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Kokkuvõte Haljala valla külade
spordipäevast
21. augustil toimunud Haljala valla külade spordipäeval
registreeriti 9 võistkonda: Auküla, Aaspere Noored, Aaspere,
Varangu, Tahmaküla, Tahmaküla Juuniorid, Haljala
Kultuuriselts, Haljala RIP, Haljala FC. Mõõtu võeti jalgpallis,
pimevõrkpallis, jalkapallis (Ø 1,8 m) ja suusatamises hiiglase
suuskadel. Lisaks toimusid sportmängud lastele ja
sumomaadlus pehmetes kostüümides.
Tulemused:
Jalgpall:I Aaspere Noored, II Haljala Kultuuriselts, III
Tahmaküla Juuniorid
Jalkapall: I Haljala Kultuuriselts, II Aaspere, III Tahmaküla
Võrkpall: I Haljala RIP, II Tahmaküla, III Haljala Kultuuriselts
Suusatamine: I Auküla, II Aaspere, III Tahmaküla Juuniorid
Üldarvestuses liideti ühe paikkonna (n Haljala või Aaspere)
kõikide võistkondade punktid ja nelja ala kokkuvõttes tuli
Haljala valla külade spordipäeva üldvõitjaks Haljala, teise koha
saavutas Aaspere ja kolmas koht kuulus Aukülale.
Lastevõistlustel olid teistest tublimad Kert Roov, JanErik Tamm, Erika Stüf, Marleen Hütsi, Merilin Hütsi, Elis
Heinmaa. Sumomaadluses olid parimad Marten Must ja
Kristi Retsep. Iga võistlustel I – III kohale tulnud võistlejat
autasustati medali, meene ja diplomiga.
Sportliku päeva lõpetas meeleolukas simman ansambli
Ansambel saatel ja üles astusid Haljala Memmed ning
Lahemaa Rahwamuusikud Viivi Voorand'i juhendamisel.
Täname kõiki osalejaid ja loodame, et sellest algatusest
kujuneb välja traditsiooniline sündmus.
Üritust toetasid: OÜ Bellus Furnitur, AS Viru Õlu, OÜ Baltic
Fibres, Haljala Ehitustarvete kauplus, OÜ Eleks Telefon,
Kurepesa Forell, OÜ Idavere Mõis, Leo Aadel, Foori Kohvik,
Haljala Vallavalitsus, Riina Tamberg

Erik Punane (plaguga) ja Tahmaküla meeskond marsivad rõõmsalt
võistlustele vastu

Haljalas on avatud uus mänguväljak
Haljala aleviku rahvas on lõpuks saanud staadioni kõrvale
kauaoodatud multifunktsionaalse mängude väljaku, skatepargi ja lähiajal valmiva välitrenažööride väljaku.
Spordiklubi Haljala poolt esitatud projekt „Haljala
spordiväljakute ehitamine” sai PRIA poolt rahastatud summas
1329107 krooni, millest 10% oli Haljala valla osalus.
Multifunktsionaalsel mängude väljakul on võimalik
mängida tennist, võrk- ja korvpalli. Spordiväljak on kaetud tartaankattega ja seda ümbritseb vandaalikindel piirdeaed.
Spordiväljak on avatud sügishooajal esmaspäevast reedeni
kella 8.00-20.00, laupäeval-pühapäeval 11.00-20.00.
Miks on väljak vahepeal suletud? Kahjuks on meie hulgas
ka neid, kellele meeldib öösiti või pimedas vandaalitseda ja
lõhkuda teiste vara.

Skate-pargi väljakul on võimalik tegeleda ekstreemspordialadega - BMX ratastega, rulalauasõidu ja vigurrulluisutamisega. Siinkohas tahan kõikidele nende spordialadega
tegelejatele öelda, et kasutage kiivrit ja kaitsmeid.
10 erinevat trenažööri paigutatakse rulluisuraja keskel olevale platsile, mille peal on võimalik treenida erinevaid lihasgruppe. See annab võimaluse ka eakamatele tegeleda spordiga,
mis aitab parandada koordinatsiooni, painduvust ja säilitab hea
kehalise vormi ning parandab üldist elukvaliteeti.
Lõpetuseks tahaks pöörduda palvega kogu Haljala
vallarahva poole. Hoiame ühiselt oma valla vara! Ärgem jätkem
reageerimata, kui märkame midagi sellist, mida ei tehta
mänguväljakutel (suits, alkohol, vandaalitsemine, pahatahtlik
lõhkumine).
Meelis Kari, Haljala Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetaja
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Meelis Pallon - turvalisem Haljala
kuritegevus viimastel aastatel
vähenenud. Ehk on teatud
kontingent vanemaks jäänud.
Õigusrikkumisi ikka esineb.
Kuid võrreldes nelja-viie aasta
taguse ajaga on noorte hulgas
õigusrikkumiste ja protokollide
arv, mida olen koostanud,
vähenenud. Ehk on ka siin tegu sellega, et teatud põlvkond
on suuremaks kasvanud.
Valla konstaabel peab olema kindlasti veel ka
sotsiaaltöötaja ja pedagoogi rollis. On see nii?
Kindlasti. Olen ka usaldusisikuks. Samuti on politseitöös oluline olla
inimestetundja. Kuritegusid uurides
tuleb osata mõelda
nagu kurjategija.
Alaealistega on

Milline on konstaabli tavaline tööpäev?
Eks see oleneb päevast. Näiteks täna tulin hommikul tööle
ja kõigepealt vaatasin üle
politsei andmebaasi, et mis on
öö jooksul toimunud nii
Haljalas kui naabervaldades.
Päeval liigun ringi. Tihti olen ka
patrullis. Patrullis olen tavaliselt kas abipolitseinikuga või
naabervalla konstaablitega.
Konstaabli töö erineb veel
sellepoolest, et ta peab valdama erinevaid politseierialasid,
samas kui liikluspolitsei tegeleb vaid liiklusega. Näiteks
sellel aastal on olnud mul juba
üheksa kriminaalasja olnud.
(Just konstaabli igapäevasest tööst
rääkides kõlab koputus uksele ja
abivajajast vallakodanik palub end
jutule. Jääme ootama, et uurida, kas
politseinikel on ka eraelu.)
Oled perekonnainimene?
Jah, peres kasvab kaheaastane
poeg Kahro ja peagi on oodata
ka juurdekasvu. Elame küll
Haljalas, kuid oma vaba aja
veedame meelsasti maal minu
vanemate juures.
Mida arvab abikaasa Janne
konstaablitööst?
Eks ta on sellega arvestanud.
Tihiti tuleb mul ju ka öösiti ära
olla. Pereelu tulebki planeerida
selle järgi. Eks ta ikka muretseb
ka. Aprillirahutuste ajal sai ikka
telefonitsi vesteldud ja
rahustatud, et kõik on korras.
Sinu hobid?
Põhiliselt viibin kodus, pere
seltsis. Meeldib ka seenemetsas käia ja talvel suusatan.
Kehaline vorm on politseitöö
juures oluline. Igal aastal
viiakse läbi katsed, on olemas
normatiivid. Politseinikuks ei
sobi igaüks. Seda tööd ei tee
lihtsalt palga pärast, selleks
pead olema pühendunud ja
hingega asja juures.
(Ja olemegi oma jutuga sujuvalt
tagasi töö juures!)
Mida ütleksid Haljala
inimestele?
Kindlasti seda, et politseid ei
ole vaja karta. Kui näed, et
kellegagi on ülekohtuselt
käitutud, tuleb sellest teada
anda. Kes on teinud halba,
teeb veel. Kui sellest ei räägita,
läheb ta veel nahaalsemaks,
selline on juba inimese
l o o m u s . Re a g e e r i m e ka
anonüümsetele vihjetele. Kuid
tasub meeles pidada, et
politsei ei ole naljategemise
koht, alati on võimalik
tuvastada numbrit, millelt
helistati. Lapsevanemad,
hoidke oma lastel rohkem
silma peal!

Poeg Kahro on alles väike ning kas ka temast saab politseinik, ei tea veel keegi.
Foto erakogu
Haljala konstaablipunti uksele on kodunt liiga kaugel ja pole pidev töö. Suurim mure on see,
koputades valdab mind kummaline ikka see, mida tahan. Kodus et lapsevanemad ise ei hooli
tunne, tahtmatult vaatan vasakule- luges ema lehes Paikuse kooli oma lastest. Saan aru, et kõigil
paremale – äkki keegi on mind kuulutust ja soovitas mul sinna lapse käikudel ei saa silma peal
märganud! Uksest sisse astun juba minna. Mõtlesin – miks mitte! hoida ja paljud asjad sünnivad
rahulikul meelel – ei ole ma ju Talunikuametil ei olnud tollal kambas, aga kui alaealine on
tulnud siia n-ö kliendina, vaid perspektiivi, väikestest olu- öösel kolme-nelja paiku väljas
ja me viime ta joobeseisundis
leidma järjekordset persooni, keda dest oli raske alustada.
lapsevanemale, siis on olnud
leheveergudel Haljala vallaelanikele Kuidas sattusid Haljaka sellist tagasisidet, et miks te
tutvustada. Konstaabel Meelis lasse?
Pallon on kindlasti teada-tuntud Peale kooli lõpetamist tahtsin ta koju tõite, viige kohe linna
mees nii heas kui halvas, kuid meie töökohta Lääne-Virumaale. „platele“.
püüame piiluda ka politseivormi Esimese kondiproovi sain Millised on olnud Sinu töösisse. Kes on meie konstaabel siis, Võsult. Võsu ja Vihula kons- aastate ekstreemsemad
kui ta parasjagu vormi ei kanna? taabli tööpiirkond kuulus Hal- olukorrad ja kas oled pidaViimane ülesanne osutus üsnagi jala konstaablijaoskonna alla, nud tundma ka hirmu
raskeks, ehk oleks tulnud selleks nii olin pidevalt kursis Haljala Kui seisad püssitoru ees, siis
tegemiste ja kurikaeltega. Kuus tunned kindlasti hirmu. Samas
valida teine, näiteks kodune miljöö.
aastat tagasi tulin Haljalasse ei ole sellel momendil hirmu
tundmiseks aega, tuleb tegu„Meelis Pallon, Haljala valla konstaabliks.
tseda. Viibisin nädal aega ka
konstaabel, 34 aastat vana, Kas külas, kus kõik tunne2007. aastal nn pronksiöö ajal
sündinud Viitnal kolhoosniku vad kõiki, on raske olla
Tallinnas, kus algul ei osanud
perre. Kooliteed alustanud konstaabel? Oma tuttavale
keegi ette näha, milliseks
Kadrinas, hiljem käinud ka on kindlasti raske protoAaspere põhikoolis. Kutse- kolli kirjutada. Või pigistad olukord kujuneb. Kuid hirmu ei
olnud, tuli teha oma tööd.
koolis õppinud taluniku eriala, vahel silma kinni?
edasi sõjavägi piirivalvurina.“ Raske? Nii ja naa. Mõni, nähes
Politseilikult protokollilises mind juba kaugelt, keerab teise
stiilis on elulugu lühidalt ette suunda, ei taha tegemist teha,
kantud.
olgu ma kasvõi erariides. Aga
Kas olid koolis korralik
on ka neid, kes tulevad vastu,
õpilane või tuli tegemist
tänavad, et on abi saanud.
teha ka miilitsaga?
Tutvustel minu ametis vahet ei
Väikeseid pättusi ikka tehti, ole, karistada tuleb ikka
aga kokkupuuteid miilitsaga ühtmoodi, erandit ma ei tee.
selles mõttes ei ole olnud. Õnneks ei ole ka minu sõbrad
Teismeliseiga möödus mul s e l l i s e d ku r i ka e l a d , ke s
maal ehitades ja põllutöid tegeleksid õigusrikkumistega.
tehes. Kogu energia sai seal Mis on praegu politseiniku
kasutatud.
silmis Haljalas suurimaks
Kuidas sai Sinust politseiprobleemiks?
nik?
Probleemiks on ikkagi „gastroOlin sõjaväes piirivalvur Valgas. löörid“ Ida-Virumaalt. Asume
See oli huvitav aeg, kus üle piiri maanteetrassi ääres ja seepüüti vedada palju salakaupa. tõttu soodsas kohas nende
Konstaabli kabinetist ei leia perepilti laual raamituna, küll on neid aga
Peale sõjaväge pakuti mulle jaoks.
seal tööd, kuid leidsin, et see
Kohalike inimeste seas on arvutis
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Fürstenhoflik hiilgus meie
ümber
Saksamaa teleseriaalides näidatakse imelisi kaadreid
paikadest, kuhu pea iga inimene kord elus sattuda tahaks.
Väikesed maamõisad järvekallastel, uhked lossid keset
puutumatut loodust. Üks selliseid on kindlasti paljude
eestlaste lemmikuks saanud Fürstenhofi hotell menuseriaalist
„Kirgede torm“. Muinasjutuline hotell keset kõige kaunimat
Lõuna-Saksamaa loodust. Kui palju on selles tõde ja kui palju
filmikunsti? See küsimus haaras mind sedavõrd, et otsustasin
selle omal käel välja uurida. Natukene guugeldamist ja kohal me
olimegi – keset Fürstenhofi „lossi“ papist seinu ja kasvuhoones
„õitsevaid“ kunstlilli. Olime Saksamaal Bavaria filmistuudios,
kus nii seda kui ka paljusid teisi Saksamaa seriaale filmitakse.
Mõis ise, mille kaadreid filmis näidataks, on eravaldustes olev
loss ja loodus, mida filmis näeme on jupike siit, jupike sealt
suure Saksamaa imekaunist loodusest.
On see pettus, illusioonide purunemine? Tegelikult mitte.
Me kõik teame ju, kuidas filme tehakse. Aga see, mida me näha
ja uskuda tahame, see on iseasi. Ja mitte ainult filmis, vaid ka
päriselus. Vaja on rohkem usku, oskust näha ka ilu enda ümber,
kuid mitte jääda seejuures naiivselt pimedaks.
Uskuge, mida tahate!
Imbi Leevand, Kirgede tormi endine fänn

Teiselpool reaalsust, ehk kaamerate taga Bavaria filmistuudios.

Sügis
Sügis hiilib salaja
on põdrakanepi lillades küünaldes
ja kanarbiku vaibas
Sügis on saludes magaja
värvib vaikselt haabade lehti
Tähesadu lehesadu
igavikku suubub aeg
Veel õitseb lilli
ja leegib aed
On nukker meel
et kõik on kaduv
Nukrus puudus
kurbus kukkuvas langevas lehes
hallis pilves ja tuules
Kuhu lähed kuhu kaod
me suverõõm?
Kurekellad kumisesid
sinised ja lillad
punas põllumooni leek
Kõik endast ära andsite
õitsemise ilu ja rõõmu
päikese paituse peitsite
iseendasse
et jääda alles
põõsa alla rohu sisse
ja siis jälle tulla
uuel kevadel ja suvel
märkamata
kutsumata
alatiseks
igaveseks
südamesse
Salme Heinla, 2010

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht, ilmub kord kuus. Tiraaž 1300
Toimetus: Külli Heinla, Imbi Leevand, Egon Mets
Toimetus jätab endale õiguse kaastöid lühendada.
Kaastöid ootame aadressil leht@haljala.ee või posti teel:
Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45310

Külavahelood: KAVASTU
On võimatu kõnelda Kavastukandi minevikust, peatumata
siitkandi viljakaima koduuurija, Kavastu küla Kubjarahva
talust pärit Harald Kadari
(1911-2000) töödel. 19701980. aastatel valmis Harald
Kadaril 13 käsikirjalist uurimust, mis võtavad lähema
vaatluse alla Kõldu, Kavastu ja
Salatse ümbruse ajaloo, ent
käsitlevad ka Haljala kihelkonda laiemalt. See on olnud
hiigeltöö, mis meile pärandina
on jäetud. Täies mahus on
nimetatud tööd kättesaadavad
nii Tallinna Ülikooli Akadeemilises Raamatukogus kui tänavu
kevadest ka Aaspere raamatukogus.
Kavastu (Capis) leiab esmamainimist Taani hindamisraamatus 1241, tegu oli
küllaltki suure, 27-adramaalise
külaga (pangem siia kõrvale
Haljala vaid 14 adramaaga!).
Ent kui lisame siia juurde
tänaseks eraldi küladena
kadunud Nõtke (28 adramaad)
ja Rassivere (7 adramaad),
saame ühe tihedamini
asustatud piirkonna Haljala
kihelkonna alal juba muinasaja
lõpul. Kui Nõtke on kohanimena seniajani käibel, siis
Rassivere küla Kavastu mõisa
ning Jalumäe vahel lammutati
juba aastal 1846 mõisniku
korraldusel – mõis vajas juurde
kartulimaad. Samasugust
saatust on jaganud teisedki
külad siinmail.
Kavastu mõisast on esimesed teated aastast 1398, tegu
on ühe Haljala kihelkonna
vanima mõisaga. Hilisemal ajal
kuulusid Kavastu mõisa alla ka
Jalumäe ja Koigi karjamõisad
ning Kavastu, Kõldu, Nõtke
ning Uusküla. Loomulikult
kujunes meile tänaseks teada
mõisasüda välja sajandeid hil-

jem, lõplikult XIX sajandi II
poolel. See on seotud toonase
mõisahärra Richard von Maydelli suurte ettevõtmistega
1860. aastatel. Nimelt ehitati
tema ajal lõpuni mõisahäärber
– omapärane vintskappidega
katusekorrusega puitehitis,
milleks palgid veeti kohale
Roela metsast. Samuti rajas ta
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da, et toonases Kavastu koolis
oli poiste ja tüdrukute õpetamine korraldatud eraldi –
poisid pidid käima koolis 4
päeva, tüdrukud 2 päeva nädalas. Aastail 1898-1918 oli Kavastu koolmeistriks ja siinse
kultuurielu eestvedajaks meie
kodupaiga suurmees Gustav
Kaasik.
Eesti Vabariigi maareformiga jagati mõisamaad talurahvale, endistel mõisaväljadel

Tänaseks on Kavastu mõisast järgi vaid varemed.
mõisapargi, ehitas tänaseks
Kavastu sümboliks kujunenud
tuvitorni (1869), lasi istutada
puiestee mõisast Parimäele ja
Kavastu küla poole.
Ühtlasi müüs Maydell 1865.
aastal päriseks esimesed kaks
Kavastu talu – Antsu ja Mälla.
See on põhjuseks, miks just
Kavastust kujunes rahvusliku
ärkamise ajal koos Liiguste,
Metsiku ja Salatsega Haljala
kihelkonna aktiivseim piirkond,
vaieldamatult kihelkonna
vaimne keskus. Ajastu märksõnadeks said laulu- ja pasunakoorid.
1843. aastast on teated
Kavastu vallakoolist, 1862 oli
koolil juba eraldi maja Kavastu
külas Linnupõllul – niisiis oli
tegu vanuselt teise vallakooliga siinmail Sagadi kooli
(1840) järel. Huvitav on märki-

algas uus elu ja Kavastu
vanaküla kõrval kujunes välja
40-st värskest talukohast
koosnev Kavastu asundus, mis
venitas hiljem küla piirid üsna
laiali – seda kogeme praegugi.
Mõisahäärber jagati 1920.
aastal külast siia kolinud
Kavastu Algkooli ning Kavastu
Muusika ja Laulu Seltsi vahel.
Kool tegutses Kavastu endises
mõisahoones 1968. aastani,
lõpuks 4-klassilisena, ja likvideeriti siis sarnaselt paljude
tollaste maakoolidega, kus
õpilaste arv kokku kuivanud.
Kolm aastat hiljem, juunis 1971
langes häärber ise tuleroaks,
tänaseks tunnistajaks säilinud
alusmüür ja vastav mälestuskivi sellel.
Halduslikult kuulus Kavastu-kant alates 1892. aastast
Vihula valda, pärast valdade

kaotamist 1950 Vihula külanõukogusse. Aastail 19601972, kui Vihula külanõukogu
oli ajutiselt kaotatud, kuulus
Kavastu Viitna külanõukogusse ning alles alates 1972.
aastast – sarnaselt Aasperega
– Haljala külanõukogusse,
tänasesse valda. Kas Kavastu
ja Haljala ka vaimselt kokku
kuuluvad, on hoopis iseküsimus.
Kavastu inimeste sõnul on
Kavastus hea elada – rahulik ja
vaikne. Tööl käiakse ikka
mujal, nii Rakveres kui ka
Haljalas. Vanasti oli külas ka
oma pood, hiljem käis mõnda
aega kauplusauto, kuid nüüd
tuleb ka toiduvarud mujalt
soetada. Külast sõidab õnneks
iga päev läbi koolibuss, millega
saavad ka autota pered
liikuma.
Küla elanikkond on muutunud sedavõrd, et enam kõik
kõiki ei tunnegi. Vanemad
põliselanikud on läinud manalateele ja asemele on tulnud
uued noored pered. Seltsielu
külas ei toimu, kuid vanemad
inimesed teavad rääkida
aegadest, mil koolitöö toimus
endises mõisahoones, seal
peeti ka külapidusid. Kahjuks
on mõisahoonest järgi ainult
varemed. Ning tihti juhtubki
nii, et külarahvas saab kokku
hoopis vallakeskuses Haljalas
– kas poes, arsti juures,
apteegis või raamatukogus.
Ajal, mil „Viru“ kolhoosi jaanituld peeti Kavastu (tegelikult
küll Salatse) mäel, oli küla täis
elu, meenutab Kavastu põline
elanik. Tehti tööd, peeti
pidusid. Nüüdseks seisab vana
sigala tondilossina keset küla.
Küla on vaikne. Ka noored ei
kogune enam Kavastus kokku,
vaid veedavad oma vaba aja
mujal. Ometi on just vaikus ja
rahu see, mis annab Kavastus
elamisele omamoodi väärtuse.

Kes Sa oled, Inge Laiv?
„2010/2011. õppeaasta avaaktuse viib läbi Haljala Gümnaasiumi direktori kohusetäitja
proua Inge Laiv. Palun!“ Selliste
sõnadega avati tänavune
õppeaasta Haljala Gümnaasiumis. Paljudel vallaelanikel on
küllap tekkinud küsimus, kes
on Inge Laiv. Kuidas on ta seotud Haljalaga, Haljala Gümnaasiumiga?
Inge Laiv on töötanud Haljala Gümnaasiumis õppealajuhatajana juba kaheksa aastat
– ta asus tööle sügisel 2002.
Enne seda on ta olnud tööl
Lääne-Viru Maavalitsuses inspektorina, veel varem Põlvamaal nii pioneeride maja
direktorina kui ka gümnaasiumis kunstiõpetajana. Samuti
on ta olnud Kadrina Keskkoolis
huvijuht.
Inge Laivi haridustee algas
Ida-Virumaal, kus ta lõpetas
Kiviõli Keskkooli. Peale seda
õppis Inge Tartu Pedagoogilises Koolis algklasside
õpetajaks, seejärel Tallinna
Pedagoogilises Instituudis
algklasside õpetajaks ning
kunstiõpetajaks, ta on läbinud
ka Haridusjuhtide Instituudi.
Magistrikraad on Inge Laivil
omandatud Tartu Ülikoolis
mentorluse alal.
Inge peres kasvab kaks
last. Tütar Ingely õpib Tallinna
Georg Otsa nimelises muusikakoolis oboe erialal ning poeg
Johan Tartu Ülikoolis ajalugu ja
filosoofiat. Abikaasa Harri on
ajalooõpetaja Kadrina Keskkoolis.

Pikk haridustee ja kogemused on andun Ingele tugeva
pagasi. Ta on hingelt kooli
perenaine, kes hoolitseb, et
lastel ja ka õpetajatel oleks
koolis hea ja turvaline olla.
„Kool on üks tervik. Nii
õppimine, koolis käimine,
kodukord kui huvitegevus –
kõik see moodustab ühe
terviku. Õppealajuhatajana
koordineerin seda kõike.
Tunnen Haljala koolis koostöövalmidust õpilaste ja õpetajate
poolt“, sõnab Inge Laiv.
Kindlasti on märgatud
kooli aktuste väga maitsekaid
kujundusi, samuti tähtpäevad
koolis, traditsioonilised üritused – kõik need on saanud
oma näo Inge käe läbi. Tema
eriliseks andeks on ilukiri,
tõenäoliselt leidub nüüdseks
juba igal õpilasel kodus mõni
diplom või kiidukiri, kuhu Inge
Laiv on galligraafiliselt kirjutanud nime.
Üllatust pakub Inge hobi,
milleks on matkamine. „Olen
näiteks ületanud talvel Peipsi
järve, olen käinud Kamtšatkal
vulkaani tipus, Taga-Kaukaasia
mäestik on mul kõik läbi
käidud.“
Haljala Gümnaasium on
Ingele väga südamelähedane
ja oma tööd ta armastab.
„Usun gümnaasiumi säilimisse,
meil on pedagoogiline kaader
paigas, oleme saavutanud
stabiilsuse. Sisehindamine on
korrektselt läbi viidud. Õpetajad oskavad oma tööd teha.
Meil on usalduslik õhkkond.

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

2010/2011. õppeaasta avaaktuse avas direktori kohusetäitja Inge Laiv
Heameelega näen uue direktorina noort perspektiivikat
meest, keda olen nõus ka igati
aitama. Inimene ei peagi alguses kõike oskama ju!“, võtab

Inge Laiv jutu kokku.
Loodame, et järgmisel
aastal Inge soov täitub ja tema
ise saab taas õppealajuhatajana oma tööd jätkata.

September 2010

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 21. septembril 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik, Jaan
Nurk, Olev Lipp, Esta Pilv, Margus Punane, Martti Samolberg ja
Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Jaan Meerits, Liisa Saamot, Riina Tamberg,
Tiit Toming ja Toomas Sääsk.
Otsustati:
1. Kinnitada Haljala valla arengukava 2010-2020.
2. Kinnitada Haljala valla 2010.aasta esimest lisaeelarve
kogumahuga 427 541 krooni.
3. Kinnitada huvihariduse toetamise korda. Korra järgi
hüvitatakse huvikooli kooliteenuse maksumus 30 % ulatuses
õpilaskoha maksumusest õppeaasta jooksul.
4. Anda luba võõrandada enampakkumise korras Haljala vallale
kuuluv Männimäe kinnistu Põdruse külas.
5. Anda nõusolek Louhi OÜ-le Sauste külas asuva Altmetsa
kinnistu omandamiseks.
6. Anda nõusolek Ekaterina Zenevichile Kavastu külas asuva
Koplivälja kinnistu omandamiseks.
7. Muuta Haljala Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjoni
koosseisu. Komisjoni uueks liikmeks kinnitati Rainer Lille.
8. Määrata Eesti Maarahva V Kongressi delegaatideks Haljala
valla esindajatena Uno Abel ja Jaan Nurk.

Hea Haljala valla kodanik!
Ole kursis Haljala vallas toimuvaga ning anna oma
panus selle kajastamisse. Kui sul on küsimusi
vallavanemale või -ametnikele, esita need julgesti
lehetoimetusele. Edastame sinu küsimused ja
avaldame vastused leheveergudel.
Ära ole passiivne lugeja!
Küsimusi ja muresid ootame meilitsi leht@haljala.ee
või postiaadressil Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt
10, 45301, Haljala.

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 23.08.2010.a.
1. Kinnitati augustikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri ja
määrata toimetulekutoetus üheksateistkümnele toetust vajavale
isikule kokku summas 35924.- ja määrati ühekordne
sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale isikule kokku summas
5798 krooni. 2. Kinnitati Hajaasustuse veeprogrammi taotluste
hindamise ja rahastamisettepanekute tegemise komisjon
koosseisus vallavanem Leo Aadel, sotsiaaltöötaja Urve Vogt,
vallasekretär Riina Must, majandusspetsialist Marko Teiva ja
keskkonnaspetsialist Sulev Kiviberg. 3. Nõustuti Louhi OÜ poolt
Altmetsa kinnistu omandamisega ja esitati otsuse eelnõu
volikogule menetlemiseks. 4. Nõustuti Metsa katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks ja määrati Metsa ja Haava
katastriüksuste pindala, sihtotstarve ning koha-aadressid. 5.
Nõustuti Mõisa tn 7 katastriüksuse jagamisega kolmeks
katastriüksuseks ja määrati Mõisa tn 7, 20 Põdruse-Kunda-Pada
tee ja Kergliiklustee katastriüksuste pindala, sihtotstarve ja kohaaadressid. 6. Otsustati moodustada Essu külas Pargi tn 7 asuvast
katastriüksusest üheksa eraldi katastriüksust Pargi tn 7, Pargi tn
7a, Pargi tn 9, Pargi tn 11, Pargi tn 13, Pargi tn 15, Pargi tn 17, Pargi
tn 19 ja Pargi tn 19a. 7. Nõustuti Teeninduskompleksi
katastriüksuste jagamisega ja määrati Teeninduskompleksi ja
17174 Liiguste-Põdruse tee katastriüksuste pindala, sihtotstarve
ning koha-aadressid. 8. Nõustuti Haljala alevikus Uus tn 16c
asuva maaüksuse jätmisega riigi omandisse. 9. Antu nõusolek
jäätmevaldaja jäätmemahuti tühjendussageduse muutmiseks.
10. Seoses lasteaia hoone ehitustööde venimisega pikendati
Haljala Lasteaia toitlustusteenuse lepingut Stadnik Toitlustus
OÜ-ga kuni 31. detsembrini 2010.a 11. Pikendati Haljala
Vallavalitsuse ja Silvi Vent´i vahel 30. oktoobril 2009.a sõlmitud
hajaasustuse veeprogrammi toetuslepingu tähtaega kuni
oktoober 2010.a 12. Anti Elle Salakule raieluba ühe torkava
kuuse raideks Haljala alevikus Võsu mnt 21 kinnistul. 13. Anti
kirjalik nõusolek Ilvi Suvorovale Põdruse külas Minu kinnistule
sauna ehitamiseks. 14. Kinnitati Haljala valla kriisikomisjoni
põhimäärus. 15. Kinnitati kümne liikmeline Haljala valla
kriisikomisjon koosseisus: komisjoni esimees Leo Aadel vallavanem; komisjoni aseesimees Riina Must - vallasekretär;
komisjoni liige Marko Teiva - majandusspetsialist; komisjoni liige
Sulev Kiviberg - keskkonnaspetsialist; komisjoni liige Urve Vogt sotsiaaltöötaja; komisjoni liige Inge Laiv - Haljala Gümnaasiumi
direktori kohusetäitja; komisjoni liige Riina Tamberg - Haljala
Lasteaia juhataja; komisjoni liige Martti Samolberg - Haljala

Osale PREP- paarisuhtekoolitusel
Hea suhte jaoks on olulised neli nurgakivi. Need on turvatunne, intiimsus, kohusetunne ja usk
tulevikku. Kõik nurgakivid põhinevad n.ö kahepoolsusel – nii mees kui naine peavad võtma
vastutuse selle eest, mida nad ütlevad ja teevad, mõlemad peavad suutma end turvaliselt tunda ja
mõlemal peab olema usk ühisesse tulevikku teineteisega. Seega peab kumbki osapool paarisuhtes
endalt küsima: “Mil viisil mina sellesse panustan?” PREP-programmi eesmärgiks on aidata kaasa, et
paarisuhe just selles suunas areneks.
PREP-paarisuhtekoolitus aitab aru saada ja tegeleda paarisuhtega nii, et see, mil moel
partnerid teineteisega käituvad, kuidas omavahel suhtlevad ja millised on nende hoiakud kooselu
suhtesse, on mallid, mida saab muuta või parandada. Asja tuum peitub selles, kas paaril on
piisavalt tahet muutusprotsess ette võtta ning kas nad on nõus piisavalt panustama, et muutust
ellu viia.
PREP-paarisuhtekoolitus aitab paaridel saavutada vastastikusus ja lähedus ning käivitada
protsessid, mis viivad sügavama, tervema ja elujõulisema suhteni pikas perspektiivis. Parandades
paarisuhte kvaliteeti, parandavad nii naine kui mees ka oma laste elukvaliteeti. Panustades oma
suhte parandamisse, omandades paremaid konfliktilahendusoskusi, lihvides suhtlemisoskusi ja
tugevdades pereväärtusi, võimaldame oma lastele harmoonilisema keskkonna, kust nad saavad

Majanduslike huvide deklaratsioonid
Algus augustikuu lehes
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud
Haljala Vallavolikogu ja Haljala Vallavalitsuse liikmete poolt
Korruptsioonivastase seaduse ja Haljala Vallavolikogu
16.oktoobri 2001.a määruse nr 32 “Majanduslike huvide
deklaratsioonide hoidja määramine ja omavalitsusametnike
deklaratsioonide avalikustamine” alusel Haljala Vallavolikogu
majanduslike huvide deklaratsioonide hoidmise komisjonile, kes
avalikustab need juhindudes Korruptsioonivastase seaduse § 15
lg 3 ja 5 ning volikogu määruse punktist 3.
Deklaratsioonid avalikustatakse vastavalt Korruptsioonivastase
seaduse lisas 1 kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni
vormile:
I. Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi. 2. Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele] 3.
Ametikoht. 4. Asutus (tööandja). 5. Ametipalga aste ja ametipalk.
Märkus:
1. Ametipalga astme märgivad ametiisikud, kellel on palgaaste. 2.
Deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk. 3. Märgitakse ka ametipalga
juurde asutusest makstavad lisatasud. 4. Märgitakse ametipalga
puudumine, kui ametipalka ei saada.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja
kaasomandis oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osas selles):
otstarve, asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond,
kinnistu number. [Asukoha aadressi näitamata] 7. Registrisse
kantud autod, vee- ja õhusõidukid (sõiduki liik, mark, väljalaske
aasta). 8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik,
kogus, nimiväärtus, koguväärtus). 9. Pangaarved (pank, arve liik ja
nende arv).
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Rahvamaja juhataja; komisjoni liige Aivar Maurer - AS Haljala
Soojus juhataja; komisjoni liige Tiit Toming - ettevõtja; 16. Anti
kirjalik nõusolek Kaido Trilljärv'le Essu külas Endla kinnistule
veetrassi ehitamiseks.
Haljala Vallavalitsuse istungil 01.09.2010.a.
1. Kinnitati matusetoetuse taotlemise vorm (kõik vallavalitsuse
blanketid ja vormid saadaval Haljala valla kodulehel www.haljala.ee). 2.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele toetust vajavale isikule
kokku summas 2000.- krooni. 3. Väljastati AS-le Ekspress Hotline
reklaamiluba reklaami paigaldamiseks Tallinn-Narva maantee
ääres asuvale Risti maaüksusele Põdruse külas,
eksponeerimiskestusega 01.jaanuar 2010.a kuni 31.detsember
2013.a. 4. Anti kirjalik nõusolek Juta Liik'le puurkaevu rajamiseks
Tatruse külas Kullasaare maaüksusele. 5. Nõustuti ühe Haljala
aleviku jäätmevaldaja jäätmemahuti tühjendamissageduse
muutmisega. 6. Anti kasutusluba Kaido Trilljärve Essu külas
Endla kinnistule rajatud veetrassile. 7. Esitati ettepanek Haljala
valla arengukava 2010-2020 täiendamiseks. 8. Tehti volikogule
ettepanek võõrandada enampakkumise korras Põdruse külas
asuv Männimäe kinnistu. 9. Eraldati vallaeelarve reservfondist
600 krooni Haljala valla elaniku Sander Karro Põhja-Euroopa
Noorte Liiga etapil Final Four osalemise kulude katteks.
Haljala Vallavalitsuse istungil 13.09.2010.a.
1. Väljastati AS-le Haljala Soojus ehitusload puurkaevu,
ülepumpla ja
reoveepuhasti BIO-50 rekonstrueerimiseks
Haljala vallas Essu külas. 2. Esitati ettepanek Haljala valla
arengukava 2010-2020 täiendamiseks. 3. Seoses ühe peatuse
lisandumisega muudeti tagasiulatuvalt alates 01. septembrist
2010.a, Haljala Vallavalitsuse ja M.K.Reis-X OÜ vahel sõlmitud
õpilasliinide teenindamise lepingut. 4. Kiideti heaks Kaido
Trilljärve hajaasustuse veeprogrammi aruanne „Endla kinnistu
veevarustuse rajamine” esitatud kujul. 5. Muudeti Haljala
Vallavalitsuse ja Silvi Vent´i vahel sõlmitud toetuslepingut
Kopliotsa talu puurkaevu juurde veesüsteemi rajamiseks. 6.
Tunnistati peremehetuteks ehitisteks varasemalt vallavalitsuse
poolt hõivatud ehitised ja rajatised: Tatruse külas asuv
krossirada; Haljala alevikus Uus põik 8 asuv laste mänguväljakpalliplats; Haljala alevikus Uus põik 6 asuv veehoidla; Haljala
alevikus Veskijärve tn 3a asuv mänguväljak-palliplats; Haljala
alevikus Välja tn 5 asuv endise ülepumpla; Essu külas Tammispea
tee 13a asuv majandushoone; Essu külas Tammispea tee 11a
asuv majandushoone; Põdruse külas asuvas elamus,
ehitisregistri kood 108044205, korter nr 3, eluruumi pindalaga
39,9 m2 ning 399/4982 suurune mõtteline osa majandushoonest.
7. Nõustuti ühe Haljala aleviku jäätmevaldaja jäätmemahuti
tühjendamissageduse muutmisega.

eluks kaasa parimad oskused.
PREP- paarisuhtekoolitus on täiskasvanute täiendkoolituse vorm, mis:
*aitab teadvustada läheduse stimuleerimise tähtsust paarisuhtes läbi erinevate dimensioonide
nagu rõõm, lõbu, intiimsus, sensuaalsus, seksuaalsus ja sõprus;
*pöörab tähelepanu efektiivsete suhtlemis- ja probleemilahendusoskuste loomisele ja
arendamisele paaride vahel;
*aitab teadvustada ja vajadusel kohandada ettekujutusi ja ootusi paarisuhte rollidest ning
muudest kooselu aspektidest;
*innustab pühendumusele ja kohusetundele ning aitab näha kooselu pikaajalise partnerlusena.
PREP-paarisuhtekoolitus töötati välja ennetamaks kooselu negatiivseid arenguid, kuid PREPpaarisuhtekoolitus aitab ka katkestada ebasoovitavaid pöördeid paarisuhtes. PREP sobib
paaridele, kes sooviksid panustada oma paarisuhtesse, et see hea, mis neil on, ka püsiks. Ent
samas sobib PREP ka paaridele, kes muretsevad ja on hädas, et paarisuhe on võtmas suunda, mis
tundub mitte sobivat.
PREP paarisuhtekoolitus toimub Haljalas 3-5. detsembrini 2010. Koolitusel saab
osaleda 8 paari. Koolitus on osalejatele tasuta!
Info ja registreerimine koolitusele tel 3278226 või 56566931.

III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta: (võlausaldaja, võlajääk
deklareerimise ajal). 11. Muud varalised kohustused, mille suurus
ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50
000 krooni kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud,
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV. Andmed täiendavate tuluallikate kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk põhitöökohal, kui ametiisikul
puudub ametipalk, näidates nende suuruse; kompensatsioonid,
sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja
hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust ning teadus- ja
õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või
tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuluga on tegemist). Tulu suurust
ei avalikustata.
V. Andmed maksustatava tulu ja dividendide kohta [Ei kuulu
avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta [Ei kuulu
avaldamisele]
Deklaratsiooni järel sulgudes on näidatud deklaratsiooni täitmise
kuupäev.
Haljala Vallavalitsuse liikmed
1. Olga Boitsov. 3. Haljala Vallavalitsuse liige. 4. Haljala
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Seat Gordoba
(2002) 8. Sampo Pank Pensionifond 2799,805 osa, nimiväärtus
16.45, koguväärtus 46070,51 krooni. 9. Swedbank - arveldusarve;
SEB Pank – arveldusarve; Sampo Pank - arveldusarve ja
kasvuhoius. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Lääne-Viru Maavalitsus
töötasu. (29.04.2010).
1. Riina Kaptein. 3. Haljala Vallavalitsuse liige. 4. Haljala
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Kaks elamumaad Lääne-Virumaa Vihula
vallas, 243531 ja 882031; põllu- ja metsamaa Lääne-Virumaa,

Vinni vald, 183931, korteriomand Lääne-Virumaa, Haljala vald,
22477 (ühisvara). 7. Sõiduauto BMW (1992 ühisvara). 8. SEB
Progresiivne Pensionifond. 9. Swedbank - kaks arveldusarvet;
SEB Pank - arveldusarve. 10. Swedbank AS 910 000 krooni. 11.
Sõiduauto Honda Civic kasutusrent. 12. Lääne-Viru Maavalitsus
töötasu. (29.04.2010).
1. Epp Orgmets. 3. Haljala Vallavalitsuse liige. 4. Haljala
Vallavalitsus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank Fonfifond
100 492 osa nimiväärtuses 92,76, koguväärtus 45 678 krooni;
Swedbank Ida-Euroopa aktsia 102 aktsiat, nimiväärtusega 88,36
krooni, koguväärtus 9 023 krooni; Swedbank Pensionifond V3
1746 osa, 15,26 krooni, koguväärtus 26 667 krooni; Tallink Grupp
1404 aktsiat, nimiväärtus 10,33, koguväärtus 14 503 krooni. 9.
Swedbank - kaks arveldusarvet. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Swedbank AS töötasu (28.04.2010).
1. Ott Licht 3. Haljala Vallavalitsuse liige. 4. Haljala Vallavalitsus.
5. Ei ole. 6. Elamumaa Harjumaa, Saue linn, 348502,
korteriomand Pärnu linn 2244905, korteriomand Tallinn,
13575801. 7. Ei ole. 8. Ekspress Grupp 1044 aktsiat, nimiväärtus
10 krooni, koguväärtus 10440 krooni; Luterma 6300 aktsiat,
nimiväärtus 10 krooni, koguväärtus 63 000 krooni; Tallink Grupp
10268 aktsiat, nimiväärtus 10 krooni, koguväärtus 102 680
krooni. 9. Swedbank - arvelduskonto ja väärtpaberikonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. AS Viru Õlu töötasu (30.04.2010).
1. Õie Kelder. 3. Finantsnõunik. 4. Haljala Vallavalitsus. 5.
Ametipalk 15 975 krooni kuus. 6. Korteriomand Rakvere linn,
1319231. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB Pank - arvelduskonto;
Swedbank - arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.
(22.03.2010).
Vallavanem Leo Aadel'i majanduslike huvide deklaratsioon on
avaldatud Riigi Teatajas RTIII, 14.07.2010, 31, 113 .
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Haljala lugu
Lugu puusepast ja lastepreilist
On igati loomulik, et me
tunneme uhkust nende üle
meie seast, kelle kuulsus
ulatub kodupaigast kaugemale ning kergitab meiegi
enesetunnet. Nii on Haljala-mailt võrsunud mitmeid
üle-eestilise tähtsusega isikuid, kes ei vaja tutvustamist. Ometi leidub siitkandi minevikus mehi ja
naisi, keda nende eluajal ja
hiljemgi ümbruskonnas
laialt tunti ja austati, ent
kelle nimed tänastele põlvedele üha vähem kõnelevad. Seesugusteks inimesteks omaaegses Haljalas olid abielupaar Juhan ja
Olga Vespan, kelle sünnist
möödus tänavu vastavalt
150 ja 140 aastat.
1860. aastal sündinud Juhan
Vespan pidas Haljalas ehitusmeistri- ja tisleriametit. Tal oli
XIX sajandi lõpu Haljalas,
õigupoolest küll toonase

Maheda küla Haljala-poolses
servas, oma tisleritöökoda ja
maja otse Rakvere-Võsu maantee ääres, mida praegu tuntakse Plundi majana. Johan
Vespan oli üks Haljala Tulekaitse Seltsi asutajaid (1892.a.)
ja seltsimaja ehitamise eestvedajaid. 1894.a. valminud
torniga hoone, mida tunti
„pritsumajana“, asus tänase
Haljala lasteaia kohal – kuni
mahapõlemiseni 1953.a. sügisel. Seltsimaja ehituseks saadi
vajalikud 110 palki kalli hinna
eest Selja mõisa metsast, need
tõi kohale Idavere Mihklipere
talu peremees Aadu Lilleberg
üheainsa hobusega. Iga seltsi
liige pidi maja valmimise heaks
maksma 5 rubla, mis polnud
kaugeltki väike raha.
Hinnatud tislerina usaldati
just Juhan Vespanile Haljala
kiriku uute, neogooti stiilis pinkide valmistamine. Aaspere
mõisniku Eduard von
Dellingshauseni kulul tellitud

Kes?Mis?Kus?

pingid valmisid 1897.a. ja
kaunistavad Haljala kiriku
interjööri tänaseni. Kui sageli
mõtleme neil maitsekatel
pinkidel istudes nende tegijale?
Just pinkide valmistamine
viis Juhan Vespani kokku oma
tulevase abikaasa Olgaga.
1870. aastal Peterburis sündinud Olga Jeršova oli noore
haritud neiuna saanud tööd
Eestimaa kubermangu Viru
maakonna Kadrina kihelkonna
Palmse mõisas, sealsete mõisnike von der Pahlenite
bonnena (nõnda nimetati toona
härrasrahva lastekasvatajatest
preilisid). Ent teenistus katkes
õnnetu juhuse tõttu – preili
Jeršova hooletuse tõttu oli
parunipoeg pääsenud salajasse tuppa, kuhu lastele
sisenemine oli rangelt keelatud
(selles hoiti aktimaale ja skulptuure), ning bonne vallandati. Siiski hindas mõisaproua
preili Olga tööd ning kinkis
talle mälestuseks pärlmutterkaunistusega voki, mis leidis
hiljem kasutamist ühe 1949.a.
Siberisse saadetud eesti perekonna elatiseteenijana. Ent
see on juba teine lugu.
Palmsest saabus Olga
Jeršova Haljalasse, kus temast

sai siinse pastori Constantin
Willingeni (ametis 18801914) laste kasvataja. Ja kord
1896.a. sügisel kirikuaias
jalutades märkas lastepreili
külmal kirikutrepil viinauimas
uinunud tisler Vespanit. Olgal
hakkas mehest kahju, ta kattis
magaja külma kaitseks oma
suurrätiga. Sellest kaunist
žestist sai alguse tutvus, mida
kroonis abielu Tallinnas 1897.
a. veebruaris. Mõnes mõttes
oli see ju „lohutusabielu“,
kuivõrd Vespani seniseks armastatuks oli olnud kohaliku
kõrtsmiku tütar Adele Aldur.
Paraku heitis Adelele silma ka
Haljalasse saabunud kaupmees Jürgens ning neiu vastas
samaga – oli ju ihaldusväärsem perspektiiv abielluda
kaupmehe kui lihtsa külatisleriga.
Õnnetu armuloo tagajärg
Juhan Vespani jaoks oli eluaegne lähedane sõprus viinaga, mida aga abikaasa Olga
oskusliku perenaisena ei lasknud kunagi üle pea kasvada.
Abielunaisena läbis Olga
Vespan Tallinnas ämmaemandate kursused, misjärel töötas
aastail 1913-1916 ämmaemandana Haljala kihelkonna
arstimajas Kärmul. Praegu
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paikneb samas hoones Aaspere külakoda. Kui aga 1922.a.
avati arstijaoskond Haljalas,
esialgu Vespanite endi majas,
esimeseks arstiks doktor Joosep-Rudolf Tiivas, sai Olga
siinseks ämmaemandaks ja jäi
sellele kohale tervelt 30 aastaks (1922-1952). Lisaks tegutsesid Vespanite majas Jakob ja
Elfriede Joosepsoni (pärast
eestistamist Jõe) pagaritöökoda ning kuni uue apteekri
Jaan Pihu apteegimaja valmimiseni naabruses 1931.a. ka
Haljala apteek. Kui möödume
sellest madalaks vajunud majast täna, kas mõtleme selle
kunagisele tähtsusele Haljala
elus?
Alles 1938.a. valmis Viru
maavalitsuse korraldusel ja
rahastamisel kaasaegne 10
voodikohaga Haljala haigla,
mis tegutses haiglana 1974.
aastani, seejärel ambulatooriumina ning alates 1997. aastast perearstikeskusena. Maja
ehitusmeistriks oli Potsult pärit
ehitusmeister August Summataavet – Juhan Vespani
õpilane tema töökojas, ühtlasi
abielus Juhan Vespani vennatütrega. Haigla 2-kohaline
sünnitusosakond tegutses aga
jätkuvalt Vespanite majas –

Haljala Kultuuriselts korraldab foorumi

MTÜ Haljala Kultuuriselts on võtnud nõuks korraldada kodanikufoorumi
„Mina ja partnerid“.
Kodanikupäeva egiidi all toimuva foorumi peamine eesmärk on
julgustada inimesi olema aktiivsed kodanikud ja teadvustada, kui oluline
on oma arvamuste ja mõtete väljaütlemine. Foorum annab võimaluse läbi
arutada küsimusi, mis puudutavad paljude inimese huve.
Nii toimubki MTÜ Partnerid poolt heakskiidetud projekti
kodanikufoorum „Mina ja partnerid“ raames Haljala valla ja kogu MTÜ
Partnerid piirkonna (Kunda linn, Vinni vald, Sõmeru vald, Viru-Nigula vald,
Rakvere vald ja Haljala vald) inimestele mõeldud foorum laupäeval, 27.
novembril algusega kell 11 Haljala Rahvamajas.
Foorumil kuulatakse ettekandeid koostöö ja kaasamise teemadel ning
saadakse ülevaade edukatest projektidest, et näidata, mida kõike on
võimalik ära teha, kui vaid tahtmist on. Päeva juhi, kogenud moderaator
Ivika Nõgel'i juhendamisel püütakse sõnastada oma ideed või probleemid
ja jõuda ideest teostuseni või probleemi lahenduseni, sõltuvalt
kohaletulnud inimeste püstitatud ootustest. Kogu päev on üles ehitatud
kaasamismeetodeid järgides, et osaleja saaks juba ainuüksi kohal olles
SEPTEMBRIKUU KÜSIMUS: millise maja aknal asub see aimu kaasamise mõjust kaasatava vaatenurgast.
Ürituse raames on kavas korraldada väljapanek kogu piirkonna, aga
silt?
eriti
Haljala väljapaistvate inimeste (kunstnikud, muusikud,
Vastuseid ootame 15. septembriks e.posti aadressil
leht@haljala.ee või aadressil Haljala Gümnaasium, koduloouurijad, poliitikud jne. jne) loomingust. Siit üleskutse – kõik, kes
oleksid huvitatud oma loomingu tutvustamisest või kes teavad inimest kes
Rakvere mnt 10 (märksõna „Pildimäng”).
on loonud midagi, mida võiks ka teistele näidata - palun sellest meile
julgesti teada anda.
Täpne foorumi päevakava ilmub juba oktoobrikuu lehes.
Riina Must, MTÜ Haljala Kultuuriseltsi juhatuse esimees, 5089464
kultuuriselts@haljala.ee

küllap arvestati nõnda juba
eaka proua Olgaga. Sanitarina
töötas tema juures noor Asta
Pärgma (Viita).
Selleks ajaks oli Juhan
Vespan juba lahkunud – ta suri
detsembris 1935 – ning Olga
jäänud üksi. Nimelt polnud
Juhan ja Olga Vespanil lihaseid
lapsi. Küll oli lapsendatud toosama Juhani vennatütar, kes
aga pärast abielu Summataavetiga mehekoju lahkus.
Uus kasulaps leiti Aaspere
mõisas tegutsenud lastekodust – tüdruk nimega Selma
Rent, kes õppis Mõdriku kodumajanduskoolis ning asus
pärast abiellumist raudteelasega elama Tapale. Siiski käis
ta kõrges eas „mammat“ Haljalas korduvalt vaatamas.
Olga Vespan töötas ämmaemandana 82. eluaastani,
seejärel asus samale ametikohale pikaks ajaks naine,
keda tänases Haljalas paremini
mäletatakse – Valve Laal
(Sootaga). Vaatamata kõrgele
eale püsis Olga Vespan hea
tervise juures kuni surmani 16.
mail 1962. Neid aga, keda see
tubli naine aastakümnete
jooksul siia ilma aitas, elab
meie seas tänaseni.

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
14.10 kell 11.00 Heino Seljamaa nukuteatri
etendus "Lotte ja Bruno". Piletid 25.-müügil enne
etenduse algust.
16.10 Haljala, Kunda, Viru-Nigula ja Sõmeru valla
taidlejate hooaja avalöök Sõmeru klubis.
21.10 kell 10.00 Lääne-Virumaa arengukonverents
22.10 kell 19.00 komöödiateatri külalisetendus
"Armastab, ei armasta". Mängivad Egon Nuter, Liina
Tennosaar, Janek Sarapson, Kaia Skoblev.
23.10 kell 10.00 Haljala Kultuuriseltsi loovuskoolitus.
Tekstiiltrüki ja pildiraamide valmistamise õpituba
AASPERE KÜLAKODA
10.10 kell 13.00 pannkoogipidu – põlvkondade side
(lapsed, vanemad ja vanavanemad)
22.10 kell 15.00 tekstiilitrüki õpituba
05.11 kell 15.00 viltimise õpituba
19.11 kell 15.00 jõulukaartide ja kompositsioonide
õpituba. Juhendajad Tiiu Tagamets ja Maia-Liisa Ahman.
Osavõtutasu 15 kr, lastele tasuta

SÜGISLAAT KUTSUB MÜÜMA

10.oktoobril kell 9.00 – 15.00 toimub Haljala rahvamaja
juures sügislaat, mille ühe osana on planeeritud kirbulaat,
kuhu kauplema on oodatud nii suured kui väikesed. Kirbuturul on võimalik müüa kõike, mida isiklikus majapidamises
vaja ei ole. Näiteks riideid, raamatuid, istikuid, ehitusmaterjale, käsitööd, autode varuosi, mööblit, maja, jne.
Tasuta küttepuud
Ühesõnaga - vaata oma kodus sügiskoristust tehes
Haljala Vallavalitsus annab võimaluse soovijatel teha tasuta küttepuid
ringi,
ja selle asemel, et asju ära visata, tule too oma
Haljala alevikus Uue tänava äärselt alalt. Langetamisele lähevad paplid.
esemed parem kirbulaadale .
Raiejäätmed ja oksad tuleb raie teostajal likvideerida.
Soovijatel palun esitada vastav kirjalik avaldus Haljala vallavalitsusele Lisainformatsioon tel. 3250444. Kohtumiseni laadal !
hiljemalt 1. oktoobriks Informatsiooni puude kohta saab tel. 3278231
Kaja Roolaht, Haljala valla maakorraldaja.
87
Siin võiks olla Sinu kuulutus,
Alise Orgus
7. oktoober
Haljala
hea Haljala valla elanik!
85
Kuulutamine Haljala Valla Sõnumites on tasuta.
Laine Golubeva
2. oktoober
Vanamõisa
Saada oma soov meilitsi leht@haljala.ee või postiaadressil Haljala 82
Gümnaasium, Rakvere mnt 10, 45301, Haljala.
Rosalia Luhaär
6. oktoober
Haljala
75
Anda rendile Kundas kohvikuruumid 150m2. Väga hea asukoht,
Helgi Kondimäe
21.oktoober
Haljala
osaliselt sisustatud (baarilett, pliit, köögi tööpinnad). Tel.5035523"
65
Karl Tamberg
29. oktoober
Haljala
Uno Olev
22. oktoober
Haljala
Lille Viigipuu
16. oktoober
Haljala
60
Urve Pihlamäe
18. oktoober
Haljala
Virve Vaimets
22. oktoober
Haljala
55
Virve Allese
7.oktoober
Haljala
Mare Matto
31. oktoober
Haljala
50
Abdurasul Pulatov 10. oktoober
Põdruse

Õnnitleme sünnipäevalapsi!

Lugeja kirjutab
Tere! Minu nimi on Prügikott. Ma tahan teile jutustada oma
õnnetu, kuid siiski õnneliku lõpuga loo.
Peremees täitis mu igasuguste pakendite, topside,
plastpudelite ja muu sellisega ning ühel varahommikul võttis
mu käeotsa ja astus toauksest välja.
Mul hea meel, et nüüd viib mu konteinerisse, kus teised
samasugused kotid mind ees ootamas. Saame seal omavahel
igatsorti ilmaasju arutada.
Aga oh häda! Peremees, vaeseke, unustas vist tee
konteinerite juurde ära. Päris kahju temast! Pani mu hoopis
staadioni juures oleva rohelise, varrega prügikasti alla ja
sammus edasi. Seal ma siis üksi ootasin ja ootasin. Päris igav
hakkas.
Lõpuks tuli siiski üks hea inimene, võttis mu näppu ja viis
konteinerisse. Nüüd saan sealt oma seiklusi ka teiega jagada.
Meeldivat sügise algust! Teie Prügikott.

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

Elfrida Tamm
16.01.1927 – 24.08.2010
Viktor Kaasik
20.05.1928 – 26.08.2010

