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Haljala valla juhid said paika

Intervjueeris Kent Kerner
avalike suhete spetsialist

Haljala vallavanemana
jätkab Ivar Lilleberg

Vallavolikogu
esimees on
Veiko Veiert

23. novembril valis Haljala Vallavolikogu Haljala vallavanemana taas ametisse Ivar Lillebergi (Eesti Reformierakond). Salajasel hääletusel kogus Ivar
Lilleberg 10 volikogu liikme toetuse.
Samal istungil kinnitati ametisse kuueliikmeline vallavalitsus
järgmises koosseisus: vallavanem Ivar Lilleberg, Jaanus
Nuutre (Reformierakond), Epp
Orgmets (Valimisliit Maheda),
Meelis Kuzma (Valimisliit Maheda), Urmas Osila (Valimisliit
Vaba Vallakodanik) ja Andrus
Aasmäe (Valimisliit Vaba Vallakodanik).

16. novembril toimunud Haljala Vallavolikogu II koosseisu esimesel istungil
valiti volikogu esimeheks Veiko Veiert Valimisliidust Maheda. Veiko Veiertile
andis oma hääle 11 volikogu liiget.
Veiko ilmselt kohalikele inimestele võõras pole.
Veiko on endises Haljala vallas täitnud vallavalitsuse liikme kohustusi ning igapäevaselt ettevõtjana korraldab üritusi, pulmi ja firmaüritusi. Ka
kohaliku elu korraldamise juurest pole ta kaugel
olnud – kogemust jagub nii rahvamaja nõukogus
osalemisest, Haljala kooli hoolekogu juhtimisest
ja Haljalasse uue koolihoone ehitamiseks moodustatud ajutisest komisjonist.
Intervjuu Veiko Veiertiga on tehtud 24. novembril ehk nädal peale volikogu esimehe ametisse valimist.
Veiko isa Rein on samuti pidanud Haljala vallavolikogu esimehe ametit. Kas oled isalt juba nõu
küsinud?
Mu isa Rein oli tõesti 1993. aastal esimene Haljala vallavolikogu esimees. Ausalt öeldes pole ma
veel isaga sellel teemal suhelnud. Räägime isaga
küll palju, kuid keskendume pigem Eesti päevapoliitiliste teemadele. Ilmselt nüüd tuleb kohalikust poliitikast rohkem juttu.
Kuidas on esimene nädal volikogu esimehena
möödunud? Milline volikogu esimees soovid olla?
Olnud on põnev tutvumis- ja õppimisaeg. Võin
kindlalt öelda, et isegi endiste volikogu esimeeste lapsed ei sünni volikogu esimeheks. Kohaliku
omavalitsuse süsteemi õnneks tunnen, kuid alati
annab juurde õppida ning seda ka praegu teen.
Esimese nädala põhjal võin öelda, et mu telefon
pole ammu nii punane olnud ning kohtumisi on
ka üksjagu olnud.
Volikogu esimehena soovin olla kahes rollis
– tasakaalustaja ja algataja. Olen käivitaja tüüpi,
mistõttu meeldib mulle algatada. Teisalt soovin
olla tasakaalustaja ehk seista selle eest, et koalitsiooni ja opositsiooni vahel oleks produktiivne
koostöö. Volikogu esimehena on ilmselt mõlemad rollid olulised.
Kandideerides ütlesid, et Sulle on südamelähedane, et paraneks meie volikogu poliitiline

kultuur ja umbusaldusavaldused ning solvangud
jääksid minevikku. Kuidas selleni jõuda?
Selle mõtte taga oli tegelikult üksjagu piinlikkustunnet. Mul oli kurb ja piinlik, et meie kauni
looduse, ägedate inimeste ja nende tegudega valda varjutab pidev poliitiline kemplus.
Vastuseks aga sellele, kuidas küsimuses tooduni jõuda – usun, et nendeks võtmeteks on koostöö, vähem omakasupüüdlikust ja mõtteviis, et
koalitsioonil ning opositsioonil peab olema üks
müts peas, see Haljala valla nimeline.
Meie (volikogus esindatud osapoolte – toim) platvormid on ju suuresti ühtsed. See peaks olema ka
meie koostöö aluseks. Isiklikult on minu jaoks väga
olulised ka opositsiooni mõtted ja ettepanekud.
Tulles tagasi Sulle oluliste teemade juurde, siis
kandidaadina seisid selle eest, et me oleksime
koos uhked oma kodukoha üle. Milline on Haljala vald, mille üle saab tõeliselt uhke olla?
Minu suur eesmärk on teha kõige ägedamat valda Eestis. See peaks olema meie kõigi
eesmärk, sest vähemaga ei tohiks me oma valla puhul leppida. Elementaare on, et tänavavalgustus põleb ja talvel on tee lahti lükatud.
Mõistagi on ka see pool omavalitsuse ülesannete juures oluline, kuna taristu on kasvulavaks
kõigele sisulisele. Kuid Haljala vald, mille üle
saab olla tõeliselt uhke, sünnib kui väärtustame ja toetame kultuuri, loome parima võimaliku haridusvõrgu ja toetame meie kogukondade
ühistegevusi.
Eelmise koosseisu ajal kogunes vallavolikogu
Võsul. Kus hakkab Sinu juhtimisel vallavolikogu
istungeid pidama?
Selle aasta lõpuni kindlasti Võsul. Ma tegelikult
ei tahaks ühte kindlat kohta, volikogu peab kõnetama valda ja seetõttu võiks istungid toimuda üle
terve valla. See teema eeldab aga veidi mõtestamist ja arutelu, aasta alguses on pilt selgem.
Jätkub lk 2

2019. aastal said vallavanemaks
valimistsükli keskel. Kas saada
vallavanemaks peale valimisi
ja uue valimisperioodi alguses
on teistsugusem?
Muidugi on erinev. Vallaelanike toetus oli 2019. aastal palju
väiksem, mistõttu võrdeliselt
toetuse tõusuga on ka vastutus suurem. See ei tähenda, et
oleksin senini midagi kergekäeliselt teinud, kuid see on
andnud suurema kindluse, et
see, mida olen teinud, on olnud
õige. Vastutus on nüüd seda
joont hoida.
Need olid Sinu jaoks esimesed
koalitsiooniläbirääkimised
peale valimisi, mis kestsid üpris pikalt. Mida oskad tagasi
vaadates selle aja kohta öelda?
Kommenteerides koalitsiooniläbirääkimisi tsiteerin ühte
minuga sama veregrupiga inimest, kes on öelnud, et midagi
ei ole otsustatud enne, kui kõik
on otsustatud. Seda võib tõlgendada igaüks endale sobivalt,
kuid minu jaoks võtab see lause koalitsiooniläbirääkimised
kokku.
Mis oli 2019. aastal põhjuseks,
et vallavanema ametile jah ütlesid? Mis oli nendeks põhjusteks praegu?
Põhjused on tegelikud olnud
samad. Esiteks soov oma kodukohas midagi ära teha ja teiseks
tunne, et minu panustamisest
on kasu. Nüüd, 2021. aastal lisandus sellele ka eesmärk algatatud asjad lõpule viia. Muidugi
kõike ei saa kunagi ära tehtud ja
alati on midagi, mis lõpetamata
jääb, aga loetelu asjadest, mis
mulle olulised ja ära tahan teha,
on olemas.

Milline juht Sa enda meelest
oled? Mis on Sinu jaoks juhtimine?
Proovin olla juht, kes ei ütle
kõigile, mida peab tegema, vaid
kuulan teisi ja seeläbi otsustan.
Juhtimine on minu jaoks meeskonna motiveerimine, mingil
määral eeskujuks olemine. Samuti on see vastutuse võtmine
tehtud otsuste ja minu meeskonna töötamise osas. Juhtimine ei ole kindlasti kerge töö ja
juhina alati võita on keeruline,
kuid kui lõpuks on võite rohkem, kui kaotusi, võib endaga
rahule jääda. Ka spordis on ju
nii, et kui meeskond võidab,
siis on võit meeskonna oma,
kuid kui meeskond saab kaotuse osaliseks, vaadatakse otsa
treenerile.
Mida on vallavanema amet
Sulle kõige enam õpetanud?
Seda, et inimestega tuleb
suhelda ja kui oluline suhtlus
tegelikult on. Õppinud olen ka
seda, et tuleb jääda iseendaks,

sest alati leidub neid, kellele ei
meeldi sina või see mis sa teed.
olen lihtne inimene, olenemata
positsioonist. Olgugi et see on
keerulisem, tahan olla üks kõigi
seast
Oled töötanud ametnikuna.
Mida on see Sulle vallavanemana juurde andnud?
Mul on olnud võimalus näha
nii riigiametniku, kohaliku
omavalitsuse ametniku ja erasektori tööd. Kõik on andnud
kogemusi, mis täna kasuks tulevad. Võin kindlalt öelda, et kohalikus omavalitsuses ametnikuna töötamine on andud aimu,
mis tempoga tööd tehakse. Selle poole tundmine on andud
suure eelise juhina, ehk mõistan kui keeruline ja pingeline
on ametnikuna töötada. Kindlasti oleks keerulisem kohaliku
omavalitsuse siseelu teadmata
ja ametniku baasi omamata, hea
juht olla.
Jätkub lk 2
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Jätkub intervjuu vallavolikogu esimehega
Algab lk 1
Kuidas näed volikogu komisjonide
tööd? Koalitsioonilepingu sõlmimisele järgnes veidi pahameelt, et volikogu komisjonide töös ei saa allasutuste
juhid osaleda. Millest selline otsus?
Volikogu komisjon peaks olema
koht, kus toimuvad arutelud, vajadusel
vaidlused ja käib tõsine töö eelnõude
ja vallale oluliste teemade arutamisel.
See kokkulepe sai tehtud, kuna
eelmise koosseisu ajal kuulusid kõik
allasutuste juhid komisjonidesse. Allasutuste juhid omavad tegelikult aga
oma igapäevase töö käigus juba seda
kõlapinda, mis komisjonidesse kuulumine inimesele annab. Soovime anda
võimaluse inimestele, kes igapäevaselt
sellisel tasandil vallaga seotud pole.
Värske pilk on arengu juures oluline.
Samuti ei tähenda komisjonidesse mitte kuulumine, et neid arutelude juurde
ei kaasataks. Kaasame kindlasti allasutuste juhte kui eksperte.
Haljala valla põhimäärus ütleb, et volikogu esimees algatab vajadusel volikogus laiapõhjalisi arutelusid valla
olulistes küsimustes. Mis võiksid olla
need küsimused, mille osas sellist
laiapõhjalist arutelu korraldada?
Sellised küsimused on kindlasti kõik,
mis on meie inimestele väga olulised.
Üheks teemaks võiks olla näiteks valla
kultuurivaldkonna tulevik ja reform,
samuti mida vajab meie haridusvõrk,
et valla lapsed saaksid parima stardi.
Sellistest teemadest puudust kindlasti
ei tule.

Haljala valla koalitsioonikõneluste
teemal ilmus novembri keskel Virumaa Teatajas artikkel, kus kirjutati, et
kõneluste käigus arutati valla koolide
ühendamist. Teema tekitas kooliperedes vastakaid tundeid ning selgitustööd tuli teha palju. Kuidas sellega
on?
Usun, et see oli poliitiline rünnak.
Tegelikkuses pole seda teemat selliselt
arutatud. Mul on kahju, et see hoolimatu repliik opositsioon poolt tekitas
meie valla kooliperedes ebakindlust ja
direktorid pidid jagama selgitusi oma

meeskonnale.
Kinnitan, et meil on erinäolised
koolid ja nad jäävad eraldi. See ei tähenda muidugi, et arutelu meie valla
haridusvõrgu üle ei peaks pidama. Alati saab ju midagi paremaks teha, mõte
on just need kohad üles otsida.
Kohtusin näiteks täna (24. novembril – toim) Võsu Kooli direktor Aet
Kruusimäega ja tutvusin Võsu kooliga.
Sealne energia on äge! Aeti mõtted
kooli tuleviku osas on suured ja neid
tasub kindlasti toetada. Nii teemegi
meie haridusvaldkonda tugevamaks.

SOOVITUSED UUELE VOLIKOGU ESIMEHELE
ANNAB KAASA AASTATEL 2017-2021
HALJALA VALLAVOLIKOGU JUHTINUD VELLO VÄINSALU
Esimene soovitus on varuda kannatlikku meelt ja arvestada sellega, et ühtegi kolleegi volikogu laua taga ei ole saanud volikogu esimees ise valida ja
sellega, milline meeskond sealt vastu vaatab, tuleb lihtsalt leppida ja arvestada. See tõdemus saadab koheselt prügikasti kõik varasemad juhtimiskogemused ja -oskused meeskonna komplekteerimisest ning sunnib paratamatult suurema leplikkuse ja üksteisega arvestamise suunas.
Teine soovitus on lugeda läbi KOKS (kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus) ja valla põhimäärus ning tunnistada endale, et vabaks improviseerimiseks ei olegi enam väga palju tegevusruumi jäetud.
Ning kolmandaks, leppida kõnede ja sõnumitega öösel, nädalavahetusel ...
ja millal iganes, kui teed on lumest lahti lükkamata, tänavavalgustus ei põle
ning kraanist vett ei tule. Ja mitte pahandada ning hakata selgitama, kelle
pädevuses see päriselt on, sest volikogu esimeheks olemine tähendab vallakodaniku jaoks lihtsalt ühte paljudest kättesaadavatest kontaktidest.
Kõik muu, mis võiks iseloomustada ja samas ka eristada uut volikogu esimeest eelmistest, sõltub ikkagi isiklikest oskustest, kogemustest ja oma nägemusest, kuidas igapäevaselt vallaelus kaasa rääkida.
Hoogsalt edasi, Veiko!
.... muide, initsiaalid on ju samad ☺ V.V.

Jätkub intervjuu
vallavanemaga
Algab lk 1
Kirgi on kütnud Võsu sadama teema.
Miks see nii on ja kuidas asja parandada?
Ma ei ole õige inimene vastama
küsimusele, miks seis selline on ja
kunagi on sellised sammud astutud.
Oskan vastata sellele, et kindlasti tuleb leida lahendus. Võsu sadam
on omamoodi maamärk mitte ainult
Haljala valla, vaid ka kogu maakonna
jaoks ning seda ei tohiks varjutada
tumedad pilved ja segased asjaolud.
Seetõttu see punkt ka koalitsioonilepingusse sai, et asi mitte ei tohi ainult
näha õige, vaid peab ka seda olema
ka päriselt. Tegeleme sõlmitud lepingutega ning taastame valla kontrolli
oma vara üle, kuid tehes seda selliselt, et kohalikud kalurid ei kaotaks
– sadam on ehitatud ju mõeldes neile.
Mõtle oma esimesele sajale päevale
taas vallavanema ametis. Mida tahad kindlasti ära teha?
Keeruline öelda, ühtpidi on 100
päeva palju, teistpidi jälle vähe. Kuid
esimese saja ametis oldud päeva
jooksul võiksid Haljala koolihoones käia sisetööd ning lahenduse
peaks olema saanud Võsu sadama
teema.
Valimisperioodil ütlesid, et Haljala valla reformierakonna kandidaadina oled valmis võtma

vastutuse, juhtima ning arendama meie valda edasi läbipaistvate otsuste, avatud suhtluse ning
läbimõeldud tegevuste suunas.
Mida tuleb teha, et seda nägemust
realiseerida?
Ühtpidi vastab küsimus endale
ise. See tähendab, et peame tegema
otsuseid läbipaistvalt, avatult suhtlema ja oma tegevuste pikemaajalist
mõju nägema. Selle kõige vundamendiks on aga see, et me kuulame
ja ei suhtu inimeste muredesse kergekäeliselt. Peame omavalitsusena
toimima nii, et täidaksime meile
pandud ülesandeid võimalikult hästi. Teine oluline pool on koostööl
ja usaldusel ning seda mitmes tähenduses. Koostöö peab toimima
volikogus, vallavalitsuses, ametiasutuses, kuid vist kõige olulisem –
valla ja elanike vahel, sama seis on
usaldusega.
Oled öelnud, et meie valla suurimaks väärtuseks on lisaks kaunile
loodusele meie sädeinimesed. Kuidas nende sädemetega on, kas tööd
tehas silmad säravad?
On päevi, mis on raskemad, ja
päevi, mil mõtlen, et teen maailma
parimat tööd. See on tavaline igas
ametis. Lugesin hiljuti ühte raamatut,
kus öeldi, et tasakaal on see, kui üks
suu pool on üleval ja teine all. Ilmselt
peitub selles tõetera. Igapäevaselt
annavadki energiat ja rõõmu inimesed, kes töötavad rõõmsalt ja pühendumusega. Need sädeinimesed
annavadki selle positiivse energia.
Seega võin öelda, et vallavanemana
mul silm särab, vahepeal küll heledamalt ja siis jälle säravamalt, kuid
kindlasti särab.

Võsul valmis uus kergliiklustee

N

ovembris lõppesid Võsu alevikus uue ligi 700 meetri pikkuse kergliiklustee rajamistööd.
Kergtee rajati Võsu aleviku Rakvere-poolsest sissesõidust kuni Võsu
spordihooneni. Kõnnitee valmimisega muutus Võsu alevikku jalgsi või
jalgrattal liikumine ohutumaks, kuna
varasemalt kõnnitee Rakvere-poolse
sissesõidutee ääres puudus ning liigelda tuli teeservas.
Rajamistööde
teostaja
leidmiseks
korraldatud
hanke võitsid
ühispakkumisena Estvia OÜ ja Mevot
Invest OÜ. Hankelepingu maksumuseks kujunes ilma käibemaksuta
196 000 eurot, mille eest rajati kerg-

liiklustee, mahasõidud kinnistuteni ja
taastati Rakvere tee äärne bussipeatus.
Omanikujärelevalvet teostas Tarindiprof OÜ.
Kergliiklustee ehitamisel kasutati riigipoolset toetust. Juunis otsustas
Haljala Vallavolikogu taotleda COVID-19 teise laine ajal kohalikele
omavalitsustele eraldatud investeeringutoetust. Toetussummaks kujunes
135 000 eurot, mis suunati kergliiklustee ehitusse. Mõned aastad tagasi eraldati Keskerakonna toel kergliikustee
ehitamisele 100 000 eurot.
Haljala vallavanem Ivar Lillebergi sõnul on oluline Võsul kergliikusteede võrku pidevalt arendada:

„Suvekuudel
on Võsul
liiklejate
arv päris suur, mistõttu tuleb
liiklusohutusse igakülgselt panustada.
Uue kergliiklustee valmimine teeb
Rakvere poolt kergliiklejatele alevikku
jõudmise turvalisemaks“. Vallavanema
sõnul on Transpordiamet planeerimas
sinna piirkonda ka teisi meetmeid, mis
liiklemist ohutumaks teevad ja liiklust
loodetavasti ka suvehooajal rahustavad.
„Kiidan koostööd ehitajatega. Leidsime muredele kiiresti lahendused
ning lõpptulemusega tasub vägagi rahule jääda. Võsu-Käsmu kergliiklustee
ja äsja valminud kõnnitee moodustavad tegelikkuses terviku,“ sõnas vallavanem Ivar Lilleberg lõpetuseks.

PLANEERINGUTEATED
KAREPA KÜLAS METSATUKA KINNISTULE
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
Haljala Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel, et algatas 27.10.2021 korraldusega nr 567 Haljala vallas
Karepa külas Metsatuka maaüksusel detailplaneeringu koostamise.
Metsatuka maaüksus on sihtotstarbega 100% maatulundusmaa, kus
looduslikku rohumaad on 2897 m2 , metsamaad 2016 m2 ja muud
maad 105 m2 . Kogupindala on 5018 m2.
Antud maaüksus ja sellega piirnev Metsaniidu maaüksus on tekkinud varasema Metsarahu maaüksuse jagamise tulemusel, kus vallavalitsus nõustus jagamisega ilma detailplaneeringut koostamata ja
selgitades omanikule, et tekkivate maaüksuste ehitusõiguse saamiseks võib olla vajalik detailplaneeringu koostamine. Karepa külas
kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003 kehtestatud Vihula
valla üldplaneering, mille kohaselt Metsatuka maaüksus jääb väärtuslikule alale.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine maaüksusele ühe elamu ja kuni kolme abihoone ehitamiseks, krundi sihtotstarbe muutmine. Tehnovõrkude ja rajatiste
asukoha määramine ning kitsenduste ja servituutide seadmine.
Planeeringuga lahendatakse juurdepääs. Detailplaneering vastab
üldplaneeringule. Vajalik koostada topo-geodeetiline uuring, planeeringu menetluse käigus võib selguda täpsem uuringute vajadus.

VAINUPEA KÜLAS METSAÄÄRE JA
KASTEHEINA MAAÜKSUSTE DETAILPLANEERINGUTE KOOSTAMISE ALGATAMINE
Haljala vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse § 128 lg-le 6 teada, et on algatanud Haljala Vallavalitsuse 17.11.2021 korraldusega nr 617 Haljala vallas Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu
koostamise.
Vainupea külas kehtib Vihula Vallavolikogu poolt 13.08.2003
kehtestatud Vihula valla üldplaneering , mille kohaselt nii Metsaääre kui ka Kasteheina maaüksused jäävad detailplaneeringu koostamise kohustusega, miljööväärtuslikule ja väärtuslikule alale. Planeeringuala suurus on ca 0,5 ha.
Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuste liitmine üheks põllumajandusliku
tootmisehitise maa sihtotstarbega krundiks, ehitusõiguse määramine kuni nelja hoone ehitamiseks, vajalike tehnovõrkude ja
rajatiste asukoha määramine, kitsenduste ja vajalike servituutide
seadmine. Juurdepääsu tee on planeeritud vastavalt Kasteheina
maaüksuse 2014. aasta detailplaneeringule, st Kunda metskond 1
maaüksust läbivalt metsateelt. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Võimalike uuringute vajadus selgub edasise menetluse
käigus.

ESSU KÜLAS MÕISTA TN 2 KINNISTU
DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALGATAMINE
Haljala vallavalitsus annab vastavalt planeerimisseaduse § 128 lgle 6 teada, et on algatanud Haljala Vallavalitsuse 17.11.2021 korraldusega nr 616 Haljala vallas Essu külas Mõisa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Essu külas kehtib Haljala Vallavolikogu poolt 18.05.2010 kehtestatud Haljala valla üldplaneering (edaspidi üldplaneering).
Üldplaneeringu kaardil asub Mõisa tn 2 kinnistu reserveeritud tootmisalal, mistõttu seal on detailplaneeringu koostamine kohustuslik (üldplaneeringu p 3.3). Planeeringuala suurus on
5,45 ha.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine uue tootmishoone (kuni 4000 m2) ja kahe rajatise (mõlemad kuni 500 m2) ehitamiseks, olemasoleva hoone
laiendamine üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust
(varjualune). Uute hoonete ja rajatiste ligikaudne ehitusalune
pind on 5000 m2, olemasolevate hoonete ja rajatiste ehitusalune pind on 2221 m2. Maksimaalseks hoonestusala suuruseks on detailplaneeringuga planeeritud 12 000 m2, mis on 22
% kinnistu suurusest. Detailplaneering vastab üldplaneeringule. Võimalike uuringute vajadus selgub edasise menetluse
käigus.
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HALJALA VALLAVALITSUSE ISTUNGITE KOKKUVÕTTED
27.10.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas
150 eurot.
• Lõpetati ühe isiku koduteenus ja määrati koduteenus ühele isikule.
• Otsustati esitada avaldus ühele isikule eestkoste seadmiseks.
• Väljastati ehitusluba Karepa külas Orumäe
katastriüksusele puurkaevu rajamiseks.
• Väljastati kasutusluba Eisma küla Sulevi katastriüksusele rajatud palliplatsile ja Käsmu külas Merekooli tn 1 õhksoojuspumpadele.
• Määrati Annikvere külas Käntsakooli katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa 100%.
• Määrati Kandle külas Siimu katastriüksuse
jagamisel tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Kinnitati Võsu alevikus kahe katastriüksuse
ühise jäätmemahuti kasutamine.
• Kiideti heaks 2021. aasta hajaasustuse programmi projekti “Biopuhasti ja imbväljaku rajamine, Nurga kinnistu, Sauste küla, Haljala vald”
toetuse kasutamise aruanne.
• Kiideti heaks 2020. aasta hajaasustuse programmi projekti “Kungla kü kanalisatsiooni rajamine” toetuse kasutamise aruanne.
• Algatati Karepa külas Metsatuka maaüksuse
detailplaneeringu koostamine.
• Määrati huvitegevuses osaleva õppuri toetus
toetusmääraga 100%, kuid mitte rohkem kui 300
eurot kuus, üheteistkümnele õpilasele ja toetusmääraga 50%, kuid mitte rohkem kui 50 eurot
kuus, neljale õpilasele.
• Määrati huvihariduse õppuritoetus toetusmääraga 100%, kuid mitte rohkem kui 300 eurot
kuus, seitsmekümne kuuele õpilasele ja toetusmääraga 50%, kuid mitte rohkem kui 50 eurot
kuus, neljale õpilasele.
• Kinnitati Haljala valla infolehe Haljala Valla
Sõnumid kolleegium koosseisus: Greete Toming, Aet Kruusimägi, Mario Luik, Kalju Kivi ja
Ene Loo.
• Otsustati osaleda projektis „Vabatahtlike

kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis” ja sõlmida koostööleping Eesti
Külaliikumisega Kodukant.
• Otsustati sõlmida kuni 31.12.2022 koostööleping Tervise Arengu Instituudiga valla rahvatervise valdkonna strateegiliseks planeerimiseks
ning sellega kaasnevate tegevuste läbiviimiseks
ja hindamiseks, eesmärgiga suurendada omavalitsuse rahvatervisealast võimekust.

03.11.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas
100 eurot.
• Määrati kahele isikule hooldaja ja hooldajale
hooldajatoetus.
• Määrati kahele isikule hooldaja ja hooldajale
kooldajatoetus.
• Lõpetati ühele isiku koduteenuse osutamine.
• Määrati huvitegevuse teenusepakkuja toetus Merkuur OÜ-le, oktoobrikuu eest 225 eurot,
novembrikuu 3 ringi eest kokku kuni 675 eurot ja
detsembrikuu 3 ringi eest kokku kuni 675 eurot
tehnoloogia huviringi läbiviimiseks Võsu Koolis.
• Kinnitati Haljala Kooli hoolekogu koosseisus: Meelis Kuzma, Kristin Raudvee, Merli Tammi-Jõeveer, Priit Altmäe, Greete Toming, Meliita
Proosa, Mihkel Ulst, Epp Orgmets ja Rainer Lille.
• Väljastati kasutusluba Haljala vallas Annikvere külas Kungla katastriüksusele rajatud biopuhasti- ja imbsüsteemile.
• Väljastati ehitusluba Sagadi külas Otsa katastriüksusele puurkaevu rajamiseks, Sagadi külas Karjatse katastriüksusele puurkaevu rajamiseks ja Kisuvere külas Laomäe katastriüksusele
puurkaevu rajamiseks.
• Tunnistati Haljala aleviku Võsu mnt 16b
maaüksuse raieõiguse võõrandamise kirjaliku
enampakkumise parimaks pakkumuseks Kaleva
Puidutööstus OÜ pakkumine maksumusega 31,11
eurot ühe tihumeetri kohta.
• Otsustati võõrandada otsustuskorras Essu
külas asuv Tammispea tee 11a katastriüksus
Tammispea tee 11 korteriühistule ja Tammispea

Energiahinna hüvitise
kalkulaator on toetuse
arvutamisel peredele abiks

R

ahandusministeerium on välja töötanud
energiahinna tõusu osalise kompenseerimise veebirakenduse, kust pered saavad vaadata, kas kuulutakse toetuse sihtrühma,
ning arvutada välja elektri-, gaasi- ja küttehinna
hüvitise suuruse.
„Kalkulaatori abil saavad pered oma sissetulekuid sisestades kindlaks teha, kas neil on
toetusele õigus,“ ütles riigihalduse minister Jaak
Aab. „Eelkõige on hüvitise eesmärgiks toetada
arvete tasumisel vähemkindlustatud leibkondi
kui kõige haavatavamat sihtrühma, et niigi keerulisel koroonaviiruse leviku ajal nende perede
koormus ei kasvaks.“
Sihtrühmaks on pered, kelle netosissetulekud on allpool suhtelise vaesuse piiri, mida
arvestatakse leibkonna ühe inimese kohta 673
eurot kuus. Iga järgmise vähemalt 14-aastase
leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastaste laste puhul kaaluga
0,3.
Hüvitist saab peagi hakata taotlema kohalike
omavalitsuste kaudu. „Õiguslikud ettevalmistused on lõpusirgel ning vastav määrus jõustub
27. novembril. Hetkel arendame veel taotluste
esitamise keskkonda ning paari nädala jooksul peaks ka omavalitsustes selguma taotlemise algusaeg ja täpsem korraldus,“ selgitas
Aab.
Peredele hüvitatakse septembrist (taga-

siulatuvalt) kuni märtsini 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh
(4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh
(7,8 s/kWh).
Vabariigi Valitsus andis oktoobris heakskiidu riigihalduse ministri ettepanekule toetada
energia hinnatõusu mõjude leevendamiseks
vähemkindlustatud peresid. Hüvitis kaetakse
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside ehk CO2
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise
tulu kliimapoliitika eesmärkidele suunatavast osast ning prognoosi kohaselt saab rahaline maht olema suurusjärgus kuni 37 miljonit
eurot.
Olenevalt energiatariifidest, taotluste arvust
ning eraldatud hüvitiste mahust, otsustatakse
2022. aasta veebruaris selleks ajaks selgunud
andmete alusel, kas hüvitamist on võimalik jätkata ka aprillis-mais.
Toetust makstakse riigihalduse ministri
23.11.2021 määruse Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine alusel.
Suhtelise vaesuse piiri ja energiahinna hüvitise kalkulaatori leiab rahandusministeeriumi
veebilehelt
www.rahandusministeerium.ee/
energiakulude-huvitamine.
Rahandusministeerium

tee 13a katastriüksus Tammispea tee 13 korteriühistule.
• Määrati Karepa külas asuvate Männimetsa
tee ja Rannarahu katastriüksuste piiride muutmisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja
sihtotstarbed.
• Määrati Andi külas asuva Kunda metskond
3 katastriüksuse jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.
• Kiideti heaks 2021. aasta hajaasustuse programmi projekti „Biopuhasti rajamine” toetuse
kasutamise aruanne.
• Otsustati lugeda kaheksa jäätmevaldajat
erandkorras ja tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
• Haljala Vallavalitsuse 10.11.2021 istungi kokkuvõte
• Muudeti ühele hooldajale makstavat hooldajatoetuse määra.
• Vabastati üks isik hooldaja ülesannetest ja
lõpetati hooldajatoetuse maksmine.
• Määrati ühele õpilasele huvikooli õppuri
toetus ja ühele õpilasele huvitegevuses osaleva
õppuri toetus.
• Otsustati toetada ühe õpilase huvilaagris
osalemist.
• Täiendati Peeter Toominga nimelise fotopreemia konkursi komisjoni moodustamise korraldust ja otsustati hüvitada komisjoni liikmetele
komisjoni töös osalemisega kaasnevad kulud kulusid tõendavate dokumentide alusel.
• Väljastati ehitusluba Vanamõisa külas Mõisavälja katastriüksusele puurkaevu rajamiseks,
Sagadi külas Mõisa katastriüksusel triiphoone
ümberehitamiseks, Eisma külas Pohlametsa
katastriüksusele saunamaja ehitamiseks ja Võsu
aleviku Kingu Simona kergliiklustee ehitamiseks.
• Seoses valimistulemuste väljakuulutamisega
esitati Haljala Vallavolikogule Haljala Vallavalitsuse lahkumispalve.

lõpetati hooldajatoetuse maksmine.
• Otsustati toetada ühte isikut hooldekodukulude tasumisel.
• Kinnitati Võsu Kooli hoolekogu koosseis
2021/2022 õppeaastaks koosseisus: Edyt Lust,
Sirje Laigu, Liisi Kaleva, Gerly Herm, Katrin
Jõgi, Kristjan Põldaas, Grete Rahumägi, Marike
Raudla, Angela Lehtpuu, Eret Enn, Kaja Koitme,
Henriette Nõmm ja Kristel Tõnisson.
• Otsustati jätta 2021. aastal Peeter Toominga
nimeline fotopreemia välja andmata, 100 euro
väärtuses fotopoe kinkekaardiga märkida ära
neli fotokonkursile esitatud tööd.
• Väljastati projekteerimistingimused Võsu
alevikus Sääse vkt 25 elamu projekteerimiseks ja
Metsiku külas Koolipõllu katastriüksusele viilhall-loomade varjualuse projekteerimiseks.
• Väljastati kasutusluba Võsu alevikus Võsu
rand 1 katastriüksusele püstitatud külakiigele ja
Mustoja külas Pardi katastriüksusele püstitatud
üksikelamule.
• Nõustuti sundvalduse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks Haljala vallas Põdruse külas asuvale
Kodupaiga maaüksusele.
• Seati tähtajatu sundvaldus Enefit Connect
OÜ kasuks Haljala vallas Vergi külas asuvale
seitsmeteistkümnele eraomandis olevale kinnistule ja seitsmele valla omandis olevale kinnistule.
• Kiideti heaks 2021. aasta hajaasustuse programmi projekti „Kanalisatsiooni paigaldus“ toetuse kasutamise aruanne.
• Algatati Haljala vallas Essu külas Mõisa tn 2
kinnistu detailplaneeringu koostamine ja Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina maaüksuste
detailplaneeringu koostamine.
• Otsustati teostada tasuta lumetõrjet kolmel
erakinnistul.
• Esitati Haljala valla 2021. aasta teine lisaeelarve volikogule menetlemiseks.

18.11.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE

17.11.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Muudeti Võsu sadam eeskirja märkides sadama pidajaks Haljala Vallavalitus.

• Vabastati üks isik hooldaja ülesannetest ja

HALJALA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGITE KOKKUVÕTTED
HALJALA VALLAVOLIKOGU II KOOSSEIS
istung nr 1 Võsul, 16. novembril 2021 kell
16.00.
Istungil osales 17 volikogu liiget: Leo Aadel,
Leo Bergström, Annika Hallimäe, Ahti Järve,
Liis Kütt, Margus Laigu, Rainer Lille, Ivar Lilleberg, Annes Naan, Swen Pahkla, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming, Marko
Torm, Aarne Vaik, Raavo Vask ja Veiko Veiert.
Otsusega nr 1 valiti volikogu aseesimeheks
Annes Naan.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.haljala.ee.

HALJALA VALLAVOLIKOGU II KOOSSEIS
istung nr 2 Võsul, 23. novembril 2021 kell
16.00.
Istungil osalesid kõik volikogu liikmed: Leo
Aadel, Leo Bergström, Annika Hallimäe, Ahti
Järve, Liis Kütt, Margus Laigu, Rainer Lille,
Ivar Lilleberg, Annes Naan, Swen Pahkla, Anti
Puusepp, Greete Toming, Triin Toming, Marko Torm, Andres Truman, Aarne Vaik, Raavo
Vask ja Veiko Veiert.
Otsusega nr 2 valiti Haljala vallavanemaks
Ivar Lilleberg.
Otsusega nr 3 määrati alates 24. novembrist 2021 vallavanema töötasuks 3 000 eurot
kuus ja hüvitus seoses isikliku sõiduauto kasutamisega ametiülesannete täitmisel kuni

335 eurot kuus.
Otsusega nr 4 kinnitati alates 24.11.2021
6-liikmeline vallavalitsus: vallavanem ja 5 vallavalitsuse liiget.
Otsusega nr 5 kinnitati Haljala Vallavalitsuse liikmeteks Jaanus Nuutre, Epp Orgmets,
Meelis Kuzma, Urmas Osila ja Andrus Aasmäe.
Otsusega nr 6 moodustati Haljala Vallavolikogu viis alatist komisjoni:
• majanduskomisjon;
• sotsiaalkomisjon;
• kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjon;
• hariduskomisjon;
• revisjonikomisjon.
Otsusega nr 7 valiti:
• 1. majanduskomisjoni esimeheks Rainer
Lille ja aseesimeheks Leo Aadel;
• sotsiaalkomisjoni esimeheks Annika Hallimäe ja aseesimeheks Leo Bergström;
• kultuuri-, spordi- ja kogukonnakomisjoni
esimeheks Andres Truman ja aseesimeheks
Swen Pahkla;
• hariduskomisjoni esimeheks Greete Toming ja aseesimeheks Triin Toming;
• revisjonikomisjoni esimeheks Liis Kütt ja
aseesimeheks Margus Laigu.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel: www.haljala.ee.
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KALLIS KAJA KOITME!

Võsu kooli rahvusvahelist projekti kroonis edu

Ei tahaks küll tõsta kurvameelset pinget,
kuid nukraks teeb ikka, kui ühel
tublil ja auväärsel Vihula hingel,
ootab ees auga väljateenitud väärikas puhkus,
sest pea 30 aastat on tema olnud Vihula lasteaia au ja uhkus!
Siin kõikjal on toimetanud Õpetaja Kaja
ja nii ongi ääreni täis Tema energiat see maja!
Ta õpetlik, soe ja emalik toon on alati
rahuliku, turvalise õhkkonna loond!
Ta Vihulas palju on saanud teha
ja erinevaid meeskondi ja aega ka näha
Kaja koostöö- ja kohanemisvõime on niii super!
Ta vastupidav alustala ja meeskonna mutter!
Põnnide päevadesse põiminud Ta rõõme ja põnevust,
et iga laps leiaks eakohast tegevust.
Laste õpetamine – mitte ainult töö, vaid palju veel enamat
sellesse protsessi kaasas ka lapsevanemad!
Meeskond on rõõmus ja uhke ja tänulik,
Sest Kajaga töötades tuli kogemus kasulik!
Tolerantsus ja mõistmine ning usaldus eelkõige,
Nii Sinuga nautisime siin teekonnal kõike!
(E. Virve)
Me täname Sind pikaajalise töö eest Vihula lasteaia laste arendamisel,
õpetamisel ja hoidmisel. Ilusat ja teguderohket pensionipõlve! Sinu kolleegid, lapsevanemad, endised ja praegused Särasilmad.
HEA KAASLASE SAAD ALATI LÄBI USALDUSE, AITÄH HEA KAJA!

Hingedekuul liiguvad
mardi- ja kadrisandid
10. novembril on rahvakalendri järgi mardipäev (märdipäev). Marti joostakse aga 9. novembril ehk mardilaupäeval. Sel puhul sättisid 1. klass ja
3.a klass endid 2. klassile ja 3. b klassile marti jooksma! Kuna Haljala
kooli 1.-3. klassi lapsed paiknevad praegu Haljala lasteaia ruumides, siis
saime sanditada kõrvalrühma lastele, 2. ja 3.B klassile. Jagasime majanaabritele teadmisi mardikommetest ja küsisime mõistatusi!
Murra sinagi pead:
• Kellele annad esimesena kätt kui tuppa astud?
• Magusam kui mesi, tugevam kui lõvi?
• Ei ole toas ega õues?
Mõned teadmisekillud mardipäevast ka: mardilaupäeval, 9. novembril
või mardipäeval, 10. novembril liikusid algselt ringi mehed, 19. sajandi
lõpupoole ka meesteks riietunud tütarlapsed. Martidel on seljas musta
või tumedat värvi rõivad või pahupidi pööratud kasukad, näo varjamiseks kasutatakse maske, rohmakaid ning koledaid. Oluline oli varjata
nägu ja muuta end täiesti tundmatuks!
Martidel olid alati ka vitsad kaasas, millega üheltpoolt löödi pererahvale tervist, kuid samas nuheldi neid, kes olid olnud laisad: lapsi, kes
lugeda ei osanud, tüdrukuid, kellel käsitöid oli vähe ette näidata ja ninakaid, kes vastu tõrkusid.
Oli väga vahva sanditamine. Novembri lõpus liiguvad kadrisandid, nemad soovivad soove pereemale, peretütrele ja lahkumisel tervele perele.
Ülle Martinson
3.A klassi klassijuhataja
Haljala Kool

M

aikuus kirjutasime Võsu Koolis
Erasmus+ projekti raames aset
leidnud külaliste virtuaalsest
võõrustamisest oma koolis. Suurejoonelise vastuvõtuga panime punkti kolm
aastat kestnud rahvusvahelisele koostööle Poola, Sloveenia ja Itaalia koolidega.
Oktoobris sai Võsu kool lausa kaks
rõõmustavat sõnumit. Esmalt tunnustati meie rahvusvahelise projekti töid ja
tegemisi eTwinningu Eesti rahvusliku
kasutajatoe poolt kvaliteedimärgi vääriliseks.
Seejärel omistati Võsu Koolile silmapaistva projektitöö eest Euroopa kvaliteedimärk. Kvaliteedimärgiga tunnustati
meie õpilaste ja õpetajate, projektijuhi ja
meie kooli tööd kõige kõrgemal Euroopa tasemel. Meie projekt pannakse välja
ka koduleheküljele www.etwinning.net.
Euroopa standardile vastav sertifikaat antakse tunnustuseks õpetajatele
ja koolidele kõrgetasemelise tegevuse

Mall Ränkson
Võsu Kool, Eesti
saab Euroopa kvaliteedimärgi
järgmise projekti
eest:

The Key to Sustainable Future
28.10.2021

Laura Vetik
Rahvuslik kasutajatugi
Eesti

Santi Scimeca
Keskne kasutajatugi
Projektijuht

eest eTwinningus. Tunnustus innustab
õpilasi jätkuvalt eTwinningu tegevustes
osalema ja töötama ning näitab neile, et
nende pingutusi on märgatud. Kui õpetaja saab riikliku kvaliteedimärgi, saavad
õpilased õpilaste kvaliteedimärgi. Avalik
tunnustus, et kool on pühendunud kvaliteetse ja avatud koostöö tegemisele
Euroopas.
Suurepärase tulemuse taga seisab
loomulikult tugev meeskond. Katariina
Levartovski, kes meie projektis algusest
lõpuni kaasa lõi, on meie kooli tänaseks
juba lõpetanud. Praegune 9. klass lõi

kaasa kõigis iga paari kuu järel toimunud videovestlustes ja osales iga teema
käsitlemise juures. Õpilased said kordamööda osaleda kõigil kolmel välisreisil.
Erilise tänu on teeninud õpetaja Jana
Ever, kes kaasas projekti terve oma klassi ja tänu kellele moodustus projekti sees
teisel projekti aastal nooremate õpilaste
grupp, kes tänaseks jõudnud 5. klassi.
Eesti keele õpetajast Katrin Vaheojast
sai juba esimeste ülesannete järel meie
foto- ja videograaf, režissöör ja IT tugi.
Teisest projektiaastast peale on ulatanud oma abikäe projekti tegevustesse ka
meie direktor Aet Kruusimägi.
Erasmus projekt oli kogu koolipere
ühine rõõm ja pingutus. Tuhat tänu teile
kõigile koos ja igaühe panuse eest eraldi!
Mall Ränkson
Projektijuht

Jõulukuu noortekeskustes

K

äes on detsember ja ka noortekeskused on jõululainel. Terve
kuu jooksul toimub nii Võsul kui
Haljalas erinevaid jõuludega seotud tegevusi: saab piparkooke teha ja kaunistada, kindlasti erinevaid jõuluehteid ja
kaarte meisterdada, noortekatesse tulevad ka jõulupuud ning noorte soovil ja
eestvedamisel on Võsu Noortetoas kuni
jõuludeni üleval meie omameisterdatud
advendikalender!
Haljalas alustasid nobenäpud juba novembri lõpus soolataignast kaunistuste
meisterdamist, piparkookide tegemist
ning mõnusate šokolaadikommide vormimist.
Muidugi loodame väga, et saame detsembri lõpus korraldada kahe noorteka
ühise jõuluürituse, aga muidugi järgime eelkõige riiklikke piiranguid. Seega:
hoidke meie sotsiaalmeedia kontodel
hoolega silma peal - seal anname teada
kõigist oma ägedatest jõuluplaanidest.

O

Mõlemal noortekeskusel on olemas nii
Facebook (v6sunoortetuba ja Haljala.
Noortekeskus) kui Instagram (v6sunoortetuba ja haljalanoortekas).
Kui koostegemisest midagi välja ei
tule, siis seda võime küll lubada, et noortekates jõulud tähistamata ei jää! Ootame ka väga noorte endi ideid ja soove:
kui sul on mõtteid, mida jõulude puhul

ühiselt teha võiks, siis astu noortekeskusest läbi ja räägi noorsootöötajaga.
Samuti pöördu noorsootöötaja poole,
kui vajad abi näiteks jõulukinkide valmistamisel või muudes olulistes jõulutegevustes: oleme alati nõu ja jõuga heade
mõtete teostamisel abiks!
Aasta lõpp juba paistab, nii et oleme
tegelikult mõtetega juba ka järgmise aasta juures: korraldada ja planeerida tuleb
ju taas ägedad malevad, väljasõidud, üritused ja seiklused. Võime lubada, et igav
meie juures ei hakka! Samuti oleme alati
valmis uute ägedate ideedega kaasa minema.
Praegu aga soovime kõigile Haljala
valla noortele mõnusaid, lumiseid ja rahulikke pühi, lahedat ja energilist jõuluvaheaega ning edukat ja seiklusrikast uut
aastat! Kohtumiseni!
Raili ja Arabella
Haljala valla noorsootöötajad

Sünnipäeva- ja jõulurõõm
Haljala lasteaias Pesapuu

ktoobrikuu viimasel nädalal oli
Haljala Lasteaed Pesapuu täis
siginat-saginat, ettevalmistused
lasteaia sünnipäevaks olid hoos. Koridorid ja rühmad said kaunistatud ja ettevalmistused uueks nädalaks tehtud.
Sünnipäevanädal algas kogunemisega õuepaviljonis, kus lasteaia direktor
Riina Tamberg tervitas 55. sünnipäeva
puhul kogu lasteaiaperet. Et oma rõõmu jagada, suundusime värviliste õhupallidega kaunistatud ühises rongkäigus
hommikusele jalutuskäigule. Jalutuskäigu marsruut oli seatud nii, et mööduda
meie jaoks olulisematest punktidest
Haljala alevis. Esmalt peatusime hetkeks Haljala vallamaja juures, kus meid
rõõmsalt tervitas Haljala Vallavalitsuse
haridusjuht Kristi Tomingas. Edasi viis
tee meid loomulikult Õpetaja Autähise
juurde, hetkeks peatusime ja selgitasime
lastele selle autähise olulisust. Jätkasime
jalutuskäiku Haljala Rahvamaja poole.
Rahvamaja juht Martti Samolberg tervitas ja õnnitles Pesapuu pere ja avaldas
lootust lastega kohtuda rahvamaja erinevatel üritustel või huviringides. Rahvamaja seondub hetkel lasteaia laste
jaoks eelkõige raamatukoguga, mida nad
aeg-ajalt külastavad.
Jalutuskäigu ajal oli nii tore kogeda
teeliste ja autojuhtide rõõmsaid tervitusi
ja tuututamisi. Lasteaeda tagasi jõudes

ootas meid õuepaviljonis soe tee ja küpsis.
Soovisime jagada oma sünnipäevarõõmu ka alevirahvaga – lasteaia kõnnitee äärsel aial oli üles seatud laste
kunstinäitus. Lastevanematel oli õuepaviljonis võimalus tutvuda lasteaia loomislooga, iga rühm oli end iseloomustanud oma kirjutisega ning õpetajate poolt
kirja pandud laste toredate ütlemistega.
Ehkki hetkel ei ole võimalik korraldada suuri ühisüritusi, pakkusime nädala
jooksul igas päevas lastele killukese sünnipäevarõõmu.
Ootame pikisilmi aega, mil kohtume
taas ühisüritustel!
Saabumas on laste jaoks kõige põnevam aeg aastas – jõuluaeg! Oleme ootusärevuses, sest kindlasti jõuavad päka-

pikud ka meie juurde!
Päkapikk on virk ja kraps,
seda teab ju iga laps.
Vaatab siin, vaatab seal,
vaatab iga nurga peal.
Õhtul, kui sa tuttu läed,
unes päkapikku näed.
Kaunist advendiaega!
Haljala Lasteaed Pesapuu
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2022. aasta kaasav eelarve

K

Ühe vahva projekti edukas lõpp

V

õsu Noortetuba ja Haljala Noortekeskus kirjutasid kevadel Kohaliku
Omaalgatuse Programmi (KOP) raames projekti meie valla noortele mereohutuse ja SUP-koolituste korraldamiseks.
Projekt saigi suvel rahastuse ning selle
raames sai palju meie valla noori põhjalikumaid teadmisi veeohutusest, proovida ära
SUP-lauatamise ning suvel Võsu Surfikoolis
veel lisaks ka skimboardimise ja lohelennutamise. Kes ei tea, mis näiteks skimboarding endast kujutab, siis astuge suvel Võsu
Surfikoolist läbi ja teile tutvustatakse, meie
noored olid sellest igatahes peaaegu sama
vaimustuses kui SUPitamisest!
Projekti raames õnnestus meil veel käia
kokku kuus korda: augustis toimus kolm
koolitust Võsu rannas koostöös Võsu Surfikooliga ning novembris käisime kolmel
korral koos SupTrip TR koolitajaga Loobu jõel lauatamas. Osalejatele pakkusime

peale koolituse ka tasuta transporti kodust
vee äärde ja tagasi ning koolituse juurde
kuulus muidugi ka väike lõunasöök. Sellega soovisime kindlustada, et kõik huvilised
saavad koolitusest osa ning ei pea näiteks
transpordi puudumise tõttu eemale jääma.
Projekti idee oligi see, et kõik meie valla
noored saaksid soovi korral tegevustest osa
ning loodetavasti peale uute teadmiste ja
oskuste ka uusi tutvusi.
Suvised koolitused osutusid väga populaarseks ja huvilisi oli palju, seevastu novembris oli huvi koolituse vastu märgatavalt väiksem. See oli ilmselt tingitud noorte
umbusust sügisese jaheda ilma vastu, aga
tegelikult olid sügisesed jõelkäigud ülitoredad: oluline on lihtsalt õige (kihiline!)
riietus ning stabiilsuse tagab see, kui laual
põlvitada või istuda, kõige kergemini kipub
tasakaal kaduma just seistes. Meie saime
jõel isegi piknikku pidada ning pärast einet

võis rahulikult laual lamades ka leiba luusse
lasta! Vette keegi ei kukkunud ning isegi väike vihm ei heidutanud meie ägedaid noori.
Ilmaga meil siiski vedas, sest ükski koolitus
ilma tõttu ära ei jäänud, pigem saime ikka
päikesepaistet ja tasast vett nautida.
Kokkuvõttes oleme väga rahul, et meil
õnnestus oma eesmärgid täita: huvilisi koolitustele jagus, saime kokku tuua noored
valla erinevatest piirkondadest ja lisaks uutele teadmistele oli põhirõhk siiski aktiivsel
ja toredal ajaveetmisel. Siinkohal tänamegi eriliselt oma instruktoreid, kes muutsid
kõik koolitused vahvateks ja turvalisteks,
kõiki osalejaid, tänu kellele olid meie koolitused eranditult nalja, naeru ja positiivsust täis, ning kõiki kaasaelajaid, abistajaid
ja toetajaid tänu kellele see projekt üldse
tõeks sai! Nüüd loodame vaid seda, et saame peagi jälle laudadele!
Haljala Noortekeskus ja Võsu Noortetuba

Rahvaloendus algab rahvastikuregistrist,
palun vaata oma andmed üle!

S

seda täitma, iga vastus läheb arvesse
ja on väga oluline täpsete tulemuste
saamiseks.

elle aasta lõpus toimub Eestis
rahva ja eluruumide loendus.
Kümme aastat tagasi tuli loendaja koju ning ühiselt märgiti muuhulgas üles nii pereliikmete andmed
kui ka eluruumide suurus, köögi ja
vannitoa olemasolu jne. Seekord saame suurema osa vajalikest andmetest e-riigile kohaselt registritest ja
küsitluse ankeet saab olema kõigest lehekülg. Rahvaloenduse projektijuht Liina Osila toob välja kõige olulisema, mida loenduse kohta
praegu teadma peaks.

LOENDUS PÕHINEB SUURES
OSAS REGISTRIANDMETEL

LOENDUSMOMENT ON
AASTA VIIMANE PÄEV

Fotol Liina Osila, Rahvaloenduse projektijuht.

E-riigile kohaselt korraldame loenduse suuresti registrite põhiselt. See tähendab, et riik saab pea kogu vajamineva
info erinevatest riiklikest registritest. Näiteks rahvastikuregistrist, ehitisregistrist,
hariduse infosüsteemist. Kokku on loenduse jaoks kasutatavaid registreid ligi 30.
Lisaks registritest andmete kokku kogumisele toimub ka valikuuring, mille lühikesele küsimustikule saavad vastata kõik Eesti
inimesed.

ESIMENE KÄIK ON
RAHVASTIKUREGISTRISSE
Loenduse ja registrite andmete kasutamise
eelduseks on, et sealne info oleks ajakohane ja usaldusväärne. Selleks ongi vaja iga
Eesti elaniku panust. Kutsume kõiki esimese sammuna rahvastikuregistrist oma andmeid üle vaatama ning ajakohastama oma
hariduse, rahvuse, elukoha andmeid ning
kontakte. Registris saab lisada elukohana
ka mitu aadressi ehk kui alalisi elukohti

on mitu, siis tuleb valida üks neist peamiseks ning ülejäänud aadressid saab esitada lisa-aadressidena. Eesti seaduste
järgi tuleks uude kohta kolides end kuni
14 päeva jooksul rahvastikuregistris registreerida ja see kehtib ka rendikorterite puhul. Andmete korrastamine on suur samm
eesootava e-loenduse õnnestumiseks.

E-KÜSIMUSTIK AVANEB
VASTAMISEKS 28. DETSEMBRIL
Valikuuringusse valitud 60 000 inimesele on küsitlusele vastamine kohustuslik,
kuid vastama on oodatud kõik Eesti elanikud. Küsimustikus on mõned küsimused keelte (sh emakeele) oskuse, rahvuse,
murrete, religiooni, tervise ja rände kohta.
Millegi üleliigse küsimiseks või juba registrites olemasoleva kohta keegi inimesi tülitama ei hakka. Valikuuring on veebis vastamiseks avatud vahemikus 28. detsember
2021 - 15. jaanuar 2022. Julgustame kõiki

Üks rahvaloenduse põhimõtteid on
ühtne loendusmoment ehk konkreetne kokkulepitud ajahetk, mis seisuga andmeid kogutakse olenemata
andmete esitamise ajast või viisist.
Eesti loendusmoment on sel korral
31.12.2021 kell 00.00 ehk kõik nii registrite kui ka küsitluse andmed kogutakse selle kuupäeva seisuga ning
nii tekib nii-öelda pilt meie rahvastiku, perekondade ja eluruumide seisust just sel ajahetkel. Nii toimides on
andmed võrreldavad ka rahvusvaheliselt.
Kui perre sünnib laps 31.12.2021 kl 00.15
siis see laps seekordses rahvaloenduses ei
kajastu.

ETTEVAATUST KELMIDEGA
Kõigil tasub olla jätkuvalt tähelepanelik,
sest mitmetes riikides on rahvaloenduse tuules ka kelmid aktiviseerunud. Ka
Eestis võivad pahatahtlike eesmärkidega inimesed paraku rahvaloenduses näha
võimalust inimeste kõnetamiseks. Seetõttu tuletame meelde – rahvaloendaja ei küsi
kunagi Sinu ID-kaardi või pangaparoole,
krediit- või deebetkaardi numbreid, palgainfot. Samuti ei nõuta küsitlemise eest
tasu ega ka vastamata jätmise eest ei trahvita. Igasugusest kahtlustest tuleks kindlasti
politseile teada anda.
Lisainfot rahvaloenduse kohta saab uurida kodulehelt www.rahvaloendus.ee ning
küsida statistikaameti telefonil 625 9300.

aasava eelarve taotluste menetlemise komisjoni otsusega
esitati rahvahääletusele kuus ettepanekut:
• Korvpalli viskemasin
• Haljala aleviku avaliku mänguväljaku laiendamine väikelastele sobivate atraktsioonide ja kiikedega
• Ehitada Haljala Rahvamaja puhkealale lastele ja noortele
mõeldud madalseiklusrada
• Võsu laululava renoveerimine
• Parkimise korraldamine Käsmus
• Mustoja külaplatsi elavdamine pingi ja valgustusega
Kaasava eelarve hääletus toimub elektrooniliselt ja paberkandjal Haljala vallamajas (Mere tn 6, Võsu alevik) ning teenuskeskuses (Rakvere mnt 13, Haljala alevik) 6. kuni 26. detsembrini
2021.
Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle
elukoht on rahvastikuregistri andmetel Haljala vallas. Hääletamiseks on vajalik ID-kaardi, mobiili-IDga või Smart-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.
Lisainfo kaasava eelarve kohta ja elektrooniliselt hääletamine:
www.haljala.ee.

Lahe koolipäev

M

inul ja Carmenil avanes võimalus osaleda Lahedal
Koolipäeval. See on noortekonverents, kus on kokku
tulnud noori üle Eesti. Laheda Koolipäeva üks eesmärkidest on tutvustada Eesti noortele erinevad ülikoole ja edasi
õppimise viise. Konverents kestis ühe päeva, Alexela kontserdimajas. Tallinnasse sõidutas meid buss, kus oli peal ka Rakvere noored. Kokku oli meil kolm vaatlust ja nende vahel olid
vaheajad. Vaatlustel esinesid erinevad inimesed: Tuuli Roosma,
Kadri Voorand, Alar Tamming, Steve Kokker, Valter Soosalu.
Konverentsi viis läbi Haljalast pärit Toomas Laigu. Seekordseks
teemaks oli „Kuidas jõuda kohale?“. Vaheaegade ajal sai käia iga
akadeemia juures ja vastata küsimustele. Kui küsimustele ära
vastasid, siis said templi. Kui kõik templid olid kokku kogutud,
siis osalesid loosimises. Päev oli väga sündmusterohke, põnev
ja ka väga hariv. Sain uusi teadmisi ja kindlasti tean ka ise, kuhu
suunda ma edasi õppima lähen. Aitäh, mega vinge võimaluse
eest, Haljala kool.

Kärt Liiva

Kohtumine turismiala
inimestega
Muinastaide Kojas
30. oktoobril kohtusid Palmses Muinastaide Kojas turismifirmade esindajad ja giidid nii Tallinnast kui Lahemaa piirkonnast.
Viimaste hulgas oli mitu, kes sel aastal osalesid Lahemaa giide
ettevalmistaval koolitusel ning selle edukalt läbisid. Muinastaide
Seltsi esimees Väino Poikalainen tutvustas kaljujooniste uurimise ajalugu, mis on Eestiga tihedalt seotud, näitas pilte erinevatelt
kaljujooniste aladelt ja tutvustas näitusi. Paar kuud tagasi ilmus
Väino Poikalaineni ja Enn Ernitsa koostatud kolmas Äänisjärve
kaljujooniseid kajastav kataloog. Ka selle ning eelmise kahe kataloogiga oli osalejatel võimalik tutvuda.
Tagasiside üritusele oli positiivne ja üksmeelselt leiti, et teema on väga huvitav, pakub palju mõtlemisainet ja väärib kindlasti tutvustamist meie oma inimestele ning meile saabuvatele
turistidele.
Jätkame tegevusega Muinastaide Kojas uuel hooajal kevadel.
Meie tegevusi saab jälgida kodulehel: www:muinastaideselts.ee
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ÕNNITLEME!
96

AINO LIIVA
22. detsember

91

VILLEM LINKGREIM
21. detsember

89

ETHE-REGINA UUKIVI
29. detsember

87

SIGRID KUSTAVSON
13. detsember

86

KALJU SAMMELSELG
11. detsember
AINO JALAKAS
13. detsember

85

MAI LASNER
17. detsember

80

ANNA JÕEVEER
7. detsember
LII JEERLAND
10. detsember

75

JÜRI SIKKUT
8. detsember
JÜRI ÕISPUU
17. detsember
AILI EDNAŠEVSKY
20. detsember

70

REET LANDSBERG
8. detsember
BRUNO KESKÜLA
20. detsember
TIIT METS
24. detsember
MATI PUGRI
27. detsember

84

ASTA ROSENBERG
15. detsember
ILME MÄGI
29. detsember

82

MARIA BAUMAN
18. detsember

81

Hoogu Võsu kohalikule elule

Ü

le mitmekümne aasta on Võsu alevik taas omale külakiige saanud.
Võsu-Käsmu kergliiklustee veerel,
võimsate rannamändide all ja otse teisel
pool vabaõhu “jõusaali”, kõrgub nüüd tubli,
traditsioonilises stiilis ühiskiik. Selle püstitanud Võsu külaseltsi eestvedajate nägemuses peaks kiigeplatsist tulevikus saama
üks rõõmus ja inimesi ühendav kohtumispaik eelkõige kohalikule kogukonnale,
Võsu ja selle lähiümbruse inimestele. Sest
just nõnda Tartumaalt kohale kutsutud kiigemeister, Tarmo Lillo, lubas. Et kui kiike
- kõikides selle tööetappides - on rajamas
kogukond ise, seda küll kiigemeistri oskuslikul juhendamisel, kuid puhtalt enda kondijõul, siis hiljem andvat see platsile ka õige
energia, et kohalik rahvas selle ikka omaks
võtab.
Kui kiik püsti sai, siis öelgem ausalt,
et tehtud tööga jäi rahule teiste seas isegi
Eesti Rahva Muuseumile külakiige rajanud
teenekas kiigemeister ise. “Kes paremini
teeks, rikuks ära,” muheles mees, kui kogu
kiigetalguliste punt mõnuga oma mitmepäevast töövilja piidles. Siinkohal on kindlasti paslik tänada just heldet, kohalikku ja
kaugematki, kogukonda, sest kiik valmis
puhtalt eraisikute annetuste toel. Kelle
kõigi nimed ka kiige ametlikuks avamiseks
järgmise suvehooaja alguses, kiige juurde
paigaldatavale tänutahvlile kirja saavad. Lisaks aitasid ettevõtmisele oma teenustega

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

ÕNNITLEME VANEMAID
ELINA HEILE-KÖSTER ja TÕNU KÖSTER
Poeg EUGEN KÖSTER sündis 09.11.2021
SILJA ja LENNART BERGSTRÖM
Tütar BRITE BERGSTRÖM sündis 12.11.2021
ANDRA LEPP ja MARGUS BLANKIN
Poeg MARTEN BLANKIN sündis 13.11.2021

Meeskond. Kiige ehitusel löövad kaasa Joel Härmand,
Mario Kütt, Jüri-Illimar Reinberg-Śestakov, Nikolai Lübek
ja Tarmo Lillo. Kaamera-objektiivi vaatest väljas Gadi Lübek, Liis Kütt ja Karin Reinberg-Śestakov.

kaasa SA Virumaa Muuseumid ja Palmse
Mõis, Toila Mereresto, Matsimoka ja Visit
Virumaa ning Evert Sild. Külaseltsi eestvedajad rõhutasid, et rõõmsalt tänulikud

on nad muidugi ka Haljala vallale ja vallavanem Ivar Lillebergile, kellega koostöös
kiige- ja külaplatsi asukoht leiti ning see
külaseltsi käsutusse anti.
Võsu külaselts, kel loomisest äsja kaks
aastat sai, on jõudnud juba mõndagi. Lisaks suve alguses korraldatud “Teeme ära!”
talgutele, mille abil sai värske ilme Võsu
unikaalne bussiootepaviljon ja selle ümbrus, kutsuti möödunud suvel ellu veel kaks
erilist sündmust, millest loodetakse traditsiooni kujunevat. Nimelt on nüüd Võsul
ja selle lähipiirkonnal oma iludusvõistlus
“Võsu kaunis kodu”, mille esimeseks laureaadiks sai selleaastase źürii hinnangul perekond Ojaliivide kodu Kalda tänaval. Teise
lennuka ideena korraldati juulis kuurordipäevad, mille kahepäevasest programmist
võis leida nii sulni SUP-jooga Võsu rannavees päikesetõusul, pajatusi kuurortküla
minevikust, fotojahi Võsu loodusmaastikel
kui latiinorütmides kontsert-tantsupeo
rannaliival päikeseloojangus. Külaselts ja
selle sõbrad loodavad, et need ja teisedki
seltsi ettevõtmised jäävad kestma ning liidavad kogukonda aina enam.
“Olgu kõigil toredatel inimestel ikka
teada, et Võsu külaselts, kus praegu pealt
kolmkümmend liiget, ootab nii tegusaid
kaasalööjaid kui uusi liikmeid,” paluti selle
aktiivi poolt tingimata siia loo lõppu lisada.

SPORT

KUULUTUSED

Ants Reinik võitis
teise etapi

• Vahetada Tallinnas Pirita jõe ja Vana-Narva mnt
ääres asuv ühetoaline korter suvila vastu. Kortermaja
valminud 2006. aastal ja on
suure rõduga. Suvila asukoht võiks olla Võsu ja selle
lähiümbrus. Kui suvila maksumus on kallim, tasun vahe
kinni. Silver, telefonil 5696
5575

K

oroona seeriavõistluse
teise etapi võitis Ants
Reinik, Hillar Elva ja
Uno Lepiku ees. Naiste parim
oli Õie Malmberg. Kahe etapi
kokkuvõttes asus Hillar Elva
sarja juhtima. Naiste arvestuses
on kaks liidrit – Ülle Kajando ja
Õie Malmberg. Järgmine etapp
toimub jaanuaris, jälgige reklaami.

• Ostan Tarbeklaasi vaase ja karahvine, Norma
mänguauto, rongi, trammi
ja 1970–90a. cccp 1/43 mudeleid. Telefon 529 1288

Pilt: Ants Reinik löögivalmis

MEIE SEAST
ON LAHKUNUD

TOIMETAJA:
Kent Kerner

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

MATI MÜÜR
11.05.1957- 27.10.2021
AIVAR TAAL
21.08.1962- 10.11.2021
AINO VALBU
05.12.1924- 29.10.2021
ASTA ERAPART
31.07.1930 - 12.11.2021

Kuidas olla sama
õnnelik kui
soomlane ja
taanlane?
lk 6

VALLAVANEMA
VEERG

H

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.

KONTAKT:
leht@haljalavald.ee
H

HVS

Haljala vald vabastab ajutiselt lapsevanemad
lasteaia kohatasu maksmisest

KALJU SAMBERK
31.10.1939- 30.10.2021

PAUL PIHLAK
14.03.1957- 08.08.2021
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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!

telefon 510 6244;
325 8630
e-post haljala@haljala.ee

PEETER SCHASMIN
27.07.1937-25.10.2021

TOOMAS MALVA
04.10.1952- 15.11.2021

Kirjandivõistlusest
sai luulevõistlus
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VÄLJAANDJA:
Haljala
Kooli
ehitustööde
hankele
Haljala Vallavalitsus
esitati seitse pakkumist

JEVGENI VASSILJEV
22.03.1929-05.11.2021

RAIVO SENGBUSCH
13.07.1952-11.11.2021

Tööd alustas uus
planeerimis- ja
keskkonnaspetsialist
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MARTIN ILVES
09.09.1927-01.11.2021

HANNES LUTS
23.02.1950- 20.10.2021

Võsu Külaselts

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.

Pilt: Esikolmik: keskel võitja Mihkel Arak, Vasakul Irina Akimkina II koht ja paremal kolmanda koha võitja Vladislav Rybatchuk.

Lauatennise seeriavõistluses kolm etappi läbitud

O

ktoobrikuu etapil võidutsesid vennad Arakud
– Siim esimene, Mihkel
teine. Kolmas koht tuli meie
mehele – Uno Ridalile. Parim
noormängija oli Erik Trofimov,
parim veteran Jaanus Lokotar.
Parima naismängija tiitel läks
noorukesele Spinmasteri lauatenniseklubi õpilasele Erika
Sammelseljale, parim noormängija oli Kevin Kukk. Haljala
valla parim oli Tarmo Nuija.
Meie lauatennise sarja ajaloos esmakordselt tulid osa

võistlejaid kohale juba üks päev
varem. Nimelt tegid lauateiseklubi Spinmaster noormängijad ühepäevase treeningkogunemise Võsu spordihoones
laupäeval, osaledes pühapäeval
Võsu 10 kolmandal etapil. Finaalmängus esimese ja teise
koha pärast said kokku Mihkel
Arak ja Irina Akimkina (Spinmasteri
treener),
pingelise
mängu võitis Mihkel, Irinale
teine koht. Kolmanda koha võitis Vladislav Rybatchuk. Parim
naismängija Erika Sammelselg,

parim noormängija Eva Sammelselg. Haljala valla parim oli
Uno Ridal. Parim veteranmängija Jaanus Lokotar, kes on hetkes turniiri liider. Esikümnesse
mahuvad veel Janar Ignahhin,
Avo Seidelberg, Aleksander
Tuhkanen, Mihkel Arak, Uno
Ridal, Siim Arak, Veljo Mõek,
Ert Arpo ja Toomas Sõgel.
Järgmine etapp toimub jaanuari viimasel pühapäeval.
Sellesse aastasse jääb veel valla
lahtine meistrivõistlus lauatennises 19. detsembril.

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,

TIRAAŽ:
2100

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

TRÜKK:
Printall AS
KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ
KOJUKANNE:
Omniva

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

Ivar Lilleberg
vallavanem
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VARANGU
HARURAAMATUKOGU
LUGEMISSOOVITUS
„MUSTA PAGUNI MÕISTATUS“
Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavolikogu

Olgu vaikne jõulurahu,
teie toas ja õue peal.
Tulgu aasta, kuhu mahub
tervist, rõõmu, kõike head!

Rahulikku jõuluaega ja
teguderohket uut aastat!
Soovib

AIN KÜTT
Kirjastus HEA LUGU, 2021
„Musta paguni mõistatus“ on
mõtteline järg autori krimilugudele „Risti soldati mõistatus“ ja
„Kuldse medaljoni mõistatus“,
kus tegutsevad juba eelnevatest
lugudest tuttavaks saanud Sagadi mõisahärra Paul Aleksander
Eduard von Fock, mõisavalitseja
Gerhard Wagner ja Annikvere
mõisapreili Maria Juliana von
Nottbeck. Tegevus toimub seekord 1830. aasta külmal jaanuarikuul Tallinnas, kuhu aadel on
talveks kolinud maamõisatest.
Lugu algab Sagadi mõisahärra
tädi Margaretha Elisabeth von Staali matustega. Esialgu ei ole
tädi surmas midagi kahtlast, kuni mõisahärra leiab oma taskust
kirja, kus öeldud, et vanaproua surm ei olnud loomulik. Sellele
vägivaldsele surmale järgneb veel mitu mõrva. Peategelased asuvad segast aadliperekonna päranduse ja vääriskivide lugu lahti
harutama.

„PÄÄSTETUD JÕULUD“

JÕULU
LAAT
21. DETSEMBER
HALJALA RAHVAMAJA
VÄLIALAL
Täpsem info peagi
www.haljalakool.ee

ILMAR TOMUSK,
GEORG VOLDEMAR TOMUSK
Kirjastus TAMMERRAAMAT, 2021
See vahva jõululugu sündis
kirjanikul koostöös oma poja
Georg Voldemariga ja mõeldud
lugemiseks nooremale koolieale. Tegevus toimub jõuluõhtul
Viljandis. Üks tore perekond,
kus on ema ja kolm last Mirjam,
Taavet ja Naatan, ootavad jõuluvana, keda aga ei tule ega tule.
Lõpuks avastavad lapsed, et
jõuluvana on maandunud vana
veetorni otsa ja sinna kinni jäänud. Selles on süüdi kuri päkapikk Holger- Polger Pomm, kes
rikkus ära jõulusatelliidi. Kuidas jõuluvana saab sealt päästetud
ja mis põnevat lastega
veel paistab
juhtub,Sinu
loe juba
Kui kaugele
ilu? raamatust.
November ehk kooljakuu, talvekuu, hingekuu – see oli 30-päevane ajavahemik enne saabuvat

Kui kaugele paistab Sinu ilu?

jõulukuud, kus päevad muudkui lühenesid ning pilkane pimedus iga minutiga üha lähemale

N
hiilis.

ovember ehk kooljakuu, talvekuu, hingekuu – see oli 30-päevane ajavahemik enne saabuvat jõulukuud, kus päevad
ühe puu. Nad
ei riputanudlühenesid
sinna piparkooke
muud kulda-karda,
kõige ilusamad
muudkui
ningegapilkane
pimedusvaid
igahoopis
minutiga
üha
ehted. Mis need
on, mõtlete.
Need on helkurid – kõige kaunimad ja väärtuslikumad iluasjad
lähemale
hiilis.
Hingedepäeval
ehtisid Võsu Kooli 7. klassi õpilased vast valminud
pimedal
ajal.
kergliiklustee lõigu ääres ühe puu.
Kui
noortelt, mida
nad piparkoohelkuritest
Nadküsida
ei riputanud
sinna
täpsemalt
arvavad, kulda-karda,
siis esialgu selgus,
ke ega muud
vaidet
hoopis
kõige
ilusamad
ehted.
Mis
eks
need ühed
tüütud
„vidinad“ ole
– lihtsalt
need on,
mõtlete.
Need
on kinni
helkuripuvad,
takerduvad
kuhugi,
kui päris
rid – kõige kaunimad ja väärtuslijääd, võib haaknõel riide puruks kiskuda.
kumad iluasjad pimedal ajal.
Jah, tõesti võib üks pisike helkur tekitada ka
Kui küsida noortelt, mida nad
selliseid
tundeid.
Lähemal arvavad,
arutlemiselsiis
helkuritest
täpsemalt
selgus
ja nende
esialguhelkurite
selgus, kasutegur
et eks need
ühed
tüütud „vidinad“
– lihtsalt
kandmise
oluline tähtsusole
pimedal
ajal – me
ripuvad,
kõik
soovimetakerduvad
jõuda koju. kuhugi, kui
päris kinni jääd, võib haaknõel
riide puruks kiskuda. Jah, tõesti
võib üks pisike helkur tekitada ka
Loosung „Ehi end, et ka teised Sinu ilust osa
selliseid tundeid. Lähemal arutlesaaksid“ on pimedal ajal kindlasti
misel selgus helkurite kasutegur
ühemõtteline
ja kutsub oluline
üles turvalisele
ja nende kandmise
tähtsus
liiklemisele.
pimedal ajal – me kõik soovime
jõuda koju.
Loosung „Ehi end, et ka teised Sinu ilust osa saaksid“ on pimedal
ajal
kindlasti
ühemõtteline
ja kutsub
turvalisele jõudnud
liiklemisele.
On
rõõmustav,
et artikli
ilmumise hetkeks
on Võsu üles
Kooli seitsmendikud
ehtida lisaks
Onolevale,
rõõmustav,
etümbruskonnas
artikli ilmumise
on Võsu
Kooli pimedal
seitsmenpildil
veel teisigi
olevaid hetkeks
puid, et muuta
meie kõikide
ajal
dikud jõudnud ehtida lisaks pildil olevale, veel teisigi ümbruskonnas
läbitavaid teekondi veelgi turvalisemaks. Kokku on noored ehtinud viis puud, millest kaks
olevaid puid, et muuta meie kõikide pimedal ajal läbitavaid teekondi
asuvad Võsul, üks Käsmus, üks Palmses ning ka Sagadi on ühe elupäästjapuu koduks.
veelgi turvalisemaks. Kokku on noored ehtinud viis puud, millest
kaksalati
asuvad
Olge
hoitud! Võsul, üks Käsmus, üks Palmses ning ka Sagadi on ühe
elupäästjapuu koduks.
Olge alati hoitud!
Hingedepäeval ehtisid Võsu Kooli 7. klassi õpilased vast valminud kergliiklustee lõigu ääres

   
    
      
   
    
    


  

 
    

Teile soovivad head Võsu kooli seitsmes klass koos
klassijuhataja ning sotsiaalpedagoogi Grete Rahumägiga.

Rahurikast
jõuluaega!
Detsember 2021

Peapiiskoplik ristimise ja leeri püha
Ristija Johannesele pühendatud III advendi pühapäeval 12.detsembril algusega kell 10 on Haljala kirikus peapiiskoplik ristimise ja leeri püha missa, mis on pühendatud Haljala kirikukihelkonna moodustamise 800 aastapäevale. Peapiiskop Urmas
Viilma ristib kõik seni veel ristimata Haljala kihelkonna lapsed,
kelle vanemad seda soovivad, seni veel ristimata leeriõppijad
ning viib läbi leeriõnnistuse. Lapse ristimisele toomise eeltingimuseks on, et vähemalt üks lapsevanem peab olema konfirmeeritud koguduse liige. Palume ristimisele toodavad lapsed
eelnevalt registreerida koguduse õpetaja Urmas Karileedi juures, et saaksime neile väljastada ka ristimise tunnistused.

EESTPALVED

K

õigeväeline Jumal! Pööra meie kangekaelsed südamed
järgima Sinu tahet, et me Kristuse tulemisest maailmale
tunnistaksime ja Talle teed valmistaksime.

I

ssand Jumal! Me täname Sind kõigi nende suure südamega inimeste eest, kes oma töö, hoole ja armastusega on
olnud abiks, toeks ja lohutajateks haigetele, vaevatutele,
kurbadele, üksikutele ja vägivalla all kannatajatele.

H

ea Taevane Isa! Täname Sind kõigi sel aastal valitud koguduste juhatuste ja nõukogude liikmete eest ja EELK
kirikukogu uue koosseisu eest. Palume meie kiriku ning
koguduste juhtidele ja töötegijatele Sinu Vaimu juhtimist,
tarkust otsuste tegemisel ning armastuse pikka meelt kitsaskohtade lahendamisel.

L

ootuse Jumal, me täname Sind kõige eest, mida Sa oled
meile möödunud aastal jaganud. Anna andeks meie
tahtmatult ja teadlikult tehtud patud. Luba meid uuesti algusest alata! Seda palume jõululapse Jeesuse, meie Issanda
läbi.

ADVENDI- JA JÕULUAJA TEENISTUSED
ILUMÄE KIRIKUS JA KOGUDUSES
5. detsembril kl 13 teise advendi jumalateenistus Leerimajas
19. detsembril kl 13 neljanda advendi
jumalateenistus Leerimajas
24. detsembril kl 13 jõululaupäeva jumalateenistus
kl 13 Ilumäe kirikus,
laulab Võhma segakoor
25. detsembril kl 13 esimese jõulupüha
jumalateenistus Leerimajas
26. detsembril kl 13 tehvanipäeva
jumalateenistus Leerimajas
2. jaanuaril 2022 kl 13 jõuluaja II pühapäeva
jumalateenistus Leerimajas

KÄSMU KIRIKUS
5. detsembril kl 15 II advendi missa
12. detsembril kl 15 III advendi missa
19. detsembril kl 14 Võhma Segakoori jõulukontsert.
Kaastegev Kadrina noortekoor
19. detsembril kl 15 IV advendi missa
22. detsembril kl 10 Vihasoo Lasteaed-algkooli
laste jõuluteenistus
24. detsembril kl 15 jõululaupäeva jumalateenistus
25. detsembril kl 15 I jõulupüha missa
26. detsembril kl 15 II jõulupüha missa
2. jaanuaril kl 15 jõuluaja II pühapäeva missa

HALJALA KIRIKUS
5. detsembril kl 10 II advendi sõnajumalateenistus
12. detsembril kl 10 III advendi peapiiskoplik missa.
Ristimise ja leeri püha.
Teenib ja jutlustab peapiiskop Urmas Viilma.
19. detsembril kl 10 IV advendi sõnajumalateenistus
24. detsembril kl 18 jõululaupäeva jumalateenistus
25. detsembril kl 10 I jõulupüha sõnajumalateenistus
26. detsembril kl 10 II jõulupüha missa
2. jaanuaril kl 10 jõuluaja II pühapäeva sõnajumalateenistus

ESKU KABELIS
12. detsembril kl 12.30 III advendi sõnajumalateenistus
24. detsembril kl 12.30 jõululaupäeva jumalateenistus
Jõululaupäevast kuni ülestõusmispühadeni toimuvad
Esku kabeli jumalateenistused Haljala kirikus igal pühapäeval
algusega kl 10

VAINUPEA KABELIS
25. detsembril kl 18 jõuluõhtu jumalateenistus

Õnnistatud olgu, kes tuleb, kuningas Issanda nimel! Rahu taevas ja kirkus kõrgustes! /Lk 19:38/

Valgusküllane mõtisklus
Detsember on jõulukuu. Soome keeles on kuu nimetus lausa
joulukuu. Meie, ja paljud teised
keeled, ütleme detsember, kuigi eesti rahvakalender nimetab
aasta viimast kuud jõulukuuks.
Sellega märgiti Rooma riigis
aasta kümnendat kuud ja aastalõpu kuuks on see nimetus püsima jäänud.
Jõulud on vananorra keelest
võetud talvise pööripäeva tähistamiseks mõeldud sõna. See
tähistas valguse võitu pimeduse
üle, mis talvise pööripäevaga
kaasas käib. Ka juudid tähistavad valguspühi: hanukkah
on valguse tähistamise, Jeruusalemma taasomistamise ja
templi taaspühitsemise püha.
Sel aastal on hanukkah pühapäevast 28. novembrist esmaspäeva 6. detsembrini. Hanukkah sõna ise tähendab heebrea
keeles pühitsema. Teisel sajandil eKr korraldasid makkabid
ülestõusu parasjagu valitsenud
okupatsioonivõimu riigijuhtide
vastu ja võitsid. Kuna nad said
Jeruusalemma oma kontrolli
alla, otsustasid nad templi uuesti
pühitseda.
Seega jõulupühade keskmes on valgus ja sellega kaasnev rõõm ja õndsus. Piibelgi
ütleb, et “tõeline valgus, mis
valgustab iga inimest, oli maailma tulemas” ( Jh 1:9) Seega on
väga tervitatav, et ingliskeelses
maailmas tähistatakse Kristuse
pühi - Christmas -, et tähistada

Misjonikoor Käsmu kirikus..

Jumala Poja kui valguse tulemist
maailma ja inimeste keskele.
On peresid, kogukondi ja teisi
inimesi, kes ütlevad, et jõulud ei
ole kindlasti valguse ja rõõmu
periood. Perevägivalla juhtumite arv pühade ajal tihti kasvab,
depressiivsus ja üksildus samuti.
Kuidas siis saame nautida valguse võitu ja sellele pühendatud
pidustusi?
Ilmselt on küsimus selles,
kas ja mil määral oskame valgust - headust, soojust, rõõmu,
lähedust - enda ümber märgata. Kutsun Sind kaasa mõtlema,
hea lugeja, mis on täna hästi.
Minu meelest, esiteks, meie
maal on vabadus. Olla, öelda ja
teha, mida hing ihkab. Tõsi, seda
kõike, mida hing ihkab, ei pea
alati teoks tegema, aga vabadus

selleks on. See on väga hästi.
Teiseks on oluline tähele panna asjaolu, et paljudel inimestel
on peavari, kaetud toidulaud,
riided seljas. Need on mõtted,
millele võib-olla igapäevaselt ei
mõtle. Sellegipoolest on oluline,
et endale seda meelde tuletame.
Kui oleme need teemad endale teadlikule tasandile tõstnud,
valgustab see meie sisemust ja
hing saab võimaluse helisema
hakata.
Viimaks, eriti hästi on, et igal
päeval on võimalus olla parem
kui eelmisel. Selleks saame küsida endalt, mida saame teha,
et minul ja mind ümbritsevatel
oleks hästi. Kuidas saame suurendada valgust praegusel pimedal ajal?
Sellele küsimusele on mit-

meid vastuseid. On võimalik lugeda raamatuid, kuulata saateid,
jutlusi jms. Lisaks saame oma
pereliikmetele,
kolleegidele,
sõpradele, aga ka vaenlastele,
teha midagi head. Naeratada,
soovida siiralt ilusat päeva, kallistada ja lihtsalt olemas olla.
Niisiis, sel imelisel ajal kui
valgus suurema võimu saab ja
päevad jälle pikenema hakkavad, on paslik mõelda neile asjadele, mis meie ümber valgust
loovad ja suurendavad. On juba
trafaretseks saanud ütlemine:
“Püsime negatiivsed!”, aga saame seda praegu hästi endi huvides rakendada: “Püsime negatiivsed pimeduse suurendamise
suhtes!”
Johannes Vergi
EELK Ilumäe koguduse liige

Tänuavaldus
Haljala valla kogudused avaldavad tänu
kõikidele inimestele, kes mööduval aastal
on annetanud koduvalla koguduste toimimiseks ja pühakodade korrastamiseks.
Koguduste eriline tänu kuulub koguduse
annetajaliikmetele, kes oma regulaarsete
liikmeannetuste kaudu väljendavad oma
armastust oma kodukiriku ja jumalariigi
töö vastu Haljala valla pühakodades. Kogudused toimivad ja püsivad ainult tänu
annetustele. Armastus väljendub hoolimises ja enese omast loobumise võimes.
Inimene, kes on valmis jagama ja andma,
on ilmselt saanud osa jumalikust puudutusest. Ristirahvana usume, et see kes
meie oleme ja kõik mis meil on, on Looja
kingitus. Kui me usume, et me kõik oleme
saanud Looja käest, siis oleme hea meelega valmis ka omalt poolt andma Tema
kuningriigi toimimiseks meie koguduste
kaudu. Palume jätkuvat Jumala õnnistust

Hingehoiutelefonil helistamine on
TASUTA.

igale annetajale. Issand õnnistagu ja hoidku Teid! Tehes kogudusele liikme- või
muud annetust pangaülekande kaudu, on
soovitav lisada selgitusse, kelle nimel ja
mille eest annetus tehakse ning annetaja isikukood. See võimaldab saada tagasi tulumaksu ehk ca viiendiku annetuse
suurusest, kuna annetused kogudustele
on tulumaksuvabad. Koguduste arveldusarvete numbrid on iga koguduse lehe
juures.

Helista, kui vajad abi järgmiste probleemidega toime tulemisel:
* surmahirm,
* lein,
* ärevus,
* suitsiidsed mõtted,
* eksistentsiaalsed küsimused,
* spirituaalsed ja religioossed küsimused,
* elumõtte otsingud,
* äng ja elu perspektiivi puudumine,
* üksindus ja tõrjutus,
* suhteprobleemid,
* suhtlemispuudus,
* häbi- ja süütunne.

Täpsem info telefonist ja hingehoiust
www.hingehoid.ee

Õpetaja-hingehoidja Meelis–Lauri Erikson
vastab abivajatele Tel 5345 8594,
e-post: mlerikson @gmail.com
Oma eestpalvesoovid saab jätta ka
Ilumäe koguduse kodulehele:
ilumae.eelk.ee/palvesoovid

KOGUDUSTE KONTAKTID
EELK Haljala Püha Mauritiuse kogudus
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
EELK Käsmu kogudus
Õpetaja Urmas Karileet, tel 5851 5800, urmas.karileet@eelk.ee
Juhatuse esimees Heino Laanemets, tel 517 9359

A/a EE861010502018079003

EELK Ilumäe kogudus
Hooldajaõpetaja Meelis-Lauri Erikson,
tel 5345 8594, mlerikson@gmail.com.
Juhatuse esimees Õie Alt, tel 5809 1356, ilumae@eelk.ee
Kalmistuvaht: Külli Pajuste tel 5561 3039

a/a EE241010502001277003
Annetus tornkella heaks: a/a EE021010031313678227
Vainupea kabel
Mario Luik Vainupea küla selts MTÜ tel 5 559 8316
e-post: marioluik@gmail.com www.vainupea.ee
Sakussaare Metodisti kogudus
Pastor Hans Lahi, tel 563 3084

a/a EE092200221018330949

