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re Tarvas meistriliiga tasemel
korvpalli, kuid see piirdus ülikooliõpingute ajal igapäevase
Tartu ja Rakvere vahet sõitmisega.
Praegu käin Vainupeal nii
tihti kui võimalik. Meie pere
jaoks on kahetunnised autosõidud Vainupeale vahepeatusega
Rakveres harjumuspärased.
Olen alati soovinud, et inimesed leiaksid aastaringselt
rohkem tee Vainupeale. Proovime ka ise eeskuju anda.
Vainupea külaga seob mind
tänaseks väga emotsionaalne ja
tugev side – inimeste, looduse,
mere ja pühakojaga.

Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid ja Vainupea Küla
Seltsi juhatuse esimees Mario Luik Foto: Mattias Tammet

Mario Luik: Vainupea
külaga seob mind väga
emotsionaalne ja tugev side
Intervjueeris
Katrin Kivi
Eesti Külaliikumine Kodukant ja
Vabaühenduste Liit tunnustasid
detsembri hakul vabatahtlikke. Selle sündmuse patroon,
Eesti Vabariigi President, andis
aumärgi üle ka Vainupea küla
seltsi juhatuse esimehele Mario
Luigele. Uurisime Haljala Valla
Sõnumid toimetusega, kes on
Mario Luik.
Mille eest Sa täpsemalt tunnustuse pälvisid ja mida see
Sulle tähendab?
Pälvisin tunnustuse ja aumärgi kui inimene, kes on järjepidevalt ja läbimõeldult juhendanud, innustanud ja kaasanud
vabatahtlikke. Seda Vainupea
küla seltsi tegemisi silmas pidades.
See tunnustus on mulle suur
au! Oleme seltsina tegutsenud
kõigest kuus aastat, kuid tunnustus näitab, et oleme Vai-

nupea kogukonnaga liikunud
õiges suunas. Siinkohal tänan
omakorda kõiki kaasteelisi ja
panustajad.
Sa ei ela Vainupeal, vaid
hoopis Tartus. Räägi natuke
sellest, kes Sa, Mario Luik,
oled?
Eelkõige võib öelda, et olen
idealist – maailmaparandaja
tüüpi. Tegutseja, kaasamõtleja
ja kindlasti ka visionäär. Aktiivselt kahte poega kasvatav
isa. Sõbralik ja avatud suhtleja,
kellega võib jääda tundideks
elu ja olu teemadel vestlema.
Minu juured on kinni Tartus.
Vainupeale tõi mind aga saatus.
Igapäeva leiva teenid ettevõtjana?
Jah, täpselt nii. Tegelen spordiväljakute rajamise ja spordiinventari müügiga peamiselt
eraklientidele ning seda pigem
nišilahenduste võtmes. Olen
Hunt Kriimsilm – koostan hinnapakkumisi, suhtlen tarnija-

tega, valan betooni, koristan
prahti, panen inventari kokku,
allkirjastan lepinguid, suhtlen
klientidega, viin läbi turundustegevusi ehk siis teen 24/7 kõike seda, mida on vajalik teha
ühe ettevõtte edukaks ja järjepidevaks toimimiseks.

Sa oled palju tegutsenud
mittetulundussektoris. Miks
Sa seda teed?
Päris ausalt - mulle meeldib
anda ja aidata, ootamata vastuteenet. Näen erinevate tegevuste vajalikkust ja nende mõju
meid ümbritsevale keskkonnale. MTÜ on lihtsalt üks väljendusvorm.
Paraku paneb riik vabaühenduste õlule järjest rohkem
oluliste teemavaldkondadega
tegelemise vastutuse ja ootab
seejuures ka märkimisväärseid
tulemusi. Minusuguseid „hulle“
õnneks leidub, kuid selline mudel ei ole jätkusuutlik. Igasugune vabatahtlik tegevus on ole-

Milline on Vainupea küla
seltsi asutamise lugu?
Külaselts sai 2013. aasta sügisel asutatud suuresti minu elukaaslase eestvedamisel. Tema
sooviks oli Vainupea kabel jätta külarahva kätesse ning kuna
küla selts Vainupeal puudus,
siis justkui olude sunnil see ka
loodud sai. Minu kui „uue ja
sümpaatse külla tulija“ juhatuse
esimehe kandidatuuri toetati
ja hakkasimegi peale. Mingil
põhjusel kujunes koheselt välja
arvamus, et nüüd käiakse koos
üksnes pühakoja asju ajamas.
Võttis mitu head aastat kogukonna liikmeteni jõudmiseks ja
kogu küla heaolu puudutavate
teemade lahkamiseni.

Milline roll on olnud spordil
Sinu elus?
Spordiga hakkasin aktiivselt tegelema 6ndast eluaastast. Proovisin enesekaitset,
kergejõustikku, jalgrattasõitu,
jalgpalli, kuid päris kiirelt jäin
pidama korvpalli juures. Sportides kasvasin ja kujunesin
ka inimesena. Eesmärgid olid
kõrged, kuid jäid saavutamata.
Väärtuste tasandil ujusin pidevalt justkui vastuvoolu. Nii
oli vaimselt ühel töökal noorel
väga keeruline endas sisemist
tasakaalu leida. Lõpuks „andsin
alla“ ja otsustasin kogu energia,
inspiratsiooni ja meeletu töötahte suunata muudesse tegevustesse. See oli ainuõige otsus.

Kuidas seltsil läheb? Millega
tegelete?
Meie seltsil läheb väga hästi –
kokku on 34 liiget. Meil on välja kujunenud oma aktiivgrupp
ning ka kõrvalt panustajad.
Koostöös külavanem Mart Viluga saame oma sõnumit veelgi laiemalt levitada. Viime läbi
koosolekuid, korraldame talgupäevi ja ühisüritusi. Vastavalt
võimalustele ja huvile pakume
kõigile ka kontsertelamusi.
Igasuguse
kommunikatsiooniga tegelen ise: kodulehe
uuendamine, uudiste kirjutamine, infokirjade väljasaatmine,
sotsiaalmeedias info jagamine,
plakatite kujundamine jne.
Seltsi tegevuse majandame
ära iga-aastatest liikmemaksudest. Kõik kabeliga seotud
kulud ja tulud hoiame seltsi
tegevusest eraldi. Eks kabeli
haldamisega seonduv ole meie
külaseltsi üks nö sammas. Suuresti tänu pulmaliste annetustele ning ka vallavalitsuse toetusele oleme kabeli remondi- ja
renoveerimistöödesse ja igapäevasesse haldamisse panustanud ligemale 40 000 eurot.

Mis seob Sind Vainupeaga?
Vainupea külas elavad minu
elukaaslase Kadi vanavanemad.
Varasemalt oli kogu Lääne-Virumaa minu jaoks tundmatu.
Mängisin küll toonases Rakve-

Mis on lõppeva aasta peamised saavutused?
Olulisena saab välja tuua Vainupea küla hea tava sõnastamise ja kinnitamise ning riikliku
tunnustuse saamise Vainupea

muslikult haavatav ja mõjutatav.

kabeli ja Vainupea küla keskuse
puhta ja kaunina hoidmise eest.
Samuti suve läbi kabelis üleval
olnud Elise Dobrjanski maalide
näituse „Rannikul“, mis sai väga
positiivset vastukaja. Pühakojaga seonduvalt alustasime suvel
senisest tihedamat koostööd
Haljala Koguduse ning õpetaja
Urmas Karileediga.
Milliste plaanidega lähed
uude aastasse?
Isiklikus plaanis proovin rohkem oma keha ja vaimu puhata,
et mitte suurte plaanide rägastikus kokku joosta.
Vainupeal proovime aga pühakoja
renoveerimisprojekti
kaante vahele saada. Kevadel
paigaldame juba kokku kogutud annetuste abil kabeli kõrval asuva lõkkeplatsi äärde uue
senisest pikema ümarast palgist
laud-pingi.
Kuulud ka kandikogusse.
Kuidas külal ja Karepa kandil tervikuna läheb? Millised
on peamised kitsaskohad?
Vainupea külas on asjad suures plaanis hästi. Hoiame toimuval kätt pulsil ja kui tekib
probleeme, siis saame ühiselt
neid lahendada.
Kogu kandi külade hingeelu ei saa ma paraku üldistavalt
kokku võtta. Hetkel on minu
koostada kandikogu liikmetele
tööleht, mille alusel proovime kandi kitsaskohad tuvastada ning leida ka teemad, mis
saaksid olema kandikogu jaoks
prioriteetsed. Kui puuduvad
selgelt sõnastatud eesmärgid ja
visioon, mille poole püüelda,
siis jäävadki kohtumistel jutuajamised jutuajamisteks. Vaja
on konkreetsust ja ühist seisukohta kogu kandi külade huvides tegutsemiseks.
Mulle tundub, et meie hääl
on hetkel pigem kaja kõrbes
ning ponnistused sõna võtta
ja olla informeeritud takerduvad paberimajandusse, ka vallavalitsuse inimesed annavad
seejuures segaseid signaale.
Senimaani puudub vallapoolne
initsiatiiv koos ette võtta ja ära
teha ning ka päriselt kuulata.
Teisalt kandikogud just sellel
eesmärgil loodud saidki – tekitamaks uuel tasemel sünergiat.
Loodan väga, et see nii ka olema saab.
Mida soovid Haljala valla
elanikele uueks aastaks?
Meie ümber on palju võimalusi läbi väikese panustamise
mõjutada suurte sündmuste ja
arengute toimumist. Julgustan
inimesi meelepärastel teemadel tegema koostööd, veelgi
rohkem kaasa rääkima ning
loomulikult ka ise aktiivselt tegutsema.
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Haridus- ja noorsookomisjon
tegi ettepaneku luua
haridusasutuste koostöökoda
Haljala valla haridus-ja noorsookomisjon analüüsib ja
teeb ettepanekuid meie valla hariduse ning noorsootööga seonduvates küsimustes, tehes koostööd vallavalitsuse ning vastavate valdkondade ametnikega,
lähtudes arengukavas ette nähtust.
2019 aasta jooksul on komisjon kokku tulnud 10
korral, et arutada erinevaid valla noorsootööd ning
hariduselu puudutavaid punkte, vaadatud on nii
konkreetsemalt koolide-lasteaedade igapäevaellu,
uuritud probleemkohtade tausta, jagatud praktikaid,
mõeldud tulevikule.
Ühe strateegilise eesmärgina hariduse valdkonnas
oleme arengukavas suuna võtnud kättesaadava, kvaliteetse ja mitmekesise huvihariduse kõigile soovijatele vanuses 4-19. Juba 2017. aastal vastu võetud seaduse alusel jagatava riikliku lisatoetuse eesmärk on
parandada huvihariduse ja -tegevuse kättesaadavust
ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Lähtuvalt sellest on komisjon mitmeid kordi
vaadanud üle meie endi huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise korra, teinud parandusi-täiendusi.
Mitmeid kordi on laual olnud ka meie haridusasutuste koostöö – lähtudes nii asutuste endi kui valla
arengukavast näeb komisjon, et ühiselt võiks vastu
astuda enamatele väljakutsetele nii õpilase, õpetaja kui üldise hariduselu tasanditel. Murekohad on
koolidel-lasteaedadel sarnased. Viimasel koosolekul
tehti ettepanek tuua ellu haridusasutuste ümarlaud,
koostöökoda, kus juba olemasolevad koostööpunktid
üle korrata ning uurida võimalusi edasi minna.
Suurimate punktidena, mida on arutanud nii haridus-ja noorsookomisjon, teised komisjonid ning ka
valla laiem avalikkus, on kindlasti arutletud-otsustatud valla koolihoonete olukorra ja tegevusplaanide
osas.
Heameelt valmistavad arengud valla noorsootöö
osas – sügisel alustas tööd Võsu Noortetuba uue
noorsootöötaja eestvedamisel, Haljala Noortekeskuses jätkub igapäevane töö mitmekesiste noorsootöövõimaluste nimel. Toimib Haljala Valla Noortevolikogu, kelle volitused juba sel sügisel lõppevad – ees
ootavad uued valimised!
Komisjoni ja valdkondade aasta kokkuvõtteks
võiksid sobida kaks sõna – stabiilsus ning individuaalne areng.
Greete Toming
Komisjoni esimees

Sotsiaalkomisjoni aasta
möödus stabiilselt tegutsedes
Sotsiaalvaldkonnas erilisi maailmamuutvaid otsuseid
tehtud ei ole, küll aga võib ära märkida mõned teemad, mis meid läbi aasta on saatnud, lisaks väiksematele igapäeva toimingtele.
Üheks olulisemaks on perearstindusega seonduv.
Seda nii Haljalas kui ka Võsul. Võsul eeskätt perearsti
hoone ja asukoha näol, kus seda teemat kahel komisjoni istungil on arutatud ja korra ka olemasolevaid
perearsti ruume vaatamas on käidud. Arutusel on
olnud erinevad alternatiivid, kuid kahel koosolekul
läbi viidud hääletusel kaldus poolehoid siiski täna
plaanitava asukoha kasuks ehk siis Omniva maja Võsu
keskuses, bussijaama läheduses.
Haljalas on ruumid olemas, lausa kahele arstile,
ühes täna toimetamas meil staazikas perearst Koidu,
kellel loodetavsti jaksu veel on mõneks aastaks, aga
teised ruumid on tühjad. Ilmselt pole see aga uudiseks, et uute perearstide leidmine täna Eestis, eriti
maakohas on üsna keeruline. Märgin siinkohal ära
asjaolu, et kui perearst soovib puhkusele jääda, siis
peab ta endale ise asenduse leidma, kui aga perearstil
endal on tarvis niiöelda haiguslehte, siis peaks Terviseamet talle asenduse tagama. Kahjuks see antud
ametkonnal eriti ei õnnestu, olgu selle kinnituseks
meie enda Haljala näide sellest suvest, kus sarnases
olukorras asendust vajasime, nii et asi pigstab ikka
väga valusasti.
Täna püüame uue sotsiaaltööjuhi ja perearstiga
saada kontakti residentuuris õppivate arstidega, kellega otse suheldes ehk leida kandidaat, kes vähemalt
esmalt kaaluks Haljalasse tulemist. Oleme arutanud
ka boonuspaketi teemadel, mida uuele perearstile
pakkuda, olgu selleks kas siis eluase, korter, maja
krunt või mida inimene soovib – ta on siia oodatud
ja hea inimese kui maasoola tarbeks ei ole millestki
kahju.

Mitmel komisjoni koosolekul on olnud jutuks uue
terviseprofiili koostamine Haljala vallale. Esmalt oli
see arutusel kevadel, kui sisend tuli maakondliku
tervispofiili koostamisega seonduvalt. Toona leidis komisjon, et mõned aastad tagasi tehtud profiile
uuendama ei hakka ja lähtume vajadusel osaliselt ka
maakondlikust. Aga tihti kipub minema nii, et kui sa
mõne asja peale lihtsalt mõtled, siis tuleb see ise sinu
juurde ja nii läks ka meil, sest mai kuus pöördus komisjoni poole meie oma valla kodanik, kes Tallinna
Ülikoolis õppimas ja soovis oma dipolmi tööna koostada Haljala vallale uus terviseprofiil. Täna on asjad
niikaugel, et ühiselt koos teise tudengiga ollakse selle
koostamisega usinalt ametis.
Läbi aasta on arutusel olnud ka Põdruse sotsiaalmajaga seonduv, kus veel kevadel oli palju probleeme, seal hulgas veega, külmad trepikojad jne. Täna
võime tõdeda, et olemas on uus kaev, vesi majja sisse
toodud ja õige pea ka loodetavasti korteritesse viidud, samuti on paigaldatud uued trepikodade uksed.
Mainida võib ka seda, et hästi on kasutust leidnud
sotsiaaltranspot, samuti on läbi projekti „Puuetega
inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ saanud
remonditud mitmed eluasemed.
Margus Punane
Komisjoni esimees

Keskkonna-, maa- ja
planeeringute komisjonis
käsitletavad küsimused
on pika vinnaga
KMP komisjon on pidanud 2019. aastal 11 koosolekut
ja 2 e-koosolekut. Allpool esitan mõned huvipakkuvamad koosolekutel arutluse all olnud teemadest.
KMP komisjonis käsitletavad küsimused on tihti
pika vinnaga. Näiteks kohe meie volituste alguses,
2018. aastal tegelesime põhjalikult Käsmu sadama
detailplaneeringuga, läbipaistvuse huvides lausa avatud koosoleku vormis. Käesoleva aasta sügisel hoonestusõiguse tingimustega ja alles detsembris avas
vastav komisjon ümbriku Käsmu sadama hoonestusõiguse konkursi pakkumisega.
Meie komisjoni teemad tekitavad valla elanikes
aeg-ajalt vastakaid tundeid. Hea näide on Kõldu karjääriga seonduv. Kõik me soovime soojust-valgust
tuppa, häid maanteid ja teisi tsivilisatsiooni hüvesid. Kahjuks tuleb selleks rajada tehaseid ja karjääre,
mida keegi oma ligidusse ei soovi. Eestis on hulgaliselt näiteid, kui keeruline on sellistes küsimustes
leida kõiki rahuldavat lahendust. Komisjon kuulas
ära Kõldu karjääri vastustaja seisukohad ja tegi omapoolsed ettepanekud. Arendaja parandas seejärel
Keskkonnaametile esitatud taotlust, vähendades oluliselt planeeritava karjääri mahtu, ja esitas realistliku
sulgemise plaani. Eelneva tulemusena andis volikogu
karjääri rajamiseks loa.
Oleme teinud koosolekuid ja paikvaatlusi mitmetes
meie valla eri piirkondades ja hoonetes. Seda nii uute
mõtete kogumiseks kui aktuaalsetele probleemidele
lahenduste otsimiseks. Kohe aasta algul tutvusime
Võsu perearsti kasutuses olevate ruumidega ja sama
küsimuse raames juunikuus Võsu postkontori hoonega. Vallavanem on pidamas Eesti Postiga läbirääkimisi
viimati nimetatud hoone ostmiseks, et kõige mõistlikumal viisil tagada perearstile ja õele kaasaegsed
töötingimused. Haljalas tehtud paikvaatluste tulemusel tegi komisjon ettepaneku vallale kuuluvate Uue
põigu kruntide võsast ja kändudest puhastamiseks, et
muuta need potentsiaalsetele elanikele atraktiivsemaks. Töö on vallavalitsuse poolt ka juba ellu viidud.
Sügisel tegime vallavalitsusele ettepaneku kaaluda
Haljala bussipeatuste ligiduses avaliku tualeti rajamist. Essu ja Karepa külastused ei ole veel lõplikeks
ettepanekuteks vormunud, need ülesanded jäävad
juba uude aastasse.
Lõpetuseks soovin tõstatada teema, mida pean
isiklikult väga oluliseks. Nüüd, kus Haljala uue kooli
ja spordihoone arendus on saanud värske hoo ja läbi
avaliku konkursi on leitud tunnustatud ja võimekas
projekteerija, on paslik meenutada, et meie vallas on
ka Võsu kool ja lasteaed, mille taristu vajab samuti hädasti uuendamist. See on pikaajaline projekt, millega
KMP komisjon on tegelenud 2018. aastast alates. Hea
meel on märkida, et sel suvel toimus edukas vahefiniš – lõppes arhitektuurikonkurss, millel osalenud 15
pakkuja seast valis žürii võidutöö veenva ülekaaluga.
Tulemuste põhjal tegi KMP komisjon oma viimasel
koosolekul vallavalitsusele ettepaneku uue detailplaneeringu algatamiseks. Loodan, et see jõuab 2020.
aasta jaanuaris volikogu lauale.
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Tahaksin tänada komisjoni ja vallavalitsuse liikmeid senise hea koostöö eest ja soovin kõigile meie
valla inimestele häid pühi!
Anti Puusepp
Komisjoni esimees

Auküla külavanem Tiit Toming (paremal) õnnitleb värsket
Haljala alevikuvanem Margus Laigut.

Lõppeval aastal kogukond
muutus aktiivsemaks
Kogukonnakomisjonil on 2019 aastal toimund 11
koosolekut ning 1 e-koosolek, mille peamiseks märksõnaks võiks olla kandikogude moodustamine ja kandivanema valimine.
Tänaseks on Haljala vallas käesoleva aasta jooksul moodustatud viis kandikogu ning valitud kandivanem: Käsmus, Aasperes (kandivanem puudub),
Võsul, Varangul ja Võhmal. Eelnevalt oli juba loodud
Karepa kandikogu.
Kindlasti tahaksin veel ära märkida, et nii Võsu kui
ka Haljala rahvas valis endi seast alevikuvanemad,
kelleks on Võsul Riina Kaptein ning Haljalas Margus
Laigu. Loodan väga, et see on hea algus kogukondade
ja valla paremaks omavaheliseks koostööks.
Komisjoni töö on veel hõlmanud Haljala valla aleviku- ja külavanema ning kandikogu statuudi korrigeerimist.
Sügisperioodi põhiliseks ülesandeks oli MTÜ-de ja
seltside rahastustaotluste läbitöötamine ning hindamine. Enamus taotlusi sai ka küsitud rahastuse ning
läbi selle muudavad tublid kogukonnad meie valla elu
veelgi ilusamaks ja paremaks kohaks!
Aitäh teile!
Triin Toming
Kogukonna komisjoni esimees

2019 oli lauluja tantsupeo aasta
2019. aasta suurimaks kultuurisündmuseks oli muidugi laulu- ja tantsupidu ning sellega seoses ka laulupeotule teekond läbi meie valla. Suur tänu kõigile,
kes olid nõu ja jõuga (või pigem laulu ja tantsuga) sellele toeks!
Olgu siinkohal välja toodud laulupeol osalenud
valla koorid: Haljala kooli mudilaskoor „Haljala pisipiigad“, Haljala kooli poistekoor, Haljalalalalala Laulukoor, Segakoor Voorandi Voonakesed,
Võhma
Seltsimaja Segakoor.
Tantsupeol esindas valda Haljala Rahvamaja tantsurühm Segapidi. Selget häält ja kerget jalga kõigile
ka edaspidi! Aga eraldi tahaksin ära tuua meie Vihvi
ehk Viivi Vooranna poolt üles võetud teema, et meie
laulu- ja tantsupidu ei oleks selline imeilus rahvapidu
ilma rahvariieteta. Ehk siis kasutagem pidude vahelist
aega ka selleks, et ka seda kaunist käsitööd rohkem
ausse tõsta, selle eest hoolitseda või hoopis uusi oskusi õppida.
Muidugi toimus aasta jooksul vallas veel palju kultuuriga seotut ning taaskord on hea meel tõdeda, et
meil on nii palju tegusaid seltse, ettevõtteid ja lihtsalt
tublisid inimesi, tänu kellele toimub igal pool vallas
aastaringselt ikka midagi! Proovime volikogu poolt
seda tegevust ikka ka toetada ning varsti saame välja
öelda ka järgmise aasta mittetulundustegevuse toetuste saajad ja summad.
Meie elava kultuurielu kõrval ei tohi unustada
ka sporti. Aasta alguses hakkas valla sporditegevusi
koordineerima Avo Seidelberg, kes on tänavu juba
päris palju jõudnud korraldada. Mul on hea meel, et
Haljala võimla põrand sai värskendatud, samuti Võsu
tenniseväljak ning taaskord on suvine Võsu ka nö
spordikaardil Südasuve Challenge’iga.
Soovin kõigile meie valla kultuuri- ja spordielus
kaasa lööjatele kaunist aastavahetust ning elamusterohket uut aastat!
Krista Keedus
Komisjoni esimees

MÕNE REAGA
VIHULA KÜLA MÕISAOJA
KINNISTU DETAILPLANEERINGU
AVALIKU VÄLJAPANEKU JA
ARUTELU TULEMUSED
Mõisaojamaaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 16.11.2019 kuni
10.12.2019. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või
täpsustusi
planeeringule
12.12.2019 seisuga ei esitatud. Samuti ei esitatud ühtegi küsimust, eriarvamust või
vastuväidet detailplaneeringu avaliku arutelu käigus,
mis toimus 12. detsembril.
Avaliku arutelu ja väljapaneku tulemusel saab detailplaneeringu esitada vallavalitsusele kehtestamiseks.
Detailplaneeringu
materjalid on kättesaadavad
ka Haljala valla kodulehel
(haljala.ee – Ehitus ja planeerimine
–
Detailplaneeringud – Menetluses
olevad detailplaneeringud
– Vihula küla Mõisaoja mü
DP): https://www.haljala.ee/
vihula-moisaoja.
EISMA KÜLA LIIVAMÄE KINNISTU DETAILPLANEERINGU
KEHTESTAMINE
Haljala Vallavalitsus annab
teada, et Haljala Vallavalitsuse 11.12.2019 korraldusega
nr 665 kehtestati Eisma küla
Liivamäe kinnistu detailplaneering.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning
eesmärgiks
on
planeeringualale ehitusõiguse ja
hoonestusala
määramine.
Planeeringuala suurus on
5585 m². Planeeringuga lahendatakse liikluskorraldus,
tehnovõrgud,
määratakse
kitsendused ja looduskaitselised piirangud.
Kehtestatud planeeringu
tulemusel on maaüksusele võimalik ehitada elamu
ja kuni kolm kõrvalhoonet.
Elamu lubatud maksimaalne
kõrgus krundil on 8 meetrit ja abihoonete kõrgus 6
meetrit. Kokku on lubatud
hoonestusalune pind 400
ruutmeetrit.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haljala valla kodulehel: https://
www.haljala.ee/eisma-kula-liivamae-mu-dp.

MÕNE REAGA
MAA-AMETI ENAMPAKKUMINE
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku
enampakkumise piirkonnas
asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on
28.01.202. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.
HALJALA VALLA TERRITOORIUMIL ON PAKKUMISES:
Lääne-Viru maakond Haljala vald Essu küla Loopealse
kinnisasi (19003:002:0138;
6,48 ha; kasutusala pindala
6,16 ha; (M)) alghind 345.-,
tagatisraha 86.-.
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Töine jõulumeeleolu
Lõppenud on järjekordne aastakaar, mis täidetud rohkete emotsioonide, töötundide ning kordaminekutega. Käes on aeg, mil
tõmmata hetke hinge ning uuel aastal taaskord värske meelega
järgmiseid tegemisi ette võtta.
Läinud aasta oli rohkete sündmustega. Pidasime mitmeid erilisi sündmuseid, mis kulmineerusid Eesti tantsu ja laulu 150 juubeliaasta suursündmusega. Olime aktiivsed ja kõik sujus ladusalt.
Taoliste ettevõtmiste taga on üks hea meeskond. Ma ei lõpeta
kiitmast neid tihti varju jäävaid isikuid, kes kogu meie tegemiste taga suuremal või väiksemal määral panustanud on. Meil on
palju häid inimesi!
Enne jõule selgus Haljala kooli projekteerimishanke võitja.
Kokku laekus viis kavandit, mille vahel hindamiskomisjon valida
sai. Võidutöö valiti üksmeelselt maksimaalsete punktidega, mis
annab vaid hoogu kooli kiiremaks valmimiseks. Kõik me ootame, et 2020. aastal „kopp maasse löödaks“.
Vallavalitsuse uus aasta tuleb kindlasti vähemalt sama töine
kui oli möödunud. Ees ootab kiire Võsu perearstihoone murede lahendamine, oleme saanud lõplikult rohelise tule Võsu
rannaala ehitamiseks ja kindlasti on veel tegusid, mis lahendada
tuleb. Uuel aastal täitub pikalt ka vallavalitsuse viimane täitmata
ametikoht, mis tagab tavapärase töörütmi ka kõikidele teistele
ametnikele. Selle kollektiiviga suudame veelgi suuremaid kive
liigutada.
Vallavalitsuse poolt soovime kõikidele teguderohkem uut aastat!

Soome vabatahtlikud vabastatud Narvas 1919.a.
jaanuaris. Ka meie kodukoha, Haljala ja
Võsu-kandi vabastasid just soomlased.

KUI
RELVAD
VAIKISID
100 aasta eest lõppes Eesti Vabadussõda
1919. aasta detsembriks oli Eesti
Vabariigi heitlus oma eluõiguse
eest kestnud juba aasta. Tartus olid alanud rahukõnelused
Nõukogude Venemaaga, samal
ajal käisid Narva rindel viimased ägedad lahingud. Vaenlase
taktika oli ilmne: suruda sõjalise jõuga Eestile peale endale
sobivad rahutingimused; muuhulgas nägi venelaste piirikava Eesti-Vene tulevase piirina
Kunda-Rannapungerja joont,
teisisõnu tähendanuks see Virumaa idaosa loovutamist. Eesti
vägede vastupidavusest Narva
all sõltus palju.
Me pidasime vastu ja vana-aasta õhtuks punase Venemaa jõud rauges. 31. detsembri
õhtul kell 19.45 sõlmiti Tartus
relvarahu, mis jõustus juba uuel,
1920. aastal, 3. jaanuaril kell
10.30 ennelõunal. Sellest hetkest lõppes tulevahetus kogu
rinde ulatuses. 402 päeva kest-

nud ränkraske Vabadussõda oli
lõppenud. Ehkki lõpliku rahulepinguni läks aega veel tervelt
kuu – see kirjutati Tartus alla 2.
veebruaril –, oli Eesti riigi püsimajäämine nüüd otsustatud.
Ent sel võitlusel oli oma hind.
Praegu teada olevatel andmetel
hukkus Eesti iseseisvuse eest
6127 inimest – nende seas nii
sõjaväljal langenud kui hiljem
haavadesse, samuti haigustesse surnud ning punase terrori
ohvrid. Haavata sai üle 12 000
sõjamehe.
Vereohver tuli maksta ka
meie kodukohal. Haljala kihelkonna valdadest (Haljala, Aaspere, Varangu ja Vihula vallast)
langes Vabadussõjas 28 meest,
kelle nimed leiame 1930.a.
avatud ning 1989.a. taastatud
Vabadussõja mälestussambalt
Haljala kalmistul. Vanim meestest, Anton Teinbas, oli hukkudes 36-aastane; noorim, Robert

Veervald, vaevalt 18… Ent Eesti
eest ei valatud üksnes eesti verd
– Narva all jättis oma elu viimase Varangu mõisniku poeg Otto
von Lueder.
Palmse vald, mis hõlmas ka
Käsmu, Võsu, ja Sagadi ümbruse, püstitas oma kangelastele
mälestussamba Ilumäe kabeli
ette juba 1924.a. Tahvlilt leiame 8 Palmse valla mehe nime.
Muidugi jagasid nii Haljala kui
Ilumäe sammas järgnenud okupatsiooniaastail teiste omasuguste saatust, ent kui Ilumäe
mälestussammas 23. oktoobril
1988.a. suurima pidulikkusega ja 1300 inimese osavõtul
taasavati, oli ta seesugune Virumaal esimene. Haljalas jõuti
suursündmuseni 4 kuud hiljem,
24. veebruaril 1989.a.
1920. aastatel sai noores
Eesti Vabariigis alguse kaunis
tava mälestada iga aasta 3. jaanuaril kell 10.30 Vabadussõjas

Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem

langenuid. Sel kellaajal katkestasid kõik tehased, ettevõtted,
koolid ning muud asutused
minutiliseks mälestushetkeks
ja leinaseisakuks töö, helisesid
kirikukellad kõikjal üle Eesti.
1990. aastatel püüti seda tänuväärset tava taaselustada, paraku tulutult – aeg oli viinud meid
toonastest võitlustest juba liiga
kaugele.
Ent tehkem seda siiski nüüd,
mil möödub 100 aastat Vabadussõja lõpust. 3. jaanuaril 2020
kell 10.30 helisevad kirikukellad Haljalas ja Ilumäel, asetame
küünlad ja pärjad Vabadussõja
ausammaste jalamile, kuulame
päevakohaseid mõtisklusi ning
meenutame neid mehi-naisi,
tänu kellele oleme saanud alustada teist sajandit vabas Eestis.
Olete kõik oodatud!
Egon Mets

Mia Guesthouses majutuvad nii
ettevõtete töötajad kui ka turistid

M

öödunud aasta jõulude
ajal valmis Haljala alevikus külalistemaja Mia
Guesthouse - aadressiga Tallinna mnt 2. Pikki aastaid nukralt
tühjana seisnud hoone on taas
inimestele kasutamiseks avatud.
Hoone uueks omanikuks on
Kerniko OÜ.
Ettevõtte esindaja Kristo
Erala on siiani asjade käiguga
väga rahul. „Maja planeering
sobis külalistemajaks väga hästi,“ selgitas ta. „Pidin vaid ühe
seina lisama, et endisest kohviku teenindussaalist teha kaks
eraldi tuba. Ehitustööd sujusid
hästi, asjaajamine vallavalitsusega niisamuti. Ka kliendid on
meid juba üles leidnud.“
Erala sõnul on väike külalistemaja leidnud oma niši - nädala sees majutuvad ettevõtete
töötajad, nädalavahetusel aga
turistid.
Külalistemaja sai nime Erala

tütre Mia järgi. „Ka numbritoad
on nimetatud mu pereliikmete
järgi,“ selgitas ta.
Külalistemaja sisekujunduse
lõi ettevõtja koostöös abikaasaga. Erala sõnul on selles hoones
palju taaskasutust: uksed, piirdeliistud, köögikubu, ripplaed
jne.
Hetkel on kasutusel vaid
hoone esimene korrus. „Teisele korrusele olen planeerinud
ehitada Tanel ja Gerli Padari
sviidid ja sauna. Taneliga pole
ma sellest veel rääkinud, küll
aga Gerliga. Millal teise korruse
ette võtan, ei oska praegu veel
öelda.“
Külalistemaja mahutab koos
lisavooditega kuni 14 inimest.
Hoone esimesel korrusel paikneb 5 tuba ja avar köök, mida ka
väikeste koosviibimiste korraldamise jaoks saab kasutada.
Katrin Kivi

Tahmaküla saab kaasavast
eelarvest lastele
mänguväljaku projekti

D

etsembri algul lõppenud 2020. aasta eelarve viiest ideest
pälvis vallarahva poolehoiu 59 häälega Tahmaküla mänguväljaku projekt. Seitsme häälega jäi teiseks Haljala terviseradade projekt.
Varajasematel aastatel on Haljala Vallavalitsus korjanud ideid
kaasava eelarve jaoks projekti teostamise perioodil. Esmakordselt korraldati ideede korje eelarveaastale eelneval aastal.
„Kord näeb ette, et idee tuleb teostada eelarveaasta jooksul,“
kommenteeris Haljala valla finantsjuht ja kaasava eelarve komisjoni esimees Sirje Laigu. „Kui saame idee teada alles suve
alguseks, siis võib projekti teostamine muutuda aegkriitiliseks.
Seega soovisime anda oma inimestele rohkem aega ideid läbi
mõelda, projekte planeerida ja teostada ning ennetada kiirustamisest tulenevaid vigu.“
Seekordne rahva aktiivsus jäi võrreldes kevadel korraldatud
kaasava eelarve ettevalmistavale perioodele mõnevõrra alla. Kevadel osales hääletamisel 196 inimest, see kord piirdus see 178
hääleandjaga. (2018 aastal oli osalus vaid 69)
Elektroonilise hääletamise võimalust kasutas kokku 140 inimest, Haljala vallamajas Võsul käis hääletamas 27 inimest ja Haljala teenuskeskuses 11 inimest.
Selle aasta võiduprojekt, Tahmaküla laste mänguväljak, osales
ka eelmisel aastal ideede hääletamisel, kuid jäi toona rahastuseta.
„Muidugi on meil võidu üle hea meel,“ märkis Ivo Veiert, kes
on Tahmaküla mänguväljaku idee elluviimiseks loodud MTÜ
Klots üks asutajaliikmetest. „Järgmise sammuna on meil plaanis
kaasata kohalikku kogukonda -Tahmaküla inimesi -, kes pakuks
välja ideid ja mõtteid, mida keegi soovib pereväljakul näha.“
„Seejärel koondame head mõtted kokku ning anname projekteerijale sisendi,“ selgitas ta. „Nii palju oleme omalt poolt
eesmärkideks seadnud, et väldime väga kirevaid värvilahendusi
ning plaanime kasutada võimalikult vähe plastikust inventari.“
MTÜ Klotsi projektis on kirjas, et otseseks kasusaajaks on
kohalike perede ligikadu 30 last. Lisaks märgiti, et kaasaegne
mänguväljak tõstab piirkonna atraktiivsust, mis mõjutab otseselt
uute perede elukohavaliku otsuseid. Nimelt on Uus tänava väikeelamurajooni kokku planeeritud 21 elamumaa krunti, potentsiaalsete elanike arv kasvab hinnanguliselt kuni 150 inimeseni.
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
21.11.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Nõustuti Käsmu külas Merekooli tn 1 ja Merekooli tn 1a katastriüksuste liitmisega ja uutes piirides katastriüksuse moodustamisega, määrati tekkiva katastriüksuse lähiaadressiks
Käsmu küla, Merekooli tn 1 ja sihtotstarbeks ühiskondlike
ehitiste maa 100%.
Otsustati lugeda Haljala jäätmeveo piirkonnas kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
Kehtestati OÜ Projekteerimiskeskus koostatud Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering.
Otsustati saata Haljala alevikus Lepiksoo katastriüksusele
päikeseelektrijaama rajamise projekteerimistingimused uuesti kooskõlastusringile tehes arendajale ettepaneku muuta planeeritavat päikesepaneelide asukohta nihutades seda Schönbergi tee suunas ja tingimusel, et maakasutuse juhtfunktsioon
ehk elamuala säiliks kogu mahust 75% ulatuses või enam.
Väljastati projekteerimistingimused Põdruse külas Männimäe katastriüksusele saun-suvila püstitamiseks ja Kärmu külas Tööstuse katastriüksusele pesula püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Eisma külas Männituka katastriüksusele kõlakoja rajamiseks, Altja külas Käbiaia katastriüksusele
elamu püstitamiseks ja Võsu alevikus Aia tn 21a katastriüksusele elamu püstitamiseks.
Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas
200.00 eurot.
Moodustati Haljala Kooli projekteerimise hankes (214973)
pakkujate poolt esitatud ideekavandite hindamiseks komisjon koosseisus Ivar Lilleberg, Ivo Tupits, Rainer Lille, Margus
Laigu ja arhitekt Kalle Vellevoog.
Keelduti kasutusloa väljastamisest Haljala vallas Joandu
külas Keskküla katastriüksusel kõrvalhoonele ehitise laiendamisel.
27.11.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus neljale toetust vajavale isikule kokku
summas 488 eurot.
Lõpetati kahele isikule isikliku abistaja teenuse osutamine.
Määrati koduteenus kuuele isikule.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus kaheksale õpilasele.
Nõustuti koha-aadresside muutmisega ja alustati Vergi külas koha-aadresside muutmise menetlust.
Nõustuti Paasi külas Lepiku maaüksuse ja Vergi külas Kooli
tee 22 katastriüksuste riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil hoonete omanike kasuks.
Väljastati projekteerimistingimused Aukülas Kivimäe katastriüksusele abihoone püstitamiseks ja Pedassaare külas
Kaugi katastriüksusele saun-suvemaja püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba Salatse külas Irke katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks ja Toolse külas Andrekse katastriüksusele elamu püstitamiseks.
Kinnitati Varangu kandikogu kolmeks aastaks 5-liikmelisena koosseisus Taimi Männik, Piret Laanepuu, Raidar Talpas,
Urve Kingumets ja Kerli Karton.
Otsustati tunnustada Viivi Voorandi, Ahti Bachblumi, Eleri
Aitmani ja Elene Altmäed Haljala valla tänukirjaga ja määrati
tänukirjaga üleantava rahalise preemia suuruseks 200 eurot.
HALJALA VALLAVALITSUSE 4.12.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus kahele toetust vajavale isikule kokku
summas 124 eurot.
Suunati kaks isikut valla poolt osaliselt finantseeritavale
üldhooldusteenusele.
Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus kolmele õpilasele.
Väljastati ehitusluba Idavere külas Suurekase katastriüksusele puurkaevu rajamiseks ja Vergi külas Kiigaloti katastriüksusele elamu püstitamiseks.
Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat talveperioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Väljastati Service Expert OÜ-le luba reklaami paigaldamiseks Kisuvere külas Jakobi kinnistule.
Tehti volikogule ettepanek garanteerida projekti „Haljala
valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ omafinantseeringu katmist kogusummas kuni 69 585,21 eurot.
Tehti volikogule ettepanek kehtestada Haljala vallas Kõldu
külas asuva Farmi kinnistu detailplaneering ja esitati vastav
eelnõu.
9.12.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati Mittetulundusühingus ARENDUSKODA Haljala valla
liikmeõiguste teostajaks kuni 31.12.2020 arendus- ja kogukonnaspetsialist Anneli Kivisaar.
Kiideti heaks Haljala valla 2020 koondeelarve eelnõu ja
esitati volikogule menetlemiseks.
11.12.2019 ISTUNGI KOKKUVÕTE
Määrati sotsiaaltoetus viiele toetust vajavale isikule kokku
summas 580 eurot.
JÄTKUB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 

Haljala Lasteaed Pesapuu trallis
koos Rakvere Spordikooli Tarva
korvpallipoistega

N

ovembrikuu oli meie lasteaia liikumistegevustes
traditsiooniliselt
pallikuu. Oleme varasematel aastatel käinud Tartu Spordimuuseumis, välja pannud näituse
erinevatest palliliikidest jne.
Sellel aastal oli novembrikuu
keskne üritus 20.novembri pärastlõunal KORVPALLITRALL.
Eelnevalt oli piisavalt tutvust
tehtud korvpalliga, tutvutud
esmaste mängu võtetega ning
seejärel otsustasime külla kutsuda oma lasteaia vilistlased
- aktiivsed korvpallipoisid Rak-

vere Spordikoolist Joel Reinoli,
Rasmus Randon Lille ja Riiko
Altmäe. Poisid olid meeleldi
nõus meid külastama ja lastega koos sportima. Üritust toetas
korvpallipoiste treener Madis
Putko, tänu kellele saime saali
suure Tarva logo, Kristo Saage
kuju, lastele kleebised, flaierid
ja mängimiseks korvpallid.
Lapsed väga ootasid „päris
korvpallipoistega“ kohtumist.
Saali tekkis aukartust äratav
vaikus kui poisid astusid sisse
oma uhketes treeningriietes.
Eelnevalt oli saali üles pandud

väike näitus poiste võistlus- ja
treeningvormidest ning valik
võidetud medalitest ja erineva
suurusega korvpallidest.
Korvpallipoisid rääkisid oma
arenemisteest väga huvitavalt ja
põhjalikult. Lisaks räägitule oli
ka lasteaialastel neile rohkelt
küsimusi, millele poisid meeleldi vastasid.
Seejärel näitasid korvpallipoisid lastele huvitavamaid
trikke palliga, mida nad oma
treeningute käigus on omandanud ning korraldasid omavahel vabaviskevõistluse. Lapsed

elasid poiste omavahelisele
võistlusele väga aktiivselt kaasa.
Julgemad lapsed said pärast ka
ise viskeosavust proovida, kõik
osalenud lapsed said oma viske
eest Tarva logoga kleebise.
Oli üks ütlemata tore õhtupoolik, mida nautisid lasteaialapsed, meie tublid vilistlased ja
õpetajad. Ürituse õnnestumise
eest täname treener Madis Putkot ja tema korvpallipoisse.
Usume, et nii mõnelegi lapsele puges põue korvpallipisik.
Haljala Lasteaed Pesapuu liikumisõpetaja Tiina Uukivi.

Terve nädal matemaatikat!
2.-6. detsembrini toimus Haljala koolis I kooliastme matemaatikanädal. Viie päeva jooksul
viidi läbi hulgaliselt põnevaid
tegevusi.
Igal päeval oli oma alateema.
Õpilased lahendasid sudokusid
ja põnevaid nuputamisülesandeid, toimus tekstülesannete
lahendamise ning peast arvutamise võistlus. Iga klassi parim
arvutaja ning tekstülesannete
lahendaja said diplomi ja auhinna.
Kunstiõpetuse tundides tegime näiteks sümmeetria- ja
ruudupilte. Ruudupiltidest tuli

välja labakinnas, millele õpilased joonistasid mustri. Tehtud
töödest panime üles toreda
näituse “Mustrikindad”. Loomulikult valmistasid nutiajastu
lastele palju elevust QR-koodiga nuputamisülesanded, nende
ülesannete lahendamiseks sai
kasutada iPadi.
Matemaatikanädal
pakkus
õpilastele põnevat vaheldust ja
pani mõistma, et matemaatika
ümbritseb meid igapäevaelus.
Monika Karing
õpetaja
Haljala Kool

Matemaatikaülesandeid jagus nii tundi kui vahetundi, klassiruumi kui koridori. Foto: Monika Karing

Pika traditsiooniga matemaatika-sõbrad
Juba 16. korda toimus Haljala
ja Võsu noorte sõpruskohtumine matemaatika-teemadel,
seekord Haljalas. Võistlus ongi
Võsu kooli õpetaja Marina ja
Haljala kooli õpetaja Mareti
poolt ellu kutsutud nii, et ühel
aastal toimub sõpruskohtumine
Võsul, järgmisel aastal Haljalas.
Mõlema kooli matemaatikaõpetajad saadavad ülesandeid
lahendama oma klasside tublimad nuputajad. 4. klasside
ülesanded on ühes osas, teistel klassidel on kaks osa. Kui
esimeses osas piisab vastusest
koos õige ühikuga, siis II osas

Sõpruskohtumise kokkuvõtete tegemise ajal sai juba veidi kergemalt hingata. Foto: Greete Toming

tuleb selgitada lahenduskäiku,
vormistada tehted ja kirjutada

vastused.
Seekord koostasid ja otsi-

sid ülesandeid õpetaja Marina
Võsu koolist, Maret ja Merike
Haljala koolist. Võistlusel saadi väga häid tulemusi, parimad
tulemused olid mõnel juhul
lausa maksimumpunktid terve
töö eest. Seekordset võistlust
kokku võttes sõnasid matemaatikaõpetajad, et nende süda on
Haljala valla noormatemaatikutele mõeldes rahulik – peale on
kasvamas palju tublisid, keda
läkitada nii meie koole kui valda esindama.
Haljala Kool
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Teine ERASMUS+ projekti aasta Võsu Koolis
2018. aasta sügisel sai meie kool
vahva võimaluse koos kolme
Euroopa riigiga alustada nii
meie kui kogu Euroopa jaoks
oluliste probleemide lahendamist projektis „Võti jätkusuutlikusse tulevikku“. Me jagasime
oma kogemusi ja õppisime projektis osalevate maade eakaaslastelt, kuidas elada ja toituda
tervislikult, miks on vajalik võidelda puhta õhu, vee ja keskkonna eest. Eelmisel õppeaastal
külastasime Poola ja Sloveenia
partnereid ning saime lugematute kogemuste võrra rikkamaks. Lisaks süvenes teadmine, et kogemuste jagamiseks
ja suhtlemiseks eakaaslastega
teistest maadest on võõrkeele
oskus hädavajalik. Võõrkeele
tunde rikastasime videokonverentsidega erinevate maade
õpilaste ja õpetajate vahel projekti teemadega seotud tundide
ning tegevustega.
Projekti teine aasta tõi kaasa uued arutelud prügi parema
realiseerimise üle ja taaskasutuse võimalustest nii meie kodukülades kui meie kodudes.
Lisaks koostööle oluliste keskkonnateemade vallas, hakkavad
meie õpilased oma teadmisi
proovile panema ka matemaatikas.
Olles aktiivsed Erasmus+
programmi liikmed, otsustasime koos partneritega sel sügisel osaleda ka traditsioonilisel

Erasmusepäevade
(Erasmusdays) tähistamisel. Korraldasime õpetajate videokonverentsi,
ühise jutukirjutamise ning fotovõistluse. Võsu Koolile kujunes
võistlus eriliselt edukaks, sest
esitatud fotode hulgast valiti
parimate hulka Christina Anželika (6.kl.) ja Katariina Maria
(9.kl.) pildid. Võistluse tulemustega saab tutvuda meie kooli
kodulehel
http://www.vosu.
edu.ee/erasmus.html .
Plaanide
täpsustamiseks,
eakaaslastega vahetuks suhtlemiseks ning partnerkooli tegevustega lähemaks tutvumiseks
toimus 11.– 15. novembrini uus
projektikohtumine
Itaalias,
Anconas. Meie koolist osalesid Alexandra Lisette ja Raili
7. klassist, William 8. klassist
ja Eliise 9. klassist. Õpetajaid
esindasid õppejuht Aet Kruusimägi, klassi- ja kunstiõpetaja
Jana Ever, loodusainete õpetaja Merilin Värkraud, huvijuht

Gerli Einala ja inglise keele
õpetaja Mall Ränkson.
Itaalia partnerid olid külastusnädalaks valmistunud erilise
pühendumusega. Nädal algas
keskkonnateemalise
konverentsiga Marche’i maakonna
nõukogu saalis. Peale põhjalikku tutvumist maakonna looduse ja ajalooga, said kõigi maade
õpilased
esitada aktuaalseid
keskkonnateemalisi küsimusi
nii maakonna juhtkonnale kui
osalevale Euroopa Nõukogu
esindajale.
Instituto Comprensivo “Augusto Scocchera“ – meid Anconas võõrustav kool – oli näinud
palju vaeva selleks, et terve nädala jooksul pakkuda nii õpilastele kui õpetajatele sisukaid ja
vaheldusrikkaid tunde ja tegevusi. Unustamatu elamuse pakkusid kooli pillimängijad, kes
vastuvõtu avakontserdil esitasid
kõikide partnermaade hümne.
Ancona partnerkoolil on

kolm harukooli, millest ühes
toimub õppetöö Montessori metoodika järgi. Õpilastele
oli tunniplaan seatud rahvusvaheliseks koostööks sobivas
keskkonnas vastavalt projekti
temaatikale. Õpetajatel avanes
võimalus käia kõikides harukoolides ning eelkooliasutustes.
Projekti koordinaatorid said
taas koos istuda ning paika panna kogu järgneva aasta plaani.
Kõige rikkalikuma pagasiga tulid tagasi siiski meie õpilased,
kes olid terve nädala veetnud
Itaalia peredes. Lisaks uutele
teadmistele ja avardunud silmaringile olid nad kogenud ka
tõetruud kohalikku pereelu ja
kombeid ning osa saanud itaallaslikult soojast vastuvõtust.
Pärast külaskäiku Itaaliasse jätkuvad meie projektitööd
sama hoogsalt kui varem. Enne
kokkuvõtete tegemist on veel
palju ära teha. Ees ootavad
eTwinningu projektid partnermaadega nii nooremale kui
vanemale astmele, ühised teemaüritused, online teadmiste
proovid matemaatikas ning
maikuus projektis osalevate
partnerite võõrustamine Eestis,
meie oma Võsu Koolis.
Mall Ränkson
Projektijuht

Väljasõit Tallinna
Meie klass käis 11. detsembril
Tallinnas. Kõigepealt käisime
Kadrioru
kunstimuuseumis.
Muuseumis rääkisime kiusamisest ja Katariina Esimesest.
Muuseumis oli hästi palju maale. Mängisime ja kordasime
lauseid kiusamisest ning joonistasime ühe pildi. Seejärel
läksime McDonaldsisse. Peale
söömist jalutasime Nukuteatrisse, seal vaatasime etendust
“Vapruse värinad”. See etendus
oli väga tore, sest seal sai nalja
ja laulud olid väga ilusad. Selles

näidendis kukkusid kaks poissi
jääauku ja Tambet, keda arvati
olevat kuri, päästis need poisid
jääaugust. Me käisime ka Tallinna Raekoja platsil jõulukuuske vaatamas. Meile väga meeldis see sõit Tallinnasse.
Käroli Vaher
Annaliisa Palm
4. klass
4. klass sai visata pilgu ka imekaunile Raekoja platsi jõulukuusele. Foto:
Merli Lember

Õppekäik Tartu
Neljapäeval ehk 20. novembril
käisime me klassiga Tartus.
Kõigepealt sõitsime bussiga
ekskursioonile Tartu observatooriumisse. Seal käisime vaatamas Eesti suurima teleskoopi.
Päris vägev oli vaadata, kuidas
observatooriumi kuppel-katus
avanes. See oli täpselt nagu filmis! Samuti oli meiega kaasas
giid, kes meile erinevates ruu-

mides ekskursiooni tegi. Kõik
oli väga tore, aga veel vägevam
oleks olnud siis, kui me oleksime saanud ise läbi teleskoobi vaadata. Kuid, mis seal ikka.
Samas, kui oleksimegi saanud
vaadata, siis segav faktor oleks
olnud ilm. Ilm meie matkal oli
tõesti sügisene ja veidike jahe.
Peale teleskoobi uudistamist
tehti meile bingo-mäng. Peale

seda saime teha endale järjehoidja. Väga põnev oli!
Siis võtsime suuna kiirtoidurestorani sööma. Avastati, et
mõned lapsed olid oma asjad
maha jätnud observatooriumisse. Pidime kõik koos tagasi minema. Asjad käes, saime süüa.
Peale sööki läksime me kinno
multifilmi vaatama. Filmi nimi
oli „Seitse pöialpoissi ja puna-

sed võlukingad“. Polnud paha
film, klassikaline.
Kõige lõbusam osa oli minu
meelest tagasisõit. Võtsime
poistega laulusõnad välja ja
hakkasime laulma. Oli lõbus!
Henry Samolberg
4. klass
Haljala Kool

Määrati huvihariduse ja huvitegevuse toetus ühele õpilasele.
Väljastati kasutusluba Eisma külas Männituka maaüksusel
sauvale kõlakojale, Vainupea külas Salmeaia maaüksusel asuvale üksikelamule ja Sagadi külas Kaleva maaüksusele rajatud
reoveepuhastile.
Väljastati ehitusluba Kisuvere külas Jakobi katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks ja Võsu alevikus Mere tn 83a katastriüksusele elamu laiendamiseks üle 33 protsendi selle esialgu
kavandatud mahust ja komplekseks rekonstrueerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Võsu aleviku Kingu silla
ja Simona silla vahelisel alal kõnnitee ehitusprojekti koostamiseks, Sagadi külas Vahtra katastriüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks, Sagadi külas Keldripõllu katastriüksusel
elamu ehitusprojekti koostamiseks ja Võsu alevikus Kooli tn
14 katastriüksusel paadikuuri ehitusprojekti koostamiseks.
Määrati Kakuvälja külas asuva Obase kinnistu jagamisel
tekkivate katastriüksuste lähiaadressideks Obase ja Västriku,
sihtotstarbega maatulundusmaa 100%.
Määrati Essu külas Pargi tn 29 katastriüksuse maa sihtotstarbeks ärimaa 30% ja üldkasutatav maa 70%.
Kiideti heaks 2019 aasta Hajaasustuse programmi projekti
„Kaleva biopuhasti rajamine” aruanne.
Kehtestati Eisma külas Liivamäe kinnistu detailplaneering.
Tehti volikogule ettepanek Karepa külas Pääsu ja Raamatukogu maaüksuste detailplaneeringute menetluse lõpetamiseks.
Kinnitati 2020 aasta kaasava eelarve hääletamistulemuste
alusel realiseerimisele kuuluvaks ettepanekuks „Tahmaküla
laste mänguväljaku ja selle juurde kuuluva välisvalgustuse põhiprojekti koostamine koos ehitusloa taotlusega“.
Tunnistati riigihankel „Haljala Kooli Projekteerimine“
(214973) edukaks pakkumuseks Osaühing Arhitektuuribüroo
Pluss poolt esitatud pakkumus kui hindamiskriteeriumite alusel kõige kõrgema hinde saanud pakkumus, maksumusega 147
500 eurot, millele lisandub käibemaks.
Otsustati korraldada hange Haljala uue koolihoone projekteerimise ja ehitamise projektijuhti leidmiseks.
Tehti pakkumus Võsu alevikus Mere tn 63 asuva kinnistu
omandamiseks.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG NR 32
VÕSUL, 17. DETSEMBRIL 2019 KELL 16:00.
Istungil osalesid kõik volikogu liikmed: Leo Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Alvar Jõe, Krista Keedus, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila,
Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming,
Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Otsusega nr 128 garanteeriti Keskkonnainvesteeringute
Keskuse programmi „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“
esitatava projekti „Haljala valla tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ tegevuste omafinantseeringu katmine kogusummas
kuni 69 585,21 eurot.
Otsusega nr 129 l lõpetati Karepa küla Pääsu maaüksuse detailplaneeringu menetlus ja tunnistati kehtetuks Vihula
Vallavolikogu 12.01.2005 otsus nr 253 „Detailplaneeringu
koostamise algatamine Pääsu maaüksusel (katastritunnused:
88703:003:0149; 88703:003:0150; 88703:003:0151) Karepa külas“.
Lõpetati Karepa külas Raamatukogu maaüksuse detailplaneeringu menetlus ja tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12.01.2005 otsus nr 254 „Detailplaneeringu koostamise
algatamine RAAMATUKOGU maaüksusel (katastritunnus
88703:003:0028) Karepa külas“.
Otsusega nr 130 arvati kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisust välja Greete Toming.
Istungil toimus valla 2020. aasta eelarve eelnõu I lugemine.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis ja valla veebilehel: www.haljala.ee.
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Noorte automudelistide sisehooaeg
sai avastardi
L

aupäeva hommikul kogunes Rakvere RC Hobikeskuse saali veidi alla poolesaja raadio teel juhitavate
autodega
võidukihutamisest
huvitatud noore, et alustada RC
juunior-liiga ja TT karikasarja.
Juunior-liiga on juba traditsiooniks saanud
üritustesari
väiksemate off-road autodega,
mis toimub iga-aastase sisevõistluste seeriana Eesti erinevates paikades. Üritusele panid
omal ajal aluse Väike-Maarja Mudelihall ja MTÜ Vinni
Punn, tänaseks on korraldajatering laienenud ja osalejaid
eri paigust üle Eesti. Laupäeval
võistles 1:18 offroad-klassis 29
võistlusautot.
Esikümnesse mahtusid seekord: 1. ROONALD RIKBERG,
(Paide) 2.
LAURI PUNAPART(Paide3. ROBIN JUKKA
(VINNI), 4. KERT ROHTJäRV
(Paide), 5. HENRI RANDOJA

(Haljala), 6. ANDREAS AVLOI (Paide), 7.CASPAR KõRTS
(Vinni), 8. ATS-KRISTJAN KASEMäGI (Türi NK ), 9. MARTTI
SOINI, (Kadrina), 10. ROMET
LAURIMäE (Kadrina). Aga see
oli alles algus, sest kuus etappi ootavad veel ees ja võiduvõimalused kevadeks- hooaja
lõpuks- on kõigil, ka neil, kes
võistluskarusselliga alles järgmistest etappidest ühinevad.
TT karikasari ehk Tamiya
Cup on mõeldud mudelihuvilisele, kes ei pea lugu ainult
kiirest ja professionaalsest võidusõidust, vaid hindab ka mudelite realistlikku ja esteetilist
väljanägemist. Jaapani tootja
Tamiya TT01 ja TT02 veermikuga sobivad väga paljud erinevate mudelimarkide kered nii
praegusest kui ka möödunud
ralli- aegadest. Käimasolev
etapp oli nn pilootprojekt , kus
need entusiastid, kel autod juba

valmis, panid oma masinate
ja iseendi võimed proovile, et
kujundada välja sobiv võistlusformaat 2020. aasta jaanuaris
ametlikult alguse saavast võistlussarjaks.
Pilootvõistluse
kiireimad
olid: 1. VIRGO TIPPEL (Tippel
Racing), 2. Urmo Nagel ( Kadrina RC-autoks Ott Tänaku
TOYOTA), 3. CASPAR KõRTS
(Vinni RC), 4. Kaido Varik
(RakvereRC), 5. RAUNO VILU(
Vinni RC), 7. URMO NAGEL
(Kadrina RC). Kuna TT-autod
tuleb ka ise ära värvida, anti esmakordselt välja ka disaini- ja
tuuningpreemia. Selle sai RAUNO Vilu ja tema disainitiim.
Võistluse noorimad osalejad olid seekord 6aastased ja
staažikamail vanust 50+. Automudelism sobib kõigile.
Mart Pitsner,
Bruno Vaher,
Risto Vilu

SPORT

Aeg esitada aasta sportlaste kandidaate
Valime 2019.aasta Haljala valla parimaid sportlasi – parim mees, naine, noormees ja
neiu ( sünd 2001 või hiljem).
Kandidaadi esitamiseks tuleb

märkida ees- ja perekonnanimi, kandideerimise kategooria
(mees, naine, noor…) ja 2019.
aasta sportlikud saavutused.
Kandidaate saab esitada kuni

31. Jaanuarini 2020.a aadressil:
spordikeskus@haljalavald.ee,
marco.aitman@haljalavald.ee.
Aasta sportlased kuulutame
välja veebruaris 2020.a.

Noored ujujad esinesid tublilt
7. detsembil toimusid Tamsalus
Lääne-Virumaa meistrivõistlused ujumises. Haljalast oli kohal
3 võistlejat, kes kõik tulid tagasi
medaliga.
Tulemused:
JAKOB TOMING 1. koht
50 m vaba 26.93; 1. koht 50 m
rinnuli 38.44; 1. koht 50 m selili 32.05; 1 koht 50 m liblikat
31.58; 1. koht 100 m kompleks
1.11.04.
MATTIAS ERIK AITMAN 2.
koht 25 m rinnuli 35.26; 4. koht
50 m vaba 50.44; 5. koht 25 m
selili 26.61.
MIA-LARISSA LIIV 3. koht
25 m selili 26.11; 5. koht 50 m
vaba 57.53.

Alustame koroona
seeriavõislusega
Jaanuari teisel kolmapäeval, 8.
jaanuaril, algusega kell 18 Haljala võimlas toimub koroona
sarja I etapp. Kokku toimub
neli etappi, arvesse läheb kolme parema etapi tulemused.
Etapid toimuvad iga kuu teise
nädala kolmapäeval. Sarja võitjad selguvad aprillis.
Avo Seidelberg

Maadlejate medalisadu jätkub
Caaro SK osales 26 maadlejaga
L-Virumaa MV Tapal 23.11.2019
ja saavutas 5 esikohta. Haljalast
oli sellel korral võistlemas 4
maadlejat. Nendest ainukesena
pääses finaali Mattias Toming
kehakaalus +42kg (2009 ja nooremad), kes sai lõpuks tubli tei-

se koha medali kaela. Kolmanda kohaga tulid tagasi Kahro
Pallon +75kg (2004-2008),
Kaisa Pallon -57kg ja Simon
Henry Lust -75kg (2004-2008).
Simon õpib Võsu koolis.
Rootsist Stenhamrast tuli
kullaga Kahro Pallon. Kehra

>>> Jakob Toming on võitnud perioodil oktoober-detsember kokku
20 medalit. Neist 18 kulda ja 2 hõbedat. Võidud on tulnud nii Eestis,
kui ka välismaal.

2019. aasta lauatennisemeister on Kunnar Vahtras
15. detsembril toimunud valla
meistrivõistlused lauatennises
võitis Kunnar Vahtras. Teisele

kohale jäi Uno Ridal, kolmandaks Arkadi Mašegirov. Kaasa
lõi ka kaks noormängijat Võsu

koolist – I koht Aleksander
Kask, teine Andreas Ammussaar.

Võsu 8 III etapi võit sarja liidrile Maksim Sharofostile
Haljala valla lauatennise seeriavõistluse Võsu 8 kolmanda
etapi võitis Maksim Sharofost,
teiseks jäi Riho Lööper, kolmandaks Allar Raudla. Parim
noormängija oli Aleksander
Kask, parim veteran Avo Seidelberg, Haljala valla parim

Tarmo Nuija.
Kolmanda etapi turniirile järgnes igamehe paaristurniir, mille võitsid Kaldi
Pikas ja Maksim Sharofost.
Pärast kolme etappi on kindlalt
liidri kohal Maksim Sharofost,
kellele järgnevad Allar Raudla,

Avo Seidelberg, Aarne Idavain,
Janar Ignahhin ja Veljo Mõek.
Viimastele järgnevad võrdse
arvu punktidega Jaanus Lokotar, Anatoli Lans, Mihkel Arak
ja Mart Born.
Järgmine, arvult neljas, etapp
toimub 26. jaanuaril.

Caaro maadlejad Lääne-Viru meistrivõistlustel Tapal

Kangetel saavutas viienda koha
Mattias Tooming.
Spordiklubi Caaro tänab
toetajaid: TICKMILL -Illimar
Mattus / Ingmar Mattus, Oleg
Gross, Kadrina Vallavalitsus,
Liina Heide, Hille Rom.
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ÕNNITLEME VANEMAID

EURPARC sertifikaadi vastuvõtmine Brüsselis Foto: erakogu

EVELIN ja ANDRUS JÕE
Tütar ANNE MARIE sündis 23.11.2019
ANNA TUR ja AHTO RAUDLA
Poeg STEFAN RAUDLA sündis 27.11.2019

ÕNNITLUSED

95

ELLI VAIKMAA – 10. jaanuar

94

VILMA TAAL – 27. jaanuar

92

VOLDEMAR SOKK – 9. jaanuar

91

Lahemaa säästva turismi strateegia
elluviimiseks käivitas Arenduskoda
uue koostööprojekti

S

äästva turismi projekti
raames oli meie suurimaks eesmärgiks saada
Lahemaa rahvuspargi turismipiirkonnale EUROPARC sertifikaat, siis tänaseks on see meil
kenasti olemas. Võtsime selle
pidulikult vastu suurejoonelisel
üritusel Brüsselis.
Lisaks on meil hea meel teatada, et käivitunud on uus rahvusvaheline LEADER koostööprojekt „Mitmekesise säästva
turismi ettevõtluse ühisarendamine”, mis on eelnevate projektide (sh “Säästva turismi arendamine”) jätkuprojektiks.
Sertifikaadi saamisega kaasneb aga terve rida kohustusi,
mida peame üheskoos hakkama täitma ehk teisisõnu ellu
viima Lahemaa säästva turismi
strateegiat.
Oleme paljud strateegiasse
kirja pandud tegevused planeerinud uude käivitunud koostööprojekti.
Projekt kestab 3 aastat ehk
31.augustini 2022. Partneriteks on Eestist Arenduskoda
( juhtpartner), Rohelise Jõemaa
Koostöökogu ja Põhja-Harju
Koostöökogu. Projekti on kaasatud Leedust Association La-

H

matos Zeme, Aukstaitijos rahvuspargi piirkond, Lätist Cesis
District Rural Partnership, Riga
District Rural Development
Association ja Liepaja District
Partnership ning Lõuna-Rootsi
Skane piirkonna LEADER tegevusgrupid. Paljudega nendest
on Arenduskoda koostööd teinud nii Säästva turismi kui teiste projektide raames.
Projekti kolme aasta jooksul
teostatakse 9 rahvusvahelist
tegevust. Nendeks on 3-päevased praktiliste töötubade ja
koostöö aruteludega täiendatud
õppereisid projekti partnerpiirkondadesse ning temaatiliselt
süvitsi minevad töötoad. Projekti tegevused on kavandatud
vastavalt Lahemaa strateegia
tegevuskavale, võõrustava piirkonna tugevustele ja partnerite
ootustele.
Olulist kohta projektis omavad ka projekti kohalikud tegevused: erinevad õppereisid ning arendusseminarid,
ühisturundust ja piirkondlike
tootemärgiste võrgustikke tutvustavad ja toetavad tegevused
(Arenduskoja tegevuspiirkonnas EUROPARC märgisega
piirkonnana tegutsemise toeta-

miseks ja Põhja-Eesti kohaliku
toidu märgise võrgustiku arendamiseks) ja koostööpiirkondade ühisturundust toetavad
tegevused.
Lisaks riigisisese ja rahvusvahelise koostöö koordineerimisele on antud projekti raames
kavas jätkata koostööd Arenduskoja piirkonnas eelnevate
koostööprojektidega käivitatud
säästva turismi ja kohaliku toidu
koostöövõrgustike jätkuarenduse toetamiseks. Koostöös
Arenduskoja piirkonna partneritega kavandatakse teostada
Lahemaa rahvuspargi mõjupiikonna säästva turismi arengustrateegia monitooringut, mille
paremaks teostamiseks on
plaanis teostada projekti jooksul 1 õppereis naaberpiirkonda
ja 3 arendusseminari. 3 arendusseminari on kavas teostada
ka Põhja-Eesti kohaliku toidu
märgise ettevõtjate ja Lahemaa
mõjupiirkonna
toitlustajate
koostöö jätkuarendamise toetuseks.
Kõikide planeeritud tegevustega aidatakse kaasa Lahemaa
rahvuspargi turismipiirkonna
strateegia tegevuskava täitmisele, säästva turismi ettevõtjate

toodete/teenuste arendamisele
koos teenuste kvaliteedi parendamisega ning projekti piirkondade (mitmetes rahvuspargid
vm kaitsealad) säästva turismi
ettevõtjate jt seotud partnerite
vahelise koostöö käivitamisele
ja mitmetasandilise võrgustumise arendamisele.
Projekti rahvusvaheline avaüritus toimub märtsikuus Leedus. Sellekohane info tuleb
projekti listi ja kodulehele aasta
alguses.
Kui Sa veel ei ole projekti listis ja Sul on huvi saada projektist osa, siis anna endast teada
aadressil katrin@arenduskoda.
ee!
Vaata ka meie projekti kalendrit ja jooksvat infot
Arendukoja kodulehel http://
a r e n d u s ko d a . e e / e t / ko o s toeoeprojektid/mitmekesise-saastva-turismi-ettevotluse-uhisarendamine
Parimate soovidega,
Katrin Suursoo
Projektijuht
Tel 5660 8077
katrin@arenduskoda.ee

ribade hindu.
Ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialisti
Kärt Veliste sõnul paranevad
oluliselt veresuhkru jälgimise
võimalused diabeeti põdevatele lastele. „Meditsiiniseadmete loetellu lisatakse uus ilma
pumbata töötav pideva glükoosimonitooringu süsteem, mida
haigekassa rahastab koos sensoritega alla 19-aastastele lastele pumpraviga sarnastel tingimustel. See võib olla osadele
lastele alternatiiviks kaasaegsele pumpravile ning täiendavaks
võimaluseks süsteravil olevatele või glükoosimonitooringuta
pumpa kasutavatele lastele,“
selgitab Veliste.
Katmaks patsientide tegelikke vajadusi suurendatakse

insuliininõelte hüvitatavaid koguseid teist tüüpi diabeediga ja
rasedusdiabeediga insuliini süstivatele patsientidele ning tõstetakse osade stoomitoodete
ja aspiratsioonisondide limiite.
Lisaks hakkab haigekassa uuest
aastast hüvitama stoomitooteid
ka fistuliga patsientidele ja haavasidemeid mitmete erinevate
harvaesinevate haavade korral.
Uue loeteluga ühendatakse stoomihooldusvahendite ja
haavasidemete rühmi ja hüvitamistingimusi, andes seejuures
patsientidele suuremat paindlikkust meditsiinseadmete ostmisel ja lihtsustades arstidel
kaartide väljakirjutamist.
Meditsiiniseadmete loetelu
uuendused toovad ravikindlustuse eelarvele kaasa lisakulu ligi
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JOHANNES RUUT – 22. jaanuar
MIRALDA ARGE – 22. jaanuar
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MAIA AASUMETS – 1. jaanuar
ALFRED VIIKSAAR – 20. jaanuar
HEINO LAANARU – 26. jaanuar
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HELVI KOOLMANN – 9. jaanuar
MILJA ISMAEL – 27. jaanuar
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ANTS JÄRVELA – 1. jaanuar
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HELGI TUISK – 7. jaanuar
HELI MAIKSAR – 18. jaanuar
HELJU ARAK – 25. jaanuar
MARI-ANNE HELJAS – 28. jaanuar
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ESTER AAVE – 14. jaanuar
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EELA VALME– 16. jaanuar
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AASA SARNIK – 7. jaanuar
SULEV JUURIK – 14. jaanuar
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AILI BIIDER – 2. jaanuar
JOEL KÜTT – 4. jaanuar
REIN KIIGEMÄGI – 5. jaanuar
OLAVI KULLERKANN – 11. jaanuar

Haljala Vallavalitsus annab teada, et ekslikult jäid detsembrikuu vallalehest välja 2019 detsembrikuus 70-ndat ja 75-ndat
juubelit tähistavad sünnipäevalapsed. Haljala Vallavalitsus õnnitleb sünnipäevalapsi hilinemisega ja vabandab eksimuse eest.
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JAAN KÄNNA – 24. detsember
MARE HALJAK – 30. detsember

Haigekassa hakkab uuest aastast
rahastama 117 uut meditsiiniseadet

aigekassa hüvitab kindlustatud inimestele meditsiiniseadmeid,
mille
abil saab ravida haigusi ja vigastusi või mille kasutamine hoiab
ära haiguse süvenemise. Alates
1. jaanuarist 2020 hakkab kehtima uus meditsiiniseadmete
loetelu, kuhu lisandub 117 uut
haigekassa poolt rahastatavat
seadet.
Uue loeteluga laieneb uneapnoe, astma ning lümfitursete,
venoosse puudulikkuse ja haavaravis kasutatavate meditsiiniseadmete valik, samuti lisanduvad loetellu uued stoomitooted,
ortoosid ja diabeeditarvikud.
Lisaks muutuvad mitmete loetelus olevate meditsiiniseadmete hinnad, sh ajakohastatakse
proteeside ja glükomeetri test-

AINO KRUUSAMÄGI – 7. jaanuar
ELNA KALJUVEE – 25. jaanuar
HELLA TALPSEPP – 26. jaanuar

300 000 eurot.

PANE TÄHELE!
HAIGEKASSA HÜVITAB
MEDITSIINISEADMEID
PIIRHINNAST KAS 90% VÕI
50% SOODUSMÄÄRAGA.
MEDITSIINISEADME
VAJADUST HINDAB
RAVIARST NING
VORMISTAB SELLE
SOODUSTINGIMUSTEL
SOETAMISEKS DIGITAALSE
KAARDI.
Meditsiiniseadmete loetelu
uuendatakse igal aastal, lisades
sinna uusi tooteid ning ajakohastades hinnakirja lähtuvalt
seadmete esindajatega sõlmitud kokkulepetest.
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EDUARD RULLI – 25. detsember
HARRI TOMMULA – 21. detsember
REIN KLINK – 15. detsember

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
ELMAR KILK
RIHO KAASAN
ÜLLA KELLO

24.04.1928 - 30.11.2019
23.09.1946 - 09.12.2019
22.09.1944 – 14.12.2019

SPORDIKALENDER
4. jaanuar kell 10 Võsu spordihoones Kabe meistrivõistlused
8. jaanuar kell 18 Haljala võimlas Koroona I etapp
26. jaanuar kell 10 Võsu spordihoones Lauatennise Võsu 8 IV
etapp
1. veebruar kell 10 Võsu spordihoones Male meistrivõistlused
12. veebruar kell 18 Haljala võimlas Koroona II etapp
16. jaanuar suusatamise mv Haljlas
23. veebruaril kell 10 Võsu spordihoones Lauatennise Võsu 8 V
etapp paarismäng
Sportlikku uut aastat!
Haljala valla spordikeskus
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Jaanuar 2020

Haljalas toimus tänuüritus
28. novembril toimus Haljala
Rahvamajas tänuüritus. Sündmusele olid kutsutud laulupeo
tuletulemise teekonnal kaasa
aidanud inimesed, Haljala valda
esindanud tantsu- ja laulukollektiivid, lisaks veel need head
inimesed, kes Haljala Vallavalitsusele ja selle allasutustele siin
või seal on abikäe ulatanud.
Sündmuse käigus andis vallavanem Ivar Lilleberg üle ka
neli tänukirja: Viivi Voorand,
Ahti Bachblum ja Elene Altmäe
- Laulukollektiivide juhendamise ja Haljala valla esindamise eest 2019 aasta laulu-ja

tantsupeol „Minu arm“ ; ning
Eleri Aitman - Tantsukollektiivi juhendamise ja Haljala valla esindamise eest 2019 aasta
laulu-ja tantsupeol „Minu arm“
HVS

TEATED

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

• „OSTAN IGAS SEISUKORRAS SÕIDUKEID JA KAUBIKUID! VÕIB REMONTI
VAJADA! TEL 53092650!
• Ostan igas seisukorras sõidukeid/maastureid/kaubikuid! Tel 5565 9595

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

Haljala Rahvamajas
24. jaanuar
kell 19.00

3. jaanuaril 2020
100 aastat relvarahuST
Vabadussõjas langenute mälestuspäev

Kell 10.30 helisevad kirikute kellad ja süüdatakse mälestusküünlad
Vabadussõja mälestuspaikades üle riigi.
NII KA HALJALA VALLAS

Tseremoonia toimub nii Haljala kui Ilumäe Vabadussõja mälestussamba juures,
kus asetame pärjad ja süütame küünlad, loeme tänupalve ning kuulame päevakohaseid sõnavõtte.
Auvahtkonnas seisavad kaitseliitlased.
Olete oodatud mälestama meie kangelasi!

