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Kaunist kevade algust!
20. märtsil kell 11.37 algab kevad

VALLAVANEMA VEERG

H

Anett Kulbin Eesti Muusikaauhindade jagamisel. Foto: Eesti Muusikaauhinnad

Haljala vald jagas
vabariigi aastapäeval
tunnustusi
H

aljala Vallavalitsus otsustas 10.
veebruari istungil tunnustada
tänukirjaga inimesi, kelle tegevus on kogukonna poolt hinnatud.
Haljala valla tänukiri on tänuavaldus
isikule, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi oma töös või andnud
panuse valla elu edendamisele.
Haljala Vallavalitsus tunnustab valla
tänukirjaga Kelly Vaske, Margus Ristit,
Võsu Südasuve Challenge korraldusmeeskonda, Olev Lippu ja Anett Kulbinit.
KELLY VASK - märkimisväärsete tulemuste eest muusikavaldkonnas
Kelly on lõpetanud 2015. aastal
Haljala Kooli ning erialase hariduse
omandanud Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemias. Kelly on saavutanud märkimisväärseid tulemusi
muusikavaldkonnas. 2019. aastal võitis
ta Noortebändi konkursi. 2020. aastal
ilmus Kelly esimene lühialbum „she
sin(g)s“. Täna töötab Kelly muusikaõpetajana.
MARGUS RISTI - sotsiaalmeediagrupi
Võsu rahvas loomise, haldamise ja
arendamise eest
Margus on sotsiaalmeediagrupi Võsu
rahvas loomise taga. Tänu temale on
see grupp kujunenud Võsu piirkonna
elanike üheks peamiseks infoallikaks.
Tänaseks on sotsiaalmeediagrupil
Võsu rahvas üle 4200 liikme.
VÕSU SÜDASUVE CHALLENGE KORRALDUSMEESKOND - spordivaldkonna järjepideva edendamise eest
Neli aastat Võsu Südasuve Maratoni
nime all toimunud tervisespordi sündmus tegi 2018. aastal hingetõmbepau-

si, et naasta 2019. aastal edukalt uue
sündmusena „Võsu Südasuve Challenge,“ mille üheks käivitavaks jõuks
oli korraldajate soov võtta kasutusse
Eesti üks kaunimaid kergliiklusradu
Võsu-Käsmu suunal. Koroonaviiruse
levikust tingitud keerulises olukorras
saadi sündmuse korraldamisega turvaliselt ja ohutult hakkama.
Enam kui viissada osalejat üle Eesti
ja lähivälismaalt tervitasid võimalust
taaskord sportida looduskaunis kohas.
Sündmuse külastajad viisid Võsu vaimsust laiali üle Eesti, jättes samal ajal
koos kaaslastega oma toetuse kohalikku teenindussektorisse.
MARI-LIIS VOHLI - Käsmu küla laste
mänguväljaku rajamise eestvedaja
Mari-Liis on Käsmu kandikogu liige
ja Käsmu Külaseltsi eestvedaja. Talle
läheb väga korda, kuidas Käsmu külal
läheb ja võimalusel annab alati oma
panuse, et külal ikka paremini ja paremini läheks. Tänu Mari-Liisile on nüüd
Käsmu külas üks vahva mänguväljak,
kus terve küla lapsed toredalt aega
veeta saavad.

OLEV LIPP – tänu kelle entusiasmile
on Haljala Kooli esindajad saavutanud korduvalt üleriigilisel koolinoorte
laskmisvõistlustel individuaalseid ja
meeskondlike medalivõite
Olev Lipp on olnud pikaaegne koolijuht ning täna tegutseb ta koolinoorte laskeringi juhendajana. Olev Lipu
eestvedamisel on õpilased saavutanud
korduvalt koolidele suunatud laskmisvõistlustel märkimisväärseid tulemusi.
ANETT KULBIN - märkimisväärsete tulemuste eest muusikavaldkonnas
Lauljanna Anett Kulbini nimi ei ole
võõras enam ilmselt kellelegi. 2021.
aasta Eesti Muusikaauhindade jagamisel kõlas tema nimi päris mitu korda
– kahel korral võitjana ning ühel korral nominendina. Anett on Eesti aasta
naisartist ja aasta popartist, nomineeritud oli ta aasta albumi kategoorias.
Võsu elanikud võivad Anetti kohata
üpris tihti, kuna tema pere maakodu
asub just seal.
Õnnitleme kõiki tänukirja saajaid
tunnustuse pälvimise puhul!
HVS

iljuti tähistasime Eesti Vabariigi 103. aastapäeva. Kahjuks sellel aastal toimus tähistamine varasemast teistmoodi, kuid loodetavasti juba
peagi saame tähtpäevi tähistada ühiste koosviibimistega. Vabariigi
aastapäeval on kombeks tunnustada ja tänada meie vallaga seotud inimesi.
Need on inimesed, kelle tegevus loob olulist väärtust nii vallas kui terves riigis. Õnnitlen Haljala valla tänukirja pälvimise puhul, Kelly Vask, Margus Risti,
Mari-Liis Vohli, Võsu Südasuve Challenge korraldusmeeskond, Olev Lipp ja
Anett Kulbin!
Mul on hea meel, et juba peagi, märtsikuu teisel nädalal, lõppeb Haljala
koolihoone ja võimla ehitushange. Pikk ootusärevus jõuab lõpusirgele, selguvad hanke tulemused ning juba üsna pea võime Haljalas kohata hulganisti
ehitustehnikat. Haljala koolipere on pikalt pidanud elama uue koolimaja ootuses. Usun, et see ootamine kannab peagi vilja ning 2022. aastal avatakse
Haljala aleviku südames uus koolimaja eelkõige õpilastele ja õpetajatele, kuid
laiemalt tervele kogukonnale. Uus koolimaja võiks kujuneda Haljala kandi
kogukonnakeskuseks, et uuest koolihoonest saaksime rõõmu tunda me kõik.
Juba praegu võiksime mõelda selle peale, kuidas koolihoonet kasutada nii, et
sellest saaks kogukonnakeskus Haljala piirkonna elanikele.
Tundub, et juba harjumuspäraseks ja igapäevaseks on saanud koroonaviirusega elamine. Kahjuks möödub juba aasta ajast, mil meie igapäevane
normaalsus muutus. Loodetavasti on pääseteeks normaalsema elurütmini
vaktsineerimine. Esmalt saavad vaktsineeritud kõik tervishoiu- ja hoolekandeasutuste töötajad, õpetajad, päästjad, politseinikud ja teised eesliinitöötajad ning riskirühmakuuluvad inimesed, seejärel plaanib riik võimaldada vaktsineerimist kõikidele soovijatele.
Haljala vallas ei ole viiruse levik suurel määral hoogustunud, oleme jätkuvalt üks väiksema nakatunute arvuga omavalitsusi Lääne-Virumaal. Piirangud ja viirusega seotud olukord väsitavad meid kõiki, kuid palun ärme kaota
valvsust – hoiame jätkuvalt distantsi, peseme tihti käsi ja avalikes kohtades
viibides kanname maski! Tegutseme ühiselt selle nimel, et normaalne elukorraldus taastuks juba varsti.
Soovin kõigile tugevat tervist ja ilusat peagisaabuvat kevadet! Ilusat naistepäeva kõikidele naistele!

Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem

Lääne-Virumaa
tunnustas tublimaid
29. jaanuaril toimus Tamsalu kultuurimajas Lääne-Virumaa tunnustussündmus, kus mitmed meie valla teod ja inimesed samuti tunnustatud said:
• Võsu rannaala uuendamise projekt sai konkursil “Lääne-Virumaa aasta tegu 2020” ühisteo kategoorias auväärse teise koha.
• Pikaaegne muusikaõpetaja ja valla aukodanik Viivi Voorand pälvis
Kultuurkapitali elutööpreemia.
• Nominendina oli ära märgitud Teater Nuutrumi lavastus “Jutt jumala
õige” Vainupea kabelis.
• Võsu Jazzi korraldaja Rickard Malmsten pälvis Kultuurkapitali tänukirja.

Võsu Südasuve Challenge. Foto: Triin Raa

Soovime kõikidele tunnustuse pälvinutele rohkelt õnne
ja jaksu sama säravalt edasi panustada!
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Avanenud on 2021. aasta taluarhitektuuri toetamise taotlusvoor
Toetuse eesmärk on aidata taluelamute katuste korrastamise
kaudu kaasa Eesti traditsioonilise maa-arhitektuuri ja maastiku
omapära säilitamisele. Toetust saab taotleda talukompleksi kuulunud eluhoonele ehk üksikelamule, mis on ehitatud enne 1940.
aastat ning voorust toetatakse hoonete katuste restaureerimist
traditsiooniliste ehitusmaterjalide ja töövõtetega.
Muinsuskaitseameti ehitiste- ja arheoloogia osakonna juhi
Kais Matteuse sõnul on võimalus selle vooruga toetada omanikke katuste taastamisel ameti jaoks väga oluline. „Katuse hea
seisukord tagab ka hoone säilimise ja lisaks paraneb taluelamute
välisilme. Voor võimaldab tähelepanu tõmmata ka rehielamute
traditsioonilistele katusetüüpidele ja materjalidele ning hoida au
sees ajaloolisi töövõtteid,“ selgitas Matteus.
Huvi tänavu kolmandat korda avaneva vooru vastu on olnud
aasta-aastalt kasvav. Kahe varasema aasta jooksul on korda saanud üle 30 katuse. „Meie jaoks on oluline, et saame selle vooruga
panustada ka selliste taluhoonete säilimisse, mis pole tingimata
mälestisena kaitse all, kuid nii väärtuslikud, et neid alles hoida
toetades nende restaureerimist ja seega järjepidevat kasutamist.
Taotlusvoorust toetatakse tegevusi, mille raames taastatakse
või asendatakse taluelamu katusekate ja vajadusel katusekonstruktsioonid kasutades algupäraseid ehk piirkonnale, hoonetüübile ja ehitusperioodile iseloomulikke materjale ja töövõtteid.
Näiteks kui hoonel oli algselt roogkatus, siis toetame roogkatuse taastamist, laastukatuse puhul laastukatuse taastamist. Vana
eterniidi asendamist uue eterniidiga või teiste uute ehitusmaterjalide kasutamist sellest taotlusvoorust ei toetata.
Taotlusvooru aluseks on kultuuriministri määrus „Taluarhitektuuri toetamise tingimused ja kord“.
Vooru kogueelarve on 200 000 eurot. Taotletava toetuse
summa peab jääma vahemikku 5000–10 000 eurot ning see
võib tööde maksumusest moodustada kuni poole ehk omafinantseering tööde eelarvest peab olema vähemalt 50%.
Taotlusvoor avatakse 15. veebruaril ning taotluste esitamise
tähtaeg on 5. märts 2021. Taotlemine toimub Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemis https://toetused.
kul.ee. Taotlusvooru abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar–31.
detsember 2021.
Rohkem infot taotlusvooru kohta www.muinsuskaitseamet.
ee/taluarhitektuuri-toetus.

15. veebruaril algas tulude deklareerimine

A

lates 15. veebruarist kuni 30. aprillini saab esitada tuludeklaratsiooni.
Tulusid on võimalik deklareerida
nii Maksu- ja Tolliametite büroodes kui ka
ameti e-teeninduses.
Tuludeklaratsioon on eeltäidetud Maksuja Tolliametile teadaolevate andmete põhjal.
Tänavu on lisatud ka info MTA hinnangul
maksustamisele kuuluva kinnisvara müügi
kohta, samuti metsatehingute kohta.
Kui eeltäidetud andmetesse on sattunud
kinnisvara, mille müügilt tulumaksu tasuma
ei pea, tuleb see inimesel endal kustutada.
Kuid ka vastupidi – kui teenitud tulu on
deklaratsioonist puudu, näiteks on saadud
üüritulu, välistulu või ümbrikupalka, tuleb
see ise sisestada. Samuti tuleb ise deklareerida tulu kinnisvara müügilt, mis kuulub
maksustamisele, aga mida eeltäidetud deklaratsioonis ei ole.
„Eeltäitmistega soovime muuta tulude
deklareerimist inimestele veelgi kiiremaks ja
mugavamaks,“ ütles Urbel. „Aga see ei kaota
inimese enda vastutust – eeltäidetud osad
tuleb kindlasti üle kontrollida ja vajadusel
muuta. Näiteks unustatakse tihti kontrollida,
kas kõik koolituskulud on eeltäidetud või läheb meelest, et oma eluasemelaenu intresside info peab inimene ise pangast MTA-sse
saatma,“ sõnas MTA füüsiliste isikute tulude
ja maksustamise teenusejuht Grete Urbel.
Teist aastat järjest saab inimene soovi
korral oma enammakstud tulumaksu või
osa sellest suunata annetuseks. Valida saab

heategevuslike ühingute seast kuni kolm annetuse saajat. Küll aga tasub tähele panna,
et pärast deklaratsiooni kinnitamist tehtud
annetust enam tagasi küsida ei saa.
Samuti on võimalik jätta enammakstud
tulumaks ettemaksukontole maamaksukohustuse katteks.
MTA asub enammakstud tulumaksu tagastama alates 26. veebruarist neile, kes
deklareerisid oma tulud elektrooniliselt ja
19. märtsist paberil deklaratsiooni esitajatele. Kui inimesel tuleb tulumaksu juurde
maksta, siis selle tasumise tähtaeg on 1. oktoobril.
Oodata on enam kui 750 000 deklaratsiooni esitamist, eelmisel aastal tagastas
MTA enammakstud tulumaksu 189 miljonit
eurot, inimestel tuli tulumaksu juurde tasuda kokku 58 miljonit eurot.

OLULINE TEADA
• Tulude deklareerimine algab 15.02.
Deklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprill.
• Enammakstud tulumaksu hakatakse
tagastama alates 26.02 elektrooniliselt tulu
deklareerinutele ja alates 19.03 paberil deklaratsioonide esitajatele.
• Juurdemaksmisele kuuluva tulumaksu
tasumise ja enammakstud tulumaksu tagastamise tähtaeg on 01.10.2021.
• Maksuvaba tulu saab aastas kasutada
kuni 6000 eurot. Aastatulu kasvades 14 400
eurolt 25 200 euroni väheneb maksuvaba

2019. A TULUDEKLARATSIOON

Täiendav maksuvaba tulu laste
ülalpidamisel

DETAILPLANEERINGUD

Võsu Sadama laienduse detailplaneeringu
kehtestamine
Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavolikogu 16.02.2021
otsusega nr 170 kehtestati Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse
detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 5,3 ha ning asub
Piiri tn 4 ja Piiri tn 6 maaüksustel ja meres.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli ehitusõiguse
täpsustamine ning täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine.
Detailplaneeringu materjalid on kättesaadavad Haljala valla
kodulehel (www.haljala.ee – Ehitus ja planeerimine – Detailplaneeringud – Kehtestatus detailplaneeringud – Võsu sadama
laienduse DP): https://www.haljala.ee/vosu-sadama-laienduse-dp.

Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse
detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja
arutelu protokoll ja tulemused
Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu avalik
väljapanek toimus 01.02.2021 - 15.02.2021. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule 16.02.2020 seisuga ei esitatud.
Vanamõisa küla, Õiekobara maaüksuse detailplaneeringu
avalikku arutelu, kuna avalik väljapaneku jooksul kirjalikke arvamusi ei esitatud, lähtuvalt planeerimisseaduse § 136 lg 2 ei
korraldatud.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusel võib detailplaneeringu esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks.

PEAMISED MUUDATUSED
TULUDEKLARATSIOONI ESITAMISEL
• Deklaratsioonis on eeltäidetud andmed
kinnisvara müügi kohta juhul, kui see MTA
hinnangul võib kaasa tuua maksukohustuse.
Samuti on metsateatiste põhjal eeltäidetud
metsatehingute info.
• Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse võetavat lapse maksuvaba tulu vähendatakse lapse aastatulu võrra. Lapse aastatulu
hulka arvatakse ka äriühingult saadud dividendid ja muud väljamaksed. Lapse aastatulu hulka ei loeta lapse saadud toitjakaotuspensioni ja rahvapensioni toitja kaotuse
korral. Alaealise eest esitab vajadusel tuludeklaratsiooni tema vanem või eestkostja.
• Eriolukorra ajal Töötukassast saadud
töötasu toetus on deklaratsioonil eeltäidetud ja võib mõjutada maksuvaba tulu suurust.
• Metsamaterjali ja raieõiguse võõrandamise tulust võib maha arvata kuni 5000
eurot.
• Välisriigist tulu saamisel võetakse Eesti
tulust mahaarvamisi arvesse sõltumata välisriigis saadud tulu osakaalust.
• Alates 1. 07. 2020 on laevapere liikme
tasu maksustatav teatud tingimustel tulumaksuga 0%, selle arvel mahaarvamisi teha
ei saa.

2020. A TULUDEKLARATSIOON
(TULUDEKLARATSIOON, MIS ESITATAKSE 30. APRILLIKS 2021)

Lapsevanem sai oma tuludeklaratsioonis arves- Lapsevanema tuludeklaratsioonis arvesse
se võtta lapse maksuvaba tulu 1848 eurot alates võetavat kuni 17 aasta vanuse lapse maksuvaba
teisest lapsest.
tulu (1848 eurot teise lapse kohta ja 3048 eurot
alates kolmandast lapsest) vähendatakse lapse
aastatulu võrra.
Lapse aastatulu hulka arvatakse lapse maksustatavale tulule lisaks ka äriühingult saadud
dividendid ja muud väljamaksed, mida ei maksustata füüsilise isiku tuluna.

Haljala valla Haljala aleviku Rakvere mnt 22
maaüksuse detailplaneeringu algatamine
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala Vallavalitsuse
3.02.2021 korraldusega nr 54 algatati Haljala valla Haljala aleviku Rakvere mnt 22 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
Planeeringu ala suurus on ca 7000 m2 ja hõlmab Haljala alevikus paiknevat Rakvere mnt 22 maaüksust ja osaliselt Haljala-Käsmu teed.
Planeeringu eesmärgiks on maaüksusele täiendava hoonestusala määramine. Ehitustingimuste seadmine planeeritavatele
hoonetele. Juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

tulu vastavalt valemile 6000 – 6000 ÷ 10
800 × (tulu summa – 14 400).

Lapse aastatulu hulka ei loeta lapse saadud
toitjakaotuspensioni ega rahvapensioni toitja
kaotuse korral.
Metsamüügi tulu ja raieõiguse
võõrandamise maksuvabastus

Füüsiline isik ei saanud metsamüügi ja raieõiFüüsiline isik võib talle kuuluvalt kinnisasjalt
guse võõrandamise tulust ilma kuludokumenti- raiutud metsamaterjali ja seal kasvava metsa
deta mahaarvamisi teha.
raieõiguse võõrandamisest saadud tulust ning
Natura 2000 erametsamaa toetusest, millest
on tehtud metsamajandamisega seotud kulude
mahaarvamised, maksustamisperioodil täiendavalt maha arvata kuni 5000 eurot.

Välisriigi tulust olenev mahaarvamiste proportsioon

Eestis maksustatavast tulust tehtavaid mahaarvamisi võeti arvesse proportsionaalselt
isiku Eestis maksustatava tulu osakaaluga tema
maksustatavas kogutulus.

Eesti tulust võetakse mahaarvamisi arvesse
sõltumata välisriigis saadud tulu osakaalust.

Sünnitus-, lapsendamis- või koondamishüvitis mitme kuu eest

Neljandas kvartalis saadud hüvitise võis maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele,
teha 2019. aasta tuludeklaratsiooni parandus
ning osa 2019. aastal saadud hüvitisest deklareerida 2020. aasta tuludeklaratsioonis.

Neljandas kvartalis saadud hüvitise võib
maksuvaba tulu hajutamiseks jagada kalendrikuudele ning osa 2020. aastal saadud hüvitisest
deklareerida 2021. aasta tuludeklaratsioonis,
mis esitatakse 2022. aasta 30. aprilliks.

Laevapere liikme tasu erikord

Puudus

Alates 1. juulist 2020 on laevapere liikme tasu
maksustatav teatud tingimustel tulumaksu
määraga 0%. Tasu tuleb igal juhul Eestis deklareerida, näidates ka laeva IMO number.

Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud
2021. aasta Hajaasustusprogrammi taotlusvoor on avatud 1. veebruar kuni 1. aprill
2021.

HAJAASUSTUSPROGRAMMI
RAAMES TOETATAKSE:
• majapidamises joogivee kättesaadavuse
tagamist (puurkaevud, veetrassid)
• elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamist (reovee
kohtkäitlusrajatised: kogumismahutid, biopuhastid, septikud, imbväljakud, trassid)
• aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamist,
• leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamist (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud

elektrivõrguga).

PROGRAMMI TINGIMUSED:
Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine,
millele projektiga toetust taotletakse.
Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude
osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id).
Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused,
mis taotlejalegi.
Taotluse esitamise päeval peab eelmise

toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab
toetuslepingu sõlmimisest ning projekti
elluviimine peab olema lõppenud 31. septembriks 2022.
Projekti omafinantseering on vähemalt
33% projekti maksumusest ja maksimaalne
toetus programmist ühele majapidamisele
on 6500 eurot.
Taotluse esitamiseks on vajalik vähemalt
kahe erineva ettevõtte poolt võrreldava
hinnapakkumise olemasolu projekti tegevuste elluviimiseks.
Rohkem infot leiab valla kodulehelt
www.haljala.ee.
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Vallavalitsuse istungid
27.01.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus üheteistkümnele isikule kokku summas
3 030,30 eurot.
• Määrati ühele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
• Suunati üks isik valla poolt rahastatavale sotsiaalteenusele.
• Otsustati teostada tasuta lumetõrjet ühel erateel.
• Nõustuti üheteistkümne katastriüksuse riigi omandisse jätmisega.
• Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Haljala vallas Võsu alevikus asuvatele kinnistutele aadressiga Mere põik
5 // Võsu rand 1 ja Eha tänav.
• Tehti volikogule ettepanek omandada tasuta Haljala vallale
Rutja külas Rutja külatee katastriüksus, pindalaga 1158 m2 ja esitati
vastav eelnõu.
• Väljastati kasutusluba Eisma külas Uno katastriüksusele püstitatud elamule.
• Väljastati ehitusluba Essu külas Rehepapi katastriüksusel paikneva veskihoone lammutamiseks.
• Määrati projekteerimistingimused Võsu alevikus Laine tn 8a
katastriüksusele elamu, Kisuvere külas Tõnikse katastriüksusele
elamu laiendamise ja Sakussaare külas Kiviloo katastriüksusele
elamu ja kuur/varjualuse projekteerimiseks.
• Asuti seisukohale, et enne Altpere liivakarjääri keskkonnaloa
muutmise otsuse kohta arvamuse andmist esitaks Keskkonnaamet
vallale keskkonnamõjude eelhinnangu ning keskkonnamõju hindamise algatamise või algatamata jätmise otsuse eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek kehtestada AKA Natura poolt koostatud „Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse detailplaneering“ ja
esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek võõrandada Eisma külas Eisma tee
koosseisust 170 m2 suurune äralõige Sulevi maaüksuse omanikule
Eisma küla Sulevi kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu realiseerimiseks ja esitati vastav eelnõu.
• Otsustati esitada vallalehe väljaandmise korra eelnõu tutvumiseks ja sisendi saamiseks kultuuri- ja spordikomisjonile.
• Tehti volikogule ettepanek määrata Haljala valla 2020 ja 2021
aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks AMC
Audit OÜ ja esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek garanteerida Aktsiaseltsile Haljala
Soojus Käsmu küla ja Võsu aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine projektide omaosalust, kokku summas 2,4 miljonit eurot,
osaluse soetamisega 25 aasta jooksul võrdsetes osades juhul, kui
saadakse kaasrahastus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ja
esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek anda Mittetulundusühingule Haljala Jahisport nõusolek lasketiiru rajamiseks Tiiru katastriüksusele
Tatruse külas ja esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek põhimääruse muutmiseks ja esitati
vastav eelnõu.

3.02.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati ühele isikule tugiisikuteenus.
• Algatati Haljala aleviku Rakvere mnt 22 maaüksuse detailplaneeringu koostamine.
• Otsustati lugeda erandkorras ja tähtajaliselt üks jäätmevaldaja

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks ja neli jäätmevaldajat perioodiliselt mitteliitunuks.
• Otsustati korraldata avalik kirjalik enampakkumine mitteeluruumi, aadressil Võsu alevik Mere tänav 36-2, üürile andmiseks.
• Otsustati teostada tasuta lumetõrjet neljal erateel.
• Määrati projekteerimistingimused Käsmu külas Neeme tee 4
olemasolevate ehitiste lammutamiseks ja üksikelamu püstitamiseks
ning Sauste külas Paemurru katastriüksusele elamu püstitamiseks.
• Väljastati ehitusluba Essu külas Pargi tn 4 ladu-katlamaja lammutamiseks.
• Kinnitati Haljala valla haldusterritooriumil paiknevate maksustamisele kuuluvate maatükkide maksustamishinna aktid.

10.02.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus kümnele isikule kokku summas 2170 eurot.
• Suunati üks laps valla poolt rahastatavale sotsiaalteenusele.
• Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetus ühele õpilasele.
• Anti nõusolek Rakvere Spordikoolile projektlaagri Rakvere
Spordikooli sportlik-tervistav suvelaager läbiviimiseks ajavahemikul 09.-15.08.2021 ja 16.-22.08.2021 Võsul ja MTÜ-le Toolse Okkad projektlaagri Toolse Noortelaager läbiviimiseks ajavahemikel
27.06.-02.07.2021, 11.-16.07.2021, 25.-30.07.2021 ja 08.-13.08.2021
Toolse Puhkekülas.
• Otsustati tunnustada Haljala valla tänukirjaga:
- Kelly Vaske märkimisväärsete tulemuste eest muusikavaldkonnas;
- Võsu Südasuve Challenge meeskonda spordivaldkonna järjepideva edendamise eest;
- Mari-Liis Vohli kui Käsmu küla laste mänguväljaku rajamise
eestvedajat;
- Margus Ristit sotsiaalmeediagrupi Võsu rahvas loomise, haldamise ja arendamise eest;
- Olev Lippu kui laskespordi entusiasti, tänu kellele on Haljala
Kooli esindajad saavutanud korduvalt üleriigilisel koolinoorte laskmisvõistlustel individuaalseid ja meeskondlike medalivõite;
- Anett Kulbinit märkimisväärsete tulemuste eest muusikavaldkonnas.
• Määrati Vihula külas asuva Lehise katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Määrati Pajuveski külas reformimata Kaevu maaüksusel olevate ehitiste, pumbamaja ja kaev, teenindamiseks vajaliku maa suurus.
• Otsustati seada Haljala valla omandis olevale Haljala alevikus
asuvale Uus põik 21 kinnistule, tähtajaline ja tasuline hoonestusõigus Ilja Richter kasuks.
• Otsustati teostada tasuta lumetõrjet ühel erateel.
• Nõustuti OÜle Ralfi Veosed keskkonnaloa andmisega erinevat
liiki puidujäätmete käitlemiseks Karula külas.
• Määrati projekteerimistingimused Eisma külas Nurmenuku katastriüksusel salvkaevu asendamiseks puurkaevuga.
• Väljastati ehitusluba Mustoja külas Koskla katastriüksusel üksikelamu, abihoone, piirdeaia ja omapuhasti (septik+imbväljak) püstitamiseks/rajamiseks ja Pihlaspea külas Tooma katastriüksusele
üksikelamu ja abihoone püstitamiseks.
• Anti kasutusluba Sakussaare külas Päikesekõrtsi katastriüksusele rajatud päikeseelektrijaamale.
• Esitati piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investee-

Mitu talvist kärbest ühe hoobiga

M

ida teha, kui midagi üheskoos tubaselt tähistada justkui ei saa, aga
tähistada oleks nii palju? Sõbrapäev, Eesti Vabariigi 103. aastapäev, valge
metallpühvli aasta algus, III veerandi lõpp,
vastlapäev… Muidugi, vastlapäev!, – kolime peoga õue. Sündis plaan läbi viia Haljala
Kooli lumepidu.
Kuna ka sellel õppeaastal oleme mitmeid
kordi distantsile suunatud olnud, tahtsid
korraldajad punkte välja mõeldes rõhutada just meeskonnatööd ja koos tegutsemise oskust tähtsus nende juures. Samas oli
soov, et pidu oleks lõbus, saaks parajalt nalja, kasutaksime võimalikult palju ära seda
imeilusat talve ja temaga kaasnevat.
Lumepidu sai toimuma lumise võimla
ümbruses, kus klasside meeskonnad said
lumega, talvega ja tähtpäevadega seotud
ülesandeid täita. Vastlapäeva puhul oli tarvis lasta klassi, aga võib olla ka kogu Haljala
valla pikim liug. Teises punktis pidi lumme
maha märgitud alalt leidma üles kõik sinna
peidetud ja peitunud pallid-värgid ja need
teise meeskonna alale viskama. Õpetaja
Meelis oli maha märkinud takistusraja, kus
oli nii osavust kui võhma. Võimla kõrval
toimus suur kelgutamise teatevõistlus, kus
ühest punktist teise pidi transportima kogu
oma klassi! Ja oma tarkust kõikide tähistatud tähtpäevade kohta näidati palliplatsil,
mis nüüd talvel on muutunud mõnusaks

ringute toetuse (PKT) vabanevatest vahenditest avaneva üleriigilisse taotlusvooru Lääne-Virumaa poolt esitatavaks projektiks Võsu
sadama arendamine.
• Haljala valla 2021 aasta eelarve muudatusettepanekuete arutelu tulemusel otsustati:
- mitte toetada ettepanekut raamatu „Haljala kihelkond aegade
voolus” 500 eksemplari trükkimiseks, summas 5200 eurot. Kaaluda väiksemat trükiarvu;
- mitte toetada ettepanekut eraldada mittetulundusliku tegevuse projektide (investeeringute) rahastamiseks täiendavalt 20 000
eurot;
- teha eelarve- ja majanduskomisjonile ettepanek vähendada
TA 0820205 Rahvakultuur kululiiki 4521 antud tegevustoetused
10 000 euro võrra ja suurendada TA 0820205 Rahvakultuur kululiiki 4502 põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine 10 000
euro võrra; suurendada TA 04510 Valla teed ja tänavad 15 põhivara
soetus 121 000 euro võrra (Riigieelarvest täiendav eraldis sihtotstarbeliseks kasutamiseks - Veltsi tee, Noonu - Annikvere tee, Ehituse tänav Haljala alevik, Rutja küla tee ); tõsta 2020 a tegemata
jäänud kulu TA05401 Rand 15 Põhivara soetus Päästepaat 10 557
eurot 2021 aastasse.
• Infotunnis oli arutlusel valla tunnuslause, logo ja stiiliraamatu
koostamine ja Haljala valla üldplaneeringu ideekorje tulemuste
tutvustus.

VALLAVOLIKOGU istung nr 47
Veebikeskkonnas Microsoft Teams 16. veebruaril 2021 kell 16.00.
Istungil osales 16 volikogu liiget: Leo Aadel, Leo Bergström,
Annika Hallimäe, Alvar Jõe, Urve Kingumets, Rainer Lille, Aivar
Maurer, Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp,
Greete Toming, Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello
Väinsalu. Istungil ei osalenud Krista Keedus.
MÄÄRUSEGA NR 87 kinnitati Haljala valla 2021. aasta eelarve.
OTSUSEGA NR 168 määrati Haljala valla 2020 ja 2021 aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.
OTSUSEGA NR 169 otsustati garanteerida Aktsiaseltsile Haljala Soojus Käsmu küla ja Võsu aleviku ÜVK rekonstrueerimise ja rajamise
projektide omaosalust, kokku summas 2,4 miljonit eurot osaluse
soetamisega 25 aasta jooksul võrdsetes osades juhul, kui saadakse
kaasrahastus SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus.
OTSUSEGA NR 170 kehtestati Võsu aleviku Võsu Sadama laienduse
detailplaneering.
OTSUSEGA NR 171 anti Mittetulundusühingule Haljala Jahisport
nõusolek Tatruse külas Tiiru katastriüksusele lasketiiru rajamiseks.
OTSUSEGA NR 172 otsustati omandada katastriüksus Rutja külatee,
katastritunnus 19101:001:0601, pindala 1158 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis
ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.haljala.ee.

Noortevolikogu tegemistest

K

olm kuud on möödas meie esimesest kokkusaamisest.
Peale esimest kokkusaamist pole me enam viiruse pärast
kontaktis kohtunud, seetõttu on kõik meie koosolekud
toimunud interneti vahendusel. Siiani on olnud meil eesmärgiks teha koosolekuid vähemalt kord kuus. Loodame, et peagi
on meil juba võimalik näost näkku kohtuda, tehes seda võimalikult ohutult ja kindlasti kandes maski. Loodame peagi teha ka
ühe ühise ürituse, kus omavahel rohkem tuttavaks saada ning
meeskonnatunnet kasvatada. Siiani oleme pigem panustanud
võrgustikutööle ja suhtlusele teiste noortevolikogudega, et parandada koostööd ja teiste kogemusi kuulata ning neist õppida.
Alates novembrist oleme kaasatud regionaalse koostöö gruppi,
kuhu on kokku koondatud erinevad Lääne-Virumaa osaluskogud. Veebruari lõpus korraldas Regionaalse koostöö grupp Talvekooli, kus osalesid ka meie noortevolikogu esindajad. Ootame
põnevusega, et tutvuda veel rohkem teiste Virumaa aktiivsete
noortega ja leida koos võimalusi noorte elu edendamiseks.
Liis Nõmme
Haljala valla noortevolikogu esimees

Proovile pidi panema oma kelguvedamiskiiruse. Foto: Greete Toming

uisuväljakuks.
Olgugi, et on talv ja õues õhk külm, teame, et tegelikult on ka talvel õues käimine
väga kasulik ja vajalik. Tunniga said nii õpilased kui õpetajad põsed ja ninaotsad roo-

saks, laste sõnul oli vahva sõpradega lustida, nalja teha ja toredalt aega veeta.
Greete Toming
Haljala Kooli avalike suhete- ja projektijuht
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2. klassi esindajatel õnnestus annetus isiklikult kohale viia. Foto: Greete Toming

Tore heategevus
Neljapäeval, 11.02 tulime alguses kooli. Seejärel hakkasime autoga pikka maad sõitma Toolsele. Me sõitsime mäest alla ja nägime jälgi!
Lõpuks nägime varjupaika, kuhu me olime teel. Me viisime
Toolse koduloomade varjupaika Haljala Kooli 2. klasside heategevus kohvikul teenitud tulu, pea 150 eurot.
See oli väga põnev ja huvitav hommik, selles olen ma kindel.
Mirtel Randoja
2.b klass, Haljala Kool

ÕNNITLEME
VANEMAID
ILONA VIIL ja ARLI AUTOR
poeg HENRI sündis
22.01.2021

Uue koolihoone ootuses

oolielus on oodatumateks kuupäevadeks ikka 1. september ja viimane koolipäev. Loomulikult toob iga
algav päev uusi ja põnevaid tegevusi ning
teadmisi, aga pikemas vaates on see ikkagi argipäev. See, mille ootuses on Haljala
Kool täna, on hoopis midagi muud. Ootusärevus pidi olema kõige magusam aeg. Eks
nii vist ongi, meie puhul on ootus veninud
pea seitsmele aastale. Selle aasta veebruaris-märtsis tundub aga ootuse lõpp lähemal
olevat kui kunagi varem.
Ühes vaates on midagi lõppemas, teises
aga midagi algamas. Hea on selle juures, et
olukord ei tule kellelegi ootamatult. Haljala
koolihoone tähtsust kogukonnas on raske
mõõta - see oli, on ja jääb asula maamärgiks. Siinsetes koridorides on käinud lugematu hulk samme ja klassiruumides veedetud tuhandeid tunde. Enamikul tänastest
kohalikest on side selle majaga. Täna on
hoone kollane ja valge, kui aga kõik hästi
laabub, siis juba aasta pärast domineerib
samas kohas valge ja hall.
Veel natuke ja võime saada teate, et
märtsi lõpuks tuleb kooliperel kolida asenduspindadele. Sel korral tundub, et olukord
on realistlikum kui kunagi varem. Eks varasemates plaanides on see juba mitu korda

läbi mängitud ja otsitud parimaid lahendusi, mistõttu ka seekordne valmisolek meile erilisi üllatusi ei toonud. Kahju on vaid
sellest, et oleme täna koroonaviiruse leviku
olukorras ja kehtivad piirangud ei võimalda
korraldada vilistlastele majaga väärilist hüvastijätupidu.
Juba täna on lastevanemate peamine
küsimus, kuhu liiguvad klassid. Koostöös
valla teiste allasutustega oleme alates jaanuarist ette valmistamas klassiruume lasteaias, noortekeskuses, valla- ja rahvamajas.
Ruumid, milleni jõudsime ja millega saame
arvestada, on parimad võimalused valikust,
sobides koolikorralduse ja meie vajadustega. Üks asi on ruutmeetrid ja köetud ruumid, aga arvestada tuleb ka vahemaadega,
kuidas jõuavad liikuda majade vahel õpetajad ja õpilased, kuidas korraldada kehalise kasvatuse ja tehnoloogiaõpetuse tunde,
kuidas toitlustaja saab jagada sooja toitu...
Lõpetades sellega, kuidas tagada turvaliselt
kooli jõudmine ja sealt kojuminek.
Juba täna tean, et ajutised tingimused
pole päris need, millega harjunud ollakse,
aga siinkohal loodan, et jätkub mõistmist
ning veel veidi kannatust see viimane katsumus üle elada.
Tänase kava põhjal on lasteaias I, II ja

üks III klass. Noortekeskuse majja liiguvad VI ja IX klassid, tehnoloogia, käsitöö ja
kunst. Rahvamajas V, VII ja VIII klassid ja
sisetingimuste kehaline kasvatus, muusika.
Vallamajas IV klass. Võimalusena, mis leevendaks kitsikust, on laual ka kaks mooduliklassiruumi, mille asukoht oleks rahvamaja või noortekeskuse parkla.
Kool elab täna märtsi teise nädala ootuses. Kui hindamiskomisjoni otsusega tuleb
teadmine, et peame kolima näiteks märtsi
neljandal nädalal, siis kolimisnädala esmaspäevast kolmapäevani saab toimima tavapärane koolikorraldus, neljapäeval-reedel
oleme kogu kooliperega distantsõppel.
Nelja päevaga suudame kolida kogu vajamineva mööbli ja tehnika, et esmapäeval
jätkata juba asenduspinnal. Kui korraks oli
ettepanek, et võiksime sujuvalt hoonete või
klasside kaupa alates märtsi algusest juba
kolima hakata, siis tänane otsus on, et teeme seda siis, kui õige hetk käes ja korraga.
Info, kuidas kogu protsess täpselt toimuma
hakkab, saab olema juba varakult kooli kodulehel ja E -koolis.
Ivo Tupits
Haljala Kooli direktor

Võsu kooli õuesõppepäevad
ÕNNITLEME!
96

JAANUS JAHILO
5. märts

92

JEVGENI VASSILJEV
22. märts

88

ELVI LAAGUS
21. märts

86

VANDA MÜLLA
10. märts
VÄINO BASAROV
20. märts

85

EINO PALMAR
22. märts

84

ALINA SAFRONOVA
21. märts
ASTA AASA
23. märts
AINO RAHKEMA
26. märts
PILVI VOSPERT
30. märts

83

MARLIES IRMGARD
DÜCHTEL
6. märts
AARE KUNNUS
11. märts
JAAN NEUDORF
11. märts
AARNE MATSAR
14. märts
ARVU UUSTALU
17. märts

82

LEONID KAMS
1. märts

80

ARVI ILVES
27. märts
LIA VOLMER
30. märts

75

HELLI URMET
1. märts
ALLAN SATS
26. märts

70

JUTA JÄRVE
1. märts
TOIMI KAPTEIN
2. märts
MARE NEUMANN
9. märts
ELVE HEINMAA
20. märts
KALJU KIVI
23. märts
INGRID MÄEMETS
31. märts

Veebruarikuu lehes
õnnitlesime
Maire Kibinit, kelle
sünnipäev oli 10. veebruaril.
Ekslikult olime sünnipäevaks
märkinud 1. veebruari.
Vabandame eksimuse pärast!

Haljala vallalehes õnnitletakse väärikasse ikka jõudnud vallakodanikke. Palume vallalehe toimetust teavitada tel +372 5194
7655 või e-posti aadressil leht@haljalavald.ee soovist mitte
oma nime vallalehes õnnitluste juures avaldada.

J

uba teist korda sel õppeaastal otsustasime III kooliastmes korraldada
õuesõppepäeva. Novembris käis 8.
klass Seljamäe matkarajal bioloogia, inglise keele, ajaloo- ja kirjanduse tunnis. 9.
detsembril olid katsejänesteks 7. klassi
õpilased, kes õppisid Neeruti loodusrajal
loodusõpetust, matemaatikat, vene keelt ja
kirjandust.
Idee minna koolikeskkonnast välja õppima on seotud Võsu Kooli missiooniga, millest väljavõtteid allpool selgitan.
Uuendustele avatud ja motiveeritud õpetajaskonnaga – tahtsin näha, kes tulevad
ideedega kaasa ja on valmis natuke rohkem
panustama, kui õppekava ette näeb ning
õpikus ja töövihikus kirjas. Aitäh, Katrin,
Marina, Mall, Ly ja Egon!
Lõpetaja on kodukanti väärtustav – soov
oli tutvustada õpilastele Lääne-Virumaa
loodust, kultuurilugu ja kõike muud põnevat, mis jääb Lahemaa rahvuspargist väljapoole. Enamik õpilastest polnud Neerutis
varem käinud, seega sai igaüks uue kogemuse. Kadrinas õnnestus meil näha, kuidas
tehakse kunstlund ning Neeruti järved olid
kõigile üllatuseks sel päeval täiesti jääs, see
omakorda sünnitas kohapeal spontaanselt
igasugu huvitavaid mõtteid. Matka käigus

palgi tassimisel tekkis seos Kreutzwaldi
ainetel tehtud kilplaste multifilmiga, mille
katkendid panime hiljem päeva kokkuvõtvasse videosse.
Elukestvat õpet ja arengut hindav – õppimine ei toimu ainult klassiruumis. Õppida saab kas kogudes või kogedes. Koguja
omandab ja talletab – pädevuste saavutamine, teadmised, tehnilised võtted jne.
Kogeja elab läbi, samastab end kogetuga ja
rakendab kogetut hiljem uutes õpisituatsioonides, mõttetegevuses. Õpik ja töövihik
võimaldab õpilasel olla pigem koguja kui
kogeja. Eelmisest õuesõppetunnist ajendatuna proovisid matemaatika, kirjanduse ja
vene keele õpetajad ülesandeid ainete vahel lõimida, ühiseks nimetajaks Kreutzwaldi eepos „Kalevipoeg“. Üheks proovikiviks
oli näiteks arvutada, kui palju kuluks kogu
rühmal aega, et terve eepos ette lugeda. Esmapilgul lihtne ülesanne, kuid kui pidi põhjendama, kas saadud tulemus tegelikkusele
vastab, hakkasid lõpptulemust mõjutama
hoopis teised tegurid.
Valmis end igakülgselt teostama – õpilane paneb end proovile igas tekkinud olukorras, kasvõi valmisolek olla terve päev
väljas ja teha endale ise süüa. Seekord oligi
väljakutse planeerida aega, jagada rühmas

ülesanded ja teha koostööd. Hea meel oli
kõrvalt näha, kuidas lõpuks rühmaliikmete
omavaheline töö sujuma hakkas.
Loodusainete ülesanded olen alati teinud
nii, et klassis ma seda teemat hiljem enam
üle ei õpeta. Kõik, mida päeva jooksul teeme, on õppekavapõhine ja saab kuidagi
õpituga seostada. Teadmised, mida tahtsin
mina seekord loodusõpetuses õpetada:
Miks väsis õpilane, kes kõndis/jooksis trepist üles? Mis on mehaaniline töö ja kuidas praktilises ülesandes seda rakendasid?
Teadmised, mida õpilaste tegevus võimaldab seostada igapäevaeluga: Miks ei läinud
jää katki, kui seda taguda jala või peenikese
oksaga? Miks läks jää katki, kui seda taguda
suure palgiga?
Alguses polnud 7. klass üldse vaimustunud ideest minna õppima koolist välja
kusagile metsa, ent päeva lõpus olid kõik
rahul ja tundsid huvi, kuhu järgmisel korral
minna. Ees ootab õuesõppepäev 9. klassiga,
see on paras väljakutse kõigile.
Merilin Värkraud
Võsu kooli loodusainete õpetaja
*Artikkel pidi ilmuma jaanuarikuu
vallalehes. Toimetus vabandab artikli hilisema avaldamise pärast!

Vastlatrall Haljala Lasteaed Pesapuus

V

astlapäev on lasteaias
alati olnud lõbus lumes
lustimise päev. Meie
kõigi rõõmuks on talvetaat
tänavu lumega helde olnud.
Liikumisõpetaja Tiina eestvedamisel toimus lasteaia õuealal
tänavu taas vahva vastlatrall:
rühmadele korraldati mitmeid
talviseid võistlusmänge ning
kelgumäel said kõik rühmad
pikka liugu lasta. Osalejad said
toredast päevast mälestuseks
vastlamedali. Pikima liu laskjad,
nii lapsed kui ka õpetajad, said
eraldi ära märgitud. Lõunalauas
söödi ühiselt
traditsioonilist
hernesuppi ja maiustati vastlakukliga. Tänapäeval tähendab
vastlapäev liu laskmist, hernesupi ja vastlakukli söömist. Et

mitte ära unustada sidet vanade tavadega, jutustas või luges
iga rühma õpetaja lastele mõne

vana vastlaloo ning selgitas lastele vanu vastlakombeid ning
nende tähendust.

Taaskord oli lasteaia vastlapäev väga tegutsemis- ja rõõmurohke! Aitäh õpetaja Tiinale vahvate mängude ja
liulaskmise korraldamise eest,
lastele aga suur aitäh rõkkava
rõõmu eest ning aitäh ilmataadile rohke lume eest!
Tiiu Vainola
õppejuht
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haljala kogukonna erileht
Haljala vald on kogukonnapõhine omavalitsus

M

öödunud aasta on olnud eriline
nii inimestel kui ka kogukondadele. Teadmatus ja kohanemine on
märksõnad, mis saadavad meid igapäevaselt. Koosolekud on kolinud virtuaalkeskkonda ning ka kogukonnakomisjoni tavapärane liikumine valla eri piirkondades on
edasi lükkunud. Sellest hoolimata on meil
õnnestunud virtuaalkeskkonnas vajalikud
päevakohased teemad läbi arutada ja peab
ütlema, et sellise elukorraldusega on võimalik isegi harjuda. Siiski loodan, et peagi
naaseme tavapärase normaalsuse juurde
tagasi.
Haljala vald on üks Eesti valdadest, kes
on võtnud südameasjaks ehitada ülesse

M

hetu ja informatiivne. Kandikogud saavad
teha vallale ettepanekuid, kuidas kandi
külade elu kõige paremini korraldada ning
kandivanem saab olla vahelüliks valla ja
kandi kommunikatsioonis.
Veel on kolm piirkonda, kus ootame inimeste aktiivsust kandikogu moodustamisel: Essu, Sagadi-Vergi ja Vihula-Annikvere. Kandikogu on vallale heaks nõustajaks,
kuidas kõige paremini hoida ja edendada
kandi külasid ning toetada nende elanike
vajadusi. Kuulda on „sahinaid“, et peagi on
oodata Essu kandikogu valimisi – jääme tulemust ootama!
Triin Toming
kogukonnakomisjoni esimees

Käsmu toimetab ja areneb

öödunud aasta oli kõike muud,
kui tavaline. Kevadine eriolukord
õpetas meid teisiti elama ja olema.
Hoolimata väljakutsetest, ei ole Käsmu
ettevõtlik kogukond käed rüpes istunud.
Korda saadeti nii mõndagi - ilmus “Käsmu inimesed ja majad” teine osa.
Kohalike initsiatiivi ja toetusega on valminud laste mänguväljak, mida saab eeskujuks tuua kogu vallas, eriti silmapaistev on
kohalike kalurite abiga hangitud vana kalapaat, mis sai tehtud ohutuks ning on nüüd
kõigile noortele kaptenitele harjutamiseks
olemas.
Käsmu Lahe Merepääste sai lisavarustust
elustamisaparaadi näol ning sügisel eraldas
Politsei- ja Piirivalveamet vabatahtlikele
päästekaatri, mis tähendab, et 2021. aastal on Käsmu lahe mereohutus paranenud
ning Käsmu vabatahtlikud saavad reageerida sündmustele juba päris enda kaatriga.
Talgute korras koristasime muuli ümbrust suurematest kivilahmakatest ning vedasime vana kruusa välja, samuti paigaldame muulile kevadel uue ja vastupidavama
trepi..
Septembris aga valmis Haljala valla abiga busside parkla ning tulevast kevadest
alustame ekskursioonibusside parkimise
korraldamist Käsmus. Tossavad bussid küla
lõpus saavad minevikuks ning nii on ka

A

kogukonnapõhine vald, kus valla elanikud
saaksid tõhusamalt valla tegemistes osaleda
ja kaasa rääkida kandi- ning külaelu kujundamisel. Haljala vald on määratlenud valla
kantide piirid, mille tulemusena jaguneb
meie ühine vald kümneks väiksemaks kandiks, millest igaühel on just antud piirkonda
iseloomustav identiteet ja kogukond.
Tänaseks on Haljala vallas moodustatud
kandikogu seitsmes kandis ning on valitud
ka kandivanemad, kes esindavad enda kanti
kogukonnakomisjonis. See loob võimalusi
tihedamaks koostööks valla ja kogukondade vahel. Komisjoni sisulise poole pealt on
väga mugav, kui valla erinevad piirkonnad
on esindatud ning teemade käsitlus on va-

rohkem ruumi sõiduautodega külastajatele.
Parkivad bussid aga hakkavad maksma tasu
külaseltsile, mille tuludest makstakse maa
laenu tagasi ning pikemas perspektiivis läheb kasum Käsmu elu edendamiseks.
Suurimaks arenguks saab vast nimetada
kiire interneti levikut Käsmus. Laane tee,
osa Neeme teest ning Merekooli tänav on
tänaseks ühendatud ELASA lairiba võrku,
projekti teine faas saab alguse suvel, mil rajatakse ka Neeme tee põhjaosa ning teiste
tänavate liitumused. Nõudlus kiire interneti
järgi on meeletu ning esimesed liitujad on
teenuse kiirusega väga rahul. Samuti läheb
rekonstrueerimisele Käsmu tänavavalgustus, paigaldatakse uued postid ja valgustid

ning vilkuvad või rikkelised valgustid saavad lõpuks lahenduse.
Kokkuvõtteks võib öelda, et olenemata
keerulisest aastast, õnnestus nii valla kui
külaelanike eestvedamisel nii mõndagi ära
teha ning saab olla tulemusega igati rahul.
2021. aasta toob aga ohtralt uusi tegevusi
ning plaane, millest räägime juba siis, kui
on midagi ette ka näidata.
Soovime ka kõigile teistele Haljala valla
kogukondadele julget pealehakkamist ja
edu ettevõtmistes.
Eduard Vainu
Käsmu küla- ja kandivanem

Haljala kandi tegemistest

asta saab nüüd täis coronoa pandeemiast ja see on jätnud tugeva
pitseri meie eludele ja tegemistele.
Ei saa öelda, et kõik on just pandud stopile,
kuid märkimisväärselt on seltsielu Haljala
kandis soiku jäänud küll. Kui suvel oli lootus, et ehk ongi nüüd juba kriis möödanik,
kuni õudne reaalsus Novembris meid taas
tabas ja mille lõppu hetkel veel ei paista...
Haljala kandis ja kandikogus pole muutusi toimunud, jätkame sama koosseisuga
ning ootame enda seltsi jätkuvalt ka uusi
külavanemaid. Haljala kant on väga Haljala aleviku keskne, kuhu on siis koondunud kõik eluks vajalik; lastead, kool, pood,
töökohad, sport ja kultuur ja mis on kogu
kandi inimestega omavahel tihedalt põiminud. Sama võib öelda ka meid ümbritsevate teiste kantide kohta, et Haljala alevik
on keskus, mis seob inimesi. On ju Haljala
olnud läbi sajandite Kihelkonna keskuseks
ja sellel aastal tähistame kõik koos ka juba
780-ne aasta möödumist ajast, kui Haljalat
ja ka teisi Kihelkonna külasi sai esmakordselt kirjalikult mainitu.
Haljala kandi elanike arv pole drastiliselt langenud, vaid hoopis mönes piirkonnas kasvanud ning on nõudlus uute elamupindade järele. Hetkel on töös Haljala
aleviku Uus põik arendus, kus saab lõpuks

välja ehitatud kogu
taristu – kanal, valgustus ja teed. Samas
tasub juba mõelda
ka uute arenduste
kavandamistele sest
seoses Haljala kandi
väga heale geograafilisele asendile suurte
maanteede ristumise
kohana, on lootus, et
üha rohkem inimesi
soovib siia oma kodu
rajada.
Kandi rahvast on
kokku toonud pidulikud vabaõhuüritused, nt. 7.septembril
toimunud
Haljala
kalmistul Vabadussõja ausamba ja uue mälestusplaadi avamine,
mis oma rongkäigu ja auvahtkonnaga oli
meeleolukas ning isamaaline. Veel on väliüritustena orienteerutud, kuuski põletatud,
suusavõistlusi korraldatud ja vastlaliugu lastud. Traditsiooniliselt tähistame ka Vabariigi sünnipäeva 24.02 pärgade asetamisega
Vabadussamba juures ja temaatilise loenguga hiljem Rahvamajas .
Talv on olnud meile nii rõõmuks kui mu-

reks. Korralik lumi ja
külm on andnud see
aasta hea võimaluse
rajada uisuväljak ja ka
mitu suusarada. Õues
sportimine ja ka oma
vaba aja sisustamine,
on tänu piirangutele
siseruumides,
andnud inimestele hea
võimaluse
värskes
õhus
viibimiseks.
Seda on Haljala kandi
inimesed ka maksimaalselt ära kasutanud ja talvest on
rõõmu. Mure kohaks
on olnud lumelükkamine aga ka see on
talve edenedes aina
paremaks muutunud ja jääb vaid loota, et
kogu lumi on nüüd juba maha sadanud.
Soovin kõikidele kantidele, et arendame
ja säilitame oma piirkonna eripära ja traditsioone, kuid samas mõtleksime ka suuremalt om piiridest väljapoole ja koostegemisi teiste kantidega.
Margus Laigu
Haljala kandivanem

Kes teeb, see jõuab

K

äesolevaks aastaks on meie plaanid juba varakult paika pandud. Veel tänagi on aga möödunud aastale tagasi
mõeldes tore meenutada, et meil Vainupeal elu küll kuidagi seisma ei jäänud. Eesrindlikku tegevust hinnati tunnustavalt ka maakondlikul tasandil. Lääne-Virumaa aasta külaks valiti
veebruari keskel Uhtna – palju õnne ja jätkuvat inspiratsiooni
teile Uhtna rahvas! Vainupea küla elab teile üleriigilisel konkursil kaasa. Haljala valla esindajana hoidsime oma küla lippu kõrgel kuni „finaalini“ välja.
Vainupea rahva tegemised ja olemised võtab suuresti kokku
järgnev: meie kogukond on eeskuju andev ja kokkuhoidev, infovahetus toimub operatiivselt ja laiapõhjaliselt, seisame koos küla
heakorra ja turvalisuse eest, meie nägemus küla tulevikust on
koos ühiste arutelude käigus sõnastatud, räägime kaasa nii kandi
kui tervikuna valla arengut puudutavates küsimustes, haldame
Vainupea kabelit jätkusuutlikult ja läbimõeldult ning panustame
silmapaistvalt Eesti kultuuriellu. Võime küll olla väikesed, kuid
võtame ette suurelt ja teeme ka hästi ära!
Esile väärib tuua paljut. Näiteks eelmise aasta lõpus tegime
vägeva ühistellimuse VAINUPEA tekstiga pusadele, Vainupeale
jõudis taas „Kauni kodu“ tunnustus ning kevadel sai ühisel panusel paika pandud lõkkeplatsi uus palkmööbel. Kinnitasime ka
küla 2020-2024 arengukava, algust sai tehtud nii Vainupea külla
kiire interneti toomise kui ka uue kaasaegse puurkaevu rajamise
projektidega. Üle aastate korraldasime ühise jaanipäevapeo ning
esmakordselt toimus küla kodukokkade päev. Meie arvamus on
tugevalt esindatud Karepa kandikogus ja ka vallavalitsuse laual.
Pühakoja tulevik on jätkuvalt heades kätes – remondi- ja renoveerimistööde suurprojekti teostamisele on hoog sisse lükatud.
Teater Nuutrum viis Lääne-Virumaa aasta ühisteo nominatsiooni vääriliselt kabelis läbi lavastuse „Jutt jumala õige“.
Aasta küla konkursil osalemine andis häid suuniseid, kuidas
edasi liikuda. Tuleb rõhutada, et iga küla või piirkond on just
täpselt oma inimeste ja nende tegemiste näoga. Ja kui midagi
juba koos tehakse, siis see on väärtus omaette. Vainupeal oleme
suurt rõhku pannud keskkonnaga seotud küsimustele ja tervikuna tulevikuvaate mõtestamisele. Millise küla anname üle järeltulevatele põlvedele? Kogukondliku ühistegevusega liigume suunas, kus aina enam külarahvast on tegemistesse kaasatud. Just
seda vundamendi osa proovime lähiaastatel tugevdada. Mitmeid
võimalusi on ka naaberküladega koostööd teha. Kindlasti saab
sellelgi rindel miskit põnevat ette võetud. Pendeldame lahedasti tasakaalupunkti ümber, kus oleme koos tegusad. Teisalt saab
igaüks oma olemist nautida. Kuni su küla veel elab, elad sina ka!
Mario Luik
Vainupea külavanem

Kuidas läheb elu Aukülas?
Auküla – meie valla ääremaal asuv küla lepavõsa ja põldude
rüpes. Kaugelt vaatajale ehk mõttetu sisemaa kolkajäänuk ja
ametnikele tüütult kauge piiriala, kus vist elab keegi, kes tahab
ka midagi? Jälle lumi!
Aga tegelikult on meil siin kõik hästi! Ühe väikese küla rõõmud ja mured, tillukesed ja suured ning noored ja vanad ning
isegi kanad. Toad on soojad ja pidupäevadel leibgi laual. Neil
pidupäevil sätime end õide ja seame sammud „suusamaja“ poole, mis on nagu meie küla Nirvaana. Olgu see siis aastavahetus,
vabariigi aastapäev või vihmane jaanipäev ... miskit ikka toimub!
Oma lihtsuses me siin vaikselt tiksume ja päeval tasa tatsume.
Möödub päevi, kus ei kohta kedagi ja mis sellest?! Teadmine, et
naabermaja korsten ei tossa iseenesest vaid ikka kellegi soovist
sooja anda.
Vahel on ka helgeid päevi sel huvitaval ajal ning need jäävad
eriliselt meelde.
Sigu meil külas enam ei ole, aga pärleid ehk toredaid hetki koguneb aasta peale küllaga, mida mõtteis tore veeretada. Viimane
oli väike teatrietendus maestro Heino Seljamaa poolt, kes pani
meie väikese külakese laste naerust rõkkama ja nii mõnegi vatsa võdisema. Lisaks traditsiooniline karussellisõit jää peal, saani
ralli ning lihte toit värskes õhus tegi osalejate meele rõõmsaks ja
põsed punaseks.
Tiit Toming
Auküla külavanem
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MEIE SEAST ON
LAHKUNUD
HILDA LEHISTE
25.09.1924-20.01.2021
VILLI KANDI
12.07.1925-01.02.2021
ÜLLE REIMETS
29.02.1948-03.02.2021
ALEKSANDER LORI
12.05.1928-12.02.2021
HEINO VESSEL
07.02.1937-12.02.2021
TÕNU REEVEER
29.06.1949-12.02.2021

V

Soome kelgu matk – hõissa, meil on vastlad

õsul on ikka peetud soome kelgust
lugu, on ju soome kelk olnud rannarahva hulgas populaarne liiklusja abivahend nüüd juba enam kui sajandi
vältel. Väidetavalt tehti esimene tõukekelk
Rootsis. Meile tõid tõukekelgu meremehed
Soomest, siit ka nimi – soome kelk. Kuna
kelk kogus rannarahva hulgas populaarsust, hakkasid kohalikud sepad kelke ise
valmistama. Räägitakse, et julgemad käisid
esimese vabariigi ajal soome kelguga üle
mere Soomes. Soome kelgu pikk ajalugu oli
nähtav ka 21. veebruaril korraldatud soome
kelgu matkal – esindatud oli ligi sajandi va-

V

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.
Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

Kuulutus
• Korstnapühkija tel 5560 4046

nused sepa poolt valmistatud kelke kui ka
kaasaegse tehnoloogiaga isendid.
Matkale startis 21 kelku. Marsruudi alguspunkt ja suund oli kõigile ühine – rannaklubi juurest Käsmu suunas mööda
kergliiklusteed. Pikkuseks planeeritud ca 1
tund. Neli nobedamat jõudsid Käsmu, pea
pooled kergliiklustee paadist vaateplatvormini, ülejäänud pöörasid tagasi Lepispealt.
Kõik ekipaažid jõudsid rõõmsalt tagasi.
Samaaegselt kui matk kergliiklusteel
kulges, toimus kelgutajate mõõduvõtt rannaalal. Pikima liu lasi Marleen, järgnesid
Ruben, Karmen, Norman, Brita ja Meelis.

Kelgutamises osales 14 julget.
Kelgutamisele ja matkale järgnes hernesupi, vastlakukli ja tee joomine rannaklubis.
Kõiki hajutamise nõudeid järgides. Kelgutajatele toimus kontaktivaba autasustamine. Valdeku eestlaulmisel lauldi ka üks
kooliprogrammist pärit vastlalaul.
Kelgumatka korraldajad Võsu Eakate
Selts Meelespea, Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing ja Haljala valla spordikeskus tänavad kõik osalejaid.
Spordikeskus

Viskemasin tõstab korvpallitreeningute
kvaliteedi uuele tasemele

eebruari keskel jõudis Haljala täna
veel vanasse võimlasse üks isemoodi
vägev robot – Dr. Dish (USA) korvpalli viskemasin. Tegemist on kaasaegse,
rahvusvahelise korvpalliliidu (FIBA) poolt
tunnustatud treeningvahendiga. Viskemasina abil saab tõhusamalt läbi viia nii individuaalseid kui ka võistkonna treeninguid.
Lihtsustatult. Korvpalli viskemasin püüab
korvi suunas visatud pallid kinni, söödab
need vastavalt etteantud seadistustele tagasi ning seejuures salvestab ka soorituse
statistika. Saadav väärtus tuleneb eelkõige märkimisväärsest korduste arvust ning
kõrgest hoitud tempost võrreldes nii-öelda
tavatreeninguga, kus peab pallidele ise järgi
jooksma ning tihti tuleb ette seisakuid. Viimase kolme aasta jooksul on viskemasinate
treeningutel kasutamisest saanud Euroopa suurtes korvpalliriikides (nt Hispaania,
Prantsusmaa, Leedu) uus trend ning suuresti ka auasi.
Haljalas korvpalliasja eest vedavad SK
Noorelt Liikuma juhatuse liikmed Viljar
Larin ja Marco Aitman on tekkinud võimalusest väga elevil. „Minu silmis on viskemasinast Haljalas kasu noortel mängijatel,
kellel on tõsine soov saada parimateks.
Miks mitte tulla saali ja kasutada Dr. Dish
viskemasina eelist treenida individuaalselt,“
toob välja Larin. „Haljalas on peale kasvamas uus põlvkond korvpallureid. Nendele
on viskemasin kindlasti kasuks, kuna see
aitab neil visketehnikat ja –täpsust tree-

nida. Samuti teeb see lihtsamaks, mitmekülgsemaks ja ka põnevamaks treeneri töö
kasutades seda erinevate harjutuste osana,“
lisab õhinaga Aitman. Uue spordisaali kerkimise ootuses loodetakse leida rahastus
päris oma viskemasina soetamiseks, millest
saaksid kasu kogu piirkonna korvpallurid ja
treenerid.

DR. DISH KORVPALLI VISKEMASINA
KOOLITUSPÄEVAL OSALEJAD
Viskemasinate tutvustamise on missiooniks
võtnud endine noortekoondiste ja kõrgliiga (sh Rakvere Tarvas) mängija Mario Luik.
“Tänaseks on Eestisse jõudnud 12 viskemasinat (nt Reinar Halliku KK, Käärikus Spordikeskus, Parksepa Spordiklubi, TalTech
Basketball, Audentese Spordiklubi), millest
üks liigub läbi meie üle Eesti spordisaalides

Talimängud edasi lükatud
Kahjuks COVID-19 viiruseoht ei anna meile võimalust 2021. aastal
talimänge pidada.
Omavalitsuste talimängud on edasi lükatud järgmisse aastasse. 14. Eestimaa talimängud
toimuvad 4.-6. märtsil 2022.
aastal Ida- Virumaal. (lisainfo
aadressil http://www.joud.ee/
uudised?id=965)
Täname kõiki spordihuvilisi,
kel oli valmidus esindada valda
selle aasta omavalitsuste talimängudel. Valmistugem järgmiseks aastaks.

ringi. Pakume huvilistele tasuta võimalust seda paari kuu jooksul proovida. Veidi rohkem kui aasta tagasi
leidis viskemasin endale paariks
kuuks pesa näiteks Rakvere Spordikeskuses. Haljalasse jõudis see aga
uuest Elva Spordihoonest. Säärase
tehnoloogilise “vidina” kasutamine
nõuab eeskätt treeneritelt, kuid ka
korvpalluritelt uutmoodi taset oma
tegemistes ja mõtlemises. Kui kohapeal on motiveeritud mängijad,
siis koos viskemasinaga treenides
arenevad kindlasti nii nende oskused kui ka kasvavad enesekindlus
ja tahe pürgida tippu“ selgitab Spordiareenid OÜ juhataja Luik , kes on kohalikus
vallaelus aktiivselt kaasa löömas Vainupea
külavanema rollis. Oma teravat kätt käis
põgusal koolituspäeval proovimas ka Haljala alevikuvanem Margus Laigu: „Tänud, et
võeti vaevaks ning toodi viskemasin meile
koju kätte! Väga loodan, et noored võtavad
selle omaks ja kasutavad seda maksimaalselt. Väga vajalik treeningvahend, just arvestades tänast viirusest tingitud elurütmi
ja piiranguid.“
Spordiareenid OÜ tegeleb spordiväljakute ehituse, spordiinventari müügi ja paigalduse ning konsultatsiooniga. Lisainfot leiab
www.spordiareenid.ee.
Mario Luik
Spordiareenid OÜ
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Eile nägin ma hokimeest

ui laupäeva hommikul uisuväljakule
sammusin oli hokikepiga litrit veeretav uisutaja juba platsil. Täisprofessionaalsest varustusest jäi puudu vaid kiiver
ja suurte numbrite ning kirjadega dress.
Mees oli Tallinnast, Lahemaal suvekodus
käimas. Kuuldused Võsu jää kohta tekitasid uudishimu. „Võsu jää on väga hea“, kiitis
aastaid jääst eemal olnud mees, kes sel aastal oma hobi väga tõsiselt käsile võtnud ja
käinud paljudel uisuväljakutel.
Uisuväljakust on saanud toredate trehvamiste paik. Väljaku rajamise aegu, hilisel
õhtul, kiitis juhuslik mööduja liuvälja tegemist taevani. Ühe pühapäeva hommiku esimesed külalised olid vanaisa oma lapselapsega. Lapselaps tegi esimesi uisusamme jääl
aga vanaisa selgus, et oli mu kunagise klassikaaslasega lapsepõlves koos mänginud.
Mees jättis spordihoonesse oma väikeseks
jäänud uisud – äkki kellelegi sobivad. Õhtuti tullakse uisuväljakule nii perekonniti
kui sõpruskondadena.
Kui koolis tunnid lõpevad, on uisuväljak lapsi täis. Ühel päeval väljakule minnes
kuulsin tuttava lapse hõiget: Vaata, ma oskan! Mõned päevad varem olin aidanud tal
esimesi arglike samme jääl teha.
Spordikeskus on teinud kaks uisuväljakut – ühe Haljalasse ja teise Võsule. Võsul
saab spordihoonest uiske laenutada. Haljalasse on heatahtlikud annetajad andnud
oma uiske ühiskasutusse, uisud on võimlas.
Olgem heaperemehelikud kasutajad ja toogem peale kasutamist uisud võimlasse taga-

TÜTARLASTE ARVESTUSES MIIA-LARISSA LIIV – maakonna meister 25
m selili ujumises
NOORMEESTE ARVESTUSES KAHRO PALLON – Eesti meistrivõistluste
pronks maadluses,
NAISTE ARVESTUSES ELISE SAAR – Eesti meister laskmises
MEESTE ARVESTUSES RLV MASSIVE 3X3 KORVPALLIVÕISTKOND
KOOSSEISUS SANDER KARRO, ARON KUUSIK, JOONAS VAINO, MIHKEL
MAGER JA RAIKO ORUMAA – Eesti meister 3x3 korvpallis
AASTA SPORDISÜNDMUS – 3x3 korvpalli EMV etapp Haljalas

Meeleoluka Võsu kooli vastlapäeva ühe osa viis õpetaja Anne Reinhold läbi uisuväljakul.

si, sest järgmine tänulik kasutaja juba ootab.
Osaledes uisuväljakute seminaril sain
teada, et korraliku uisuväljaku tegemine
võib maksta päris korraliku raha. Ja teha
võib seda pea igale poole – hea näide on
Tartu Raekoja plats. Uisutamise hooaeg algab sügisel ja lõpeb kevadel ning väljak on
kasutatav kuni +8 kraadi juures igasuguse
ilmaga. Korralikku väljakut hooldatakse
iga kolme tunni tagant ja selle teeb ära töömees vajalike töövahenditega 10 minutiga.
Meie tegime väljaku sisuliselt põlveotsas.
Hooldus seisneb käsitsi lume eemaldamisel väikese lumesahaga ja OÜ Metallituba
poolt rauast sahk, millega jääd pisut silda-

maks freesida. Põhjalikum jäähooldus tähendab voolikute vedamist ja väljaku katmist õhukese veekihiga. Aega võtab see 2
tundi ja sõltuvalt olukorrast tuleb seda paar
korda nädalas teha. Õnneks on liuvälja puhastamisel ka abilisi – peale kooli, kui lapsi
palju, leidub alati keegi, kes küsib kas võib
aidata. Muul ajal on liuvälja lähedal labidas
ja sahk saadaval.
Võsu spordihoones on Jäävaljakul nähtud
hokimees oli väga varmas jagama oma teadmisi ja kogemusi. Sõbralikke soovitusi ja
nõuandeid uisutamistehnika omandamisel
said ka samal ajal kaks Tallinnast vanaemal
külas olnud jääl esimesi samme tegevat last.

Aasta algas
talvises
Aasperes
sportlikult
Jaanuari lõpus Aaspere uue
kelgumäe avamisel toimunud
Avatud Talimängudest võttis
osa üle 50 inimese, eelkooliealistest vanavanemateni.
Võisteldi nii suusatamises kui
tuubitamises. Parimatele olid
auhinnad Haljala valla ettevõtetelt.
Veebruari algul tulid mäge uudistama
väikesed inspektorid Võsupere lasteaiast.
Rõõmukilgete saatel mäest allavuhisemised ning lõputute mäest üles ronimistega
sai sisustatud veidi rohkem kui tunniajane

AASTA SPORTLASED 2020

Haljala Rahvamajas
15.märts kell 19.00

HALJALA RAHVAMAJA
KULTUURIKALENDER
väljasõit mille lõpetuseks sai mägi tunnustuse osaliseks laste poolt.
Vastlapäeva liugu oli tulnud laskma täpselt 54 inimest. Õhtu pimeduses lampide
valguses nauditi kelgutamist ja tuubitamisest.
Spordiklubi Noorelt Liikuma tänab

kõiki kes üritustest osa võtsid ning toetajaid ilma kelleta ei saaks need toredad
üritused toimuma. Aaspere kelgumägi
ootab kelgutajaid ning tuubitajaid kuni
lund jagub. Kohtumiseni Aasperes!
SK Noorelt Liikuma

VÕSUPERE HARURAAMATUKOGU LUGEMISSOOVITUS
ASA HELLBERG „TERE TULEMAST
FLANAGANSI“
KIRJASTUS VARRAK, 2020
1950 - 1960ndate aastate London.
Noor naine Linda Lansing pärib isa
Flanagansi luksushotelli Londonis.
Linda kasvab üles ja elab hoopis Rootsis Fjällbackas ning on külastanud isa
hotelli ainult mõned korrad. Kuid ta
otsustab siiski isa elutööd jätkata ja
asub hotelli juhtima.
Ent keegi ei tea, kui kõrget hinda
tuleb Lindal edu eest maksta. Mitu
korda on ta olnud alla andmas. Ta on
üksik naine meeste maailmas ja ehkki ta on juba kümme aastat hotelli
juht ja omanik, ei aktsepteerita teda ikka veel. Üheks põhjuseks
Linda onupojad Laurence ja Sebastian. Nende meelest peaks
Linda hotelli neile müüma ja Rootsi tagasi pöörduma ning nad
ei vali vahendeid, et oma tahtmist saavutada. See on lugu naistest, kes trotsivad eelarvamusi ja võitlevad julgelt oma koha eest.

Raamatule on oodata järge.
Raamat on olemas Haljala, Karepa, Võsu ja Võsupere raamatukogus.

ILMAR TOMUSK „VAPPER SIIL“
KIRJASTUS TAMMERRAAMAT, 2020
Siililastel on aeg sügisel kooliteed alustada. Selleks otsustatakse teekond suvel paar korda
läbi käia, et lastele tee selgeks
õpetada. Üllatusena tuleb siiliperele aga nende koolirajale ehitatud magistraal, millest
loomakesed kuidagi üle ei saa.
Kogu julguse kokku võtnud, otsustatakse tiheda liiklusega tee
ületada joostes. Mis siiliperega
edasi juhtub loe juba ise raamatust.
Ilusate loomapiltidega on raamatu kujundanud Catherine Zarip
Raamat on olemas Haljala, Varangu, Võsu ja Võsupere raamatukogus.

15. märts kell 19 Teatriõhtu. Vana Baskini Teatri etendus „Professor sai värske õhu mürgituse“. Mängivad: Ott Sepp, Kalle
Sepp, Juss Haasma/Ivo Reinok, Marika Korolev, Inga Lunge,
Indrek Taalmaa
17. märts kell 19 Haljala Rahvamaja näiteringi etendus „Latern“
Viru-Nigula rahvamajas
10. aprill kell 19 Teatriõhtu. Vana Baskini Teatri etendus „Talveroos“. Helgi Sallo saab tänavu 80 aastaseks! Selle sündmuse
tähistamiseks toob Vana Baskini Teater välja romantilise komöödia “Talveroos”, mille peaosas on Helgi Sallo. Teistes osades
Voldemar Kuslap ja Harri Kõrvits.
16. aprill kell 19 Kontsert. Ott Leplandi kvartett
22. aprill kell 19 Kontsert „Selles süüdi on mai“. Esinevad Kaspar Velberg, Ott Raidmets, Karmo Nigula
30. aprill kell 19 Kontsert „Kolm meest ja naine“. Esinevad Märt
Avandi, Lauri Liiv, Johan Randvere ja Nele-Liis Vaiksoo

Haljala Valla Sõnumid
VÄLJAANDJA:
Haljala Vallavalitsus

TIRAAŽ:
2100

TOIMETAJA:
Kent Kerner

TRÜKK:
Printall AS

KONTAKT:
leht@haljalavald.ee

KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ
KOJUKANNE:
Omniva

Kaastööd ja reklaami avaldamise soovid edastada hiljemalt kuu 15.
kuupäevaks toimetuse meiliaadressile.

25. märts - Issanda kuulutamise püha
ehk paastumaarjapäev
28. märts - palmipuudepüha
2. aprill - suur reede
3. aprill - vaikne laupäev
4. aprill - Kristuse ülestõusmise püha
ehk 1. ülestõusmispüha
5. aprill - 2. ülestõusmispüha

Märts 2021

EESTPALVED

I

ssand, Sina ei soovi ühegi patuse surma, vaid annad kahetsejaile armu. Uuenda meie
südamed ja juhi meid meeleparandusele, et me võiksime Sinult vastu võta pattude
andeksandmise.

P

üha Jumal, juhi meie rahvast
oma vaimuga, et me käiksime
õiguses ja rahus. Lase meil saavutada õitsengut, mis on Sinule
meelepärane.

H

ea taevane Isa, me täname
Sind Neitsi Maarja, meie
Päästja ema eest. Täida meid
armuga, et meiegi järgiksime
meelsasti Sinu tahet.

K

õigeväeline Jumal ja Isa, me
ülistame Sind selle eest, et Sa
äratasid surnuist oma Poja Jeesuse Kristuse. Süüta tõelist ülestõusmisrõõmu meie südameis
ja kinnita meid meie usus meie
Lunastajasse.

JUMALATEENISUSED
JA TEATED
ILUMÄE KIRIKUS
JA KOGUDUSES
Jumalateenistused
armulauaga iga kuu esimesel,
kolmandal ja viiendal
pühapäeval kl 13.
Hea ligimene! Toeta Sinagi uue
tornikella valmistamist. Oma annetuse saad anda EELK Ilumäe
koguduse arveldusarvele EE02
1010 0313 1367 8227 SEB pangas.
Märksõna: annetus tornikella
heaks.

KÄSMU KIRIKUS
JA KOGUDUSES
Jumalateenistused igal
pühapäeval kl 15.
Käsmu koguduse piiblitunnid
ja hommikupalvused on “koroonapausil”.

HALJALA KIRIKUS
JA KOGUDUSES
Jumalateenistused igal
pühapäeval kl 10,
II ja IV pühapäeval on jumalateenistused armulauaga,
I, III ja V pühapäeval toimuvad sõnajumalateenistused.
Nädala sees olevatel väiksematel kirikupühadel
õhtupalvus kl 18.
Haljala koguduse piiblitunnid
on “koroonapausil”.
Haljala kogudus kuulutab
välja registreerimise Haljala
kevadleeri kursusele. Leeriõnnistus on jaanipäeval. Leeritunnid toimuvad mais ja juunis
laupäeviti kl 11-13 Haljala koguduse kantseleis Rakvere mnt 12,
II korrus.

ESKU KABELIS
Ajavahemikul jõuludest kuni
ülestõusmispühadeni jumalateenistusi ei toimu – “külmapühad”.

Jeesus ütles: „Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna
Isa juurde muidu kui minu kaudu.“ /Jh 14:6/

Paastuaja mõtiskelu
Hoi! Kõik janused, tulge vee juurde! Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ostku ja söögu! Tulge, ostke
ilma rahata, ilma hinnata veini ja
piima! Miks vaete raha selle eest,
mis ei ole leib, ja oma vaevatasu
selle eest, mis ei toida? Kuulake
mind hästi, siis te saate süüa head
ja kosutada ennast rammusate
roogadega. Pöörake kõrv ja tulge
mu juurde, kuulake mind, siis on
teil edu; mina teen teiega igavese
lepingu, samasuguse, nagu oli mu
osadus Taavetiga!
( Js 55:1-3)

HÄÄ KOGUDUSE
LEHE LUGEJA!
Pea tüütuseni oleme kuulnud sellest, kuidas tänavu on kõik kuidagi
teisiti või eriline. Ometigi on meie
jaoks alati miski, mis jääb alati samaks - “Jeesus Kristus on seesama
eile ja täna ja igavesti!“ (Hb 13:8).
Kahtlemata on käesolev aeg, milles elame, pannud meid n.-ö. “elu
üle järele mõtlema”, milleks ei
kipu tavaliselt aega jätkuma, sest
kogu aeg ootab ees justkui midagi
tähtsamat. Ent pöördugem korraks
siiski doktor Wikipedia poole:
Paastumine ehk paast on põhiliselt tahtlik hoidumine toidust (söögist, joogist või mõlemast) mingiks ajaperioodiks. Paast
võib olla täielik või osaline sõltuvalt sellest, millest paastutakse.
Mõni paastuliik võib ette näha
hoidumist
ainult
teatud tüüpi toitudest, näiteks lihast.
Traditsiooniliselt
mõistetakse täieliku
paastu all hoidumist
kõikidest toitudest
ja jookidest, välja
arvatud veest.
Paastumine
on
enamasti
olnud
Rist Haljala
seotud religioossete Foto: Õ. Alt

I. Karmskoi „Jeesus kõrbes“

või spirituaalsete põhjustega.
Nagu näeme siinkohal ja võime
muudelegi allikatele tuginedes
tõdeda, paastuga seoses peaaegu ainult toitumisest – natuke
sellepärast ka just s e e piiblilõik käesoleva kirjatüki alguses.
Kahtlemata on osaline või toidust
loobumine võib-olla hea ja isegi
tervislik – nii nagu kellelegi parasjagu meeldib arvata, AGA,..
Tegu on siiski liig kitsa vaatega
paastumisele, sest selle olemus
on tegelikult palju sügavam. Nimelt on paast loobumine KÕIGEST, MIS MEID JUMALAST
LAHUTAB. Olgu siis tegu mõnest
harjumusest loobumisega või millegi muu sarnasega. Viimasel ajal
on kõneldud ka netipaastust, mis
kahtlematult säästab meie aega
mõtlemaks
olulisimatele
asjadele
või – miks mitte
– suhtlemaks oma
lähedastega.
Paastumine
ei
pruugi olla - ega
olegi tegelikult, kui
sügavamalt vaadata – sugugi midagi
kurba ja rusuvat,
kiriku seinas.
sest see viib meid ju

Jumalale sammukese lähemale!
Kui te aga paastute, siis ärge olge
kurvanäolised nagu silmakirjatsejad, sest nemad teevad oma palge näotuks, et näidata inimestele
oma paastumist. Tõesti, ma ütlen
teile, neil on oma palk käes!
Aga sina, kui sa oled paastumas, siis võia oma pead ja pese
oma nägu, et su paastumine ei
oleks näha inimestele, vaid su Isale, kes on varjatud, ja sinu Isa, kes
näeb varjatutki, tasub sulle!
Ärge koguge endile aardeid maa
peale, kus koi ja rooste neid rikuvad ja kuhu vargad sisse murravad ja varastavad!
Koguge endile aardeid taevasse, kus koi ega rooste neid ei riku
ja kuhu vargad sisse ei murra ega
varasta! Sest kus su aare on, seal
on ka su süda.
(Mt 6:16-21)
Õnnistusrohket Jumalale lähenemise aega Sulle, hää Koguduse
lehe lugeja!
Ahti Bachblum
EELK Haljala Püha Mauritiuse
koguduse diakon

Kõik rahvad on alati teadnud,
et taevas tähendab Isa, mehelikku poolt ja maa naiselikku poolt.
Kui esimesed kristlikud misjonärid tutvustasid uut usku mõnele
paganahõimule, siis küsisid need
kohe: Isa on taevas, seda me teame isegi, kuid kus on kristlaste
Ema? Sellele on ainult üks vastus:
see on Neitsi Maarja. Nii tähistab
Maarja ristiusus naiselikku poolt.
Kuid mis peamine – Jumal arvas
heaks just Tema välja valida ja teha
Temast Jeesuse ema. Ja Maarja
vastas: „Mulle sündigu Sinu sõna
järgi!“ Sellega võttis ta omaks Jumala plaani endaga. Ütles Talle:

Jah! Nõnda oli Ta õieti esimene
inimene, kes Jumala lunastusplaanile oma jah-sõna ütles. Pärast
seda on lugematud hulgad inimesi
sama teinud; ka meie oleme mingil hetkel öelnud Jumalale oma
jah-sõna. Oleme teinud seda ristimisel või leeritõotuse andmisel,
usaldades Jumalat-Isa, sest Tema
plaan meiega võib olla ainult üks
hea plaan. Ta tahab meidki pühaks
teha.
Jõuludeni on jäänud üheksa
kuud. Nii kaua kannab inimene
oma järglast oma ihus.
Meelis-Lauri Erikson
Ilumäe koguduse õpetaja

HALJALA KIRIKUS

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 5809 1356,
e-post: ilumae@eelk.ee
Ilumäe kalmistuvaht Anne Sambla, tel 5341 8156
a/a EE241010502001277003
Annetus tornkella heaks:
a/a EE02 1010 0313 1367 8227
facebook.com/ ilumae kirik/
EELK Käsmu kogudus
reg kood 80210148
Laane tee 4, Käsmu, Haljala vald
45601 Lääne-Virumaa
Õpetaja Urmas Karileet, tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esimees Heino Laanemets, tel 517 9359
A/a EE861010502018079003
UUS! Käsmu koguduse kodulehekülg kasmu.eelk.ee
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

KOGUDUSTE TÄISKOGU KOOSOLEKUD JA
UUTE JUHTORGANITE VALIMISED JÄRGMISEKS NELJAKS AASTAKS (2021-2024)
Haljala koguduse täiskogu koosolek toimub
Haljala rahvamajas 14. märtsil algusega kl 12.
Ilumäe koguduse täiskogu koosolek toimub
Ilumäe kirikus 21. märtsil algusega kl 14.
Käsmu koguduse täiskogu koosolek toimub
Käsmu kirikus 25. aprillil algusega kl 16.30.

ÜLESTÕUSMISPÜHADE
JUMALATEENISTUSED
ILUMÄE KIRIKUS
2. aprillil kell 13 suure reede ristikäik
4. aprillil kell 13 1. ülestõusmispüha jumalateenistus

HALJALA KIRIKUS
2. aprillil kl 18 suure reede õhtupalvus
4. aprillil kl 10 1. ülestõusmispüha missa
5. aprillil kl 18 2. ülestõusmispüha õhtupalvus

KÄSMU KIRIKUS

KOGUDUSTE UUDISED
2021 plaanib Haljala kogudus
tellida Haljala kiriku tornikiivri
restaureerimise. Raha on selleks
tööks eraldanud Muinsuskaitseamet 90% ulatuses ja Haljala
Vallavalitsus 10% ulatuses. Teise

EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
Rakvere mnt 1b, Haljala, 45301 Lääne-Virumaa.
Õpetaja Urmas Karileet, tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
Diakon Ahti Bachblum, tel 5361 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, tel 5851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee
a/a E942200221046039021

„Rõõmusta, sa armuleidnu!“
Nii ütles ingel ühele lihtsale naisele, pühale naisele, nagu jutustab
Luukas oma evangeeliumi alguses
(Lk1,28). Seda sündmust – Maarja kuulutust või ka ingli kuulutust
tähistatakse kirikus paastumaarjapäeval. See on kevadine püha, mis
jääb paastuaja sisse. Sealt siis ka
püha nimetus. Kalendris on mitu
maarjapäeva; need on olnud just
naiste pühad. Paastumaarjapäev
on neist sageli esikohal, sest siis
teatas ingel Maarjale suurt uudist:
ta jääb lapseootele ja toob ilmale
maailma lunastaja Issanda Kristuse. Sellega tähistatakse kogu lunastusloo algust.

KOGUDUSTE KONTAKTID JA INFO

4. aprillil kl 15 1. ülestõusmispüha missa
olulise tööna on Haljala kogudus
tellinud Haljala kiriku välisfassaadi restaureerimise ja pikiplaneerimise projekti. Ka seda tööd
rahastab Muinsuskaitseamet 90%
ulatuses. Projekti koostamiseks
on Muinsuskaitseamet väljastanud

vastavad eritingimused. Projekteerimistööde teostajaks on Vana
Tallinn OÜ. Varasematest töödest
jätkuvad kiriku siseinterjööri projekti koostamine ja kiriku elektritööde projekti koostamine.

ESKU KABELIS
4. aprillil kl 12.30 1. ülestõusmispüha missa

VAINUPEA KABELIS
3. aprillil kl 12 vaikse laupäeva jumalateenistus

