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VALLAVANEMA 
VEERG

H ead Haljala valla inimesed, soovin teile 
ilusat kevadet! Päevad muutuvad ühe 
pikemaks, ilm läheb soojemaks ja loo-

detavasti pole ka teised kevademärgid kaugel. 
Märtsi keskel lõppes Haljala koolihoone 

ja võimla ehitamise hange. Pakkumise esitas 
seitse ettevõtet ning maksumused algasid ala-
tes seitsmest miljonist eurost. Nende numbrite 
üle ei saa ilmtingimata rõõmustada, aga kur-
vastamiseks pole ka põhjust. Ehitusturul on jä-
relikult seis selline ja peame sellega hakkama 
saama. Praeguse koolihoone seisukord pole 
juba ammu kiita, mistõttu pole muud lahen-
dust, kui täita lubadus koolipere ees ja asuda 
uut koolimaja ehitama. Vallavalitsuses teeme 
pingutusi selleks, et koolihoone ehitamine al-
gaks juba peagi. Aprillikuu vallalehe ilmumise 
ajaks peaks ehitushanke võitja selgunud olema 
ning loodetavasti oleme taas samm lähemal 
hankelepingu sõlmimiseni. Kindlasti hoia-
me 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 jutu-
teemadest kuhugi kadunud. 

COVID-19 viiruse levikuga on olukord väga 
halb. Nakatumisnäitaja pole ootustele kohaselt 
langenud, mis annavad ilmselt märku piiran-
gute 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 pea-
me - meie uskumused ei tohi aga tulla teiste 
tervise arvelt. 

Eesliinitöötajad on vaktsineeritud ning 
nüüd on järg riskirühmade käes. Vaktsiini- 
süstid on saanud ka meie valla haridusasutus-
te õpetajad, sotsiaalvaldkonna töötajad ning 
osaliselt elutähtsate teenuste osutajad. Nüüd 
on järg riskirühmade ja loodetavasti juba 
peagi kõigi soovijate käes. Haljala valla elani-
kud, laseme ennast võimalusel vaktsineerida. 
Piirangutest kinnipidamine ning vaktsinee-
rimine on parimad vahendid viiruseahelate 
murdmiseks. Vaktsineerimisega seotud kü-
simustele 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! 

Ivar Lilleberg
vallavanem

18. märtsil lõppes Haljala Kooli ehitustööde 
hankele pakkumiste esitamine. Pakkumise Hal-
jala 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 koo-
lihoone ja võimla ehitamine, samuti köstrimaja 
ümberehitamine raamatukoguks ning praeguste 
hoonete lammutustööd koos muude uute hoo-
nete ehitamiseks vajalike töödega. 

Haljala vallavanem Ivar Lillebergi sõnul ei saa 
pakkumuste üle ei rõõmustada ega ka kurvasta-
da: „Ehitusturu seis on järelikult selline ja peame 
sellega toime tulema“. 2021. aasta eelarvesse on 

planeeritud koolihoone ehituseks 5 872 468 eu-
rot ja köstrimaja renoveerimiseks 250 000 eurot. 
Koolihoone ehitamiseks on Innovelt saadud toe-
tus kogusummas 2 605 859 eurot. 

Lehe ilmumise ajaks peaks olema hankevõitja 
selgunud ning järgmised sammud hankelepingu 
sõlmimiseni astutud.

„Kindlasti avaldab koolihoone ja võimla ehita-
mine vallaeelarvele tugevat survet, kuid ilmselt 
mõistame me kõik, et teist varianti pole ning Hal-
jala peab uue koolihoone saama. Olukord prae-
guses 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. Hanketule-
mused tehakse teatavaks hankemenetluse lõp-
pedes. 

Vallavalitsus teeb hetkel koos kooliperega et-
tevalmistusi kooli asenduspindadele kolimiseks. 
Tänase kava põhjal on koolihoone ehitamise 
ajaks asenduspinnad järgmised: lasteaias I, II ja 
üks III klass;  noortekeskuse majas VI ja IX klas-
sid, tehnoloogia, käsitöö ja kunst; rahvamajas V, 
VII ja VIII klassid ja sisetingimuste kehaline kas-
vatus, muusika; vallavalitsuse Haljala teenuskes-
kuses IV klass. 

HVS 

Haljala vald vabastab ajutiselt lapsevanemad  
lasteaia kohatasu maksmisest 

H aljala Vallavalitsuse ettepanekul otsustas 
Vallavolikogu 23. märtsil toimunud istun-
gil sarnaselt 2020. aasta kevadele vabas-

tada 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 lapse-
vanematel lapsi lasteaeda mitte viia. Paljud lap-
sevanemad peavad soovitusest kinni, mistõttu on 
laste arv Haljala Lasteaias Pesapuu ja Võsu Kooli 
lasteaiarühmades piirangute rakendamise algu-
sest alates märkimisväärselt vähenenud. 

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg sõnas, et Val-
lavalitsus mõistab, et piirangud põhjustavad pal-
judele peredele majanduslikku ebakindlust. „Ta-
hame 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 ot-
suse taustal oli nüüd sellise otsuse tegemine ai-
nuõige.  „Ühelt poolt on tegemist vähemalt sama 
keerulise olukorraga väikelastega perede jaoks, 

kui see oli eelmisel aastal.  Teiselt poolt ka õigus-
tatud ootus, sest olukord pandeemia levikuga on 
praegu isegi kordades halvem. Selline otsus on 
üks neist tegudest, kus kogu vald ühtse kogukon-
nana 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 en-
diselt võimalus lapsed lasteaeda viia.

HVS 

Haljala Kooli 
ehitustööde hankele 
esitati seitse pakkumist

Kuidas olla sama  
õnnelik kui  
soomlane ja  
taanlane?
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COVID-19 nakatunute 
statistikat avaldatakse 
omavalitsuse täpsusega
Ida regiooni (Ida- ja Lääne-Virumaa) COVID-19 nakatunute sta-
tistika koondatakse edaspidiselt ühte tabelisse. Alates 14. märt-
sist näeb antud tabelist lisaks nakatunute arvule ka 14 päeva na-
katunute arvu ning kogu nakatumiste suhtarvu.

Statistika leiab aadressilt bit.ly/2NLbVEV. Viite COVID-19 
nakatunute statistika andmeteni leiab ka valla koduleheküljelt 
„Kiirelt leitava“ rubriigist. 

Lühiülevaade Haljala valla 
2021. aasta eelarvest

Veebruaris kinnitas vallavolikogu 2021. aasta eelarve. Tänavuse 
aasta eelarves on põhitegevuse tuludeks planeeritud 6 188 239 
eurot. Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 6  174  599 eurot. 
Laenu on arvestatud investeeringute elluviimiseks võtta 3,8 mil-
jonit eurot. 

PÕHITEGEVUSE TULUD:
• maksutulu osakaal on 71,34% ehk 4,4 miljonit eurot;
• maamaksu laekumiseks on planeeritud 330 000 eurot;
• kaupade ja teenuste müügist saadavad tulud moodustavad 

3,83% ehk 237 100 eurot;
• toetused moodustavad eelarvest 24,4 protsenti summas 1,5 

miljonit eurot;
• muud tulud on planeeritud summas 25 500;
• reklaamimaksuna on arvestatud laekumisi 5000 euro eest.

PÕHITEGEVUSE KULUD:
• toetused summas 303 500 eurot;
• tegevuskulud moodustavad 95% eelarves ehk 5 871 099 eu-

rot, sh tööjõukulud 3,3 miljonit, majanduskulud 2,4 miljonit ning 
muud kulud 100 000 eurot.

Investeerimistehinguid on planeeritud üle 4,2 miljoni 
euro eest. Suurimaks investeeringuks 2021. aastal on Haljala 
alevikku uue õppehoone ehitamine. 

Teised investeeringud on seotud taristu korrashoiuga, seal 
hulgas teede ja tänavate parandamine, munitsipaalhoonete re-
mont, tänavavalgustuse kaasajastamine ning kergteede rekonst-
rueerimine.

2020. aasta lõpus oli netovõlakoormus 1,7 protsenti põhite-
gevuse tuludest. Käesoleva aasta lõpuks on netovõlakoormuse 
prognoos umbes 64 protsenti. Laenu võetakse investeerimiste-
hingute tegemiseks. 

2021. aasta eelarve ja selle seletuskirjaga saab tutvuda Haljala 
valla kodulehel: www.haljala.ee/eelarve-2021.

HVS

SAAME TUTTAVAKS

Haljala vallavalitsuse meeskonnaga liitus uus 
planeerimis- ja keskkonnaspetsialist

Alates 15. märtsis alustas Haljala vallavalit-
suses tööd uus planeerimis- ja keskkonna- 
spetsialist Merje Verhovitš.

Merje on omandanud kõrghariduse Tal-
linna Tehnikakõrgkoolis tehnoökoloogia 
erialal. Ta on alustanud õpinguid Tallinna 
Tehnikaülikooli magistriõppes. Enne Hal-
jala vallavalitsuses tööle asumist töötas 
Merje Keskkonnaametis veespetsialistina. 

Merje sõnab, et planeerimis- ja keskkon-
naspetsialisti ametikoht pakkus talle huvi ja 
sellest sündis ka mõte kandideerida „Antud 
ametikoht tundus huvitav ja nägin selles 
võimalust ennast arendada ka planeerin-
gute valdkonnas. Mulle meeldib saada uusi  
kogemusi, laiendada silmaringi ning vastu 
astuda uutele väljakutsetele,“ lisas Mer-
je Verhovitš. Kandideerimist toetasid ka 
Merje varasem töökogemus ning hariduslik 
taust. 

Merje peamisteks tööülesanneteks 
planeerimis- ja keskkonnaspetsialistina 
on menetleda planeeringuid, lahendada 
keskkonnaalaseid küsimusi, korraldada 
jäätmekäitlust, koordineerida hajaasustu-

se programmi meie vallas ja paljud muud 
olulist. Merje töö teeb meie vallas veelgi 
erilisemaks Lahemaa rahvuspark, kuna üle 
40 protsendi valla territooriumist asub eri-
tingimustega rahvuspargi aladel. 

Uuelt töökohalt ootab Merje seda, et tööl 
igav ei hakkaks: „Töö peab olema põnev, 
usun, et antud valdkond pakub põnevust 
küllaga, samuti võimalust eneseteostuseks.“ 

Merje soovib oma teadmistega vallarahvale 
igakülgselt kasuks olla. Vallavalitsuse kol-
lektiivi kohta sõnab Merje, et kõik on olnud 
väga abivalmid ning sisseelamine meeskon-
da sujub kenasti. 

Vabal ajal tegeleb Merje harrastajate tase-
mel jalgpalliga, samuti osaleb ta Naiskodu-
kaitse tegevustes. „Viimane aasta pole minu 
hobidega tegelemist väga soosinud, kuid 
tavapärastes tingimustes tegelen aktiivselt 
harrastusjalgpalliga ning mõned kuud tagasi 
liitusin ka Naiskodukaitsega,“ sõnab Merje, 
„ühtlasi käin koos koeraga jooksmas ja aeg-
ajalt osalen ka jooksuvõistlustel.“ 

Tervitame vallavalitsuse meeskonna 
poolt Merjet oma meeskonda ning soovime 
talle tööalaselt palju edu!

Planeerimis- ja keskkonnaspetsia-
list Merje Vehrovitši kontakt:
tel +372 505 1127
e-post merje.verhovits@haljala.ee
Merje töötab vallavalitsuse Haljala 
teenuskeskuses

Piirangud mõjutavad ka 
valla asutuste tööd

A lates 11. märtsist kehti-
vad üle Eesti ranged pii-
rangud koroonaviiruse 

levikust tingitud olukorra tõttu. 
Piirangud kehtivad esialgu kuni 
11. aprillini. 

VALLAVALITSUS
Alates 10. märtsist ei toimu Hal-
jala vallavalitsuses kodanikke 
vastuvõttu. Kontaktide vähen-
damiseks töötatakse osaliselt 
kodukontorist. Selline töö-
korraldus kehtib esialgu kuni  
11. aprillini. 

Ametnikega on võimalik 
vallavalitsuse tööaegadel 
ühendust saada telefoni 
ja e-posti teel. 

Kontaktid leitavad veebilehelt: 
www.haljala.ee/kontaktid.

Lisainformatsioon tel 325 
8630 ja 510 6244 või e-post 
haljala@haljala.ee

HARIDUSASUTUSED
Haljala valla koolid on alates 
10. märtsist kuni Vabariigi Va-
litsuse edasiste korraldusteni 
distantsõppel. Täpsemat infor-
matsiooni distantsõppe korral-
dusest ning toidupakkide jaga-
misest edastavad koolid oma 
infokanalite kaudu.

Võsu Kooli ja Haljala  
Lasteaed Pesapuu laste- 
aiarühmad on avatud ning 
vajaduse korral on võima-
lik lapsi lasteaeda viia. 

Vabariigi Valitsuse soovitus on 
lapsi lasteaeda viia ainult äär-
mise vajaduse korral.

Lisainformatsioon Haljala 
Kool tel 325 0900, Võsu Kool 
tel 323 8390, Haljala Lasteaed 
Pesapuu tel 325 0412, vallava-
litsuse haridusjuht Kristi To-
mingas tel 5361 8907.

Noorsootöö korraldusest 
loe lähemalt lk 4.

HALJALA  
VALLARAAMATUKOGU
Haljala valla raamatukogud 
töötavad lähtuvalt valitsuse pii-
rangutest, seetõttu on võimalik 
raamatukogudest ettetellimi-
sega laenutada väljaandeid (sh 
tagastamine), laenutada kon-
taktivabalt ja kasutada eelre-
gistreerimisel arvutit. 

Palume teavikute ettetellimi-
seks ja kontaktivabaks laenu-
tamiseks helistada oma raama-
tukogu telefonil või saata soov 
meili teel: 

• Haljala Vallaraamatukogu - 
325 0602, haljalark@haljalavald.
ee

• Aaspere haruraamatukogu 
- 325 0588, aaspererk@halja-
lavald.ee

• Karepa haruraamatukogu - 
322 1821, karepark@haljalavald.
ee

• Varangu haruraamatukogu - 
Essus 329 2133, varangurk@hal-
jalavald.ee

• Vergi haruraamatukogu - 325 
2595, vergirk@haljalavald.ee

• Vihula haruraamatukogu - 
329 2631, vihulark@haljalavald.
ee

• Võsu haruraamatukogu - 325 
8648, vosurk@haljalavald.ee

• Võsupere haruraamatukogu 
- 323 4130, vosupererk@halja-
lavald.ee

Broneerida saab  
raamatuid ka  
www.lugeja.ee/kaudu. 

Raamatuid saab tagastada ole-
nemata lahtiolekuaegadest ta-
gastuskasti.

HALJALA VALLA  
SPORDIKESKUS
Haljala võimla ning Võsu spor-

dihoone on suletud kuni 11. 
aprillini või Vabariigi Valitsuse 
täiendava korralduseni. Lisain-
fo tel 502 0612.

HALJALA RAHVAMAJA
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 
korraldusele ei ole kultuuri-
sündmuste korraldamine luba-
tud. Peatatud on ka huviringide 
tegevus.

Edasi lükatud sündmuste 
kuupäevade muudatusi saab 
jälgida rahvamaja kodulehel 
www.haljalarahvamaja.ee/. Li-

sainformatsioon tel 325 0444

Selline asutuste töökorral-
dus kehtib lähtuvalt Va-
bariigi Valitsuse 9. märtsi 
korraldusest. 

Piirangud võivad viiruseleviku-
ga seotud olukorrast tingituna 
muutuda. Täpset ja ajakohast 
informatsiooni leiab valla ko-
dulehelt ning veebilehelt www.
kriis.ee.
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Vallavalitsuse istungid
17.02.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE

• Määrati sotsiaaltoetus viiele isikule kokku summas 1290 
eurot.

• Määrata ühele õpilasele huvikooli õppuri toetus.
• Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras ja tähtaja-

liselt korraldatud jäätmeveoga perioodiliselt mitteliitunuks.
•  Määrati Ilumäe külas Muidiku, Eru külas Mäe, Haili kü-

las Tauli, Sagadi külas Kiviku ja Sauste külas Kärka katast-
riüksuste jagamisel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja 
sihtotstarbed.

• Määrati Vihula külas Summaveere katastriüksuse uueks 
koha-aadressiks Vihula küla, Saarma.

• Otsustati määrata Haljala kalmistu ühissõidukipeatuse 
uueks nimeks Marga ja avalikustada eelnõu valla kodulehel 
15 päevaks põhjendatud ettepanekute ja vastuväidete esita-
miseks.

• Väljastati ehitusluba Karepa külas Karepa sadam katastri-
üksusel Karepa sadama ehitustööde 2. etapi - teeninduskai ja 
slipi püstitamiseks, rajamiseks.

• Väljastati kasutusluba Vainupea külas Rannakivi katastri-
üksusel suvemaja ja abihoone ning Toolse külas Rohna ka-
tastriüksusel mobiilimasti kasutamiseks.

• Otsustati seada tähtajaline ja tasuline hoonestusõigus 
Haljala alevikus asuvale Uus põik 21 kinnistule.

• Kinnitati Haljala valla kriisikomisjon uues koosseisus: ko-
misjoni esimees vallavanem Ivar Lilleberg, komisjoni aseesi-
mees majandusspetsialist Martti Sikka ja komisjoni liikmed 
vallasekretär Riina Must, sotsiaaltöö juht Airi Öösalu, Haljala 
Kooli direktor Ivo Tupits, Võsu Kooli direktor Aet Kruusi- 
mägi, Haljala Lasteaed Pesapuu direktor Riina Tamberg, Hal-
jala Rahvamaja juhataja Martti Samolberg, AS Haljala Soojus 
juhataja Aivar Maurer ja MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrje-
ühing esindaja Valdek Kilk.

25.02.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Kehtestati Haljala valla Vanamõisa küla Õiekobara maa-

üksuse detailplaneering.
• Otsustati jätta algatamata Võsu aleviku Kooli tn 1 maaük-

suse detailplaneeringu keskkonnamõjude hindamine.
• Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi 

OÜ kasuks Võsu alevikus Lootuse tänava katastriüksusele, 
pindalaga 757 m2 ja Mere tänav //Rakvere tee// Viru tänav ka-
tastriüksusele.

• Määrati projekteerimistingimused Haljala alevikus Mets-
vindi tee 3 tankla (Olerex tankla) ja Vergi külas Mustoja ka-
tastriüksusel hoone laiendamise ja komplekse renoveerimise 
projekti koostamiseks.

• Väljastati ehitusluba Haljala alevikus Tallinna 13 (Haljala 
Rahvamaja) katastriüksusel küttesüsteemi rekonstrueerimi-
seks ja Kõldu külas Mäealuse katastriüksusel puurkaevu ra-
jamiseks.

• Tehti volikogule ettepanek Haljala vallavalitsuse struk-
tuuri ja koosseisude muutmiseks ning esitati vastav eelnõu.

• Tehti volikogule ettepanek reguleerida hüvituse maksmi-
ne vallavanema asendamise korral ja esitati vastav eelnõu.

• Tehti volikogule ettepanek ühtlustada ühinemisjärgsed 
vee-ettevõtja määramise otsused ja määrata Haljala valla hal-
dusterritooriumil vee-ettevõtjaks Aktsiaselts Haljala Soojus 
ning esitati vastav eelnõu.

03.03.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Istungist võtavad osa Lahemaa Turismiühingu juhatuse 

liikmed Kaisa Linno ja Anneli Kivisaar, kes tutvustavad MTÜ 
tegevust. 

• Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 
668,45 eurot.

• Määrati ühele isikule hooldaja ja hooldajale hooldajatoe-
tus.

• Otsustati osaleda projektis „Kodud tuleohutuks 2021“ ja 
moodustada komisjon kooseisus: esimees sotsiaaltöö juht 
Airi Öösalu ja liikmed sotsiaaltööspetsialist Eha Veem ja sot-
siaaltööspetsialist Urve Vogt.

• Kiideti heaks ühe isiku eluaseme kohandustööd ning loeti 
tehtud investeering vajalikuks ja põhjendatuks.

• Väljastati Balti Teenused OÜ-le luba reklaami paigalda-
miseks Kisuvere külas Piiripõllu kinnistule ajavahemikul 
01.01.2021 kuni 31.12 2021.

• Kinnitati alates 8. märtsist 2021 Võsu Kooli Vihula laste-
aiarühma lahtioleku ajaks 7.00-18.00.

• Anti nõusolek MTÜ-le Tallinn Reval Rotary Klu-
bi projektlaagri Päikeselaager läbiviimiseks ajavahemikul  
05.-11.07.2021, asukohaga Lainela Puhkeküla, Käsmu küla.

• Määrati projekteerimistingimused Võsu alevikus Mere tn 
43 üksikelamu/perearsti keskus ja Vainupea külas Vaigu ka-
tastriüksuse üksikelamu projekterimiseks.

• Väljastati ehitusluba Võsu alevikus Mere tn 55a ehitise 
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.

• Tehti volikogule ettepanek nõustuda Altpere liivakarjääri 
keskkonnaloa, nr L.MK/333549, muutmise taotluse menet-
lusse võtmisega ja esitati vastav eelnõu.

• Tehti volikogule ettepanek nõustuda Kaasiku III kruusa-
karjääri keskkonnaloa, nr L.MK/320821, muutmise taotluse 
menetlusse võtmisega ja esitati vastav eelnõu.

• Tunnistati Mere tänav 36-12, Võsu alevik mitteeluruumi 
üürile andmisel edukaks Mereresto OÜ pakkumus.

• Eraldati Haljala valla 2021. aasta eelarvest vallas tegutse-
vatele mittetulundusühingutele ühekordset ja tegevustoetust 
kogusummas 50 000 eurot ja investeeringutoetust kogusum-
mas 40 000 eurot.

• Eraldati Haljala valla 2021. aasta eelarvest 20 000 eurot 
MTÜ-le Vergiranna Selts seltsihoone renoveerimiseks.

• Otsustati osaleda ELVL projektis, mille eesmärk on ana-
lüüsida vallavalitsuses kasutatavate peamiste infosüsteemide 
vastavust õigusaktidele. Osaleva KOVi omaosalus on 300  
eurot.

10.03.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus ühele isikule summas 250 eurot.
• Otsustati tasuda ühe isiku transpordikulud eriarstil  

käimiseks.
• Eraldati vallaeelarve reservfondist 5000 eurot põlengus 

kannatada saanud elumaja taastamiseks.
• Määrata ühele õpilasele huvikooli õppuri toetus.
• Anti nõusolek tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse 

seadmiseks Haljala valla kasuks Haljala vallas Võsu alevikus 
Kingu silla ja Simona silla vahelise kõnnitee rajamiseks.

• Määrati Palmse külas Päikesevälja katastriüksuse jagami-
sel tekkivate katastriüksuste lähiaadressid ja sihtotstarbed.

• Tehti volikogule ettepanek nimetada kaks liiget Peeter  

Toominga nimelise fotopreemia (2021) konkursi komisjoni.

17.03.2021 ISTUNGI KOKKUVÕTE
• Määrati sotsiaaltoetus kolmele isikule kokku summas 

661,18 eurot.
• Anti nõusolek MTÜ-le Free Flow Studio projektlaagri 

Dance Until U Drop läbiviimiseks Männisalu Puhkekeskuses 
ajavahemikul 04.-10.07.2021 ja 11.-17.07.2021.

• Määrati huvilaagri toetus ühele õpilasele.
• Kehtestati üle 8 tonnise registrimassiga transpordivahen-

dite liikluskeeld kahekümne neljal Haljala valla avalikult ka-
sutataval teel.

• Määrati Haljala alevikus, riigiteel nr 17177 Haljala - Käs-
mu, asuva Haljala kalmistu peatuse uueks kohanimeks Marga. 
Haljala kalmistu peatus asus seni kahes kohas, riigiteel nr 17177 
Haljala - Käsmu ja riigiteel nr 17166 Haljala – Karepa. Võsu mnt 
äärse Haljala kalmistu peatuse nime muutmiseks ettepanekute 
saamiseks pöördus vallavalitsus Haljala kandikogu poole. Hal-
jala kandikogu esitas FB grupis kogutud ettepanekute alusel 
uueks kohanimeks Maheda. Maheda ja ka Mahedaküla ei osu-
tunud sobivaks, sest Haljala alevikus on juba Maheda tänav ja 
tänava nime muutmine tooks kaasa kortermajade ja eramajade 
ning ettevõtete aadresside muutmise. Marga on kohanimeks 
sobiv, sest maakonnas ei ole teist sama kohanime ning Marga 
on samas asunud vana talukoha nimi. Eelnõu avalikustamise ajal 
rohkem põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud. 

• Anti nõusolek tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse 
seadmiseks Haljala valla kasuks Haljala alevikus Haljala jalg-
ratta- ja jalgtee maa-alale.

• Väljastati kasutusluba Võsupere külas Tööstuse katast-
riüksusel olevale PVC hallile, Võhma külas Kanguste-Ten-
nukeste katastriüksusel töökoja laiendusele, Vihula külas 
Mõisaõue katastriüksusel hotell-veekeskusele ja Altja külas 
Võilille katastriüksuse abihoonele.

• Väljastati ehitusluba Vergi külas Mustoja katastriüksuse-
le töökoja ehitamiseks ja Liiguste külas Aru katastriüksusele 
puurkaevu rajamiseks.

• Määrati projekteerimistingimused Võsu alevikus Koidu tn 
6 katastriüksusele suvila püstitamiseks.

• Tunnistati Võsu alevikus Mere tänav 36-M12 (ADS Mere 
tn 36-12) mitteeluruumi üürile andmiseks korraldatud enam-
pakkumine nurjunuks ja otsustati muuta enampakkumise tin-
gimusi ja panna nimetatud mitteeluruum korduvale avalikule 
kirjalikule enampakkumisele.

• Nõustuti kogukonnakomisjoni ettepanekuga jätta põhi-
määruse muutmise eelnõu tekstist välja kandi piiride määra-
mist puudutav osa ning esitati eelnõu muudetud kujul voliko-
gule menetlemiseks. Kandi piirid ja sellesse kuuluvate külade 
ja alevike loendi kinnitab vallavolikogu.

• Nõustuti eelarve- ja majanduskomisjoni ettepanekuga 
ning jätta eelnõu tekstist välja vallavalituse liikmele hüvituse 
määramise muutmine ning esitati eelnõu muudetud kujul vo-
likogule menetlemiseks.

• Tehti volikogule ettepanek vabastada lapsevanemad las-
teaia kohamaksu tasumisest 2021. aasta aprilli- ja maikuus 
ning esitati vastav eelnõu.

• Infotunnis oli arutusel koostöökokkuleppe sõlmi-
mine MTÜga Lahemaa Turismiühing ja perearstide  
toetamisvõimalused.

Maa-ameti avaliku elektroonilise enampakkumise teade
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakku-
mise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumisi saab 
elektrooniliselt esitada riigimaa oksjonikeskkonnas aadressil riigi-
maaoksjon.ee kuni 07.04.2021 kella 14:00-ni.  

Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressil 
www.maaamet.ee. 

Maakond Omavalitsus Asustusüksus Aadress Katastritunnus Pindala SO* Alghind Tagatisraha

Lääne-Viru 
maakond

Haljala vald Kandle küla Mõisamaa 19003:001:0234 3,37 ha M100%
maatulun-
dusmaa

9440.- 940.-

Vallavolikogu istung
ISTUNG NR 48
Veebikeskkonnas Microsoft Teams 23. märtsil 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, Mar-
gus Punane, Anti Puusepp, Greete Toming, Triin Toming, Tea 
Treufeldt, Aide Veinjärv ja Vello Väinsalu. 

Määrusega nr 88 vabastati vanemad 1. aprillist kuni 31. mai-
ni 2021 munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava 
osa maksmise kohustusest.

Määrusega nr 89 muudeti vallavolikogu ja vallavalitsuse liik-
metele ning vallavolikogu komisjonide liikmetele hüvituse 

maksmise korda. Korda lisati vallavalitsuse liikmele hüvituse 
maksmine vallavanema asendamisel 20% vallavanema tööta-
sust proportsionaalselt asendamise ajaga ning isikliku sõiduau-
to kasutamise kulude hüvitamine Vabariigi Valitsuse poolt keh-
testatud korras ja piirmääras, proportsionaalselt asendamise  
ajaga.

Määrusega nr 90 muudeti Haljala valla põhimäärust. Põhi-
määrusesse lisati regulatsioon vallavalitsuse töö jätkamiseks 
vallavanema volituste ennetähtaegse lõpetamise puhul. 

Otsusega nr 173 määrati Haljala valla haldusterritooriumil 
vee-ettevõtjaks Aktsiaselts Haljala Soojus tähtajaga kümme 
aastat, alates 01.04.2021 kuni 31.03.2031. 

Otsusega nr 174 nõustuti Altpere liivakarjääri keskkonnaloa 
nr L.MK/333549 muutmise taotluse menetlusse võtmisega. 

Otsusega nr 175 nõustuti Kaasiku III kruusakarjääri keskkon-
naloa nr L.MK/320821 muutmise taotluse menetlusse võtmi-
sega.

Otsusega nr 176 nimetati Haljala Vallavolikogu esindajateks 
Peeter Toominga nimelise fotopreemia (2021) konkursi komis-
jonis Maiga Parksepp ja Avo Seidelberg.

Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla 
kantseleis ja elektroonilises dokumendiregistris veebilehel:  
www.haljala.ee.
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LIFE programm paneb keskkonnaprojektidele õla alla

K uidas tuua minevikus ohtralt kuiven-
datud Lääne-Virumaa sooaladele 
tagasi normaalne veetase või paran-

dada rannikualade ja kohalike veekogude 
seisundit suurel määral, kui finantsilisi va-
hendeid kohalikul tasemel selleks napib? 
Üheks selliseks Euroopa Komisjoni instru-
mendiks on LIFE programm, mille abil on 
kohalikel omavalitsustel, riigiasutustel ja 
ettevõtjatel võimalus oma projektile rahas-
tust taotleda.

LIFE programm annab võimaluse ja va-
hendid midagi Lääne-Virumaa keskkonna 
heaks ära teha nii, et see ka reaalselt olulist 
mõju avaldaks. Lahendused peavad seal-
juures arvestama meid ümbritseva kesk-
konnaga, pakkudes ka majanduslikku ja 
sotsiaalset mõju.

PALJU HÄID NÄITEID
Lääne-Virumaal ja mujal Eestis on LIFE 
projekte edukalt läbi viidud juba aastaid. 
Et piirkonnast võib leida suurel hulgal soid, 
mida põllumajanduslike alade ning met-
sade tarvis möödunud sajandil kuivenda-
ti, on LIFE Mires Estonia projekt võtnud 
eesmärgiks sooalad elustada, taastades seal 
soole omase veetaseme ning andes seeläbi 
uue võimaluse paigale omastele eluvormi-
dele. Ühtlasi on rekonstrueeritud projekti 
raames paljudele juba tuttavaks saanud 
Tudu metsaonn ja selle juurde viiv laudtee-
ga õpperada, et sooturismi veelgi elavdada.

Et lähedalasuvad veekogud kannatavad 
kohalike tööstusjäätmete tõttu reostuse 
all, sai möödunud aastal alguse LIFE IP 
CleanEst projekt, mille raames puhasta-
takse Lääne- ja Ida-Virumaa veekogusid, 
et anda muuhulgas uus võimalus sealsetele 
elustikele. 10 aastat vältavate tegevuste käi-
gus loodetakse luua ka isetaastuv lõheliste 
asurkond ja jõeliste elupaikade kudealad.

LIFE soosib erinevate Euroopa Liidu 
riikide koostööd, mille tulemusel tehakse 
Eestis ühisprojekte ka teiste maade spetsia-
listidega, näiteks Soomega. Kuna mõlema 
riigi rannikualadel on probleemiks luiteala-
de, nõmmede ja liivikute kadumine, on 
Eesti-Soome ühisprojekti Coastnet LIFE 
eesmärgiks tervendada mõlema riigi ran-
nikumere ja -koosluste, väikesaarte, jõgede 
ja kallaste elupaiku ja vee-elustikke. Kuna 
mainitud alad on paljudele lindudele pesit-
susalaks ning rändlindudele peatuspaigaks, 
võimaldab kahe riigi koostöö selles vald-
konnas ühiselt suuremaid tegusid ellu viia.

Samuti tegid omavahel tihedalt koostööd 
Eesti ja Taani, kes seadsid DRAGONLIFE 
projekti raames tähelepanu keskpunkti 
Euroopa riikides ohustatud suur-rabakiili 
ja mudakonna asurkonnad. Selleks oli tar-
vis säilitada ja taastada mõlema liigi jaoks 
hädavajalikke väikeveekogusid. Erinevaid 
tegevusi viidi läbi nii Eesti kui Taani eri-
nevates rahvus- ja looduskaitsealadel, mis 

kõik kuuluvad Natura 
2000 võrgustikku.

KASTIST VÄLJA
LIFE programmil 
on sel aastal kokku 
neli suunda: loodus 
ja elurikkus; ringma-
jandus ja elukvaliteet 
(sh õhukvaliteet, mul-
lastik, vesi, jäätmed, 
kemikaalid, müra, ressursikasutus ja -tõhu-
sus); kliimamuutuste leevendamine ja nen-
dega kohanemine ning puhtale energiale 
üleminek. Raha võiks sealjuures eelkõige 
taotleda just suure mõjuga, s.t poolemil-
joniliste ja suuremate ettevõtmiste jaoks, 
milleks Eestil siseriiklikke vahendeid alati 
ei jätku.

Hea projekti eelduseks on keskne idee, 
mistõttu on oluline, et projekti lugeja saaks 
aru, milles seisneb probleem, kuidas seda 
lahendama asutakse, milliseid tegevusi 
planeeritakse ning millist tulemust taot-
letakse. Idee võiks tulla kastist väljapoole 
mõtlemisest ja teadmisest, et LIFE soovib 
näha praktilisi, käegakatsutavaid tulemeid, 
millega panustatakse reaalselt ja otseselt 
projekti seatud eesmärkidesse.

Väga oodatud on projektid, mis keskkon-
nas midagi paremaks teevad ja mida saaks 
hiljem laiemalt rakendada. Näiteks oleks 
soovituslik tutvuda Euroopa rohelise kok-
kuleppega ja kliimapoliitika põhialustega 
aastani 2050, mis annavad ülevaatliku pildi 
nii ELi kui ka Eesti prioriteetidest.

MILLINE ON HEA PROJEKT?
Sageli võib tekitada asjaosalistes küsimusi, 
millistele projektidele rahastust jagatakse 
ning millistele mitte. Siinkohal tasub mai-
nimist, et hea projekt on uudne Euroopa 
Liidu tasemel, mistõttu tuleks projekti kir-
jutajal mõelda laiemalt, mitte ainult Eestile.

Eduka ning laiahaardelise projekti eel-
duseks on ka kirglikud ja teemat hästi val-
davad inimesed, kes tajuvad valdkonnas-
iseseid probleeme ning oskavad neile ka 
lahendust näha. Seega peab projekti mees-
kond koosnema oma ala ekspertidest ning 
kui need on leitud, hakatakse arutama ja 
mõtlema, kus on kõige kriitilisem murekoht 
ning kuidas annaks seda parandada.

Kindlasti tasuks projekti kirjutamisel 
läheneda probleemile laiemalt ja uurida, 
mida teistes riikides samas valdkonnas juba 
tehtud on. Heal projektil on partnereid 
mitmest riigist, mis näitab teema olulisust 
laiemalt, samuti hinnatakse selliseid pro-
jekte üldjuhul kõrgemalt.

IDEEDELE JAGUB VÕIMALUSI
LIFE programm pole aga ainus võimalus 
keskkonnategevuste täideviimiseks. Muu-
hulgas aitab ideid ellu viia Horisont, mis 

on maailma suurim 
teadus- ja arenduste-
gevust ning rahvusva-
helist koostööd toetav 
programm.

Horisont ja LIFE 
on omavahel tihedalt 
seotud – nii mõnigi 
keskkonnaprojekt on 
enne LIFE programmi 
alustanud Horisondist, 

mis peab oluliseks kolme suunda: oodatud 
on projektid, mille käigus toetatakse tipp-
tasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele 
lahenduste otsimist või juhtpositsiooni saa-
vutamist tööstuses selleks vajaliku teaduse 
abil. Seega keskendub Horisont eelkõige 
teadusuuringute läbiviimisele ning aitab 
neid eesmärgipäraselt täide viia. Miks mitte 
koguda alustuseks tõenduspõhist teadus-
likku materjali, mille tulemusi annaks hõlp-
salt ära kasutada LIFE programmi tarvis?

Sarnaselt Horisont programmiga saab 
projekti jaoks raha taotleda ka Euroopa 
Liidu Innovatsioonifondist, mille puhul 
keskendutakse innovaatiliste madala sü-
sinikususaldusega tehnoloogiate arenda-
misele ja kasutuselevõtule. Sealhulgas on 
võimalik toetust saada projektidele, mis 
leiavad lahendusi süsiniku kinnipüüdmi-
sele, ladestamisele ja utiliseerimisele või 
loovad kasvuhoonegaaside kokkuhoidu 
energiaintensiivses tööstuses.

KÜSI JULGELT ABI
Programmi taotlusvoorud avanevad juba 
sel kevadel. Täpsemat infot projekti kirju-
tamisega seotud küsimuste ning tähtaegade 
kohta jagavad LIFE kontaktisikud, kes jul-
gustavad esitajaid nendega otse ühendust 
võtma.

Keskkonnaministeeriumis ja Keskkon-
nainvesteeringute Keskuses töötavad LIFE 
projektijuhid, kes aitavad muuta program-
mi nähtavamaks, tõsta taotlejate teadlik-
kust projekti võimalustest, aidata paran-
dada projektitaotluste kvaliteeti ning leida 
sobivaid partnereid. Ühtlasi on palju kasu-
likku informatsiooni jagada juba rahastuse 
saanud projektide juhtidel.

Tasub meeles pidada, et projekti kirjuta-
mine pole tegelikult nii keeruline, kui es-
mapilgul tundub. LIFE’is on paindlikkust 
ning vajadusel saab teha muudatusi. Kui 
esimesel korral raha saada ei õnnestunud, 
tasub proovida uuesti. Vastavalt tagasisidele 
projekti täiendades võib see järgmisel aas-
tal olla juba palju edukam: julge pealehak-
kamine on pool võitu.

Artikli kirjutamist on rahastatud projek-
tist „LIFE programmist teadlikkuse suu-
rendamine ja projektitaotluste kvaliteedi 
parandamine 2“, mida rahastab Euroopa 
Liidu liikmesriikide keskkonnaprojektide 
kaasrahastamise programm LIFE.

Ohvriabiteenus aitab
Ohvriabisse tasub pöörduda, kui sa ise või keegi Sinu lähedastest 
on langenud hooletuse, halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või 
seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabisse võid pöörduda ka siis, 
kui sulle on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata 
sellest, kas kahjutekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu 
on algatatud kriminaalasi. 
 
KUHU PÖÖRDUDA, KUI VAJAD ABI?

• Helista 112, kui oled ohus, sinuga on juhtunud õnnetus või sa 
oled kuriteo ohver.

• Helista  lasteabitelefonile 116111  või  kirjuta veebivestluses 
aadressil lasteabi.ee, kui soovid teatada abivajavast või hädaoh-
tu sattunud lapsest.

• Ohvriabi kriisitelefoni number 116006 või veebivestlus aad-
ressil palunabi.ee aitab sind ööpäevaringselt ja annab sulle kiiret 
abi, kui oled langenud süüteo, hooletuse või halva kohtlemise 
ohvriks.

• Inimkaubanduse ennetamise ja ohvrite abistamise nõuande-
liinilt +372 660 7320 saad abi, kui sul esinevad inimkaubanduse-
le viitavad tunnused või oled sattunud inimkaubanduse ohvriks 
(näiteks tööalane või seksuaalne ekspluateerimine, kuritegevu-
sele sundimine vms).

• Kui oled mures enda või oma lähedase vägivaldse käitumise 
pärast, saad abi vägivallast loobumise tugiliini numbrilt +372 660 
6077.

• Kui oled kogenud seksuaalvägivalda, saad pöörduda Sulle 
lähimasse ööpäevaringselt avatud seksuaalvägivalla kriisiabikes-
kusesse. 

• Kui oled sattunud vägivalla ohvriks ning vajad koos lastega 
turvalist ööbimist, nõustamist ja tuge, on sul võimalik küsida 
abi naiste tugikeskustest üle Eesti.

• Leia endale lähim  ohvriabitöötaja, kes on sulle toeks ning 
loe oma võimaluste kohta aadressilt palunabi.ee.

Turvalisema elu suunas on koos kõrvalise abiga kindlam astu-
da. Me oleme sinu jaoks olemas!

MURE KORRAL VÕTA ÜHENDUST  
MEIE PIIRKONNA OHVRIABITÖÖTAJATEGA: 
Mari-Liis Org (piirkonna juht), 5860 9053, e-post:  Mari-Liis.
Org@sotsiaalkindlustusamet.ee
Rakvere politseijaoskond (Kreutzwaldi 5a, Rakvere)
Merli Tammi-Jõeveer, 5866 9932, e-post:  Merli.Tammi-Joe-
veer@sotsiaalkindlustusamet.ee

PLANEERINGUTEATED

VANAMÕISA KÜLA, ÕIEKOBARA MAAÜKSUSE 
DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala 
Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 96 
kehtestati Haljala valla Vanamõisa küla Õie-
kobara maaüksuse detailplaneering.

Detailplaneering on üldplaneeringu ko-
hane ning detailplaneeringu eesmärgiks on 
maaüksuse kruntideks jaotamine, kruntide 
ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, 
detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja 
rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, seal-
hulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning ava-
likule teele juurdepääsutee asukoha määra-
mine. Detailplaneeringuala suurus on ca 1,7 
hektarit.

Detailplaneeringu materjalid on leitavad 
ka Haljala valla kodulehel ehituse ja planee-
rimine teemalehel kehtestatud detailpla-
neeringute rubriigis www.haljala.ee/vana-
moisa-kula-oiekobara.

KESKKONNAMÕJUDE HINDAMISE  
ALGATAMATA JÄTMINE
Haljala Vallavalitsus annab teada, et Haljala 
Vallavalitsuse 25.02.2021 korraldusega nr 
97 jäeti algatamata Haljala valla Võsu alevi-
ku Kooli tn 1 maaüksuse detailplaneeringu 
keskkonnamõjude hindamise.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja 
ja kehtestaja on Haljala Vallavalitsus, aadres-
sil Mere tn 6, Võsu alevik. Kontaktandme-
tega tel 325 8630 või 510 6244, e-post: hal-
jala@haljala.ee. Detailplaneeringu koostaja 
on AB Artes Terrae OÜ kontaktandmetega 
Küütri 14, Tartu 51007, telefon 742 0218, 
e-post artes@artes.ee. Keskkonnamõjude 
algatamise või mitte algatamise otsustab 
Haljala Vallavalitsus.

Detailplaneeringule koostas keskkonna-
mõjude eelhinnangu töö number 2020-316 
„Võsu alevik, Kooli tn 1 maaüksuse detailpla-
neeringu keskkonnamõju strateegilise hin-

damise eelhinnang“ (edaspidi eelhinnang) 
Kobras AS. Eelhinnang toob kokkuvõtvalt 
välja, et arvestades Võsu alevikus Kooli tn 
1 maaüksuse detailplaneeringu eesmärki 
ja sisu ei ole ette näha oluliste negatiivsete 
keskkonnamõjude avaldumist, mistõttu ei 
ole vajalik keskkonnamõju strateegilise hin-
damise algatamine planeeringule. Negatiiv-
sete mõjude vältimiseks ja minimeerimiseks 
on oluline lähtuda eelhinnangus toodud tin-
gimustest ja ettepanekutest.

Koostatud eelhinnanguga ja keskkon-
namõjude hindamise algatamata jätmise 
otsusega on võimalik tutvuda Haljala val-
la kodulehel www.haljala.ee/haljala-ale-
vik-kooli-tn-1a-maauksuse-detailplanee-
ring, koostatava detailplaneeringu kaustas, 
Haljala vallavalitsuses ja teenuskeskuses 
kohapeal.

Noortekeskuste kaugtöö
Haljala valla noortekeskused on kaugtööl olnud nüüdseks alates 
veebruari lõpust ja hetkel pole veel kindel, millal saame ruumid 
jälle avada ning kontakttööle naasta. Sellega seoses oleme oma 
töö kolinud virtuaalsesse reaalsusesse: mõlemad noortekesku-
sed tegutsevad Zoomis, püüame leida tegevusi Instagramis ja 
Facebookis, samuti oleme noortele kättesaadavad Messenge-
ris. Haljala Noortekeskuse ja Võsu Noortetoa Facebooki lehed 
on nähtavad ka neile, kellel kontot ei ole: lehe vaatamiseks ei 
pea olema sisse logitud. Kõige uuemat infot meie tegemistest 
leiabki Facebookist ja Instagramist. Kui aga noorel pole ligi-
pääsu Messengerile ega muudele sotsiaalmeedia lehekülgedele, 
siis saab infot küsida ja meiega suhelda ka e-maili teel. Haljala 
Noortekeskusega saab ühendust aadressil haljala.noortekas@
haljalavald.ee ja Võsu Noortetoa meiliaadress on raili.seiton@
haljalavald.ee 

Veebruaris planeerisime 2021. aastat siiski ootuses-lootuses, 
et asjad liiguvad paremuse suunas. Kuu alguses panime paika 
oma suuremad plaanid: kindlasti tahame suvel taas korraldada 
Haljala valla noortele töömalevat - loodetavasti saame anda täp-
semat infot juba mais! Võsule oleme planeerinud traditsioonili-
selt suvise rannanoorteka, samuti on augustis plaanis üks vahva 
laager neile, kes maleva jaoks veel liiga noored on. Muidugi lisa-
sime oma plaanidesse kamaluga noortekaöid ja väljasõite! Nüüd 
kõigil pöidlad kõvasti pihku, et saame oma plaanid ka ellu viia.

Hetkel püüame noorte jaoks igati olemas olla: kuna 2+2 reeg-
lit järgides on lubatud vabas õhus liikuda, siis pakume noorte-
keskuste poolt võimalust kutsuda noorsootöötaja õue jalutama, 
juttu ajama, sobiva ilmaga ka näiteks rattaga sõitma. Viime läbi 
õuetegevusi, mida noored saaksid teha individuaalselt – ilma 
gruppidesse kogunemata. Meie sõnum noortele on: ärge jääge 
üksi! Elu on praegu tavapäratu, üksildus võib lihtsasti ligi hiili-
da, aga noorsootöötajad ootavad väga teiega suhtlemist. Kui õue 
tulla ei viitsi ja ka arvutiekraani ees istumisest on küll, siis võib 
näiteks Messengeri kaudu helistada: tööpäeviti oleme olemas ja 
kättesaadavad kella 19ni (kui me pole noortekate sotsiaalmee-
dias teada andnud teisiti).

Muidugi loodame me kõik ilusa ja vabama suve peale, aga täna 
ja praegu märkame üksteist, hoiame kokku (isegi kui seda füü-
siliselt teha ei saa) ja julgeme vajadusel ka abi küsida. Kui va-
jad tuge, siis peale noorsootöötajate on võimalik pöörduda ka 
peaasi.ee lehele, kus pakutakse väga palju erinevaid võimalusi 
kriisiga toimetulemiseks. Liigu võimalusel värskes õhus, suhtle 
sõpradega, vajadusel leia toetust, et see raske aeg võimalikult 
valutult üle elada. Ootame pikisilmi teie kõigiga taaskohtumist!

Haljala valla noorsootöötajad
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Kirjandivõistlusest  
sai luulevõistlus

A lates 1988. aastast on toimunud Haljala valla kirjandi-
võistlus, mille korraldajaks Haljala Raamatukogu koos-
töös Haljala Kooliga. Esimesel kirjutamisel osalesid Aas-

pere, Haljala ja Annikvere  kooli õpilased, viimastel aastatel aga 
õpilased Haljalast, Kundast, Võsult ja Veltsist. 

Ka sel aastal lootsime, et õpilased kogunevad pidulikult suur-
de saali, saavad kaasa õpetus- ja julgustussõnad ning juba järg-
misel päeval võivad žürii liikmed kirjapandut huviga lugeda. 
Kahjuks on olud sellised, mis ei luba ühistegevust ning otsusta-
sime, et kokku ei saagi. 

Kuna kõike saab teha distantsilt, kaalusime iseseisvat kirjan-
dite kirjutamist. Hinge aga näris kahtlus, et lastel on niigi palju 
distantsõpet ja äkki keegi ei viitsi pikka juttu kodus kirjutada. 
Tekkis luulevõistluse idee. Luulevorme on ju palju – ballaad, 
epigramm, haiku, limerik, ood, poeem, sonett jne. Igaüks saab 
valida, millist ta kirjutada soovib. Mõeldud – tehtud. 

Kuulutasime välja Haljala valla luulevõistluse ja selle tulemu-
sel laekus 52 luuletust 41 autorilt. Teemasid, mille vahel luuletaja 
valida sai, oli kaks: Haljala vald, alevik, kihelkond või raamatu-
kogu, raamat, lugemine. Olgu selgituseks öeldud, et 2021. aastal 
täitub Haljala kihelkonnal 780 aastat ja 100 aastat tagasi loodi 
Haljala Rahvaraamatukogu Selts, mis on Haljala raamatukogu 
ametlikuks eelkäijaks.

Žürii, koosseisus luuletaja ja kirjanik Jaanus Vaiksoo, kunstnik 
ja illustraator Eike Ülesoo, ajakirjanik Anette Parksepp, muusik 
Viivi Voorand ja raamatukoguhoidja Urve Kingumets, otsustas 
esile tuua järgmised luuletajad ja luuletused:

EELKOOL
Drevor Domnin „Haljala“  (Tore ja siiras väikese lapse luuletus.; 
Tore, et autor on vaadanud Haljalat nii lähedalt (oma kodu) kui 
väga kaugelt (päike ja kuu).)

1. -2. KLASS
Tambet Francis Devaney „Raamatukogu on raamatu kodu“ (Ilus 
luuletus, mis viib omakorda ise justkui jutustuse või muinasloo 
sisse.)

3.- 5. KLASS
Kevin - Gustav Kütt „Minu Haljala“ (Nostalgilisevõitu luuletus, 
mis sisaldab Haljala kõige uhkemaid vaatamisväärsusi ja tegela-
si.; Haljalale omast on tabatud kõige paremini.)

Madis Konsa „Miks peab raamatuid lugema?“ (Ilus ja tervikli-
ku mõttega luuletus, hea riim ja rütm.)

Thomas Kruusmaa „Raamat“ (Luuletus annab edasi selle, mis 
on lugemise juures kõige parem – ole tippkokk või kuldnokk, 
kõik on võimalik!)

Sergo - Kaspar Klaus „Lugemine“ (Luuletuses saavad kokku 
asjalikud soovitused ja nostalgiline kogemus, mis ühendab meid 
kõiki – meeldigu meile lugeda või mitte, aga aabitsa oleme ikka 
kõik läbi lugenud.)

8. – 9. KLASS
Robin Randoja *Noonus asub lepik … (Hirmus tore lookene, mis 
toob rõõmsa katkise hambaga pagari nii selgelt silme ette, et 
nägu läheb naerule ja tahaks temaga päriselt juttu ajada.)

Miia Vask *Miku pärit on Lahelt … (Hea huumor, igati eako-
hane.)

TÄISKASVANUD
Margus Punane „Müütiline reaalsus“ (Luuletus algab kui „Tõde 
ja õigus“, kuid argielu muserdava reaalsuse asemel rullub lahti 
sootuks müstilisem kujutluspilt. Kaunis segu pimedusest ja hel-
gusest.)

Külli Heinla *Lugemine loeb … (Tänapäeva infoühiskonnas, 
kus mõjule peab pääsema võimalikult täpse ja lühikese sõnumi-
ga,  on haiku hea võimalus tuletada meelde lugemise ja raama-
tute olulisust.)

Eripreemiaga tunnustab Jaanus Vaiksoo Drevor Domninit, 
Madis Konsat ja Margus Punast. Kõigile kolmele on autorilt au-
togrammiga raamat. Eike Ülesoo tunnustab oma graafilise lehe-
ga kõige loomasõbralikuma luuletuse eest Krister Kooli. Haljala 
raamatukogu tänab eripreemiaga Külli Heinlat. 

Haljala Vallaraamatukogu tänab kõiki luuletajaid ja žürii liik-
meid osalemise eest! Pidulikku auhinnagalat, mis tavaliselt leiab 
aset emakeelepäeval, kahjuks ei või toimuda ning kiidukirjad 
koos auhindadega toimetame kätte individuaalselt. Luuletustest 
teeme näituse, et kõik toredast loomingust osa saaks. 

Maiga Parksepp
Haljala Vallaraamatukogu direktor

Minu Haljala
Vanasti meil oli valgusfoor,
varsti valmib uus kool.
Kuulsuseid meil terve jada,
nagu näiteks Tanel Padar.
Nüüd meil palju suurem vald,
lähedal on Võsu rand.

Kevin - Gustav Kütt

Koduandur teavitab juhtumitest
 Koduandur teavitab sind lähedase aktiivsusest tema elukohas 

ja annab märku, kui tema käitumine tavapärasest erineb.
 Koduanduri teenus võimaldab lähedastel saada reaalajas 

ülevaate, kuidas eakal kodus läheb ilma tema privaatsust 
rikkumata.

 Koduandur teavitab juhtumitest lähedastele.

Koduandur on taskukohane
 Kuutasu algab 20 eurost kuus.
 Andurid monitoorivad eluruumides liikumisi, külmkapi, 

ravimite sahtli või uste avamist ja sulgemist, temperatuuri 
ning suitsu või kõrget CO taset õhus.

 Sa tead, et lähedane käib väljas, teeb endale süüa ja tema 
kodus on soe.

Koduandur on kaasaegne
 Andurid on juhtmevabad.
 Lahendus saadab teated kontaktisikule e-kirja või sõnumiga.
 Teenuse kasutaja saab teavitusi ise seadistada ja tellida oma 

vajadustele vastavaid märguandeid.

KODUANDUR ANNAB MEELERAHU 
LIIGSE SEKKUMISETA

Oled sa alati veendunud, et lähedase eakaga 
on kõik hästi ja ta ei vaja kõrvalist abi? Me 
muretseme tihti oma üksi elavate lähedaste ja 
sugulaste pärast: äkki ta kukub, läheb pimedal 
ajal kodust välja või unustab oma ravimid võtta.

Turvaline elu teie (vana)vanematele –  
Medi häirenuputeenus

A ustatud Haljala valla elanik, kas 
teadsite, et üksinda kodus olles juh-
tub rohkem saatuslikke õnnetusi 

kui liikluses?
Medi häirenuputeenus  pakub turva-

tunnet Teie lähedasele ja hingerahu Teile. 
Skandinaavias aastakümneid inimesi 
aidanud ja positiivset vastukaja saanud 
häirenuputeenus on nüüdsest saadaval 
kõikjal üle Eesti.

Medi häirenuputeenus võimaldab Teie 
isal, emal või vanavanemal oma kodus end 
turvalisemalt tunda. Õnnetuse, terviserikke 

või kasvõi kukkumise korral on abi ühe nu-
puvajutuse kaugusel. Seda isegi juhul, kui 
telefoniga abi kutsuda ei õnnestu.

Randmel või kaelas oleva veekin-
dla häirenupuga saab kodus viibides 

ööpäevaringselt ühendust  Medi kõneke-
skuse operaatoriga. Operaator räägib abi-
vajajaga käed – vabad hoolekandetelefoni 
vahendusel, hindab olukorda ja saadab ohu 
korral appi tuttava ja usaldatava tugiisiku 
– sugulase, naabri, hooldaja, vajadusel ka 
kiirabi, päästeameti või politsei. Info edas-
tatakse kontaktisikule ka juhul, kui abivaja-
ja operaatorile ei vasta.

Küsige julgelt lisainfot ja nõu: info@
medi.ee või 661 8181

Medi häirenuputeenus – abi ühe nu-
puvajutuse kaugusel!

Üksi elava pensionäri toetuse saamiseks 
peab aprillist kuni septembri lõpuni 

vastama kolmele tingimusele
S elleks, et saada oktoobris 115 euro 

suurust üksi elava pensionäri toetust, 
peavad 1. aprillist kuni 30. septembri-

ni olema täidetud kolm tingimust. Toetust 
makstakse neile, kes on vanaduspensio-
nieas, elavad rahvastikuregistri andmetel 
üksi ja kelle vanaduspension on alla 636 
euro kuus.

Sotsiaalkindlustusameti pensioniteenuse 
juht Signe Viimsalu ütles, et üksi elava pen-
sionäri toetust maksab amet automaatselt 
ilma ühegi taotluseta neile pensionäridele, 
kel on 1. aprillist kuni 30. septembrini täi-
detud kõik kolm tingimust.

„Toetuse tingimustes arvestatakse elu-
kallidusega ja nii tõuseb ka toetuse saami-
se tingimuseks seatud pensionisumma igal 
aastal. Kui möödunud aastal pidi toetuse 
saamiseks jääma igakuise kättesaadava 
pensioni summa alla 582 euro, siis sel aas-

tal on piiriks 636 eurot,“ rääkis Viimsalu. 
Tähele tasub panna, et iga aasta 1. aprillil 
indekseeritakse pensione ja sellega seoses 
pensionid veidi suurenevad. Sel aastal tõs-
tab pensione ka erakorraline pensionitõus.

„Paneme südamele, et pensionär ise, 
tema sugulane või eestkostja jälgiks, et üksi 
elava pensionäri andmed rahvastikuregist-
ris vastaks tegelikule olukorrale. Toetuse 
määramisel lähtub amet rahvastikuregistri 
andmetest. Seetõttu võib juhtuda, et reaal-
selt üksi elav pensionär jääb toetusest ilma, 
kuna tema lapsed on vanema juurde sisse 
kirjutatud, kuigi tegelikkuses on nad ammu 
välja kolinud,“ selgitas Viimsalu.

Üksi elamise faktil on siiski ka erandeid. 
Toetust on õigus saada ka eestkostjatel 
ning eestkostetavatel, hooldekodude ela-
nikel ning inimestel, kes vastavad toetuse 
saamise tingimustele, kuid kellega samale 

aadressile sisse kirjutatud inimene viibib 
hooldekodus. Andmed hooldekodus vii-
bimise kohta saab sotsiaalkindlustusamet 
otse hooldekodudelt.

Kõigile, kelle andmed vastavad toetuse 
saamise tingimustele, maksab sotsiaalkind-
lustusamet toetuse automaatselt välja koos 
oktoobrikuu pensioniga. Kui pensionär ei 
vasta mingil põhjusel sel aastal üksi elava 
pensionäri toetuse saamise tingimustele, 
tekib tal järgmine võimalus saada toetust 
järgmisel aastal.

Eelmisel aastal maksis sotsiaalkindlustu-
samet üksi elava pensionäri toetust ligi 89 
900 inimesele kokku üle 10,3 miljoni euro.

Rohkem infot toetuse kohta leiab sot-
siaalkindlustusameti  www.sotsiaalkind-
lustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari- 
toetus-0
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MEIE SEAST ON LAHKUNUD
ELGO-MAIROLD RAUDLA

24.05.1934-10.03.2021
HUGO KÜTT

02.06.1946-12.03.2021
KONSTANTIN PETROV
03.04.1948-15.03.2021

URMAS PUNGA
13.05.1956-07.03.2021

SILVI TEINBAS
23.05.1934-06.03.2021

VIRVE RAUDE
30.09.1936-06.03.2021

ALINA SAFRONOVA
21.03.1937-27.02.2021

MALLE ERIK 
12.05.1939-16.02.2021

REET JÄRVELA
29.08.1940-28.02.2021

ÕNNITLEME VANEMAID
ALEKSANDRA TULAIDAN ja  

ALEKSANDR JEFIMOV
tütar NIINA JEFIMOV sündis 13.02.2021

MARTA PIKHOF ja RAUNO KASK
poeg RANNAR KASK 

sündis 19.02.2021

ÕNNITLEME!
93

AGNES-LUDMILLA  
KALJURAND  

18. aprill

92
ELSA-ELFRIEDE SANDER 

3. aprill
VIRVE TERNO

14. aprill

90
HILJA REIMETS 

1. aprill
HELVE ARVIK 

17. aprill

88
MEERI RUUT 

9. aprill

87
ELVI MÄNNIK 

8. aprill
HELGI MANNOV 

19. aprill

86 
TIIU KÜBARSEPP 

6. aprill

85
SILVI VENT 

27. aprill

84
VILLU PAAT 

4. aprill
VAIKE KALDE 

8. aprill

82
VELLO FREIBERG 

5. aprill
EINO KIVIBERG 

10. aprill
JÜRI NOORLIND 

10. aprill
KLAVDIA TOMEL 

15. aprill
LINDA HENSEN 

18. aprill
TIIU SUURKIVI 

19. aprill
VALTER FLOREN 

19. aprill
AIN LINKGREIM 

24. aprill
AIME JÕEÄÄR 

29. aprill
MAIE MEI 
30. aprill

81
EDUARD KARHU 

9. aprill
ELLEN TÕEVERE 

26. aprill

80
ELJE LAANSOO 

6. aprill
ILMA SEPP 

7. aprill
HARRI KALJUVEE 

22. aprill
ÜLO LOO 
24. aprill

75
LUI LAHTVEE 

18. aprill
TIINA SIMUSTE 

26. aprill

70
ANTS TUST 

5. aprill
MALLE KAARMANN 

5. aprill
REIN VEIERT 

9. aprill
KALJU KAUPMEES 

27. aprill
HELME KÜTT 

29. aprill
SIRJE KORNEL 

30. aprill

Haljala vallalehes õnnitletakse väärikasse ikka jõudnud valla-
kodanikke. Palume vallalehe toimetust teavitada tel +372 5194 

7655 või e-posti aadressil leht@haljalavald.ee soovist mitte 
oma nime vallalehes õnnitluste juures avaldada.

Haljala valda loodi uued avalikud WiFi levialad
2021. aasta alguses viidi Haljala vallas lõpu-
ni Wifi4EU projekt, millega loodi avalikuks 
kasutamiseks mõeldud uued WiFi levialad. 

Uued WiFi levialad asuvad Haljala val-
lamajas ja selle ümbruses (Mere tn 6, Võsu 
alevik), Võsu Kooli ja spordihoone vaheline 
ala (Tõusu tn 4 – Kooli tn 1, Võsu alevik), 
Haljala Rahvamaja ja selle ümbrus (Tallinna 
mnt 13, Haljala alevik), vallavalitsuse Haljala 
teenuskeskus ja selle ümbrus (Rakvere mnt 
3, Haljala alevik), Võsu rannaala (Mere põik 

6, Võsu alevik) ja Võsu päästehoone ja sada-
ma vaheline ala ning sadama ümbrus (Mere 
põik 6 – Piiri tn 6, Võsu alevik).

WiFi4EU on algatus, mille abil soovitak-
se pakkuda kodanikele tasuta kvaliteetset 
WiFi ühendust avalikes kohtades, nagu 
parkides, väljakutel, raamatukogudes, ter-
visekeskustes ja muuseumides kõikjal Eu-
roopas.

Haljala vald sai uute WiFi levialade loo-
miseks toetust 15  000 eurot. Avaliku in-

terneti leviala loomiseks korraldati hange, 
mille võitis Telia Eesti. WiFi levialad rajas 
allhanke korras 3KGroup OÜ. 

Keeruline aeg meelitab liikuma

H etkel, kui sportimisvõimalused on 
väga piiratud, kuid liikuda ometi ta-
haks, tuleks mõelda nii-öelda kastist 

välja, sest tegelikkuses ei ole treenimise 
võimalused mitte kuhugi kadunud.

Karantiini aja treenimisvõimalused 
sõltuvad paljudest teguritest:
1. Kas mul on kodus piisavalt ruum?
2. Kas mul on olemas  
treeningvahendid? 
3. Kas mul on aega?
4. Kas mul on motivatsiooni? 

Kaks viimast – aeg ja motivatsioon – saa-
vad tihti määravaks. Soovitan endalt kü-
sida, kas mul on aega oma tervisesse 
panustada ja pühenduda sellele. Kõige 
raskem on saada diivanilt üles, trenniriided 
selga – tihti on esimesteks suuremateks 
sammudeks juba see, kui saame trennirii-
ded selga, treeningvideo mängima ja lihtsalt 
vaatame seda. See on täiesti okei, sest suur 
samm on juba tehtud, järgmiseks tuleb kaa-
sa teha mõned harjutused ja nii see edasi 
läheb. Juba mõne aja pärast märkad, et oled 
kogu trenni ilusasti kaasa teinud. 

Ära karda, alati ei pea treenimiseks 
olema suur tuba ja meeletult palju eri-
nevaid treeningvahendeid, sest spor-
diklubis ju oli nii. Ei, piisab sellest, kui 
sul on paar meetrit pinda ja hantlid või 
veepudelid. Selleks, et trenn saaks teh-
tud, piisab vähesest, näiteks küki puhul 
ei pea olema meeletute raskustega kange, 
piisab, kui kasutada harjutuse puhul erine-
vaid variatsioone ja kodusolevaid mööbli- 
esemeid, näiteks diivan või tool. Vahel 
piisab, kui harjutusi sooritada erineva  
tempoga. 

Kuidas leida nende tuhandete video-
te ja live-treeningute seast see õige? 
Soovitan leida treeningud, mida juhen-
davad kogenud treenerid, treeningutest 
pakutakse erinevaid variante nii algajatele 
kui ka edasijõudnutele. Samuti on suure-
pärane rakendus NTC app (Nike Training 
Club) – sealt leiad treeninguid koos vi-
deotega nii algajale kui ka edasijõudnule, 
samuti jõutreeningut ning vastupidavuse 
ja liikuvuse suunitlusega trennivideoid. 
Võimalusi on mitmeid. Soovitan nõu kü-
sida ka oma treenerilt või hoopis kehalise  
kasvatuse õpetajalt.

Usun, et ka need inimesed, kes ei ole varem 
olnud treenimisega sina peal, on hakanud 
sellele üha enam mõtlema, sest rohkem on 
vaba aega, vahetu suhtlemine on piiratud ja 
see suurendab soovi värskes õhus liikuda.

Treenida saab ka väljaspool kodu. Soo-
vitan julgelt liikuda igapäevaselt 60 mi-
nutit õues. Praegusel ajal tuleb aga jälgida 
õues treenides kõiki ohutusnõudeid. Kui 
aga tunned, et soovid kõndimisest mida-
gi enamat, võid kõndimise ja jooksmise 
kombineerida, näiteks tehes vaheldumisi 
viis minutit kõndi ja viis minutit jooksu.

Loomulikult ära unusta psühholoo-
gilisi ja elustiili tegureid. Need on uni, 
toit ja positiivne ellusuhtumine. Leia aega 
magada 7-9 tundi ööpäevas. Söö tervislikult 
ja mitmekesiselt, ole positiivne ja väldi liialt 
palju nutiseadmes istumist. Tegele enese-
arendamisega, loe häid 
raamatuid või õpi sel-
geks mõni uus tegevus.

Kersti Naarits
treener ja kehalise 
kasvatuse õpetaja

Kuidas olla sama õnnelik kui soomlane ja taanlane?

V ärskelt avaldatud ÜRO õnnelikkuse 
raportis troonib juba aastaid esiko-
hal Soome, järgnevad Taani, Šveits, 

Island. Eesti võib leida selles tabelis alles 
40. positsioonilt. Mida võiks olla meil, eest-
lastel, õppida oma põhjanaabritelt? 

Uurisin Lääne-Virumaa muusikult Tiia 
Paistilt, kel tekkis võimalus tutvuda soom-
laste hingeelu ja väärtushinnangutega seal-
ses lasteaias töötades, mis on Soomes teisiti 
kui meil – miks on soomlased õnnelikumad 
kui eestlased? 

TÖÖ POLE JÄNES 
Esimese asjana tõi Tiia välja, et soomlased 
ei panusta tööellu niivõrd palju kui eestla-
sed. 

„Tööpäevad on küll kaheksatunnised, 
kuid mitte minutitki rohkem,“ märkis ta. 
„Üsna levinud on neljapäevased töönäda-
lad. Iga tööpäeva juurde kuulub rohkelt 
kohvipause ja korralik lõunasöök.“ 

Tiia sõnul on soomlaste jaoks on väga 
oluline, et tööl valitseks positiivne õhkkond 
ja kõigil oleks hea olla.

 „Nende elutempo on eestlastega võr-
reldes palju aeglasem – pole vaja rabe-
leda, aega on! Soome inimese jaoks pole 
töö jänes, mis eest ära jookseb. Nad ka ise 
räägivad, et töö ei ole nende jaoks esime-
sel koha. „Vabandust, mul on oma elu ka,“ 
ütlevad nad.“ 

„Soomlased on väga perekesksed,“ jätkas 
Tiia. „Nad ei käi kuigi palju üksteisel külas, 
pigem minnakse perega õue, loodusesse. 
Palju veedetakse aega ka kergliiklusteedel 
ja spordiväljakutel. Lapsi on maast mada-
last õpetatud väärtustama kalal käimist, 
paadisõitu, kõige vingem variant on olla 
suvilas.“ 

Samuti teadis Tiia rääkida, et Soome ini-
mesed hindavad kõrgelt turvatunnet, mida 
pakuvad riiklikud sotsiaalprogrammid. „Ei 

vaadata viltu, kui keegi otsustab mõnda 
aega töölt kõrval olla ja elada riiklikust toe-
tusest. Inimesed püüavad alati mõista.“ 

KAITSTUD VÄLISE MAAILMA EEST 
Sarnase ellusuhtumisega on ka teised Põh-
jamaad. Paljude eestlasteni on jõudnud info 
taanlaste hygge’st, ent sageli seostatakse 
selle mõistega hubast ja õdusat kodu, vil-
laseid sokke, sooje pleede, põlevaid küün-
laid. Kas sooja atmosfääri peegeldava sõna 
taga on veel midagi? 

Wikipedia kinnitab, et hygge on Taanis 
ja Norras käibiv sõna kirjeldamaks heaolu-

tunnet, mis tekib mõnusast meele-
olust ja õdusast keskkonnast. 

Taanit tutvustavalt kodulehelt 
www.denmark.dk võib lisaks luge-
da, et hygge idee seisneb aja maha 
võtmises, igapäevasest kiirusta-
misest väljumises ja koosolemises 
inimestega, kellest hoolitakse, koos 
nendega – või ka üksi – lõõgastudes 
elu vaiksete rõõmude nautimises. 

Selle sõna ajalugu läheb tagasi 
keskaega, mil vananorra keeles tä-
hendas see kaitstust välise maailma 
eest. 

Eelmainitud kodulehelt võib lu-
geda, et hygge peegeldab Taani 
ühiskonna väärtusi: võrdsust ja hea-
olu kõigile. Hygge soosib üksmeelt 
ja välistab vaidlused, sest need riku-
vad positiivset õhkkonda. 

Turistina saab hygge’t harva koge-
da, sest nimetatud praktika toimib 
eeskätt väikestes seltskondades, 
millele võõral puudub ligipääs. Sel-
lest hoolimata on meil aga võimalus 
luua omaenda eestlastlik hygge – 
keset globaalset kriisi vajame turva-
tunnet välise maailma eest rohkem 
kui kunagi varem. 

Saame igaüks võtta vastu otsuse nauti-
da rohkem aega oma lähedastega, tõstes  
peresuhted kui mitte töösuhetest kõrgema-
le, siis vähemalt nendega võrdväärseteks. 

Keset rusuvaid piiranguid saame näiteks 
palju looduses liikuda ja sporti teha,  kau-
nistada oma kodu, õhtutundidel põletada 
küünlaid, mängida lauamänge, joonistada, 
kuulata muusikat, ja mis peamine: üksteist 
armastada, toetada, hoida.

Ahjaa, ja ära unusta olla õnnelik! Lihtsalt 
võta vastu otsus ja ole õnnelik!

Katrin Kivi

Soomlased hindavad kõrgelt perega koos veedetud aega. Foto: 
Pexels.com
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Kuulutus
• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid, maastureid, kaubi-
kuid. Telefon 5565 9595

Haljala Valla Sõnumid
VÄLJAANDJA: 

Haljala Vallavalitsus

TOIMETAJA: 
Kent Kerner

KONTAKT: 
leht@haljalavald.ee

TIRAAŽ: 
2100

TRÜKK: 
Printall AS

KÜLJENDUS: 
Ajakirjastus OÜ

KOJUKANNE: 
Omniva

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

24. mai alates 10.00
VIHULA-VÕSU
VALLAMAJAS

Etteregistreerimine
telefonil 3258 644

5669 4345Mari-Liis Jääger
Swedbanki Rahaasjade  

Teabekeskuse juht

Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse hiljuti 
tellitud uuringust selgus, et 66% Eesti inimestest 
peab säästmist oluliseks ja pea 87% neist, kellel 
sääste pole, sooviks säästma hakata. Säästude 
olemasolu annab kindluse ja meelerahu, et oo-
tamatuste korral nagu näiteks palga vähenemi-
ne, töö kaotus, ootamatu suur väljaminek vms, 
saadakse hakkama. Säästmisega alustamine on 
lihtsam, kui järgida viit põhilist soovitust.

1 Sea omale säästmise eesmärk. Raha 
kipub kuluma, kui puudub kindel ees-
märk, milleks kogutakse. Sea kindel ees-

märk, milleks raha koguda soovid ja pane paika 
tähtaeg, mis ajaks soovid raha kokku saada, et 
oma unistus täita. Näiteks soovid teha kodus 
remonti, osta lapsele jalgratta, minna perega su-
vel Eestit avastama vms. Mida konkreetsem ja 
käegakatsutavam on eesmärk, seda lihtsam on 
kogumiseks motivatsiooni säilitada. Selgita välja 
summa, mida oma unistuse täitmiseks vajad ja 
kui palju selle jaoks saad igakuiselt säästa.

 2 Mõtle läbi, kuhu sinu raha kulub. 
Säästmisega alustamiseks selgita väl-
ja, kuhu raha kulub, et aru saada, 

missugustelt kulutustelt saaksid säästa. Pane 
kirja kulutused, millest ei saa loobuda (üür, 
kommunaalkulud, toit vms) ja vaata üle kulu-
tused, mille pealt saaksid kokku hoida. Näiteks 
kulutused meelelahutusele, riietele ning erine-
vad teenustepaketid ja digitellimused. Kui sul 
on tellitud telepakett 100 kanaliga, kuid vaatad 
vaid kolme, siis uuri teenusepakkujalt, kas saak-

sid enda vajadustele sobivama ja hinnalt sood-
sama. 

Sea igale kulureale rahaline piir, millest kinni 
proovid pidada.

3 Alusta jõukohastest summadest ja ku-
junda säästmisest harjumus. Levinud 
on eksiarvamus, et väikse sissetulekuga 

ei ole võimalik säästa. Kui sissetulekud on väik-
sed, siis on ka säästetav summa väiksem, kuid 
säästmine on võimalik iga sissetuleku puhul. 
Oluline on alustada jõuakohastest summadest 
ja kujundada säästmisest harjumus ning seejä-
rel suurendada igakuist säästetavat summat. Kui 
otsustad aprillis säästmisega alustada ja iga nä-
dal 10 eurot kõrvale paned, siis aasta lõpuks on 
kogunenud 400 eurot. 

4 Kaalu oste tahan-vajan skaalal. Oma 
pika pangas töötamise karjääri jooksul 
olen kohanud inimesi, kes on teeninud 

mitmekordset Eesti keskmist palka, kuid kes ei 
ole suutnud raha säästa ja on kõik ära kuluta-
nud. Säästmisega alustamisel ei ole oluline, kui 
palju teenitakse, vaid kui palju kulutatakse. 

Kaalu oma ostusoove skaalal tahan-vajan. 
Asjad, mida sa ei vaja, jäta ostmata. Ka igapäe-
vased väiksed ostud moodustavad aasta lõikes 
suure suuma. Näiteks ostes igal tööpäeval 2,50 
eurot maksva kohvi või kakao, siis kulub kuus 
joogile 50 eurot ja aastas 600 eurot. Suure osa 
sellest rahast saaksid säästa, kui võtaksid mee-
lepärase joogi kodust kaasa.

5 Hoia säästmiseks mõeldud raha eral-
di. Tõsta säästetav summa igapäevakulu-
tusteks mõeldud rahast eraldi. Niimoodi 

on ees selge saldoseis, millega tuleb kuu lõpuni 
toime tulla ja väldid säästmiseks mõeldud sum-
ma kogemata ärakulutamist.

5 soovitust, kuidas raha  
säästmisega alustada

AASPERE HARU-
RAAMATUKOGU 

LUGEMISSOOVITUS

MARGO PARTS  
„LOORE JA VILLIAM“
Kirjastus: Tänapäev, 2021

Õde-vend Loore ja Villiam 
elavad siinsamas sinu kõr-
val, üle nurme. Nad on täiesti 
tavalised lapsed ja üle kõi-
ge meeldib neile koos miskit 
vahvat ette võtta. Mängida 
on äge nii toas kui õues, aga 
ka telefonis, tahvlis ja arvutis. 
Ava raamat ning saa Loore ja 
Villiamiga tuttavaks. Vaata, mil-
lised põnevad lood nendega 
ühel suvevaheajal juhtuvad!

OSKAR LUTS „SOO“
Kirjastus: APOLLO FILM 
PRODUCTIONS OÜ

Soo on Oskar Lutsu põne-
vaim ja terviklikem jutustus, 
mis oma peenete psühholoogi-
liste keerdkäikudega rahuldab 
ka kõige nõudlikumat lugejat.

Noor kunstnik Toomas Haa-
va naaseb Pariisist täditütre 
sootallu ning mässib ennast 
tahtmatult konflikti hirmsa ja 
vägivaldse Madjakuga, kes ahis-
tab kohalikku tütarlast Hildat. 
Kaunist ja salapärast tüdrukut 
hüütakse Metskassiks ning ede-
valoomuline Toomas avastab 
ennast järsku keset hirmuära-
tavat võitlust armastuse pärast, 
kus on kaalul ei rohkem ega vä-
hem kui tema enda elu.

Loe internetis
www.haljala.ee/

vallaleht



2. aprill - suur reede
3. aprill - vaikne laupäev
4. aprill - Kristuse ülestõusmise 
püha ehk 1. ülestõusmispüha
5. aprill - 2. ülestõusmispüha

Aprill 2021

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

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/

EELK Käsmu kogudus  
reg kood 80210148  
Laane tee 4, Käsmu, Haljala vald 
45601 Lääne-Virumaa  
Õpetaja Urmas Karileet,  
tel 5851 5800,  
urmas.karileet@eelk.ee 
Juhatuse esimees  
Heino Laanemets, tel 517 9359
A/a EE861010502018079003
UUS! Käsmu koguduse  
kodulehekülg kasmu.eelk.ee

Vainupea kabel  
Vainupea küla Haljala vald 45446 
Lääne-Virumaa  
a/a: EE392200221058315555 
Mario Luik Vainupea küla selts 
MTÜ tel 5 559 8316  
e-post: marioluik@gmail.com 
www.vainupea.ee

Sakussaare Metodisti kogudus  
Sakussaare küla Haljala vald 
45438, Lääne-Viru maakond  
a/a EE092200221018330949  
Pastor Hans Lahi 

KOGUDUSTE  
KONTAKTID JA INFO Kristus elab!

M attuse evangee-
limi 28 peatüki 
salmides 1–8 on 

kirjas: „Kui hingamispäev 
oli möödas ja hakkas juba 
koitma nädala esimese päe-
va hommikul, tulid Maarja 
Magdaleena ja teine Maarja 
hauda vaatama. Ja ennäe, 
sündis suur maavärisemine, 
sest Issanda ingel, laskudes 
taevast, tuli ja veeretas kivi 
kõrvale ja istus selle peale. 
Aga ta nägu oli nagu välk ja 
ta rõivad valged nagu lumi. 
Aga hirmust tema ees väri-
sesid valvurid ja kukkusid 
maha nagu surnud. Aga in-
gel pöördus naiste poole ja 
ütles: „Teie ärge kartke! Ma 
tean, et te otsite ristilöödud 
Jeesust. Teda ei ole siin, Ta on üles 
äratatud, nõnda nagu Ta ütles. Tulge, 
vaadake paika, kus Ta magas! Ja minge 
kiiresti, öelge Tema jüngritele, et Ta on 
üles äratatud surnuist! Ja vaata, Ta lä-
heb teie eele Galileasse, seal te saate 
Teda näha. Vaata, ma olen seda teile 
öelnud.“ Ja hauakambri juurest kiires-
ti kartuse ja suure rõõmuga lahkudes 
jooksid nad kuulutama seda tema jüng-
ritele.“ Aamen.

Üks inimene oli kord kuulnud legen-
di, et ühe mere rannal pidavat olema 
üks kivi, mille leidmisel võimaldas see 
kõik kullaks muuta. Inimene müüs ära 
kõik ja kolis selle mere äärde eesmärgi-
ga see kivi üles leida. Kivi pidi ära tund-
ma sellest, et kui see kätte võtta, on see 
soe, mitte aga külm, nagu kõik teised. 
Inimene viskas merre kõik kivid, mis 
kätte võttes ei tundunud soojad, et mit-
te samu kive mitu korda proovida. Ot-
sides käis ta mererannal päevi, nädalaid 
ja kuid. Selle ajaga oli ta visanud merre 
palju tuhandeid kive. See oli muutunud 
tema jaoks niisuguseks rutiiniks, et kui 
ta siis kord leidis otsitava kivi, mis kätte 
võttes oli soe, siis enne, kui ta reagee-
rida jõudis, oli ta selle juba harjumusest 
merre visanud.   

Nii võib meie elus olla ka ülestõus-
mispühaga. Ülestõusmispüha võib ru-
tiinist tunduda lihtsalt üks päev teiste 
tuhandete kõrval, mille teiste omasu-
guste kõrval minevikku heidame. Ome-
ti on see kõige erilisem päev aastas. See 
peidab eneses sõnumit, mille südames-
se võtmine võib meie elu üle kullata. 
Me oleme Tema lapsed ja pärijad, kel-
lele kuulub kõik. Elu koos Ülestõusnud 
Issandaga, võib meile avada paradiisi 
väravad juba siin ja praegu.  

Jeesuse surm ja ülestõusmine lõid sil-
la üle kuristiku, mis lahutas täiuslikku 

Jumalat ja ebatäiuslikku inimest. Sel-
lest, mis saatan oma kurjuses kavatses, 
sai see, mida mida Jumal oma headuses 
plaanis. Kõikvõimas Jumal võttis Jeesu-
se ristilöömise, kui ajaloo kõige jõleda-
ma teo ja pööras selle ajaloo suurimaks 
võiduks. Võiduks surma ja patu üle. 
Lunastuse ime läbi sai ajaloo suurimast 
kuriteost meist päästev ja tervendav 
jõud. Kui Jumal suudab nii ilmse lüüa-
saamise võiduks pöörata, siis mõtle, 
mida kõike suudab ta ette võtta sinu ja 
minu elus valitsevate lüüasaamiste ja 
raskustega. Ta võib ja suudab ka need 
kõik võiduks pöörata.

Ingel, ütleb et ta teab, mis põhjusel 
on naised tulnud hauda vaatama – et 
nad on tulnud Jeesust otsima. Ka meie 
oleme Jeesust otsimas. Ülestõusmist ei 
nähta, näidata ega seletata, vaid sellest 
kuulutatakse. Ingel ütleb, et naised 
peavad kuulutama jüngritele Jeesuse 
ülestõusmisest. Naistel palutakse edasi 
ütelda, et jüngrid peavad minema Je-
ruusalemmast Galileasse, kus neil ava-
neb võimalus Jeesusega kohtuda, teda 
näha. Ingli sõnum võimalusest Jeesust 
näha võiks laieneda meilegi. Ka meie 
võime Kristust näha, näiteks tegutse-
mas evangeeliumi sõnas. Me näeme 
teda igal missal armulaua leivana. Me 
võime Teda näha igas kaasinimeses. 
Jeesus on tõotanud, et ta on iga päev 
meie juures, kuni aegade lõpuni, mil 
ta tuleb tagasi kuningate Kuningana ja 
isandate Issandana.

Soovin teiega jagada üht humoori-
kat lugu kuulutamisest. Ühes vaimu-
likus seminaris annab koolijuht ühele 
teoloogiatudengile ülesande koosta-
da jutlus järgmise päeva teenistuseks. 
Tudeng ei olnud kunagi varem jutlust 
koostanud ega pidanud. Vaene vend 
nägi terve öö vaeva, kuid kahjuks ilma 

tulemuseta. Hommikul pidi ta 
kantslis ütlema kaasõppijatele: 
„Kas teate, millest m täna rää-
gin?“ Teised raputavad pead. 
„Mina ka ei tea. Jutlus on läbi, 
minge rahus.“ Koolijuht ei ol-
nud sellise tulemusega rahul ja 
andis tudengile järgmisel päeval 
uue võimaluse. Vaene tundeng 
nägi jälle öö otsa vaeva, kuid tu-
lemus ei olnud parem eelmisest 
korrast. Kantslis küsis ta taas 
kaaslastelt: „Kas teate, millest 
ma teile räägin?“ Kõik nooguta-
vad, eeldades sama vastust, mis 
eelmisel korral. „Kuna te juba 
teate, siis ei ole mõtet seda üle 
korrata, jutlus on läbi, minge 
rahus.“ Nüüd oli koolijuht juba 
tõeliselt pahane. Ta ütles, et kui 
kolmandal päeval ka jutlust ei 

tule, siis peab tudeng koolist lahkuma. 
Kolmandal korral küsis tudeng taas 
kantslist: „Kas teate, mida ma teile täna 
räägin?“ Nüüd jagunesid vastused ka-
heks. Osad noogutasid, osad raputasid 
pead. Tudeng ütles seepeale: „Need, 
kes teavad, rääkigu neile, kes ei tea. Jut-
lus on läbi, minge rahus.“ Mis te arvate, 
kas sellise jutluse peale sai see tudeng 
selles koolis on õpinguid jätkata? Koo-
lijuhi hinnang oli, et täna on siit kants-
list evangeeliumi kuulutatud! Need, kes 
teavad, räägivad neile, kes ei tea – see 
ongi evangeeliumi kuulutamine. See on 
ka ülestõusmissõnumi kuulutamine.

Ingel rääkis naistele, naised rääki-
sid jüngritele. Jüngrid jutustasid meile 
evangeeliumi vahendusel. Meie ülesan-
deks on omakorda edasi rääkida seda 
rõõmusõnumit, et „Jeesus on ülestõus-
nud. Halleluuja! Ta on tõesti üles tõus-
nud“. Mingem ja kuulutagem rõõmusõ-
numit kõikidele, kes veel ei tea. Paljud, 
kellega elus kokku puutume, ei tea, et 
Jumal elab. Kui tuntud evangelisti Bil-
ly Grahami ühele esinemisele hüüdis 
keegi vahele, et „Jumal on surnud!“ siis 
vastanud evangelist, et „Kummaline, 
kuidas ta saab olla surnud, kui ma just 
hetk tagasi rääkisin temaga (palves)?“.

Kuulutagem sõnumit sellest, et meie 
Issand Jeesus Kristus on oma surma ja 
ülestõusmise läbi teinud meid kõlb-
likeks sisenema taevariiki. Tee Juma-
la riiki on avatud kõigile, kes usuvad. 
Elu koos Jumalaga teeb meile paradiisi 
kättesaadavaks juba siin ja praegu. Kui 
oleme leidnud Jeesuse, oleme leidnud 
ka taevariigi. Kui oleme Temas, siis ole-
me ka seal, kus on Tema – Jumala Isa 
juures, Tema paremal käel. Aamen.

Urmas Karileet Käsmu
Haljala ja Narva  koguduste õpetaja

EESTPALVED

Kõigeväeline Jumal, Sa oled 
oma Poja surma ja ülestõus-

misega võitnud kurjuse võimu ja 
teinud tühjaks saatana salasepit-
sused. Aita meil võita oma kaht-
lused, isekus ja hoolimatus, et me 
võiksime kogu oma eluga tunnis-
tada Jeesust Kristust, kes koos 
Sinuga Püha Vaimu ühtsuses elab 
ja valitseb igavesest ajast igavesti.

Püha Jumal, Sinul on meelevald 
kurja üle. Hoia meid, et me ei 

langeks kurja ja süüdistuste küüsi 
praeguse keerulisel, pandeemiast 
räsitud ajal. Palun anna tarkust ja 
jõudu kõigile eesliinitöötajatele 
nende tänuväärses töös.

Hea Taevane Isa! Palume Sinu 
hoidmist ja kaitset kõikidele 

peredele, kes peavad toime tule-
ma mitmekordsete ülesannetega 
nii tööl kui ka kodus. Palun anna 
tarkust, kannatlikkust ja jõudu 
kõigile õppuritele, õpetajatele ja 
juhendajatele toime tulemiseks 
lahendamist vajavate ülesannete-
ga. Täname Sind Sinu kõikevõitva 
armastuse eest, millega Sina meid 
täidad meie lähedaste teenimisel.

 Issand Jumal, õnnista saabu-
nud kevadel kõiki meie keva-

disi töid ja tegemisi. Anna meile 
tänulik süda ja õpeta meid Sinu 
ande kasutama kõigi inimeste 
heaks.

Seoses COVID-19 
piirangutega ja nende 

võimaliku pikendamisega 
ei ole võimalik välja 
kuulutada täpseid
jumalateenistuste  
toimumise aegu.

Palun jälgida Vabariigi 
Valitsuse edasisi 

otsuseid.
Täpsem teave kogudustes 

toimuvast on leitav  
koguduste saab 

Facebooki kontodel, 
koguduste kodulehtedel 

ning teadetetahvlitel.

Jumalale toetudes võime üksteist toetada
Kallid eestimaalased, Eesti Kirikute 
Nõukogu liikmeskirikute kogudused 
palvetavad teie eest. Juba enam kui 
aasta on kuri koroonaviirus röövinud 
inimestelt elu, tervist, töövõimet, tee-
nistust, vaimset jõudlust, üldist heaolu, 
sotsiaalset sidusust ja iseseisva toime-
tuleku võimet keset üleilmset kriisi. 
Täna on tervishoius kõige kriitilisem 
olukord Eestimaal. Homset me ei kont-
rolli. Oleme raskemas seisus kui kunagi 
varem.

Maailma Kirikute Nõukogu on kut-
sunud palvetama üle maailma pan-
deemias kannatanute ja teisi ennas-

tohverdavalt teenivate inimeste eest, 
pühendades selleks paastukuu viimase 
nädala päevad 22.-27. märtsil vahetult 
enne palmipuudepüha. Eesti Kirikute 
Nõukogu ühines selle algatusega ning 
kutsus neil päevil eriliselt palvetama 
kõiki, oldagu usklik või umbusklik. Ju-
mala sõna tõotab: „Kui siis minu rahvas, 
kellele on pandud minu nimi, alandab 
ennast ja nad palvetavad ja otsivad 
minu palet ning pöörduvad oma kur-
jadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja 
annan andeks nende patu ning säästan 
nende maa.“ (2Aj 7:14)

Jeesus õpetas armastama kõigiti Ju-

malat ja oma ligimest nagu iseennast. 
Armastav inimene ei küsi, mida mul 
tuleb tingimata teha, vaid mida ma 
võiksin veel teha, et armastusväärselt 
elada ja toimida. Nii võime meiegi teha 
omalt poolt kõik, mis võimalik, et teis-
test hoolida, viiruse leviku peatamiseks 
omaenda tegutsemise vabadust piirata, 
aga ka tunnustada ja tänada terve ühis-
konna jätkusuutlikkuse nimel panus-
tajaid ja vastutajaid. Jumalale toetudes 
võime üksteist toetada.

Eesti Kirikute Nõukogu  
paastukuul AD 2021

Õpetaja Meelis-Lauri Erikson 
võtab vastu  

eestpalvesoove  
mlerikson@gmail.com.  

Palvele tulevad need  
järgmisel päeval kirikus. 

Diskreetsus on  
garanteeritud!

Käsmu koguduses
2021. aasta suurimaks ettevõtmi-
seks Käsmu koguduses on Käsmu 
kalmistu laiendusel olevate vanade 
kuuride lammutamine ja pinna et-
tevalmistamine kalmistu laienduse 
kasutusele võtmiseks, sh esimes-
te urnimüüri plokkide tellimine 
ja ehitus. Samuti plaanime saada 
kooskõlastuse kogudusemaja pro-
jektile ning alustada kogudusemaja 
ehitusega. Kogudusemaja ehitu-
seks on annetatud ja eraldatud juba 
26  000 eurot. Sellest 8000 eurot 
eraldas Gustaw Adolf Werk fond 
Saksamaalt EELK Kirikuvalitsu-
se kaudu. Olemasolevad vahendid 
moodustavad ca veerandi kogu 
kogudusemaja ehitamise eelarvest. 
Oleme väga tänulikud igale senise-
le ja tulevasele annetajale, sh kogu-
dusemaja ehitamise eelarvest seni 
puuduva kolmveerandi kokkusaa-
mise jaoks.   

Kristuse ülestõusmine Duccio di Buoninsegna 1311.


