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Võsu Kooli direktor: koolijuhi amet
paneb Sind igas mõttes proovile

P

Head
vallaelanikud

eagi lõppeva õppeaasta eel
sai Võsu Kool omale uue direktori. Uueks koolijuhiks
sai varem õppejuhina töötanud Aet
Kruusimägi, kellel möödub esimene
õppeaasta uue ametis.

K

Kuidas on esimene õppeaasta koolijuhina möödunud?
Esimene õppeaasta on olnud hästi
töine. See on olnud emotsionaalselt
suur enese proovilepanek. Tegin
küll otsuse koolijuhiks kandideerida
hästi teadlikult ning olen tehtud otsusega igas mõttes rahul. Võtsin aega
mõelda ja seda otsust kaaluda, sellest oli palju kasu, sest koolidirektori amet pole lihtsamate killast. Palju
on olnud stressi ja pinget, kuid sellega olen esimese õppeaasta jooksul
kohanema õppinud. Teine oluline
oskus, mille juhina kiiresti ära õpid,
ongi kiire kohanemisvõime. Olen
enda silmis teinud esimese õppeaastaga läbi suure isikliku arengu.
Mis on midagi, mida koolijuhi ametisse astudes oodata ei osanud?
Peamiselt ei osanud ette näha, kui
suure osa koolijuhi tööst võtavad
endale majandusküsimused. Õppejuhina ma vist seda poolt direktori
tööst ei näinud, kuid nüüd on see
igapäevane reaalsus. Tuleb näiteks
teada, millised pistikupesad tuleb
välja vahetada või millist koolihoonega seotud dokumentatsiooni tuleb pidevalt täita.
Teine väljakutse on kindlasti personalijuhtimine. See on ääretult
oluline ja seda tuleb teha teadlikult.
Täiendan ennast selle osas pidevalt,
et olla oma meeskonnale parimal
võimalikul viisil toeks.
Üllatav oli ka see, et juhina öeldud lauseid saab tõlgendada viite
eri moodi ning oluline on, et sõnumid oleksid selged ja kõigile ühtselt
arusaadavad. Usun, et ka selles osas
olen edusamme teinud.
Kuidas müüa maha teistele kooli
direktori ametit? Mis teeb direktori
ameti eriliseks?
Direktori amet on hea võimalust
ennast proovile panna. See on hea
õppimiskoht. Väikese kooli direktorina on töövaldkond ääretult lai,
seega annab see võimaluse näha
koolielu väga erinevatest tahkudest.
Koolijuhina õpid ennast väga kiiresti veelgi rohkem tundma, see paneb
Sind igas mõttes proovile.
Nii mõnedki kolleegid utsitasid
Sind koolijuhi kohale kandideerima. Kas koolijuhina on kolleegide
toetavaid sõnu rohkem kuulda või
pigem just vähem?
Kolleegide poolt tuli see toetav

VALLAVANEMA
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Kuni õppejuhi leidmiseni toetab direktorit kolleegide meisterdatud teine Aet.

lüke tõesti. Toetavaid sõnu pole
kindlasti vähemaks jäänud, pigem
ongi juurde tulnud ausalt üksteisele
tagasiside andmist ja avatud mõttevahetust. Kui teen midagi hästi,
kiidetakse, kui saan teha midagi
paremini, antakse ka sellest mulle
märku. See on minu jaoks väga positiivne.
Seda õppeaastat olen kasutanud
ka meeskonna tundma õppimiseks.
Õppejuhina oli minu roll teine ja ka
seal võtsin aega, et kolleege tundma
õppida, kuid koolijuhina pean kõiki
oma meeskonna liikmeid veelgi paremini mõistma ja meie kõigi eripäradega arvestama.
Koolipidaja toetus on samuti oluline ja oma igapäevatöös on see tugevalt tajutav. Aitäh selle eest!
Kuidas Võsu Koolil distantsõppe
kooliaasta sujus?
Distantsõpe on üldiselt sujunud
hästi, eelmise õppeaasta põhjal oli
ettevalmistus hea. See õppeaasta oli
kindlasti nii õpilastele kui ka õpetajatele vaimselt keerulisem. Õpetajate jaoks on sel õppeaastal päris suur
väljakutse, kuidas kontakti õpilastega hoida ja motiveerida neid õppima. Digipädevuste arendamine on
samuti saanud uue hingamise tänu
distantsõppele.
Distantsõpe on kindlasti mõjutanud nägemust õppimisest. Tarkuste
omandamist ei seostada ainult koolimajaga, vaid nüüd nähakse seda
hoopis laiemalt. Välja on tulnud ka
murekohad praeguses süsteemis,
näiteks võib öelda, et õppekavad on
liiga mahukad. Aineteadmiste kõrval

peaksime rohkem panema rõhku
noorte sotsiaalsetele ja õpipädevustele. Iseseisvat õppimist tuleb hoolega harjutada.
Kas olete jõudnud juba järgmiseks
õppeaastaks plaane teha?
Järgmine õppeaasta tõotab tulla
põnev. Alustame purjetamistundidega ning võtame ette sisehindamise läbiviimise ning uue arengukava
koostamise. Plaane on alati rohekm
kui tegelikkuses ära jõuad teha.
Pikemas plaanis soovime kindlasti pingutada, et sarnaselt Haljala
koolile ühel hetkel õppetööd uutes
ruumides läbi viia. See on koolipere suur soov ja Haljala koolihoone
ehitus näitab, et ka omavalitsuse tasandil õppekeskkondade kaasajastamist olulise arengusuunana nähakse. Võsu koolimaja uus laiendus
annaks koolile uut hingamist. Praegune ruumiplaneering ei võimalda
kõiki vajadusi hea moel katta.
Kas õppeaasta toob ka õpetajate
seas liikumisi?
Koolielus on tavaline, et meeskonnas õppeaasta lõpus liikumisi
toimub. Uute inimeste leidmine on
pigem väljakutsue, kuid inimeste
soovist edasi liikuda tuleb aru saada. Hakkame otsima logopeedi ja
psühholoogi, muusikaõpetajat ja ka
pikapäevarühma õpetajat.
Logopeedi ja psühholoogi töökoormus on väga väike, mistõttu võib sellele töökohale inimese
leidmine päris keeruliseks osutada.
Distantsõpe kindlasti suurendanud
selle ametikoha olulisust. See on

töökoht, kus tegelikult osakoormuse puhul ei saa töötunde lugeda,
töö on niivõrd sisuline ja see vajaks
kindlasti suuremat panustamist.
Loodetavasti areneb tugikeskuse
loomise mõte edasi ja ehk see on
sellele murekohale lahenduseks.
Kuidas edeneb õppejuhi leidmine?
Konkurss lõppes 31. mail. Loodetavasti leiame meeskonda inimese,
keda konkursikomisjoni hinnangul
vajame. Soovime, et inimene teeks
teadliku otsuse meie juurde tulla ja
seaks endale kindlad eesmärgi, mida
enne edasiliikumist soovib saavutada. Õppejuhi leidmine on kindlasti
kogu meeskonnale väga oluline.
Kuulda on sahinaid, et nii mõnedki
inimesed sooviksid Sind näha volikogu valimistel kandideerimas.
Kuidas sellega siis on?
Selliseid küsimusi ja mõtteid on
välja käidud tõesti. Leian, et koolijuht peab jääma neutraalseks, et
teha koostööd kõikide sügisel valituks osutunud kohalike otsustajatega.
Mida soovid koolirahvale peagisaabuvaks suvevaheajaks?
Soovin päikest, merd ja puhkust!
Puhake suvevaheajal päriselt ja
proovige koolile hästi vähe mõelda.
Õpilased ja õpetajad, võtke aega, et
avastada suvel Eestimaad ja viibige
palju värskes õhus, et sügisel täislaetud akudega ja heade mõtetega taas
kooli tulla.

ätte on jõudnud juuni ning kooliperede jaoks on suvevaheaeg juba käega
katsutav.
Koos suvekuude saabumisega on hoogsalt
langenud ka COVID-viirusesse nakatunute arv, mis tähendab, et Vabariigi Valitsus
on asunud ka kehtivaid piiranguid järk-järgult leevendama. Piirangute leevendamine on positiivne ning saame loota, et suvel
saame ennast taas vabamalt tunda. Samas
ei tohi me ära unustada, et viirus pole kuhugi kadunud ning peame enda ja meie lähedaste tervist ikkagi hoidma. Võrdlemisi
hästi on olukord vaktsineerimisega. Doose
tuleb Eestisse üha stabiilsemalt ning see
võimaldab ka elanikkonda paremini vaktsineerida. Haljala valla elanike seas on juba
rohkem neid, kes on viiruse vastu vaktsineeritud, kui neid, kes veel oma kaitsesüsti
ootavad.
Mai lõpus tuli avalikuks kahetsusväärne juhtum, kus valla pikaaegne töötaja on
omastanud valla raha. Selliste asjade suhtes kehtib täielik nulltolerants ning töösuhe
pearaamatupidajaga lõpetati. See kinnitas,
et reegel, mis ütleb, et usalda, aga kontrolli,
kehtib täielikult. Oleme otsustanud, et soovime üle kontrollida viimaste aastate raamatupidamise, et veenduda vallale tehtud
kahju suuruses. Vallavalitsuse tavapärane
töökorraldus on tagatud asendajate näol,
kes kuni rahandusosakonna vabade ametikohtade täitmiseni raamatupidamistoiminguid teevad. Käsile võtame ka asutuse sisekontrolli meetmed, mida tuleb tõhustada,
et tulevikus selliste juhtumite võimalikkus
täielikult elimineerida. Kinnitan, et suhtume
olukorda tõsiselt, võtame juhtunust õppust
ja teeme töökorralduses vajalikud ümberkorraldused.
Kallid õpilased ja õpetajad, soovin teile
mõnusat peagisaabuvat suvepuhkust! Lõppenud kooliaasta kujunes erilisemaks, kui
möödunud aasta septembris ette oskasime
näha. Distantsõpe ei ole kindlasti kerge,
kuid olete sellega parimal võimalikul viisil hakkama saanud. Puhake suvel hoolega,
jätke nutivahendid vahelduseks kõrvale ja
viibige palju värskes õhus. Suur aitäh õpetajatele, kes on oludega hästi kohanenud ja
õpilasi tarkuse omandamisel jätkuvalt toetanud! Kiitus ka lasteaia peredele, kes järgmised lapsed taas koolipinki asumiseks ette on
valmistanud. Tänan teid kõiki!
Sooja ja mõnusat suve soovides

Ivar Lilleberg
Haljala vallavanem
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Võsu kooli ja lasteaia ala
detailplaneering on valmimas

H

aljala valla investeeringute
programmis on kõige olulisem
koht koolidel. Pikki aastaid
valmistati ette Haljala uue koolimaja
ehitamist. Selle ümber oli palju emotsioone ja vaidlusi, kuid tänaseks on leping ehitajaga sõlmitud, tööd objektil
käivad ja järgmise aasta kevadel valmivad Haljalas uus koolimaja ja spordihoone.
Sellega valla investeeringud koolidesse ei piirdu. Juba 2019. aastal kuulutas Haljala Vallavalitsus välja Võsu
koolimaja ja lasteaia ideekonkursi, et
projekteerida Võsu piirkonna lastele
tänapäevastele nõuetele vastav õpikeskkond. Ideekonkursi eesmärk oli
saada Võsu Kooli tänaseid ja tulevikuvajadusi rahuldav parim ruumiline terviklahendus. Võidutöös on uus hoone
paigutatud ajaloolise hoone taha (sise-

hoovi poolsesse ossa mere suunas),
olles samal ajal ka eraldi vaadeldav.
Peasissekäik on planeeritud vanast
koolimajast, mis võimaldab eksponeerida vana ja uut harmooniliselt koos.
Tõusu tänava poolne juurdeehitus
(Kooli ja Tõusu tänava ristil paiknev
kahekorruseline telliskividest hoone
osa) ning samal katastriüksusel olevad
hooned (töökoda ja kuur) lammutatakse. See info avaldati ka Haljala Valla
Sõnumite 2019. a oktoobri numbris.
Võsu koolimaja juurdeehituse vajadus on ajendatud ruumipuudusest,
eelkõige lasteaia poole pealt. Samuti ei
vasta hoone sisustus ja tehnoloogilised
lahendused - küttesüsteem, ventilatsioon, valgustus ja hoonete soojapidavus - enam tänapäevastele nõuetele.
Võsu lasteaiarühm tegutseb pikemat
aega „ajutiselt“ Võsu kooli ruumides.

Kohtade nappuse tõttu rühmas on
kohalik omavalitsus pidanud mitme
vanema lasteaiakoha taotluse rahuldamata jätma. Võsu kooli juurdeehitus
lahendab need probleemid ja annab
olulise tõuke kogu piirkonna arengule.
Aasta tagasi astuti järgmine oluline
samm. 13. mail 2020.aastal algatas
Haljala Vallavalitsus Võsu kooli maaüksusele detailplaneeringu, et määrata
sellele täiendav hoonestusala ja ehitusõigus ning täpsustada nii tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad kui ka avalikule teele juurdepääsu võimalused.
Tänaseks on detailplaneering valmis
esitamiseks kõikidele asjasse puutuvatesse asutustele kooskõlastamiseks.
Samuti saame asuda seda tutvustama
ka kohalikule kogukonnale. Lähikuudel ootavad ees detailplaneeringu
avalikud väljapanekud ja arutelud ning

Hea vallalehe lugeja

K

et Haljala Valla Sõnumite uue lehenumbri ilmumist oodatakse väga, et
ikka vajalikke teateid lugeda ning meie
toredate inimeste, asutuste ja vahvate
külade tegevusega kursis olla.
Võtan lehevabast kuust maksimumi ja püüan vallas tavalisest rohkem
ringi käia. Külastada kante ja külasid,
toredaid suvekohvikuid, kohtuda valla
tegusate inimestega ja ammutada kõigest heast, mis Haljala vallas on, inspiratsiooni, et siis nendest paikadest ja
inimestest leheveergudel 2021. aasta
teises pooles kirjutada.
Ootan väga kõigi kaastöid, ettepa-

nekuid ja mõtteid, kellest või millest
tuleks vallalehes kirjutada. Vallaleht
peab olema valla nägu ja seetõttu on
just Sinu mõtted ja ettepanekud, hea
Haljala vallaelanik, väga oodatud! Kirjuta mulle kent.kerner@haljala.ee või
helista tel 5194 7655. Paberkandjal
lood ja mõtted võib saata Haljala vallavalitsuse aadressile Mere tn 6, Võsu
alevik.
Mõnusat suve ja uute lehenumbriteni!
Kent Kerner
Haljala Valla Sõnumid toimetaja

DETAILPLANEERING
Haljala vallas Vainupea külas Kopli kinnistu
detailplaneeringu algatamine
Haljala Vallavalitsus teatab, et Haljala Vallavalitsuse 19.05.2021 korraldusega nr 236 algatati Haljala vallas
Vainupea külas Kopli kinnistu (registriosa nr 540831, katastritunnus

88703:002:0188, sihtotstarbega elamumaa, pindala 6876 m2 ) detailplaneeringu koostamine. Kopli maaüksuse
omanik soovib kinnistu jagada kaheks
elamumaa sihtotstarbega krundiks

vestades kogemusi ja õppetunde, mis
on saadud Haljala kooliga, võib julgelt loota, et 2023. aasta alguseks on
koolihoone projekt valmis. Sellega on
loodud eeldused, et asuda koolimaja
etappide kaupa ehitama.
Anti Puusepp
Haljala vallavolikogu keskkonna-, maaja planeeringute komisjoni esimees

Lääne-Viru Arenduskeskus
alustab korteriühistute
nõustamisega

TOIMETAJA VEERG

ätte on jõudnud juunikuu ja
ühes sellega 2021. aasta vallalehe kuuenda lehenumbri
ilmumine. Järgmine vallaleht ilmub
augustikuu esimestel päevadel, juulis
vallalehte ei ilmu. Kasutan hetke, et
mõtteid korrastada ja veidi hinge tõmmata. Seda kõike selleks, et juba augustis taas oluliste teadete ja toredate
artiklitega leheveerge täita ning järjekordse vallalehe ilmumisega hakkajaid
lugejaid rõõmustada.
Lehe toimetajana tunnen suurt heameelt, kui saan elanikelt lehe osas positiivset tagasisidet. Tore on kuulda,

suve lõpuks on võimalik planeering
kehtestada. Vaieldamatult on sellest
järgmistel aastatel saamas Võsu piirkonna suurim ja tähtsaim investeering.
Väga oluline on, et piirkonna inimesed oleksid selle kõikidest etappidest
teadlikud ning tekkinud küsimused
saavad vastused.
Sügisel on oodata Võsu kooli arengus järgmist etappi ja see on hoonete
projekteerimisega alustamine. Ar-

suurusega 4050 m2 ja 2826 m2, määrata ehitusõigus planeeritavale kinnistule ühe elamu ja kahe abihoone ehitamiseks, määrata vajalike tehnovõrkude
ja rajatiste asukoht, seada kitsendused
ja vajalikud servituudid. Algatatav detailplaneeringu koostamine on üldplaneeringu kohane.

M

ai lõpust on korteriühistutel
võimalik küsida Lääne-Viru
Arenduskeskusest
tasuta
nõu KredExi toetuste, laenude ja
käenduste kohta. Konsultatsiooni
käigus saab teavet ühistule sobivate
teenuste tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta, samuti aitab arenduskeskuse konsultant vajadusel taotlusi täita ja esitada.
„Viimastel aastatel on ühistute
vajadused ja ka võimalused korterelamute renoveerimiseks oluliselt
kasvanud. Lääne-Virumaal on viiel
aastal toetust saanud üle saja korterelamu, kuid huvi nii seniste kui uute
teenuste kasutamiseks on kordades
suurem,“ lausus KredExi eluasemeja energiatõhususe osakonna juhi
Triin Reinsalu.
Lääne-Viru Arenduskeskuse juhatuse liikme Heli Eigi sõnul kinnitab
ka klientide tagasiside ja senine kogemus, et vajadus nõu ja abi järele on
olemas. „Oleme koostöös KredExiga
hinnanud, et kokku vajab Lääne-Virumaal lähikümnenditel kordategemist veel pea tuhat hoonet, seega
vajadus lisateabe, materjalide ja taotlemise nõustamise järele on kasvav.
Meil on pikaaegne kogemus ettevõtlusmeetmete nõustamisel ning

tunneme ka piirkonna probleeme ja
võimalusi, mis on suureks eeliseks
teadlikkuse kasvatamiseks ühistute
seas,“ lisas arenduskeskuse juht.
KredEx pakub korteriühistutele
erinevaid teenuseid - renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Arenduskeskusest saab
küsida konsultatsiooni nii teenuste
tingimuste ja sobivuse kohta, taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad
konsultandid abi ka taotluse täitmisel ja esitamisel ning vajalike dokumentide kokkupanekul.
„Arenduskeskused seisavad selle eest, et piirkonna elamis- ja töötingimused, keskkond ning heaolu
paraneks. Seega on korterelamute
kordategemine ja renoveerimine
meie kõigi huvides. See toob otsese
kasu majaelanikele kulude kokkuhoiu ja mõnusa sisekliima näol, kuid
kaudselt mõjutab see kogu piirkonda
kaasaegsema elukeskkonna näol,“ lisas Eigi.
Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul ühendust võtta
Lääne-Viru Arenduskeskusega, kontaktid on kättesaadavad siit: https://
www.arenduskeskus.ee/mtu/teenused/
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Võsu otsib kaunist kodu

V

õsu Kauni Kodu konkurss
sai alguse eelkõige soovist
võsukate kauneid koduaedasid esile tõsta. Väikesed algatused viivad suurte muutusteni.
Võsu on aedlinn, kus üldilme annavad selle majad ja aiad, olgu siis
silmailus või segadikus - seepärast
pole tunnustusest vähetähtis omanike innustus oma kinnistuid korrastada ning seeläbi arendada Võsu
kodu- ja aiakultuuri. Iga uus
hoolitsetud koduaed muudab meie
ühise elukeskkonna elamisväärsemaks ja nauditavamaks.

T

Konkurss ei ole suunatud vaid
eramajade omanikele. Võistlema on oodatud ka kortermajade
ühistud. Järgnevatel aastatel võib
tunnustust leida ka mõni hoole ja
armastusega juhitud toitlustus- või
majutusettevõte. On hea meel tõdeda, et järjest rohkem annavad tänavapildis tooni mõnusate aedade
ja terrassidega söögikohad.
Kauni Kodu konkursi idee pani
eelmisel suvel idanema Võsu külaseltsi mõttekoda - mõttes visandati
esimesed Kauni Kodu märgi visuaalid ja paika pandi konkursi tin-

gimuste raamistik. Jändrike mändide ja liivaluidetega märgi kujundas
ja valmistas Võsu külaseltsi liige,
ehtekunstnik ja Tallinna Vanalinna
Meistrite Hoovi Keraamikakoja
keraamik Elize Hiiop, kes põlvneb
pikkade Võsu juurtega Vogtide perekonnast.
Võsu Kauni Kodu kandidaate
võib konkursile esitada kuni 15.
juunini iga isik, teatades võimalikust kandidaadist Võsu külaseltsi
e-postile info@vosuselts.ee. Konkursi žürii valib ühise arutelu käigus välja võitja ja esitab tulemu-

sed kinnitamiseks Võsu külaseltsi
juhatusele. Objektide hindamisel
lähtub žürii sellistest esteetilisuse
ja funktsionaalsuse printsiipidest
nagu kinnistu terviklikkus ja üldine
heakord, haljastuse, väikevormide
ja dekoratiivelementide sobivus
ümbritsevasse keskkonda ning originaalsus ja leidlikkus loodusliku
koosluse ärakasutamisel.
Ootame aktiivset osavõttu!
MTÜ Võsu Külaselts

Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja
konkursi „Lääne-Virumaa kaunis kodu 2021“

änavu toimub iga-aastane
konkurss
„Lääne-Virumaa
kaunis kodu“ juba 23. korda. Konkureerima on oodatud
eramute aiad, korterelamud oma
kauni ümbrusega, tööstusmaastikud, ühiskondlike hoonete kaunid
ümbrused, külaplatsid ja nõnda
edasi.
Arvestades keerulist olukorda

Eestimaal ning pikka külma keva-

det, on konkursi toimumise aeg sel
aastal taaskord hilisem. Kauneid
objekte oodatakse igast omavalitsusest kuni kolm, objektid tuleb
esitada maakondlikule komisjonile
25. juuniks 2021.
Konkursi „Lääne-Virumaa Kaunis kodu“ eesmärgiks on osalemine
Vabariigi Presidendi algatatud kodukaunistamise liikumises, eeskujude seadmine, kodukoha kaunis-

tamise traditsioonide jätkamine ja
arendamine, elukeskkonna puhtamaks, kaunimaks muutmine, tööja elamiskultuuri ausse tõstmise
ning väärtustamise läbi.
Eesti kodukaunistamise liikumise ajalugu ulatub 1936. aastasse, mil
riigivanem Konstantin Päts selle algatas. 1997. aastal tõi selle taas au
sisse president Lennart Meri ning
alates sellest ajast on korraldatud

üleriigilisi kodukaunistamise konkursse.

TEADE
Kuldpulmapaare
oodatakse endast
teada andma

L

ääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab
vastuvõtu Lääne-Virumaa väärikatele abielupaaridele, kellel on käesoleval aastal täitunud või
täitumas 50, 55, 60, 65 jne abieluaastat.
Ootame lähedaste ja sõprade telefonikõnesid
või e-kirju hiljemalt 2. augustiks 2021 registreerimaks austamissündmusele oma tänavu väärikat
pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavanemaid, teisi lähedasi. Infot ootame kas e-posti
teel: ingrid.parnamae@virol.ee või telefonil 5304
0823.
Lääne-Viru maakonnas toimub austamissündmus juba 10. korda ning leiab aset reedel, 3. septembril 2021. a kell 13.00 Rakvere Kolmainu kirikus.

Haljala vallavalitsus palub elanikel meile teada anda, kui Sinu
või Sinu naabri koduaed vääriks
tunnustust. Kirjuta meile ilusast
aiast või korrastatud avalikust
alast aadressile haljala@haljala.
ee märgusõnaga „Kaunis kodu
2021“ kuni 7. juunini 2021.

HALJALA VALLAVALITSUSE istungite kokkuvõtted
28.04.2021 istung

• Toimus arutelu valla eelarvest rahastatava jaanipäeva
korraldamisest. Valla eelarvest rahastatav ülevallaline üritus hakkab toimuma igal aastal valla erinevates kohtades.
2021. aasta valla jaanilõke süüdatakse 23.06.2021 Palmse
mõisas.
• Otsustati anda MTÜle KLOTS tasuta kasutusse Haljala vallale kuuluv Haljala alevikus Uus põik 8 kinnisasi
(mänguväljaku ala) tähtajaga 4 aastat (kuni 30.04.2025).
• Tehti volikogule ettepanek võtta 2021. aastal Haljala
koolihoone ja spordihoone ehitamiseks ja köstrimaja ümberehitamiseks raamatukoguks pikaajalist laenu kuni 4
828 380 eurot tagasimaksmisega alates 1. september 2021
ja esitati vastav eelnõu.
• Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Haljala vallas Võsu alevikus asuvatele maaüksustele
Võsu aleviku Sambla vkt 21a elektriliitumiseks.
• Tunnistati kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 20.05.2004
määrus nr 2 „Projektlaagri läbiviimise korra kehtestamine“.
• Tehti volikogule ettepanek tunnistada kehtetuks
Vihula Vallavolikogu 13.12.2012 määrus nr 68 „Vihula valla
heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ statuut“ ja esitati vastav
eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek delegeerida nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 4 alusel
sätestatud lasteasutuse pidaja ülesanded, õigus ajutiselt
sulgeda enda juhitava asutuse, kooskõlastades selle eelnevalt Terviseametiga, Haljala Vallavalitsusele ja esitati
vastav eelnõu.

5.05.2021 istung

• Määrati vallavanema äraolekul või volituste ennetähtaegsel lõppemisel kõigi õiguste ja kohustustega vallavanema asendajaks vallavalitsuse liige Eha Sirelbu.
• Määrati sotsiaaltoetus kahele isikule kokku summas
200 eurot.
• Määrati koduteenus kolmele isikule.
• Kehtestati kaubandustegevuseks kasutusse antava
vallavara hinnad.
• Väljastati OÜ-le TT Lontova luba reklaami paigaldamiseks Sauste külas Väetiseküüni kinnistule alates
10.05.2021 kuni 22.08. 2021.
• Määrati projekteerimistingimused Tepelvälja külas
Metsavahi katastriüksusele elumaja ja Metsanurga külas
Nurme katastriüksusele suvemaja ehitamiseks.
• Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Uus põik 8 katastriüksusele mänguväljaku rajamiseks, Sagadi külas
Mõisa katastriüksusele hotelli ümberehitamiseks ja laiendamiseks ja Pedassaare külas Karl-Jaagupi katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
• Määrati Käsmu külas katastriüksuse 992201:014:0059
lähiaadressiks Laane tee 9.
• Määrati Haljala alevikus Võsu mnt 51 ja Rebase katastriüksuste ning Kärmu külas Tuultepesa ja Kirsikivi katastriüksuste jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Tehti volikogule ettepanek garanteerida Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse Riigi
Tugiteenuste Keskuse meetmesse „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ esitatava piirkondliku projekti
„Virumaa Soome hüpe“ omaosalust kogusummas kuni
4173,27 eurot aastani 2023 ja esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek nõustuda loa andmisega
Serva Holding OÜle Haljala vallas Võle külas kinnistu registriosa nr 3164730 koosseisus oleva maaüksuse Krissu,
pindala 12,91 ha (sh metsamaa 11,83 ha) omandamiseks
ning esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek omandada tasuta Haljala vallale Tepelvälja külas asuva kinnistu, registriosa nr
1511831, koosseisus olev katastriüksus Kalmistu tee pindalaga 373 m2 ja esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek nõustuda isikliku kasutu-

sõiguse seadmisega Haljala valla omandis olevale kinnistule, aadressiga Võsupere-Palmse tee L3 (isikliku kasutusõiguse pindala ca 116 m2) Palmse Metall OÜ kasuks ja
esitati vastav eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek võõrandada Eisma külas
Eisma tee koosseisust 170 m2 suurune äralõige Sulevi
maaüksuse omanikule koostanud eksperthinnangust lähtuvalt eeldusliku turuväärtusega 4930 € ja esitati vastav
eelnõu.
• Tehti volikogule ettepanek tunnistada kehtetuks Haljala Vallavolikogu 19.02.2002 määrus nr 43 „Haljala valla
lasteasutuste arengukavade kinnitamise kord“ ja esitati
vastav eelnõu.
• Otsustati mitte rahastada sündmuse „Open Water Estonia“ korraldamist.

12.05.2021 istung

• Seoses Haljala koolihoone ja võimla lammutamisega
lubada Haljala valla Spordikeskuse töö ümberkorraldamine kuni september 2022 ja lugeda kooskõlastatuks Haljala
võimla administraatori ja koristaja ametikohtade koondamine 11. juunil 2021.
• Määrati sotsiaaltoetus kolmele toetust vajavale isikule kokku summas 465 eurot.
• Suunati üks isik osaliselt valla poolt finantseeritavale
üldhooldusteenusele.
• Esitati Haljala valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruanne audiitorile ülevaatamiseks ja arvamuse andmiseks.
• Määrati huvilaagri toetus ühele õpilasele.
• Kinnitati vallavara kasutusse andmiseks Võsu rannaklubi saali üüri määrad, Põdruse küla Kodupaiga katastriüksusel asuva 12-korteriga elamu üürimäärad ning
traktori ja selle lisaseadmete kasutusse andmise hinnakiri.
• Otsustati eraldada valla eelarve tegevusalalt 08109
„Vaba aja üritused“ kululiigi 5525 realt Sihtasutusele Virumaa Muuseumid 5000 eurot sündmuse „Haljala valla jaanituli Palmses“ korraldamiseks ja sõlmida Sihtasutusega
Virumaa Muuseumid toetuse kasutamise leping.
• Otsustati mitte eraldada reservfondist vahendeid raamatu „Haljala kihelkond aegade voolus“ tellimiseks kuna
eelmisest trükist on veel raamatuid alles.
• Kiideti heaks 2020 aasta hajaasustuse programmi
projekti „Lehtmetsa talu veevarustussüsteemi ehitamine”
aruanne.
• Määrati Tatruse külas Suureniidu maaüksuse sihtotstarbeks sihtotstarbeta maa 100%.
• Väljastati kasutusluba Võsu alevikus Uue-Lepispea
abihoonele.
• Väljastati ehitusluba Eisma külas Nurmenuku katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Pihlaspea külas Möldri
kastastriüksusele suvemaja ehitamiseks, Võhma külas Vana-Nõugaste katastriüksusele elamu ehitamiseks ja Võsu
alevikus Sambla vkt 21a katastriüksusele elumaja ehitamiseks.
• Anti Võsu Surfikool OÜ kasutusse, 1.05.2021 –
31.08.2025, Haljala vallale kuuluva kinnistu Võsu alevik,
Võsu rand 2 vahetult Sadama katastriüksusega piirnev
maa-ala suurusega 4000 m2.
• Määrati pikaajalise laenu võtmise tingimused.

19.05.2021 istungi kokkuvõte

• Määrati sotsiaaltoetus neljale isikule kokku summas
670 eurot.
• Suunati üks isik osaliselt valla poolt finantseeritavale
üldhooldusteenusele.
• Esitati kohtule avaldus isikule eestkoste määramiseks.
• Anti luba Haljala Rahvamajal korraldada ajavahemikul 22. juuni 2021. a kell 19.00 kuni 23. juuni 2021. a kell
2.00 Haljala Rahvamaja rekreatsioonialal avalik üritus
„Haljala jaanituli“.

• Anti luba Rakvere Maraton MTÜ-l korraldada 18.
juulil 2021. a kell 8.00-16.00 Võsu alevikus avalik üritus
„Võsu Südasuve Challenge“.
• Anti luba Rakvere Maraton MTÜ-l korraldada 17. juulil 2021. a kell 8.00-16.00 Võsu alevikus ja Käsmu külas
ning võistlustrassil Käsmu lahes avalik üritus „Open Water
Estonia“.
• Määrati huvitegevuse teenusepakkuja toetus MTÜ-le
Rakvere Korvpall, summas 900 eurot, augustikuus toimuvate korvpallitreeningute läbiviimiseks Haljala valla
õpilastele Haljalas.
• Kinnitati alates 1. juunist 2021 Haljala Vallaraamatukogu Vihula haruraamatukogu lahtiolekuajaks kolmapäev
kell 10.00 – 14.00.
• Muudeti Haljala alevikus Rakvere mnt 31 katastriüksusele päikesepaneelide püstitamiseks määratud projekteerimistingimusi piirdeaia ja heki osas.
• Määrati projekteerimistingimused Kakuvälja külas
Kikerherne katastriüksusele päikesepargi rajamiseks.
• Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Metsvindi tee
3 katastriüksusele teenindusjaam-tankla, LGP mahuti ja
tankla ehitamiseks, Karepa külas Villa Dombrovka katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Lobi külas Kõrtsi,
Muuseumiõue ja Lahe-Lobi tee L2 katastriüksustele veetorustiku rajamiseks, Vainupea külas Metsa katastriüksuse puurkaevu rajamiseks ja Võsu alevikus Laine tn 8a
katastriüksusele üksikelamu ehitamiseks.
• Algatati Vainupea külas paikneval Kopli kinnistul detailplaneeringu koostamine, kinnitati detailplaneeringu
lähteseisukohad ja planeeringuala asukoht.
• Otsustati kompenseerida Voyage OÜle õpilasliinidel 2021. aastal ära jäänud vedusid 40% ulatusest, kokku
summas 18 492 eurot.

26.05.2021 istungi kokkuvõte

• Toimus vaide arutelu Vainupea külas Rannakivi katastriüksusel abihoone laiendamise osas.
• Eraldati vallaeelarve reservfondist 5000 eurot ajutise
elamispinna elamiskõlblikuks muutmiseks.
• Määrati ühele isikule hooldus ja hooldajale hooldajatoetus.
• Lõpetati ühe isiku hooldus ja hooldajatoetuse maksmine.
• Otsustati suurendada Võsu Kooli Vihula lasteaiarühma (liitrühm) laste arvu kuni 20 lapseni alates 23.08.2021
kuni 31.08.2022.
• Anti luba MTÜle Teater Nuutrum korraldada ajavahemikul 23. juuli 2021. a kuni 15. august 2021. a Eisma
sadama territooriumil avalike ürituste sari „Tson Lemberi
uus elu“ (10 teatrietendust).
• Anti luba Lubada Haljala vallavalitsusel korraldada
30. mail 2021. a algusega kell 11.00 Võsu rannaalal avalik
üritus „Võsu ranna hooaja avasündmus“.
• Väljastati Võsu Surfikool OÜ-le luba välireklaami
paigaldamiseks Võsu aleviku Pargi tn 2 katastriüksusele
ja Võsu-Lepispea tee katastriüksusele alates 31.05.2021
kuni 31.08.2021.
• Määrati projekteerimistingimused Rutja külas Tannu
katastriüksusel köök-sauna ehitamiseks ja Karepa külas
Erika katastriüksusele elamu, kuuri ja sauna ehitamiseks.
• Väljastati ehitusluba Karepa külas Täku suvemaja ja
üksikelamu ehitamiseks, Metsiku külas Vana-Kooli katastriüksusel üksikelamu ehitamiseks, Rutja külas Tõnuhansu katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Võsu alevikus Koidu tn 6 katastriüksusele aiamaja ehitamiseks ja
Palmse külas Päikesepargi katastriüksusele päikeseelektrijaama rajamiseks.
• Algatati Eisma külas paikneval Nõmmemaage maaüksusel detailplaneeringu koostamine, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad ja planeeringuala asukoht.
• Arutati projekti „Lahemaa tervikliku turismikorralduse lahenduse loomine“ toetamise võimalusi.
• Otsustati tellida täiendav audit 2015.-2020. aastate
palgamaksete ja sularahatehingute kohta.

HALJALA
VALLAVOLIKOGU
istung nr 49
Veebikeskkonnas Microsoft Teams 11.
mail 2021 kell 16.00.
Istungil osales 17 volikogu liiget: Leo
Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Alvar Jõe, Krista Keedus, Urve
Kingumets, Rainer Lille, Aivar Maurer,
Jaan Meerits, Urmas Osila, Margus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming,
Triin Toming, Tea Treufeldt, Aide
Veinjärv ja Vello Väinsalu.
Määrusega nr 91 tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 13.12.2012
määrus nr 68 „Vihula valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“ statuut“.
Määrusega nr 92 muudeti Haljala
Vallavolikogu 21.05.2019 määrust nr 62
„Haljala valla aleviku- ja külavanema
ning kandikogu statuut“.
Määrusega nr 93 delegeeriti nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 4 alusel sätestatud
lasteasutuse pidaja ülesanded Haljala
Vallavalitsusele.
Määrusega nr 94 tunnistati kehtetuks Haljala Vallavolikogu 19.02.2002
määrus nr 43 „Haljala valla lasteasutuste arengukavade kinnitamise kord“.
Otsusega nr 177 otsustati võtta laenu kuni 4 828 380 eurot 180 kuuks,
tagasimaksmisega alates 1. september
2021.
Otsusega nr 178 garanteeriti Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse Riigi Tugiteenuste Keskuse meetmesse „Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“ esitatava piirkondliku projekti „Virumaa
Soome hüpe“ omaosalus kogusummas
kuni 4173,27 eurot aastani 2023.
Otsusega nr 179 kiideti heaks ja
suunati avalikule väljapanekule Haljala aleviku soojamajanduse arengukava
2021-2032 eelnõu.
Otsusega nr 180 muudeti Haljala
Vallavolikogu 15. septembri 2020 otsust nr 155 „Kinnistutele Merekooli tn
3 ja Merekooli tn 5, Käsmu küla, Haljala vald servituutide seadmine“, asendades otsuse lisa uue lisaga.
Otsusega nr 181 nõustuti Serva
Holding OÜle loa andmisega Võle
külas kinnistu registriosa nr 3164730
koosseisus oleva maaüksuse Krissu,
omandamisega.
Otsusega nr 182 muudeti Haljala
Vallavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu.
Otsusega nr 183 otsustati võõrandada Eisma külas kinnistu nr 8396750
katastriüksuse Eisma tee (katastritunnus 88701:001:0956) koosseisust 170
m2 suurune äralõige Sulevi maaüksuse omanikule Haljala Vallavolikogu
15.09.2020 otsusega nr 156 kehtestatud
Eisma küla Sulevi kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu realiseerimiseks hinnaga 4 930 (neli tuhat üheksasada kolmkümmend) eurot.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja
elektroonilises
dokumendiregistris
veebilehel: www.haljala.ee.
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MTÜ Haljala
Alevikuselts tegemistest
Ühing on loodud möödunud aasta 1. aprillil. Ühingu eesmärgiks
on luua heal valitsemistaval ja läbipaistvusel põhinevad sihipärased tegevused Haljala aleviku hoidmiseks ja edendamiseks;
majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise taristu toetamiseks ning
aleviku elanike huvide esindamiseks ja kaitsmiseks. Seltsielu
edendamine, piirkonna arengule kaasaaitavate ürituste, kursuste, koolituste, infopäevade korraldamine.
2020. aasta septembris taasavati Haljala kalmistul Vabadussõjas langenute ausammas, mille taastamist organiseeris ja korraldas MTÜ Haljala Alevikuselts.
Meeste tervise parandamiseks ja tervise probleemide teadvustamiseks ning ennetamiseks sai loodud läbi aasta kestev
programm „Mehed Tervemaks!“, mida toetavad nii Haljala vald
kui ka Lääne-Viru Omavalitsuste Liit läbi kohaliku omaalgatuse
programmi.
Haljala Alevikuseltsi eestvedamisel toimuvad Haljala võimlas
iganädalased (enne piiranguid) sporditreeningud keskealistele
meestele. Aktiivseid kaasalööjaid hetkel paarkümmend meest,
passiivseid ja huvitundjaid on veel sama palju. Toimunud on
juba kolm loengut ja eritreening. Plaanis on veel mitu loengut
ja ettevõtmist.
Viimatine loeng sarjast toimus neljapäeval, 20. mail teemal
„KES(mis) on KIROPRAKTIK(a)“. Rahvast ei olnud Haljala Rahvamajja tulnud kuulama just palju, ju peljatakse veel nakatumist. Poolteisetunnise väga huvitava ja arusaadava loengu viis
läbi meie oma kihelkonnast (Aasperest) sirgunud kiropraktik Dc.
M. Heinmets.
Kahjuks on kuri viirus MTÜ tegemisi palju seganud ja üritused-loengud-sportimised on muutunud kaootilisemaks, kui oli
planeeritud. Kuid tulemas on veel huvitavaid loenguid, millest
siis aegsasti teada anname ja loodame, et ka kuulajaid-osalejaid
vaid oleks!
Olgem terved!

Rannaklubi hoone valmis 1961. aasta juunis ENSV Sanatooriumite ja Puhkekodude
Peavalitsuse tellimusel ja hoone nimeks oli
algselt Võsu Puhkekodu Klubi. Rannaklubiks nimetati hoone 1972. aastal. Klubihoone arhitekt on Kaarel Pedak. Hoone sai
väga ilus ning on kantud hiljem arhitektuurimälestisena Kultuurimälestiste riiklikku
registrisse.
Valminud hoones oli ruumi palju, võimalus lauatennise, piljardi ja koroona mängimiseks, mitmed lugemis- ja puhketoad,
televiisorite vaatamise ja isetegevuslaste
ruumid. Mõni aeg hiljem asus seal ka puhkekodu arstipunkt ja raamatukogu.
Rannaklubi suur saal sai aktiivse kasutuse, toimusid külalisteatrite etendused ja
kinoseansid, korraldati tantsukursuseid ja
tantsuvõistlusi, mängude õhtuid, loenguid,
viktoriine ja palju muid üritusi.
Puhkekodu eksisteerimise aastatel toimusid puhkajatele iga vahetuse jooksul
tutvumis- ja lahkumisõhtud, kus meeleolukaid kontsertkavu esitasid Võsu isetegevuslased. Rahvarohked tantsuõhtud toimusid
tantsuorkester “Võsu” ja hiljem “Poisid tulipunased” muusika saatel.
Uue maja valmimisega said avarad tingimused isetegevuslased. On ju aastaid
olnud aktiivne kultuuritegevus Võsule
omane. Näiteringid ja sõnakunstnikud,
estraadi ja instrumentaalansambel, rahvatantsurühmad, naisansambel, lastele erinevad tegevused. Traditsiooniliselt on paljud
tegevusvaldkonnad säilinud ka tänapäevase rannaklubi ruumides. Õnneks on olnud
ikka ja jälle juhendajaid ja eestvedajaid,
kes uued kollektiivid ellu äratanud ja alati
on olnud inimesi, kes taidlusega meeleldi
tegelevad
Rannaklubi tegevust koordineerib mittetulundusühing Rannaklubi juhatus.
Tänapäeval on rannaklubi hoone kõik
ruumid ja nurgatagused maksimaalselt
ära kasutatud: noortekeskus, pensionäride keskus, G4S valvekeskus, raamatukogu, taidlejate kogunemispaik, rannaklubi

Margus Laigu
MTÜ Haljala Alevikuselts
juhatuse liige

Annetused Esku
kabeli toetuseks
Esku kabeli, mille sisseõnnistamise 175. aastapäeva me möödunud sügisel tähistasime, taastamise ja korrastamise välimised
tööd on jõudnud oma viimasesse etappi. Käesoleval aastal on
plaan korrastada välifassaad ja taastada lagunenud katusekarniisid. Sellega saaks väliselt kabeli taastamistöödele ring peale
tehtud ja hoone võiks taas mõjuda kõigile tulijatele ja vaatajatele
oma algses värskuses.
Tööde maksumuseks on kavandatud 17 400 eurot. Nii nagu
varasemaltki kõigi tehtud tööde puhul, on pearõhk vabatahtlikel
annetajatel. Siinjuures veelkordsed tänud kõigile, kes siiani on
kabeli taastamistöid toetanud ja suured tänud ette kõigile neile,
kes seda nüüd ja taas on valmis tegema. Piibli raamatus on kirjas apostel Pauluse sõnad, mis on asjakohased ka tänasel päeval:
„Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka
oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis.“
Annetusi saab teha Sihtasutuse Esku Kabel Swedbanki arvele
nr EE94 2200 2210 4603 9021.
Urmas Karileet
Sihtasutus Esku Kabel
nõukogu esimees
EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse õpetaja

Kutse üldkoosolekule
MTÜ Aaspere Külakoda üldkoosolek toimub 6. juunil kell 18.00
külakojas. Üheks põhiteemaks on uute eestvedajate leidmine.
Ehk oled just Sina selleks sobiv inimene? Kui jah,siis tule koosolekule!

Võsu Rannaklubi 2017. aastal. Foto: Avo Seidelberg

meeskonna juhtimiskeskus, vallavalitsus. Hoone on nii Haljala
valla keskus kui ka Võsu aleviku
kultuuritegevuse keskus. Siinse
kogukonna suurim soov on, et
maja jääks kindlasti ka edaspidi
kogukonna käsutusse ja võimuVõsu Rannaklubi 1961. aastal. Foto: erakogu
meestel ei tuleks enam kunagi
tahtmist hoonet võõrandada.
Seoses Võsu Rannaklubi juubeliga on kus tuldi korduvalt laureaatideks. Rannik ja
MTÜ Rannaklubi ja kandikogu otsustanud Vaidalu alustasid koos esinemisi 1950ndate
paigaldada mälestuspingi rannaklubi juurde
aastate lõpul ja olid aktiivsed kuni nõukokauaaegsetele armastatud estraadikunstnigude aja lõpuni.
kele Paul Rannikule ja Ülo Vaidalule. Need
Mälestuspingi avamine toimub 12.juunil
mehed olid oma ajakohaselt kriitilise satii2021 kell 12.00 vastavalt sel hetkel kehtivari ja huumoriga oodatud esinejad nii Võsu tele piirangutele.
kui ka kaugemate rahvamajade lavadel ning
Riina Kaptein
vabariiklikel isetegevuslaste konkurssidel,
alevikuvanem

Võsu Külaselts pidas talgupäeva

A

astaid on võsukatel ja külalistel
olnud mure, et Võsu bussijaamas
pole meeldiv bussi oodata - seinad
on mustad ja põrand on sinna maha pritsitud õllest kleepuv ning konisid ja muud
prügi täis. Vähem eemaletõukav ei ole ka
bussijaama paviljonis leviv hais. Sellele
mõeldes võttis Võsu külaselts ette bussijaama korrastamise. Pesti seinad, laed ja
põrandad; puhastati katus ja riisuti bussijaama ümbritsev ala; konikonteiner viidi katuse alt õue. Bussijaama õdusamaks
muutmiseks istutati lilled ning ootepaviljoni seinale paigaldati raamatukapp, kust
saavad kõik soovijad raamatuid laenutada
või neid kohapeal bussi oodates lugeda.
Praeguseks on õueraamatukogu igati kasutust leidnud - raamatuid laenutatakse
ning riiulid täituvad pidevalt uute raamatutega. Külaselts paneb lugejatele siiski südamele, et laenutatud raamatuid väga kaua
enda käes ei hoitaks ja et need jõuaksid
pärast lugemist ikka kappi tagasi. Mingeid
tärmineid ei ole, siin kehtib lihtsalt mõistlikkuse printsiip.
Ootepaviljoni seintele kinnitati talgute
käigus alkoholi tarvitamise, suitsetamise
ja prügistamise keelumärgid, lootuses, et
need suunised aitavad bussijaama bussi ootavate inimeste jaoks puhtana hoida. Kurb
on tõdeda, et jätkuvalt on meie seas isikuid,
kelle jaoks teiste töö ja pingutused, Võsu
kui kuurordi heakord ning maine ei tähenda mitte midagi. Juba samal õhtul võis ootepaviljonist leida tühja veinipudeli.
Mõni päev hiljem oli konikonteiner taas

Fotod: Võsu Külaselts

katuse alla tassitud ning põrand oli õllest kleepuv. Ikka ja jälle võib hommikul bussijaamast leida seltskonna,
kes ei lase ennast märkidest segada…
Täname kõiki talgutel osalejaid, kes
tulid kokku meie armsa Võsu heaks.
Maiken Inno
MTÜ Võsu Külaselts
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T

eisipäeval, 11. mail pidasid Haljala
Kooli teise ja kolmanda klassi õpilased maha ühe tõsiselt ägeda jahi- fotojahi. Õpetajad olid eelnevalt teinud umbes 40 fotot ja lisanud juurde ülesanded.
Õpilased rivistati üles ja jagati rühmadeks,
igas rühmas 4 õpilast. Õpilaste ülesanne oli
leida fotol kujutatud koht, teha sellest foto
ja täita ülesanded.
Mõned mõtted lastelt fotojahi kohta:
See oli äge! Mõnda kohta oli raske üles
leida, aga saime hakkama. See oli nii tore.
Meeldis see, et sai põnevaid kohti avastada, mida muidu tähele ei pane. Sain olla ja
tegutseda koos sõpradega. Oli väga lõbus.
Oli väga tore ja ma tahaksin seda veel teha.
Pildid olid vahvad. Tore oli pärast pikniku
pidada. See oli väga lõbus ja sai piisaval palju värskes õhus olla. Sai joosta ja olid erinevad ülesanded, pidid väljas ringi kõndima/
jooksma. Seal oli päris palju mõtlemist,
pidid treenima aju. Sai juurde uusi tuttavaid. Meeldisid pildi alla olevad ülesanded.
Meeldis ringi joosta ja pilte teha. Sai õues
olla.
Mõned fotod fotojahist ja sooritatud
ülesannetest. Kellel soovi võib ka ise minna
fotojahile, vaata pilti ja leia koht.

Kui üks uks sulgub,
avaneb teine (veebi) aken

Fotojaht

T

ihti on nii, et takistused toovad mingid muud võimalused
hoopis lähemale – kui kuskil sulgub uks, avaneb teisal aken,
eksole. Nii juhtuski, et kui 4. klassil oli IV veerandil plaan
kohtuda erinevate elualade esindajatega, oli alguses päris keeruline – kuidas asju siis korraldada. Juhtus aga nii, et veebiaken avas
võimalusi palju rohkem ja palju kaugemale. Terve klassiga kohtuti
Uus-Mehhikos elava Eva Fanariga, Riigikogu liikme ja spordientusiasti Marko Tormiga, Luua Metsanduskooli õpetaja Maksim Kandalaga, jõumehe ja veteranide maailmameister Urmas Treieriga,
Swedbanki majandusanalüütiku Liisi Elmikuga… Läbi töövarjutamise kohtuti loomaarst Liisiga, kes praegu Inglismaal residentuuris,
samuti Inglismaal töötava lennukiinseneri Andresega, noorsoopolitseinik Kadyga, kohtunik Tiinaga, tegevusterapeut Siljaga. Allpool
räägivad oma mõtetest Haljala Kooli 4. klassi õpilased.

Pilt nr 1.

Külalisõpetajad rääkisid meile paljust, aga põhi teema oli see, et
tuleb palju õppida, et elus kaugele jõuda. Mulle meeldis Eva Fanari tund, kuna tema tunnis saime rääkida vabalt põhimõtteliselt
igal teemal.
Eva elab praegu Uus-Mehhikos. Rääkisime elust seal ja paljust
muust. Mulle jäi meelde, et seal on palju mürgiseid ämblikke ja madusid. Hea oli kuulda, et igatsetakse kodu ja see ongi see, mis loeb.
Rääkisime ka reisimisest ja sellest, et igal maal on oma lõhn. Peale
videotundi tekkis suur reisimise tuhin!
Kokkuvõtteks oli see kõige parem veebitund ja selle ajal ei läinud
mu internet isegi ära! Loodan, et me kohtume veel!
Kaspar Heinla

Pilt nr 3.

Maksim Luua metsanduskoolist rääkis meile harvesteridest ja
metsamajanduskoolist. Sellest tunnist jäi meelde, et harvestere on
erinevaid marke. Maksimi juures meeldis mulle see, et ta ei pabistanud üldse ja uuris ka meilt, kas saime oma küsimustele vastuse.
Saime meelde tuletada, et prügi ega midagi ,mis reostaks loodust, ei
tohi metsa alla maha jätta. See jäi mulle ka kõige rohkem südamele.
Veel jäi hästi meelde kohtumine loomaarst Anniga.
Mulle meeldisid kõik õpetajad, nad kõik olid toredad ja lahked.
Marcus Taal

PILT NR 3 OLI
ÜKS LEMMIKUTEST, MIDA OTSITI
Ülesanne: Tee pildil ujumisliigutusi, mida
ujumistundides oled õppinud. Näed pildil
veekogu, nimeta veekogusid (vähemalt viis
veekogu).

Pilt nr 10.
Pilt nr 1.

PILT NR 1
Tehke foto, millel olete baleriinid. Tulge
õpetaja juurde ja öelge 5 B- tähega algavat
sõna.

Meie klassi külastasid läbi veebi külalisõpetajad. Meile jäi kõige
rohkem meelde Liisi jutt. Töö töötab Swedbankis ja rääkis meile
maksudest. Liisi abiga sain ma teada palju uut. Näiteks seda, et kui
me maksame makse riigile saame selle eest arstil käia, samuti näiteks uued teed.
Meil käis ka külas sportlane Urmas Treier. Ta rääkis meile kui
tähtis on liikuda ja teha sporti. Urmas rääkis ka, kui kahjulikud on
limonaadid ja sellised joogid. Ta näitas meile ka mõningaid võimlemisharjutusi, mida võiksime näiteks enne tundi teha.
Töövarjutumise ajal kohtusime tegevusterapeut Siljaga. Ta tegeleb lastega, kes on veidi teistsugused. Ta tuletas meile meelde,
et kui inimene on teistsugune, ei tohi teda enda tegemistest ja tegevustest kõrvale jätta, sest ta meist erineb. Ta rääkis veel sellest,
kui palju aitavad robotid teda tema töös. Silja töös on väga palju
meeskonnatööd.
Veel käis meil külas Maksim Kandala. Ta töötab ja õpetab Luua
Metsanduskoolis. Ta rääkis meile harvesteridest ja tutvustas erinevaid masinaid, mis on mõeldud metsa jaoks, Maksim näitas veel
simulatsioone, mille abil saab õppida harvesteri või muud taolist
juhtima.
Kõik külalisõpetajad, kes meie juures läbi veebi käisid andsid
väga palju uusi teadmisi ja neid oli huvitav kuulata.
Merilin Kurs

PILT NR 10
Tehke foto, millel olete krooksuvad konnad. Õpetaja juurde tulles lugege oma samme, siis liitke need kokku ja öelge õpetajale
vastus.

PILT NR 6
Mõistata
1. Üks tamm, kaksteist haru, igas harus neli
pesa, igas pesas seitse muna?
2. Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi?
3. Kui sa mind näed, siis ei näe sa kedagi,
aga kui sa mind ei näe, siis näed igaühte?
4. Kellele antakse tuppa tulles kõige enne
kätt?

Pilt nr 10.

Pilt nr 6.

PILTUUDIS
LÜHIDALT
Jüriööjooksu tulemused
Eelmise nädalaga lõppes Haljala Kooli teine eriline Jüriöö jooks.
Meil on väga meel, et distantsil olemine ei ole üheskoos sportimisele pidurit tõmmanud - aina saabuvad kirjad postkasti näitasid, et lidujaid oli igast klassist, mõnest ka mitu võistkonda, ja
jooks võeti ette nii pere-, sõprus- kui külakonniti!

Vergi küla
sai uue
mänguplatsi

V

ergi külaplats sai toreda mänguväljaku. Tänu
vallale toetuse eest ning
kõigile headele kaaslastele, kes
väljaku kokku panid ning talgupäeval osalesid!
Liina Vergiranna Selts

1.-3 KLASSIDE
PAREMUSJÄRJESTUS:

7.- 9. KLASSIDE
PAREMUSJÄRJESTUS:

I koht 3.A klass 3.430 km
II koht 1. klass 2. võistkond
2.92 km
III koht 1. klass 1. võistkond
2.90 km

I koht 7. klass 1 . Võistkond
4.430 km
II koht 7. klasss Dream Team
4.033 km
III koht 9. klass 3.938 km

4.-6. KLASSIDE
PAREMUSJÄRJESTUS:

TÄISKASVANUTE
PAREMUSJÄRJESTUS:

I koht 6. klass 3.581 km
II koht 4. klass 8 vaprat 3.409
km
III koht 4. klass 3.402 km

I koht Tahmaküla 4.07 km
II koht Vanad ja Kobedad 3.82
km
III koht Õpetajad 3.393 km
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ÕNNITLEME VANEMAID

ANNELI KASS ja KAIDO-OLIVER JÜRGENSON
tütar HARRIET JÜRGENSON sündis 30.04.2021
AALE PIHLAK ja TUOMA SOONISTE
tütar HEILI SOONISTE sündis 22.04.2021

MINIATUURID
MÄLUPÕHJAST

ÕNNITLEME!
91

JOOSEP UUKKIVI
5. juuni
JUTA SUNDLA
13. juuni

89

ESTER PENJAM
16. juuni

88

VIVE VELLAK
7. juuni
VEERA-MIRALDA MIKSON
18. juuni
ASTRID AASMÄE
18. juuni

87

ELMA MEIKAR
13. juuni
SILVIA KOND
24. juuni

86

MILVI ELURI
8. juuni
OSKAR KENDRA
9. juuni
HELGI REIU
20. juuni

85

OSKAR RATASEPP
10. juuni

84

GALINA ARUSTE
3. juuni

83

VALVE PIHLAK
1. juuni
SAIMA ETVERK
4. juuni
VOLLI PERVE
28. juuni

HALJALA VALLARAAMATUKOGU SOOVITAB

81

URVE VAINU
3. juuni
MARE ELLAMAA
6. juuni
MILVI MÖLDER
10. juuni
LII LIIVAK
14. juuni
AARNE REINEBERG
17. juuni
MARGE RANNU
20. juuni
LINDA RUMBERG
24. juuni

AINO PERVIK
KIRJASTUS SALV, 2020
Poeetilised mälukillud
kirjaniku lapsepõlvest
avavad keerulist ajastut,
tema perekonda ja nendega kokku juhtuvaid
inimesi kohati üllatavatest, kohati aga üle aegade ulatuvatest üldinimlikest vaatepunktidest.
See raamat võiks olla ka mahukas mälestustekogu, mis maalib esile mineviku kaduvuse ja mälu kadumatuse, aegade muutu-

vuse ja muutumatuse — kuid seesama taju
on siin esitatud põgusate sügavalt läbi tunnetatud pilguheitudena kauge lapsepõlve ja
nooruse poole. Mida tähendab mäletada,
mida tähendab olla elanud pika elu? Liigutav raamat, kus vähe lausudes väljendatakse
mõõtmatut.

MINU LINN
LIIS SEIN
PÄIKE JA PILV, 2021
Raamat „Minu linn“ innustab lapsi loodust
ja keskkonda hoidma. Peategelane on poiss
Hugo, kes ehitab vanadest pakenditest
mängulinnasid – mahlapakkidest kerki-

SPORT

80

VELLO METSAM
3. juuni
OLAVI KAMARIK
8. juuni
EVI RANDMAA
25. juuni
ANTS SEPP
26. juuni

75

RAILI AROS
12. juuni
MARE ROSEN
13. juuni
LEA LINKGREIM
14. juuni
JALMAR HEINBERK
19. juuni
LIA VAHTER
21. juuni

70

EVE KALJULA
4. juuni
VALDO TÕEVERE
7. juuni
ALBERTS BERZINŠ
9. juuni
KALEV ESPERK
29. juuni

vad pilvelõhkujad,
plastkarpidest kaub a n d u s ke s k u s e d ,
kilekottidest valmivad sõiduteed. Siis
aga saadab ema ta
supirohelist tooma
ning Hugo avastab,
et mutid, vihmaussid, linnud ja putukad on
aiast lahkunud. Hugo hakkab ehitama uut
linna, kus kõigil on hea elada.
Raamatu käsikiri sai 2019. a Põlvepikuraamatu konkursil I koha.

Minu esimene maraton
Ütlen kohe alguses ära, et pikemad distantsid ei ole minu
repertuaaris kunagi populaarsed olnud. 100 meetrit oli päris paras pingutus, kahesajast
rääkimata ja 400 oli juba väga
karm ala. Nooruses, kui pisut
rohkem spordiga tegelesin, oli
küll selline ulmeline unistus, et
ühe maratoni peaks ikka kunagi
ära proovima. Nüüd siis selline

ootamatu võimalus – 42 päevaga 42,195 km – ehk siis iga päev
1 km ja maraton tehtud. Jooksed mõnel päeval rohkem, võid
mõne päeva pausi teha.
Tõenäoliselt on lehe ilmumise ajaks mul maraton juba alanud. Ehk proovid Sinagi!
Avo Seidelberg

Orienteerumine sujub hästi
Orienteerumismängule on end
registreerinud 45 võistkonda,
neist üheksa on kogu raja läbi
teinud. Rada on avatud kuni 31.

juulini. Kõik huvilised on jätkuvalt oodatud.
Haljala valla Spordikeskus

82

RAIVO AROS
18. juuni
ANNE-LIIS VEBER
1. juuni
AIME PROMEN
24. juuni
MALLE FLOREN
29. juuni

Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt
“Mitmekesise säästva turismi ettevõtluse ühisarendamine”

Seminar “Ettevõtlus ja teenuste
pakkumine Lahemaa rahvuspargis –
võimalused ja piirangud”

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.

18.06.2021 Sagadi mõisas
PÄEVAKAVA

MEIE SEAST ON LAHKUNUD
JAAN NEUDORF
11.03.1938-25.04.2021

AINO PAJUSTE
26.06.1926-06.05.2021

JUTA TOOMEL
08.09.1931-25.04.2021

SIRJE-TIIU KIVILO
02.12.1954-11.05.2021

STELLA TAMM
15.06.1918-26.04.2021

ENDEL SOO
02.12.1954-11.05.2021

OLEG KOSMATŠOV
20.06.1962-26.04.2021

ANNE MÜLLER
07.08.1947-13.05.2021

VEIKO PIIBEMAA
11.08.1953-28.04.2021

ENN PALUVEER
26.05.1942-13.05.2021

ASTA ALESTE
31.07.1928-30.04.2021

LAINE VIRULA
06.11.1925-14.05.2021

PEETER PALM
01.10.1942-06.05.2021

Kuulutused
• Korstnapühkija
teenustööd. 2.-4. ja 7.-10. juuni Haljala vallas. Korstnapühkija Aivar
Needo (KEPSEL OÜ) tel. 510
1250
• Korstnapühkija 5560 4046
• Ostan sõiduautosid, maastureid ja kaubikuid igas seisukorras ning hinnaklassis. Tel
5896 1576

9:45

Kogunemine, tervituskohv

10:00-10:45

Võimalused, reeglid ja piirangud külastustaristul (Timo Kangur,
RMK)

10:45-12:15

Rahvuspargi võimalused, kehtivad reeglid ja piirangud.
Kultuuripärand ja selle kaitse (Maret Vildak, KKA)

12:15-13:00

Lõunapaus

13:00-13:45

Loodusväärtused ja nende kaitse. Loodusmatkade korraldamise
reeglid (Imbi Mets, KKA)

13:45-15:30

Piirkonna ettevõtjate kogemused (Tarvi Velström, Hara Sadam)

15:30

Loodusmatk Sagadi-Oandu matkarajal koos matkajuhiga

Iga teema juures toimub arutelu!
Sihtgrupp: Lahemaa rahvuspargis tegutsevad ettevõtjad ja teenusepakkujad.
Osalemine on tasuta.
Registreeruda saab kuni 11.06.2021 aadressil katrin@arenduskoda.ee või telefonil
56608077.

7

Juuni 2021
KAITSELIIDU RUTJA ÕPPEVÄLJAK
INFOGRAAFIK

Kuupäev

Harjutuse toimumisaeg

01 - 05.06.2021
06.06.2021
07-09.06.2021
07-10.06.2021
12-13.06.2021
15-16.06.2021
17.06.2021
19-20.06.2021
29-30.06

0000 - 2400
0900 - 2100
0900 - 2100
0000 - 2400
0900-2000
0000 - 2400
0900 - 1700
0900 - 2000
0900 - 1800

Harjutuse tüüp
Välilaager
Laskeharjutus
Laskeharjutus
Välilaager
Laskeharjutus
Taktikaharjutus
Laskeharjutus
Laskeharjutus
Laskeharjutus

Märkused

Seoses laskmistega Rutja rannikul.

Kasutatakse imitatsiooni ja tegevus ka pimedal ajal

TÄHELEPANU! HEISATUD PUNASE LIPU KORRAL ON RUTJA ÕPPEVÄLJAKU TERRITOORIUMILE SISENEMINE ILMA
VALDAJA LOATA RANGELT KEELATUD!
Kui õppeväljakul toimub tegevus, on sinna minek keelatud. Õppeväljaku graafikusse võib tulla muudatusi.
Telefon: +372 717 9649
e-post: rutja@kaitseliit.ee

Tahmaküla tänavafestival tuleb
20. augustil!
Esmakordselt avame ka laada-ala, kuhu on oodatud
aiamüügid ja kirbukad, erinevad töötoad ja
meisterdamisnurgad. Piiranguid ei ole - letile on
oodatud kõik alates vanavarast, lõpetades värskete
kukeseenepirukatega!.
Broneeri oma laadaplats enne 30.06

Aadressil: mtuklots@gmail.com või 56667498.

Asukoht: Veskijärve tn,Haljala

Aprill 2021, nr 4

VÄLJAANDJA:
Haljala Vallavalitsus

Tööd alustas uus
planeerimis- ja
keskkonnaspetsialist

Kirjandivõistlusest
sai luulevõistlus

Kuidas olla sama
õnnelik kui
soomlane ja
taanlane?

lk 3

lk 5

lk 6

VALLAVANEMA
Haljala Kooli
VEERG
TOIMETAJA:
ehitustööde
hankele
H
esitati seitse
pakkumist
Kent
Kerner

ead Haljala valla inimesed, soovin teile
ilusat kevadet! Päevad muutuvad ühe
pikemaks, ilm läheb soojemaks ja loodetavasti pole ka teised kevademärgid kaugel.
Märtsi keskel lõppes Haljala koolihoone
ja võimla ehitamise hange. Pakkumise esitas
seitse ettevõtet ning maksumused algasid alates seitsmest miljonist eurost. Nende numbrite
üle ei saa ilmtingimata rõõmustada, aga kurvastamiseks pole ka põhjust. Ehitusturul on järelikult seis selline ja peame sellega hakkama
saama. Praeguse koolihoone seisukord pole
juba ammu kiita, mistõttu pole muud lahendust, kui täita lubadus koolipere ees ja asuda
uut koolimaja ehitama. Vallavalitsuses teeme
pingutusi selleks, et koolihoone ehitamine algaks juba peagi. Aprillikuu vallalehe ilmumise
ajaks peaks ehitushanke võitja selgunud olema
ning loodetavasti oleme taas samm lähemal
hankelepingu sõlmimiseni. Kindlasti hoiame edasiste koolihoone ehitust puudutavate
sündmustega vallaelanike kursis vallalehe ning
kodulehe vahendusel.
Märtsis möödus aasta taasiseseisvunud
Eesti esimese eriolukorra väljakuulutamisest.
Aasta hiljem võime tõdeda, et tänane olukord
on tunduvalt „erilisem“ kui möödunud aastal.
Nii väga sooviks vallavanema veerus rääkida
hoopis toredamatest teemadest, kuid kahjuks
pole koroonaviirus meie seast ja seega ka jututeemadest kuhugi kadunud.
COVID-19 viiruse levikuga on olukord väga
halb. Nakatumisnäitaja pole ootustele kohaselt
langenud, mis annavad ilmselt märku piirangute pikendamisest. Hetkel kehtivad piirangud
aprilli keskpaigani. Et piirangutest ka päriselt
kasu oleks, tuleb nendest kinni pidada. Need
ajad on möödas, kus võisime uskuda, et viirus
minuni ei jõua. Kahjuks jõuab, kui me koos ei
pinguta. Ära ei tohi unustada, et teeme seda
oma lähedaste elude eest. Seetõttu teeb eriti
kurvaks, kui kohtame kedagi, kes piirangutest
kinni ei pea või oma mitteuskumisest tingitud
käitumisega teiste tervist ohustab. Meil kõigil
on õigus uskuda just seda, mida õigeks peame - meie uskumused ei tohi aga tulla teiste
tervise arvelt.
Eesliinitöötajad on vaktsineeritud ning
nüüd on järg riskirühmade käes. Vaktsiinisüstid on saanud ka meie valla haridusasutuste õpetajad, sotsiaalvaldkonna töötajad ning
osaliselt elutähtsate teenuste osutajad. Nüüd
on järg riskirühmade ja loodetavasti juba
peagi kõigi soovijate käes. Haljala valla elanikud, laseme ennast võimalusel vaktsineerida.
Piirangutest kinnipidamine ning vaktsineerimine on parimad vahendid viiruseahelate
murdmiseks. Vaktsineerimisega seotud küsimustele leiab vastused ja muud asjakohast
informatsiooni soovitan vaadata veebilehelt
www.vaktsineeri.ee.
Loodan, et saabuv kevad tuleb ilus ja soe
ning kevade teises pooles näeme meie ühise
pingutuse tulemust – suvi saab tulla piirangute
vabam ning rõõmsam!

KONTAKT:
leht@haljalavald.ee
TIRAAŽ:
2100

18. märtsil lõppes Haljala Kooli ehitustööde
hankele pakkumiste esitamine. Pakkumise Haljala uue koolihoone ehitamisele esitasid Revin
Grupp OÜ, Nordecon AS, Vanalinna Ehitus OÜ,
Ehitus5ECO OÜ, AS Eviko, Haart Ehitus OÜ ja
Fund Ehitus OÜ.
Hankeobjektiks on Haljala alevikku uue koolihoone ja võimla ehitamine, samuti köstrimaja
ümberehitamine raamatukoguks ning praeguste
hoonete lammutustööd koos muude uute hoonete ehitamiseks vajalike töödega.
Haljala vallavanem Ivar Lillebergi sõnul ei saa
pakkumuste üle ei rõõmustada ega ka kurvastada: „Ehitusturu seis on järelikult selline ja peame
sellega toime tulema“. 2021. aasta eelarvesse on

planeeritud koolihoone ehituseks 5 872 468 eurot ja köstrimaja renoveerimiseks 250 000 eurot.
Koolihoone ehitamiseks on Innovelt saadud toetus kogusummas 2 605 859 eurot.
Lehe ilmumise ajaks peaks olema hankevõitja
selgunud ning järgmised sammud hankelepingu
sõlmimiseni astutud.
„Kindlasti avaldab koolihoone ja võimla ehitamine vallaeelarvele tugevat survet, kuid ilmselt
mõistame me kõik, et teist varianti pole ning Haljala peab uue koolihoone saama. Olukord praeguses koolihoones pole olnud kiita juba pikemat
aega ning lahendus saab olla ainult uus hoone,“
sõnas vallavanem, „töötame selle nimel, et juba
peagi algaks vana koolihoone lammutamine.“

19. märtsil lõppes ka Haljala Kooli ehitamise
omanikujärelevalve teenuse hange. Hanketulemused tehakse teatavaks hankemenetluse lõppedes.
Vallavalitsus teeb hetkel koos kooliperega ettevalmistusi kooli asenduspindadele kolimiseks.
Tänase kava põhjal on koolihoone ehitamise
ajaks asenduspinnad järgmised: lasteaias I, II ja
üks III klass; noortekeskuse majas VI ja IX klassid, tehnoloogia, käsitöö ja kunst; rahvamajas V,
VII ja VIII klassid ja sisetingimuste kehaline kasvatus, muusika; vallavalitsuse Haljala teenuskeskuses IV klass.
HVS

Haljala vald vabastab ajutiselt lapsevanemad
lasteaia kohatasu maksmisest

H

aljala Vallavalitsuse ettepanekul otsustas
Vallavolikogu 23. märtsil toimunud istungil sarnaselt 2020. aasta kevadele vabastada lapsevanemad lasteaia kohatasu maksmise
kohustusest 1. aprillist kuni 31. maini 2021.
Alates märtsi keskpaigast kehtivad ranged
piirangud seoses COVID-19 viiruse levikuga.
Vabariigi Valitsus on tungivalt soovitanud lapsevanematel lapsi lasteaeda mitte viia. Paljud lapsevanemad peavad soovitusest kinni, mistõttu on
laste arv Haljala Lasteaias Pesapuu ja Võsu Kooli
lasteaiarühmades piirangute rakendamise algusest alates märkimisväärselt vähenenud.

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg sõnas, et Vallavalitsus mõistab, et piirangud põhjustavad paljudele peredele majanduslikku ebakindlust. „Tahame oma inimestele sellel keerulisel ajal toeks
olla, mistõttu esitasime volikogule ettepaneku
vabastada kõik lapsevanemad lasteaia kohatasu
maksmisest perioodil 1. aprill kuni 31. mai 2021,“
sõnas vallavanem.
Haljala Vallavolikogu esimees Vello Väinsalu
sõnas, et eelmisel aastal tehtud samasuguse otsuse taustal oli nüüd sellise otsuse tegemine ainuõige. „Ühelt poolt on tegemist vähemalt sama
keerulise olukorraga väikelastega perede jaoks,

kui see oli eelmisel aastal. Teiselt poolt ka õigustatud ootus, sest olukord pandeemia levikuga on
praegu isegi kordades halvem. Selline otsus on
üks neist tegudest, kus kogu vald ühtse kogukonnana saab avaldada toetust kõige nõrgematele,“
kommenteeris volikogu langetatud otsust Vello
Väinsalu.
Haljala valla lasteaiarühmad jäävad avatuks
ning vanematel, kellele pole tööga seotud või
teistel põhjustel võimalik lapsi koju jätta, on endiselt võimalus lapsed lasteaeda viia.
HVS

Ivar Lilleberg
vallavanem

TRÜKK:
Printall AS
KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ
KOJUKANNE:
Omniva
Kaastööd ja reklaami avaldamise
soovid edastada hiljemalt kuu
15. kuupäevaks toimetuse
meiliaadressile.

GRILLIKOOLITUS
N 17.JUUNI 2021
KELL 18.00
GRILLIMINISTEERIUM

haljala rahvamaja
terrass
osalustasu: 25 eurot
ee452200221071567102
MTÜ 5 Ürti

rohkem infot leiab FB lehelt: 5 Ürti
Etteregistreerimise e-mail:
mtu5urti@gmail.com
tel: 56637075

30. mai - kolmainupüha
23. juuni - võidupüha
24. juuni - Ristija Johannese
sündimise püha ehk jaanipäev
Juuni 2021

Püha, püha on vägede Issand! Kõik maailm on täis tema au!/ Js 6:3/

KOLMAINUS
Jumal sind kaitsku
Jumal sind juhtigu,
Jumal sind varjaku
oma põues
nüüd ja igavesti.
Poeg sind valvaku,
Poeg sind harigu,
Poeg sind aidaku,
Poeg sind ravigu
oma eluga,
oma valatud verega.

Püha Vaim olgu sinuga,
Püha Vaim sinu sees,
Püha Vaim sinu läbi,
Püha Vaim sulle teed näitamas,
et Jumala arm on sinuga
nüüd ja igavesti.
„Keldi palved“, „Logos“,
Tallinn 2003

TEELISTE KIRIKUD ON AVATUD
ILUMÄE KIRIK
Juuni, juuli, august
Esmaspäev- laupäev kl 10-18, pühapäev kl 10-15

KÄSMU KIRIK
Mai, juuni, juuli, august, september
Iga päev kl 8-20

HALJALA KIRIK
Iga pühapäev kl 9.30-11.30, teistel aegadel kokkuleppel

ESKU KABEL
Mai, juuni, juuli, august, september iga päev kl 8-20

VAINUPEA KABEL
Juuli, august pühapäeviti kl 12.00-13.00

I

Inimese vastus

nimese lunastuslugu Kristuses on niivõrd suur, et meil on lihtsam sellele läheneda sammhaaval, etapiviisil. Oleme
need etapid jaotanud kirikus poole aasta
peale laiali – sedaviisi saab inimene kulgeda ka aastaaegade rütmis ja endale jõukohaselt. Poole aasta peale – sest lunastuslugu, mida taas ja taas läbi elada, algab juba
advendiajal, Kristuse tulemise ettekuulutusega. Ta sünnib inimeseks jõuludel, saab
avalikuks talvel ilmumisajal, läheb vastu
oma kannatusele ja surmale paastuajal ja
krooni saab lunastuslugu pähe ülestõusmispühadega. Kuid lugu ju jätkub: Kristus,
olles oma missiooni lõpetanud, siirdub tagasi sellesse ajata ja ruumita olemisse, mida
meie parema sõna puudumisel taevaks kutsume. Tema tõotust mööda jätab ta omadele Püha Vaimu - sünnib kirik. Ning kogu
lunastusloo võtab võimsa koodana kokku
kolmainupüha, mis lõpetab kirikupühade
poolaasta. Teisel poolaastal tähistame teisi, väiksemaid pühi nagu näiteks jaanipäev,
mihklipäev või lõikustänupüha. Teine poolaasta on reserveeritud inimesele ja tema

Kolmainsuse sümbol.
vastusele lunastusloole. Mis on see vastus?
See on usk. Inimese vastus on usk sellesse,
mida Jumal juba on inimese heaks teinud.
Jumal on üks. Ja ei ole kuskil veel mingit jumalat. Sellega on nõus ka näiteks juut
ja moslem. Kuid millega nad enam nõus ei
ole on see, et Jumal on saanud inimeseks
Naatsareti Jeesuses. Et temaski tegutses
ikka seesama üks Jumal. Ja et pärast Jeesuse
lahkumist on loodud samamoodi uskuvate

ESKU KALMISTUL

4. juulil kell 13

11. juulil kl 12.30

HALJALA KALMISTUL

VAINUPEA KALMISTUL

23. juunil kl 12

10. juulil kl 12

24. juunil tähistame jaanipäeva. Jaanipäev
on kirikukalendris Ristija Johannese sündimise püha. Ristija Johannese tegevusest
räägib alljärgnev lõik Piiblist Matteuse
evangeeliumist.
Neil päevil tuli Ristija Johannes ja kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest
taevariik on lähedal!“
Tema ongi see, kellest on räägitud prohvet Jesaja kaudu: „Hüüdja hääl on kõrbes:
Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks
tema teerajad!”.
Johannesel oli kaamelikarvadest kuub, ja
ta niuete ümber oli nahkvöö, aga roaks olid
talle rohutirtsud ja metsmesi. Siis läks tema
juurde Jeruusalemma ja terve Juudamaa ja
kogu Jordani ümbruskonna rahvas, ning kui
nad olid oma patud üles tunnistanud, ristis
Johannes nad Jordani jões.

KÄSMU KALMISTUL
4. juulil kl 15

KOGUDUSTE KONTAKTID JA INFO
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, tel 504 7916, vellovainsalu@gmail.com.
Õpetaja Urmas Karileet, tel 5851 5800, urmas.karileet@eelk.ee
a/a E942200221046039021

Matteuse evangeelium /3:1-6/

EELK Ilumäe kogudus reg kood 80208231
Ilumäe küla, Haljala vald, 45414, Lääne Virumaa
Hooldajaõpetaja Meelis-Lauri Erikson, tel 5 345 8594,
mlerikson@gmail.com.
Juhatuse esimees Õie Alt, tel 5809 1356, 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/
UUS! Ilumäe koguduse koduleht ilumae.eelk.ee
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
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

Meelis-Lauri Erikson
Ilumäe koguduse õpetaja

Ristija
Johannes

KALMISTUPÜHAD
ILUMÄE KALMISTUL

inimeste kogu – kirik - ja et need inimesed seob üheks erilise armastuse sidemega
Püha Vaim. Kelles tegutseb, loob ja liigutab
ikka seesama ainus Jumal. Ja kuigi Piiblis
pole kuskil mainitud Kolmainsust, võib seal
ikka ja jälle näha seda tööjaotust inimeste
juures läbi aegade: Isa, kes loob. Poeg, kes
lunastab. Püha Vaim, kes pühitseb.
Hakkasin laupäeva õhtul sauna sättima.
Olin ostnud lausa kolm pudelit mineraalvett, et janu ei pääseks üllatama. Vaatasin
neid pudeleid eesruumi lauakesel ja mõtlesin: Palun väga, siin see on, väike Kolmainsuse mudel! On küll kolm pudelit, kuid vesi
on nende sees üks ja seesama! Ja nii nagu
ma vajan eluks vett, vajan ma neid kõiki
kolme igaveseks eluks. Muidugi on see mudel väike ja vilets, kuid ega Jumalast ei saagi
endale mingit mudelit luua, nagunii jääb
see mannetuks. Ma saan vaid tänuga vastata
Jumala tegutsemisele.

Ristija Johannes. Kreeka postkaart. Allikas: internet

Ristija Johannese kujutamine on
kristliku kunsti üks lemmikteemasid
Teerajaja sümboliteks on peetud ristimisnõud, loomanahast tuunikat ehk kaamelikarvadest rüüd, pilliroost risti, meekärge,
rohutirtsu, avatud piiblit ja tema maharaiutud pead vaagnal.
Eestimaal on mitmeid luteri ja õigeusu kirikuid, mis on pühitsetud Ristija
Johannesele.

JUMALATEENISTUSED JA TEATED
ILUMÄE KIRIKUS JA KOGUDUSES
Juuni juuli, august iga pühapäev kl 13
10. juuni kl 10 Viru praostkonna sinodi
jumalateenistus
20. juuni kl 13 Lahemaa 50. aastapäevale
pühendatud rahvalaulumissa
osaleb Võhma segakoor.
Järgneb piknik Leerimaja õuel

KÄSMU KIRIKUS JA KOGUDUSES
Armulauaga jumalateenistused
iga pühapäev kl 15
4. juuli kl 16 Leeriõnnistus

Iganädalased piiblitunnid kl 19 Käsmu
meremuuseumis

HALJALA KIRIKUS JA KOGUDUSES
Jumalateenistused iga pühapäev kl 10
II ja IV pühapäev on kaetud armulaud
3. juuli kl 10 Haljala kihelkonnapäevade
avajumalateenisus
4. juuli kl 10 Haljala kihelkonnapäevade
lõpujumalateenistus ja leeriõnnistus
Piiblitunnid igal teisel teisipäeval kl 19
koguduse kantseleis
Rakvere mnt 12, II korrus

ESKU KABELIS (HALJALA KOGUDUS)
Jumalateenistused iga kuu
II ja IV pühapäev kl 12.30
Armulaud on kaetud IV pühapäeval

VAINUPEA KABELIS
23. juuni kl 14 Võidupüha jumalateenistus
26. juuni kl 19 kontsert,
esineb Kaire Rapur (pilet 10 eurot)
3. juuli kl 17 Kaja Altvee
keraamikanäituse „Püha koda“ avamine

