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Milline on
hetkeseis Haljala
Kooli projektiga?

Võsul sirgub
tulevane jõulupuu
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suure sammuna teoks soovitakse teha.
„Näeme, et aeda tuleb ilus kõnniteedevõrgustik luua ja aed ka valgustada –
nii on tore aias ringi liikuda ja ilu jätkub ka õhtutesse,“ jagab koduaia tulevikuplaane Ülle, „kuid tegelikult ootab
suurem töö veel ees, sest aed vajab
hoolt ja et seda ilu hoida, tuleb kõvasti vaeva näha.“ Perenaine ütleb, et kui
keegi satub temalt küsima, miks nad
seda mehega teevad, vastab ta, et nii
on pensionipõlve hoopis ilusam veeta,
kui ilu, mida nautida, leiab igast koduaia nurgast. Näen, et perekond on oma
koduaia üle uhke. Seda ka põhjusega,
sest koduaed on perekond Randojal
tõesti kaunis, mida tõestavad ka fotod
suvisest lilleilust.
Presidendi tunnustuse üle on Ülle ja
Ando väga uhked ning rõõmsad. „Ikka
on tore, kui keegi tehtut hindab ja märkab. Eestlastel on kombeks tunnustusi
mitte väga hästi vastu võtta, eks nii ka
meil, kuid tegelikult on see tore ja innustab edasi toimetama,“ jagab siirast
rõõmu tunnustuse üle perenaine, „tunnustus ja raamat, kus nüüd meie koduaed ka sees, pole veel meieni jõudnud,
aga mõtleme juba, kuhu tunnustus üles
riputada ja raamatu sirvimist ootame
ka väga.“ Perenaisel on natukese kurb
delt, kuid istutustöö tehakse alati ise,
abi aia korrastamisel osutavad ka po- meel, et tunnustussündmus ära jäi, sest
jad, kes vanemate koduaia kaunimaks ootas Eesti esimese naispresidendiga
kohtumist väga,
tegemise projekti
kuid mõistab, et
suuresti toetavad.
praegusel
ajal
Ülle ei oska
pole
see
kõige
öelda, kust on
Ikka on tore, kui keegi
turvalisem. „Milaianduspisik tektehtut hindab ja märkab.
lal avaneb ikka
kinud, kuid nenvõimalus presidib, et oma „pisidendiga kohtumikut“ jagab ta nüüd
seks, seetõttu on
teistega.
„Minu
noorem õde on saanud meilt innustust kahju, et sündmus ei toimunud, kuid
see ei vähenda kuidagi rõõmu tunnuska omale iluaed rajada ja naabritele
oleme vist ka positiivselt mõjutanud, tuse üle.“
Heidame koos viimase pilgu aiale ja
nad on samuti oma aia korrastamisega algust teinud,“ sõnab Ülle, „naabrid jätame hüvasti. Perenaine haarab taksikoera kaasa ning suundub järgmisele
on meile ikka öelnud, et ilus on ülevalt
jalutuskäigule koduaias, seekord siis
alla vaadata ning aknast avanev vaade
naabriaeda neile väga meeldib.“ Naa- ilma „ajakirjanikuta“.
Autosse istudes meenub, et küsimabermajast rääkides lisab Ülle, et see
on tema lapsepõlvekodu ning maja, ta jäi, miks on nii kaunil kohal selline
huvitav nimi.. Keda samuti selle küsimilles praegu elatakse, on olnud abikaasa pere elamu. „Olime naabrid, muse vastus huvitab, siis soovitan Üllet
kuid viieaastase vanusevahe tõttu poes või koeraga jalutuskäigul kohates
lapsepõlves ei suhelnud. Peale seda, see järele uurida.
Aitäh Ülle Randojale, kes mind nii
kui keskkooli lõpetasin, kohtusime ja
sellest ajast oleme koos. Eriskummali- lahkesti võõrustas, ja siirad õnnesoovid
tervele perele kauni kodu tunnustuse
sed võivad elu keerdkäigud olla,“ jagab
Ülle põnevat lugu kohtumisest oma pälvimise eest! Jõudu aias toimetamiseks ja lennukaid plaane tulevikuks!
abikaasaga.
Töö aias ei lõppe kunagi, nii ka
Kent Kerner
perekond Randoja koduaias. Üllel ja
toimetaja
Andol on valmis plaan, mida järgmise

Presidendi
tunnustusega kaunis
kodu ehib Haljala valda
O
ktoobris tunnustati LääneSeda võib võtta ka meie põhimõttena,
Virumaa kaunite kodude oma- kuidas aeda kujundame. Teeme kõinikke. Võime olla uhked, et ke loodusega kooskõlas ja kasutame
mitu Haljala valla kodu sellise tunnuskünkanõlva, loodusliku veeallikat ja
tuse pälvisid. Eriliselt rõõmsad võime
suures koguses kivi aiakujunduses ära,“
olla aga perekond Randoja üle, kelle
lausub Ülle Randoja. Küsimusele, et
kaunis kodu Vihula külas pälvis lausa kas iga vaba hetk möödub aias, vastab
presidendi tunnustuse.
Ülle, et aias toimetamine sisustab vabu
Tunnustuskomisjon kirjeldas perehetki küll, kuid rohkem veedetakse
kond Randoja kodu Vihula külas aega laste peredega. „Aias toimetamiPõrgupõhja kinnistul järgmiselt: Küla ne on hea pingete maandamiseks –
serval, põldude vahel laiub maitsekalt see tunne, mis taimi istutades ning
rajatud kaunis iluaed. Suur osa kujunhiljem töö tulemust nähes tekib, on
dusest on tingitud põllukivide asu- väga eriline ja saadav emotsioon üdini
kohast ja rohkusest – kui ära vedada ei positiivne,“ kommenteerib aiandusejaksa, tuleb need ära kasutada. Kivide
ga tegelemise positiivset külge sellel
vahele on rajatud
pingelisel aastal
erinevatest
taiperenaine Ülle.
medest koosneÜlle
Raudvad istutused. Et
oja loetleb üles
Mu abikaasa Andole
kinnistu
ümber
taimede nimetumeeldib ikka öelda, et
laiuvatelt põldusi ja pajatab loo,
looduses pole ükski asi
delt püüda tuult,
kuidas kaks puud
sirge.
on pererahvas isSoomest sõidututanud erinevaid
autoga ära tõi,
puid ja põõsaid.
kuna teadis kindPererahvale
on
lalt, et soovib just
„abikäe“ andnud ka loodus, kogu ilu- neid oma aeda. „Muidu eelistame üdiaed laiub künkanõlval ja annab kujunni Eestis kasvatatud taimi, kuid midagi
dusele liikuvuse ning ilusad vaated.
on ka üle mere siia aeda toodud,“ lisab
Saabudes Randojade koduõuele ta. Iluaia rajamise projekt on abikaatabasin ennast mõttelt, et kui huvisadel olnud ühine – koos mõeldakse,
tav nimi on kinnistul ja kuidas see tehakse plaan ja viiakse ellu. Ülle on
nimi mitte kuidagi selle kauni koduga küsinud nõu ka oma ala spetsialistikokku ei sobi. Autost välja astudes oli
mõte aga peast pühitud, sest mind tervitas reipalt postkasti juurest sammuv
perenaine Ülle Randoja koos uudishimuliku taksikoeraga. Peale tervitussõnade vahetamist seadsime sammud
ringkäigule Randojade koduaias, mis
on ilmatusuur, nõlvalt all suunduv ja
novembrikuu kohta üllatavalt värviline. Perenaine sõnab, et aed on sellise
väljanägemise saanud pika ajaga, kuid
jõulisemalt asuti aeda korrastama viis
aastat tagasi.
„Mu abikaasa Andole meeldib ikka
öelda, et looduses pole ükski asi sirge.
Ülle ja Ando Raudoja.

Kaunist
jõulukuud!
Haljala valla
2021. aasta
kaasav eelarve
Kaasava eelarve taotluste menetlemise komisjoni otsusega esitati
rahvahääletusele kolm ettepanekut:
1. Haljala-Tatruse terviseraja
discgolf’i rajad
2. Karepa kandi külade mõtiskluspaikade võrgustiku rajamine
3. Liikluskiiruse mõõdikute paigaldamine Võsule
Täpsustus: komisjon otsustas kolmanda ettepaneku suunata rahvahääletusele osaliselt. Ettepanekust
võeti välja turvakaamerate paigaldamine, kuna see on otseselt kohaliku omavalitsuse ülesanne. Ettepaneku esitaja oli sellise muudatusega
nõus.
Kaasava eelarve hääletus toimub
16. novembrist kuni 14. detsembrini valla veebilehel (www.haljala.ee/
kaasava-eelarve-haaletus) ja paberkandjal Haljala vallamajas (Mere tn
6, Võsu alevik) ning teenuskeskuses
(Rakvere mnt 13, Haljala alevik).
Hääletada saavad kõik vähemalt
16-aastased isikud, kelle elukoht on
rahvastikuregistri andmetel Haljala
vallas. Veebilehel hääletamiseks on
vajalik ID-kaardi või mobiili-IDga
sisselogimine.
Kaasava eelarve objektiks on
Haljala vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine ning
elluviidav peab pakkuma avalikku
hüve, olema vallaruumis avalikus
kasutuses ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate
eelarvetele. Samuti otsustas komisjon, et rahvahääletusele ei suunata
ettepanekuid, mis on otseselt omavalitsuse ülesanded. Sellest lähtuvalt otsustas komisjon mitte esitada
rahvahääletusele alljärgnevaid ettepanekuid:
1. Haljala aleviku keskuse roheala
(Aia ja Põllu tn vaheline roheala)
2. Haljala kalmistu peavärav
3. Saviliiv kate ja tenniseväljaku piirid ning võrk Tahmaküla
palliplatsile

HALJALA VALLA
KAASAVA EELARVE
HÄÄLETUS 2021
Hääletan ettepaneku
nr ______ poolt
Väljalõigatud ja täidetud sedel too Haljala
vallamajja (Mere tn
6, Võsu alevik) või
teenuskeskusesse
(Rakvere mnt 3,
Haljala alevik).
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Tasub teada

VALLAVANEMA VEERG

K

ätte on jõudnud 2020. aasta viimane kuu, esimene advent on möödas ja peagi tähistame jõule ning aastavahetust. Mööduv aasta on olnud väljakutsuv meile kõigile ning midagi sellist ei osanud ilmselt keegi meist oodata. Kevadel seljatasime Haljala vallas koroonaviiruse leviku eduliselt,
haigestumus oli madal, hoidsime üksteisega distantsi ja seetõttu
saime tavapärasema elukorralduse juurde kiiresti naasta. Pingutame koos, et ka koroonaviiruse teine laine mööduks Haljala
vallas ilma kõrgete haigestumisnäitajateta ja et meie inimesed
püsiksid terved. Olen siiralt tänulik kõigile, kes on ühiselt panustanud, et viiruse levik Haljala vallas ei ole hoogustunud.
Aitäh ja kummardus eesliinitöötajatele! Tänu teile tunneme ennast kindlalt ja teame, et igapäevane elukorraldus toimib edasi.
Aitäh meie piirkonna tööandjatele, et saite majanduslikult keerulise olukorraga hakkama! Rasked ajad pole täielikult möödas,
mistõttu soovin teile rohkelt jõudu ja edu edaspidiseks!
Head vallaelanikud, palun kanname maski, hoiame distantsi
ja peseme tihti ning korralikult käsi. Ainult nii hoiame viiruse
eemal, püsime terved ja kaitseme enda kogukonda. Pingutame koos, et saabuv aasta lahendaks koroonakriisi ja üksteisega
koosolemine mööduks peagi ilma murepilvedeta.
Hoolimata viirusest oleme olnud sellel aastal tublid. Vald
areneb jõuliselt, olulised suunda näitavad arengudokumendid
on kinnitatud ning uue aasta plaanid on paika pandud. Rõõm
on tõdeda, et 2020. aastal oli investeeringusumma ühe elaniku kohta Haljala vallas Lääne-Virumaa omavalitsuste võrdluses
kolmandal kohal. See näitab meie pühendumust elu Haljala vallas edasi viia. Kallid vallavalitsuse kolleegid ja allasutuste töötajad, hindan teie panust ja töökust kõrgelt! Aitäh, et teete oma
tööd südamega!
Soovin kõikidele Haljala valla elanikele rahulikku jõuluaega,
toredat aastavahetust ning rõõmuküllast uut aastat!
Ivar Lilleberg
vallavanem

TEATED

Vallavalitsuse tööaeg pühade ajal
Haljala vallavalitsus ja teenuskeskus on 23. detsembril avatud
kuni kella 13.00 ja 31. detsembril kella 14.00.
24.-25. detsember 2020 ja 1. jaanuar 2021 on Haljala vallavalitsus ja teenuskeskus suletud.

Valla üldplaneeringu ideekorje
Haljala vallavalitsus ootab kuni 4. jaanuarini 2021 ideid ja ettepanekuid Haljala valla üldplaneeringu koostamiseks. Üldplaneering on valla ruumilise arengu peamisi dokumente, mis reguleerib valla territooriumil üldiseid ehitus- ja kasutustingimusi.
Ettepanekuna võib esitada nii hetkel aktuaalse probleemi lahenduse kui ka tulevikuvisiooni.
Ideede kogumiseks on koostatud kaardirakendus, mis on
leitav Haljala valla kodulehelt (www.haljala.ee) ja Haljala valla
kaartide lehelt (haljala.maps.arcgis.com).
Kaardirakenduses on olemas juhend ettepanekute esitamiseks. Rakendus on leitav aadressilt bit.ly/35LxFXu.

Katame valla jõulusäraga!
Haljala vald kutsub üles kõiki saabuvaks pühadeajaks jõulutulede ning -kaunistustega ehtima oma kodu, asutust ja miks mitte
tervet küla.
Tegutseme üheskoos, et jõulukuu mööduks Haljala vallas
säravalt!
Kaunimad kodud, ettevõtted, korteriühistud ning külad saavad premeeritud ehitustarvete kaupluse kinkekaartidega.
Pilte jõulusära kiirgavatest majadest ootame meiliaadressile
leht@haljalavald.ee kuni 13. detsembrini.

Mittetulunduslikuks tegevuseks
soovis toetust 29 taotlejat
Investeeringutoetuse taotlusi on kokku 10, taotletav summa
115 193 eurot. Tegevustoetust küsib 14 taotlejat summas 26 472
eurot. Ühekordseid taotlusi on 23, kokku 54 934 eurot. Taotluste kogusumma on 196 599 eurot. Taotluste hindamine toimub
detsembris, lepingud positiivse otsuse saanud taotlejatega sõlmitakse hiljemalt jaanuarikuus.

Tunnustame oma valla tublisid!
Haljala Vallavalitsus kutsub üles seadma nominente selle aasta
Haljala valla aukodaniku, elutööpreemia ja aasta teo tiitli välja
andmiseks. Ettepanekuid oodatakse ka valla tänukirjade väljaandmise osas.
Nominentide seadmiseks palume esitada Haljala Vallavalitsusele vastav avaldus. Avaldusi ootame kuni 15. detsembrini
e-posti aadressile haljala@haljala.ee. Paberkandjal avaldus palume saata Haljala vallavalitsusse aadressil Mere tn 6, Võsu alevik,
45501 Lääne-Virumaa.
Rohkem informatsiooni tunnustuse esitamise kohta leiad:
www.haljala.ee.
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Soovid volikogust

n olnud väga eriline aasta. Kahelaineline võitlus
nähtamatu vaenlasega
meenutab põhjanaabrite Talveja Jätkusõda ning ega reparatsioonidele sarnased koormised
ja püksirihma pingutamisedki
tulemata ei jää. Kuid sellest
kõigest me saame kindlasti üle.
Sellises olukorras suure detailsusastmega tulevikuplaanide
koostamine on võimatu ülesanne ning isegi ülima konservatiivsuse juures leiame endid
olukorrast, mida keegi oodata
ei osanud. Ülemaailmsed ning
seni meile nii kauged ja võõrad
teemad on liigagi ootamatult
meie igapäevaellu jõudnud.
Jäägem terveks ja olgem
mõistvad!

Volikogu on järgmist ja järgnevaid aastaid silmas pidades
võtnud vastu siiski otsuseid ja
andnud vallavalitsusele volitusi, mis lubavad teha kõike
seda, mis vajalik ja asjakohane.
Vallavalitsusele on antud selge
suunis ja volitus ellu viia Haljala
uue koolimaja valmisehitamine ning alustada Võsu-Käsmu
piirkonnas investeeringutega,
mis muudaksid sealse veehinna tarbijale soodsamaks.
Antud on suunis, et ka Võsu
Kool vajab uuendamist ja ümberehitusi ning et valla teed
ootavad tolmu- ja hooldusvabu
mustkatteid.
Kindlasti on veel väga palju
ootusi ja unistusi, kuid kõik ikka
vajaduste järjekorras. Ajas ole-

me me kõik targemaks saanud
ja oskame reaalsemalt hinnata
neid maksumusi ja ajategureid
ning ka meist mittesõltuvaid
pandeemiaid, mis vahel liigagi
otsustavaks võivad saada. Sellepärast on asjakohane ja õige, et
ikka ja jälle keskendume neile
asjadele, mis meie vallale esmased ja prioriteetsed peaksid
olema.
Kainet mõtlemist ja oskust
teri sõkaldest eristada!
Hea meel on tõdeda, et kogukonnapõhised
kandikogud
ning aleviku- ja külavanemad
on aktiivselt tegutsema asunud
ning on suurepärasteks kaasamõtlejateks lahenduste otsimisel kohalikele probleemidele.
Nende osalemine on suureks

võimaluseks enamate inimeste
kaasamiseks aruteludesse ja otsustusprotsessidesse. Suur pilt,
mis peaks kogu aeg nii volikogul kui ka vallavalitsusel
silme ees olema, saab alguse väikestest piltidest ja siinjuures peab otsustajate roll olema nende piltide sobitamine
nii, et tervik ei kannataks.
Rohkem tarkust kõigile unistajatele ja otsustajatele!
Kõigile Haljala valla inimestele rahulikku advendiaega ja
rõõmsaid jõule!

Vello Väinsalu
Haljala Vallavolikogu esimees

Haljala vallavalitsuse meeskonnaga
liitus uus majandus- ja hankejuht
Alates 2. novembrist töötab
Haljala vallavalitsuses majandus- ja
hankejuhi ametikohal
Arvo
Sirel (pildil).
Arvo
on
õppinud
nii maaparand u s e
mehhaniseerimist,
R ä p i n a

Aianduskoolis
keskkonnakaitset kui ka Tartu Ülikoolis
keskkonnakorraldust
ja
planeerimist. „Tööd alustasin
maaparanduse mehhaniseerimise valdkonnast, kus töötasin meistri ja töödejuhatajana.
Edasi suundusin erasektorisse
müügitöö peale,“ kirjeldab oma
varasemat töökogemust uus
majandus- ja hankejuht. Arvo
viimasteks tööandjateks on olnud Kohtla-Järve Linnavalitsus,
Terviseamet ja Lüganuse Vallavalitsus.
Küsimusele, miks otsustas
Arvo just Haljala valla majan-

dus- ja hankejuhi kohale kandideerida, vastab ta, et kandideerimisotsus tuli viimasel hetkel,
kuid peamisteks põhjusteks
olid positiivne kuvand vallavalitsuse meeskonnast ning Haljala vallale omane kaunis loodus.
Majandus- ja hankejuht Arvo
Sireli tööks on juhtida vallavalitsuse majandus- ja planeerimisosakonda.
Oluline
osa Arvo tööst on korraldada
hankeid ja vallavara heaperemehelikku valitsemist, samuti
tegeleb ta tänavate korrashoiu
tagamisega.
Vabal ajal harrastab Arvo

tervisesporti ujumise ja jalgrattasõidu näol. Koos koeraga
võetakse tihti ette ka pikad jalutuskäigud kodukandis.
Arvo ütleb, et esimesed muljed meeskonnast ja kogu vallast
on olnud eranditult positiivsed.
„Minu ootused uuele ametikohale on üsna tavapärased –
loodan, et töörõõm püsib jäädavalt ja mul õnnestub anda
oma panus Haljala valla arengusse,“ sõnab Arvo Sirel.
Majandus- ja hankejuht Arvo
Sireli kontakt: tel +372 327
8238; +372 5621 7200, e-post
arvo.sirel@haljala.ee

Haljala ja Viru-Nigula vallas alustas
tööd uus noorsoopolitseinik
1. oktoobrist töötab Rakvere
politseijaoskonnas uus noorsoopolitseinik Jaanika Künnapuu (pildil), kes tagab noorte turvalisust nii Haljala kui
Viru-Nigula vallas ning aitab ka
valele teele sattunud noored õigele teele juhatada.
Jaanika on sündinud ja kasvanud Järvamaal, kuid viimased
kaheksa aastat elab ta VäikeMaarja vallas. Jaanika on varasemalt töötanud pikalt erasektoris turvavaldkonnas ning pärast Väike-Maarja valda kolimist
töötas ta Sisekaitseakadeemias
haldustalituse juhatajana. Esimese politseitöö kogemuse sai
Paide patrullpolitseinikuna.

Ühel hetkel tekkis Jaanikal
võimalus töötada kodule lähemal ning asendada lapsehoolduspuhkusel
viibivat
Väike-Maarja ja Tamsalu noorsoopolitseinikku.
Töötades
noortega sai Jaanika aru, et
näeb just sellist valdkondlikku
tööd oma tõelise kutsumusena.
„Arvan, et kaugema tuleviku
korrarikkumisi saab politsei vähendada ja ennetada läbi panustamise noortesse. Just seetõttu
tunnen, et minu kui noorsoopolitseiniku visioon ja missioon on
selgelt tulevikku vaatav,“ ütles
noorsoopolitseinik Jaanika.
Esimesed tutvumised ja koostööd Haljala vallas on nüüdseks

PILTUUDIS
25. oktoobril istutati Haljala vallamaja ette
Võsu kandikogu eestvedamisel Võsu aleviku
tulevane jõulupuu. Kuusepuu isutati sellel
päeval põhjusel, et just sel päeval kolm aastat
tagasi sündis ühinenud Haljala vald.
Kuusepuu kinkis istutamiseks kohalik istikute kasvataja ja metsasõber Aavo Laur.
Seniks, kuni istutatud puu jõudu kogub
ja kasvab, tuuakse selle kõrvale suurem
jõulupuu, mis alevikku saabuval talvekuul
kaunistab.
Haljala vald kiidab kandikogu toreda
algatuse eest!

toimunud ning võib öelda, et tegemist ei ole täiesti võõra piirkonnaga uue noorsoopolitseiniku jaoks. Haljala vallaga seovad
teda perekonnasidemed, kuna
Jaanika ema suguvõsa on aastasadu elanud Vergi külas ja
nüüdseks on vanemad Järvamaalt ema lapsepõlvekoju elama asunud. Ka mitmed varase
lapsepõlve suved sai veedetud
Vihulas vanavanemate juures ja
hiljem kooliealisena Võsuperes.
Noorsoopolitseiniku ametikoha eesmärk on eelkõige
ennetada laste poolt ja laste
suhtes toime pandavaid korrarikkumisi, tõkestada ja avastada
süütegusid, aga tema poole võib

pöörduda ka teiste politseialast
nõu või sekkumist vajavate
muredega.
Kontakt:
telefon
5886
0375, e-post:
jaanika.
kynnapuu@
politsei.ee
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PLANEERINGUTEATED
VAINUPEA KÜLA, TOOMINGA MAAÜKSUSE
DETAILPLANEERINGU ESKIISI AVALIKU
VÄLJAPANEKU JA ARUTELU TULEMUSED

Kuidas edeneb Haljala
Kooli uue õppehoone
valmimine?
Haljala Kooli projekt on valmis, vallalehe ilmumise ajaks on selgunud ehitusekspertiisi tulemused
ning järgmise sammuna seisab ees riigihanke
väljakuulutamine. Milline on projekti hetkeseis ja
millised on koolipere ootused uuele koolimajale?

Ivar Lilleberg

selguma 45 päeva jooksul, seejärel saame hanke õnnestumisel
sõlmida hankelepingu ning asuda ehitama.

Haljala vallavanem
Milline on hetkeseis Haljala
Kooli uue õppehoone valmimisega?
Ehitusprojekt on lähtuvalt
Innove otsusest valminud ja
sellele on koostatud ekspertiis.
Teeme ettevalmistusi ehitushanke väljakuulutamiseks. Kui
kõik läheb plaanipäraselt, siis
alustame uuel aastal koolimaja
ehitustöödega.
Milliseks kujuneb koolihoone
ja võimla maksumus?
Hetkel on väga öelda, milliseks võib ehituse lõplik maksumus kujuneda. Põhiprojekti
eelkalkulatsiooni järgi jääb
koolihoone ja võimla ehitamise
maksumus 6,9 miljoni juurde.
Ehitusmaksumust
mõjutavad
väga mitmed tegurid. Üheks
teguriks on kindlasti olukord
ehitusturul. Arvestades, milline
on tänane olukord, võime loota,
et hanketulemused on 6,9 miljonist paremad.
Millal
kuulutatakse
välja
riigihange?
Töötame praegu plaani järgi,
et detsembri alguses kuulutame
hanke välja. Tulemused peaksid

Kas jõuluvaheajalt naastes asuvad lapsed õppima asenduspindadel?
Hetkeseisu kohaselt küll.
Saan öelda, et kindel otsus selle kohta tuleb peale jõule. See
jätab kooliperele piisavalt aega,
et asenduspindadega kohaneda ning ennast seal sisse seada.
Mõistan, et asenduspindadel
õppimine ja õpetamine võib
põhjustada ebamugavusi, kuid
teeme seda suure eesmärgi nimel, et ühel hetkel saaks koolipere uues majas tegutsemist
alustada.
Milliseks kujuneb peale hankelepingu sõlmimist eeldatav
ajakava?
Kogu koolimaja ehitusperioodiks oleme arvestanud
ühe aasta. Plaan on kindlasti pingeline, kuid teostatav.
Räägime ikkagi koolihoonest,
mistõttu pole pikem ehitusperiood meie jaoks sobilik.
Koolipere jaoks on oluline
koolimajja tagasi saada esimesel võimalusel. Loodetavasti
algavad jaanuaris ehitustööd
ning 2022. aastal kolivad Haljala kooli õpetajad ja õpilased
uude majja.

Vaata videot tulevasest koolimajast:
youtu.be/i8kSjsL8d_g

Ivo Tupits

Haljala Kooli direktor
Millised on koolipere ootused
uuele koolimajale? Kas praeguse projektiga ollakse rahul?
Uue koolimaja ootus koos
tõusude ja mõõnadega on kestnud ebanormaalselt kaua. Kes
tänases hoones käinud, selle
jaoks on paari minutiga selge,
et see hoone vajas juba ammu
renoveerimist, rääkimata seisukorrast, mis on tänasel päeval.
Sedavõrd suurte otsuste tegemisel on inimloomusele omane,
et ootused on vahest suuremad
kui see, mis lõpuks paberile saab. See olnud nii ka meie
koolihoonega. Käisime vaatamas uusi ja innovatiivseid koolimajasid nii Eestis kui ka Soomes.
See suunas ka meie mõtted uue
maja osas liikuma. Osa soove
on arvesse võetud, teisi ruumiprogrammist lähtuvalt mitte.
Peamine, mis on täna meelel –
uus maja saab olema ruutmeetritelt nii klasside kui ka üldpinna
vaates oluliselt kitsam, kui oleksime soovinud. Õpilaskohtade
prognoos, millest sõltus rahastuse suurus, on minu hinnangul
liiga tagasihoidlik. Mina julgen
küll arvata, et meie kooli õpilaste arv pikas vaates suureneb,
siis võib aga uues majas jääda
kitsaks. Samas, kui plaanitud
sisustuse ja infotehnoloogiliste
lahendustega kool valmib, oleme 80 kilomeetri raadiuses kõige ägedam kool. raadiuses kõige
ägedam kool.
Kas ettevalmistused asenduspindadele kolimiseks juba
käivad? Kuidas õppetööd

asenduspindadel
korraldatakse?
Oleme kaardistanud ja vaadanud üle need pinnad, kuhu
ehitusperioodiks kooli kolime.
Teeme plaane arvestusega, et
kasutusse läheb noortekeskus,
rahvamaja, võimla ja osaliselt ka
valla teenuskeskus. Kõige paremad tingimused tulevad 1.-2.
klassi lastele, kelle kasutusse
antakse lasteaias täiesti eraldi
tiib. Arusaadavalt saab asenduspindadel õpetamine ja õppimine
olema keeruline, sest paratamatult tuleb liikuda erinevate hoonete vahel ja tingimused on oluliselt kitsamad. Liikumine, mis
majade vahel toimuma hakkab,
on põhimõttel, et enamasti liigub
õpetaja klassi juurde.
Uue koolimaja valmimine on
iga kooli jaoks suur asi. Mida
see koolipere jaoks tähendab,
kui uus maja lõplikult valmis
saab?
Mõistetavalt saab olema see
hetk, millal kooliperega uude
koolihoonesse asutame, väga eriline. Uue hoone valimisega koos
on alati hea ka muudatusi teha.
Pikk ootus millegi ilusa järele,
uued ruumid ja uued reeglid ning
kokkulepped annavad võimaluse
uueks hingamiseks. Oleme õpetajatega sellest rääkinud ja teinud
ka plaane, millele tahame uues
majas rohkem tähelepanu pöörata. Samamoodi on hoolekogus
see teema arutlusel olnud ja tehtud ka sealt on tulnud ettepanekuid. Samas on kõik veel endiselt
lahtine ning kõiksugused mõtted
ootavad arutamist. Kuid ühe
mõtte, mis mulle ka endale väga
meeldib, võin avalikustada küll –
ühtlustatud kooliriietus. Oleme
ka arengukava koostanud uute
eesmärkide püstitamise vaates.

Vainupea küla, Toominga maaüksuse detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimus 12.10.2020- 26.10.2020. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi planeeringule esitati 27.10.2020
seisuga neli, millele Haljala Vallavalitsus vastas 29.10.2020 kirjaga
nr 7-1/40-17, 30.10.2020 kirjaga nr 7-1/40-18, 30.10.2020 kirjaga
nr 7-1/40-20 ja 30.10.2020 kirjaga nr 7-1/40-21. Lisaks esitati veel
pärast avaliku väljapanekut veel üks seisukoht 02.11.2020 kirjaga
nr 7-1/40-19. Kuna ettepaneku sisuks ei olnud juhtida tähelepanu
vastuolu õigusaktiga, siis seda ettepanekut arvesse ei võetud. Seisukoha esitajal on võimalus uuesti oma ettepanek esitada detailplaneeringu avaliku arutelu käigus.
Detailplaneeringu avaliku arutelul uusi ettepanekuid või Vallavalitsuste põhjendustele vastuväiteid ei esitatud.
Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu
tulemusel:
1) lisatakse seletuskirja: Keskkonnaministri määruse nr 61 §7 p3
kohaselt peab heitvee immutussügavus olema aasta ringi hinnanguliselt vähemalt 1,2 m ülalpool põhjavee kõrgeimat taset ning jääma hinnanguliselt vähemalt 1,2 m kõrgemale aluspõhja kivimitest.
Kui projekteerimise käigus selgub, et see tingimus ei ole täidetud,
tuleb paigaldada kogumismahuti(d);
2) nihutatakse positsioonil 1 paiknev imbväljak Lehtsalu maaüksusel paiknevast salvkaevust vähemalt 50 meetri kaugusele;
3) korrigeeritakse detailplaneeringu seletuskirja järgnevalt: Piirded rajatakse hoonetega sobivas stiilis ning riigimaantee pool võib
piirde kõrgus olla kuni 1,50 meetrit (kuna maantee on keskmiselt
30 cm kõrgem ümbritsevast maapinnast ja planeeritava piirde
asukohast, jääb piirde tajutavaks kõrguseks maantee pool ca 1,20
meetrit);
4) Parandatakse Vainupea külatee kiirusepiirangut, mis on 20
km/h.
Detailplaneeringu eskiisi avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel võib pärast muudatuste sisseviimist detailplaneeringu vastu
võtta.

EISMA KÜLA, HANSUMETSA MAAÜKSUSE
DETAILPLANEERINGU AVALIKU
VÄLJAPANEKU JA ARUTELU TULEMUSED
Eisma küla, Hansumetsa maaüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 12.10.2020-26.10.2020. Kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid või täpsustusi esitati planeeringule 27.10.2020 seisuga üks,
millele Haljala Vallavalitsus vastas 27.10.2020 kirjaga nr 7-1/35-21.
Detailplaneeringu avaliku arutelu käigus vastuväiteid õhku ei
jäänud. Sihi kinnistu omanik palub end kaasata, kui tuleb teemaks
Vanakõrtsi maaüksusele servituudi või sundvalduse seadmine planeeringu alale pääsemiseks.
Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusel võib
detailplaneeringu kehtestada.

TEADE

Teade olukorrast Käsmu veega
10. ja 11. novembril toimus Käsmu kaevu desinfitseerimine. Desinfitseerimistööde tulemusena on praegu vee kvaliteet paranenud. Raske on hinnata, kui kauaks see probleemi lahendab ning
kas millalgi võib probleem taas korduda. Pikemas perspektiivis
leiab vee kvaliteedi mure lahenduse, kui Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava realiseerub.
AS Haljala Soojus

JÕULURETSEPT

Marju pere jõulupraad – veiseliha rullid
Peagi on käes aeg, kus laualt leiab taas niinimetatud pühade
toidud. Minu pere jõululaualt leiab jõuluprae mõistes veidi
teistsugusema liharoa - liharullid, mis on meie pere lemmikud ja traditsiooniliselt meie jõululaual. Nende valmistamise
õppisin oma emalt.
VALMISTAMISÕPETUS:
Valin poest suurema veiseliha filee tüki, millest lõikan ristikiudu ca sentimeetrilaiused tükid. Vasardan õhemaks, eriti
lihatüki ääred. Laotan vasardatud tükid alusele, maitsestan
soola ja pipraga (see käib mul tunde järgi), soola kogus sõltub paljuski lisatava singi soolasusest. Panen igale lihatükile
paksema riba porgandit ja teise sama suuruse riba suitsusinki
(pekisemat) ja paksemad sibulaviilud. Keeran liha koos täidisega rulli ja seon rullid jämedama valge niidiga kõvasti kinni.
Kuumutan panni, lisan praadimiseks võid ja pruunistan rullid igast küljest pruunikaks. Valan rullid ahjupotti, lisan kuuma
vett nii, et rullid saavad kaetud, lisan natuke soola ja hautan
ahjus ca 1,5 tundi. Tõstan rullid alusele ja lasen veidi jahtuda,
et saaks niidi rullidelt eemaldada. Hautamisel saadud leemele lisan rõõska koort ja asetan rullid saadud kastmesse. Kõiki
rulle ei pea kastmesse lisada, neid saab teisel korral süüa koos
hapukapsaga. Samuti on rullid head külmana lõikudena võileivale panekuks. Toredat katsetamist ja head isu!
Marju Kirsipu
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
23.10.2020
•Tunnistati hankel „Haljala aleviku Uus tänava väikeelamurajooni teede ja tehnovõrkude ehitustööd“ edukaks tehnovõrkude
ehitustööde teostamise osas OSAÜHING KINNISVARAEHITUS
pakkumus maksumusega 179 536,8 eurot ja teede ehitustööde
osas Aktsiaselts Eesti Teed pakkumus maksumusega 212 215,08
eurot.
•Tunnistati hankel „Haljala aleviku Uus tänava väikeelamurajooni teede ja tehnovõrkude ehitustööde omanikujärelevalve“
edukaks OÜ Tarindiprof pakkumus maksumusega 7 905,6 eurot.
T•unnistati hankel „Haljala koolimaja, spordihoone ja köstrimaja projekteerimistöödele projektiekspertiisi teenuse osutamine“ edukaks P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, P.P.Projekt OÜ ja FIE
Märt Falk esitatud ühispakkumus maksumusega 18 900,00 eurot.
•Otsustati korraldada avatud riigihange „Haljala valla teede talihoole 2020-2023“.
•Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas 263,80
eurot.
•Kinnitati ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepe.
•Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks ja kuus jäätmevaldajat perioodiliselt korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks.
•Kiideti heaks 2019. aasta Hajaasustuse programmi projekti
„Kuusiku puurkaevu ja veevarustussüsteemi rajamine“ aruanne.
•Määrati projekteerimistingimused Sauste külas Vallirahva katastriüksusele elamu püstitamiseks ja Võsu alevikus Mere tn 55a
katastriüksusel asuva elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu
kavandatavast mahust.
•Väljastati ehitusluba Vanamõisa külas Oja katastriüksusele
kahe alla 100 kw päikeseelektrijaama püstitamiseks, Käsmu külas
Põhja tn 7a katastriüksusele abihoone püstitamiseks, Käsmu külas Merekooli 4a katastriüksusele elamu püstitamiseks, Aaspere
külas Kase kinnistul elamu lammutamiseks, Kiva külas Liivametsa
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks ja Käsmu külas Laane tee
4 kinnistul kuuri lammutamiseks.
•Esitati maakonna turvalisuse nõukogule 2022 aasta kavasse
järgmised liiklusohtlikud teelõikude ja kohad:
-Võsu alevikus Kooli tänav. Ettepanek rajada ohutussaar Võsu
kooli ette;
-Kisuvere külast ümbersõidu rajamine.
•Tehti Maanteeametile ettepanek paigaldada Haljala - Käsmu
17177 teele Koljaku-Metsanurga teeristist alates kiiruse vähendamiseks keelumärk 351 „Suurim kiirus“ 70km/h.

28.10.2020
•Määrati huvikooli õppuritoetus toetusmääraga 100%
seitsmekümne neljale õpilasele ja toetusmääraga 50% kaheksale
õpilasele.
•Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetus toetusmääraga
100% kuueteistkümnele õpilasele ja toetusmääraga 50% neljale
õpilasele.
•Kinnitati Võsu Kooli hoolekogu koosseis järgmiselt: Anti
Puusepp Haljala Vallavolikogu esindaja, Edyt Lust kooli lastevanemate esindaja, Sirje Laigu kooli lastevanemate esindaja, Silja
Bergström Võsupere rühma lastevanemate esindaja, Gerly Herm
Võsupere rühma lastevanemate esindaja, Katrin Jõgi Vihula rühma lastevanemate esindaja, Kristjan Põldaas Võsu rühma lastevanemate esindaja, Grete Rahumägi kooli õpetajate esindaja, Marike Raudla Võsupere lasteaia õpetajate esindaja, Angela Lehtpuu
Võsupere lasteaia õpetajate esindaja, Piret Harend Võsu lasteaia
õpetajate esindaja, Mari-Liis Naan Vihula lasteaia õpetajate esindaja, Henriette Nõmm õpilasesinduse esindaja ja Kristel Tõnisson
kooli toetava organisatsiooni esindaja.
•Väljastati ehitusluba Võsu aleviku Aasa 12b maaüksusele elamu
püstitamiseks ja Tiigi külas Hiie-Gotthardi maaüksusele puurkaevu rajamiseks.
•Määrati projekteerimistingimused Haljala alevikus Tervete tn
12 maaüksusele elamu ehitusprojekti ja Lahe külas Vainu maaüksusele elamu ehitusprojekti koostamiseks.
•Määrati Haljala alevikus Rakvere mnt 22 katastriüksuse ja
Oandu külas Sipa katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
•Määrati Sihtasutuses Haljala Kirik Haljala valla nimel asutajaõiguste teostajaks vallavanem Ivar Lilleberg.
•Idavere külavanemaks kinnitati Marju Kirsipu.
•Tehti vallavanemale ülesandeks moodustada töörühm Võsu
sadama hoonestusõiguse ja sadamateenuse osutamise küsimuste
selgitamiseks.

30.10.2020
•Kiideti heaks ja esitati volikogule kinnitamiseks Haljala valla
2021-2024 eelarvestrateegia eelnõu.
•Anti arvamus või selgitus Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 avalikustamiselt
tulnud ettepanekutele ja esitati kava volikogule kinnitamiseks.

4.11.2020
•Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 1060 eurot.
•Määrati projekteerimistingimused Aaviku külas Kadaka katastriüksusele elamu laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust.
•Väljastati kasutusluba Käsmu külas Põllu tn 16a katastriüksusele püstitatud abihoone ja Käsmu külas Laane tee 12a katastriüksusel asuva elamu kasutamiseks.
JÄTKUB JÄRGMISELT LEHEKÜLJELT 
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Uued noortevolikogu liikmed on selgunud
Novembris toimusid Haljala valla noortevolikogu teise koosseisu valimised. Kandideerimine
toimus 15. oktoobrist kuni 4.
novembrini, hääletamine 10.-13.
november. Kandidaatidel oli üle
nädala aega valimiskampaania
tegemiseks. Kandidaate oli 14
ning hääli käis neile kokku andmas 67 noort. Hääletada sai nii
Võsu kui ka Haljala koolis, samuti ka noortekeskustes. Valimisaktiivsus oli koolides mõnevõrra
kõrgem kui noortekeskustes,
kuid loodame järgmistel valimiste ajal seda muuta. Noored
olid valimiste ajal väga põnevil

Noortevolikogu valimised.

ning omavahel aktiivselt arutleti,
kellele oma hääl anda. Valimiskomisjon kogunes 16. novembril
vallamajja hääli lugema. Häälte
lugemine möödus põnevusega,
kuna sellest sõltus ju järgmine
noortevolikogu koosseis.
Häälte lugemise tulemusel
kuuluvad järgmisesse noortevolikogu koosseisu: Magnus-Martin Mesi, Minna-Marie
Kask, Alexandra Lisette Dvorjaninov, Liis Nõmme, Henri
Randoja, Evely Kaldma, Kärt
Liiva, Mihkel Ulst, Carmen
Martis, Jakob Toming, Simon
Henry Lust.

Uued liikmed on väga erineva
tausta ning kogemustepagasiga
aktiivsed noored, kellel on juba
mitmeid ideid, mida üheskoos
tegema hakata. Oleme väga põnevil ning loodame kohe suure
energia ja hooga alustada. Uue
koosseisu esimene koosolek
toimub loodetavasti juba lähiajal, novembri teises pooles.
Kindlasti kuulete noortevolikogu tegemisest veel palju.
Soovime uuele noortevolikogu koosseisule jõudu ja edu edasistes tegemistes!
Haljala valla noorsootöötajad

Haljala lasteaeda jõudsid
robootikaseadmed
2020. aasta kevadel jõudsid lasteaeda HITSA rahastusel hangitud uued, vahvad robootikaseadmed.
Robootika on kaasahaarav
meeskonnatöö, mis köidab ühtviisi nii poisse kui ka tüdrukuid.
Sipsiku rühma lastega alustasime robootika õpetamist/tutvustamist juba eelmisel õppeaastal,
kui lapsed olid alles 3-4-aastased. Esmalt tegime tutvust
Bee-Bot robotitega ning jutupliiatsiga. Bee-Botid on ühed
vahvad programmeeritavad ja
taaslaetavad robot-mesimummud, lapsed nautisid nendega
tegevusi väga.
Sellest õppeaastast, tänu
edukale „HITSA ProgeTiigri
seadmete taotlusvoorus“ osalemisele, on meile suureks
rõõmuks ja abiks õpitu kinnistamisel lisandunud Qobo tigu,
Matatalab ja Lego Wedo 2.0.
Nende robotitega saame eelnevalt õpitut kinnistada läbi erinevate mänguliste tegevuste. Oma
rühmas oleme kasutanud veel
nutirakendust Quiver. Selle rakendusega saab eelnevalt värvitud pildid nii öelda ellu äratada.

Qobo teoga mängimas.

Sipsiku rühma lapsed on väga
suured robootikahuvilised. Oleme alates sügisest iganädalaselt
kasutanud edukalt erinevaid
robootilisi võimalusi. Oktoobrikuus otsustasime oma rühma
Sipsikuga osaleda Lääne-Virumaa Progetiigrite piirkondlikul
üritusel „Lääne-Virumaa Tulevikutegijad 2020“. 2.-20. oktoobril toimus programmeerimisnädal Code Week, mis on
rohujuuretasandi algatus, mille
eesmärk on õpetada inimestele
lõbusal ja kaasahaaraval viisil

programmeerimist ja digitaalset kirjaoskust. Meie lasteaiast
osalesid selles ettevõtmises
Jänku ja Sipsiku rühmad. Mõlemad osalenud rühmad olid
meeldivalt üllatunud, kui saime
EU Code Week 2020 sertifikaadi ning tunnistuse piirkondlikul
üritusel osalemise eest. Iga laps
sai kingituseks osalemise eest
ProgeTiigri kleebised ja puhvi.
Lastele väga meeldivad erinevad
infotehnoloogilised
õppevahendid. Nendega tegelemine aitab arendada laste

loovust, loogilist mõtlemist ning
matemaatilisi ja eneseväljenduse oskusi. Samuti aitab paremini mõista põhjus-tagajärg seost
ning õpetab seadme juhtimist
ja programmeerimist. Robootiliste ülesannete lahendamine
arendab laste koostööoskust
ning õpetab kaaslast rohkem
kuulama ning koos lahendusi
otsima. Oleme oma rühmas kogenud, et robootiliste vahendite
kasutamine teeb õppetegevuse
lastele palju põnevamaks ja
kaasahaaravamaks.
Hetkel on meie rühma laste lemmik robootikaseade uus
Qobo tigu, kuna see seade räägib eesti keeles – see tähendab
nimetab oma tegevust (edasi-tagasi, otse, paremale-vasakule, punane, sinine jne) ning
mängib muusikat.
Loodame, et edaspidi meie
robootikaseadmete kogu täieneb ja saame lisaks uusi huvitavaid vahendeid ja seadmeid,
millega veelgi rohkem õpitut
põnevamalt kinnistada.
Kadri Viks
Haljala Lasteaed Pesapuu
Sipsiku rühma õpetaja

Sünnipäev on tore päev!
Üks ammune mõttetera ütleb:
„Me ei saa teha alati suuri asju,
kuid võime teha väikesi asju
suure armastusega“. Haljala
Lasteaed Pesapuu 54. sünnipäeva tähistamine 4. novembril
oli tänavu just selline. Lapsed
olid rõõmsad, nautisid õpetajate poolt mängitud etendust ning
tegijad lustisid mõnuga.
Õpetajad lavastasid lasteaia
54. sünnipäeva puhul liiklusteemalise näidendi „Sebra“, mis
jutustas Jänku-Juta, Karu-Kati,
Karu-Mati, Hundi-Uudu ning
Haraka tegemistest rahulikus
metsamiljöös. Oma looga jõudsid metsaloomad tõdemuseni,
et kõige olulisem on omavaheline hea läbisaamine ja sõprus.
Nii nagu iga lapse ja täiskasvanu sünnipäev on rõõmsat tähistamist väärt, oli ka meie lasteaia sünnipäev tähtis sündmus.
Rühmades oli selleks puhuks
planeeritud
sünnipäevateemaline nädal. Lapsed arutlesid
nädala jooksul selle üle, milline
on üks tore sünnipäev ja milline võiks olla sünnipäevalapse ja
külaliste tuju, mida sünnipäe-

Näidend „Sebra“

valapsele kinkida ning arutleti
selle üle, kui oluline tunne on
kinkimise rõõm. Inspireerituna
tähtpäevast joonistati ja meisterdati palju teemakohast. Ettevalmistusi sünnipäevapeoks oli
varakult tehtud nii laulu- kui ka
liikumistegevustes. Lapsed kinkisid oma armsale lasteaiale ilusad laulud, tantsud ja pillilood.
Pärast saalis peetud pidu jätkus tore päev kenasti kaunistatud rühmades. Iga rühm oli eelnevalt valmistanud koos lastega
pidupäeva tordi või koogi, mida
pidulikult kaetud laua ümber
koos maiustati.
Kõige suurema üllatuse osa-

liseks said pidupäeval Nublu
rühma lapsed. Saalist, peolt
tulles, avastasid lapsed oma
mängutoast suure hulga kingipakke. Elevus ja rõõm oli suur
ja siiras. Firma Gardenistas oli
otsustanud rõõmustada Nublu
rühma lapsi väga kvaliteetsete
puidust valmistatud mängudega. Suuremast pakist avastasid
lapsed väikese armsa diivani,
millel istudes on mõnus pildiraamatuid sirvida ning lisaks
sellele kõigele oli ühes suures
pakis kokkupanemiseks õuelaud koos pinkidega. Nublu
rühma lapsed ja õpetajad on
siiralt tänulikud lapsevanemast

rõõmutoojale!
Lasteaiaelu käibki valdavalt
aastaaegade ja rahvakalendri tähtpäevadega ühes rütmis.
Just saime sünnipäevamuljed
jagatud ning kaunistused koridoridest panipaikadesse paigutatud, kui saabus järgmise lustliku ürituse aeg. 10. novembril
tähistasime Mardipäeva. Majas
liikus rühmast rühma rõõmus
Mardipere, kes vanu rahvakombeid järgides lustis lastega
igas rühmas. Lauldi, tantsiti,
räägiti kommetest, ennustati
ilma ja arvati ära mõistatusi, jagati ande ning lõpuks maiustati
koos.
Paraku on aeg taas sealmaal,
et üritusteks rühmi koos lustima ei saa lubada. Oleme juba
Jõuluvanaga läbirääkimisi pidanud ja jõudnud ühele meelele,
et jõulupidu tähistab iga rühm
omaette, omas rühmas ja oma
igapäevaste
rühmakaaslaste
ning õpetajatega.
Tiiu Vainola
Haljala Lasteaed Pesapuu
õppejuht

V

Uhked uudised Särasilmadelt

ihula lasteaiarühmas on
viimasel ajal toimunud
palju uhkeid uuendusi.
Varem oli meie õueala avatud
ja piiramata, õue läbis sõidutee.
Endine olukord kitsendas laste
tegevusi ja oli pigem ohtlik kui
turvaline. Novembrikuu alguses sai plaan paika, et lastele on
vaja turvalist piiratud aiaga ala.
Uuenduste käigus eemaldati
meie õuealal asuvast metsatukast ohtlikud puud ning nähtavust piiravad hekid. Tööd veel
aiaehituse osas kestavad, kuid
peagi on tublide tööl tulemus
ja meil aed ümber, koos kahe
jalgvärava ning operatiivsõidukitele mõeldud väravaga! Tulevikku vaadates on plaanis veel
metsatuka-alale luua seiklus-

pargi osa, et ära kasutada seal
kasvavaid massiivseid puid laste
aktiivsuse tõstmiseks. Juba on
meie tubli lapsevanema poolt
projekteeritud ka õuemaja ning
kindlasti tuleb juurde veel pisemaid õueatraktsioone. Kui juba
oleme saanud privaatse ja piiratud õueala, siis õpetajate poolt
plaanime projektiõppe käigus
hakata looma ka enda roheaeda, pisikesi kasvualasid ja mõned peenradki. Ärge imestage,
kui mõnes aianurgas võib mõni
kanagi soojal ajal siblida. Praegu on laste õuealal kaks aastat
tagasi paigaldatud mänguväljak,
liivakast, tasakaalupalgid-pakud ning mudaköök, viimased
kaks on samuti lapsevanemate
panus.

Uhke uudis on ka see, et meie
lasteaiarühmas töötab alates
oktoobri keskpaigast uus kokk
Kairit Õunapuu. Noor ja innovaatiline toidutegija, kes on
väga ambitsioonikalt alustanud
uute toorainete kasutusele võtuga ning pöörab vajadusel tähelepanu lapse individuaalsele
toidukavale ja hoolib väga lapse
tervislikust kõhutäiest!
Algamas on ka täiesti uus
koostöö vorm meie eksklusiivse naabriga – Vihula Mõisa ja
SPA-keskusega, kes lubab meie
vanemaealistel lastel kasutama
hakata oma värskelt valminud
basseini, et me seal paar korda
kuus ujumistreeningutel käia
saaksime. Ujumisõpetaja otsingud veel käivad, kuid loodame

varsti juba vette saada. Aitäh
headele partneritele!
Lasteaia personal ja lapsevanemad on ääretult tänulikud, et
meie pisike lasteaiarühm saab
läbi kvaliteetsete uuenduse
turvalisemaks ja lapsi arendavamaks paigaks! Hetkel käib
Vihula Särasilmade rühmas
15 last, kuid alates veebruarist
2021 on meil liitrühma maksimaalarv 18 täitunud. Uskuge,
seda turgutust on vaja kõige
enam lastele, kelle silmad juba
uuenduste käigus rohkem säravad!
Mari-Liis Naan
Vihula Särasilmade
rühmaõpetaja

AJALUGU
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Pilk minevikku

hel ilusal suvepäeval veidi enam kui sada aastat
tagasi oli Võsu rahval
ja paljudel suvitajatel võimalus kuulda Langsepa pansioni
lähedal rannamännikus head
mitmehäälset koorilaulu, sest
Ilumäe koguduse segakoor andis Võsul vabas looduses oma
50. juubelikontserdi.
Kõigele lisas väärikust sel
korral dirigendina esinev tuntud ühiskonna-, kiriku- ja kultuuritegelane Jakob Hurt. Ühtlasi pidas Jakob Hurt samas ka
sädeleva juubelikõne, milles ta
järjekordselt rõhutas kultuuri
tähtsust ühiskonnas ja rääkis
meie kultuuripärandist.
Jakob Hurt oli suviti Võsul sagedane külaline, sest Võsul elas
tema hea sõber, kohalik kultuuriaktivist Eduard Langsepp.
Ainult paarikümne kilomeetri kaugusel Võsult maalilises
Valgejõe jõekäärus Pikakosel
elas tema vanem tütar Mathilde koos abikaasa A. Mohrfeld-Mäeväljaga, kes oli tuntud
kirikutegelane ja ühtlasi Tallinna praost.

Pikakoset ei unustanud ka
Hurda lapselaps Helmi Viitol,
kes õppis algul Tallinna, hiljem
Peterburi Konservatooriumis
klaverimängu ja töötas seejärel Tallinna Konservatooriumis
tunnustatud klaveripedagoogina. Helmi Viitoli abikaasa Karl
Viitol oli „Estonia“ teatri ooperisolist. Seega oli neil suviti
külalisteks just muusikainimesi.
Veel praegugi on Pikakosel alles Jakob Hurda klaver, mille ta
kinkis oma tütrele.
Tänapäeval veedab Pikakosel
kui oma lapsepõlvekodus vabu
hetki tuntud noor muusik Evert
Sundja.
Kõik need Pikakosega seotud
inimesed vääriksid tutvustamist, kuid keskendume antud
momendil siiski tagasi Jakob
Hurdale. Kuna tema jälgi on ka
Võsu kultuuriloos, pälvib tema
tegevus kindlasti meenutamist.
Temaga on seotud eesti kultuuriloos nii mitmedki ettevõtmised. Jakob Hurt (1839-1907)
ja tema tegevus kuulusid Eesti
ärkamisaega koos Kreutzwaldi,
Köleri, Jannseni ja Koidulaga.

Virumaa
laste luulevõistlus
4.-9. klass

See oli meie rahvusliku liikumise aeg, mil ilmus rahvuseepos
„Kalevipoeg“, toimus esimene
Eesti üldlaulupidu, hakkas ilmuma ajaleht „Postimees“.
Nende suurte kultuurilooliste sündmuste taustal tekkis
nii mõnelgi ärksama vaimuga
inimesel soov kaasa lüüa. Nii
saigi Põlva kandist ühest maakodust pärit Jakob Hurt pärast
Tartu Ülikooli lõpetamist meie
„vanavara aidamehena“, sest ta
hakkas koguma eesti rahvalaule. Selleks organiseeris ta üleriigilise korrespondentide võrgu,
kes oma kihelkonnas kogumistööd tegid.
Ka Võsul elav Eduard Langsepp tegeles rahvalaulude kirjapanekuga. Eesti vana rahvalaul
on ju eriline, seda nimetatakse
regilauluks, mis tähendab, et
värssidel on lõppriimi asemel
algriim (alliteratsioon ja assonants moodustavad eesti regivärsi algriimi) ja selle tõttu on
need unikaalsed maailmas.
Eduard Langsepp kogus Kadrina kihelkonna regilaule, sest
Võsu kuulus varem Kadrina ki-

helkonda. Nimetatud ulatuslik
kogumisaktsioon tõi kokku umbes 150 000 eesti rahvalaulu.
Jakob Hurt avaldas need oma
kogumikes, mille üldnimeks
pani ta „Vana kannel“.
„Vana kandle“ eksemplarid
kihelkondade kaupa asuvad
Eesti Kirjandusmuuseumi eesti
rahvaluule arhiivis Tartus. Jakob
Hurdale on püstitatud Tartus
Vanemuise pargis monument,
temanimeline tänav on olemas kolmes Eesti linnas (Tartu,
Põlva, Otepää), Eesti Vabariigi
kümnekroonisel rahatähel on ta
jäädvustatud. Eesti Rahva Muuseumis Tartus hoitakse tema
mälestust aukohal, seal asub Jakob Hurda nimeline saal. Eestis
antakse välja temanimelist rahvuskultuuri auhinda.
Sageli tsiteeritakse Jakob
Hurda kui meie aatemehe ühte
tuntud sõnumit: „Kuigi me ei
saa iial suureks oma arvult ja
jõult, peame suureks saama
oma teadmiste ja kultuuri poolest“.
Helle-Maie Strandmann

HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGID
•Eraldati Haljala valla 2020. aasta eelarvest vallas tegutsevatele
mittetulundusühingutele toetust järgmiselt:
-Ühekordset toetust - MTÜ-le Huviklubi Nelson Võsu sügisjooksu korraldamiseks 680 eurot ja MTÜ-le Haljala Alevikuselts
projekti „Mehed tervemaks“ läbiviimiseks 207,60 eurot;
-Tegevustoetust - MTÜ-le Võhma Seltsimaja ringijuhendajate
töötasude katteks 1950,78 eurot;
-Investeeringutoetust - MTÜ-le Essu Selts Essu laste mänguväljaku renoveerimiseks 6151,62 eurot.
•Väljastati ehitusluba Vergi külas, Ööbiku tee 6 katastriüksusele veetoru ja liitumispunkti rajatise püstitamiseks, Võsu alevikus Aasa 12 katastriüksusele elamu püstitamiseks, Võsu alevikus
Sambla vkt 13 katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Käsmu
külas Põhja 7a katastriüksusele maasoojuspuuraukude rajamiseks
ja Kärmu külas Välja katastriüksusele alla 100 kw päikeseelektrijaama rajamiseks.
•Määrati Eru külas asuva Arni kinnistu jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
•Nõustuti Sauste külas asuvate Tunneli tee katastriüksuste
liitmisega ja uutes piirides katastriüksuse moodustamisega ning
määrati tekkiva katastriüksuse lähiaadressiks Sauste küla, Tunneli
tee ja sihtotstarbeks transpordimaa 100%.
•Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat tähtajaliselt talveperioodil korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
•Nõustuti korrastamistingimuste väljastamisega Altpere II liivakarjääri korrastamiseks tingimusel, et karjääri alal säilitatakse
Ongnõmme tee.
•Moodustati majandus- ja planeerimisosakonna koosseisus
uus ametniku teenistuskoht: majandusspetsialist, koormusega 1,0
kohta ja muudeti majandus- ja planeerimisosakonna koosseisus
oleva töölepingulise teenistuskoha ametinimetus asendades ametinimetuse „majandusspetsialist“ ametinimetusega „hooldusmeister“.

10.11.2020
•Muudeti Haljala valla eelarvestrateegia 2021-2024 eelnõu ja
investeeringute kava tabelit 6 „Investeerimisobjektid nimeliselt
2020-2024“ suurendades 2021 ja vähendades 2022 aastal Võsu
koolimaja rek ja lasteaia ehitamine 85 tuhande euro võrra.

11.11.2020
•Väljastati ehitusluba Sakussaare külas Päikesekõrtsi katastriüksusele üle 100 kw päikeseelektrijaama rajamiseks, Võsu
alevikus Luha tn 2 katastriüksusel kuuri ümberehitamiseks laohooneks ning õmblus- tsehhi ümberehitamine kala kokkuostu
ja töötlemishooneks, Haljala alevikus Uus tänava DP alal vee- ja
kanalisatsioonitorustiku, sadeveekanalisatsiooni ja sõidu- ja kõnnitee rajamiseks ja Haljala alevikus Veskijärve tn 3 spordiväljaku
ümberehitamiseks.
•Määrati projekteerimistingimused Võsu alevikus Metsise tn 29
katastriüksusel asuva suvila ehitusprojekti koostamiseks.
•Otsustati lugeda kaks jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveoga
perioodiliselt mitteliitunuks.
•Tunnistati hankel „Võsu aleviku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu ja keskkonnamõjude eelhinnangu koostamine“
edukaks AB Artes Terræ OÜ esitatud pakkumus maksumusega
9993,60 €.
•Kiideti heaks Hajaasustuse programmi projekti „Vahtramäe
reovee kohtkäitlusrajatis“ aruanne.
•Tunnistati hankel „Käsmu bussiparkla ehitustööd“ edukaks
Estvia OÜ ja ühispakkuja OÜ Mevot Invest esitatud pakkumus
maksumusega 38301,60 €.
•Otsustati täpsustada MTÜga Lahemaa Turismiühing nõukoja
eesmärke ja ülesandeid ning sobivusel teha volikogule ettepanek
astuda Mittetulundusühingu Lahemaa Turismiühing liikmeks.
•Tehti volikogule ettepanek esitada Lääne-Viru Maakonnastrateegia 2030+ tegevuskava 2021-2024 järgmised objektid/tegevused:
-Võsu aleviku keskosa väljaehitamine (ideekonkursi elluviimine)
-Haljala valla liiklus-ja parkimiskorralduskava koostamine ja
elluviimine maakonnaülese MUPO moodustamine.

HALJALA VALLAVOLIKOGU ISTUNG

Istung nr 43
Võsul, rannaklubi saalis 10. novembril 2020 kell 16.00.
Istungil osales 14 volikogu liiget: Anneli Alemaa, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Urve Kingumets, Rainer Lille, Anti
Puusepp, Greete Toming, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu. Leo
Aadel, Krista Keedus, Aivar Maurer, Margus Punane ja Triin
Toming osalesid istungil veebikeskkonna Microsoft Teams
vahendusel. Istungil ei osalenud Jaan Meerits, Urmas Osila ja
Alvar Jõe.

OTSUSEGA NR 163
kiideti heaks ja suunati avalikule väljapanekule Haljala valla
eelarvestrateegia 2021-2024 eelnõu.
Volikogu poolt vastuvõetud vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.haljala.ee.
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Mehed tervemaks

SPORT

Haljala maadlejad Vooremaal
41. Vooremaa maadlusvõistlused tõid 14. novembril matile 190
poissi ja tüdrukut üle Eesti. Caaro SK eest osales 15 võistlejat.
Haljala vallast osales sellel korral koguni viis last!
Kõige paremini läks sellel korral Haljala lastest Kahro Pallonil, kes saavutas kehakaalus -85kg tubli kolmanda koha. Kahro
võistles sellel korral endast mitu aastat vanemate maadlejate
vastu. Viienda koha medali sai kaela kehakaalus -40kg Karl Critopher Ollis. Sellel korral jäid võiduta, aga said kogemusi juurde:
Erik Markus Pajus (-29kg), Villem Lipp (-32kg) ja Kristjan Oliver
Pajus (-36kg).
Caaro SK maadlusklubi võitis ühe kuldmedali, ühe hõbemedali ja kolm pronksmedalit.
Treener Marger Pormann

Koroona seeriavõistlus
Koroona seeriavõistluse esimese etapi võitis Hillar Elva Kadrinast. Teine ja kolmas koht tulid Haljala valda – teine Ants Reinik ja kolmas Kristo Vainumäe. Naiste arvestuses oli parim Õie
Malmberg, järgnesid Tatjana Osokina ja Meeli Ruuto. Parim
noormängija oli Lisete Murdjõe Võsu koolist.
II etapp toimub 22 .novembril.

Sellest sügisest on Haljalas käima lükatud treening- ja loengusari „Mehed tervemaks“.
Initsiatiiv tuli rohujuuretasandilt ehk „mehed parimates aastates“ soovisid üheskoos trenni
tegema hakata, sest kaua sa ikka
viitsid üksi jalutada või rattaga
sõita – koos on ju toredam! Nii
toimuvadki igal neljapäeval kell
19.00 Haljala võimlas koos üle
kümne mehega (taas)tutvumine erinevate pallimängudega.
Mängitud on nii korv-, jalg- kui
võrkpalli ning ka saalihokit, mis
paljudele oli esmakohtumiseks
sellise spordialaga. Kahe ja
poole kuuga on saalis higistamas käinud üle 20 mehe. Selline tulemus on väga hea, sest
tervist ja rõõmu saavad kõik

juurde kuhjaga!
MTÜ Haljala Alevikuselts on
võtnud initsiatiivi ja soovi viia
meeste tervise parendamine
sportimisest ka teadmiste põhisemaks. Oleme planeerinud
algatada loengusari, kus oma

Abitaja on telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega inimestele. Teenus viib kokku abivajajad
ja vabatahtlikud abistajad, et
pakkuda ennast üksi tundvatele
inimestele võimalust suhelda ja
olla seeläbi paremini ühiskonda
kaasatud.
Meile võib helistada ja registreeruda üle Eesti olenemata
inimese emakeelest. Anname
endast parima, et kõik, kes
suhtlemist rohkem oma ellu
vajavad saavad just neile kõige sobilikuma vestluspartneri.

Ei oma tähtsust, kus Eestimaa
paigas asub abivajaja või vabatahtlik. Kogu meie teenus käib
telefoni teel, seega on seda mugav kasutada kõikjal ja kõigil.
Kuidas teenus toimib? Kes
abi annavad ja suhtlevad? Abivajaja ja vabatahtlik registreerivad ennast kodulehel (www.
abitaja.ee/abivajaja või www.
abitaja.ee/vabatahtlik) või telefonil 6500 650. Andmete põhjal
tehakse taustakontroll. Abitaja
koolitatud nõustaja teeb esmase vestluse nii abivajajaga kui ka
vabatahtlikuga, et kokku leppi-

SARA PENNYPACKER „PAX“,
KIRJASTUS PEGASUS, 2019

Lauatennis
Lauatennise teise etapi võitis Maksim Sharofost Maardust, asudes sarja maksimaalse tulemusega juhtima. Teine oli Nikita
Aksjonov lauatenniseklubist Spinmaster ja kolmas Viimsi klubis
mängiv rakverlane Denis Sedelnikov. Veteranide arvestuses saavutas parima tulemuse Jaanus Lokotar Kadrinast. Haljala valla
parimana oli Kunnar Vahtras viies. Parim noormängija oli Arpo
Rakverest.
II etapile järgnenud igamehe paaristurniiri võitsid meie klubi
mees Toomas Sõgel koos Nikita Aksjonoviga Spinmasterist
Võsu LTK

„Pax“ on raamat 12-aastase poisi ja rebase sõprusest. Nende elud on põimunud hetkest, mil
poiss mõnenädalase rebasepoja leidis. Ise just
ema kaotanud, kiindub Peter rebasesse ning
nimetab ta seljakotifirma järgi Paxiks.
Kui Peter on sunnitud oma sõbra metsa jätma, hakkab teda rebase saatus vaevama. Hoolimata üha peale tungivast sõjast ja neid lahutavast viiesajast kilomeetrist otsustab Peter siiski oma rebast otsima minna. Peteri jaoks
saab reisil toetajaks üksikus metsatalus elav sõjaveteran Vola.
Samal ajal ootab aga Pax hetkekski lootust kaotamata oma poissi.
Inimestega harjunud ja saagi püüdmises kogenematul loomal puudub oskus metsikus looduses hakkama saada. Pax leiab tuge emarebaselt Särtsult, tema väikevennalt Jupatsilt ja vanalt rebaselt Hallilt.
Lugu on esitatud vaheldumisi poisi ja rebase jutustusena. Autor
uuris teose tarvis põhjalikumalt punarebaseid. Lastekaitseliit valis
raamatu 2019 aasta heade lasteraamatute hulka.
Raamat on olemas Karepa ja Võsu raamatukogus.

ANNIKA LÕHMUS „POOLTOONID“,
KIRJASTUS VARRAK, 2020

Igamehe paaristurniiri võitjad Nikita Aksjonov ja Toomas Sõgel (paremal).

Margus Laigu
Haljala alevikuvanem

Abitaja - telefonipõhine nõustamis- ja
suhtlemisteenus eakatele, üksikutele ja
erivajadustega inimestele

KAREPA HARURAAMATUKOGU LUGEMISSOOVITUS

Tublilt esines Võsu kooli tüdruk Lisete Murdjõe.

ala spetsialistid kõnelevad tervislikust toitumisest, meeste
tervisest, ohtudest vees ja uppuja päästmisest, teemal „Minu
kodu on minu pere kindlus“ ja
ohutust ning tervislikust grillimisest. Loodetavasti on lehe

ilmumise ajaks juba esimene
loeng edukalt toimunud, sest
viirusest tingitud piirangud võivad kogu ettevõtmise kahjuks
ära nullida... Nii treeningud
kui ka loengud on avalikud ja
planeeritud kõigile tasuta osalemiseks, sest loodame saada
toetust nii vallast kui ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
KOP toetuste programmist.
Siinkohal tervitan ja tänan
kõiki mehi, kes on sellest ürituste sarjast aktiivselt osa võtma hakanud ning loodan, et ind
ei rauge!
Rahulikku Jõuluaega kõigile
ja olge ikka terved!

Elis Johanson on pisut ebakindel musikaalne
tüdruk, kes sõbranna utsitamisel kandideerib
mainekasse barokkansamblisse. Suhted ansamblis ei ole aga kõige roosilisemate killast ja
nii satub Elis pisikeste intriigide pessa. Ka Elise
armuasjad hakkavad tegema kummalisi siksakke ja mõne aja möödudes avastab ta, et elab
koos mehega, kes kasutab tema kallal vägivalda.
Raamat näitab ilmekalt, kuidas mõjub lähisuhtevägivald naise
psüühikale. Peale pikki aastaid teraapiat saab raamatu alguse ebakindlast lõpuks iseseisev ja otsustusvõimeline naine.
„Pooltoonid“ on armastuse, muusika ja lähisuhtevägivalla lugu,
mis on hästi, lihtsalt ja ladusalt jutustatud eluline lugu. Asjatundlik
muusikamaailma käsitlus tuleneb autori erialast, kelle töökoht on
Eesti Filharmoonia Kammerkoor.
Raamat on olemas Aaspere, Haljala, Karepa, Varangu, Vergi ja Võsupere raamatukogus.

da talle sobivaim aeg esimeseks
vestluseks ja anda teada, kes
on valitud tema vabatahtlikuks
ehk vestluspartneriks. Sobiva paari paneb kokku Abitaja
töötaja oma kogemuse ja saadud info põhjal. Kokkulepitud
päeval ja kellaajal, mis on mõlemale osapoolele teada, helistab vabatahtlik talle edastatud
unikaalsele telefoninumbrile.
See telefoninumber ühendub
abivajaja telefoniga ning tekib
kõne. Antud telefoni number
saab olema iga kord sama paari
ühendav number. Iga kõne lõ-

pus lepitakse kokku uus kõne
aeg. Ajapikku kujuneb välja
usalduslik nii-öelda telefonisõprus. Kõned on konfidentsiaalsed ja puudub võimalus
muutuda koormavaks ja kedagi
häirima hakata. Isikud on teineteisele tuvastamatud. Kõned
on salvestatud, et vajaduse korral poolte huve kaitsta. Sideteenused on kasutajatele tasuta.
Teenuse ja projekti kohta
saab rohkem lugeda Abitaja koduleheküljelt www.abitaja.ee
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Kuulutused ja teated

Detsember 2020

Rahulikku jõuluaega,
meeleolukat aastavahetust
ja edukat uut aastat!

Võsu jõululaat
13. detsembril kell 11-15, Võsu Rannaklubis. Olete oodatud müüma ja ostlema! Info tel +372 517 5526. Laat toimub, kui üldine
olukord riigis seda võimaldab.

Novembris tähistas oma 70. sünnipäeva
Haljala valla aukodanik

Viivi Voorand

Õnnitleme pikaaegset
muusikaõpetajat juubeli puhul
ning soovime jätkuvat
tegutsemisrõõmu edaspidiseks!

Siin on turvaline

Haljala vallavalitsus

Lahemaa Turismiühing, koostöös EAS-iga, kutsub kõiki Lahemaa
ettevõtjaid taotlema „Siin on turvaline“ märgist. Huvi korral võtke palun ühendust visitlahemaanp@gmail.com või Monika Salu
5064579, Lahemaa Turismiühing.

ÕNNITLEME VANEMAID

Kaunist jõuluaega
ning õnne,
tervist ja rõõmu
uueks aastaks!

LIS MARII UNDUSK ja KRISTIAN ERIK KRAUTMAN
poeg THODOR SEBASTIAN KRAUTMAN sündis 26.10.2020
AIRIKA ja KAUR KORBELAINEN
tütar JOHANNA sündis 03.11.2020
KAIRI MARTINSON ja KRISTO ARON
tütar KETELYN ARON sündis 04.11.2020

Soovib Võsu kandikogu

ÕNNITLEME

96

MTÜ Haljala Alevikuselts soovib
rahulikku Jõuluaega oma aktiivsetele liikmetele ja tänab kõiki neid,
kes on selle aasta jooksul toetanud
meie mitmeid ettevõtmisi!

95

ASTA ROSENBERG
15. detsember
ILME MÄGI
29. detsember

91

MARIA BAUMAN
18. detsember

AINO LIIVA
22. detsember

81

EEVI KAARE
15. detsember

80

PRIIT VAHER
4. detsember
EINO VEINMAN
16. detsember
JÜRI AGER
27. detsember

90

VILLEM LINKGREIM
21. detsember

Jätkame uuel aastal ikka sama
rõõmu ja tahtmisega!

88

75

ETHE-REGINA UUKIVI
29. detsember

HELJU AARMA
20. detsember
TOIVO KASIKAS
20. detsember
ENNO RANNU
22. detsember

86

Sinu Haljala tänab Sind

Imelist jõuluaega

83

AINO VALBU
5. detsember

13. detsembril kell 12.00
Haljala Rahvamajas

SIGRID KUSTAVSON
13. detsember

85

KALJU SAMMELSELG
11. detsember
AINO JALAKAS
13. detsember

70

SILVI KIIL
8. detsember
KAIU EINPALU
12. detsember
EHA LAIGU
21. detsember

84

MAI LASNER
17. detsember

ja kultuurirohket
uut aastat!

Meie seast on lahkunud
URMAS VALLE
RAIDE GRISTA
SILVIA SELI

04.03.1968-03.11.2020
08.03.1953-05.11.2020
08.03.1945-12.11.2020

KULTUURIKALENDER

Rahulikku
jõuluaega ja
tegusat uut
aastat!

Peale etendust ootab JÕULUVANA Haljala
valla koduseid lapsi oma pakki lunastama.
TEHNOÜLEVAATUSKESKUS.EE

E-R 8-18 L 9-15

E-R 8-18 L 8-15

Haljala Valla Sõnumid

Egesten OÜ

KUULUTUS
•Ostan VANAVARA - Tarbeklaasi tooted, mööbel,
dokumendid, fotod, mänguasjad, nõud, tööriistad,
ehted, kunst, mootorrattad
ja palju muud! Ardo, 5607
8579

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

T, 1. detsember kell 19.00 Mängufilm „Hüvasti, NSVL“ Haljala Rahvamajas
L, 5. detsember kell 13.00 Lasteetendus „Päkapikk läks kaduma“ Võsu Rannaklubis
T, 8. detsember kell 19.00 Ansambel Shanon talvekontserdid „Siia ma jään“ Haljala Rahvamajas
L, 12. detsember kell 19.00 Klaaspärlid Palmses: Kristjan
Randlu & Klaaspärlimäng Sinfonietta Palmse Mõisas
P, 13. detsember kell 12.00 Haljala valla koduste laste jõulupidu Haljala Rahvamajas
P, 20. detsember kell 17.00 Lauri Saatpalu, Marko Matvere ja
Jaan Sööt „Lõuad 2“ Vihula Mõisas
T, 22. detsember kell 19.00 C-Jam „Läbi aegade 20 parimat
jõululaulu instrumentaalis“ Vihula Mõisas
R, 25. detsember kell 18.00 Esimese jõulupüha teenistus Vainupea kabelis
T, 29. detsember kell 19.00 Tõnis Mägi „Aastalõpukontserdid“ Vihula Mõisas
Täpsem info kultuurikava.ee

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

VÄLJAANDJA:
Haljala Vallavalitsus

TRÜKK:
Printall AS

ASENDUSTOIMETAJA:
Kent Kerner

KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ

KONTAKT:
leht@haljalavald.ee

KOJUKANNE:
Omniva

TIRAAŽ:
2100

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

Õnnistatud
jõuluaega!

Vaata, sulle tuleb sinu
kuningas, õiglane ja aitaja!
/Sk 9:7/

Detsember 2020

EESTPALVED

H

ea Taevane Isa, me täname Sind kõige eest,
mida Sa möödunud aastal oled meile jaganud. Ole
meie ligi sel keerulisel ajal.
Palun anna jõudu, tarkust ja
vastupidavust kõigile neile,
kelle vastutada, korraldada
ja hoolitseda on ühiskonna
toimimine!

I

L

K

ootuse Jumal, kuule meie
palveid ja too valgust
meie südamete pimedusse,
mis tuleb kõrvaldada Sinu
Poja tulemise teelt. Kingi
meile jõudu meeleparanduseks ja anna usku evangeeliumi tõotustesse!

ADVENDI- JA
JÕULUAJA
SÜNDMUSED

ssand Jumal, me täname
Sind kõigi restaureerijate
ja vabatahtlike eest, kes on
andnud oma panuse Haljala
kirikuremondi lõpetamiseks
ning Ilumäe kiriku kellasüsteemi uuendamiseks ja
Leerimaja korrastamiseks.
Täname ka kõiki rahastajaid
ja vabatahtlikke annetajaid.

Käsmu kirikus
29.11 kl 15 I advendi missa
06.12 kl 15 II advendi missa
13.12 kl 15 III advendi missa
20.12 kl 15 IV advendi
kontsert-missa koos Kuusalu
meeskooriga
21.12 kl 12 Vihasoo LasteaiaAlgkooli laste
jõulujumalateenistus
24.12 kl 15 jõululaupäeva
jumalateenistus
25.12 kl 15 I jõulupüha missa
27.12 kl 15 apostel ja evangelist Johannese päeva missa

õigeväeline Jumal, me
täname Sind Sinu suure
armastuse eest, et Sa oled
andnud meile valguseks oma
ainusündinud Poja.

Klaaspärlid toetavad uue
tornikella valmistamist

I

lumäe kiriku (kabeli) kellatornis on kaks kella, kuid vaid
ühte neist saab helistada, sest teine - suurem ja tumedama
kõlaga - on mõranenud.
Need parun Carl Magnus von der Pahleni poolt kingitud kellad on seal alates kabeli valmimise ajast 1843. aastast. Kui 1942.
aastal tekkis oht, et tornikellad võidakse mürskudeks valada,
maeti need karjamaale maha. Kellad kaevati uuesti välja 1953.
aastal, mil tähistati Ilumäe kiriku (kabeli) 110. aastapäeva. Tumedama kõlaga kell oli aga mõranenud ja seda enam helistada
ei saanud. Viimastel aastatel on kogudus otsinud rahastajaid
kellasüsteemi uuendamiseks ning ka uue kella valmistamiseks.
Tänu Haljala valla toetusele valmib selle aasta lõpuks heledama
kella helistamise elektrooniline süsteem. Suur oli aga koguduse
üllatus, kui saime teada, et ka osa Palmse mõisas toimuva kontserdisarja „Klaaspärlid“ tulust annetatakse Ilumäe kiriku uue
kella valmistamiseks. Siinkohal suur tänu kontserdisarja korraldajatele annetuse eest, aga ka erakordse võimaluse eest kuulata
siinsamas kodu lähedal kaunist klassikalist muusikat!

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

Hommikupalvused igal
hommikul kl 8-9
Piibliringi kokkusaamised igal
reedel kl 19-20.30

Jõulud Eskul. Foto: Avo Seidelberg

J

Ootuste aeg

a ongi käes on advendiaeg. Aasta kauneim ja
lootusrikkam aeg - ootuse aeg.
Missuguseks täpsemalt sel
aastal see aeg kujuneb, seda
hetkel neid mõtteid kirja pannes me veel ei tea. Loodan
väga, et kõik Eestimaa kirikud
on avatud ja iga soovija saab
kirikuuksest sisse astuda, kas
siis otsima hetke Jumala kojas,
et mõtteid seada või kuulata
hingeminevat advendiaja kontserti.
Me oleme kummalises ajas,
kus nähtamatu viirus on lõpetanud igapäevase harjumuspärase elurütmi nii, nagu me seda
teame. Eks enamik ole pidanud
tegema ümberkorraldusi ja
muudatusi, aga see ei ole peamine! On oluline, et meie usk
on vaimne. Vaimseid väärtusi
ja aardeid ei pea luku ja riiviga
korraldama, need ei ohusta kedagi ja neid ei ole vaja muuta.
Ma loodan väga, et võimalikuks
saavad jõuluaegsed teenistu-

sed. Need hetked, mis on kirikuinimesele kõige kaunimad ja
rõõmsamad kogu aastas. Aga
kui ka ühiskonna korralduslikud
piirangud seda ei luba ja nõrgemate kaasinimeste kaitseks on
vaja hoida eraldatust, siis jõulurõõm ja pühademeeleolu on
kõige võimsamad just hinges ja
südames. Neid ei võta keegi ära
ja neid ei kujunda ka ükski hetkes kehtiv regulatsioon. Jõulud
on ja jäävad igal juhul. Võimalik,
et iga inimese jaoks erinevalt ja
erinevat moodi aga nad on olemas, leidke endas pühadeootus
lihtsalt üles. Me oleme loodu
osa ja kui maailmas on parasjagu niisugune probleem, siis
me kohaneme kuniks saame
naasta tavapärase kuulutuse juurde.
„Ärge kartke! Sest
vaata, ma kuulutan
teile suurt rõõmu, mis
saab osaks kogu rahvale, et teile on täna
sündinud Taaveti linnas
Päästja, kes on Issand Kris-

Haljala kirikus
tus.“ ( Lk 2: 10-11) kuulats ingel
karjastele. Ka meie leiame just
nendest salmidest julgustust ja
tröösti. Me peame meeles pidama, et advendiaeg on imeline aeg, aeg kus me valmistume
Kristuse sündimine pühaks
Olen kuulnud advendiaja kirjeldamiseks nelja ilusat sõna,
iga pühapäeva jaoks üks sõna.
Need on lootus, armastus,
rõõm ja rahu. Jõululaps Jeesus
on tee, mis viib meid igavesse
rõõmusse ja hõiskamisse.
Jõulupühad
puudutavad
kõiki inimesi, olenemata nende usutunnistusest aga meie,
kristlaste jaoks on see eelkõike
aeg uuendada oma usku
Jumalasse ja tema
armastusse.
Marek Alveus
Ilumäe sõpruskoguduse,
Nõmme Rahu
koguduse
diakon

Haljala koguduse rõõmupäev

H

aljala kirikus on lõppenud kapitaalne siseremont. Selle lõpetamise puhul peeti laupäeval 21.
novembril piiskop Tiit Salumäe
juhtimisel pidulik tänujumalateenistus, millel pühitseti üle
aasta kestnud kiriku pikihoone
remonditööd. Avati ka tänutahvel kiriku restaureerimise
suurematele toetajatele. Kiriku pikihoone kapitaalremondi
maksumuseks kujunes ligi 300
000 eurot, millest üle kahe
kolmandiku tuli Saksamaalt
tänu Thomas ja Verena von
Dellingshauseni suurele abile.
Kvaliteetne töötulemus saavutati tänu Rändmeister OÜ asjatundjatele. Oli ka ristimise ja
leeripüha. Piiskop Tiit Salumäe
koos praost Tauno Toompuu
ja õpetaja Urmas Karileediga
ristis viis täiskasvanut ja neli last
ning konfirmeeris kuus leerikursuse lõpetanut. Ilusaks saanud kirik on kasvava koguduse
näol saamas ka ilusat sisu.

29.11 kl 10 I advendi
sõnajumalateenistus
29.11 kl 16.30 advendiküünla
süütamine Haljala kirikus
06.12 kl 10 II advendi
sõnajumalateenistus
13.12 kl 10 III advendi missa
20.12 kl 10 IV advendi
sõnajumalateenistus
21.12 kl 18 Toomapäeva
õhtupalvus
24.12 kl 17 jõululaupäeva
jõuluõhtu jumalateenistus
25.12 kl 15 I jõulupüha
sõnajumalateenistus
26.12 kl 18 II jõulupüha
õhtupalvus
27.12 kl 10 apostel ja evangelist Johannese päeva missa
31.12 kl 17 vana-aasta
õhtupalvus

Esku kabelis
13.12 kl 12.30 III advendi
sõnajumalateenistus
24.12 kl 12.30 jõulujumalateenistus laululehtedega
25.12 kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus laululehtedega

Ilumäe koguduses
ja kirikus
29.11 kl 13 I advendi jumalateenistus Ilumäe kirikus
13.12 kl 13 III advendi
jumalateenistus Leerimajas
24.12 kl 13 jõululaupäeva
jumalateenistus Ilumäe kirikus, laulab Võhma segakoor
25.12 kl 13 I jõulupüha
jumalateenistus Leerimajas
03.01.2021 kl 13 uue aasta
esimene jumalateenistus
Leerimajas

Vainupea kabelis
13.12 kl 15 jõulukontsert
(tasuta)
25.12 kl 18 I jõulupüha
jumalateenistus
Lisainfo www.vainupea.ee

Jumalateenistuste
toimumise osas palume
täiendavalt jälgida
Vabariigi Valitsuse
korraldusi ja jooksvat infot
koguduste Facebooki
kontodel.

Mälestushetk Esku kabeli aastapäevast. Foto: Eesti Kirik

