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Palju õnne,
Haljala vald!

Valla kooliperedega liitusid uued õpetajad
O
livia Saare teada-tuntud luuletus tuletab
enne igat saabuvat õppeaastat meelde,
et kõik, kõik on uus septembrikuus. Sügiskuu ja uue õppeaasta saabumine toovad alati
endaga kaasa palju põnevat – veel avastamata

MAAJA LAAST
Haljala Kooli
eesti keele õpetaja
Palun tutvustage ennast
Olen pärit Viru-Nigulast ning õppinud Viru-Nigula lähedal asuvas Vasta
koolis, seejärel Rakvere Gümnaasiumis
ning lõpetanud ka Tartu Ülikooli. Tartu
Ülikoolis omandasin eesti keele õpetaja eriala ning alustasin õpetajana tööd
tuttavas ja koduses Vasta koolis. Vasta
koolis jõudsin järeldusele, et õpetamine on mulle südamelähedane ning lastega töötamine sobib mulle. Paar aastat
peale õpetajana töötamist sain aga ise
lapsevanemaks ning peagi otsustasime
perega pisikesest linnakorterist Haljala
lähistele maamajja kolida. Haljala lähistel elades tundis peagi Haljala Kool
minu vastu huvi ning kooliga tutvuma
minnes tundus kool ning sellega seotud
inimesed väga sümpaatsed. Kuna Haljala Kool on minu elukohale tunduvalt
lähemal kui Vasta kool, otsustasin peale
lapsehoolduspuhkust võtta vastu pakkumise Haljala koolis tööle asumiseks.
Kuidas on esimesed kuud Haljala
Kooli õpetajana möödunud?
Esimese kuud Haljala koolis on möödunud väga edukalt. Tõsi, kool ise on
küll üsna väsinud ilmega, aga kollektiiv
ja õpilased on see-eest väga toredad.
Haljala koolis on väga head sportimisvõimalused ning palju erinevaid huviringe, samuti on koostöö lapsevanematega väga hea.
Mis teeb õpetaja elukutse eriliseks?
Iga amet on millegi poolest eriline.
Õpetaja elukutse teeb minu jaoks eriliseks koostöö erinevate inimestega.
Õpetajana töötamisel pakuvad rahuldust õpilaste õnnestumised ning edu
elamused.

ÜLLE MARTINSON
Haljala Kooli
klassiõpetaja
Palun tutvustage ennast
Olen Ülle Martinson, pärit Vanamõis
külast, lõpetanud 1985. aastal Haljala
Keskkooli. Õpetajaks olen soovinud
saada kogu oma teadliku elu. Peale
keskkooli lõpetamist töötasin Aaspere koolis pioneerijuhina ning hiljem
ka Annikvere koolis. Vahepeal viis elu
tööle teistesse valdkondadesse, kuid
mõte - ühel päeval õpetajana töötada
– ei kadunud kuhugi. 2005. aastal alus-

õpikud ja klassiruumid, seni rääkimata lood
vaheajal toimunust ning uued õpetajad.
Sellest õppeaastast alustasid meie valla haridusasutused tööd mitmed uued õpetajad. Kooli
roll kogukonnas on ääretult oluline. Sellel põh-

tasin õpinguid Tallinna Ülikoolis klassiõpetaja erialal ja tööd Veltsi–Lasteaed
algkoolis pikapäevarühma õpetajana.
Läbi õnneliku juhuse, tänu vennanaisele, sattusin tööle Rakvere Gümnaasiumi. Rakvere Gümnaasiumis töötamine
oli väga õpetlik aeg, olen selle eest väga
tänulik Rakvere Gümnaasiumi õppejuhile ja kolleegidele. Viimased neli
aastat töötasin Saku Gümnaasiumis.
2011. aastal lõpetasin Tallinna Ülikooli.
Selle aasta kevadel nägin kuulutust, et
minu kool - Haljala kool - otsib klassiõpetajat. Kandideerisin sellele kohale
ja nüüd töötan koolis, mille lõpetasin
35 aastat tagasi. Üks endine kolleeg
kommenteeris minu töökohavahetust
tabalt: „Sealt, kust alustasid, seal ka
lõpetad“.
Kuidas on esimesed kuud Haljala
Koolis õpetajana möödunud?
Esimesed kuud Haljala koolis on
möödunud töiselt ja väga meeldivalt. Usun, et olen oma klassi lapsi juba
tundma õppinud, kuigi mõned lapsed
ajan veel nimepidi segi, lapsed on aga
selles suhtes mõistvad ja parandavad
mind.
Mis teeb õpetaja elukutse eriliseks?
Õpetaja töö on väga põnev ja huvitav. Iga päev on eriline - mitte ükski
päev ei ole teisega sarnane. Eriti meeldib mulle see, et ei teki mingit töörutiini ja töö ei muutu kunagi igavaks.
Lapsepõlve soov õpetajaks saada leiab
koolis töötades iga päev kinnitust –
teen just seda, mida olen alati tahtnud.
Võin öelda, et minu töö on mulle hobi,
mida teen suure rõõmuga.

ELENE ALTMÄE
Haljala Kooli
muusikaõpetaja
Palun tutvustage ennast
Olen Elene Altmäe, sellest õppeaastast Haljala Kooli muusikaõpetaja,
koorijuht ning solistide juhendaja. Pärit
olen Kadrinast, kus olen elanud kogu
elu. Muusikaõpetajana olen töötanud
alates 2000. aastast, seega tööstaaži
on 20 aastat. Minu töötatud aastate
jooksul olen viinud mitmeid õpilasi
muusikaolümpiaadidele, kus õpilased
on saavutanud kõrgeid kohti. Lisaks
on minu juhendatud solistid saavutanud nii maakondlikult kui vabariiklikult kõrgeid kohti. Tunnen uhkust, et
kõik minu juhendatud koorid on kvalifitseerunud laulupidudele. 15 aastat
olen koorijuhina juhendanud Virumaa poistekoori ja noorte meeskoori.
Mind seob Haljala vallaga see, et olen

jusel võttis Haljala Valla Sõnumite toimetus valla haridusasutustes tööd alustanud uute õpetajatega ühendust, et neid kohalikele inimestele
tutvustada.

alates 2008. aastast Võhma Seltsimaja
segakoori koorijuht. Ühes kooriproovis viskasid koorilauljad nalja, et tule
Haljala Kooli muusikaõpetajaks - tulingi! Samuti on oma käsi mängus Haljala Kooli haridustehnoloog Andres
Trumanil, kes kiitis väga Haljala Kooli
juhtkonda ning kollektiivi.
Kuidas on esimesed kuud Haljala
Kooli õpetajana möödunud?
Esimesed kuud Haljala Koolis on olnud väga meeldivad. Õpilased on väga
toredad, kooli juhtkond ning õpetajad
äärmiselt toetavad. Koore on ühe põhikooli kohta väga palju - terve 1. klass
laulab koorina, mudilaskoor, lastekoor,
poistekoor. Samuti tegelen solistidega.
Töö on läinud väga edukalt käima ning
kõik toimib suurepäraselt. Ka debüütesinemine laste näol toimus õpetajate
päeval ning selle võib lugeda edukaks.
Mis teeb õpetaja elukutse eriliseks?
Töötamine õpilastega toob välja vahetud emotsioonid ning kogemused.
Minu õpetatav õppeaine on väga loov
ning aitab motiveerida ning arendada
erinevaid väärtusi läbi loomingulise tegevuse. Õpetajana annad endast väga
palju, kuid ka lapsed annavad kuhjaga
vastu.

KELLI LIBLIKAS
Võsu Kooli
informaatikaõpetaja
Palun tutvustage ennast
Olen Kelli ning pärit Rakvere külje
alt. Hetkel õpin veel Tallina Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis ning minu
põhitööks on hoopiski tantsuõpetajaks olemine. Võsu Kooli jõudsin suuresti tänu oma emale, kes juhtus nägema töökuulutust, kuhu otsustasingi
kandideerida. Kuna õpin telemaatikat
ja arukaid süsteeme, siis informaatika
ja robootika, mida koolis õpetan, pole
mulle võõrad ja tänu tantsimisele olen
avastanud soovi töötada noortega.
Võsu Kool on suurepärane koht ühele
alustavale õpetajale, kes puutub antud
ametiga alles esimest korda kokku
Kuidas on esimesed kuud õpetajaametis möödunud?
Esimesed kuud on olnud väga toredad ning möödunud linnulennul. Siiani olen koolimajja sisenenud naeratus
suul ning usun, et nii see ka jääb. Olen
lisaks tantsuõpetaja ametile leidnud
veel ühe töö, mis mulle päriselt meeldib, ning kus näen ennast veel ka mitme aasta pärast töötamas.

Haljala vald tervitab uusi õpetajaid, kes
sellest õppeaastast meie valla haridusasutustes tööd alustasid. Soovime teile jätkuvat õpetamise rõõmu, rohkelt toredaid
hetki ja palju häid mõtteid!

Mis teeb õpetaja elukutse eriliseks?
Õpetajana töötades on meil, õpetajatel, küllaltki suur roll õpilaste elus
ning äärmiselt vahva on vaadata, kuidas õpilased suureks sirguvad, maailma avastavad ning kuidas nende väärtushinnangud aja jooksul muutuvad.

ANE ALBERT
Võsu Kooli
kunstiõpetaja
Palun tutvustage ennast
Olen Võsu Kooli 5.-9. klasside kunstiõpetaja. Tulen Tallinnast, kus on ka
mu teine kodu, kuid Lahemaa metsades, rannas ja merel on möödunud
lapsepõlv ning paljud vabad hetked.
Ilusad ja päikest täis hetked!
Võsu Kooli oleksin võinud jõuda ka
varem, kuid juhuste kokkulangemise
tulemusena ja mulle tundunud kõige
õigema ajastuse tulemina jõudsin just
sellel imelisel sügisel siia. Mõnikord
on lihtsalt nii, et hiljem paistab kõik
nii loogiline ja õige, justkui oleks keegi
selle meelega teele ette sättinud.
Kuidas on esimesed kuud Võsu
Koolis õpetajana möödunud?
Koolimajja esmakordselt sisenedes
oli rõõmus äratundmine. Tundsin, et
jõudsin koju, mis on ammu minu saabumist oodanud.
Kuna õppetunde pole väga palju,
võtab noortega tutvumine aega. Mõni
hakkab alles nüüd näitama oma olemust, käekirja, hoiakuid, mõni on avatum, mõnel läheb sellega kauem.
Kunstitunnid on loomingust ja
emotsioonidest tulvil. Olen juba näinud noorte ülevaid hetki, kuid ka pidanud lohutama pisaraid täis kurbusepuhanguid. Viimast on olnud õnneks
harva.
Mis teeb õpetaja elukutse eriliseks?
Erilised on need hetked, kui näen, et
loominguga tegelemine puudutab õpilast nii, et silmad säravad, ta teeb asja
suurima pühendusega ja on seda tehes
õnnelik.

KULDAR PÄRN
Võsu Kooli
füüsikaõpetaja
Palun tutvustage ennast lühidalt
Olen Kuldar Pärn, pärit Kuusalu vallast. Hariduslikult oman Eesti Maaülikoolist saadud loodusteaduste magistrikraadi ning pedagoogilise kursuse olen
läbinud Tallinna Ülikoolis.

Otseselt Võsuga olen seotud 2018.
aasta kevadest, mil alustasin tööd
Haljala
vallavalitsuse
keskkonnaspetsialistina.
Võsu Kooli füüsikaõpetajaks kutsus mind kooli endine direktor Liina
Altroff, kes oli teada saanud, et enne
vallavalitsusse tööle asumist olen varem õpetaja ametit pidanud. Nii saigi
tööandjatega kokkulepitud ning 1. septembrist algas minu töö Võsu Koolis
õpetajana.
Kuidas on esimesed kuud Võsu
Koolis õpetajana möödunud?
Esimesed kuud pisikeses Võsu Koolis on olnud põnevad ja pannud silmad
särama. Klassitunde on mul küll vähe,
ainult neli tundi nädalas, aga ikkagi on
tore jälle peale kolme aastast pausi
klassi ees tagasi olla. Varem olen õpetanud loodusaineid nii Loksa Gümnaasiumis kui ka Kadrina Keskkoolis.
Mis teeb õpetaja elukutse eriliseks?
Õpetaja elukutse teeb eriliseks see,
et selle ametiga on kõige parem ja lihtsam maailma muuta. Õpetajad teevad
seda läbi oma õpilaste, kelle silmi me
maailma osas iga päev avame, ja nende
tulevaste valikute. Õpetame neid maailma tundma – sellest tekib mõistmine
nende ümber toimuvast ja asjadest,
mida tuleb elus väärtustada ja hoida.

MAARJA LIINVE
Võsupere rühma
õpetaja abi
Palun tutvustage ennast
Elame perega Võsuperes ja olen kahe
lapse ema. Võsupere lasteaeda tööle
sattusingi tänu noorema lapse lasteaeda
harjutamisele. Ühel harjutamishommikul küsiti, et kas ma ei oleks huvitatud
lasteaeda tööle tulemisest. Võtsin endale mõtlemisaega, kuid sama päeva lõunaks olin nõus lasteaeda tööle minema.
Pakkumine tuli väga sobival ajal, kuna
soovisin taas tööle asuda.
Kuidas on esimesed Võsu rühmas
töötatud kuud möödunud?
Esimene kuu on Võsupere lasteaias
Kullaterade rühmas möödunud väga
hästi. Töökaaslased on toredad ja toetavad. Lapsed aga vahvad, ausad ja avatud.
Mis teeb õpetaja elukutse eriliseks?
Õpetaja elukutse teeb eriliseks see,
et saab koos lastega ühiselt õppida.
Meil on lastelt palju õppida!
Samuti alustas sellest õppeaastast Võsu
Kooli Võsu rühmas tööd Eret Enn.
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Haljala vallavalitsus kutsub üles esitama nominente

VALLAVANEMA VEERG

Kolm aastat ühinenud Haljala valda

Selle aasta oktoobrikuus möödub kolm aastat viimastest kohalike omavalitsuste valimistest. Valimised olid 2017. aastal erilised,
kuna haldusreform liitis valimiste järgselt üheks vallaks endised
Vihula ja Haljala vallad.
Hoolimata korduvatest umbusaldushääletustest oleme olnud
tublid. Ühinemislepingu investeeringud on suuremas osas tehtud või saavad lähiaastatel lõpetatud, valla allasutused käivad
üha enam ühte jalga ning kogukondlik aktiivsus kandikogude
tegevuse näol on olulisel määral kasvanud. Tunnustan ja tänan
kõiki, kes on viimase kolme aasta jooksul panustanud ühinenud
valla arengusse ja „üheshingamise“ tekkimisse! Saame olla uhked, et meie vallas on kogukondlik aktiivsus ja kohaliku elu korraldamises osalejate arv on kõrge – see on meie tugevus, mille
hoidmiseks peame iga päev ühiselt panustama.
Suur samm Haljala Kooli uue koolimaja valmimisse on astutud. Oleme koostöös arhitektuuribürooga valmis saanud õppeja spordihoone põhiprojekti. Projektile teostatakse ekspertiisi,
et kontrollida vastavust nõuetele ja tuvastada võimalikud murekohad, mis enne ehitama asumist lahendused peavad leidma.
Ekspertiisi tulemused saabuvad novembrikuu alguses, seejärel
saame vajadusel peale muudatuste tegemist kuulutada välja riigihanke. Projekti põhjal on koolihoone ja võimla hinnanguliseks
maksumuseks 6,9 miljonit eurot. Vallavalitsus teeb koos projekteerijatega tihedalt koostööd, et projekti maksumus tuleks
madalam. Seda ei tee me kindlasti ruutmeetrite arvelt, vaid vaatame üle kasutatavad materjalid ning otsime odavamaid alternatiive. Teeme tööd selle nimel, et uuel aastal kopp maasse läheks.
Koostamisel on Haljala valla eelarvestrateegia aastateks 20212024. Järgmise aasta eelarves tulude suurenemist oodata ei ole
ning prognoosime, et tulud võivad suureneda alates 2022. aastast. Üldiselt saame selleaastase eelarve täitmise ning järgmiste
aastate prognoosiga rahul olla.
5. oktoobril tähistasime õpetajate päeva. Kahjuks pidime ühise tänuürituse sellel aastal koroonaviirusest tingitud põhjustel
ära jätma, kuid olulise päeva puhul külastasime koos haridusjuhiga meie valla haridusasutusi. Tore oli näha, et meie haridusasutuste töötajatel silmad säravad ja tööd tehakse suure innuga.
Soovin kõikidele õpetajatele ja meie valla haridusinimestele tagantjärgi toredat õpetajate päeva ning jätkuvat rõõmsameelsust!
Head vallaelanikud, soovin teile kaunist sügisaega, tugevat
tervist ja õnne ühinenud Haljala valla kolmandal sünnipäeval!

Ivar Lilleberg
vallavanem

PLANEERINGUTEATED
VANAMÕISA KÜLA ÕIEKOBARA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIK VÄLJAPANEK JA ARUTELU
Haljala vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse
09.10.2019 korraldusega nr 540 algatatud Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub ajavahemikul 16. november 2020 kuni
1. detsember 2020 vallavalitsuse tööaegadel Haljala vallamajas
aadressil Mere tn 6, Võsu alevik ja Haljala teenuskeskuses aadressil Rakvere mnt 3, Haljala alevik. Detailplaneeringu materjalid on leitavad ka Haljala valla kodulehel ehituse ja planeerimise
teemalehel menetluses olevate detailplaneeringute rubriigist:
www.haljala.ee/vanamoisa-kula-oiekobara.
Detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu toimub 7. detsembril
2020 kell 11.00 Haljala teenuskeskuses aadressil Rakvere mnt
3, Haljala alevik. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus
avaldada detailplaneeringu kohta arvamust esitades selle kirjalikult e-posti haljala@haljala.ee teel või paberkandjal aadressile
Mere tn 6, Võsu alevik 45501, Lääne-Virumaa.
Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ning detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, detailplaneeringu
kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste,
sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsutee asukoha määramine. Detailplaneeringuala suurus on
ca 1,7 hektarit.

VÕSU SADAMA LAIENDUSE DETAILPLANEERINGU AVALIK
VÄLJAPANEK JA ARUTELU
Haljala vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavolikogu
20.10.2020 otsusega nr 161 võeti vastu Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneering.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse
täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub ajavahemikul 16.11.2020 kuni 30.11.2020
Haljala vallamajas (Mere tn 6, Võsu alevik) vallavalitsuse tööaegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Detailplaneeringu avalik
arutelu toimub 11. detsembril 2020 kell 12.00 vallamaja II korruse saalis. Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad ka
Haljala valla kodulehel: haljala.ee/vosu-sadama-laienduse-dp.

Haljala vallavalitsus kutsub üles
seadma nominente selle aasta
Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja aasta teo tiitli välja
andmiseks.
Haljala valla aukodaniku nimetus antakse isikule erilise tänuavaldusena vallale osutatud väljapaistvate teenete eest.
Elutööpreemia antakse vallapoolse erilise austusavaldusena
auväärsesse ikka jõudnud isikule, kelle töö, tegevus ja isiklik
eeskuju ning aastatepikkune panustamine on avalikkuse poolt
hinnatud ja kelle kogu elutöö on
positiivselt mõjutanud Haljala
valla arengut ja mainet.

Tunnustusavalduse
„Haljala
valla aasta tegu“ andmisega tunnustab vald füüsilist või juriidilist
isikut eelneval kalendriaastal
tehtud teo või tegude eest, millega on kandidaat kaasa aidanud
vastava valdkonna arengule vallas, maakonnas või üleriigilisel
tasandil.
Valla tänukirjaga tunnustatakse
ja tänatakse isikuid, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi
oma töös või nende tegevus on
edendanud kohalikku elu.
Nominentide seadmiseks palume esitada Haljala Vallavalitsusele vastav avaldus. Avalduses
palume esitada isiku teenete

kirjeldus ning kontaktandmed.
Füüsilise isiku esitamisel tuleb
avaldusse märkida nominendi
ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht,
elukutse või amet, töö- või teenistuskoht, kontaktandmed ning
juriidilise isiku korral isiku täpne
nimi, esindusõigusliku isiku nimi
ja kontaktandmed. Avaldusse palume märkida ettepaneku esitaja
nimi, kontaktandmed, allkiri ja
ettepaneku esitamise kuupäev.
Avaldusi ootame kuni 15.
detsembrini e-posti aadressile
haljala@haljala.ee.
Paberkandjal
avaldus
palume
saata Haljala Vallavalitsusse aad-

ressil Mere tn 6, Võsu alevik, 45501
Lääne-Virumaa.
Vallavalitsus korraldab enne
otsuse tegemist nominentide
andmete täpsustamise ja loa küsimise isiku avalikuks esitlemiseks.
Esitatud ettepanekud vaatab läbi
viieliikmeline komisjon, mille
moodustab vallavanem koostöös
vallavolikogu esimehega.
Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja Haljala valla aasta
teo auhinna anname üle Haljala
valla aastapäevale või Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.
HVS

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava valmimine on lõpusirgel
Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise
kava aastateks 2020–2031 on
kogu vallale oluline arengudokument, mille valmimine on jõudnud lõppfaasi. ÜVK arendamise
kava oli 5. kuni 26. oktoobrini
avalikul väljapanekul, mille käigus esitati sellele mitu ettepanekut. ÜVK arendamise kava tutvustamiseks ning ettepanekute
ja teiste dokumendiga seotud
küsimuste arutamiseks toimusid
28. ja 29. oktoobril nii Haljalas
kui ka Võsul avalikud arutelud.
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamine
on olnud pikk protsess. Vallavalitsus on koos Heka Projekt OÜ
ja MAK Analyse OÜ esindajatega
kava koostanud alates selle aasta algusest. Koostamisprotsess
algas olukorra kaardistamisega
ning endiste Vihula ja Haljala
valdade ÜVK arendamise kavade
põhjaliku läbitöötamisega. Uus
kava liidab üheks veel täna kehtivad kavad ja läheneb Haljala
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamisele ühinenud

valla vaatenurgast.
ÜVK arendamise kava eesmärgiks on valla vee- ja kanalisatsioonitorustiku renoveerimine ning kahe veepiirkonna üheks
liitmine ja hindade ühtlustamine.
Kavas planeeritud investeeringud on jagatud kahte etappi,
millest esimene on nelja ning
teine kaheksa aasta pikkune periood. Suurimad investeeringud
esimeses etapis on Käsmu piirkonda kanalisatsioonitorustiku
rajamine ning veetorustiku rekonstrueerimine ja Võsu alevikus
kanalisatsiooni- ja veetorustiku
rekonstrueerimine. Teise etapi
mahukam töö on Haljala veetorustiku kaasajastamine. Nii Võsul kui ka Haljalas tuleb osaliselt
rajada uued torustikud. Investeeringud hõlmavad ka teisi valla
külasid, näiteks Võsuperet, Essut
ja Vergit. Investeeringute kogumaht küündib 4,9 miljoni euroni, mille katteallikateks on valla
eelarve, vee-ettevõtte panus ja
loodetavasti ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus.
ÜVK arendamise kava täie-

mahulisel realiseerimisel saab
Käsmu täielikult ühendatud kanalisatsioonisüsteemi, mis kaotab mitte nõuetele vastavad kanalisatsioonilahendused ja pikas
perspektiivis vähendab Läänemere saastatust, soovijad saavad
liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning töökorras vee- ja
kanalisatsioonitorustikud vähendavad edaspidiselt nii tarbijate
kui ka valla kulutusi.
Olgugi et ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnad ei
ole ÜVK arengukava põhiteema,
siis pean vajalikuks sellega seonduvat selgitada. Kuna suur tarbija
AS Viru Õlu on tootmismahtusid
vähendanud ning lähitulevikus
võib õlletehas tootmise täielikult lõpetada, tuleb arvestada
teatava hinnatõusuga. Hinnatõus
on peamiselt seotud süsteemide
ülalpidamise kulutustega, kuna
kogutarbimisest
moodustab
õlletehas koguni 94 protsenti.
Sellel põhjusel on paratamatu,
et lähiaastatel veehind ja reovee
käitlemise tasu tõusevad. Tulevikus tuleb otsustada, kas nii suure

mahuga biopuhasti tuleks hoopis
välja vahetada. See ja paljud teised tegurid mõjutavad teenuste
hindasid ning edasiste otsuste
tegemisel tuleb neid kindlasti arvestada. Lõplikud hinnad
kooskõlastab Konkurentsiamet,
mistõttu ei saa ÜVK arendamise kavas toodud hindasid võtta
edaspidise hinnakirjana. Need
summad näitavad praegusel hetkel edasist suunda.
Vallavalitsus ja vee-ettevõtja
Haljala Soojus on alustanud eeltööd, et ÜVK arendamise kava
kinnitamise järgselt tegevustega peale hakata. Vallavalitsus
teeb ettevalmistusi Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetuse taotlemiseks ning AS Haljala
Soojus kaardistab potentsiaalseid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujaid.
Tänan kõiki, kes on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava valmimisse oma panuse andnud!
Ivar Lilleberg
vallavanem

Liikluskorraldusest Aaspere-Haljala 2+2 teelõigul
Põhimaantee nr 1 (E20; Tallinn-Narva)
Aaspere-Haljala
teelõigu ümberehitus on toonud endaga kaasa mitmeid
olulisi muudatusi liikluskorralduses. Täname liiklejaid seniste
juhiste järgimise eest ning palume ka edaspidi tööde perioodil tähelepanelikkust ja leplikkust ajutiste ümberkorralduste
suhtes.
Tööde piirkonnas on kuni
31. oktoobrini 2020. a avatud
mõlemas suunas üks 3,5 meetri
laiune sõidurada. Ohutuse tagamiseks alandatud lubatud suurimat piirkiirust (ehitustööde
piirkonnas 70 km/h, aktiivses
töötsoonis 50 km/h) ning liikumas on tavapärasest rohkem
ehitus- ja rasketehnikat.
Alates 1. novembrist 2020. a
hakkab Tallinn-Narva maanteel
tööde piirkonnas kehtima mõlemas suunas kahe sõidurajaga

liikluskorraldus.
Ehitustööd
jätkuvad prognooside kohaselt
novembri teises pooles algava
tehnoloogilise pausini, mistõttu võib tööpiirkonnas esineda
lokaalset ja lühiajalist ajutist
liikluskorraldust ning vastavalt
vajadusele kiirusepiiranguid.
BUSSILIIKLUST
PUUDUTAVAD MUUDATUSED
Alates 26. oktoobrist 2020. a
minnakse Vanamõisa ja Aaspere liiklussõlmes üle uuele liikluskorraldusele (vt jooniseid).
Sellega seoses:
∙suletakse
Tallinn-Narva
maanteelt sissepääs Trahteri
tee kaudu Aasperre ja pööre
Lehise teele. Nii sõidukid kui
jalakäijad saavad edaspidi kasutada Aaspere viadukti, rampe
ja Vanamõisa liiklussõlmes olevaid jalgteid;
∙suunduvad Lääne-Viru maa-

Liinid nr 25, 62

konnaliinid nr 25, 48, 61 ja 62
uuele marsruudile mööda Liiguste-Põdruse teed (riigimaantee 17174) ja kõrvalmaanteid;
∙viiakse „Aaspere“ bussipeatused Tallinn-Narva maanteelt
Aaspere liiklussõlme rampidele
ning „Vanamõisa“ ja „Sauste“
bussipeatused Liiguste-Põdruse teele. Bussireisijad saavad
liigelda mööda Aaspere ja Vanamõisa liiklussõlmede jalgteid ning läbi Sauste jalakäijate
tunneli. Nende jalgteede kaudu
saab ka Tallinn-Narva maanteed ületada;
∙teenindavad
kommertsliinid kliente Aaspere ja Haljala
bussipeatustes.
Kohalikele elanikele tagatakse tööde piirkonnas juurdepääs
kinnistutele järk-järgult valmivate juurdepääsuteede kaudu,
misjärel likvideeritakse seni
kasutuses olnud mahasõidud
Liinid nr 48, 61, 25, 62

Liinid nr 48, 61

Liinid nr 48, 61

põhimaanteelt.
Liikluskorralduslik info on
kõige mugavamalt kättesaadav Maanteeameti liiklusinfo
rakenduses tarktee.mnt.ee ja
maanteeinfo lühinumbrilt 1510.
Hea liikleja, palume ehitustööde piirkonnas tähelepanelikkust, ajutiste liiklusmärkide
ning järk-järgult paigaldatava
püsiliikluskorralduse järgimist,
et tagada nii liiklejate kui ka
teel töötavate inimeste ohutus.
Möödasõite ja muid ohtlikke
manöövreid on töötsoonis vajalik vältida. Märgates tööalas
mõnd ehitussõidukit manööverdamas, palume selle läbi lasta – nii saame kiiremini valmis!
Täpsem info projekti kohta
on leitav Maanteeameti kodulehelt: www.mnt.ee/et/ehitus/
romeda-haljala-loigu-ehitus.

Liinid nr 48, 61, 25, 62
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Noortevolikogu esimene
koossseis lõpetab

N
5. oktoobril tähistati õpetajate päeva
Õpetajate päev Haljala Koolis
Selle aasta septembris juhtus
midagi, mida meie oleme oodanud juba vähemalt kaheksa
aastat – 9. klassi õpilastest said
pedagoogid! Kellele juhtus eesti keel, kellele matemaatika,
kellele kooli juhtimine või sotsiaalpedagoogi töö – rakendatud said kõik 28 Haljala Kooli 9.
klassi õpilast.
Kuidas oli? Meie klass andis
väga erinevaid vastuseid – eks
olenes arvamus nii valitud ainest, sattunud klassikaaslastest,
enda ettevalmistusest kui ka
enese kehtestamise oskusest,
nii nagu päris õpetajategi puhul. Kindlasti oli keerulisem
III kooliastme õpetaja olla, sest
seal õpivad sõbrad, kes igal
võimalikul ja võimatul hetkel

tahtsid meid proovile panna –
seda nii erinevate ainekohaste
küsimustega kui muidugi käitumuslike küsimustega. Samas
olid noored värsked aineõpetajad oma peas valmis palju hullemaks – reaalsus möödus ikka
sõbralike koolikaaslaste hulgas.
Etteruttavalt võib öelda, et kuigi direktor Robin-Simmol ja
õppejuht Androl olid kooli juhtimisega käed-jalad tööd täis,
ei pidanud nad siiski vajalikuks
kellelegi käskkirja kirjutada.
Eriti armsaks osutusid muidugi kooli noorimad, I kooliaste – kuigi neid ohjeldada oli
keeruline, olid nemad samas
kohe valmis tööle asuma, küsisid vahvaid küsimusi, mõtlesid
kaasa ja jooksevad siiamaani

koolis oma ühe-päeva-õpetajaid kallistama.
Meie õpetajate päeva lõpus
viisime läbi väikese tänuürituse
õpetajaskonnale, kus sõna saime nii me ise kui ka õpetajad.
Andsime neile murdmiseks ka
väikese pähkli – suhteliselt väikese etteteatamiseajaga pidid
õpetajad kohvi ja koogi kõrvalt
aega leides meeskondades kokku panema kooliteemalistest
Juku-anekdootidest lavastusi.
Ja välja tuli imevahva – kuigi
väga väsinud, saime veel päris
kõvasti naerda.
Kokkusaamise lõpul palus
päris-koolijuht Ivo Tupits tõsta
käe neil, kes selle päeva põhjal
mõtleksid õpetaja-karjääri peale. Tagasihoidlikult öeldes jäi

Õpetajate päev Võsu Koolis
Õpetajate päev on tähtpäev,
mis on ellu kutsutud, et väärtustada õpetaja ametit. Eestis
on õpetajate päev 5. oktoobril.
Samal päeval tähistab UNESCO
alates 1994. aastast maailma
õpetajate päeva.
Võsu kooli õpetajate päeval andsime sel aastal tunde
meie, selle aasta üheksandikud: Rando, Andreas, William
ja Krislin. Päev algas aktusega,
kus andsime õpetajatele üle
tänukirjad ja lilled ning tutvustasime, mis klassile keegi meist
tunde annab. Vaatamata sellele,
et meid oli vähe, ei pidanud
keegi õpetajatest sel tähtsal

päeval tööd tegema, vaid võisid
rahulikult puhata.
Ja siis see algaski – kaua oodatud päev uues ametis. Eks jalg
algul natuke värises ka, närv oli
ikka sees. Kõige rohkem pabistasime, kas teised õpilased ikka
kuulavad meid tunnis või võtavad meid ikka kui õpilasi. Meilegi üllatuseks kulges päev üsna
rahulikult, kõik oli ette valmistatud ja väikeste mööndustega
läksid kõik tunnid nii, nagu oli
planeeritud. Tagasisidest selgus,
et kõigile päev meeldis. Koguni
leiti, et tunde oleks võinud sel
päeval isegi rohkem olla.
Mida
sellest
päevast

PILTUUDIS

õppisime:
∙õpetajate töö ON raske (eriti algklassides), kes vastupidist
väidab, pole tõenäoliselt kordagi klassi ees seisnud;
∙edaspidi oleme tundides
rahulikumad;
∙enne, kui lepingule alla kirjutad, tuleks see lõpuni läbi
lugeda;
∙kui kõik on ette valmistatud,
on kindlam tunne klassi ette
minna;
∙enne mõtlen, kui ütlen.
Aitäh, õpetajad, et usaldasite
meid sel päeval oma ametisse!
Võsu Kooli 9. klass

kerkinud käsi väheseks. Õpetajate lohutuseks võime öelda,
et peale mõnda päeva teemat
taasavades ei olnud vastused
enam nii kategooriliselt negatiivsed, lootust on!
Päev oli täis igasuguseid
üllatusi ja emotsioone. Kui
tuua välja omadusi, mis õpetajatöös meie arvates kindlasti
väga oluliseks pidada, siis on
see just võimekus toime tulla
väga erinevates olukordades
ja hetkedes, jäädes ise samal
ajal sõbralikuks, toetavaks ja
loominguliseks.
Aitäh õpetajad, oleme väga
tänulikud, et meie jaoks olemas
olete!
Haljala Kooli 9. klass

ovembri alguses valitakse Haljala vallas uus noortevolikogu, seega kasutasime võimalust ning veetsime veel viimast korda esimese koosseisuga ühiselt aega. Kõik kahjuks osaleda ei saanud, kuid 13-st liikmest oli kohal 9, mis ühe
koolipäeva õhtu kohta oli siiski päris hea tulemus.
16. oktoobri õhtul kogunesime kella kuueks Rakverre Military
Escape põgenemistuppa, kus meenutasime kahe aasta jooksul
tehtut, rääkisime oma ootustest-lootustest uuele volikogule ning
muidugi tegime korralikku meeskonnatööd põgenemistubades
( ja seda väga edukalt – keegi alla ei vandunud ja kõik jõudsid
edukalt ja eluga välja).
Kõige uhkemad oleme enda korraldatud heategevuskohvikute üle eelmise aasta detsembrikuus, kus kogusime raha Haljala valla noortele ühistegevuste läbiviimiseks. Sarnaseid üritusi
võiks järgmine koosseis ka kindlasti teha, sest need täidavad
head eesmärki ja nende korraldamine on tore väljakutse kogu
noortevolikogu meeskonnale.
Muidugi arutasime seda, kes ka järgmisesse koosseisu kandideerib (tõusis üsna mitu kätt) ning kes seekord loobub. Küll oli
põhjuseks ajanappus, küll mõistmine, et volikogutöö ei ole kõigile, aga ühes oleme kõik veendunud: noortevolikogu on väärt
kogemus.
Soovime uuele noortevolikogu koosseisule kõvasti energiat
ja initsiatiivi, ägedaid ideid ning meeskonnatunnet! Te hakkate tegelema meie valla noorte tuleviku kujundamisega: see on
päris suur kohustus. Ikka tekib tunne, et peaks jõudma rohkem,
muutma rohkem, tegema rohkem. Tegelikult kipub poliitikas
ikka olema nii, et muutused ei toimu kuigi kiiresti ja sellega on
väga raske leppida.
Nüüd tagantjärele on veel nii palju, mida oleksime tahtnud
saavutada, aga alguses läks omajagu aega uue rolliga harjumisele, lõpus võttis suure tüki ajast ära kriis. Samuti oli meil üksjagu
tegemist koosolekuteks sobivate aegade leidmisega, kuna osad
volikogu liikmed käivad koolis väljaspool koduvalda.
Veel viimast koogitükki mugides jõudsimegi arusaamiseni, et
kaks aastat on möödunud uskumatult kiiresti. Kindlasti tunneb
sama järgmine noortevolikogu koosseis – seega palju lennukaid
ideid ja piisavalt aega nende täideviimiseks! Jälgime huviga,
kuhu meie valla noored järgnevatel aastatel suuna võtavad ja
millega lagedale tulevad.

2.a omaloomingulised
luuletused õpetajate
päevaks

Haljala valla noortevolikogu 2018-2020

Õpetaja nagu päike,
Päike paistab klassi.
Sügis on käes,
koolimaja ilus on.
Direktor ja õpetajad
ootavad juba,
kõigil naerunäod on peas.
Villem Lipp,
Haljala Kooli 2.a klass
Õpetajad
Õpetaja on tore
Pole mingi mure.
Sõbralik on ta küll
Pole mingi hull.
Keidi Anton,
Haljala Kooli 2.a klass

TEADE

Võsu Kooli huviringid
2020/2021. õppeaastal
Koolitusega „Koostöös lapse
heaks!“ arendatakse Haljala
valla laste heaolu toetavat
koostöövõrgustikku
20.-21. oktoobril toimus Võsu Rannaklubis
kahepäevane Lastekaitse Liidu, Sotsiaalkindlustusameti ja Haljala vallavalitsuse koostöös
korraldatav koolitus „Koostöös lapse heaks!“,
millest võtsid osa Haljala valla haridusasutuste esindajad, vallavalitsuse sotsiaalosakonna
ametnikud ning haridusjuht, noorsootöötajad, kohalik noorsoopolitseinik ja sotsiaalkindlustusameti ohvriabi Virumaa osakonna
töötaja.
Koolitusega pannakse alus laste heaolu
toetava koostöövõrgustiku arendamiseks.
Koostöövõrgustik kujutab endast inimeste
ringi, kes meie vallas laste heaolu eest ühel
või teisel moel seisavad.

Mängude ring, E 6. tund, 1.-2. klass, Anneli Promen, anneli.
promen@vosukool.ee.
Kergejõustik, E 7. tund, 1.-9. klass, Anne Reinhold, anne.
reinhold@vosukool.ee.
Jalgpall, T 8. tund, 1.-9.klass, Taavi Küngas, taavi@jktarvas.ee.
Robootika, T kell 13.40 1.-2. klass, T kell 14.40 3.-6. klass, Kelli
Liblikas, kelli.liblikas@vosukool.ee.
Tehnoloogia, N 7.-8. tund, 1.-2. klass ja 3.-4. klass (vaheldumisi
üle nädala), Lauri Soosaar, lauri.soosaar@vosukool.ee.
Male, R kell 13.15, 1.-9. klass, Eino Vaher.
Tennis, R 5. tund 1. klass, R 6. tund 2.-5. klass, Kirsi Raudsepp.
Kunstiring, R 5. tund, 1.-9. klass, Jana Ever, jana.ever@
vosukool.ee.
Pilliõpe (kitarr, kannel, klaver, plokkflööt, ukulele), Kokkuleppel õpetajaga, 1.-9. klass, Marge Tombach, marge.tombach@
vosukool.ee.
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Haridus

Rõõmustame päikeselise
õppeaasta alguse üle

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
23.09.2020 ISTUNG

∙Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 600 eurot.
∙Määrati huvitegevuse teenusepakkuja toetus MTÜ-le Caaro
SK summas 500 eurot kuus ajavahemikus 01.09.2020-31.05.2021,
maadlustreeningute läbiviimiseks Haljala valla õpilastele Haljalas.
∙Muudeti Haljala Kooli hoolekogu kooseisu ja nimetati uued liikmed: õpilasesinduse esindaja Mihkel Ulst, lastevanemate esindaja
I kooliastmes Meelis Kuzma, II kooliastmes Kristin Raudvee ja III
kooliastmes Katrin Perve.
∙Määrati projekteerimistingimused Võsupere külas Teeäärse 2
krt elamu laiendamiseks, Haljala alevikus Veskijärve tn 3a spordiplatsi ümberehitamiseks, Lihulõpe külas Kaasiku katastriüksusel
elamu laiendamiseks ja Sakussaare külas Päikesekõrtsi katastriüksusele päikeseelektrijaama püstitamiseks.
∙Otsustati mitte määrata projekteerimistingimusi Metsiku külas
Uustalu katastriüksusele abihoone püstitamiseks ja Metsiku külas
Uustalu katastriüksusel ehitusõiguse saamiseks esitada ehitusteatis
ja ehitusprojekt.
∙Väljastati ehitusluba Toolse külas Rannakivi katastriüksusele
puurkaev rajamiseks ja Pedassaare külas Kaugi katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
∙Nõustuti Sauste külas asuvate Põlluste tee, Aaspere ja Sauste
külas asuvate Liivaaugu tee ja Oja tee ning Liiguste külas Küngase
tee katastriüksuste liitmisega ja uutes piirides katastriüksuse moodustamisega.
∙Seoses Käsmu külas 17177 Haljala-Käsmu//Lille tänav veetorustiku rajamise ja sidekaabli paigaldamisega Lille tänavale kooskõlastada Käsmu külas ajutine liikluskorraldus ajavahemikul 28.0918.10.2020.
∙Nõustuti eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekuga minna
ühistele vee- ja kanalisatsiooni hinnale aastast 2023 ja esitada Haljala valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava 20202031 volikogule heakskiitmiseks ja vastuvõtmiseks.
∙Infotunnis arutati:
-kohtu kompromissi;
-Võsu turul kauplemiskohtade suuruseid ja märgistamist ning
tänavakaubanduse müügipiletite hindasid;
-külakiige rajamist Võsu randa valla maale.

30.09.2020 ISTUNG

∙Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas 420 eurot.
∙Määrati teenusepakkuja toetus Merkuur OÜ-le, summas kuni
825 eurot ühe kuu kohta ajavahemikus oktoober–detsember
2020, tehnoloogia huviringi läbiviimiseks Võsu Koolis.
∙Väljastati luba avaliku ürituse korraldamiseks MTÜ-le Huviklubi Nelson, Lääne-Virumaa jooksusarja etapi Võsu sügisjooksu
korraldamiseks 11.10.2020 ja MTÜ-le Seiklusklubi Xdream Vaude
Bike Xdream rattavõistluse korraldamiseks Karepa Noortelaagris
10.10.2020.
∙Määrati projekteerimistingimused Idavere külas Vaarika katastriüksuse elu- ja majandushoonete ehitusprojekti koostamiseks ja
Vanamõisa külas Oja katastriüksusele päikesepaneelide rajamiseks.
∙Kiideti heaks 2020 aasta Hajaasustuse programmi projekti
„Männikõrve talu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine” aruanne.
∙Otsustati mitte nõustuda kahele jäätmevaldajale korraldatud
jäätmeveost liitumisest erandkorras vabastamise erisuse tegemisega.
∙Tehti volikogule ettepanek võtta vastu muudetud kujul AKA
Natura koostatud Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu
ning jagada planeeringuala kolmeks katastriüksuseks (sadam, rajatiste alune maa ja juurdepääsutee).
∙Muudeti Haljala VV 12.08.2020 korraldust nr 340 „Haljala valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine
Elektrilevi OÜ kasuks“.
∙Nõustuti avalikes huvides ehitatava tehnorajatise ehitamiseks
ja majandamiseks, sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks
Võsu alevikus asuvale Aasa tänava kinnistule.
∙Tehti volikogule ettepanek omandada tasuta Toolse külas asuv
Rannaküla tee katastriüksus, pindalaga 451 m2, sihtotstarve transpordimaa 100% ja esitati vastav eelnõu.
∙Anti arvamus või selgitus Haljala valla arengukava 2021-2030
muudatusettepanekute osas ja esitati Haljala valla arengukava
2021-2030 volikogule kinnitamiseks.
∙Infotunnis arutati Haljala perearstikeskuse katuse lisarahastuse
vajadust.

7.10.2020 ISTUNG

∙Kiideti heaks kahe isiku taotlus projektis osalemiseks ja lugeda
investeering vajalikuks ja põhjendatuks.
∙Määrati ühele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
∙Määrati huvitegevuse teenusepakkuja toetus MTÜ-le Fc Aarik, registrikood 80576915, summas 700 eurot kuus ajavahemikus
01.09.2020–31.12.2020, jalgpallitreeningute läbiviimiseks Haljala
valla õpilastele.
∙Otsustati teha haridusjuhile ülesandeks töötada välja teenuseosutaja toetuse määramise ühtsed alused.
∙Otsustati korraldada hange Haljala valla Võsu aleviku Kooli tn 1
maaüksusele detailplaneeringu koostamiseks.
∙Otsustati lugeda neli jäätmevaldajat talveperioodil korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
∙Otsustati korraldada Käsmu bussiparkla ehitustööde teostaja leidmiseks lihthange „Käsmu bussiparkla ehitustööd“ vastavalt
Conx PM OÜ poolt koostatud põhiprojektile.
∙Otsustati loobuda nõudest rajada Vanamõisa külas Oja katastriüksusele ühe kinnistu sees kahe päikeseelektrijaama ümber eraldi
piirdeaiad ja muudeti Haljala VV 30.09.2020 korraldust nr 432.
JÄTKUB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 
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Sügis on nagu teine kevad,
mil iga leht on nagu lill.
/A. Camus/
Haljala Lasteaed Pesapuu õppeaasta algus on olnud päikeseline. Ilmataat on meile pakkunud rohkelt võimalust õues
aega veeta, liikuda ning seal ka
õppida.
21. augustil läbisid kõik lasteaia õpetajad teoreetilis-praktilise Mentor Inspira koolituse
„Õuesõpe sügisest suveni“,
koolitaja Ruta Püvi. Õnneks
on sügis olnud heldelt soosiv,
mistõttu said õpetajad õpitut
koheselt praktikas rakendama
hakata.
2. septembriks oli enamus
lasteaialapsi
suvepuhkuselt
taas lasteaeda tulnud ning tähistasime seda rõõmsalt ühise
„Tere-peoga“ lasteaia õuealal.
Lasteaiaperet olid sel puhul
lennanud tervitama lepatriinu
ning mesimumm, kellega koos
lauldi ja tantsiti.
Alanud õppeaasta üld-eesmärkides oleme välja toonud
vajaduse toetada ja tugevdada
lapse heaolu ning tervisekäitumist. Praegusel viiruste äreval
ajal teeme seda eelkõige rohke õues viibimise kaudu. Nii
toimuvad näiteks liikumisõpetaja Tiina liikumistegevused
enamuses õueväljakutel. Igaks
õppeaastaks on tal varuks uued
ja huvitavad mängud. Tänavu
sügisel märkis Tiina koos ujumistreener Chrisiga maha laste
jaoks statsionaarse suure labürindi. Labürint annab palju võimalusi erineva sisuga mängude läbiviimiseks. Igapäevaselt
mängitavate mängude hulka
kuuluvad mängud nagu „Part
ja pardipojad“ ning „Ühepajatoidu paja täitmine aedviljadega“. Septembrikuu päikselistel
hommikupoolikutel toimusid
õues ka muusikalised tegevused.
Tibu sõimerühm õpetajad
aga korraldasid oma rühma
1,5-3aastaste lastega lasteaiaperele õues lõbusa teatrietenduse „Väike seen“. Tibu rühma
lapsed ja õpetajad lustisid ning
pealtvaatajad nautisid toredat,

värvikirevat etendust. Suur
tänu tegijaile!
Igal sügisel toimub lastele
õuealal spordiüritus „Spordijüts“ – pärast suve on tore
mõõtu võtta palli viskes, kaugushüppes ja 30 meetri jooksus. Eriti pakkus lastele rõõmu
oma rühma õpetajaga koos
sportimine.
Haljala Lasteaed Pesapuu
on tervist edendav ja liikumist
toetav haridusasutus. Meil on
juba aastaid traditsiooniks käia
sügisel, talvel ja kevadel maakonna erinevatel matkaradadel.
Tänavu, oktoobrikuu alguses,
matkasid meie lapsed Keskkonnainvesteeringute Keskuse
projekti toetusel Viitna järve
ümbruses. 5. oktoobril olid
matkarajal Nublu, Mõmmi ja
Miki rühmade lapsed ning 6.
oktoobril Muumi, Jänku ja Sipsiku rühmade lapsed. Ilm oli
mõlemal päeval suurepärane
ning matkarada ümber järve oli
mõnusalt vaheldusrikas oma
tõusude ja langustega. Koos
vaadeldi sügisvärvides lehtpuid
ning korrati üle juba õpitud
puude nimetused. Samuti õpiti
eristama mändi ja kuuske - otsiti nende käbisid ning mõõdeti
okkaid. Rajal matkates olid lapsed tähelepanelikud - metsa alt
leiti palju erinevaid seeni, nii
söödavaid kui ka mittesöödavaid. Selle osas said kindlasti
uusi teadmisi ka õpetajad, kelle seenekorvi rikastab edaspidi
seni vähemtuntud seen nagu
harilik põdramokk. Matkarajal

tutvusime veel Riigimetsa Majandamise Keskuse Sagadi Looduskooli giidide juhendamisel
erinevate samblike ja sammaldega. Saime teada, et samblik
polegi sammal ning peale sarnasuse nimedes polegi neil kuigi palju ühist. Eriti köitsid laste
tähelepanu puuokstel rippuvad
samblikutuustid. Need olid habesamblikud ehk rahvasuus
puuhabemed, mis ripuvad puuokstelt ainult piirkondades, kus
on eriti puhas loodus ja õhk.
Niiskel matkarajalõigul tutvusid lapsed veel turbasamblaga.
Giid näitas sammalt pigistades,
kui palju vett võib turbasambla
taim endasse imeda.
Metsarajal oli põnev - tutvuti
paljude taimede ja metsamarjadega ning lapsed said teada,
milliseid neist võib suhu pista
ja millised on mürgised. Vahepeal puhkasime mahalangenud
puutüvel ning tegime kosutava söögipausi. Rajal matkates
tegime mitmel korral väikseid
peatusi, et korjata suhu pistmi-

Haljala valla rahvas, olgem helkurdatud!

K

as sina oled oma helkuri
välja otsinud, endale külge riputanud, selle töökindlust katsetanud? Kui vastus
on eitav, siis nüüd on küll viimane aeg seda teha. Kuna liiklusohutus on koolis üks läbivatest
teemadest, siis hakkasime taas
pimedas ohutult liiklemise põhimõtetesse süvenema.
Sissejuhatuseks Haljala Koolis
oktoobri viimasel nädalal toimuvale helkurinädalale valmistasid
6. ja 7. klassi õpilased helkuri
kandmisele üles kutsuvaid plakateid, 6. klass lasi valla oma loovuse ning lõi helkuritest lühiluulet.
Kindlasti näeme peale vaheaega
veel väga erinevaid lähenemisi
helkuri propageerimisele.
Seniks aga väike meeldetuletus - tee ennast autojuhile nähtavaks! Kanna sügishämaruses

seks mustikaid ning pohli. Eriti
pakkus lastele lõbu mustikavärvitud suud ja keeled. Teadmiste kinnistamiseks mängisime
matka kokkuvõtteks erinevaid
keskkonnamänge. Bussiga tagasi lasteaeda sõites oli laste silmadest näha rõõmu ja rahulolu
kordaläinud matkapäevast.
Püüame teha kõik endast
oleneva, et meie lasteaia lapsed ja õpetajad püsiksid terved. Rühmades oleme pööranud taas tähelepanu õigele
kätepesu tehnikale – õpetajad
selgitasid, näitasid ette ja koos
lastega prooviti see ka järgi.
Samuti oleme rühmades selgitanud lastele hügieenireegleid
ja seda, miks on oluline teistega distantsi hoida, kui köhid
või nina nuuskad. Lastega on
arutletud ja selgitatud, kuidas
ennast ja kaaslasi haigestumise
eest kaitsta. Tore on sel sügisel
tõdeda lapsevanemate hoolivat
suhtumist lapse rühmakaaslastesse – haigussüptomitega lapsed on jäetud kodusele
jälgimisele.
Oktoobrikuu alguseks oleme
planeerinud koos RMK Sagadi
Looduskooli giididega esimesed matkapäevad loodusesse.
Seekord lähme kahel hommikupoolikul matkale Viitna järve
äärde.
Usume, et rõõmus meel,
mängulisus ja rohke looduses
viibimine aitavad meil tervena
püsida.
Ilusat lasteaia-aastat kõigile
osalistele!
Tiiu Vainola
Haljala Lasteaed Pesapuu
õppejuht

Kui helkurit kannad sa,
siis hoia seda hoolega.
Parem hoolas ole sa,
sest helkur aitab ka.
Miks helkurit kanda sa ei taha?
Ega see tee sulle paha.
Kõigest sinu elu päästab
ning politsei aega säästab.
Helkur puudub pimedas
ning õnnetused pidevad.
Pane helkur külge endal,
endal, õel ja siis ka vennal.
Väljas pime, väljas külm,
õue minna soov on küll.
Panen saapad, jope,
helkurita minna tobe!

K ANN A HE LK U RIT
heledaid-erksavärvilisi rõivaid,
helkurit (või lausa mitut), õhtul
teeservas sportides võiks selga
panna lausa helkurivesti! Helkuri puudumisel on omal kohal

ka taskulamp või mobiiltelefoni
helendav ekraan.
Greete Toming
Haljala Kooli avalike
suhete- ja projektijuht

Jalgsi käies meeles pean,
helkur olema mul peab.
Kõigil inimestel siis
nähtav minu käimisviis.
Helkurid on meile head,
paranda nüüd oma vead.
Mine osta helkur poest,
see ei lähe iial moest.
Haljala Kooli 6. klass

Kaunid kodud pälvisid tunnustuse
Konkursi „Lääne-Virumaa kaunis kodu 2020“ komisjoni otsusega esitatakse meie vallast presidendi tunnustuse saamiseks
Ülle ja Ando Randoja kodu, Põrgupõhja kinnistu Vihula külas.
Tunnustuskomisjoni protokollist leiab, et perekond Randoja
koduaeda on kirjeldatud järgmiselt: Küla serval, põldude vahel
laiub maitsekalt rajatud kaunis
iluaed. Suur osa kujundusest on
tingitud põllukivide asukohast
ja rohkusest – kui ära vedada
ei jaksa, tuleb need ära kasutada. Kivide vahele on rajatud
erinevatest taimedest koosnevad istutused. Et kinnistu ümber laiuvateelt põldudelt püüda
tuult, on pererahvas istutanud
erinevaid puid ja põõsaid. Pererahvale on „abikäe“ andnud ka
loodus, kogu iluaed laiub kün-

Foto: Avo Seidelberg

kanõlval ja annab kujundusele
liikuvuse ning ilusad vaated.
„Lääne-Virumaa
kaunis
kodu“ tunnustuse said kaks Haljala valla majapidamist - Piret
ja Raivo Laanepuu Suurekivi
kinnistu Kandle külas ja Raido
Rinki Lehtsalu kinnistu Vainupea külas.
Tunnustuskomisjon on meie

valla kauneid kodusid kirjeldanud selliselt:
·Piret ja Raivo Laanepuu Suurekivi kinnistu Kandle külas –
kohe püüab pilku suur kivirahn,
kus austusavaldused maaparandusele. Esialgu suvekoduna
kasutuses olnud majake on tänaseks saanud kauniks koduks,
kus mõnus puhata, loodust nau-

tida. Kõik on kooskõlas loodusega ja pererahva huvidega.
·Raido Rinki Lehtsalu kinnistu Vainupea külas - vana maja
ümber väikeste küngaste ja kivide vahel kasvavad vanad talulilled ja puud-põõsad. Mitme
põlve perenaised on loonud ja
loomas ilu nii, et ei oleks väga
palju tööd, säiliks rannakülale iseloomulik rohelus ja oleks
mõnus olla.
Haljala vald tunnustab kauni
kodu tiitliga pärjatud koduomanike ja kõiki teisi, kelle ilusad
koduaiad Haljala valla elukeskkonda kaunistavad.
Aitäh märkajatele ja esitajatele, õnnitlused tunnustuse saajatele!
Anneli Kivisaar
arendus- ja kogukonnaspetsialist

Varangu külaselts alustas projektiga „Igaühe loodushoid“
22. augustil toimus esimene loodushoiualase projekti tegevus,
milleks oli õppereis. Osalejaid
oli kokku 19, kellest seitse olid
lapsed. Esimene sihtpunkt oli
Jääaja Keskus, kus saime ülevaate sellest, kuidas on aastatuhandete jooksul kujunenud maailma
ja Eesti loodus. Ekspositsiooniga
sai tutvuda giidi juhendamisel,
kes väga huvitavalt rääkis maa
arenguloost, jääaja elustikust,
kliimamuutustest, inimasustuse
tekkest, ümbritsevast keskkonnast kuni tänapäeva välja. Lastele pakkusid kõige rohkem huvi
elusuuruses eelajaloolised loomad, eriti mammutid, keda giid
nii põnevalt tutvustas, et kõige
püsimatumadki huviga kuulama
jäid. Majale tiir peale tehtud,
suundusime giidi saatel, kes ühtlasi oli ka parvejuhiks, Saadjärvele parvesõidule. 45-minutilise
sõidu jooksul saime teada palju
huvitavat Saadjärve loodusest,
Vooremaa kujunemisest ja Kalevipoja vägitegudest. Giid rääkis meile ka järve- elustikust nii
vees kui ka vee peal ja looduses

toimivatest seostest. Saadjärv
pakkus imelisi loodus- vaateid ja
ilmaga meil vedas, sest esimesed
vihmapiisad kukkusid alles kaldale jõudes. Sõime maitsva lõunasöögi Jääkaru kohvikus ja siis
sai igaüks veel tunnikese omal
käel keskuses ringi vaadata.
Edasi suundusime Elistvere
loomaparki, kus elavad Eesti
metsade loomad võimalikult
looduslikus neile omases keskkonnas. Loomapark võttis meid
juba tugeva vihmasajuga vastu,
aga õnneks olime end ettenägelikult varustanud vihmavarjude
ja -keepidega. Ka loomapargis
liikusime ringi giidi saatel, kes
tutvustas meile loomi, nende

eluolu ja käitumist looduses
ning kuidas nad loomapargi
elanikuks said. Isegi ilvest õnnestus eemalt näha, kuigi ta oli
end üsna osavalt ära peitnud.
Loomapargi külastuse lõppedes
keerasime bussinina kodu suunas. Oli üks väga tore ja õpetlik
väljasõit.
19. septembril veetsid Varangu 15 loodushuvilist matkajat
päikeselise sügispäeva Oandus,
Altjal ja Sagadis. Matkajuht Peeter Hussari juhtimisel käisime
Oandu matkarajal, mis kulges
läbi põlismetsa. Seal sai vaadelda eri vanuses metsatüüpe ja
näha metsloomade tegutsemise jälgi. Koprarada kulges läbi

Altja jõeoru, kus oli näha kobraste tegutsemisjälgi tammide,
urgude ja näritud puude näol.
Altjal käisime mere ääres, kus
paljudele oli teadmata seal asuv
rippsild ning see, et ühel pool
on väga kivine, aga teisel pool
silda liivarand. Sagadisse jõudes
pidasime pikniku ja edasi suundusime koos Peetriga mõisa
härrastemajja. Metsamuuseumis
tutvusime Eesti metsa ja pärandkultuuri ning jahindusega.
Lapsed olid eriti vaimustuses
loomatopistest. Metsamuuseumi kaaristu alla oli välja pandud
seenenäitus. Sai uudistada vähemalt sadat erinevat seeneliiki
Lahemaa metsadest. Hästi tuntud söögiseente kõrval oli välja
pandud ka selliseid, mis muidu
korvi ei satuks. See üheskoos
looduses veedetud päev meeldis
kõigile väga.
Infot järgmiste projekti tegevuste kohta saab ikka Varangu
külaseltsi Facebooki lehelt.
Urve Kingumets
Varangu külaseltsi juhatuse liige

Soojad tänusõnad vahvatele Segapidi tantsijatele
Minu ette on viimasel ajal mitmel korral juhtunud pilt pandast,
kes oma seljas olevalt pisikeselt
draakonilt küsib, et mis on olulisem, kas teekond või sihtpunkt.
Draakon vastab aga, et oluline
on seltskond. See mõte on saatnud mind läbi elu. Pole niivõrd
tähtis, mida ma teen ja kuhu ma
jõuda plaanin, vaid see kellega
koos ma seda kõike teen.
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Meie tantsurühma jaoks oli
üks tavapärane kolmapäevane
trenn hoopiski teistsugune – tänasime kolme armsat ja erilist

inimest, kes on Segapidi seltsis mitu aastakümmet veetnud
ja meile rohkelt tantsurõõmu
pakkunud. Merle, Heli ja Ahti
– AITÄH teile veel kord! Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika
Seltsi poolt teile edastatud tunnustuskirjad ja märgid on vaid
killuke sellest tänust, mis meie
poolt teile kuulub.
Samuti kasutan siin kõigi le-

helugejate ees ära võimalust, et
öelda oma tänusõnad edasi ka
teistele – nii endistele Segapidi
liikmetele, juhendajatele, meie
abilistele-toetajatele ja kindlasti neile, kellega koos me seda
vankrit praegu veame. Aitäh,
aitäh, aitäh, aitäh! Tantsimiseni!
Eleri Aitman
rahvatantsurühma
Segapidi juhendaja

HALJALA VALLARAAMATUKOGU LUGEMISSOOVITUS
KING NR 39
autor Jaanus Vaiksoo, kirjastus Ärkel, ilmumisaasta 2019

KULDSE MEDALJONI
MÕISTATUS. SAGADI
PARUNI MÕRVALOOD

Viienda klassi poiss Paul Viies
magab hommikul sisse ja otsustab kooli mitte minna. Tema esimesest popipäevast saab alguse
põnev seiklus, mille käigus on
vaja lahendada mõistatus - miks
ostab üks mees kingapoest iga
päev samasugused pruunid kingad suuruses nr 39. Loo pinge ja
põnevus kasvab iga leheküljega
ning lõpplahendus selgub viimastel lehekülgedel. Kriminaalne lugu on täis seiklusi, nalja,

autor Ain Kütt, kirjastus Hea Lugu, ilmumisaasta 2020
„Kuldse medaljoni mõistatus. v ä l j a m õ e l Sagadi paruni mõrvalood“ on
dis, on teokrimilugu, mille tegevus viib ses
mitmeid
lugeja 1829. aastasse ja mitmessündmusi, mis
se kunagise Haljala kihelkonna mõisates ka tegelikult juhtusid.
mõisa, kirikusse ja pastoraati. Raamatus kirjeldatud eluolu ja
Põnev sündmustik saab alguse
õhustik on ajastutruud.
Kavastu mõisa suveballilt, kus
„Kuldse medaljoni mõistatoimunud mõrva hakkab uutus“ on mõtteline järg autori
rima Sagadi mõisahärra Paul samade peategelastega debüütAlexander Eduard von Fock. romaanile „Risti soldati mõistaKuigi loo kriminaalne liin on
tus“.

armastust.
Jaanus Vaiksoo on kirjutanud suurepärase raamatu
10-12aastastele lastele, kellele
väga palju head kirjandust ei
ilmu. Raamat on leidnud nii
kriitikute kui lugejate tunnustuse ning Rahvusvaheline Noorteraamatukogu lisas „King nr 39“
kahesaja maailma parima lasteraamatu nimistusse.

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
∙Infotunnis arutati:
-SA Võsu Kuurort Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetuse kasutamata jäägi 1666 eurot nõuet;
-ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava ning jäätmekava eelnõude avalike arutelude korraldamisest ja otsustati
korraldada avalikud arutelud Võsul ja Haljalas;
-Haljala koolihoone projekteerimise hetkeseisu.
-Võsu turu territooriumil müügiplatside välja mõõtmisest.

14.10.2020 ISTUNG

∙Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas 780 eurot.
∙Määrati ühele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
∙Määrati huvitegevuse teenusepakkuja toetus Maare Sport
MTÜ-le, summas 702 eurot kuus ajavahemikus 01.09.–31.12.2020,
tennisetreeningute läbiviimiseks Võsul Haljala valla õpilastele.
∙Moodustati Haljala valla noortevolikogu valimiskomisjon 2020.
aasta valimiste läbiviimiseks koosseisus: esimees Raili Seiton ja
liikmed Elisabeth Orgmets ja Kent Kerner.
∙Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Piibelehe tn 16 katastriüksusele suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks üle 33% selle esialgu
kavandatud mahust ja Varangu külas Piirituse katastriüksusele alla
100 kw päikeseelektrijaama püstitamiseks.
∙Väljastati kasutusluba Võsu alevikus Kalda tn L3 liitumiskaevust
Kalda tn 23 kinnistuni vee- ja kanalisatsioonitorustiku kasutamiseks.
∙Nõustuti Haljala valla omandis olevale kinnisasjale Kõldu tee L1
isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks.
∙Määrati Rutja külas asuvate katastriüksuste Palmi ja Ustavi jagamisel ja piiride muutmisel tekkivatele katastriüksustel lähiaadressid ja sihtotstarbed.
∙Määrati Võsu alevikus 95 katastriüksusele uued koha-aadressid.
∙Eraldati valla eelarvest SA-le Võsu Kuurort 1 666 eurot tegevustoetuseks, Kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetuse kasutamata jäägi 1666 eurot tagastamiseks.
∙Kinnitati Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks
esitatud taotluste hindamiskomisjon alljärgnevalt:
-Kultuuri-ja spordikomisjoni esindajad Martti Samolberg,
Ahti Bachblum, Krista Keedus ning asendusliikmed Maiga
Parksepp, Avo Seidelberg.
-Kogukonnakomisjoni esindajad Triin Toming, Tiia Laidla,
Riina Kaptein ning asendusliikmed Tea Treufeldt, Anneli Alemaa.
-Eelarve-ja majanduskomisjoni esindajad Meelis Kuzma, Leo
Aadel, Tea Treufeldt ning asendusliikmed Rainer Lille, Gerly
Herm.
∙Esitati maakonna arengustrateegia tegevuskavasse planeeritavate kergliiklusteede nimekiri.
∙Otsustati kasutada 2020 kaasava eelarve jääk ettepanekute hääletamisel teiseks jäänud ettepaneku „Terviseraja arendamine Tatruse külas krossiraja piirkonnas“ realiseerimiseks ja tellida plaanitava Tatruse tervisepargi ala geoaluse ja raja märgistuste tegemine.
∙Nõustuti volikogu keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjoni
ettepanekuga kajastada Haljala valla arengukava 2021-2030 teksti
osas ja tegevuskavas Tatruse sise- ja välilasketiiru rajamine.
∙Tehti kokkuvõte ühinemislepingu investeeringutekava täitmisest ja esitati volikogule teadmiseks.
∙Infotunnis arutati
-riigipoolse eriolukorra investeeringutoetuse kasutamist

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
ISTUNG NR 41

Võsul, rannaklubi saalis 29. septembril 2020 kell 16.00.
Istungil osales 14 volikogu liiget: Leo Aadel, Anneli Alemaa,
Leo Bergström, Annika Hallimäe, Alvar Jõe, Aivar Maurer, Jaan
Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Aide
Veinjärv ja Vello Väinsalu. Krista Keedus ja Triin Toming osalesid istungil veebikeskkonna Microsoft Teams vahendusel.
Istungil ei osalenud Urve Kingumets, Rainer Lille ja Greete
Toming.
Otsusega nr 160 kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2020-2031 eelnõu.

ISTUNG NR 42

Võsul, rannaklubi saalis 20. oktoobril 2020 kell 16.00.
Istungil osales 13 volikogu liiget: Leo Aadel, Anneli Alemaa,
Leo Bergström, Urve Kingumets, Aivar Maurer, Jaan Meerits,
Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming,
Triin Toming ja Vello Väinsalu.
Krista Keedus osales istungil veebikeskkonna Microsoft
Teams vahendusel.
Istungil ei osalenud Annika Hallimäe, Alvar Jõe, Rainer Lille
ja Aide Veinjärv.
Määrusega nr 81 muudeti Haljala Vallavolikogu 16.10.2018
määruse nr 40 „Haljala valla arengukava 2018-2030“ Lisa 1 ja
kinnitati uues redaktsioonis „Haljala valla arengukava 20212030“
Otsusega nr 161 võeti teistkordselt vastu AKA Natura koostatud Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneering ja
tehti vallavalitsusele ülesandeks korraldada detailplaneeringu
avalik väljapanek ja arutelu.
Otsusega nr 162 nõustuti Toolse külas asuva kinnistu registriosa nr 1224730 koosseisus olev katastriüksus Rannaküla tee,
pindala 451 m2, sihtotstarve transpordimaa 100% tasuta omandamisega Haljala vallale.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.
haljala.ee.
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Sport

Võsu esimene sügisjooks oli osavõtjate rohke

SPORT

Võsu paaristurniiri tennises võitsid
Kaido Ehasoo ja Artur Antropov
Laupäeval, 17. oktoobril toimus Võsu
saviliiva
väljakul
ilmastikuolude tõttu korduvalt edasi
lükatud Võsu paaristurniir Võsu Cup.
Turniiril
osales
viis paari. Võitjatena väljusid Kaido
Ehasoo ja Artur
Antropov (pildil),
teisele kohale tulid Toomas Põld ja Kristjan Madisson, kolmandale Urmas Traus ja Vitali Kalinin.

Esimene saak salves
Pühapäeval,
27.
septembril
algas
Võsu spordihoones
seitsmeetapiline
lauatennise seeriavõistlus. Esimesel
etapil osales 20
võistlejat. Kindlakäeliselt oli võidukas eelmise seeriavõistluse võitnud
maardulane Maksim
Sharofost.
Teise koha võttis Anatoli Lans lauatenniseklubist Spinmaster.
Edukalt esines noormängija Feliks Nersesjan Maardust, kes jäi
finaalmängus kolmandaks. Neljanda koha saavutas Kadrinast
pärit Siim Arakut, kes tunnistati parimaks noormängijaks. Parim
veteran oli Jaanus Lokotar. Haljala valla parimana jõudis seitsmendale kohale Kunnar Vahtras.
Lauatennise seeriavõistluse teine etapp toimus 25. oktoobril.

Haljala maadlustiim osales
G. Vahari mälestusvõistlustel
3. oktoobril toimusid Varblas kümnendad Gustav Vahari mälestusvõistlused maadluses. Caaro SK osales võistlusel 15
maadlejaga.
Haljala vägilane Kahro Pallon saavutas kehakaalus +65kg
pronksmedali. Selle kehakaalu parim oli klubikaaslane Elar
Hinno, kes treenib igapäevaselt Kadrinas. Kahrol tuli medali
eest palju vaeva näha ja sai võidetud vastane, kes kaalub koguni
118 kg.
Samas kehakaalus võistles Võsu Kooli õpilane Simon Henry
Lust, kes osaleb Haljalas toimuvatel treeningutel. Simonil loosiga ei vedanud ja sellel korral sõidab võistlustelt tagasi võiduta,
küll aga heade kogemustega.
Simoni noorem vend Eric Lust osales võistlusrühmas, kus
vastased kaalusid kuni 47 kilogrammi. Eric alustas võistlemisega
alles eelmisel nädalal ja see oli tema teiseks võistluseks. Sellel
korral saavutas 8. koha.
Treener Marger Pormann

Novembrikuu spordikalender
L, 21.11 kell 10.00 Trenažööritriatlon Võsul
P, 22.11 kell 10.00 Koroona seeriavõistluse II etapp Võsu spordihoones
P, 29.11 kell 10.00 Lauatennise seeriavõistluse III etapp Võsu
spordihoones
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Lääne-Virumaa jooksusarja finaaletapiks saanud esimene
Võsu sügisjooks tõi Võsu rannaala mändide alla 220 liikumisharrastajat. Meeldivalt palju oli
osalemas ka kohalikke Haljala
valla jooksusõpru. Vaatamata
hommikusele vihmale kujunes
jooks vihma vaibudes ilusa sügisilmaga spordisündmuseks. Jooksul osalejad olid sündmuse korraldusliku poolega väga rahul.
Kõik osalejad said finišeerudes
Lääne-Virumaa
jooksusarja
osalejamedali. Eri jooksude medalid annavad kokku pusle, mistõttu on pusletükkide kogumine
saanud omamoodi spordiks.
200 meetri pikkusel tillujooksul võtsid mõõtu sarja kõige
pisimad – 4-6aastased jooksulapsed. 29 osaleja seas oli kiireim kogu sarja tillujooksudel
domineerinud Henri Jaakson,
kuni nelja-aastastest poistest
võitis Võsu kohalik poiss Konrad
Ruut, tüdrukute kiireim oli Janeli Pukk, N4 vanuseklassi võitis
kohalik tüdruk Ronja Ruut.
7-10aastastel lastel tuli läbida 650 meetri pikkune jooksu_

distants. Kokku lõpetas selle
distantsi 36 jooksusõpra. Jooksu võitis alles M8 vanusegruppi
kuuluv Eryk Krawczyk, M10
vanuseklassi kiireim oli Maikel
Magnus Välja, tüdrukute kiireim
oli Laura Tomson, N8 vanuseklassi kiireim oli Demi Petra
Ilves.
Noortejooksu distantsiks oli
2,3 km ja sellel võistlusmaal
võistlevad 11-14aastased noored.
Noortejooks on ka Lääne-Virumaa jooksusarja punktitabelisse
minev distants. Noortejooksu
kiireim oli Haljala jahilaskmise
klubi esindav Robin Randoja,
M12 vanuseklassi kiireima aja

jooksis välja Igor Krawczyk,
tüdrukute kiirem oli N12 vanuseklassi esindaja Anett Liisa
Parts Aegviidust ning N14 klassi
kiireim tüdruk oli Kairi Jagant
Kundast.
Põhijooksu 9,2 km rada viis
jooksjad Võsu rannaala kergliiklusteelt Käsmu ja tagasi. Päikeseliseks pööranud ilm ja vaikne
tuul tegi jooksust tõelise maiuspala. Meeste konkurents oli väga
tihe ja õigeaegse pika spurdiga
pani oma paremuse maksma
SK ProRunner esindaja Rauno
Reinart, teisele kohale tuli Artur
Sadovski ning kolmandaks tuli
Steven Rehelem. Naiste hulgas

ei olnud vastast Liis-Grete Arrole, teisena lõpetas Irina Savinitš ning kolmandana Karina
Jaunmuktane. Võitjad olid oma
sooritusega väga rahul ja lubasid
ka järgmisel aastal meie jooksusarjast osa võtta.
M16 klassis võidutses Uku
Aasrand, M40 klassi kiirem oli
Maido Hermsalu, M50 klassis
Kaido Saar ning M 60 klassis
Ants Einsalu. Naiste arvestuses oli N16 klassi kiireim Kaili
Jagant, N40 klassis Eve Kitvel,
N50 klassis Ingrit Ernits ning
N60 klassis Malle Rohtla.
Lääne-Virumaa
jooksusari
pakkus sel aastal elamusi rekordarvule jooksusõpradele ning
osalejate väga kiitva tagasiside
saanud Võsu sügisjooks saab toimuma ka 2021. aasta oktoobris
olles kindlasti ka Lääne-Virumaa jooksusarja üheks etapiks.
Kõik tulemused leiab aadressilt
nelson.racetecresults.
com/results.aspx?CId=16267&RId=6071
Vahur Leemets
Võsu sügisjooksu korraldaja

Haljala korvpallirahvas aitas kaasa Guinessi rekordi sünnile
Eesti Korvpalliliidu toel sai
Haljalaski 19. septembril Eesti
korvpalli 100. sünnipäeva puhul
osaleda üleriigilises vabavisete
Guinnesi rekordi loomise üritusel, mille eesmärk oli 71 erineval väliväljakul tabada vähemalt
100 000 vabaviset. Loodetud
tähiseni jõuti kogu Eesti korvpallirahva jõul juba kell 16.28,
kokku visati 76 erinevas kohas
114 700 korvi.
Rekordi püstitamine toimus
maailmakoristuspäeva raames,
nii oli Haljala ürituse nimeks
„100 000 vabaviset vs 100
000 koni“. On selge, et oma

Palli saatsid korvi poole pea poolsada tublit osalejat. Foto: G. Toming

spordiplatse kasutades peame

neid ka ise korras hoidma, tervislikud eluviisid ei tähenda vaid
sportimist, vaid ka oma elukeskkonna eest hoolitsemist.
Haljala kahel väljakul lisati
rekordisse omalt poolt 2000 tabavat viset, korvi poole saadeti
aga kõvasti rohkem palle - 3185.
Korraldajatel tegi meele rõõmsaks tõsiasi, et lisaks kohalike
korvpallimeeskondade liikmetele oli kohale tulnud ka lihtsalt
huvilisi,
lühemaid-pikemaid,
naisi kui mehi. Nimekirjadest
leidsime hiljem 44 nime, oma
esindused panid välja Haljala
valla meeskonnad RLV Massi-

ve, NGU Haljala, BC Haljala,
Škoda Rakvere. Üllatusena osales SK Viljandi U16 võiskond.
Viljar Larin, Haljala ürituse
peakorraldaja, jäi toimunuga
enam kui rahule: „Ületasime
eesmärgi, olime Lääne-Virumaal enim korve tabanud paik.“
Lisaks sellele tundis korraldusmeeskond heameelt, et huvilistele pakuti võimalust veeta vaba
aega tervislikult, värskes õhus,
tehes ära midagi nii olulist Eesti
riigi ja rahva rekordite raamatusse aitamisel.

võistkonda - Võsu Volle 1 ja
Võsu Volle 2. Väga pingelises ja
tasavägises mängus sai otsusta-

vaks lisapunkti võitmine teises
geimis, mille sai Võsu Volle 1.

Greete Toming

Selgusid võrkpalli parimad
Kevadel eriolukorra tõttu edasi lükatud meistrivõistlused
võrkpallis toimusid oktoobri
esimesel nädalavahetusel. Osales kaheksa võistkonda: Vatku,
Vergi, Haljalast ja Võsult kaks
võistkonda ning kaks külalisvõistkonda Kuusalust. Seda,
kuidas läbi viia võrkpallivõistlus kaheksale võistkonnale ühe
päeva jooksul, teadis peakohtunik Aarne Innos suurepäraselt.
Peakohtunikul oli varuks kaks

varianti, kas kuulutada võistluspäev lõppenuks kuue või üheksa tunniga. Üksmeelselt valitud
kuus tundi tähendas, et mängiti
kaks geimi kuni 14 punktini ja
kahe kaotusega langeti välja.
Finaali esikoha pärast võitlema jõudsid Vergi ja Haljala
esimene võistkond, võitjana
väljus Haljala esimene võistkond, teiseks jäid Vergi võrkpallurid. Kolmanda ja neljanda
koha peale mängisid kaks Võsu

Advendikontsert

Nele-Liis V
Vaiksoo
ja Olav Ehala

Haljala Rahvamajas
20. november kell 20.00

29. november
kell 17.00
Haljala Rahvamaja

uusika
Tantsum lilt
b
m
sa
an

D
TRONI

RE
Sissepääs tasuta

KINO
HALJALA RAHVAMAJAS
1. detsember
kell 19.00
Piletid 4€/5€

Vahvaim
VUNT a
S
valimin I
e!

Laudade broneerimine 3250444. Avatud baar. Pilet 5 €.
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Kartulikoored, vanad tennised ja
metallist ämbrid ei ole pakendid

TEATED
SEB ANNAB TEADA
Võsul lõpetas töö Meie kaupluses asuv SEB pangaautomaat. Elanikel, kes varasemalt
SEB pangaautomaati kasutasid, soovitatakse edaspidi
kasutada, kas kaupluse juures
asuvat Swedbanki pangaautomaati või sularaha väljamakse teenust Meie kaupluse
kassas. Samuti on võimalik
kasutada Omniva poolt pakutavaid finantsteenuseid (maksete vastuvõtt jm), mille kohta
saab rohkem informatsiooni
küsida postkontorist või Omniva infotelefonilt 661 6616.

AS RAGN-SELLS TEAVITUS
Tulenevalt postiteenuse olulise kallinemisega kehtestab
Ragn-Sells alates 1. septembrist 2020 paberarvete väljastamise teenustasu suuruses 1,15
eurot. Tegemist on arve tootmise, ümbrikustamise ja postitamisega seotud kuludega.
Kõikidel klientidel on alati
võimalik saada tasuta arveid
e-mailile või tellida e-arve
otse internetipanka. Lisaks
saab igal ajal vaadata ja tasuda arveid Ragn-Sellsi iseteeninduses
www.ragnsells.ee/
iseteenindus.
Kui inimesel ei ole endal ligipääsu e-postile, siis kindlasti
on see võimalus tema perekonnaliikmetel, lähikondlastel
või toetusisikutel. Ragn-Sellsi kogemus näitab, et paberarvete kasutamine ei tulene
niivõrd sellest, et inimesel ei
ole ligipääsu alternatiivsetele
kanalitele, vaid on seotud varasemate harjumustega.
Rohkem
informatsiooni
leiad Ragn-Sells kodulehelt.

Haljala Valla Sõnumid
VÄLJAANDJA:
Haljala Vallavalitsus
ASENDUSTOIMETAJA:
Kent Kerner
KONTAKT:
leht@haljalavald.ee
TIRAAŽ:
2100
TRÜKK:
Printall AS
KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ
KOJUKANNE:
Omniva
Kaastööd ja reklaami avaldamise
soovid edastada hiljemalt kuu 15.
kuupäevaks toimetuse
meiliaadressile.

Tihti laekub vallavalitsusele
infot, et mõni taaskasutusorganisatsioon jättis pakendikonteineri tühjendamata. Vallavalitsusele saadetud piltidelt on
näha, et pakendikonteineritesse sokutatakse erakordseid asju
(õigemini juba tavapäraseks
muutunud asju), mida sinna
tegelikkuses panna ei tohi. Nii
on pakendikonteineritest leitud
tugitoole, sõidukite lammutusosi, metallist ämbreid, õunu,
ehitusjäätmeid ja kõike muud,
mille koht kindlasti pakendikonteineris ei ole.
Mõtlematu jäätmete käitlemine seab ohtu kogu keskkonna ja pärsib teistel kogukonna
liikmetel soovi korrektselt pakendeid käidelda, sest olme- ja
ehitusjäätmete sees olevad kor-

rektselt ja keskkonnateadlikult
sorteeritud pakendid ei jõua
ringlussesse, vaid lähevad suure
tõenäosusega Iru jäätmepõletustehasesse või prügimäele.
Lisaks jääb mõtlematu jäätmete käitlemise tagajärjel konteiner tühjendamata, mille tulemusel tekivad vallavalitsusel
lisakulud ning pakendikontei-

ner võib jäädagi mõneks ajaks
ületäitunuks, haisvaks ja küla/
aleviku pilti reostavaks, kuni
segaolmejäätmete vedajaga on
kokkulepitud konteineri tühjendus.
Olgem targemad, paneme
pakendikonteinerisse
ainult
seda, mis on lubatud ja kui
näeme, et keegi paneb sinna
mittesobivaid jäätmeid, siis teavitame neid pakendijäätmete
käitlemise korrast.
Pakendi
sorteerimisjuhenditega saab tutvuda nii Eesti
Taaskasutusorganisatsiooni,
Tootjavastutusorganisatsiooni
kui ka Eesti Pakendiringluse
kodulehtedel.
Kuldar Pärn
Haljala valla planeerimis- ja
keskkonnaspetsialist

Õigesti hooldatud korsten tagab sooja ja ohutu olemise
Küttekoldeid on oluline regulaarselt ja korrektselt hooldada,
sest vastasel juhul võib neist alguse saada tulekahju.
Kütteperioodi eel ja ajal
pea meeles:
∙Sinu kohustus on hoida hoone korsten ja tahmalõõrid pragudeta ja puhtad;
∙Sina vastutad, et Su kodu
elektrijuhtmestik ja elektriline
kodutehnika oleksid terved ja
korras;
∙suitsuandur aitab Sul avastada tulekahju selle alguses. Paigalda ka vingugaasiandur;
∙Sa ei tohi jätta kütte- ja soojendusseadmeid (pliite, ahje,
katlaid, soojapuhureid jms)
järelevalveta;
∙ära sulata külmunud torustikku lahtise tulega.
Kütmisel pea meeles:
∙pliiti, maja- või saunaahju
tuleb kütta mõõdukalt. Liigkütmine on hoonete süttimise üks
levinumaid põhjuseid;
∙ahi hakkab sooja andma alles siis, kui kütmisest on veidi
aega möödas. Külmade ilmadega küta üks ahjutäis kaks kuni
kolm korda päevas;
∙ära sulge siibrit liiga vara;
∙ära ehita ise kütteseadmeid,
usalda see töö pottsepa hooleks. Pottseppade kontakte
edastab päästeala infotelefon 1524. Pottseppade kontakte on võimalik leida lehelt

PEREPÄEV
KIRBUTURG
Suurepärane võimalus kasutult seismajäänu maha
müümiseks ning uue ja huvitava asemele soetamiseks.
Või küpseta midagi maitsvat ja müü see perepäeva osalistele
mõnusaks ampsuks.
Anna müügisoovist teada - saame Sulle laua valmis panna!

Kauplejaid ootame oma kraami sättima 10.30-10.45.

MEISTERDAMIS- JA MÄNGIMISNURK
Toredate juhendajate abil saab midagi ilusat või hoopiski põnevat
meisterdada ja üheskoos liigutades lõbusasti aega veeta.

Kell 12.00 kogupere
MUSTKUNSTIETENDUS

Tule kogu perega!

MAILIS LEPPARU ja MARTIN RUUDI
tütar HELE RUUDI sündis 28.09.2020

ÕNNITLEME

95

83

LAINE VIRULA
6. november

MARGUS LEEMETS
7. november
VAIKE PEETERMANN
21. november
MARET-HELENE SEENE
28. november
ANATOLI ŠEREMET
30. november

91

ELGA LOEMAA
11. november

89

AINO ANTONS
7. november

81

87

ANTONINA LEVARTOVSKI
6. november
RAIMOND LILLEPÄRG
18. november
EPP-HELINA ISOP
26. november

86

TAMARA NURGA
11. november
HILMA PLOOM
17. november
LAINE KIRS
18. november
JOOSEP-LEONHARD
SESTVERK
30. november

TARVO KOPPEN
5. november
AIDE REINEBERG
8. november

75

TOOMAS KÕRVITS
24. november
UIBO MÄGI
30. november

70

HELMI TAMMEKAND
8. november
ANATOLI POLTAVTSEV
8. november
VIIVI VOORAND
18. november
MALL AROS
22. november

85

REIN MOOSES
20. november

84

SILVI BACHBLUM
10. november
JAAN PINNA
20. november

Meie seast on lahkunud
JAAN SAAR

28.06.1941-05.10.2020

KULTUURIKALENDER

pottsepad.ee;
∙tuhka kogu jahtunult mittepõlevasse kaanega ämbrisse ja
hoia hoonest ning põlevmaterjalist eemal;
∙ära ladusta põlevmaterjali
küttekolde ees ega vahetus läheduses.
∙kui müüritud kütteseadmel
esineb pragusid või sisselangenud telliseid, kutsu kohale
kutsetunnistust omav pottsepp.
Selle kehtivust tuleb enne töö

7. NOVEMBRIL ALGUSEGA KELL 11
Haljala Rahvamajas

ÕNNITLEME VANEMAID

huviringid 2020/2021
MUDILASTE LOOVUSRING
TEISIPÄEV 10.30
Juhendaja Eleri Aitman
KITARRIRING (tasuline)
Kokkuleppel õpetajaga
Juhendaja Lembit Kirsipu

RAHVATANTSURÜHM SEGAPIDI
ESMASPÄEV, KOLMAPÄEV 19.00
Juhendaja Eleri Aitman
RAHVATANTSURÜHM KAKERDAJAD
Kokkuleppel rühmaga
Juhendaja Eleri Aitman

VIIULIRING (tasuline)
ESMASPÄEV, NELJAPÄEV kokkuleppel
Juhendaja Mari Saamot

ASAHI (tasuline)
ESMASPÄEV 18.00, kokkuleppel
Juhendaja Jüri Undusk

POISTE ANSAMBEL
NELJAPÄEV 14.45
Juhendaja Merle Eberhart

DANCEFIT (tasuline)
TEISIPÄEV, NELJAPÄEV 19.00
Juhendaja Natalia Belobokova

KOOLILASTE SHOWTANTS (tasuline)
1.-4. KLASS REEDE 13.15
5.-9. KLASS REEDE 14.15
Juhendaja Kelli Liblikas

AEROOBIKA (tasuline)
PÜHAPÄEV, kokkuleppel
Juhendaja Natalia Belobokova

LAULUKOOR
ESMASPÄEV, NELJAPÄEV 18.00
Juhendaja Sven Rannar
NÄITERING
Kokkuleppel
Juhendaja Martti Samolberg

KIRJANDUS-KULTUURIRING
Kokkuleppel
Juhendaja Maiga Parksepp
MEMMEDE LAULU- JA TANTSURING
TEISIPÄEV 10.00 (Päevakeskuses)
Juhendaja Viivi Voorand

www.haljalarahvamaja.ee

tellimist kindlasti kontrollida
kutsekoja kodulehel;
∙ahju peaks kütma kvaliteetse halupuuga. Võimalusel (eriti
kamina puhul) kasuta lehtpuid.
Kui küttekoldesse visatakse
halva kvaliteediga küttematerjale (okaspuu, pinnud jne),
tuleb küttekeha tihedamini
hooldada;
∙nii kamina kui ahju ukse ees
peab olema tulekindlast materjalist kaitse. Uksega kütteseadme puhul vähemalt 40 cm jagu
koldeava ees ja 10 cm külgedel
ning ukseta kütteseadme puhul
75 cm koldeava ees ja 15 cm
külgedel. Tulekindel ala olgu
pigem suurem kui väiksem.
Päästeameti Ida päästekeskus

KUULUTUS
•Ostame talumaja koos metsa või põllumaaga. Hooned
võivad vajada põhjalikku remonti. Telefon 5666 9006

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

L, 7. november kell 11.00 Perepäev Haljala Rahvamajas
L, 7. november kell 17.00 Jaan Sööt ja Mariann Kiidron – Hingede aja luulekontsert „Lihtsalt armastusest“ Vihula mõisas
L, 14. november kell 19.00 Klaaspärlid Palmses: Kremerata Baltica & Daniil Bulayev Palmse mõisas
R, 20. november kell 20.00 Movembrikuu tantsuõhtu Haljala
Rahvamajas
L, 28. november kell 17.00 Kaire Vilgats ja Paul Neitsov. Kontsertreis „Tähtede poole“ Vihula mõisas
P, 29. november kell 17.00 Advendikontsert „Talveõhtu muusika“
Haljala Rahvamajas
T, 1. detsember kell 19.00 Kinoõhtu mängufilmiga „Hüvasti,
NSVL“ Haljala Rahvamajas
Täpsema informatsiooni sündmuste kohta leiab veebilehelt kultuurikava.ee.

TEADE
Võsu postkontori lahtiolekuaja muudatused
Omniva annab teada, et alates 30. novembrist on ajutiselt muudetud Võsu postkontori lahtiolekuajad ning püsivad lahtiolekuaja
muudatused toimuvad 1. jaanuaril 2021.
Ajutine lahtiolekuaeg 30. 11. – 31. 12. 2020
E, T, N, R 10:00 – 15:00; K 10:00 – 16:00; L, P suletud
Lahtiolekuaeg alates 01. 01. 2021
E, T, N, R 10:00 - 13:00; K 10:00 - 15:30; L, P suletud
Lisainformatsioon telefonil 661 6616 või meilil info@omniva.ee.

RAUNO TEENUSED OÜ
Ehitus
Lammutus
Terrassid
Aiad

Transportteenused
Küttepuude müük
Klotside müük

e-post RaunoTeenused@gmail.com
tel + 372 5864 4962
Müüa erinevaid puitbrikette,
pelletit 6/8mm, kivisüsi
25-1000 kg ja kuivi küttepuid.
TRANSPORT TASUTA.
Kontakt tel +372 5390 0545
või
e-post soojus24@online.ee

Ära lase kurjal võitu
saada enese üle,
vaid võida sina kuri heaga!
/Rm 12:21/
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Imede aeg

KOGUDUSTE TEATED
Haljala Koguduses
Haljala koguduses toimub Haljala kiriku kapitaalse siseremondi
järgne pühitsemine ning ristimise ja leeripüha piiskop Tiit Salumäe juhtimisel laupäeval 21. NOVEMBRIL algusega kl 14. Piiskop
Tiit Salumäe pühitseb kiriku pikihoone restaureerimise töö tulemused. Pikihoone restaureerimine kestis kokku üle aasta ja selle
teostas Muinsuskaitseameti poolt „Eesti parimaks restaureerijaks
2020“ tunnistatud Rändmeister OÜ meeskond. Teenistusel on
plaanis tänada kõiki, kes on omalt poolt kaasa aidanud Haljala kiriku pikihoone restaureerimisele ja selle finantseerimisele. Samal
teenistusel ootab ristimist kaheksa inimest ja leeriõnnistust kuus
leeriõppijat. Pärast teenistust on kaetud kohvilaud. 2020. aastal
saab Haljala kirikus õnnistatud kokku 17 leeriõppijat, mis on senini selle sajandi rekord Haljala koguduses.

E

sku kabelis tähistati 25. oktoobril piduliku jumalateenistusega kabeli pühitsemise 175 aastapäeva. Jumalateenistust juhtis
piiskop Tiit Salumäe, kaasa teenisid Haljala koguduse õpetaja Urmas Karileet ja diakon Ahti Bachblum. Päevakohase meenutusega
175 aasta tagusest kabeli pühitsemise päevast esines Rakvere Teatri näitleja Margus Grosnõi, kes oli seekord Esku kabeli esimese
köstri Juhan Veinmanni rollis. Margus Grosnõi ja Ahti Bachblum
hoolitsesid ka teenistuse muusikalise kujunduse eest. Teenistusel
tänati nimepidi kümneid inimesi, kes Esku kabeli taastamisel ja
ülalpidamisel oma panuse on andnud. Piiskop Tiit Salumäe andis
õpetaja Urmas Karileedile üle EELK aukirja. Samal päeval täpselt 10 aastat tagasi alustas Urmas Karileet vaimulikku teenimist
Käsmu koguduses. Pärast teenistust oli osalejatele kaetud kohvilaud Sagadi mõisas. Sama päeva hommikul oli Eesti Televisiooni
saates “Tähendamisi” võimalik näha lühitutvustust Esku kabelist.
Saade on järelvaadatav.

Käsmu Koguduses
Muinsuskaitseamet märkis ära Käsmu kiriku laelühtri restaureerimistööd, tunnustades lühtrit 2020. aasta väljapaistvalt restaureeritud kunstimälestise nominendi tiitliga.
Lõikustänupühal, 11. oktoobril tähistas Käsmu kogudus oma
asutamise 75. aastapäeva. Muusikalist külakosti tõi Tallinna Peeteli koguduse koor. Jutluses meenutas õpetaja Karileet ka päeva
Käsmus 75 aastat tagasi, mil 21 Käsmu inimest võtsid endile vastutuse Käsmu kiriku ülalpidamise ja korrashoidmise ning kohaliku
koguduseelu korraldamise eest. Pärast teenistust kaetud kohvilaual oli sünnipäevatortide kõrval ka Tallinna Peeteli koguduse
koori liikmete poolt kaasa võetud külluslikult täidetud piknikukorv. Sama päeva hommikul oli Eesti Televisiooni saates “Tähendamisi” võimalik näha lühitutvustust Käsmu kirikust. Saade on
järelvaadatav.

N

ovembrikuuga siseneme kalendriaasta eelviimasesse kuusse, samuti terendab kirikuaasta lõpp.
Aeg, kuhu mahub hingedepäev,
pühakutepäev ja mardipäev, on
ikka olnud enda sisse ja ümber
vaatamise aeg, kokkuvõtete,
järelduste, uute plaanide tegemise aeg.
Pühakutepäeva ja hingedepäeva mõtted kirikukalendris
on sel aastal rõõmustavalt
ühe sõnumiga: hoiame oma
südametes headust, toetume
Issandale kõigis tegemistes ja
ootame, et võiksime Taevase
Isaga koos veeta oma elupäevad
(Rm 12:21 ja Ps 27:1, 4).
Hingedeaeg lubab vaadata
enda sisse, olla koos lähedastega ja teha kokkuvõtteid möödunust, samuti meenutada neid,
keda enam meiega pole. See on
sissejuhatus rõõmsasse aega.
Võib isegi öelda, et hingedeaeg
ise on rõõmus aeg.
Käesoleval aastal oleme kogenud mitmeid raskusi, aga
need on meid arendanud, ühendanud ja tugevdanud. Loodan,
et igaüks meist võib seda aastat
lõpetama hakates mõelda: „On
olnud suurepärane aasta, kus
ma olen saanud õppida uusi
oskusi, loota Taevaisa armule
ja tunda, kui hea on olla koos
lähedastega.“ Armas lugeja, palun, võta praegu hetk endale ja
mõtle, mis on täna hästi? Mille
eest võid olla tänulik? Milliseid

imesid näed enda elus?
Iga päev on ime. Ma usun, kui
tuletame seda endale praegusel
erilisel ajal meelde, siis täitub
süda tänuga. Seda enam, et hingedepäeva juhtsalm kirikukalendris ütleb, et Jumala rahva
hingamisaeg on alles ees (Hb
4:9). See ei tähenda, et täna ei
oleks rahu või häid ande, ikka
on. See salm aga julgustab meid
vaatama tulevikku helgelt ja
lootma, et kuna täna on juba nii
hästi, siis tulevik on veel parem.
Jumala Sõna annab meile selleks veelgi julgustust Jeremija
raamatust: „Sest mina tunnen
mõtteid, mis ma teie pärast
mõlgutan, ütleb Issand: need
on rahu, aga mitte õnnetuse
mõtted, et anda teile tulevikku
ja lootust.“ ( Jr 29:11)
Need rahu mõtted, et anda
meile tulevikku ja lootust, mis
tulevad Jumalalt meie Isalt, on
väga julgustavad. Täna kui meie
ümber on palju ebakindlust,
saame toetuda sellele lootusele,
et Jumal ei ole plaaninud õnnetust ega hävitust, vaid Tema annab meile tulevikku ja lootust.
See on sama, mida eelnevalt ütles Taavet Psalmide raamatus:
„Issand on mu valgus ja pääste,
keda ma peaksin kartma?“ (Ps
27:1) Me võime olla julged, sest
endasse vaatamine annab meile perspektiivi, mida vajame, et
edasi minna uuel ja lootust täis
kirikuaastal ja peatsel uuel kalendriaastal.

EESTPALVED

Hingedeaeg ja mardipäev
(Martin Lutheri sünnipäev) annab sellel aastal erilise võimaluse olla koos perega, heade
sõpradega, töökaaslastega, ja
rõõmustada selle üle, et täna
on hästi. See ongi see ime, et
Jumala arm ja halastus on igal
päeval uus (Nl 3:22-23). Me oleme täna kõik rikkad. Kui mitte
rahaka pangakonto poolest, siis
vähemalt kallite inimeste poolest enda ümber, kes toetavad
ja julgustavad. Kõige tähtsam
on aga, et meil on alati Taevane Isa, kes hoiab meile pöialt ja
mõtleb, et meie tulevik on lootust täis, sest me oleme Tema
moodi loodud.
Praegune kirikuaasta lõpp ja
uue alguse tähistamine on meile märgiks, et võime tähistada
iga pisikest imet ja õnnestumist
oma elus, sest Piibel julgustab
meid selleks. Psalmis 40:1018 öeldakse, et meid tabavad
mitmed õnnetused, aga lootus
meie sees püsib edasi, õnnetus
ei jää kestma ja me võime teada,
et Issand mõtleb meie peale.
See ongi ime ja väärt tähistamist. Selle kohta võime öelda:
„Issanda käest on see tulnud ja
see on imeasi meie silmis“ (Ps
118:23) Olgu meil silmi nendele imedele ja lootust tuleviku
jaoks.
Johannes Vergi,
Ilumäe koguduse
vabatahtlik töötegija

Ilumäe koguduses
Lõikustänupühal olid Ilumäe kogudusel külas sõbrad Nõmme Rahu
kogudusest. Meid teenis diakon Marek Alveus, kirikumuusikuks oli Ove
Sander - Nõmme Rahu koguduse
õpetaja, Sotsiaalministeerumi peakaplan ja EELK assessor. Leerimajas
järgnenud ühises kohvilauas arutasime koguduste edasisi tööplaane,
unistasime suurelt, jagasime koge- Ove Sander.
musi ning tundsime tänu ning rõõmu
üksteisest ja mõnusast sügisilmast. On hea omada sõpru, kes hoiavad meid eestpalves ja teevad üllatuskingitusi!
Soovime omalt poolt Nõmme Rahu kogudust tervitada ja õnnitleda hiljaaegu osaks saanud tunnustuste puhul! Nimelt pälvis
õpetaja Ove Sander EELK Teeneteristi II järgu ordeni ja organist-koorijuht Imbi Laas EELK Teeneteristi III järgu ordeni. Tänu
olgu Jumalale tema hoole ja armastuse eest!

JUMALATEENISTUSED JA TEATED
ILUMÄE KOGUDUSES JA KIRIKUS
Jumalateenistused armulauaga igal esimesel ja kolmandal
pühapäeval kl 13.
Pärast jumalateenistust kohvilaud Leerimajas.
HALJALA KOGUDUSES JA KIRIKUS
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 10.
Õhtupalvused Haljala kirikus igal väiksemal kirikpühal kl 18.
Haljala koguduse piiblitunnid Haljala koguduse kantseleis
Rakvere mnt 12, II korrus iga kuu teisel teisipäeval algusega kl 19.
ESKU KABELIS (Haljala kogudus)
Jumalateenistused armulauaga iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval kl 12.30
KÄSMU KOGUDUSES JA KIRIKUS
Hommikupalvused igal hommikul kl 8-9
Jumalateenistused armulauaga igal pühapäeval kl 15
Käsmu koguduse piiblitunnid toimuvad Käsmu Meremuuseumis
iga nädala reedel kl 19

Ilumäe koguduse töötegijad uute akendega Leerimaja ees.

Vabatahtlikud leerimaja korrastamas

K

adrina 1909. aasta kirikuraamatu lehtedelt
47-49 pärinevast ärakirjast on lugeda, et „Palmse
valla talupoeg Josep Muidik
kingib Ilumäe kiriku omanduseks 800 ruutu suuruse maatüki, mille väärtus on kolmsada
rubla, köstri- ehk leerimaja ja
kõrvaliste hoonete jaoks“.
Aegade jooksul on Leerimaja kasutus olnud väga kirju.
Algselt on maja kasutatud koguduse töö korraldamiseks ja
köstri eluruumideks. Hiljem
on siin olnud kolhoosi kontor,
tsiviilkaitse ladu, postkontor ja
eluruumid. Käesoleval ajal on
kogu hoone koguduse kasutuses. Korda tehtud ruumis, mis
algusaastatel oli kirikuõpetaja
töökabinet, toimuvad külmal
perioodil
jumalateenistused,
koosolekud ja koguduse õpetaja kõnetunnid.

Selleks, et tegevus saaks toimuda ka teistes ruumides, tulid
sel suvel leerimaja korrastamisele appi vabatahtlikud koos
Einar Laignaga. Suurest algsest
leeriruumist eemaldati vana tapeet ja vahelagi. Välja tulid ilus
lagi ja palksein, millel on mitmes kohas näha toonaste leerilaste nimesid. Koguduse „raudvara“ Villu Jahilo meenutab, et
pisikese poisina jooksis ta seal
toas leerilaste pinkide vahel.
Sellesse ruumi valmistas nüüd
Einar Laigna talupojastiilis altari. See on paljurännanud teoloogi tänukingitus oma lapsepõlve kogudusele. Pärast seda
kui värvitud said ka põrand ja
ahi ning puutöömeister Andres
Napp vahetas välja kaks lagunenud akent, on suur leerituba
taas valmis koguduse kooskäimisteks, seminaride ja loengute
läbiviimiseks ning vajadusel ka

peiede korraldamiseks.
Järgmisena seisab ees tühjalt
seisnud eluruumide puhastamine ja remont. Hakatuseks said
välja viidud kasutuskõlbmatud
esemed ning mööbel, mis saadeti konteineriga utiliseerimisele.
Suur tänu kõigile, kes on
andnud oma panuse Leerimaja
uue hingamise tulekusse! Eriline tänu kuulub Einar Laignale,
Indrek Petersoole, Tiiu ja Mati
Straussile, Arvi, Johannes ja
Luule Vergile ning Aadu Aldile.
Kogudus jätkab ideeprojektide koostamist ning koostööpartnerite ja rahastajate leidmist tegevussuundadele, mis
aitaksid kogu Leerimajale ja
selle krundile leida tänapäevast
otstarbekat lisakasutust.
Õie Alt,
Ilumäe koguduse
juhatuse esimees

L

ootuse Jumal, kingi meile lohutust ja rahu. Julgusta meid usus, et meie lahkunud armsad on Sinu kätes
ning tõsta meie pilk üle haudade ülestõusnud Jeesusele.

K

õigeväeline,
halastaja
Jumal, kinnita ja hoia
meid oma Elavas Sõnas ja
aita meid, et me seda õigesti
mõistaksime ja kindlas usus
sellest sõnade ja armastustundega tunnistaksime.

H

ea Taevane Isa, me
täname Sind Martin
Lutheri ja kõigi teoloogide
ja vaimulike eest, kes on olnud ustavalt Sinu sõna kuulutanud läbi oma uurimus- ja
teadustööde.

A

rmastuse ja rahu Jumal,
lõpeta meie juures kõik
vaen ja kõik riid ning aita, et
me igaühega rahus elaksime
Jeesus Kristuse eeskuju järgi.

HALJALA VALLA
KOGUDUSED
EELK Haljala
Püha Mauritiuse kogudus
Rakvere mnt 1b, Haljala,
45301 Lääne-Virumaa
õpetaja Urmas Karileet 5851
5800; urmas.karileet@eelk.ee
Diakon Ahti Bachblum 5 361
3273 ahti.bachblum@eelk.ee
Juhatuse esimees Margus
Punane tel 504 9998
a/a E552200221028664113
SA Esku Kabel
(EELK Haljala kogudus)
Vello Väinsalu, vellovainsalu@
gmail.com; tel 504 7916
õpetaja Urmas Karileet 5851
5800; urmas.karileet@eelk.ee
a/a E942200221046039021
EELK Ilumäe kogudus,
reg kood 80208231
Ilumäe küla, Haljala vald
45414 Lääne Virumaa
Hooldajaõpetaja
Meelis-Lauri Erikson
tel 5 345 8594 e- post:
mlerikson@gmail.com
Juhatuse esimees Õie Alt
tel 5 809 1356;
e-post: ilumae@eelk.ee
Ilumäe kalmistuvaht Anne
Sambla tel. 5 341 8156
a/a EE241010502001277003
Oreli remondi toetuseks:
a/a EE021010031313678227
www.facebook.com/ilumae
kirik/
EELK Käsmu kogudus,
reg kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu, Haljala
vald 45601 Lääne-Virumaa
Õpetaja Urmas Karileet 5851
5800; urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esimees Heino
Laanemets tel. 517 9356
A/a EE861010502018079003
Vainupea kabel
Vainupea küla Haljala vald
45446 Lääne-Virumaa
a/a: EE392200221058315555
Mario Luik Vainupea küla
selts MTÜ tel 5 559 8316
e-post: marioluik@gmail.com
www.vainupea.ee
Sakussaare Metodisti
kogudus Sakussaare küla
Haljala vald 45438
Lääne-Viru maakond
a/a EE092200221018330949
Pastor Hans Lahi

