralõpe katastriüksuse, sihtotstarve maatulundusmaa
100%, jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Põdralõpe, Põdrahiie ja Põdralepa, sihtotstarve
maatulundusmaa 100%.
2. Määrati saja kaheteistkümne reformimata maatüki
koha-aadressid ja sihtotstarbed.
3. Määrati sotsiaaltoetus kuuele isikule kokku summas
1050 eurot.

Meil kõigil on õigus tunnetele!
Sotsiaalsus ja emotsioonid
käivad inimesega kaasas terve teadliku elu.
Sotsiaalsus tähendab
oskust sulanduda keskkonda ja tulla toime erinevate
inimsuhetega. Inimsuhetega
käivad kaasas aga emotsioonid ja mõnikord paratamatult ka konﬂiktid.
Emotsioonid on elu lahutamatu osa ning suure tõenäosusega oleks meie maailm nende puudumisel värvitu. Emotsioonid muutuvad
igal ajahetkel ning on suuresti sõltuvad tekkinud olukordadest. Kõiki emotsioone on lubatud tunda, kuid
nendega peab oskama toime
tulla. Ei ole olemas häid ega
halbu tundeid – on olemas
turvalised ja ebaturvalised

viisid, kuidas tunnetega hakkama saada. Emotsioonidest
ajendas mind kirjutama laps,
kes väidetavalt ei oska arvata, mida teised inimesed võivad tunda.
Mõistsin, et siinkohal
on sobilik toetada lapses
empaatia arengut, aga kuidas
seda kõige paremini teha?
Eks ikka lahke ja toetava
sõnaga rääkides ja selgitades
ning last läbi eluliste olukordade teise inimese tunnetesse asetades, andes lapsele
võimaluse kogeda, mida teine võis samal ajal tunda.
Abiks on pidev selgitustöö,
aitamaks lastel teisi paremini mõista ja seeläbi aru saada
enda tegude tagajärgedest.
Selleks, et seda paremini
teha, proovime koolis väga

erinevaid võimalusi.
Üheks selliseks võimaluseks on kompromissi leidmise töölehed, mis aitavad
õpilastel läbi teineteise tunnete lahendada erinevaid
võimalikke tekkivaid konflikte ja olla sealjuures ise
lahenduse leidjaks.
Töölehed töötasime välja Tallinna Ülikooli juures,
ELU-projekti raames. ELU
ehk erialasid lõimiv uuendus on õppeaine, kus erinevate erialade üliõpilased
koostöös õppejõududega
teostavad mitmesuguseid
projekte.
Osaledes Tallinna Ülikooli
sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse magistrandina ka
ise nimetatud projektis, siis
usun, et uued töölehed on

4. Määrati huvihariduse ja huvitegevuse õppuri toetus
kahele lapsele.

valminud soovist lapsi aidata
ning kujundada maailmast
seeläbi parem koht.
Olen tänulik Võsu kooli perele, kes on alati nõus
uuenduslike ideedega kaasa
tulema ning töölehti katsetama.
Loodan, et töölehed on
õpilastele abiks erinevate
emotsioonide tunnetamisel
ja kompromisside leidmisel
ning aitavad lahendada erinevaid konﬂikte, mis koolis
võivad tekkida.
Olen hea meelega valmis
kõikide soovijatega töölehti ja kasutatavat metoodikat
jagama.

Grete Rahumägi
sotsiaalpedagoog
Võsu Kool

5. Otsustati korraldada kirjalik enampakkumine Võsu
alevikus Võsu rand 1 katastriüksuse Ranna tänavaga piirneva osa, üldpinnaga 60m2, kasutusse andmiseks tänavakaubanduse korraldamise eesmärgil, tähtajaga kolm
aastat.
6. Tehti volikogule ettepanek Käsmu sadama hoonestusõiguse seadmise konkursi võitjaks Mittetulundusühing
Käsmu Majaka Sadam ja esitati vastav eelnõu.
7.Tehti volikogule ettepanek võtta vastu Eisma küla
Sulevi kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering arvestades detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelul tehtud
ettepanekut mitte planeerida planeeringualal Eisma tee
maaüksusele avalikku parklat.
8. Väljastati ehitusluba Koolimäe külas Kalda katastriüksusele suvila püstitamiseks, Aaspere külas Varjukase
katastriüksusel päikeseelektri tootmisjaama ümberehitamiseks ja Eisma külas Liivamäe katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
9.

Kehtestati Vihula küla Mõisaoja maaüksuse

detailplaneering.
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Esimesed meistrid selgitati kabes
Jaanuari esimesel laupäeval toimunud valla lahtistel
meistrivõistlustel kabes osales 7 mängijat.
Mänguaega anti igale mängijale 6 minutit partiile ja iga
vastasega sai mängida kaks
mängu – ühe valgete ja teise
mustade nuppudega.
Turniiri võitis Avo Seidelberg, teiseks jäi Tarmo Nuija
ja kolmandaks Valdek Kilk.
Naiste arvestuses oli parim Helemeel Assmann (fotol),
teine Maire Vendt. Ainsa noormängijana osales Brigita-Anett Nuija.

Avo Seidelberg

Külade spordipäev 8. märtsil
Traditsiooniline külade spordipäev toimub 8. märtsil
algusega kell 10.00 Võsu spordihoones.
Traditsioone järgides algab spordipäev individuaalaladega – kabe, koroona, trips-traps-trull, jõusaali minitriatlon. Individuaalaladel osaleb igast külast üks võistleja. Individuaalalad algavad üheaegselt ja üks võistleja
saab osaleda vaid ühel alal. Individuaalaladele järgnevad
võistkondlikud alad: korvpalli vabavisked ja meelelahutuslik-sportlikud teatevõistlused.
Võistkonnad on 5-liikmelised. Eelregistreerimine ja
info: vosu.spordihoone@haljalavald.ee, marco.aitman@
haljalavald.ee, 5 818 2475, 323 8400, 5 650 0505

Ootame osalema valdade talimängudel
Eesti omavalitsuste 36. talimängud toimuvad 29. veebruarist 1. märtsini 2020. aastal Viru-Nigulas.
Talimängude üldkokkuvõttes selgitatakse parimad linnad; parimad vallad kahes grupis: üle 8 000 elaniku ja
kuni 8 000 elanikku.
Spordialad: murdmaasuusatamine, mäesuusatamine
(mäesuusk ja lumelaud), meeste korvpall, naiste korvpall,
lauatennis, male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus.
Mehed alustasid juba korvpalli eelvoorus 18.-19. jaanuaril.
36. Eesti omavalitsuste talimängud korraldab Eestimaa
Spordiliit Jõud koostöös Viru-Nigula vallavalitsuse ja
Lääne-Virumaa Spordiliiduga.
Täiendavat informatsiooni leiab aadressilt: http://www.
joud.ee/est/g78s4875
Eelmisel aastal osalesime viiel alal: korvpallis, suusatamises, lauatennises, kabes ja juhtide võistluses. 50 osalenud valla hulgas jäime 28. Kohale, kuni 8000 elanikuga
valdade seas olime kümnendad.
Kes soovib osaleda valdade talimängudel võtke ühendust e-posti vahendusel: spordikeskus@haljalavald.ee,
marco.aitman@haljalavald.ee või telefonil 502 0612, 5818
2475

Spordikalender
Veebruar
1.02 Male Võsul algusega kell 10
9.02 Koroona II etapp Haljalas algusega kell 10
15.02 Võsu-Oandu matk
23.02 Lauatennis IV etapp Võsul algusega kell 10
24.02 Vastlapäev Haljalas
29.02-1.03 Eesti valdade talimängud Viru-Nigula vallas
Kui lumi peaks maha tulema, teeme ka suusavõistluse
Märts
8.03
15.03
22.03
29.03

külade spordipäev Võsul algusega kell 10
Koroona III etapp Haljalas algusega kell 10
Võrkpalli mv Võsul algusega kell 10
Lauatennise VI etapp Võsul algusega kell 10

Aprill
5.04
11.04
18.04
23.04
26.04

pimevõrkpall Haljalas
koroona IV etapp Haljalas
võrkpall Võsu saalikuningas
Jüriööjooks Sagadis
lauatennise VII etapp Võsul

Juunior- Liiiga Paide etapi võistlejad Lääne- Virumaalt: Martti Soini, Caspar Kõrts, Otto Truu, Joosep Viiksaar, Henri Randoja,
Robin Jukka, Robin Saaaren, Artur Part, Rasmus- Villem Lood, Karl Toming, Mattias Laukse, Viktor Vaarma, Sören Repo, Gregor
Poll, Romet Laurimäe, Martti Keinanen, Kemo Kroll, Rasmus Pajula, Sebastian Kull, Harri ja Heidi Vara, Rico- Rander Mälton,
Oliver Arder. Ja muidugi isad-emad, poolehoidjad ja juhendajad...

RC Juuniorliiga jätkab täispööretel
Raadio teel juhitavate autode üleeestiline noorte võistlussari RC Juunior
Liiga, mis sai
avapaugu novembrikuus Rakveres,
jätkus nüüd 17.
jaanuaril Eestimaa
südames Paides.
Kohal oli üle 40 võistleja
Eesti eri paigust, kusjuures
23 noort võistlejat LääneVirumaalt. Esindatud olid nii
Väike-Maarja (10 võistlejat,
parimad B- ﬁnaali 2. kohtJoosep Viiksar, C-finaalis
Artur Part ja Rasmus- Villem
Lood), Vinni, (4 võistlejat,
parimad A-finaali 6. Koht
Caspar Kõrts, B-finaali 2.
Koht Robin Jukka), Rakvere (6 võistlejat, edukaimad
Robin Saaren, Gregor Poll)
Kadrina (A-finaali 3.koht

Martti Soini, B-ﬁnaali 1.koht
Otto Truu) kui Haljala (1,
Henri Randoja) klubid.
Seega võib liialdamata
öelda, et automudelism on
Virumaal saavutanud enneolematu populaarsuse. See
on ka igati loogiline, sest
Väike-Maarjas on Eestis
hetkel ainus täismõõtmes
oﬀroad siserada ja Rakveres
onroad-sõidukitele mõeldud siserada.
Juunior-Liiga võistluskarussell jätkub juba 3 nädala
pärast Lõuna-Eestis, Rakveresse aga on automudelismihuvilistel asja 15. veebruaril, kui Rakvere RC Hobikeskuses saab alguse uus
6etapiline onroad võitlussari
TAMIYA Cup 2020. Selles
sarjas võisteldakse Jaapani
tootja TT-tüüpi 1:10 skaalaautodel, mille vahest suurimaks eripäraks, et lisaks

kvaliteetsele autole on sel
autotüübil ka pilkupüüdev
välimus. Eestlaste jaoks on
selle sarja lipulaev muidugi
Oti eelmise aasta Toyota, aga
pilkupüüdvaid autokeresid
on teisigi - üks vingem kui
teine. Oht on selles, et nende autode puhul on mudelismipisik väga kerge külge
hakkama...

TAMIYA võistlusautodest
populaarseim on kindlasti
Oti Toyota. See masin oli
populaarne ka suvisel
saunafestivalil.
Piltide autor Kaido Varik

Mart Pitsner

Koroona-aasta võimas algus
Jaanuari teise kolmapäeva õhtul, pool tundi enne
koroona seeriavõistluse
esimese etapi välja kuulutatud algust hakkas mängijaid
tasapisi kogunema.
Rahvast muudkui tuli ja
tuli – tavapärase kuni 10
osalejat võistlusele registreerus ei rohkem ega vähem
kui 20 võistlejat. Tänud
Kadrina meestele, kes võtsid kaasa kolm lauda ja Aivar
Strazdinile, kes kodust ühe
laua lisaks tõi. Eriline tänu
Kadrina Novuse klubi eestvedajale, Hillar Elvale, kes
aitas turniiri läbi viia.
Esimese etapi võitis Tauno Jõgiste, kes otsustavas mängus alistas teisele
kohale jäänud Arvo Püvi
3:0. Kolmandaks jäi Joonas
Kikerpill. Esikolmikule järg-

Vasakul löögi positsiooni valimas esimese etapi
võitja Tauno Jõgiste Foto: Avo Seidelberg

nesid Tarmo Karon, Ants
Reinik, Aivar Strazdin, Ivo
Veiert, Hillar Elva, Meeli
Ruuto, Aarne Ruuto, Tarmo
Nuija, Sirje Puusepp, Raivo
Tõnurist, Kristo Vainumäe,
Tõnu Veiert, Margus Laigu,
Arno Pärna, Jüri Mändmets,

Aigar Kirss ja Dmitri Pobjarzin.
Et turniir osutus planeeritust oluliselt populaarsemaks, otsustasime esialgu
iga kuu teise kolmapäeva
õhtule planeeritud koroona
seeriavõistluse etapid üle

viia pühapeävasele päevale.
II etapp toimub 9. veebruaril
algusega kell 10.00.

Avo Seidelberg
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Tasub teada

Aasta hakul mälestati Vabadussõjas langenuid
3. jaanuaril möödus sada aastat Vabadussõja lõppemisest. Relvarahu aastapäeva tähisati üle terve Eesti kirikukellade helina saatel, mitmel pool viidi
läbi üritusi. Nii ka Haljala vallas, kus
ausambad asuvad Haljalas ja Ilumäel.

Õpetaja Urmas Karileet mälestupalvet lugemas.

Kaitseliitlased Siim Maurer ja Kuldar Adel.

Kadrina kirikuõpetaja Meelis-Lauri Erikson.

Haljala alevikuvanem Margus Laigu, ajalooõpetaja Egon
Mets, õpetaja Urmas Karileet ja vallavolikogu aseesimees
Margus Punane.

Vallavanem Ivar Lilleberg.

Kristuse ristimispüha Haljala kirikus

12. jaanuar 2020 oli EELK Haljala Püha Mauritiuse
kogudusele kahtlemata eriline päev. Rõõm oli võõrustada piiskop Tiit Salumäed, kes ristis ning leeritas üheksa siitkandi inimest ning introdutseeris (seadis Haljala
koguduse teenimise ametisse) diakon Ahti Bachblumi.
Kaasa teenisid lisaks piiskopile õpetaja Urmas Karileet
ja kaitseväe kaplan Peeter Paenurm.
Olete alati kogu südamest kirikusse teretulnud ...
Ootama jäädes
Haljala kogudus

„Aasta lind 2020 –tuttpütt“
20. veebruaril kell 18 Lahemaa rahvuspargi külastuskeskuses toimub loodusõhtu Margus Otsaga
Tuukerpart, pressjalg, pärsus, kroogu, merevares, prääksuja, röökija, räimetirr, kalakaur - nii on vanarahvas tuttpütti
kutsunud.
Enamusele on selle aasta lind tuntud iseloomulike sarvede
poolest. Nimelt on tema põhitunnusteks kaks kõrvumeenutavat suletutti peas ja kastanpruun kohev sulestik kaela
ümber - "krae".
Tuttpüti leviku ja arvukuse, elupaiga ja pesitsemise, kevadise pulmamängu ja palju muu kohta kuuleb põhjalikumalt
loodusõhtul. Aasta tegijat tutvustab Eesti Ornitoloogiaühingu juhataja Margus Ots.
Loodusõhtu on tasuta! Olete oodatud
Lisainfo tel 329 5555, info.lahemaa@rmk.ee, www.loodusegakoos.ee

Haljala vallas mälestati Vabadussõjas langenuid piduliku tseremooniaga, mis algas
minutilise leinaseisakuga.
Sõjakangelaste auks süüdati
100 küünalt.
Ts e r e m o o n i a l v i i s i d
mälestuspalve läbi Haljalas õpetaja Urmas Karileet
ja Ilumäel Kadrina õpetaja
Meelis-Lauri Erikson. Pärjad asetasid ausammastele
Haljalas vallavolikogu aseesimees Margus Punane,

Ilumäel vallavanem Ivar Lilleberg.
Huvitava tagasivaate ajaloosündmuste kohta andsid
Haljalas ajalooõpetaja Egon
Mets ja Ilumäel kohalik
kodu-uurija Villu Jahilo.
Haljala Vallavalitsus tänab
kõiki panustajaid.
Fotode autorid on Avo
Seidelberg ja Katrin Kivi.

Katrin Kivi

Villu Jahilo rääkimas Ilumäe vabadussamba lugu.
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ÕNNITLEME VANEMAID
KATI MATTO ja JANNO SIKK
poeg JOONAS SIKK sündis 28.11.2019
MARTA TEEDLA ja HANNES KAŽURO
poeg HENDRY KAŽURO sündis 24.12.2019
PIIBE NEYVALDT ja RAINER SINISOO
tütar BERIT SINISOO sündis 27.12.2019
AIRI RAUDPUU ja SIIM SÄDE
tütar MERIBELL SÄDE sündis 01.01.2020

ÕNNITLUSED

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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

95
ENDEL TOOMSALU – 19. veebruar

92
ARVED MARGAT – 9. veebruar

90
GENNADI ZUSSI – 7.veebruar

89
HARALD LASS – 20. veebruar
HARRI MANNOV – 26. veebruar

88
VALERIA TOOMING – 20. veebruar
KALJO VEINMANN – 24. veebruar

87
ENDLA AAVIK – 10. veebruar

85
VAIKE VAIKLA – 3. veebruar
MAIRE KIBIN – 1. veebruar

84
KALJU RANDMAA – 6. veebruar
HANS KÕRVEK – 14. veebruar

83
MEELI VAHER – 5. veebruar
HEINO VESSEL – 7. veebruar

82
EHA SEMJONOVA – 13. veebruar
HELBE LEHTMETS – 17. veebruar

81
MAIE LEŠIN – 1. veebruar
TIIU MÜLLA – 18. veebruar
ILMAR MÄGI – 22. veebruar

80
LINDA HINRIKUS – 28. veebruar

75
Meie seast on lahkunud
ANTS TALPSEPP
ANTS PANGSEPP
ANTS TOMEL
ANTS SAMMALPÄRG
REIN KALDMA
TARMO NAEL
ASTRID VALENG
MATI SAFRONOV
UNO BABIN

05.22.1930 – 22.12.2019
22.03.1937 – 22.12.2019
03.04.1937 – 22.12.2019
21.03.1943 – 16.12.2019
20.08.1952 – 31.12.2019
11.01.1959 – 19.12.2019
25.06.1934 – 31.12.2019
28.10.1966 - 05.01.2020
08.10.1948 – 11.01.2020

EDITE ILVES – 3. veebruar
GUNNAR NÕMTAK – 9. veebruar
LEA ALTMÄE – 17. veebruar
PEEDU-ANUAR REINUMÄE – 21. veebruar

70
MAIRE TOHVER - 2. veebruar
LIUDMILA VORONOVA – 9. veebruar
AITA MITT – 16. veebruar
HERMANN SEPP – 16. veebruar
MARE HALDMA – 20. veebruar
HELIN SEPP – 22. veebruar
HANNES LUTS – 23. veebruar

