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Võsu kooli asus juhtima

V

Aet Kruusimägi

õsu Kooli kolm aastat juhtinud Liina Altroff asus tööle Jüri Gümnaasiumisse ja tema kingadesse astus
varem õppejuhina tegutsenud Aet
Kruusimägi.
Võsu Kooli direktori ametikoha täitmiseks
kuulutas Haljala Vallavalitsus välja avaliku
konkursi, kuhu laekus 7 kandidaadi avaldused.
Haljala valla haridusjuht Kristi Tominagas
märkis, et vestlusvooru kutsuti kuus kandidaati, kuid vestlusvooru ajal loobus üks ja nii
peeti vestlused viie soovijaga.
„Kõik kandidaadid olid tublid ja omasid
eelnevat kogemust haridusvaldkonnas,“ kommenteeris Tomingas. „Aet Kruusimägi kasuks
rääkis see, et ta esitas hästi läbi mõeldud
kontseptsiooni - visioon oli tugev. Lisaks väljendas ta ka väga selget soovi ja valmisolekut
kooli juhtida ning Võsu Kooli heaks midagi
ära teha.“

UUS DIREKTOR
„Kandideerimise idee panid idanema kolleegid,“ tunnistas Võsu Kooli värske direktor.
„Nägin, kuidas neile mõjus Liina lahkumise
teade – „demotivatsioon“ missugune. Võsu
Koolis on juhte vahetunud suhteliselt tihedalt
ja see on koolipersonalile tekitanud teatava
hoiaku.“
Kruusimägi kinnitas, et mõistis oma kolleege hästi, sest tundis seda ka ise. „Väike ärevus, et kellest saab uus juht ja kas ta arvestab
eelmiste juhtide poolt paika pandud arengusuundadega? Muudatused on vajalikud, kuid
ka stabiilsus on oluline.“

„Nii mõnigi kolleeg pöördus minu poole, et
sa ju kandideerid, eks,“ jätkas ta. „Ju nad siis
nägid, et olen valmis uute väljakutsetega rinda pistma. Arutasin kandideerimist mitmete
inimestega - otsus ei tulnud kiirelt. Siinkohal
aitäh kolleegidele, kes mind tagant utsitasid
ja abiks olid!“
Aet Kruusimägi on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste magistri koolieelse lasteasutuse pedagoogika eriala.
„Enne Võsule sattumist töötasin Kadrina
lasteaias Sipsik rühmaõpetajana,“ meenutas
Kruusimägi. „Võsule sattusin tänu ühele tollasele lapsevanemale, kes pööras mu tähelepanu, et Võsu Kool otsib lasteaedadele õppejuhti - 1.märtsil 2017. aastal alustasingi tööd.“
„Nende kolme siin veedetud aasta jooksul
on mul olnud võimalus Liisi ja Liina kõrval
areneda ja kasvada lasteaia poole kohaga
õppejuhist Võsu Kooli direktoriks. Olen neile ääretult tänulik, et mul on olnud võimalik
koos nendega üles ehitada süsteem sujuvaks
üleminekuks lasteaiast kooli. Lasteaias oleme
võtnud kasutusele tänapäevasemaid meetodeid laste õpetamisel, lasteaiatöö korraldamisel ning õpetajate motiveerimisel.“

MIS EDASI?
„Minu kandideerimise üheks motiiviks on
koolipere töö- ja õpirahu tagamine,“ ütles
Kruusimägi. „Tean, kui oluline on õpetajaskonna jaoks, et senised arengusuunad ja juhtimiskäekiri jätkuksid ning õppeaasta algaks
rahulikus meeleolus, tuttavas õhkkonnas.
Kahe eelmise koolijuhi pedagoogilised põhimõtted, väärtused ja juhtimisvõtted olid

kooskõlas minu omadega. Ma soovin seda
kõike jätkata.“
Aet Kruusimägi sõnul on Võsu Kooli eripäraks ja tugevuseks alushariduse ja põhihariduse sümbioos – kooli vastutus on toetada
lasteaialaste kasvamist õpihimulisteks, ennastjuhtivateks ja sotsiaalselt aktiivseteks inimesteks ning teha kõik, et needsamad lapsed
tuleksid hiljem meie kooli sooviga õppida ja
sellest rõõmu tunda.
„Nii moodustub terviklik hariduskontseptsioon, mis seob alus- ja põhihariduse ühiste
sihtide ja väärtuste ümber,“ märkis koolijuht.
„Võsu Kooli eesmärk peab olema õpilaste parim võimalik areng.“
Mis mõtetega Võsu Kool uude õppeaastasse suundub? „Algavasse õppeaastasse liigume
nende mõtetega, mis kevadel sai õpetajatega
arutatud.“
„Lasteaedades jätkame projekti- ja
õuesõpet. Meie asukohast tingituna hakkame
arutama loodushoiu ja jätkusuutliku kasutamise põhimõtete rakendamist. Ühe klassiga
võtame oskusainetes kasutusele mitteeristatava hindamise, kahes algklassis hakkame
tasapisi võtma kasutusele üldõpetust. Korra
kuus hakkavad toimuma projektipäevad.
Õpilastele on tulemas tunde andma mõned
uued ja lahedad noored õpetajad: kunstiõpetus, informaatika ja füüsika. Uus õppeaasta
saab olema huvitav ja tegus. Plaane on palju,
kuid kiiret pole, ikka tasa ja targu.“

Haljala Vabadussõja mälestussamba
kolmas tulemine

N

eil päevil 90 aastat tagasi tehti viimaseid ettevalmistusi kogu Haljala
kihelkonna
suursündmuseks
– Vabadussõjas langenute mälestussamba avamiseks Haljala
kalmistul. Kohaliku kirikuõpetaja Martin Nurme kavandatud
sammas avati suure pidulikkusega ja 2000 inimese osavõtul
7. septembril 1930. Paraku ei
jätnud ajalootormid meiegi
mälestusmärki puutumata –
see kõrvaldati Nõukogude võimu poolt 1945. Meie rahva kunagist võitu jäi aastakümneteks
meenutama kummaline trepiga
küngas kalmistul – ja vaid vähesed teadsid, et kolmeks suureks tükiks purustatud sammas
ise lebab sellest vaid mõned

meetrid eemal sügaval liiva all.
Laulva revolutsiooni päevil,
23-24. augustil 1988, kaevasid
Haljala muinsuskaitsjad – peamiselt toonased koolipoisid,
värsked vilistlased ja õpetajad
– samba tükid välja. Need olid
unustamatud hetked. Õla pani
alla „Viru“ kolhoosi Haljala ehitusosakond ning mustast Karjala graniidist samba taasavamine
toimus 24. veebruaril 1989.
Neist aegadest on möödunud
üle 30 aasta. Eelmisel suvel kogunes rühm huvilisi – suurelt
jaolt needsamad, kes toona
samba taastamisega seotud olid
– ning otsustas, et samba väsinud ümbrus vajab uuendamist.
Tänaseks on see töö tehtud:
paigaldatud on kena kivikate

ja lipumast, muudetud haljastust ning mõtteid on veelgi.
Seekord on algatajad tundnud
suurt tuge (mh rahalist) Haljala
vallalt, kellele kuuluvad meie
tänusõnad.
Tähtsaim aga on, et meil
tuleb tasuda auvõlg nende 21
Haljala kihelkonna mehe ees,
kelle nimed ei 90 ega 31 aasta tagasi mälestussambale ei
mahtunud. Igaüks, kes samba
ümber käinud, teab, et sellele
on raiutud 78 Esimeses maailmasõjas ning 28 Vabadussõjas
langenud mehe nime; ent see
oli toonane teadmine. Vabadussõja ajaloo põhjalikum uurimine oli 1920. aastatel, mil
samba püstitamist ette valmistati, alles ees. Vahepealne uuri-

mistöö on toonud uut selgust ja
tänaseks teame, et ühtekokku
langes lahingutes, suri haavadesse või haigustesse vähemalt
49 meie kodukandi meest. Võimalik, et neid oli veelgi, ent
raudkindlat
dokumentaalset
tõestust meie käsutuses praegu
rohkem pole.
Need 21 nime leiavad tee
samba alusele eraldi tahvlil,
mis avatakse ja pühitsetakse 7.
septembril kell 13 – täpselt
90 aastat pärast mälestussamba
avamist. Hea Haljala kihelkonna inimene, oled südamest oodatud sellest pidulikust päevast
osa võtma!
Korraldustoimkonna nimel
Egon Mets

Haljala Vabadussõja mälestussammas avamispäeval 1930.

Tekst: Katrin Kivi
Foto: Kristi Tomingas
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Virumaa Muuseumid SA tegevjuht:
minu töö on alati olnud ka minu hobi
Katrin Kivi
Aastal 2002 Rakvere
linna, Eesti riigi ja toonase Vihula valla poolt
asutatud SA Virumaa
Muuseumid pikaaegse
juhi Ants Leemetsa jälgedesse astus tänavu
märtsis Viljar Vissel.
Siinkohal on hea võimalus Haljala valla elanikele üle rääkida
ja meelde tuletada, mis asutus
on SA Virumaa Muuseumid ja
tutvustada selle väärika asutuse uut juhti – on ju Haljala vald
ühe asutaja õigusjärglane.
„Virumaa Muuseumid on
nagu kaheksajalg – kaheksa
filiaali“, tutvustas sihtasutuse
uus juht Viljar Vissel. Pooled
neist objektidest asuvad Haljala vallas: Palmse mõis, Toolse
linnus, Sagritsa muuseum - Kalame talu Karepal ja Altja kõrts
koos paadikuuridega. Neile lisanduvad Rakvere linnus, Eesti Politseimuuseum, Rakvere
Linnakodaniku majamuuseum
ja Rehbinderi maja.

KES ON VILJAR VISSEL?
„Olen võrokene, kes tuli Virumaale,“ rääkis Vissel, kes praegu elab küll Tallinnas, kuid ei
välista ka Rakverre kolimist.
„Praegu sõidan tööle ja koju
valdavalt rongiga – sõidu aeg
on mõnus puhver, mil saan
päeva sisse elada. Kui tunnen,
et teekond hakkab väsitama,
siis võib-olla maandungi kunagi Rakverre. Olen armunud
Pikka tänavasse, kus maja teise
järel väga võluvad.“
„Olen töötanud Muinsuskaitseametis, SA Eesti Vabaõhumuuseumi
Konserveeri-

mis- ja digitaliseerimiskeskuses
Kanut. Kanut tegeleb kunsti ja
mööbli restaureerimisega, olin
seal osakonnajuhataja,“ tutvustas ta oma varajasemaid tegemisi. „Minu töö on alati olnud
minu hobi, seega pole ma pidanud kunagi tegema midagi, mis
mulle ei meeldi“
SA Virumaa Muuseumid oli
Viljar Visselile juba enne kandideerimist tuttav asutus.
„Tegin Kultuuriministeeriumiga koostöös muuseumitele
järelevalvet,“ selgitas ta. „Seetõttu olen kursis nii kogudega
kui muuseumi endaga. Teadsin, mis siin toimub ja kuidas
organisatsioon on üles ehitatud. Tänu sellele oli mul kandideerides palju lihtsam uksest
sisse astuda.“

MILLISED PLAANID?
„Minu peamine juhtmõte seisneb selles, et see, mis toimib
ja töötab hästi ehk pakub külastajatele naudingut ja on atraktiivne, ja ka muuseumile on
sellest tulu, mis on samuti vajalik osa, siis seda tuleb hoida ja
edasi arendada. Kui aga midagi
tahab järele aitamist, siis tuleb
midagi uut juurde mõelda.“
Virumaa Muuseumid uus
juht tõi välja kolm suuremat
eesmärki.
„Haljala vallas asub Toolse
linnus, mis on maailmamastaabis oluline punkt, sest seal asub
kõige põhjapoolsem ordulinnus. Tegemist on pea ainukese romantilise varemega, mida
pole veel üritatud katustada ja
üles ehitada. Näiteks Rakvere,
Padise, Vastseliina– inimese
jaoks üritatakse objekti teha
käimiskõlblikuks ja kohapeal
füüsiliselt
näidata
ajalugu.
Toolsega on meil aga selline
mõte, et loome hoopis 3D lahenduse - toimub lavastuslik

mäng: paned 3D prillid ette ja
valid puldist näiteks perioodi,
mil linnust ehitati, või perioodi, mil see hävitati, või 19. sajandi. Nii saab kõik ajajärgud
virtuaalselt läbi käia.“
„Usun, et see võiks tekitada
suurt elevust ja huvi. Väärtust
lisab veel see, et sa ei pruugi
olla prillidega kohapeal, vaid
hoopis Kanadas või Austraalias
– laed vastava programmi oma
arvutisse ja saad kogemuse
omas keskkonnas. Selline lahendus annab neile inimestele,
kellel pole nii palju piltlikku
ettekujutusvõimet, võimaluse
saada aimu, milline kõik oli.
Need, kes pärandiga tegelevad,
mina kaasa arvatud, suudavad
lagunenud varemeparki vaadates näha vaimusilmas, milline
objekt oli siis, kui see ehitati.“
Visseli sõnul laieneb 3D idee
ka Palmse mõisa, Linnakodaniku majja ja isegi Rakvere linnusesse.
Aga millal? „Minu vanaema
ütles ikka, et elu pole peaproov,
tuleb kohe kõigega tegeleda
ehk, et 3D idee teostus on järgmise aasta teema – läheneme
uljalt igale taotlusvoorule, kust
on võimalik finantsi saada.“
Teine suur idee on seotud
Palmse mõisaga. Nimelt on
Visselil plaan sellest välja kujundada Balti-Saksa keskus.
„Palmse on Eesti üks uhkemaid mõisaid. See on hea
majakas, tõstame seda veel
kõrgemale. Avatus kohalikule
kogukonnale ja turistidele muidugi säilib, Balti-Saksa keskuse
loomisega soovime, et lisaks
olemasolevale ajalugu populariseerivale kuvandile tekiks
mõisa juurde ka akadeemiline
pool.“
„Keskust loome koostöös
rüütelkonna ja Mustpeade
vennaskonnaga.
Tegemist

Ootused tulevikuks
Eksivad need, kes arvavad, et
peale umbusaldamist ei lähe
uue kooli ehitamine mulle
enam üldse korda. Läheb küll
ja kuidas veel. Olen lihtsalt
teadlikult võtnud alalhoidliku
hoiaku, et mitte anda hinnanguid õppehoone uuele arhitektuursele ja energiatõhusale
lahendusele, lugeda huviga
komisjoni koosolekute protokolle ning oodata esialgselt
sügisele kavandatud ehitushanke maksumuse suurust.
Viimase poolaasta jooksul on
vallavanem korduvalt kinnitanud, et kooli – ja spordihoone
projekteerimine on graafikus
ning põhiprojekti üleandmise
tähtaeg on 17.august. Paraku on
nüüdseks selgunud, et projekteerija soovib juurde lisaaega,
mis omakorda mõjutab oluliselt ehitushanke läbiviimise
ja lepingu sõlmimise ajatelge.
Kui koolipere oli esialgselt valmis kolima asenduspindadele

esimesel vaheajal, siis uue ja
realistliku prognoosi kohaselt
toimub kolimine järgmise aasta
algul.
Projekteerimishanke lähteülesande järgi pidi uue kooli – ja spordihoone ehituslik
maksumus olema 5,4 miljonit eurot koos käibemaksuga.
Hetkeseisuga on projekt kallinenud 400 000 euro võrra
ning projekteerija ei võta ikkagi vastutust selle eest milliseks
võib kujuneda tegelik ja lõplik
ehitusmaksumus aasta lõpuks.
Tõenäoliselt ei aita hankehinna odavnemisele kaasa ka
COVID-19 mõjud majandusele
ja ehitusturule. Üks on selge
nii senisele vallavalitsusele kui
volikogu liikmetele – kaasaegse õpikeskkonnaga koolihoone
tuleb valmis ehitada, maksku
see siis niipalju kui maksab.
Jätke udutamine, et raha ei ole,
aega ei ole või tahtmist ei ole.
See on auvõlg koolipere ees

nende kannatliku meele ja pikaajalise ootuse eest.

VÕSU PEREARSTIPUNKT
JA APTEEK
Juba eelmise aasta sügisel
arengukava ja eelarvestrateegia menetlemisel volikogus
juhtisin tähelepanu katsele
mööda hiilida ühinemislepingu
täitmisest. Pöördusin vastava
märgukirjaga ka õiguskantsleri
poole, kes juhtis tähelepanu
vallapoolsele õigusaktide menetluse rikkumisele.
Mind paneb imestama millise meelekindlusega võitlevad
vallajuhid kaasaegse perearstipunkti, apteegi - ja raamatukoguruumide
ehitamise
vastu vallamaja vahetus naabruses. Ehitamise alustamiseks
on olemas detailplaneering,
keskkonnavalitseja nõusolek,
kandikogu toetav seisukoht ja
lisaks omavahenditele riigieelarvest eraldatud 370 000 eurot

oleks majakaga Balti riikides,
mis keskendub Eestimaa, Saaremaa, Liivimaa baltlastele.
Rüütelkonna peamees parun
von Hahn on väga vaimustatud
mõttest, et koostöö viia sellisele tasemele, et mitte ainult ei
oodata abi, vaid koostöö oleks
kahesuunaline tee. Meie aitame mõtestada ajalugu eestlaste
poole pealt ja nemad lisanduvad oma arhiivide ja kogu üle
jäänud teadmisega sinna juurde“
Viljar Vissel rääkis, et juba
oktoobris toimub Alexander
von der Pahleni 200 juubelikonverents. Üks esinejatest on
von der Pahleni järglane, kes

uute investeeringute elluviimiseks, mis vastab täielikult ühinemislepingu tahtele. Ometi
on tegemist punnseisuga, millest ülesaamiseks ja jätkusuutliku esmatasandi tervishoiu
tagamiseks algatasime Võsu
piirkonna elanike hulgas toetusallkirjade kogumise.

VALLAVALITSUSE
UMBUSALDAMINE
Lihtsam oleks ju istuda volikogus nagu vaikival ajastul,
mitte midagi teha ega öelda
ning nautida voliniku staatust.
Mõnele see kahtlemata sobib,
mõnele kindlasti mitte. Kuna
põhjuseid
rahulolematuseks
on liiga palju, et pealt vaadata
ja vaikida, algatasime umbusalduse vallavalitsuse liikmete
vastu. Isegi kui see läbi ei lähe,
oleme juhtinud tähelepanu
juhtimisvigadele, otsustamatusele ja tegevusetusele. Selles
aga ei ole kuidagi süüdi koroonaepideemia.
Leo Aadel
Volikogu liige

räägib perekonna vaatevinklist, milline oli Alexander von
der Pahlen ja milline on tema
jälg perekonna mälus.“
„Proovime need kaks poolt
kokku viia. Siiani pole keegi
sellega veel täiel määral hakkama saanud. Seda on üritatud,
kuid lõpptulemuseni pole jõutud, dialoogi kahe poole vahel
pole tekkinud.“
Vissel rõhutas, et baltisaksa kogukond ei puuduta ainult
aadlikke ja tegemist on oluliselt laiema seltskonnaga. „Rakveres oli väga suur baltisaksa
kogukond - arstid, kaupmehed,
õpetajad, pastorid - kes ei olnud aadli tiitli kandjad.“

Kolmas suur eesmärk on
seotud Rakvere linnavalitsuse
endise hoonega, täna tuntud
kui Rehbinderi maja, kus on
näitusepinnad.
“Sinna tuleb Eesti ajaloolise
mööbli muuseum, mis hõlmab
perioodi keskajast kuni esimese vabariigini – praegu on
see osa ajaloost katmata. Ka
see projekt on järgmise aasta
teema, kuid eeltööd selleks on
tehtud. Rehbinderi majja tuleb
ka Virumaa ajaloost püsiekspositsioon – esemed, digitaalne materjal. Ekspositsioon
saab olema nii akadeemiline
kui ka mänguline – et kõigil
oleks huvitav.

Vastuseks Leo Aadeli
arvamusloole
Tõesti, koolipere ees auvõlg
tuleb tasuda kõikide nende viivitatud aastate eest, mis Haljala
koolihoone kavandamisele on
kulutatud. Pean aga märkima,
et projekti kallinemisest rääkimine tundub rohkem volikogu
liikme soov mustata praeguse
töö tellijaid ning koostajaid.
Teadupoolest hankis vallavalitsus uue koolimaja projekteerimise kuni põhiprojekti
staadiumini. Eelprojekti põhjal
eelarvestuse tegemine ongi vajalik selleks, et põhiprojektis
parandusi teha ja lõplik ehitusmaksumus kujuneks vastavaks
hankija eelarvele. Ma ei taha
rääkida sarnaselt eelkõnelejale tõenäosustest, küll aga on
näidanud viimased hanked, et
ehitusmaksumuse hinnad on
kukkunud ligikaudu kümme
protsenti. Seega võin kindlalt
öelda, et COVID-19 on oma
mõju juba praegu ehitusturule
jätnud ja hankijale on see positiivne.

Võsu perearstipunkti osas on
Haljala vallavolikogu poolt kinnitatud eelarves perearstihoone
soetamiseks vahendid ettenähtud. Kahjuks hoonet ostetud ei
saadud, sest selleks ettenähtud
summa pakuti oksjonil üle.
Vaatamata sellele on meie hea
ja tubli perearsti Angela Reimal
soetanud Mere tänavale Võsule
kinnistu, kuhu võiks uue perearstipunkti ehitada. Vallavalitsus on igati valmis uue perearstipunkti ehitamist toetama ning
perearsti poolt väljapakutud
lahendus tundub parim ka kõikidele patsientidele.
Meie vallas umbusaldamiste
avaldamine on vist paratamatus. Küll aga ma ei mõista, mis
sellega saavutada soovitakse. Ju
siis on inimesi, kes ei soovi mitte valla arengule kaasa aidata,
vaid selle asemel valda halvas
valguses näidata.
Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem
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Vainupea külavanemaks valiti
Mario Luik
kujul, kuid seejuures mitte tagurlikuks jäädes. Oleme Vainupead viimastel aastatel väga
aktiivselt tutvustanud ja kõiki
lahkelt külla kutsunud. Väga
oluline, et me seejuures oma
päris näo säilitame ning ümbritseva keskkonna nö tarbimist
ise juhime.

Intervjueeris
Katrin Kivi

Juuni lõpus toimunud
Vainupeal küla üldkoosolekul valiti ühehäälselt uueks külavanemaks Mario Luik.
Koosolekult võttis osa 11 külaelanikku 39st, mis andis otsuste
langetamiseks kokku nõutud
kvoorumi. 15. juulil toimunud
Haljala Vallavalitsuse istungil
vastava korraldusega Mario
Luik külavanemaks kinnitati.
Käisime toimetusega uurimas, milliste mõtetega värske
külavanem sügisele vastu läheb.
Mis sind ajendas oma kandidatuuri üles seadma?
Olen Vainupea külaseltsi tänaseks eest vedanud ligemale
kaheksa aastat. Selle aja jooksul
olen õppinud tundma meie küla
inimesi, olusid ning tervikuna
siinseid vajadusi ja ootusi. Paralleelselt külavanema rollis tegutsemine tundus loomulik. Ka
kaasamõtlejad nägid selles väga
loogilist ja külale kasulikku
sammu. Teisalt. Lootsin väga, et
kohapeal leidub inimene, kellel
oleks energiat, tahtmist ja loomulikult ka aega ise külavanemana vastutust kanda. Kui täna
veel sellist inimest ei leidunud,
siis ehk mõne aja pärast. Tiitlid
on toredad, kuid rohkem meeldib mulle tegutseda ja koos olulist korda saata.
Mida külavanemaks olemine
Sulle tähendab?
Olen mulle antud usalduse eest tänulik. See tähendab
eelkõige vastutuse kandmist.
Inimesed vaatavad sinu poole
ja ootavad, et leiad lahendusi
ja viid need ka ellu. Külaseltsi
loomisest alates olen koos kogukonnaga teinud külaelu arendamisel sihipärast tööd. Julgen

väita, et palju head oleme ära
teinud ja sama palju saab veel
ära teha. Seega ei ole suures
plaanis minu jaoks tegevustes
midagi muutunud. Jätkame oma
seniseid ettevõtmisi ja liikumist
järjest tugevama kogukonnatunde saavutamise suunal. Pean
viimast väga oluliseks.
Mida arvad sellest ideest, et
igal külal võiks olla oma külavanem?
Kui külas tegutsevad paiga
arengu ja kogukonna huvide
eest seisvad teotahtelised inimesed, siis minu arvates peaks
laskma neil seda teha. Seda sõltumata tegutsemise nö ametlikust vormist – külavanem, külaselts, aktiivgrupp vms. Eks see
on jällegi usalduse küsimus. Liiga palju tundub olevat näiteid,
kus uued tulijad peavad õigeks
vanadest olijatest üle sõita.
Suurte ideede taha peidetakse
erahuvisid ja varjatakse tegelikke ambitsioone. See muudab
inimesed põhjendatult kahtlustavateks, kinnisteks ja vähem
koostööaltiks. Toimub vastandumine. Siinkohal mõistan
külavanema rolli tähtsust ja vajadust külaelanike silmis. Külavanem on ajast aega olnud oma
küla sees üles kasvanud tubli
mees või naine. Tema kindlasti
ei keera mingit jama kokku ja
seisab omade eest kuni lõpuni välja. Proovin siinkohal olla

teistele innukatele eeskujuks.
Ka mees nö väljast, saab tulla ja
saab olla omaks võetud korraga
kõigi kogukonna liikmete poolt.
Tulles tagasi Vainupea küla
juurde, kuidas külal üldse läheb?
Meil läheb Vainupeal väga hästi. Saan nii öelda, kuna liigume
edasi teadlikult ja tasakaalukalt.
Külaselts toob aktiivsemad
igal aastal kolmel üldkoosolekul kokku, kus saame muresid ja rõõme jagada. Tegutseme üksnes ja ainult avalikes
huvides. Kõigil meist on igal
hetkel võimalus sõna võtta ja
omi seisukohti avaldada. Suurimaks rõõmuks on teadmine,
et meil on kohapeal niivõrd
toredad inimesed, kellele läheb küla käekäik korda. Kes
panustab rohkem, kes vähem.
Eelneval ei ole vähemalt minu
silmis tähtsust kui inimesel on
südames Vainupea oma kindla
koha leidnud. Teatud teemadel
ollakse mõnikord ka eri meelt.
Käib seegi külaelu juhtimisega kaasas. Oluline on seejuures avatud suhtlus. Innukamad
kaasteelised annavad vajalikku
energiat, et kõigi oma tegevuste
kõrval jõuaksin meie küla lippu
kõrgel hoida.
Suurimaks väljakutseks pean
pidevalt muutuvas maailmas
tahtmist ja oskusi säilitada olemasolevat võimalikult ehedal

Mis eesmärgid oled endale
seadnud seoses uue positsiooniga Vainupeal?
Kaks peamist teemat on Vainupeal minu jaoks kogukonna ühtsustunde tõstmine ning
inimeste omaalgatuse soodustamine. Meie kogukonnas on
veel palju neid inimesi, kes erinevatel põhjustel ühisüritustele
ja aruteludele ei ole jõudnudki.
Külavanema rollis on üleskutse
kaasa löömaks ehk senisest kõlavam. Ega kellegi privaatsust ei
tahagi häirida. Suur väärtus on
see kui omasid inimesi teatakse
ja ka lähemalt tuntakse. Teisel
juhul pean silmas töörühmade
moodustamist erinevate valdkondadega tegelemiseks. Aastatega on töölauale palju sisukaid ülesandeid tekkinud. Üksi
neist jõud üle ei käi. Kaasamine
ja tunnustamine aitavad koos
tugevamaks kasvada.
Mitmete suuremate eesmärkide seast pean oluliseks välja
tuua Vainupea küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaarendamist, kiire interneti külla
toomist, Vainupea teemaplaneeringu kinnitamist valla üldplaneeringusse, uue arengukava kinnitamist ning Vainupea
kabeli remondi- ja renoveerimistööde teostamist.
Vainupea küla koos kõige seal toimuvaga inspireerib
kohapeal tegutsema või siis
eemalt kaasa mõtlema. Liigun
koos teistega paari aasta peale
ette mõeldes tarmukalt edasi.
Annan endast seejuures nii palju kui oskan ja jõuan.

HUVITAV

Eakate reis Lääne-Harjumaale
15. septembril

V

äljasõit Haljalast kell 7.00 Aasperest 7.10, läbime Tallinna ja Tabasalu, 8.40 Muraste vaateplatvorm ja mõis,
9.20 Suurupi ülemine tuletorn, sõit läbi Vääna-Jõesuu,
võimas Türisalu pank. 10.30 Keila-Joa juga ja loss, jalutuskäik
mõisapargis, sõit läbi Laulasmaa, 12.30 Kõltsu villa, Treppoja
kärestik, 14 lõuna Paldiskis, Peetri Tollis, 15 A. Adamsoni ateljeemuuseum, 16 jalutuskäik Pakri panga serval, soovijatele võimalusel tõus tuletorni. 17.15 Madise kirik ja Forseliuse mälestuskivi, 18 Padise klooster (nüüd avatud, aga aja- ja rahapuudusel
piirdume seekord väljast imetlemisega) ja mõisahotell, kojusõidul Rummu terikoon ja karjäärijärv, Vasalemma loss, Keila linn.
Sõidame mööda Tallinna ringteed, Aasperre jõuame ca kell 21.
Reisi esialgne hind 40 €
Info ja registreerimine tel 5656 6931 Urve

Karepa kandikogu seadis sihte

K

ui valla lehe veebruarikuu numbris lubasime edaspidi
oma tegevustest kord kvartalis ülevaate anda, siis paraku
pani koroona ka meie kandikogu ootele.
Taaskohtusime juuli lõpus. Olime detsembris-jaanuaris pannud kirja oma nägemused ja arvamused kandikogu tegemistest,
eesmärkidest, valupunktidest, ootustest. Saadud info analüüsi
põhjal esitas Mario Luik (Vainupea uus külavanem – edu talle!) meile tabelid kokkuvõtete ja järeldustega.
Meie kandi külad on väikesed – 2 kuni 44 elanikku, külad
on väga erineva sotsiaalsusega ja erineva hetkeolukorraga. Kandikogu üheks oluliseks eesmärgiks ongi saavutada üle kõikide
erisuste külakogukondade liitmine. Samuti tuleb välja juurida
suhtumine ’põliselanikud vs sisserändajad vs suvitajad’. Ainult
niimoodi ja koos suudame kandiüleseid plaane ja mõtteid teoks
teha. Probleeme, mida lahendada, on seinast seina ja kindlasti
tuleb neid juurde.
Väga oluline on, et kandikogu suhtlus vallavalitsusega oleks
toimiv, operatiivne ja teineteist toetav. Usume, et augustis toimuval kandikogude ja külavanemate koolitusel saame ka sellel
teemal vajalikku uut infot.
Kui seni on kandikogu koos käinud Karepa rahvamajas, siis
edaspidi üritame korraldada oma kokkusaamised kandi erinevates paikades, lähtudes arutusele tuleva probleemi seotusest
paigaga, vajadusest paremini tunda oma kodukanti ja olla ka ise
nähtavam.
Helli Urmet
Karepa kandikogu

PILTUUDIS

Georg Otsa 100. sünnipäeva tähistati väärikalt
Juba seitsmendat aastat korraldasid Toomas ja Hannula Lepp
mittetulundusühinguga
Looduskaitse Võsul rahva seas populaarseks saanud Georg Otsa
mälestuskontserte, ent see kord
oli tegu juubeliaastaga ning seetõttu sai pidu ka suursugusem
kui muidu. Lisaks kontserdile
pühendati suurmeistrile film ja
bareljeef.
Suure hulga Georg Otsa austajatele esinesid 12. juuli õhtul
Rahvusooper Estonia solistid Helen Lokuta ja Aare Saal
ning lemmiklauljad Kalle Sepp
ja Uku Suviste. Õhtut juhtisid
konferansjee Artur Raidmets
ja kupleemeister Peeter Kaljumäe, kes esitasid autentseid
estraaditekste, mis kõlasid Võsu
laval kuuskümmend aastat tagasi. Lisaks meetus seda aega
ka Merike Lang, kelle isa Paul
Rannik koos Ülo Vaidaluga esitas neid tekste etendustel, millest võttis osa ka Georg Ots.
Mõistagi oli kontserdi üheks
oluliseks osaks just Georg Otsa

Hannula ja Toomas Lepp.

bareljeefi avamine, mis tõsi
küll, sel hetkel ajutiselt üles
pandi 3D prinditud kujutisena,
lehe ilmumise ajaks on aga tõenäoliselt see asendunud ehtsa
pronksist bareljeefiga.
Teose autoriks on skulptor
Erika Haggi, kes orginaalbareljeefi lõi 70-ndatel ja mida
eksponeeriti Georg Otsa laeval.
Taiest peeti aga kadunuks ja nii
võeti muuseumist säilinud kip-

sist vormist jäljend ja sellest 3D
print, millest omakorda on võimalik valada pronksist bareljeef. Nüüd on aga selgunud, et
kadunud kunstiteos on hoopis
Georg Otsa nimelises muusikakoolis.
Bareljeefi valmimiseks korraldati suuremahuline toetajate
leidmise kampaania. Bareljeefi
valmistamiseks panid õla alla
Palmse Mehaanikakoda, Me-

tallituba ja Revin Grupp samuti
Meelis Kubitsa juhitud Georg
Otsa fond, mille üheks asutajaks
oli Eri Klas. Lisaks seati projekt
üles
ühisrahastusplatvormile
Hooandja, mille kaudu kaasati
Võsu sõprade ja Georg Otsa talendi austajate abiga enam kui
8000 eurot.
Juubelipidustustele
andis
värvi ka selleks puhuks Georg
Otsast vändatud film, mille
reźissöör on Toomas Lepp, intervjuud tegi Hannula Lepp.
Tegemist on dokumentaalfilmiga, kus Georg Otsa tütar,
õde ja minia ning Võsu inimesed
meenutavad Georg Otsa ja tema
legendaarseid kontserte Võsul.
Kuigi tehniliste viperuste
tõttu ei õnnestunud filmi näha
kontserdipäeval, esilinastus see
16. augustil Võsu Rannaklubis.
Georg Otsa kontserti ja sünnipäevaks valminud filmi toetab
Haljala Vallavalitsus.

Harry Kõrvits, Mario Luik ja Jaanus Nuutre pärast peaproovi Vainupea kabelis.
Foto: Katrin Kivi

Katrin Kivi

HVS

Vanupea kabelis
tulevad lisaetendused
Vainupea mees Jaanus Nuutre lavastas pühakojas Miina Piiri
tükki „Jutt jumala õige“. Peaosas astub lavale palavalt armastatud
Harry Kõrvits.
Lavastust mängiti suve jooksul kuuel korral. Etendus võeti
vastu väga hästi ning piletid müüdi välja kiiresti.
Publiku tungivale soovile vastu tulles on korraldajad võtnud
plaani tuua publikuni lisaetendused 4. ja 5. septembril kell 19
ja 6. septembril kell 16. Piletid on müügis piletilevis ja vabade
kohtade olemasolu korral koha peal.
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
25.06.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Määrati huvilaagri toetus kolmele õpilasele.
• Kuulutati välja avalik konkurss Võsu Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks ja kinnitati komisjon koosseisus vallavanem Ivar
Lilleberg (komisjoni esimees), haridusjuht Kristi Tomingas, Võsu
Kooli hoolekogu esindaja Kristel Tõnisson, Võsu Kooli õppenõukogu esindaja Marina Tomikas, Võsu Kooli lasteaiarühmade õpetajate esindaja Angela Lehtpuu ja haridus- ja noorsookomisjoni esindaja Greete Toming ning kaasata komisjoni töösse ka Liina Altroff.
• Seati sundvaldus Elektrilevi OÜ kasuks Haljala valla omandis
Võsu alevikus asuvatele Lootuse tänava, Võsu rand 1, Mere tn 6, 6a
ja 6b kinnistutele.
• Seoses
tänavakatte
taastamistöödega,
ajavahemikul
29.06.2020–1.07.2020, kehtestati Võsu alevikus ajutine liikluskorraldus.
• Seoses realiseerimisele kuuluva kaasava eelarve ettepaneku elluviimisega otsustati sõlmida koostööleping MTÜga KLOTS.

1.07.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Määrati sotsiaaltoetus seitsmele isikule kokku summas 1246,95
eurot.
• Määrati ühele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
• Otsustati suunata üks isik valla poolt osaliselt finantseeritavale
üldhooldusteenusele.
• Määrati huvilaagri toetus viiele õpilasele.
• Väljastati MTÜ-le Looduskaitse avaliku ürituse korraldamise luba „Sajandi kontsert Georg Ots Võsul 100“ korraldamiseks
12.07.2020.
• Väljastati Pro Rama OÜle reklaamiluba kahe reklaami/teeviida paigaldamiseks Haljala vallas Palmse poe ja mõisa teeristile
22.06.2020 kuni 01.10.2020.
• Rahastati üheksa hajaasustusprogrammi projektitaotlust kokku
summas 23 396,52 eurot, rahaliste vahendite puudumise tõttu jäeti rahuldamata kakskümmend kolm taotlust, üks taotlus jäeti läbi
vaatamata.
• Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
• Kehtestati Osaühing Projekteerimiskeskus koostatud Võsu aleviku Kalda tn 3 maaüksuse detailplaneering.
• Tehti volikogule ettepanek kehtestada, Rahandusministeeriumi
heakakskiidul, Vihula valla üldplaneeringut muutvad Käsmu küla
Põhja tn 7a maaüksuse ja Eisma küla Sulevi kinnistu ja selle lähiümbruse detailplaneeringud.
• Esitati Haljala valla teehoiukava 2020-2024 vallavolikogule
menetlemiseks.
• Esitati Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise kord volikogu kultuuri- ja spordikomisjonile ettepanekute tegemiseks ja seejärel volikogule menetlemiseks.
• Väljastati Reklaamtreiler OÜle luba reklaami paigaldamiseks
Haljala vallas Võsu alevikus Tõusu tänav 4 haljasalale perioodil
02.07-08.07.2020.
• Määrati huvihariduse ja huvitegevuse teenusepakkuja toetus
MTÜ-le Rakvere Korvpall augustikuus toimuvate korvpallitreeningute läbiviimiseks Haljala valla õpilastele ja MTÜ-le Fc Aarik,
huvitegevuse teenusepakkuja toetus, summas 500 eurot ühe kuu
kohta ajavahemikus juuni-august 2020, jalgpalli treeningute läbiviimiseks Haljalas.

9.07.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Väljastati Kauni Muusika MTÜle reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Haljala vallas Kisuvere külas Kivisaare kinnistule 19.0627.07.2020.
• Väljastati Hansa Ilutulestikud OÜ-le luba ilutulestiku korraldamiseks Käsmu külas Lainela Puhkeküla territooriumil 20.07.2020.
• Anti luba MTÜl Looduskaitse paigaldada Võsu rannaklubi hoone seinale Georg Otsa bareljeef.
• Väljastati Migu Talu OÜle luba kontsert-etenduse „Laule ja lugusid loomadest - Turovski ja Adams“ korraldamiseks 18.07.2020.
• Väljastati ehitusluba Haljala vallas Idavere külas Nõgese katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks ja Haljala alevikus Võsu
mnt 39 katastriüksusele elamu püstitamiseks.
• Väljastati projekteerimistingimused Palmse külas Nooremöldri
katastriüksusele püstitatavale abihoonele ja Aasu külas Vanakooli
katastriüksusele püstitatavale abihoonele ehitusprojekti koostamiseks.

15.07.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Kiideti heaks kahe inimese osalemine „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise“ ning tehtud investeeringud loeti vajalikuks ja põhjendatuks.
• Määrati huvilaagri toetus kahele õpilasele.
• Kinnitati neljaks aastaks Vainupea külavanemaks Mario Luik.
• Otsustati eraldada Haljala valla 2020. aasta eelarvest MTÜ Eesti Jahtklubide Liit projekti „Pop-up merekool Meresõber Võsu ja
Eisma sadamas“ läbiviimiseks 2000 eurot, OÜle Migu talu projekti „Laule ja lugusid loomadest“ läbiviimiseks avatud talude päeval
1200 eurot ja MTÜle KLOTS projekti „Tahmaküla kogukonna
korvpalli ja võrkpalli väliinventari uuendamine” kaasfinantseeringuks 460,77 eurot.
• Väljastati reklaamiluba Reklaamtreiler OÜle, Balti Teenused
OÜle, MTÜle Viru Folk.
• Väljastati avaliku ürituse luba Rutja Rannaküla Muusika korraldamiseks ja Vainupea külas kohvikute korraldamiseks.
• Väljastati kasutusluba Võsupere külas Koja katastriüksusele rajatud tuletõrje veehoidlale.
• Määrati Sagadi külas Peebu, Vanamõisa külas Lepiku ja Sakussaare külas Kõrve-Kõrtsi maaüksuste jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Eraldati erateede remondi toetust Palmse küla Kivimurru kinnistu juurdepääsutee rajamiseks summas kuni 1000.00 €.
• Tunnistati riigihankel „Võsu ranna-ala pumptrack rattaraja projekteerimis- ja ehitustööd“ edukaks Hevent Ehitus OÜ pakkumus

hinnaga 26 500 eurot, millele lisandub käibemaks.
• Väljastati Triplex Eesti OÜle luba ilutulestiku korraldamiseks
01.08.2020 Sagadi mõisas.
• Otsustati sõlmida ASga Haljala Soojus sihtfinantseerimise leping Haljala aleviku Uus põik tänava ja tänavavalgustuse projekti
rahastamiseks.

17.07.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Tehti volikogule ettepanek taotleda investeeringu toetust projekti nr 2014-2020.1.04.17-0047 “Haljala Kooli õppehoone ehitamine ja sisustamine” elluviimisel spordihoone ehitamiseks summas
kuni 370 000 eurot.
• Väljastati projekteerimistingimused Lihulõpe külas Kaerasaare
katastriüksuse päikeseelektrijaama, Sagadi külas Sagadi mõisa alal
kahe parkla ja Võsu alevikus Sääse vkt 23 elamu projekti koostamiseks.
• Väljastati ehitusluba Eru külas Arni katastriüksusele ja Käsmu
külas Põllu tn 14 katastriüksusele elamu ehitamiseks, Tatruse külas
Merioru katastriüksusele puurkaevu ja Võsu alevikus Taeva tänava
rajamiseks.
Väljastati kasutusluba Võsu alevikus Kalda tänav 16a elamule.

29.07.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 530 eurot• .
Väljastati MTÜ-le Eisma Sadam avaliku ürituse luba kuni 100
osalejaga “Sadama merepäev ja noorte purjespordiregatt” korraldamiseks 01.08.2020, Võsu Surfikool OÜ-le avaliku ürituse luba
kuni 50 osalejaga “Surfikooli Fest with Hyperbeat Tropic Housebeat & Sax Live” korraldamiseks 01.08.2020, Spordiklubile Aaspere luba avaliku ürituse „Haljala Open 2020“ korraldamiseks ja OÜle Berit Grupp avaliku ürituse korraldamise luba „Viru Folk 2020“
korraldamiseks 7.08 kuni 9.08.2020.
• Määrati huvilaagri toetus ühele õpilasele.
• Kinnitati Võsu Kooli direktori kohusetäitjaks õppejuht Aet
Kruusimägi.
• Kinnitada ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe.
• Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat talveperioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
• Nõustuti veeloa andmisega MTÜle Käsmu Majaka Sadam Käsmu sildumisrajatiste ümbrussesse jääva ala süvendamiseks.
• Tehti volikogule ettepanek algatada Haljala kaugküttepiirkonna
soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2032 koostamine ja
esitada taotlusvooru avanemisel taotlus toetuse saamiseks Haljala
kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava koostamiseks.
• Algatati kolmekümne nelja, enne 01.07.2015 algatatud ja tänaseks päevaks poolelioleva, detailplaneeringu lõpetamise menetlus.
• Lõpetati Haljala vallas Ilumäe külas Kruusa maaüksuse maa ostueesõigusega erastamise menetlus ja alustati riigimaale hoonestusõiguse seadmise menetlust.
• Otsustati seada sundvaldus Haljala valla kasuks, Haljala vallas
Võsu alevikus Kingu silla ja Simona silla vahelise kõnnitee rajamiseks ja avalikuks kasutamiseks, Võsu alevikus Rakvere tee 4, 6 ja 8
kinnistutele.
• Otsustati määrata või muuta Võsu alevikus ning Vergi ja Käsmu
külas kokku kuuekümne liikluspinna kohanimi ja ruumikuju ning
avalikustada vastav korralduse eelnõu valla veebilehel.
• Väljastati ehitusluba Sagadi-Oandu matkaraja, Aukülas Abrami
katastriüksusel paikneva abihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks üle 33% mahust, Käsmu külas Laane tee 19 katastriüksusele
üksikelamu püstitamiseks ja Vainupea külas Metsa katastriüksusele
suvila püstitamiseks.
• Anti kasutusluba Varangu külas Piirituse katastriüksusele rajatud biopuhastile.
• Tunnistati Võsu mnt 4 Haljala alevik kinnistu võõrandamiseks
korraldatud enampakkumine nurjunuks ja võõrandada nimetatud
kinnistu pideva avaliku teavitamise korras.

31.07.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Tehti volikogule ettepanek kinnitada Haljala valla 2020 aasta
esimene lisaeelarve.
• Esitati Haljala valla arengukava 2021-2030 ja arengukava tegevuskava 2021-2024 volikogule menetlemiseks.
• Esitati Haljala valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
aastateks 2020-2031 volikogule menetlemiseks.
• Otsustati moodustada majandus- ja planeerimisosakonda hooldusmeistri koht koormusega 1,0 kohta ja koondada rahandusosakonnast raamatupidaja 0,5 ametikohta.
• Seoses riigiteede pidamisega kooskõlastati ajutine liikluskorraldus Haljala alevikus 3.08. -4.08 ja lubati tööde teostamise ajal,
vastavalt liikluskorraldusskeemidele, kasutada ümbersõitudeks
Haljala aleviku tänavaid.

12.08.2020 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Kinnitati Võsu Kooli direktori ametikohale Aet Kruusimägi.
• Määrati huvilaagri toetus ühele õpilasele.
• Muudeti Võsu Kooli uue hoone detailplaneeringu koostamise,
koolihoone projekteerimise ja ehitamisega seotud küsimuste lahendamiseks moodustatud komisjoni koosseisu arvates komisjoni
koosseisust välja Liina Altroff ja kinnitati komisjoni liikmeteks Aet
Kruusimägi ja Kristel Tõnisson.
• Otsustati toetada ühte isikut hooldekodukulude tasumisel.
• Määrata ühele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
• Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 570 eurot.
• Tehti volikogule ettepanek muuta puuetega isikule eluruumi
kohandamise toetuse määramise ja maksmise korda viies see kooskõlla ministri määrusega ja sätestades selles kohandatud eluruumi
mõjude hindamine ning esitati vastav eelnõu.
• Kiideti heaks 2019. aasta Hajaasustuse programmi projekti „Tõnikse-Liiva joogi- ja tarbevee kättesaadavuse tagamine“ aruanne.
• Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtajaliselt

ning kolm jäätmevaldajat talveperioodil korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
• Määrati Kalda tn 3, Võsu alevik katastriüksuse sihtotstarbeks
elamumaa 100%.
• Muudeti kaheteistkümne Käsmu küla katastriüksuse lähiaadressid.
• Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Haljala vallas Aaspere külas asuvatele Trahteri tee 7a ja Mänguväljaku
kinnistutele.
• Määrati reformimata maatüki ID 67139 koha-aadressiks Lääne-Viru maakond, Haljala vald, Käsmu küla, Ranna tee 10a, sihtotstarve üldkasutatav maa 100% ning taotleda maaüksus munitsipaalomandisse.
• Tehti volikogule ettepanek muuta Haljala Vallavolikogu 20.
märtsi 2018 otsust nr 40 „Kinnistutele Merekooli tn 3 ja Merekooli
tn 5, Käsmu küla, Haljala vald reaalservituutide seadmine“ otsusesse hoidumisservituudi lisamiseks ja esitati vastav eelnõu.
• Eraldati Haljala valla 2020. aasta eelarvest projektitoetust
MTÜ-le Jahilaskmine, summas 2247.38 eurot, LEADER projekti
„Universaalsete kettaheitemasinate soetamine” kaasfinantseeringuks.
• Eraldati Haljala valla 2020. aasta eelarvest investeerimiskulude
alt rahvamajade renoveerimise toetuseks MTÜ-le Võhma Seltsimaja 20 000 eurot.
Nõustuti volikogu komisjonide poolt Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise korra eelnõusse
tehtud muudatusettepanekutega ja tehti volikogule ettepanek kinnitada kord uues redaktsioonis.
• Nõustuti volikogu komisjonide poolt arengukava eelnõusse
tehtud muudatusettepanekutega, tehti volikogule ettepanek võtta
vastu Haljala valla 2021-2030 arengukava ja suunata see avalikule
väljapanekule.
• Kuna volikogu keskkonna-, maa- ja planeeringute komisjonilt
laekus ÜVK arendamise kava variantide osas ettepanekuid, mis
eeldavad kava muutmist, ei saa seda volikogule menetlemiseks esitada.
• Kuna Haljala uue koolihoone projekti võimla osas ei ole võimalik enne taotluse esitamist läbi viia riigihanget, siis otsustati teha
volikogule ettepanek esitada investeeringutoetuse taotlus Haljala
alevikus Uus põik tänava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ning tänava ja tänavavalgustuse (sh sidekaablid) rajamiseks, Võsu alevikus
kanalisatsioonitrassi rajamiseks Jõe tänava algusest kuni Kalda
tänava ülepumplani, Tatruse terviseraja projekteerimiseks ja ehitamiseks ning bussiootepaviljonide paigaldamiseks ja valgustuse
rajamiseks.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNGID
ISTUNG NR 39
Võsul, rannaklubi saalis 18. augustil 2020 kell 16.00.
Istungil osales 14 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström,
Krista Keedus, Rainer Lille, Aivar Maurer, Jaan Meerits, Urmas
Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Istungil ei osalenud Annika Hallimäe, Alvar Jõe ja Urve Kingumets.
Määrusega nr 77 kinnitati Haljala valla 2020. aasta esimene
lisaeelarve.
Määrusega nr 78 kehtestati Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord.
Kehtetuks tunnistati Haljala Vallavolikogu 18.06.2019 määrus
nr 64 „Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise kord“.
Määrusega nr 79 muudeti Haljala Vallavolikogu 16.10.2018
määrust nr 44 “Puuetega isikule eluruumi kohandamise toetuse
määramise ja maksmise kord“.
Otsusega nr 150 taotletakse Rahandusministeeriumi regionaalarengu programmis kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonditöödega seotud tegevusteks toetust järgmistele projektidele:
1. Haljala aleviku Uus põik tänava ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ning tänava ja tänavavalgustuse rajamine;
2. Võsu aleviku kanalisatsioonitrassi rajamine Jõe tänava algusest kuni Kalda tänava ülepumplani;
3. Tatruse külas ja Haljala alevikus asuvatele (Krossiraja
19001:001:0308 ja Võsu mnt 16b 19002:003:0137) katastriüksustele terviseraja projekteerimine ja ehitamine;
4. bussiootepaviljonide paigaldamine ja valgustamine rajamine.
Otsusega nr 151 algatati Haljala kaugküttepiirkonna soojusmajanduse arengukava aastateks 2021-2032 koostamine.
Otsusega nr 152 kehtestati Käsmu küla Põhja tn 7a maaüksuse üldplaneeringut muutev detailplaneering.
Otsusega nr 153 muudeti volikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu: komisjonist arvati välja Vello Väinsalu ning
kinnitati liikmeteks Gerly Herm ja Anti Tõld.
Otsusega nr 154 kinnitati valimistulemuste alusel kultuuri- ja
spordikomisjoni esimeheks Krista Keedus ja aseesimeheks Urmas Osila.
Istungil algatati viie volikogu liikme poolt umbusalduse avaldamine vallavalitsuse liikmete Ivar Lillebergi, Sirje Laigu, Kristel
Tõnissoni, Eha Sirelbu ja Avo Bergströmi suhtes.
Istungil toimus Haljala valla arengukava 2021-2030 eelnõu I
lugemine ja eelnõu suunati avalikustamisele. Lisaks toimus valla
põhimääruse eelnõu I lugemine. Põhimääruse eelnõule ettepanekute esitamise tähtajaks määras volikogu 31. augusti 2020.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.
haljala.ee.
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Mittetulunduslikuks tegevuseks
toetuste andmise kord muutub
Toetuse andmise eesmärk on
arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd,
toetada
kultuuri-,
spordi-,
keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, regionaalelu edendamise ning muid
ühistegevusi ja vaba aja veetmise võimalusi.
Muudatused
võrreldes
18.06.2019 Haljala Vallavolikogu määrusega nr 64 kehtestatud korraga:
TOETUSE LIIGID
• tegevustoetus tegevuste igapäevaseks korraldamiseks
• ühekordne toetus - sihtotstarbeline toetus Haljala valla
elanikele suunatud kultuuri-,
spordi-noorsootöö ja vabaaja
ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue idee algatamiseks,
tegevuste läbiviimiseks vajalike
seadmete ja vahendite soetamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti kaasfinantseerimiseks;
• investeeringutoetus:
Mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele Haljala
vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele
suunatud rajatise (edaspidi ühiselt objekt) projekteerimiseks,
ehitamiseks või renoveerimiseks.
TINGIMUSED
INVESTEERINGUOBJEKTILE
Investeeringutoetuse saamiseks
peab investeeringuobjekt:
• asuma üldkasutatava maa
sihtotstarbega kinnistul või muu
avaliku kasutamise sihtotstarbega kinnistul (sh teemaal);
• olema
munitsipaalomandis ja antud toetuse taotlejale
avalikku kasutusse või olema
toetuse taotleja omandis või
kasutuses. Kui objekt ei ole
munitsipaalomandis, siis on
õigus toetust taotleda, kui objekti omanikul ja kasutajal on

vallaga sõlmitud objekti avaliku
kasutamise leping tähtajaga vähemalt viis aastat peale toetuse
kasutamise tähtaja lõppu. Hoone korral peab kasutustähtaeg
olema vähemalt 20 aastat ja leping kehtima vähemalt viis aastat pärast toetuse kasutamise
tähtaja lõppu.
• olema kajastatud valla arengukavas.
• objekti rajamise või olemasolu vastu peab olema põhjendatud avalik huvi, mida iseloomustab muu hulgas sarnaste
objektide puudumine lähipiirkonnas ning piirkondlik tähtsus.
NÕUDED HINNAPAKKUMUSTELE
• üle 600 euro maksvate tegevuste puhul võrreldavat hinnapakkumust, v.a. juhul kui on
valdkonnas ainult üks teenuse
osutaja. Riigihankekohuslasest
taotleja puhul esitada hinnakalkulatsioon või hanke võitnud
pakkuja hinnapakkumus
• investeeringutoetuse puhul
kolm võrreldavat hinnapakkumist, kui projekti eelarve ületab
1000 eurot või vähemalt üks,
kui valdkonnas on ainult üks
teenuse osutaja.
TOETUSE SAAJA KOHUSTUSED:
Ühekordse toetuse (v.a. avalikud üritused) aruande juurde
(nt. koolitused, seminarid, laagrid, töötoad jmt) lisada nimekiri
osalenud isikute nimede, kontaktide ja allkirjadega.
KAKS TAOTLUSVOORU
Kõige olulisem muudatus on
seotud taotluste esitamise tähtajaga ja senise ühe põhitaotlusvooru ja jooksvate taotluse
esitamise võimalusega.
• Uus korraldus:
 taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse hiljemalt
jooksva aasta 15. oktoobriks.
 kui valla eelarves jääb toetusvahendeid üle, kuulutab vallavalitus hiljemalt enne 1. juunit,
välja täiendava taotlusvooru.

• Teade toetuste taotlemise
kohta avaldatakse Haljala valla
kodulehel ja Haljala valla ajalehes hiljemalt üks kuu enne
taotluste esitamise tähtaega.
TOETUSE ARVELT TEHTAVAD KULUD
Taotleja on kohustatud kõik
toetuse arvelt tehtud kulud välja maksma toetuse saaja arvelduskontolt, st sularahatehingud
ei ole abikõlbulikud.
ABIKÕLBLIKKUSE PERIOOD
Täpsustati taotluste abikõlblikkuse perioodi:
• tegevustoetus 1.jaanuar –
31.detsember
• ühekordne ja investeeringutoetus – vastavalt taotluses
esitatud tähtaegadele, kusjuures projekti alguskuupäev ei saa
olla varasem, kui taotluse esitamise kuupäev
TAOTLUSVORM
Taotlusvormi lisana kehtestatud uus eelarvevorm, kus eelarvetabeli osaks on finantseeringute osakaalud valemina, st et
nii oma-, kui kaasfinantseeringu ja toetuse % joonistub tabeli
täitmisel kohe välja.
MUUDETUD ON HINDAMISKOMISJONI MOODUSTAMISE
PÕHIMÕTTEID
• Hindamiskomisjon moodustatakse alles siis, kui taotlused laekunud ja on näha
seotud isikud – ja mitte ainult
meetme lõikes vaid kõikide
taotluste lõikes, mis laekuvad
– st ükski hindaja ei tohiks
olla seotud mitte ühegi esitatud taotlusega
• Hindamiskomisjon on kuni
9-liikmeline ja sinna kuuluvad
esindajad volikogu kultuuri-ja
spordi-, kogukondliku- ning
eelarvevaldkonna komisjonidest
• Komisjoni koosseisu kinnitab vallavalitsus enne vastavaks
tunnistatud taotluste hindamiskomisjonile edastamist.

LÄBIRÄÄKIMISED TAOTLEJATEGA
Läbirääkimised
(sisaldub
paikvaatlus) taotlejatega eelarve ja/või tegevuste muutmise
osas. Hindamisele läheb lõplik eelarve, st pärast hindamist
toetuse summat ei muudeta
HINDAMINE
• Kui taotlusele ühe kriteeriumi lõikes antud hinded erinevad rohkem kui kahe hindepunkti võrra, tuleb komisjoni
liikmetel, kes andsid teistega
võrreldes madalama või kõrgema hinde, oma seisukoha põhjendus lisada hinde juurde.
• Vallavalitsuse
ettepanek
on taotlus lugeda positiivseks,
kui taotlusele antud hinnete
kaalutud keskmine on vähemalt 3 punkti (lävend). Hindamiskriteeriumite alusel saab 3
punkti anda taotlusele, millel
on üksikud puudused ja vastab
hindamiskriteeriumile
osaliselt. Kuna taotlejale on antud
läbirääkimiste käigus võimalus
enne hindamist oma taotlust
täiendada, muuta ja parandada,
peaks positiivse tulemuse lävend olema vähemalt 3 punkti.
TOETUSLEPING
• sätestatakse, et toetuse saaja esitab nõudmisel vallavalitsusele või vallavolikogu revisjonikomisjonile kõik rahastatud
tegevusega seonduvad dokumendid.
TOETUSE KASUTAMISE ARUANNE
• lisatakse lahter „Piletitulu,
kui oli piletiga üritus“
• Aruande lisana kehtestatud uus kuluaruande vorm, kus
kulude tabeli osaks on tegelike finantseeringute osakaalud
valemina, st et nii oma-, kui
kaasfinantseeringu ja toetuse %
joonistub tabeli täitmisel kohe
välja.
Anneli Kivisaar
Arendus-ja kogukonnaspetsialist

Aeg taas mõelda huvitegevuse peale
Uus õppeaasta on kohe algamas ning jätkub huvitegevuses
osalemine või uue huvitegevuse valimine. Meie vallas on
hästitoimiv toetusmeede huvitegevuse ja huviharidus toetamiseks. Vastavalt korrale on 4
erinevat toetust: õppuritoetus,
transporditoetus,
huvilaagri
toetus ja teenusepakkuja toetus.
Õppuritoetus jaguneb huvikooli õppuri toetuseks ja
huvitegevuses osaleva õppuri toetuseks. Õppuri toetust
saab taotleda rahvastikuregistri
andmetele Haljala vallas elava
7-19-aastase õppuri seaduslik
esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tema seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne
elukoht on Haljala vallas.
Toetust makstakse kuni kahe
huvitegevuse või huvihariduse
eest. Esimese tegevuse puhul
on toetus 100% ja teise puhul
50%, kuid mitte rohkem kui
Haljala Vallavalitsuse poolt
kehtestatud määras. Huvikooli
õppuri toetust makstakse õppeaasta eest, huvitegevuses
osaleva õppuri toetust ja transporditoetust makstakse üheks
kuu eest. Avaldus tuleb esitada

15. oktoobriks.
Transporditoetust
makstakse huvitegevuses osaleja
transpordikulude
katmiseks.
Transporditoetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetele Haljala vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja,
kui õppuri ja vähemalt ühe tea
seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne elukoht on
Haljala vallas. Toetust makstakse juhul, kui huvihariduse ja
huvitegevuse toimumise kohta
ei ole võimalik saada maakonnasisese ühistranspordiga,
sellisel juhul kompenseeritakse sõidukulu kommertsliini
sõidupiletite alusel. Kui aga
huvihariduse ja huvitegevuse
toimumise kohta ei ole võimalik saada ühistranspordiga,
kompenseeritakse sõidukulud
kuludokumendi alusel rahvastikuregistri andmetele Haljala
vallas elava 7-19-aastase õppuri seaduslik esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tea seadusliku esindaja rahvastikuregistri
järgne elukoht on Haljala vallas. Kuludokument on vanema
poolt esitatud sõidupäevik, kus
on kirjas õppuri nimi, kuupäev,
kilomeetrite arv. Arvestama

ALATES 1. SEPTEMBER 2020
Liinid 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 23, 26, 28, 32, 34, 38, 41, 42, 46, 54, 63
ja 65 lähevad üle talvistele/kooliaja sõiduplaanidele.

peab, et vallavalitsuse ei hüvita rohkem kui 50 eurot kuus,
ülejäänud võimalik kulu jääb
vanema kanda. Avaldus tuleb
esitada 15. oktoobriks
Huvilaagri toetust saab taotleda rahvastikuregistri andmetele Haljala vallas elava
7-19-aastase õppuri seaduslik
esindaja, kui õppuri ja vähemalt ühe tea seadusliku esindaja rahvastikuregistri järgne
elukoht on Haljala vallas. Toetust makstakse õpilasele aastas
ühes huvilaagris osalemiseks
kuni 50% huvilaagri maksumusest, kuid mitte rohkem
kui Haljala Vallavalitsuse poolt
kehtestatud määras. Tänane
määr on 200 eurot. Toetuse
saamiseks esitatud avalduses
palume andmeid laagri toimumise aja, laagri korraldaja ja
maksumuse kohta. Avalduses
võib välja tuua ka muid andmeid. Avaldusi saab esitada
jooksvalt kogu aasta vältel,
kuid vähemalt kaks nädalat
enne huvilaagri toimumist.
Teenusepakkuja
toetust
saab taotleda äriregistrisse registreeritud juriidilised isikud,
kes pakuvad huvitegevust või
huviharidust Haljala valla ter-

ritooriumil Haljala valla õppuritele. Toetatav tegevus peab
olema kooskõlas valla arengukavaga ja huvihariduse ja
huvitegevuse kavaga. Teenuse
pakkujal ei tohi olla riiklike ja
kohalike maksude võlgnevusi või võlgnevusi Haljala valla
ees. Teenuse pakkuja toetust
makstakse teenuse pakkujale
töötasu kulude katmiseks ja
vahendite soetamiseks. Toetuse taotlemiseks esitab teenuse
pakkuja valda taotluse 15. novembriks.
Avaldused tuleb esitada kõigil, kes toetust saada soovivad,
sh ka neil, kes möödunud õppeaastal avalduse juba esitasid.
Avaldusi ootame valda alates
septembri algusest. Õppuritoetuse blankett on kättesaadav
valla kodulehelt. Kui mingil
põhjusel valitud huvitegevus
lõpetatakse, siis on vanemal
kohustus sellest kohe teavitada vallavalitsust. Täiendav info
haridusjuht Kristi Tomingas,
tel 325 8637, e-post kristi.tomingas@haljala.ee
Kristi Tomingas
Haljala valla haridusjuht

Suveliin 14 Rakvere – Tapa – Võsu lõpetab.
Sõiduplaanid ja info: www.peatus.ee, www.ytkpohja.ee
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HALJALA VALLAVALITSUS KUULUTAB VÄLJA
TAOTLUSVOORU MITTETULUNDUSLIKE
TEGEVUSTE TOETAMISEKS

Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada
kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, regionaalelu edendamise ning muid ühistegevusi ja vaba
aja veetmise võimalusi.
TOETUSE LIIGID:
1) tegevustoetus: Haljala vallas registreeritud mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja seltsingutele eraldatav toetus
avalikkusele suunatud kultuuri-, spordi-, noorsootöö ja vabaaja
veetmise tegevuste igapäevaseks korraldamiseks, tutvustamiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.
2) ühekordne toetus: mittetulundus- ja äriühingutele, sihtasutustele, seltsingutele ja üksikisikutele eraldatav sihtotstarbeline toetus Haljala valla elanikele suunatud kultuuri-, spordi-,
noorsootöö ja vabaaja ürituse ühekordseks korraldamiseks, uue
idee algatamiseks, tegevuste läbiviimiseks vajalike seadmete ja
vahendite soetamiseks või mõnest fondist rahastatava projekti
kaasfinantseerimiseks;
3) investeeringutoetus: mittetulundusühingutele, sihtasutustele ja äriühingutele Haljala vallas asuva avalikkusele suunatud hoone või avalikkusele suunatud rajatise (edaspidi ühiselt
objekt) projekteerimiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks.
Taotluste esitamise tähtaeg on 15.oktoober 2020 kell 16.00.
Taotlusvorm ja eelarvevorm on kättesaadavad https://www.
haljala.ee/oigusaktid. Tähelepanu! Vormid on UUED!
Lähem info: Anneli Kivisaar, arendus-ja kogukonnaspetsialist,
tel 5251127, e-mail: anneli.kivisaar@haljala.ee
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Koroonahooaja
lõpetuseks
J

aanuaris alanud 4-etapiline Haljala valla koroona seeriavõistlus
kolis peale eri- ja hädaolukordi Võsule ja sai lõpplahenduse 12.
juunil. Võitjad selgitati kolme parema etapi tulemuste järgi. Kolm
etappi võitnud Tauno Jõgiste oli kindla käega ka neljandal etapil
saades järjekordse esikoha ja võites ühtlasi üldkokkuvõttes. Teise
koha võitis Hillar Elva, kolmas oli Aivar Strazdin – mõlemad olid
sama edukad ka üldkokkuvõttes, saades vastavalt siis teise ja kolmanda koha. Viimase etapi parim naismängija oli Tatjana Osokina.
Tatjana oli võitja ka üldarvestuses, teiseks jäi Meeli Ruuto.
Täname kõiki osalejaid ja Kadrina Novuse klubi ning isiklikult
Hillar Elvat abi eest võistluse korraldamisel! Järgmisel hooajal planeerime viie-etapilist sarja, alustame oktoobris.

Foto: Avo Seidelberg

Korvpallipidu meie õuel
4. juulil Haljalas peetud Eesti
meistrivõistluste etapp 3×3 korvpallis kujunes igas mõttes tänavuse hooaja seni kõige põnevamaks ja dramaatilisemaks. Alates
sellest, et U18 vanuseklassi finaal
peeti vihmasajus väljakul, mis
meenutas rohkem uisuplatsi, lõpetades sellega, kuidas kohalik
kangelane Rain Veideman, kelle
nimega korvpallisärk ripub spordihoone lae all, otsustava kaugviskega kolmekesi mänginud
Boftile finaalis võidu tõi.
Boft tuli laupäeval kohale vaid
kolmekesi, kui särgi tõmbasid
selga lisaks oma sünnilinnas
pallinud Veidemanile ka Martin
Dorbek ja Jaan Puidet. Kui alagrupist läks Boft üsna kindlalt
edasi täisedu kolme võiduga, siis
juba alates veerandfinaalist hakkasid Bofti mehed võitlema väsimusega. Tasub mainida, et World

Touri ehk eliitsarja mängud peeti
spordisaalis, kus kiirelt läks õhk
umbseks ja raskeks. Poolfinaalis
läks Boft vastamisi tänavuse turniiri kõige tituleerituma tiimiga,
kui väga võimsa algusega suudeti lõpuks Riia meeskonda 21:18
võita. Kohtumises oli mitmeid
murdemomente, kus endised
Euroopa meistrid ja EM-hõbedad olid oma teed minemas, kuid
meie esivõistkonnal oli igal korral mingi vastus olemas. Võidu
vormistas kodupubliku marulise
toetuse saatel Haljala oma poiss
Rain Veideman vabaviskejoonelt. Finaalis mängis Boft Viimsi
võistkonnaga. Kohtumine kulges
tasavägiselt kuni lõpuni, kus erinevate dramaatiliste juhtumiste
lõpetuseks tabas Veideman raske kaugviske ja tõi Boftile 22:20
võidu ja auhinnatšeki 1000 eurole. Kolmanda koha matšis sai Riia

21:16 jagu Kvartetist.
U18 turniiril tavapärast vastasseisu ei toimunud, kui oma
suurimalt rivaalilt FTC-lt täiendust saanud Keevitajad (Markus
Ilver, Kasper Suurorg, Ralf Küttis ja Hugo Kivilo) alistas 18:8
Tellisetööd OÜ meeskonna, kes
mängis koosseisus Joonas Riismaa, Kardo Kilk, Kaur Torn ja
Ken-Martti Reinart.
Amatööride turniiril võtis
Estravan (Reigo Päkk, Andres
Andrei, Georg Tambre ja Jaan
Lorens) finaalis 21:11 Teeme
trenni (Riivo Siimon, Andre
Treial, Fredi Parker, Richard
Jõgi) nimelise võistkonna. Kolmandaks võitleks ennast RLV
Massive (Aron Kuusik, Mihkel
Mager, Raiko Orumaa ja Sander Karro), kes alistas 11:8 Haug
Creative’i (Elari Asi, Erkki Mäeorg, Heiko Küla ja Madis Haug).

“Eriti vanade meeste” ehk 40+
kategoorias suutis Haug Creative (Elari Asi, Erkki Mäeorg,
Madis Haug ja Matis Merivee)
19:7 finaalis alistada meeskonna
nimega Sajebonks.
Koos korvpalliga toimus ka
Perepäev kus oma oskusi ja tehnikat näitasid Päästeamet, Lahemaa Vabatahtlik Merepääste.
Elektri tõukerattaga sai panna
ennast proovile osavus rajal.
Haljala ja Võsu noortekeskuste
ühisel jõul said lapsed omale
näomaalingud. Keerdtrepp õpetas lastele uusimaid Kendama
trikke.
Korraldajad tänavad kõiki
toetajaid üritusel osalejaid ning
võistlejaid. Kohtume juba 3. juulil 2021. a.
Avo Seidelberg

Erakordne seeria erakordse lõpuga
Haljala valla 8 lauatennise seeriavõistlus oli mitmes mõttes
erakordne. Esiteks tavaliselt
aprilli
viimasel
pühapäeval lõppenud hooajale pandi
punkt augusti esimesel pühapäeval. Seerias osales rekordarv osalejaid – 65. Rohkesti
oli neid osalejaid, kes osalesid seitsmeetapilise sarjal vaid
ühel etapil ja vähem kõikidel
etappidel osalejaid. Sarja võib
nüüdsest pidada ka rahvusvaheliseks kuna osalesid ka
põhjanaabrid soomlased. Sarja üldine mängutase oli kõrge
– Eesti reitingutabeli esimese
saja mängijate osalus oli se-

niste hooaegadega võrreldes
kõrgeim.
Hooaja viimase etapi võitis esimest korda Võsu sarjas
osalenud Narva mängija Sergei Petrov, teiseks jäi eelmise
etapi võitja Aleksei Nikonorov
Mustvee
lauatenniseklubist.
Kolmanda koha mängus võitis
Maksim Vuhka Maardust oma
klubikaaslast Maksim Sharofosti. Parim naismängija oli
Virge Juutila, parim noor Siim
Arak, parim omakandi noor
Mihkel Arak. Parim veteran
Jaanus Lokotar. Haljala valla
parim mängija oli Allar Raudla.
Sarja üldvõitjaks kuulutati

maardulane Maksim Sharofost, kes oli enne lõppvõistlust
kogunud piisavalt punkte, et
esikoht võita ka viimasel etapil 20ndaks tulles. Teine koht
Anatoli Lans Maardu LTK-st.
Ja üle aastate taas esikolmikus
meie oma valla mees – Allar
Raudla. Noorte arvestuses olid
liidrid vennad Arakud, esikoht Mihklile, teine Siimule.
Esikoht veteranide arvestuse

TEATED

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

25. september alates 10.00
VÕSUL VALLAMAJAS
Etteregistreerimine
telefonil 325 8644
5669 4345

kuulus Avo Seidelbergile, teine
Aarne Idavain ja kolmas Tarmo
Nuija. Haljala valla parima tiitli
võitis Uno Ridal, teine Toomas
Sõgel ja kolmas Kristo Malkus.
Juba septembris algab Haljala valla lauatennise 9. seeriavõistlus – 27ndal kuupäeval.
Tavapäraselt on sügisese avaetapi auhindadeks kohalikud
aiasaadused.

• Ostan sõidukeid, maastureid, kaubikuid! Pakkuda võib
igas seisukorras! Tel 5565 9595
• Korstnapühkija 5560 4046

Järgmine Haljala Valla Sõnumid
number ilmub septembrikuu
viimastel tööpäevadel.
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Haljala Kultuuriseltsi tegevustest
Haljala Kultuuriseltsil sai läbi
pool aastat kestnud projekt „
Tervislikult, loovalt ja taaskasutatavalt“, mida rahastas Kohaliku Omaalgatuse Programm ja
Haljala Vallavalitsus.
Projekti käigus toimusid
erinevad kursused ja töötoad.
Enne jõule õpiti valmistama
maitsvaid käsitöökomme, mida
hea kingikotti panna.
Algajad kunstnikud õppisid
maalimise algtõdesid ja osalejatel valmisid kaunid moonimaalid.
Mosaiigikursusel kaunistati esemeid ja loodi huvitavaid
mustreid keraamilise plaadi kildudest. Kriidivärviga restaureeriti mööblit ja õpiti kriidivärvi
valmistama ning värviga kaetud
esemeid viimistlema.
Taimse päritoluga toorainetest valmistati kolmekäiguline
vegan õhtusöök.
Toortoidu õpitoas tutvuti

REBEKAH ANA GALLAGHER ja KRISTJAN PÕLLUAAS
poeg RAFAEL KRISTJAN JOSE PÕLLUAAS
ündis 21.06.2020
JULIANA ZAINULLINA ja KRISTJAN ALANURME
poeg KRIS ARTHUR ALANURME sündis 24.06.2020
MARI-LIIS TAMM ja TIMMO KUUSKLA
poeg TRISTAN KUUSKLA sündis 07.07.2020
HELIS MAASIK ja PERT PIISKOPPEL
poeg FREDY PIISKOPPEL sündis 22.07.2020
KRISTIINA VOLMER ja MEHIKE TAMBIK
tütar MARELLE-MIA VOLMER sündis 24.07.2020
KADI JÕESALU ja MIKO VAINSALU
tütar MILEENA VAINSALU sündis 27.07.2020
HEILI VELLEMA ja CLAID POLL
poeg HENRY POLL sündis 05.08.2020

Foto: Haljala Kultuuriselts

erinevate toorsalatite valmistamise võimalustega ja põnevate
salatikastmete valmistamisega.
Salati kaste annab toorsalatile
maitse.
Kalligraafiakursusel omandati ilukirja erinevaid kirjaviise.

Oli huvitav ja mitmekülgne
projekt ja vahvad osalejad!
Haljala Kultuuriseltsi tegemistega saab end kursis hoida
seltsi Facebooki lehel https://
www.facebook.com/HaljalaKultuuriselts ja kui sul on mõt-

teid ja soove, mida tahaksid
edaspidi seltsis teha või õppida
võid julgelt kirjutada oma ettepanekud meilile haljalakultuuriselts@gmail.com.
Marju Kirsipu

Kodukandipäev Karepal
11. juulil toimus Karepal juba
20. kodukandipäev. Seekord
natuke teisiti, aga mitte väga.
Hoolimata hommikusest vihmavalingust ja tormiennustustest läks kõik hästi, vihm jäi järgi ja metsade vahel üleliia tuult
ei olnud.
Eelmise aasta laat meeldis
niivõrd, et sooviti tagasigi tulla.
Ja oldigi jälle platsis. Kel katus
pea kohal jäi õue ning ilmakartlikud paigutasime saali.
Kaubavalik sai lai ja mitmekesine: vaibad, seened, roosid nii
istikutena kui moosi ja veinina, kodused pirukad-koogid,
mänguasjad, erinevad saadused
kitsedelt, lai valik õmblustöid,
ravimtaimed, liha ja kala suitsutatult ja hoidistena, veel erinevaid hoidiseid, koduleib, kali,
puutööd jne. Kes laadale tuli,
see midagi ikka leidis. Vahepealse energiasüsti andsid Esteetika- ja Tantsukooli õpilaste
emadest koosnev tantsutrupp.

ÕNNITLEME VANEMAID

Kogu melu juhtis ja infot jagas
Tiia Paist.
Kogu päeva pakkusid kohvi ja head-paremat kohalikud
puhvetineiud. Uus rabarberikook oli pidevalt ahjus. Lisaks
sai saalis vaadata Vainupea elaniku Sigrid Heinlo maale ja ka-

minasaalis meie kodukandipäevade fotonäitust, oli ju seekord
ikkagi 20. kord. Ruume kaunistasid nagu ikka Sirje Liiskmaa
lilleseaded.
Peale mõningast vaheaega,
koristamist ja sättimist koguneti
Inga ja Toomas Lunge kontser-

dile. Sobivalt päevale olid lood
valitud kodust, perest, lastest,
armastusest, põimituna esinejate isiklike lugudega. Mõnusalt
vahetu ja soe.
Tava kohaselt oleks õhtu jätkunud tantsuga. Paljud tundsid
sellest kindlasti puudust aga
üleilmset olukorda arvestades
asendasime tantsu salongiõhtuga. Võib-olla mitte nii populaarne aga midagi uut ja teistmoodi.
Musitseeris Andrus Kurvits ja
koduluulet erinevatelt autoritelt esitas Rakvere Teatri näitleja Madis Mäeorg. Ja kojuminekuks andsid särtsu Esteetika- ja
Tantsukooli tüdrukud tantsutrupist Amici.
Tänud Haljala vallale meid
toetamast. Projekti on rahastatud Kohaliku Omaalgatuse
Programmi vahenditest.
Kohtumiseni järgmisel aastal.
Ene Loo

ÕNNITLEME
AUGUST
97 VILMA KIVISTIK
16. august
95 JOLANDA TAMMIK
25. august
94 AINO EPNER
26. august
92 ÜLO PESUR
21. august
91 MEERI MARTINSON
24. august
91 MARIA VAINLO
26. august
89 KERTU NAAN
2. august
89 ELFI JÄRVALA
7. august
89 VILMA KESKKÜLA
7. august
89 HEINO AMBOS
21. august
89 LALLI RANDOJA
30. august
89 LEMBIT MÄGI
31. august
88 MIMVI NAAN
14. august
88 ASTA RING
23. august
87 ELSA RAUDLA
21. august
86 ELMIINE RAUDBERG
15. august
86 KOIDU KANGUST
18. august
86 REIN LEHTMETS
27. august
85 LYDIA MARGAT
15. august
85 AUGUST KILK
16. august
85 ELLE-VAHTA TAMM
18. august
83 ELVI TIMM
3. august
83 ILMA SOOVER
4. august
82 NADEŽDA ANDRIIŠENA
30. august
81 VELLO RIKS
11. august
81 REIN KUUSIK
21. august
81 GENNADI LAUR
25. august
80 REET JÄRVELA
29. august
75 LILIA TOMMULA
5. august
75 MAIRE VORONOV
20. august
70 RIHO METS
9. august
70 MAIE PETROVA
14. august

SEPTEMBER
96 LAINE KASK
23. september
96 HILDA LEHISTE
25. september
94 ILMA BIIDER
5. september
93 MARTIN ILVES
9. september
90 ESTRA JÜRKEN
10. september
90 LIIDIA SANG
28. september
90 SINAIDA RINNO
28. september
89 JUTA TOOMEL
8. september
89 AINO TAMM
26. september
88 NIINA JAANSOO
5. september
88 MARVI TRANSTOK
20. september
88 ELSI LILLAKAS
23.september
88 ARNOLD KÕIKER
29. september
87 ARNOLD TOMMULA
29. september
86 IRENE SUSI
15. september
86 VIRVE RANDOJA
17. september
85 LIIA KRIIVA
13. september
85 HELVE TULL
22. september
85 GALINA SINILA
29. september
84 VIRVE RAUDE
30. september
83 ENNO TOMING
5. september
83 SAIMA PAAT
29. september
82 TIINA SILLAJÕE
17. september
82 HELVE KENDRA
20. september
82 AAVO ALUJÄRV
30.september
81 VAIKE SAAR
3. september
81 ELDUR TIKERBÄR
19. september
80 LEINI PLUTUS
6. september
80 MARJA KRIIVA
20. september
80 HELDA PAAVO
24. september
75 REIN REIMKEL
26. september
75 MILVI RUMBERG
19. september
75 LY SILD
20. september
75 LEA-AARE RADSIN
23. september
75 ENE MERITS
26. september
70 AIMI DOMNIN
17. september
70 HEINI VIKS
26. september

Meie seast on lahkunud
ERMU VALME
REIN SEENE
ANNE RÜNNE
RIHO KINGUMETS
AINO KRUUSAMÄGI
NATALIA BAHMANN
TIIU SAAVO
MARE RANDOJA

02.10.1934 - 19.06.2020
04.05.1953 - 21.06.2020
18.05.1947 - 30.06.2020
10.07.1960 - 01.07.2020
07.01.1929 - 11.07.2020
19.05.1950 - 16.07.2020
15.12.1941 - 23.07.2020
30.10.1944 - 14.08.2020

15. august on
Neitsi Maarja
uinumise püha ehk
rukkimaarjapäev
September 2020

JUMALATEENISTUSED JA TEATED
ILUMÄE KOGUDUSES JA KIRIKUS
Jumalateenistused igal esimesel ja kolmandal pühapäeval kl 13.
Kaetud on armulaud.
HALJALA KOGUDUSES JA KIRIKUS
Jumalateenistused igal pühapäeval kell 10 kiriku kooriruumis.
Õhtupalvused kell 18 kiriku kooriruumis igal väiksemal kirikupühal.
Sissepääs kiriku idaküljes olevast käärkambri uksest.
Piiblitunnid iga kuu teisel teisipäeval kl 19 koguduse kantseleis.
Loeme Luuka evangeeliumi.
Sügisene leerikursus alustab laupäeval 19. septembril kl 11-13
koguduse kantseleis Rakvere mnt 12, II korrus.
Leeritunnid on kaks korda kuus laupäeviti kl 11-13.
Oma soovist osaleda andke palun teada e-posti aadressil
haljala@eelk.ee.
KÄSMU KIRIKUS JA KOGUDUSES
Septembris teeliste kirikuna avatud iga päev kl 8-20.
Jumalateenistused igal pühapäeval kl 15.
Igahommikused hommikupalvused algusega kl 8.
Iganädalased piiblitunnid Käsmu meremuuseumis,
üldjuhul reedeti kl 19. Nelja aasta jooksul on Käsmu piibiringi
kohvilauas loetud ja läbi arutatud kokku 28 Piibli raamatut.
Jätkuvad pühapäevakooli tunnid sagedusega 1 kord kuus.
ESKU KABELIS (Haljala kogudus)
Septembris teeliste kirikuna avatudiga päev kl 10-18.
Sõnajumalateenistused iga kuu teisel pühapäeval kl 12.30,
liturg diakon Ahti Bachblum.
Jumalateenistused armulauaga igal neljandal pühapäeval
kl 12.20, liturg õpetaja Urmas Karileet.

EESTPALVED

K

õigeväeline Jumal, sa oled vaadanud armus Neitsi Maarja peale ja valinud ta oma Poja, meie Issanda emaks. Juhi
meidki oma armuga, et taevas meil avaneks ja me saaksime osa
Sinu kirkusest.

H

ea taevane Isa, ma täname Sind kauni suve eest ja valminud leivavilja eest. Palun anna kõigile neile, kes leiva meile
lauale toovad rõõmu ja jaksu nende tänuväärses töös.

I

ssand Jumal, hoia, kaitse ja juhata meie lapsi ja nende õpetajaid, kes peagi oma kooliteele astuvad. Täida meid kõiki rõõmu ja õpihimuga.

Leiva õnnistamine

M

a olin ehk paar aastat koolis käinud, kui
hakkas ilmuma minu
tädi raamat toitumisest. Nimeks
pakkus isa „Toit tervise varaait“,
millega tädi kohe nõus oli, sest
raamatu alguses oli palju juttu
toitainetest, nende toiteväärtusest ja tervislikust toitumisest.
See raamat oli kahe õe, minu
ema ja tädi koostöö, mis sujus
üsna valutult, sest meie mitte
eriti suures köögis, valmisid kõik
selles raamatus olevad toidud
külmadest kuumadeni ja soolastest magusateni. Nimelt olid
nad mõlemad head teoorias,
kuid ema ka praktikas. Oli sügav nõukogude aeg ja raamat oli
tolle aja kohta liiga uudne, uute
teadmiste, retseptide ja valmistusviiside pärast. Seetõttu ilmus
raamat suurte sünnitusvaludega,
vaatamata Rein Raamatu selle
aja kohta võrratuile värvifotodele. Kuid mitte sellest ei tahtnud ma... vaid sellest, et õeksed
lõid ka uue leivaretsepti, mille
järgi küpsetatud leib seisis tädi
kirjutuslaual, linase rätiku all 12
aastat. Aeg ajalt lõigati sealt tükke, mis olid söömiseks piisavalt
pehmed, mis aga veel huvitavam, see leib ei läinud 12 aasta
jooksul hallitama.
Veendunud heas retseptis,
asus tädi kirjutama raamatut
„Leib“, mis ilmumata jäigi, sest
ränk haigus viis tervise.
Ema omakorda arendas edasi
meetoitude retseptikogu ja korraldas näituse mitmekümnest
magustoidust, et panna mõtlema oma õpilasi, kes ei tahtnud
uskuda, et magustamiseks ainult
mett kasutades võib valmistada kõiki magustoite, ka näiteks

H

ea Taevane Isa, me palume Sinult mõistlikku ja tasakaalukalt meelt kõikidele valitsejatele, kelle vastutada on nende
rahvaste elu ja tervis. Hoia palun meid kõiki vihavaenu, rumaluse ja kurjuse eest.

KOGUDUSTE LÜHIUUDIS

Ilumäe koguduse töö
kalmistu haldamisel
Ilumäe kogudus on astunud samme, et viia koguduse omandisse kuuluva Ilumäe kalmistu haldamine kooskõlla Kalmistuseadusega. Seaduse kohaselt peab kalmistu haldaja lisaks maetute
andmetele registreerima ka platsi kasutajate isiku- ning kontaktandmed. Selleks, et saada ülevaadet hauaplatside kasutajatest
ning samas ka platside kasutuses hoidmist paremini reguleerida,
on kogudus käivitamas hauaplatside kasutamisõiguse uuendamise protsessi. Töö aluseks on kogudus läbi viinud kalmistu inventariseerimise ning täpsustanud kalmistuplaani. Kinnitamisel
on kalmistu kasutamise eeskiri. Hauaplatsi kasutajale eraldatakse taotluse alusel kasutamisõigus 30 aastaks, selle kinnituseks
saab kasutamisõiguse taotleja vastava tunnistustähe.
Palume kõikidel isikutel, kes kasutavad Ilumäe kalmistul
hauaplatsi, pöörduda kasutamisõiguse uuendamiseks EELK Ilumäe koguduse poole. Seniste platsikasutajate jaoks ei ole platsi kasutamisõiguse uuendamine tasuline, soovi korral võib aga
toimingu käigus teha annetuse koguduse töö heaks. Isikutele,
kes seni Ilumäe kalmistul hauaplatsi kasutanud pole, kuid soovivad seda tegema hakata, on toiming tasuline. Kogudusega saab
ühendust võtta juhatuse esimehe Õie Alti telefonil 5809 1356 või
meiliaadressil ilumae@eelk.ee.

O

torte. Käisin ka ise näitusel ja
oli ema üle väga uhke. Ema suri
vaid 55-aastaselt ja pooleliolev
käsikiri „Meetoidud“ on kaduma läinud. Tädi elas kõrge vanuseni, kuid haigena ja „Leivaraamatu“ käsikirjast on vist midagi
siiski säilinud.
Kumbki aga ei küpsetanud
enam iga nädal leiba, sest tööd
oli palju ja ikka oli midagi uut
õppida.
Nüüd küpsetavad paljud leiba nagu küpsetas
vanaema oma talus
Tartumaal, kus mõlemad õed kasvasid.
Minagi mäletan lapsepõlvest seda lõhna. Olen veel üsna
algaja leivategija, aga
õnneks hakkavad minu
vanima poja käed sügelema, kui juuretis silmapiiril
on ja tema tehtud leib on täiesti
söödav.
Vanad eestlased küpsetasid
elavat leiba. Mida see tähendab? Enne leivajahu jahvatamist prooviti, kas jahvatamiseks
mõeldud terad idanesid või
mitte. Kui ei idanenud, siis neist

teradest leiba ei tehtud. See olnuks surnud leib. Aga inimesele
on vaja elavat leiba. Sest see on
kõige loomulikum ja vajalikum
toit inimesele.
Leib ja puder olid igas talus
peatoidus. Liha või kala oli luksustoit. Iga küpsetis ja puder oli
valmistatud - nagu nüüd nimetatakse – täisterajahust. Kroovitud - või veel hullem - pleegitatud jahust polnud
kuuldudki. Kui

pidusaia küpsetati, siis see jahu
lihtsalt jahvatati peenemaks, ta
oli kohevam, kerkis paremini,
kuid päris valge polnud ta kunagi.
Söögi- või leivapalveta sööma
ei hakatud. Ma ei mäleta, et vanaema oleks andnud suud muule mahakukkunud toidule, kuid
leivale igal juhul. Igas talus olid
oma märgid, mis enne ahju panekut leivataignale vajutati, või
ka lihtne ristimärk. See traditsioon on olnud pikka aega varjusurmas. Seetõttu on hea mõelda, et kui juba leiva küpsetamise
komme on taastunud, taastub
ka muu kombestik ja neid kõrvu
on järjest rohkem, kes kuulevad,
kuidas Jeesus ütleb: “Mina olen
eluleib. Kes minu juurde tuleb,
see ei nälgi iialgi, ja kes minusse
usub, see ei janune enam iialgi.”.
Neil sõnadel on vaja lasta iseendas idaneda, siis saab meist
viljakandev muld. Aamen.
Miina Piir

M

iina Piir on EELK vikaarvaimulik
ja igapäevatööd teeb ta vähihaigete
nõustajana Eesti Vähiliidus ning hingehoidjana EELK haiglate ja hooldekandeastuste kaplanaadis.
Tema sulest on ilmunud raamat „ Kloostripäevik“ talgulise muljetest Soome Lintula
kloostris. Samuti on ta kirjutanud näidendi
„ Jutt Jumala õige“, mida on lavastatud kolmel
korral ja mis räägib sellest, kuidas 98.a. mees peab
Jumalaga sünnipäeva, sest kedagi teist pole enam elus. Vana
ajalooõpetajana tunneb mees hästi Piiblit ja on tegelikult Jumalasse vägagi kiindunud, kuid seda hoolega „varjav“, seega
möödub sünnipäev mõnusa nöögi, hea viski ja mälestustega.
Miina Piir jagas 2. augustil julgustavat Jumala sõna Ilumäe
kirikus ning nautis kaunist ilma kohvilauas koos koguduse
liikmetega.

Taizé laulud Viru folgil:
järgmisel aastal jälle

i, te ei tea, millest te
ilma jäite! Ja mina ei
tea, kuidas jagada seda,
mida me sel nädalavahetusel
Käsmus kogesime! Siiski proovin, sest järgmisel aastal teeme
seda kindlasti jälle. Oleks lausa
egoistlik, kui ma hoiaksin seda
ainult endale.
Ma ei räägigi sellest, kui ilus
on Käsmu loodus ega sellest,
miks Viru folgile tuleb igal aastal mitu tuhat inimest. Seda saab
lugeda mujal ja see oli ainult väike lisakingitus sellele, mida me
Käsmus tegelikult saime.
Minu ammune unistus oli
veeta kaks päeva järjest „Taizé
vaimus“ koos teiste eestlastega.
Käsmu kogudus tahtis folgi ajal
pidada kirikus palvuseid Taizé
lauludega ja kutsus Tallinnast
lauljaid juurde. Need kaks ideed
sobisid kokku ja kombinatsioon
õnnestus.
Pidada kahe päeva jooksul
neli palvust oli juba iseenesest
selline kogemus, mida ma pole
Eestis veel saanud. Palvused te-

kitasid raamistiku, mille taustal
toimusid lihtne elu ja vestlused.
Rohkem pole vaja, et saada õnnelikuks!
Me olime üsna värviline grupp.
Ainus ühine asi oli Taizé palvestiil, mida me oma kogudustes
harrastame. Igaüks oli mõneks
ajaks oma elust ja kodunt välja
tulnud, et Jumala ligiolu tunda
koos uute sõpradega.
Meditatiivsed hetked kontrasteeruvad rahvarohke mölluga: kas pole see üks oluline
element, mis tõmbab inimesi
Taizésse?
Kas Taizé palvused sobivad
mittekristliku muusikafestivaliga kokku? Seda küsiti minult
Pereraadios. Ilma kõhklemata

vastasin jah: Taizé palvused on
ilusa muusikaga ja madala sisseastumislävega.
Sellepärast
võis oletada, et mõni festivali
külastaja leiab kontsertide vahel ka tee kirikusse. Kiriku ustele olime kirjutanud: palvusel
osalemiseks ei pea Sa olema
„usklik“. Piisab sellest vähesest
uudishimust, mis kutsus Sind üle
ukseläve astuma. Tere tulemast!
Me muidugi ei arvanud, et
meie palvused oleks sama atraktiivsed nagu näiteks Dagö
kontsert. Esimesel õhtul oli sellepärast rõõmus üllatus, kui kirik oli pool täis. Teistel päevadel
oli konkurents ilmselt suurem,
aga igal palvusel osales lisaks
meile ka paar uudishimulist,
kelle jaoks see oli täiesti uus asi.
Ma seletasin külalistele: see siin
ei ole kontsert, vaid palvus. Me
teeme oma parimat, et see oleks
ka teile ilus kogemus. Üks selline algaja ütles mulle pärast: „See
oli hea kontseptsioon ja sügav
kogemus.“
Kuna meie palvused olid

avalikud üritused, peeti meid
esinejateks ja sellepärast saime
igaüks endale käepaela, millega
pääsesime kontsertidele. Reedel istusime Lutsojade muusika
saatel Majaka pingile ja nägime,
kuidas kuu alustas vaikselt oma
teekonda üle taeva. Minu jaoks
kõige ilusam kontsert oli Agni-Sandia Hallik laupäeva õhtul.
Ilm aitas kaasa. See oli lihtsalt
perfektne. Kuumus meenutas
Taizéd ja mõnes mõttes oli meil
isegi parem kui need, kes viibisid samal ajal Prantsusmaal:
sest meie saime igal hetkel ujuma minna.
Sel esimesel korral oli meid
ainult kümme inimest. Arusaadav, sest projekti idee oli tekkinud alles kolm nädalat tagasi.
Aga sellest juba piisas. Ma siiski
arvan, et järgmisel aastal tuleb
vähemalt kaks korda rohkem
lauljat ja nende keskmine vanus
on vähemalt poole võrra noorem.
Allikas: Eesti Taizé Sõbrad
(www.laudate.ee).

