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Imbi Suursoo - hea õpetaja. Mitte ainult.
heast õpetajast. Kõik oleneb
isiksusest. Hea õpetaja ei
sünni päevaga, teda vormivad
aastad ja õpetavad kogemused.
Oma esimest kriitikat
meenutab Imbi samuti erilise
soojusega. „See oli Kõrvekülas.
Olin esimest aastat õpetajana
tööl, kui kooli külastas inspektor.” Olgu siinkohal selgituseks
öeldud, et tollal külastasid
inspektorid koole tihti, et kontrollida õpetajate tööd. „Meil
olid liitklassid, millest me tollal
ei jaganud midagi. Tuli inspektor, hallipäine. Andsin oma
tunni kenasti ära. Koos-olekul
anti kõigile tagasisidet. Lõpuks
vaatas ta mulle otsa ja ütles:
„Tead lapsukene, sinuga ma
üldse ei räägi seekord, sa oled
alles nii roheline. Tuleval aastal
tulen ja vaatan uuesti.” Mulle
on jäänud sügavalt meelde

13. oktoobril avas oma virtuaalsed uksed omavalitsuslehtede
portaal eestielu.ee. Portaalis on võimalik lugeda ja
kommenteerida artikleid ligi 60-st portaaliga liitunud
omavalitsusest. Portaali leiad aadressilt www.eestielu.ee

Haljalas avati spordiväljak

22. oktoobril kogunes Haljala koolipere vastvalminud spordiväljakule, et juba mõned nädalad kasutuses olnud rajatis ka pidulikult avada. Peale maavanema ja vallavanema sõnavõtte
tutvustas Fysioline Eesti OÜ meditsiiniala koordinaator Anneli
Sikkut (pildi) välitrenažööre, mis võimaldavad igas eas
inimestel teha aeroobset trenni, jõu- ja lõõgastavaid harjutusi.

Haljala valla kultuuripreemia
2010.a. aasta jõulukuul antakse välja juba järjekorras seitsmes
Haljala valla kultuuripreemia. Valla kultuuripreemia on üle
aasta välja antav rahaline preemia (praegu 10 000 krooni),
millega tunnustatakse kohalikus kultuurielus silma paistnud
inimesi või kollektiive. Kultuuripreemia määratakse
üksikisikule või kollektiivile mistahes loomingulise tegevuse
eest pikema aja vältel, millega on elavdatud Haljala valla
kultuurielu või austatud tema nime.
Kultuuripreemia kandidaate võivad esitada nii füüsilised
kui juriidilised isikud. Taotlus peaks olema kandidaadi
esitamise osas motiveeritud ja põhjendatud; võib lisada
mitmesuguseid materjale, mis kajastavad preemia kandidaadi
kultuurialast tegevust.
Kultuuripreemia taotlused vaatab läbi komisjon, kuhu
kuuluvad Haljala vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni
liikmed, vallavalitsuse esindajad ning esindaja Lääne-Viru
maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonnast.
Haljala vallavalitsus jääb ootama arvukaid ettepanekuid
kultuuripreemia kandidaatide osas kuni 1. detsembrini!

Aasta Tegija 2010
Haljala valla Aasta Tegija aunimetuse andmise eesmärk on
väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust füüsilisele või
juriidilisele isikule, kes oma töö ja tegevusega on paistnud
silma valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud
paikkonda tuntust; kes aasta jooksul on saavutanud
majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes
muus valdkonnas tähelepanuväärseid tulemusi ja üldise
tunnustuse; samuti ühekordse silmapaistva saavutuse eest.
Ettepanekuid Aasta Tegija aunimetuse andmiseks võivad
esitada kõik Haljala valla füüsilised ja juriidilised isikud.
Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada kirjalikult
vallakantseleisse märgusõnaga „Aasta Tegija“ hiljemalt 31.
detsembriks.
Teade Aasta Tegija aunimetuse määramise kohta
avaldatakse Haljala Valla Sõnumites ja valla veebileheküljel
(www.haljala.ee). Aasta Tegija aunimetusega kaasnevad
esemeline auhind ja valla tänukiri antakse aunimetuse saajale
üle pidulikult kas Eesti Vabariigi aastapäeval, vallal aastapäeval
aprillis või valla muul avalikul üritusel.

September on Hea õpetaja
kuu. Aga kes on üldse hea
õpetaja? Oleme külas ühel
Haljala kooli vaieldamatult
parimal, praeguseks küll
juba endisel õpetajal
(ametis 1966-2005) Imbi
Suursool.
„Soojenduseks vaadake pilte,”
sõnab Imbi ja läheb ise kööki
kohvi tulele panema. Kogu
külaskäigu aja leiab Imbi mitu
põhjust, et jutuvestmise asemel köögis toimetada, lausudes tagasihoidlikult, et temast
ei ole ju ometi midagi kirjutada.
„Tavaline inimene olen.”
Loomulikult. Ega õpetaja ei
olegi teistmoodi, ta on inimene
nagu me kõik – vahel rõõmus,
vahel kurb. Ometi sõltub just
õpetajast paljude inimeste
käekäik. Milline on hea õpetaja
ja mis ajendab üht inimest
õppima nii vastutusrikast ja
rasket ametit? Meie lühikese
vestluse käigus loodamegi just
nendele küsimustele vastust
leida.
Vanad piltide välja toomine
tekitab elevust. On ju vestluskaaslasteks Imbil kolleegid,
Haljala Gümnaasiumi tänased

õpetajad Külli Heinla ja Egon
Mets.
Võrumaal sündinud Imbi
Suursoo tuli Haljala kooli (tollal
8-klassilise kooli) õpetajaks
1966. aasta sügisel. Enne seda
oli ta õpetajaametit pidanud
Tartumaal Kõrvekülas ja
Rakvere külje all Aluveres.
Õpetajad on olnud läbi
aegade eluterved ja praktilise
meelega. Nii tunnistab ka Imbi
Suursoo, et Rakvere Pedagoogilisse Kooli õppima läks ta
puhtpraktilistel kaalutlustel.
Ajad olid rasked ja tuli teha
valikuid – tuli valida kool, kus
sai stipendiumi. „See oli kena
aeg,” õhkab Imbi. Internaadielu, suuri võimalusi ei olnud.
Peedisupile pandi nii palju
soola, et tuli liha maitse juurde.
„Need ei ole tähtsad asjad,”
sõnab ta kiirelt. Mis oli pedagoogilises koolis kõige olulisem, mille sealt kaasa võtsid?
„Õpetajad olid need, kes mitte
ainult oma ainet ei õpetanud,
vaid sisendasid sulle midagi
niisugust, mida sa sealt kaasa
võtsid.” Kas pole paradoksaalne? Õpetajaks (heaks
õpetajaks) saamine oleneb

Tütar Mare on emale alati toeks
Fotod erakogust
tema humoorikas ja inimlik
suhtumine.”
Vahepeal, kui Imbi jälle
kööki varjunud on, meenutab
Külli Heinla aegu, mil ta Haljala
kooli õpilasena Imbi käe all
öösärki õmbles (selgub, et Imbi
oli esialgu ka käsitööõpetaja),
ja hetke, mil ta ise kooli
õpetajaks tuli. „Imbi võttis
mind väga kenasti vastu Ta
kutsus mind oma „pinginaabriks”, see tähendab, et hakkasime jagama töölauda õpetajate toas. Ta võttis mind oma
šefluse alla, oli nii toetav.”
„Nõukogude-aegses koolis
olid mured väiksemad,” sõnab
Imbi. Popitegemisi oli vähem,
aga eks nalja ikka tehti. Tuleb
välja, et üks kooli legen-

daarsemaid lugusid ongi juhtunud just Imbi klassis. „Oli
esimene tund, väljas oli veel
pime ja klass hämaravõitu,”
meenutab Imbi. „Uks läheb
lahti ja sisse tormab üks
hilinenud poiss. Vaatasin teda
ja mõtlesin, et midagi on
justkui valesti. Ja oligi – poisil
oli seljas valge maikasärk, kuub
üll ja kaelarätik kaelas, mis
tollal oli ju kohustuslik. Aga
triiksärgi oli poiss unustanud
selga panna! Kogu klass
vakatas ja ootas minu reaktsiooni. Aga mina ei suutnud
naeru hoida ja nii naersime
kõik koos.”
Vahepeal arutame igasuguseid maailma asju.
Räägime tänapäeva kirjandusest, noortest, eneseleidmisest, narkootikumidest. Fred
Jüssist, kelle suur austaja Imbi
on. Saatest „Tantsud tähtedega“, kus Imbi hoidis pöialt
Dave Bentonile. Naabritest,
kellega Imbil on vedanud.
„Oleme naabritega nagu heas
mõttes Bermuda kolmnurk.
Selliseid naabreid ei ole igaühele antud. Haljala on üldse
üks ilus, hea ja armas, heade
inimestega paik.”
Millised olid sinu omaaegsed hobid? „Vihikute parandamine,” tuleb kiire vastus.
Külli tuletab Imbile siinkohal
meelde, et ikka laulmas sai ka
käidud. „Jah, see oli ilus aeg.
Käisin hea meelega.” Lugeda
meeldib. Ega suure majapidamise kõrvalt lugemiseks
eriti aega ei jäägi, aga ilma
raamatuteta ei saaks kuidagi.
Viimase aja lugemiselamuseks
peab Imbi Siiri Konksu raamatut „Kahe mere vahel”.
Milline siis on hea õpetaja,
küsime Imbilt. Kannatlik.
Mõistev. Peab suutma neelata
mõnegi asja alla. Naljasoonega. Oma ainet peab
hästi oskama lastele edasi
anda. Hinge peab olema.
Imbi räägib loo, mis sobib
igati õpetajaametit kirjeldama,
olgu siinkohal tegu hea või
halva õpetajaga. „Klassis oli
kord vanasõnade ütlemine.
Igaüks pidi ütlema mingi
vanasõna. Lõpuks said vanasõnad otsa, tekkis vaikus, kuni
üks poiss lausus seesuguse
vanasõna: saada siga Saksamaale, siga jääb ikka seaks.”
Tõepoolest.

Foorum „Mina ja partnerid”
toimub 27. novembril kell 10.00 Haljala rahvamajas.
Foorumile on oodatud esinema Hermann Kalmus - Pilistvere
koguduse pastor ja kogukonna eestvedaja Viljandimaalt,
Heldur Kotov - Lobotka külavanem Värska vallast Põlvamaalt,
Mart Noorma - Tartu Ülikooli dotsent, Eesti kosmoseprojekti
eestvedaja, ja Kristiina Liimand - Tartumaa Arendusseltsi
tegevjuht. Päeva aitab läbi viia moderaator Ivika Nõgel
Valgamaalt. Üritus on tasuta. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine. Selleks saada hiljemalt 19. novembriks,
osalemissoov koos oma nime ja kontaktandmetega aadressile
kultuuriselts@haljala.ee.

Haljala Gümnaasiumi 2a klassi laste sõnul peab hea õpetaja oskama nalja teha, olema moega kursis, tal peaksi olema prillid, punane kampsun, oranžid
lokkis juuksed, suured silmad, roosad prillid, kaelakeega. Huumorimeelt Haljala õpetajatel jagub ja moega on nad väga hästi kursis.
Pildidl Haljala kooli õpetajad tähistamas aastatetagust õpetajate päeva.
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Valla uuest arengukavast

Kes Te olete, Indrek Tudre?

Aastal 2020 on Haljala vald kvaliteetse ning
jätkusuutliku elukeskkonnaga, terve, haritud ja aktiivse
rahvastikuga piirkond, kus on ühendatud rikkalik
kultuuripärand, avatus innovatsioonile ning tugev
paikkondlik identiteet. Niisugust visiooni kajastab Haljala
vallavolikogu tänase koosseisu poolt vastuvõetud valla
arengukava aastateks 2010-2020. Öeldakse, et eesmärgid
peavadki suuremad olema, et oleks mille nimel pingutada ja
mille täitumise korral juba uusi sihte seada. Tänu
kodanikualgatuse korras laekunud ettepanekutele,
vallavalitsuse ja volikogu komisjonide ühisele pingutusele
kujunes põhjalikult muudetud arengukavast kaugelevaatav
dokument, mis ühendab endas nii teemavaldkondade
visioonid, strateegilised eesmärgid, tegevused kui ka
rahastamise allikad.
Vallavalitsuse poolt tellitud 2010-2013.a. eelarvestrateegia
hinnang eelmistele perioodidele heitis ette väga suurt
omafinantseerimise osakaalu, mis tulevikus peab muutuma
vastupidiseks ehk suurema välisrahastuse kasuks, olgu
põhirahastajaks projektide elluviimisel siis Euroopa Liit või
Eesti riik.
Lähiaastate olulisemate tegevuste fookusesse jäävad
gümnaasiumi vaimse ja füüsilise keskkonna parandamine ning
investeeringud valla elukeskkonda tervikuna ehk teisisõnu
veemajandusprojektide elluviimine Haljalas, Essus ja
Tammispeal; teede ja tänavate rekonstrueerimine,
tänavavalgustuse ehitamine ning avalikule ruumile uute
lahenduste pakkumine. Kõik need tegevused peavad olema
majanduslikult hästi kaalutletud, kodanikuühendused
nendesse kaasatud ning nendega konsensuslikult läbi
räägitud. Mitmed, juba varasemalt ettevalmistatud ja
alustatud tegevused kannavad peagi head vilja. Seega, nagu
öeldakse – andke aega atra seada.
Leo Aadel, vallavanem

Aaspere vanas katlamajas, mis on ümber ehitatud tootmishooneks,
asub firma OÜ Indrem.
Millega ja mis aastast
ettevõte tegeleb?
Indrem Elementmajad OÜ on
asutatud 2005. aasta aprillis,
ettevõte põhineb 100% Eesti
kapitalil. Toodame puidust
elementmaju, mis on hinnalt
soodsad, kvaliteetsed ning
kiire püstitusega. Meie valikus
on mitmeid tüüpmajaprojekte
ning valik täieneb pidevalt,
samuti pakume võimalust
koostöös meie arhitektiga just
Teile sobiva projektlahenduse
väljatöötamist. Läbimõeldud
projektid ja lihtsad ehitusmeetodid võimaldavad Teil
kolida uude koju 3 kuni 5 kuud
peale ehitusloa väljastamist.
Kuidas olete Teie isiklikult
firmaga seotud?
Olen Indrem Elementmajad
OÜ omanik.
Tutvustage, palun, end
lugejale lähemalt.
Olen sündinud Tallinnas ja
enamiku oma elust seal ka
veetnud. Teadmisi kogusin
Tallinna Reaalkoolis, omandanud olen keskhariduse ja
läbinud ka palju erinevaid
kvalifikatsioonikoolituse programme. Enne Indremi asustamist töötasin pikalt
signalisatsioonifirmas installeerijana.

Varangu Külaseltsi sügisene
ringreis Kõo vallas

Hobiks on mul sport,
millest põhirõhu olen pannud
jõusaali ja jooksmise peale,
kuid varasematel aastatel olen
ka palju muid spordialasid
harrastanud.
Kui palju inimesi teil töötab ja kui suur osa neist on
Haljala vallast? Mida
peaks oskama teile tööle
kandideeriv inimene?
Indrem Elementmajad tootmishoones töötab korraga
ühes vahetuses 6 meest –
tootmisliinil 4 meest, 2 meest
on värvijad. Ehitusosakonnas

Oktoober 2010
on tööl keskmiselt 8 meest, kes
on jagatud erinevate ehitusplatside vahel.
Tihti on vaja
töölisi lisaks, kes
oleks abiks nii
tootmises kui ka
objektide peal.
Ehitusobjekti
dele kandideerivatelt inimestelt eeldame
eelnevat ehituskogemust, ausust, lojaalsust, ja
tootmisesse kandideerivatelt
meestelt neidsamu omadusi,
lisaks eelnevat
kogemust puutööga ja insenerijooniste lugemise
oskust. Enamik
töötajatest on
oma valla inimesed, aga on ka
naabervaldadest.
Kuidas firmal läheb? Kas
praegune majandussurutis on mõjunud ka
Teie firmale pärssivalt?
Praegune majandusseis on
võrreldes eelnevate aastatega
veidi tunda andnud küll, samas
on tunda turul totaalset
puhastust läbi konkurentsi ja
teisalt majanduse stabiliseerumist.Vanad ärimehed
ütlevad selle peale, et kes oma
äriga masus vastu on pidanud,
on ärimaailmas tegijad veel
väga pikki aastaid.

Meie tegutseme endiselt ja
näeme turul uut aktiviseerumislainet, mis kajastub hinnapäringutes nii kodumaalt kui ka
välismaalt. Indremi tegevuskavas 2011. aastaks on prioriteediks panna suurt rõhku
ekspordile ja luua partnerlussidemed Norra ärimeestega,
kellega käivad läbirääkimised.
See omakorda loob Indremis
juurde töökohti 10-15 mehele.
Võrreldes Haljala vallas
tegutsevate suurfirmadega
nagu Viru Õlu, Bellus ja
teised olete teie veel üsna
tundmatu, eeskätt enesereklaami mõttes. Kas see
on kuidagi taotluslik?
Viru Õlu ja Bellusega me ei saa
ennast muidugi võrreldagi,
sest need on rahvusvahelised
ettevõtted, hoopis suuremate
kohustuste ja käivetega. Suurtel meestel suured mured,
väikestel meestel väiksed
mured!
Me oleme ennast reklaaminud tegelikult küll vastavalt vajadusele ning samas
oleme ka andnud oma panuse
erinevatesse külategemistesse. Haljala valla suuremates
Meie ettevõtmistes me veel
otseselt
hulgast millegagi kaasa löönud ei ole, aga oleme alati
on väljakutseteks!
valmis
OÜ Indrem
lahkunud
... Elementmajad
veebiaadress on
www.indrem.ee

Põdrusel kohtusid algkooli lõpetajad ja õpetajad
Varangu külaselts Pilistvere kivikangrul Virumaa kivi juures
Reisi mõte sai alguse sellest, et Koksvere Maanaiste Selts Kõo
vallas Viljandimaal kutsus meid külla Koksvere vastremonditud
seltsimaja kaema.
9. oktoobri varahommikul asusimegi 16 inimesega Viljandimaa poole teele. Kõo vallamaja juures oli meid vastu võtmas
vallavanem Tarmo Riisk, kes tutvustas meile Kõo valla ajalugu
ja praegust elu-olu. Meeldiv oli tõdeda, et vallavalitsuse
prioriteediks on külade kultuuri- ja spordielu ning noorsootöö.
Tegime ringkäigu Eesti kõige pikemas vallamajas, mis on
ehitatud kunagise mõisatalli müüridele. Ühe katuse alla on
koondunud lisaks vallavalitsusele veel lasteaed,
perearstikeskus, hamba-ravikabinet, juuksur, arhiiv,
postkontor, raamatukogu ja noortetuba. Majanduslikult väga
otstarbekas ja kokkuhoidlik lahendus!
Külastasime ka Kõo raamatukogu, mida tutvustas
raamatukogu juhataja Ille Riisk. Avar ja valgusküllane
raamatukogu jättis lugejasõbraliku mulje hea ruumilahenduse
ja ilusa inventariga. Üllatav oli suur lugejate arv väikese
piirkonna kohta. Meie ringsõit jätkus bussiga mööda valda
koos Illega, kes tutvustas bussiaknast Kõo valla
vaatamisväärsusi. Peatuse tegime Pilistvere kommunistliku
genotsiidi ohvrite memoriaali ja kivikangru juures, kus igal
maakonnal on oma mälestuskivi.
Lõpuks jõudsime päeva „peasüüdlase“ ehk Koksvere
seltsimaja juurde, kus meid ootasid Koksvere Maanaiste Seltsi
esindajad eesotsas Tiina Leisiga. Kui maja sai üle vaadatud,
istusime võõrustajate kaetud kohvilauda. Tiina rääkis, kuidas
sai endisele lagunevale klubihoonele eluvaim sisse puhutud.
Maja sai väljast uue kuue PRIA rahade ja vallavalitsuse
toetusega, seest on remonditud peamiselt seltsi oma
jõududega ja talgute korras. Meile jättis seltsimaja oma ahjude
ja nõukaaegse mööbliga väga maalähedase ja õdusa mulje.
Ehe näide sellest, et ei pea olema kõik „euro“, vaid majja
loovad hubasuse ikka inimesed, kes hingega asja juures.
Omavahel kogemusi vahetades saime vastastikku häid
mõtteid seltsitegevuseks.
Meie reisipäev jätkus Olustvere mõisakompleksis, kus
külastasime peahoonet, keraamika-, klaasi-, villa-, käsitöö-,
lina-, lapi- ja leivakoda. Tallihoones tutvusime Voldemar Luha
puunikerdiste näituse ja Ilmar Tilga topistekoguga. Ühine
lõuna Imavere kõrtsis pani meie väljasõidule punkti.
Urve Kingumets, Varangu raamatukogu juhataja
Varangu Seltsimajas on võimalik kasutada ruume üritusteks.
Telefon 5 649 7443

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

28. augustil toimus kunagise
Põdruse koolihoone juures
Põdruse Algkooli lõpetanute
esimene kokkutulek. Kohale
olid tulnud 55 lõpetajat ja 2
õpetajat. Idee kokkutuleku
korraldamiseks tuli 2009 kooliõdede Ester Vainose (Taal),
Luule Laidro (Aros), Helje
Viikma, Maire Tamverki ja Aili
Heide (Taal) poolt.
Kõige vanem kokkutulekule tulnutest oli Herbet Punane, kes oli algkooli lõpetanud
1942. Kõige kaugem osavõtja
oli Einar Virk Hiiumaalt, kes oli
kooli lõpetanud 1946.
Viimased Põdruse 4-klassilise Algkooli lõpetajad lahkusid
koolist 1967, misjärel kool
jätkas tegevust Essu külas 3klassilise lasteaed-algkoolina.
Kokkutuleku avas korraldustoimkonna nimel Jaan
Nurk, kes ütles: “Meile kõigile
oli see esimeseks kooliks, mis
on jätnud meie ellu eredad
mälestused kooliajast ja lapsepõlvest.“ Oma tervituses tänas
ta kõiki osavõtjaid ja väljendas
suurt rõõmu, et nii paljud said
aega tulla sellele ajaloolisele
kokkutulekule. Osavõtjad andsid ülevaate oma edasisest
haridusteest pärast algkooli
lõpetamist, samuti elust ja
praegusest tegevusest. Osavõtjate hulgas oli talunikke,
õpetajaid, elektroonikainsenere, mehhanisaatoreid,
kaubandustöötajaid, eraettevõtjaid, raamatupidajaid, juriste-advokaate ja paljude
teiste elukutsete esindajaid.
Südamlikud meenutus- ja
tänusõnad kuulusid meie
hulgast lahkunud kauaaegsele
lugupeetud koolijuhatajale ja
õpetajale Hilda Viilipile. Tänusõnad kuulusid ka kokkutulekule tulnud õpetajale Sirje
Prems-Haljasele, kes meid
oma rõõmsameelse ja
sädeleva olemusega 1959.a.
sügisest alates neli õppeaastat
õpetas. Kooli õpetajaks tulles
oli ta just saanud kahe-

kümneseks. Oma tervituskõnes ütles õpetaja Sirje: „On
koolirõõm kui kuldne kukehari
paehallil kivil harva puhkev õis
ja Põdruse koolis töötatud aeg
oli mulle kui sädelev pärl.“
Kohale oli ka õpetajana
töötanud ja sama kooli
lõpetanud üks parimaid õpilasi
Maret Keskra (Argus).
Kooli ajaloost
Sisuka ja põhjaliku ülevaate
Põdruse algkooli ajaloost tegi
kooliõde Irja Alakivi (Nõlvak).
Põdruse koolimaja oli algselt
ehitatud postijaamaks. Vana
puidust peahoone koos kõrvalhoonega põles täielikult
maha 1809 ja nii ehitati hoone
1813 koos kõrvalhoonetega
uuesti üles paekivist. Peahoones oligi pikka aega kool,
tallis aga kauplus.
Algselt oli kool kuueklassiline, hilisemalt aga
reorganiseeriti neljaklassiliseks. Alates 1936. aastast oli
Põdruse algkooli pikaaegseks
juhatajaks Karl Laidma (Buum).
Ajaloost on veel teada, et
Põdruse algkooli tegevus algas
Põdruse ja Aasu küla piirile
ehitatud koolimajast. Hallingi
talu piiridest eraldati maatükk
toonase Essu vallakooli (Põ-

druse külakooli) asutamiseks.
Kool alustas tegevust koolmeistri Kristjan Saksmani käe
all 32 õpilasega, ent 1880 oli 3aastases koolis juba 77 õpilast.
Tollases majas, mis praegu on
Nõlvakute pere valduses,
tegutses kool 1923. aastani,
seejärel viidi kool üle endisesse
postijaama hoonesse.
Pärast kogunemist ja sõnavõtte järgnes ekskursioon
endise kooli klassi- ja abiruumidesse. Masendust tekitas koolimaja sisemus, kus
vastu vaatasid lagunenud
lagede, purunenud põrandate
ja määrdunud seintega klassiruumid. Kuna meeleolu kokkutuleku toimumise üle oli
niivõrd üleolev, siis ei lasknud
keegi meist end sellest eriti
häirida. Kõlama jäi ühine
arusaam, et aeg on teinud oma
töö ja kui majal puudub
tõsiseltvõetav peremees ning
raha, siis tuleb kahjuks hetkel
selle olukorraga leppida.
Ühiselt meenutati sisukaid
koolitunde ja huvitavaid
juhtumeid vahetundides.
Kooliõde Aili: „Kui mul
hakkas külm ja läksin ahju
vastu ennast soojendama,
ütles koolijuhataja: Sul pole

Pildil õpetajad Sirje Haljas (Prems)ja Maret Keskra (Argus) ning
kokkutuleku moderaator Jaan Nurk

õigust ennast ahju juures
soojendada, kuna sinu vanemad pole oma kohustust täitnud ja klassiruumide kütteks
puid toonud. Need sõnad
ütlesin kohe samal päeval isale
edasi ja juba mõne päeva
möödudes olid küttepuud
koolimajale ära toodud.“
Kooliõde Leiu: „Meelest ei
lähe, kuidas üks koolivend
tahtis minult musi võtta, mina
aga häbenesin ja kartsin,
jooksin eest ära. Peitsin ennast
pioneerituppa suure kardina
taha, kus ta mind ei leidnud, ja
nii pääsesingi tema eest.“
Koolivend Jaan: „1960.
aasta kevadtalvel suure sulaga
otsustasime poistega, et ehitame lumest maja. Paari päevaga oli suur lumemaja koridori ja aknaavadega valmis.
Siis aga tekkis küsimus, mida
siin lumemajas ette võtta. Siis
aga ütles keegi poistest, et
paras koht suitsetamiseks.
Mõeldud-tehtud ja nii me siis
kolmekesi lumelossis suitsud
ette panimegi. Ei läinud aga
palju aega mööda, kui meie
lumeehitist tulid uudistama
õpetajad, kuna olid koolimaja
aknast näinud suitsupilve, mis
lumemaja aknaavadest laia
kaarena välja lehvis. Varjata
polnud enam midagi ega peita
kusagile. Olime vahele jäänud
ja valmis karistust kandma.
Karistuseks oli kõigil poistel
käitumishinde alandamine
hindele „3“ ja emade-isade
kooli kutsumine.“
Kooliõde Ester: „Meenub,
kuidas meie kooli tuli uus noor
naisõpetaja. Kena, armas
inimene oli. Neljanda klassi
poisid hakkasid teda kohe
piirama ja tahtsid musi võtta.
Õpetaja suruti riidehoius kapi
ja seina vahele ning asuti
kordamööda teda embama.
Õpetaja aga polnud kade ja
ütles, et kui tahate kangesti
musi, eks küsige siis ilusti, aga
mitte sedasi, vägisi.
Järgneb lk. 4
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Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 19. oktoobril 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Jaan Meerits, Jaan
Nurk, Esta Pilv, Margus Punane, Risto Rätsep, Liisa Saamot,
Martti Samolberg, Riina Tamberg, Tiit Toming, Toomas Sääsk ja
Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Kalju Kivistik ja Olev Lipp.
Otsustati: 1. Anda nõusolek korraldada koostööd Kadrina
vallaga konkurss korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks.
2. Taotleda valla munitsipaalomandisse Võle külas asuv Lahi
tee, Vanamõisa külas asuv Vahe tee ja Varangu külas asuv Kuuse
tee. 3. Kuulati vallavanema informatsiooni soojamajandusest ja
Haljala veemajandusprojektist. 4. Kuulati vallavanema
informatsiooni vallavalitsuse IV kvartali tööplaanist. 5. Kuulati
informatsiooni ülemaakonnalisest sotsiaaltranspordist. Infot
andis VIROLi sotsiaaltranspordi projekti projektijuht Jaan
Lõõnik. 6. Kuulati volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni
esimehe Krista Hütsi informatsiooni kooli toitlustaja ja
koolitoiduga seotud probleemidest. 7. Kuulati lühikokkuvõtet
Eesti Maarahva V Kongressi teemadest. Kokkuvõtte tegi
kongressil delegaadina osalenud Jaan Nurk.

Mida toob kaasa üleminek
eurole?
*Eesti läheb eurole üle 1. jaanuaril 2011. Kroonid vahetatakse
eurodeks ümberarvestuskursiga 1 euro = 15,6466 krooni.
*Panka viidud kroonid muutuvad €-päeval (1. jaanuaril 2011)
kontodel automaatselt eurodeks, säilitades eurodes sama
väärtuses. Kontod konverteeritakse ühe eurosendi täpsusega ja
lõppsummad ümardatakse kolmanda koha järgi pärast koma.
*€-päevast alates ei saa ülekandeid enam Eesti kroonides teha
ning ka kaardimaksed muutuvad europõhisteks. Kontoraha
vahetusel eurodeks näidatakse kliendile kontoväljavõttes nii
kroonikonto lõppsaldot, vahetuskurssi kui ka eurokonto
algsaldot.
*Ettesaadetud ja lepingulised maksed konverteerib iga
kommertspank ise eurodesse. Lepingu tingimusi euro tulek ei
mõjuta: kõik võetud kohustused jäävad kehtima ning lepinguid
on endiselt võimalik muuta vaid poolte kokkuleppel.
*Alates €-päevast kehtib kahenädalane paralleelkäibe periood,
mil euro ja kroon on sularahas võrdväärsed maksevahendid.
Kauplustes saab maksta nii eurodes kui kroonides, vahetusraha
antakse üldjuhul tagasi eurodes. Pärast paralleelkäibe perioodi
on euro ainus seaduslik maksevahend Eestis.
*Euro sularaha on võimalik saada sularaha automaatidest,
kauplustes sularahas makstes ning panga kontorites raha
vahetades. Ülekanded ja kaardimaksed toimuvad ainult
eurodes. Sularahaautomaadid on üks olulisemaid vahendeid
euro käibelelaskmisel. Need püütakse ümber häälestada nii, et
kõik automaadid väljastavad ainult euro rahatähti hiljemalt 48
tunni jooksul alates €-päevast. Kahe nädalase krooni ja euro
paralleelkäibe perioodil võivad pangad sularahaautomaatides
kasutada 5-, 10-, 20- ja 50- euroseid rahatähti. Täpsema valiku
teeb iga pank ise.
*Kroone saab eurodeks vahetada üks kuu enne ja kuni pool
aastat pärast €-päeva kõigis sularahaga tegelevates
pangakontorites. Teenustasu selle eest ei võeta ning raha
vahetuskursiks on ametlik ümberarvestuskurss. Osas
pangakontorites saab kroone tasuta eurodeks vahetada terve
aasta jooksul. Eesti Pangas saab kroone eurodeks vahetada
tähtajatult, vahendustasuta ja ametliku kursiga.
*Koostöös postipangaga on võimalik neis asulates, kus puudub
pangakontor, vahetada kroone eurodeks. Sularaha vahetus
toimub samuti kahe nädala jooksul alates €-päevast, ehk siis
kogu paralleelkäibe perioodi jooksul. Kroone vahetatakse
eurodeks ametliku kursiga ning teenustasuta. Päevas
vahetatakse ühele inimesele kuni 1000 euro väärtuses sularaha.
Postkontorite nimekiri, kus on võimalik kroone eurodeks
vahetada, asub Eesti Posti veebilehel.

Õueala peab olema turvaline
Haljala alevikus on mitmel pool paigaldatud õueala märgid, et
jalakäijatel oleks elamute vahetus läheduses ohutu liikuda ja lastel õues turvaline joosta ja mängida. Ometi on sõidukijuhte, eriti
just värskelt juhtimisõiguse saanute hulgas, kes ei tunne õueala
märki või ei tunneta võimalikke ohte, mida nad õuealal kihutades
teistele kujutavad. Kuna ühiskondlik kontroll on selliste tegelaste
tuvastamiseks ja korralekutsumiseks kõige tõhusam, siis kutsun
teatama konkreetsetest kihutajatest vallavalitsusse või
kohalikule konstaablile.
LIIKLEMISEST ÕUEALAL (Liikluseeskirjast)
Vabariigi Valitsuse 2. veebruari 2001. a määrus nr 48 (RT I 2001, 15,
66), jõustunud 6.02.2001
1. peatükk ÜLDSÄTTED
(56) Õueala all mõistetakse vastavalt «Liiklusseaduse» § 4 lõikele
6 jalakäijate ja sõidukite üheskoos liiklemiseks ettenähtud teed,
mis on tähistatud vastavate liiklusmärkidega.
20. peatükk LIIKLUS ÕUEALAL
§203. Jalakäija tohib õuealal liikuda kogu tee ulatuses. Jalakäija ei
tohi juhti põhjendamatult takistada.
§204. Juht ei tohi õuealal jalakäijat ohustada ega takistada,
vajaduse korral tuleb sõiduk peatada.
§205. Sõiduk tohib õuealal jalakäijate vahetus läheduses liikuda
jalakäija kiirusega, mujal mitte kiiremini kui 20 km/h.

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 22.09.2010.a.
1. Määrati toimetulekutoetus viieteistkümnele toetust vajavatele
isikutele kokku summas 26 275 krooni ning määrati ühekordne
sotsiaaltoetus kaheksale toetust vajavale isikule kokku summas
11 380 krooni. 2. Määrati toidutoetus koolilõuna kulude katmiseks neljale kutseõppeasutuses õppivale õpilasele, ühele Haljala
Gümnaasiumi õpilasele ja kahekümne neljale Haljala Gümnaasiumi õpilasele hommikueine kulude katmiseks ning lasteaia
toidupäeva kulude katmiseks kümnele Haljala Lasteaia lapsele.
Määrati toetus ühiselamu üüri kulude hüvitamiseks viiele kutseõppeasutuses õppivale õpilasele. 3. Nõustuti OÜ-le Kesto
jäätmeloa väljastamiseks ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks
Haljala valla haldusterritooriumil. 4. Anti nõusolek Põdruse külas
asuvast leo katastriüksusest kahe eraldi katastriüksuse Leo ja 20
Põdruse-Kunda-Pada tee moodustamiseks. 5. Kinnitati Haljala
katlamaja rekonstrueerimise projekteerimistingimused. 6. Anti
kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Kisuvere külas Kaasiku
maaüksusele paigaldatud liiklusloenduspunkti elektripaigaldisele. 7. Eraldati vallaeelarve reservfondist 200 000 krooni
AS Haljala Soojus projekti „Haljala valla Essu küla reoveepuhasti,
joogi- ja reoveepumpla rekonstrueerimine“ kaasfinantseerimiseks, 150 000 krooni Essu tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks ja 1 497 krooni 2010 aasta Hajaasustuse veeprogrammi täiendavaks finantseerimiseks. 8. Kiideti heaks Raimo
Tamm´e, Hajaasustuse veeprogrammi aruanne „Turba joogiveetorustiku rajamine”. 9. Määrati toetus 2010 aasta Hajaasustuse veeprogrammi raames järgmistele toetust taotlenud isikutele: Raavo Vaske, Aire Lepp, Helga-Helen Romet ja Andres
Saamot. 10. Moodustati Haljala Raamatukogu ümberkorraldamise ja Aaspere Raamatukogu ja Varangu Raamatukogu
likvideerimiskomisjon koosseisus: esimees vallavanem Leo
Aadel, aseesimees Urmas Punga ja liikmed Elve Veldi, Inga
Toomejõe, Urve Kingumets, Merike Hunt ja Imbi Leevand. 11.
kinnitada Haljala Lasteaia hoolekogu 2010/2011 õa-ks koosseisus: vallavalitsuse esindaja - Olga Boitsov, sõime rühm „Miisu„
- Tiina Juhanson, noorem rühm „Mõmmi” - Merje Mitt, noorem
rühm „Sipsik“ - Margus Punane, keskmine rühm „Muumi“ - Katrin
Kütt, vanem rühm „Miki“ - Mervi Vahter, vanem rühm „Jänku“ Riina Must, õpetajate esindaja - Tiina Uukivi. 12. Kinnitati Haljala
valla 2011. a eelarve projekti koostamise tingimused.
Haljala Vallavalitsuse istungil 29.09.2010.a.
1. Otsustati võõrandada kirjaliku enampakkumise korras Haljala
vallale kuuluv Põdruse külas asuv Männimäe kinnistu. 2.
Väljastati ehitusluba Ilmar Kajavale Haljala alevikus Võsu mnt 13
asuva elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks. 3. Väljastati
ehitusluba AS-le ELTEL Networks Rakvere valla Tõrremäe ja Päide
küla ja Haljala valla Kisuvere küla läbiva Rakvere-Haljala
mikrotorustiku rajamiseks. 4. Pikendati Sulev Kivibergi
hajaasustuse veeprogrammi toetuslepingu tähtaega. 5. Otsustati
korraldada hange Haljala valla avalikuks kasutuseks määratud
teedel, tänavatel ja platsidel lume- ja libedustõrjetööde
teostajate leidmiseks.
Haljala Vallavalitsuse istungil 06.10.2010.a.
1. Tehti AS-le Haljala Soojus ülesandeks sõlmida lepingud
kõikide tarbijatega 1.detsembriks 2010.a. 2. Otsustati algatada
AS Haljala Soojus ümberkujundamine osaühinguks. 3. Otsustati
mitte esitada oktoobrikuu volikogule otsuse eelnõud, Haljala
katlamaja rekonstrueerimise projekti (katlamaja viimiseks
hakkepuidule), nelja miljonilise rahastamise garantii saamiseks.
4. Otsustati: jätkata AS Haljala Soojus nõukogu liikmetele tasu
maksmist põhimõttel nõukogu esimees 3000.- krooni kuus ja liige
1000.- krooni kuus. 5. Anda kirjalik nõusolek Kuno Tagametsale
puukuuri ehitamiseks Kustutooma kinnistule Varangu külas. 6.
Muudeti OÜ-ga Marvat Invest Rakvere mnt 3 asuvate äriruumide
rendilepingut. 7. Seoses AS-ga Ragn-Sells sõlmitud korraldatud
jäätmeveo teenuse osutamise lepingu lõppemisega 30. aprillil
2011.a, tehti volikogule ettepank anda nõusolek korraldatud
jäätmeveo teenuse osutaja leidmiseks koostöös Kadrina vallaga.
8. Kanti maha Aaspere Raamatukogu valduses olnud
kasutamiskõlbmatud ja hävinenud raamatud kokku 442
eksemplari, soetusmaksumuses kokku 23 369,93 krooni. 9. Võeti
Haljala valla 2010 eelarvesse sihtotstarbeliselt eraldatud
vahendid: Riigikantseleilt 74 657 krooni Siseministeeriumi poolt
läbiviidud koolitusprojekti „Haljala valla haldusvõimekuse
tõstmine“ kulude katmiseks; Keskkonnainvesteeringute Keskuse
SA-lt 32 998 krooni Haljala abikomando endisesse hoonesse
rajatava jäätmejaama projekteerimiskulude katmiseks ja 79 780
krooni Haljala aleviku tiikide puhastamiseks; Eesti
Noorteühenduste Liidult 3 000 krooni noorte volikogu
käivitamiseks; Eesti Kultuurkapitalilt 2 000 krooni projekti
„Vanamõisa teatripikniku korraldamine“ toetamiseks;
Põllumajandusministeeriumilt kokku 10 149 krooni, sellest 1 600
krooni Haljala Gümnaasiumi 1. – 4 klassi õpilaste puuviljadega
§206. Mootorsõiduk võib õuealale sõita vaid peatumiseks või
parkimiseks.
§207. Õuealal tohib parkida ainult A- ja B-kategooria ning D1alakategooria sõidukit. Seda tohib teha ainult tähistatud parklas,
selle puudumisel aga teel kohas, kus parkimine ei takista jalakäijat
ega muuda võimatuks teiste sõidukite liiklust.
Sulev Kiviberg, keskkonnaspetsialist

Tulekul on avalik arutelu kergliiklustee
teemal
Seoses Võsu maantee äärse kergliiklustee projekteerimise
algatamisega kutsub Haljala vallavalitsus Võsu maantee ääres
elavaid kinnistuomanikke avalikule arutelule vallamajja
9.novembril 2010.a. kell 18.00.
Haljala Vallavalitsus
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varustamise toetamiseks ja 8 649 krooni koolipiima toetuseks;
Kultuuriministeeriumilt 3 275 krooni Haljala Gümnaasiumi
õpilaste ujumise algõppe korraldamiseks 2010/2011 esimesel
poolaastal, kokku summas 343 276 krooni. 10. Pikendati Uno
Alanurmega sõlmitud hajaasustuse toetuslepingu tähtaega. 11.
Tehti volikogule ettepanek taotleda munitsipaalomandisse Võle
külas Lahi tee, pindalaga 1304 m², Varangu külas Kuuse tee,
pindalaga 3006 m² ja Vanamõisa külas Vahe tee, pindalaga 4304
m ² . 1 2 . V ä l j a s t a t i r e k l a a m i l u b a L ä ä n e -V i r u m a a
Arengukonverentsi reklaami paigaldamiseks Võsu mnt 1 hoonele.
Haljala Vallavalitsuse istungil 20.10.2010.a.
1. Määrati toimetulekutoetus kaheteistkümnele toetust vajavale
isikule kokku summas . 21107 .- krooni, .ühekordne
sotsiaaltoetus neljale toetust vajavale isikule kokku summas
5871.- krooni ja toitlustustoetus 100 % ulatuses kahele Haljala
Lasteaia lapsele. 2. Määrati kaks sünni ja kolm matusetoetust. 3.
Võeti Haljala valla 2010 eelarvesse sihtotstarbeliselt laekunud
vahendid: hariduskulude katteks laekunud 98 980 krooni.
Eraldatud vahendid on määratud õpikeskkonna parandamiseks –
loodusainete, matemaatika ja tehnoloogia ainevaldkondade
füüsilise õpikeskkonna parendamiseks. Haljala Gümnaasium
planeerib eraldatud vahendid kasutada kooli arvutiklassi
kaasajastamiseks – uute arvutite soetamiseks ja muudeks
infotehnoloogiaalaste kulude katmiseks;
sotsiaaltoetuste maksmiseks ja teenuste osutamiseks laekunud
105 756 krooni. 4. Kinnitati avalikult kasutatavate teede,
tänavate ja platside talihooldustööde teostajad: OÜ Idavere
Mõis (Siiri heinpõld tel. 5113486) – Haljala aleviku teede, tänavate,
parklate, platside lumetõrje teostamine; FIE Vello Salak (telef 56
475601) – Haljala aleviku tänavate ja platside libedustõrje
teostamine; OÜ Eleks Agro (Raivo Reinike tel. 56475596) – HaljalaIdavere-Võle piirkonna teede lumetõrje teostamine; OÜ Aaspere
Agro (Aimur Ilisson tel 5290643) – Aaspere-Vanamõisa ja LihulõpeAuküla piirkonna teede lumetõrje teostamine; OÜ Õitseng (Aare
Raudla tel 53914872) – Essu-Varangu piirkonna teede lumetõrje
teostamine; OÜ Roodevälja Uustalu (Ain Altermann tel. 5274826) –
Essu-Varangu piirkonna teedel (Aasu tee, Abimajandus tee,
Maramaa tee ja Komi tee) lumetõrje teostamine; FIE LaiaoruKiige talu (Kalle Kiik tel. 56988909) – Essu kergliiklusteel lumetõrje
teostamine.Eratee lükkamist korraldab tee omanik ja kannab
kõik sellega seotud kulutused. Riigimaanteedel ehk enamikel
kõvakattega teedel korraldab lume- ja libedusetõrjetöid AS
Virumaa Teed. Probleemidega riigimaanteede hooldamise osas
pöörduda Haljala teemeistri poole tel 5245557 või lühinumbril
1510. Muu info valla keskkonnaspetsialistilt telefonidel 327 8230
või 56694496. 5. Väljastati projekteerimistingimused Kerli
Uukivile Tallinna mnt 32 eramu rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks. 6. Väljastati projekteerimistingimused Eesti
Energia Jaotusvõrk AS`le Võle külas Metsanurga kinnistule
liitumiskilbi paigaldamise projekti koostamiseks ja Eesti Energia
Võrguehitus AS`le Essu külas Jõeääre kinnistul ja Kohtla-JärveTallinn gaasijuhtme Rakvere harukraan kinnistul liitumiskilbi
paigaldamise projekti koostamiseks. 7. Anti kirjalik nõusolek
Sinaida-Alide Lepnerile abihoone ehitamiseks Põdruse külas
Pääsulinnu kinnistule. 8. Algatati detailplaneeringud: algatati
Vanamõisa külas asuva Vissi kinnistu Vissi/Võle maaüksuse,
katastritunnus 19002:001:0087, detailplaneeringu koostamine ja
kinnitati detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneeringu
koostamise eesmärgiks on planeeritavale maa-alale, pindalaga
39,81 ha, rajada elamualad koos äri- ja vaba-aja veetmise
keskusega, jagada planeeringuala kruntideks koos kruntide
ehitusõiguse ja tehnovõrkude asukoha määramise ning
maakasutuse sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast
elamu-, sotsiaal-, äri- ja transpordimaaks; algatati Kisuvere külas
asuva Kaalu kinnistu, katastritunnus 19002:004:0075 ja Haljala
vallas Lihulõpe külas asuva Kiilu kinnistu, katastritunnus
19002:004:0076, detailplaneeringu koostamine ja kinnitati
detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on planeeritavale maa-alale, pindalaga 10,6 ha,
rajada tankla, teenindus- ja majutushoone ning äripinnad, jagada
planeeringuala kruntideks koos kruntide ehitusõiguse ning teede
ja tehnovõrkude asukoha määramise ja maakasutuse
sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast ärimaaks; algatati
Vanamõisa külas asuva Vahepõllu kinnistu, katastritunnus
19002:001:0017, ning Vanamõisa ja Lihulõpe külas asuva
Lillevälja kinnistu, katastritunnus 19002:001:0610 ja
19002:004:0670, detailplaneeringu koostamine ja kinnitati
detailplaneeringu lähteülesanne. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on planeeritavale maa-alale, pindalaga 22,8 ha,
rajada kaubandus-, teenindus- ja büroohooned, jagada
planeeringuala kruntideks koos kruntide ehitusõiguse ning teede
ja tehnovõrkude asukoha määramise ning maakasutuse
sihtotstarbe muutmisega maatulundusmaast äri- ja
transpordimaaks. Planeeringualal antakse kruntide ehitusõigus,
arhitektuurinõuded ja määratakse teede ning tehnovõrkude
asukohad. Täpsemat infot algatatud planeeringute kohta saab
majandusspetsialist Marko Teivalt telefonil 327 8238. 9.
Väljastati kaevamisluba AS`ile Haljala Soojus Rakvere mnt 10
kinnistul veetrassi avarii likvideerimiseks. 10. Anti nõusolek
Kärmu külas asuva Välja kinnistu katastriüksuste liitmiseks. 11.
Nõustuti Lihulõpe külas Tigase katastriüksuse jagamisega kaheks
eraldi katastriüksuseks Tigase ja Tigasepõllu. 12. Nõustuti
Lihulpe külas Kaasiku katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks. Kaasiku ja Kaasikupõllu. 13. Määrati
huviharidus toetus neljale huvikoolis õppivale õpilasele. 14.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 3630.- krooni Võsu mnt 4
elamu korstna rekonstrueerimise kaasfinantseerimiseks ja 2050.krooni MTÜ'le SK Aaspere Saarema kolme päeva jooksust
osavõtu osaliseks kompenseerimiseks. 15. Otsustati anda
MTÜ'le ILPL EST tasuta tähtajalisse kasutusse päästeautod ZIL
131/PK ja ZIL 131 AC-40/137 ja endise Haljala abikomando
hoones, aadressil Rakvere mnt 19A, asuv tuletõrje- ja
päästeotstarbeline vallasvara.
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Algus lk 2
Ei mäleta täpselt, kuidas see
lõppes. Ilmselt said poisid oma
musimopsud kätte ja mingeid
pahandusi sellest ei tulnud.“
Koolivend Raivo: „Meenub kooli lõpupidu (4 kl.
lõpetamine), kui pidulikus
s ö ö g i l a u a s ke e g i ko o l i vendadest ütles, et kui läheks
välja ja tähistaks ka kooli
lõpetamist omaette, väikses
ringis ja võtaks väikse napsu. Ei
mäleta täpselt, kellel see
napsupudel kaasa võetud oli.
Nii me siis läksimegi, ei mäleta
täpselt palju meid oli, vist
kolme-neljakesi olime. Siirdusime oma armastatud kooliaeda, kus siis joogipudeli lahti
korkisime ja pudeli ringi lasime.
Meie omapidu aga ei kestnud
kaua, märkamatult lähenes
koolivend Jaani ema ja sellega
meie lõbus napsipidu
lõppeski. Eriti me küll pragada
ei saanud, aga eks häbi oli
küll.“
Kokkutuleku pidulikum osa
jätkus õhtupoolikul Kärmu
k ü l a s Ku r e p e s a F o r e l l i
ühislauas, värske ja väga
maitsva kala söömisega,
võõrustajaks Janek Leevandi
perefirma. Hubases keskkonnas meenutati jätkuvalt
toredat kooliaega Põdrusel.
Ühiselt tõdeti, et see kohtumine on üle aastakümnete
taguste kooliõdede-ja koolivendade ning lapsepõlvesõpradega igati tore ja annab
pikaks ajaks positiivseid
emotsioone.
Korraldustoimkonna nimel
Jaan Nurk

Haljala lugu
JÄRVA TÜDRUKUST VIRU MARIKS
Sügise hakul, 7. septembril
saanuks 75-aastaseks
inimene, kelle nimega on
lahutamatult seotud Haljala
kultuurielu ja siinne seletamatu vaimsus 1960-1990.
aastatel – unustamatu Aino
Paju. Tema lahkumisest
lumesajusel jaanuaripäeval
1997.a. ei ole möödas ju
palju, ometi tundub vahel,
et Aino Pajust ja tema ajast
lahutab meid juba terve
igavik. Mõelgem end siis
hetkeks ajas tagasi …
Järvamaal Albu vallas väikeses
Kaalepi külas 1935.a. sündinud
Aino Paju noorusaeg mööduski
Ta m m s a a r e - m a i l . S e i d l a
algkoolile, Paide Keskkoolile ja
Viljandi kultuurikoolile järgnes
Järva-Madise kultuurimaja
juhataja ametikoht aastail
1959-1966. Järgnes kutse
Haljalasse, siinse kultuurimaja
kunstilise juhi ametikohale.
1. augustil 1966 võttis Aino
ameti vastu.
Temast sai virulane.
Ühtlasi sai täiesti uue
h i n g a m i s e ko g u H a l j a l a
kultuurielu, iseäranis aga
näitemäng – see Aino Paju suur
kutsumus ja kirg, tänu millele
Haljala kultuurimaja isetegevuslik näitering saavutas
peaaegu professionaalse
taseme, mida tunnustati üle
maa.
Ka kultuurimaja direktorina
aastail 1970-1990 polnud Aino
niivõrd administraator, kuivõrd
näitejuht, näitleja, maja hing

Kes?Mis?Kus?

igas mõttes. Loetletagu
siinkohal tema menukamaid
lavastusi: „Kolm korda helistada“ (1966), „Kaheksa armastavat naist“ (1972), „Charley
tädi“ (1973), „Esmaspäev on
hirmus päev“ (1974), „Vigased
pruudid“ (1976), „Vargamäe“
(1978), „Vaikne pühapäeva
pärastlõuna“ (1986), „Kallimast kallim“ (1991). Mõistagi
pole see loetelu täielik.
Samas jätkas Aino Paju
enesetäiendamist, lõpetades
töö kõrvalt 1971.a. Tallinna
Pe d a g o o g i l i s e I n s t i t u u d i
näitejuhtimise eriala. Peagi
järgnes Tartu Ülikool, mille
Aino lõpetas diplomeeritud
psühholoogina 1979.a. Kui
täna kõneleme elukestvast
õppest, siis Aino Paju jaoks oli
pidev eneseharimine loomulik
osa elust.
Ent kultuurimaja direktorina tuli Aino Pajul rinda pista
ka hoopis maisemate muredega. Aino on meenutanud,
kuidas esimesel tema-aegsel
kolhoosi lõikuspeol vanas
kultuurimajas (nooremale
lugejale: praeguse vallamaja
vasakpoolses tiivas, kus kunagi
asus Haljala pastoraat,
tegutses 1957-1982 Haljala
kultuurimaja) 1966.a. sügisel
lubas Haljala kolhoosi juhtkond, et viie aasta pärast
peetakse pidu juba uues
majas. Tegelikult tuli seda uut
maja oodata üle 18 aasta …
Kopp löödi maasse alles
1979. aasta augustis – kohal,
kus pikka aega seisnud Haljala

vana koolimaja oli lammutanud kolhoos sama aasta
jaanuaris. Maja esialgne valmimistähtaeg oli 1981. aasta
suvi, tegelikult tuli aga ületada
tervelt viis uut valmimistähtaega.
1982. aasta jaanuaris peatati maja ehitus kõrgemalt
tulnud korraldusega – sotsialistlik põllumajandus vajas
juurde tootmishooneid, mitte
vaimutempleid. Maa vajas
sõnnikut, mitte soola …
Võib vaid oletada, kuidas
möödusid need kurnava
positsioonisõja aastad ühe
õblukese naisterahva jaoks,
kes kõigele lisaks oli korduvalt
keeldunud NLKP-sse astumast
ja kelle terav keel tema jaoks nii
mõnegi toonase ukse sulges. Ja
samas võib ette kujutada, mida
tähendas Aino Paju jaoks 15.
veebruar 1985 – tänase Haljala
rahvamaja avamispäev. Saabusid kolhoosiaegse Haljala
kultuurielu parimad päevad,
eeskätt materiaalses mõttes.
Aino ise lahkus aga direktoriametist seoses pensionile
minekuga 1990. aasta augustis, tema koha võttis üle
Elve Veldi. Ainost sai Haljala
kooliraamatukogu juhataja,
õpetaja, õpilaste näiteringi
juhendaja.
Ja muidugi jätkus tema
ülesastumine ülimenuka Viru
Marina. Selle populaarse tegelaskuju lõi Harry Veldi kunagiste Viru mängude taidluskava
tarbeks, ent Mari hakkas
märkamatult elama oma elu ja
oli oodatud esineja 19801990. aastate ajalehevestetes, aga ka televisioonis.
Ajastuomane ridade vahelt
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Aino Paju (1935-1997)
ütlemine tähendas köielkõndimist ning just see tegi Viru
Mari rahva seas omaks. Salakeel sidus. Kuni päris lõpuni …

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
05.11 kell 18.00 Ukraina lilliputtide tsirkus. Pilet 30.06.11 kell 11.00 perepäev.
10.11 kell 11.00 lasteteater Lepatriinu etendus "Matkasellid". Pilet 25.13.11 kell 10.00 loovuskoolitus. Nahkehistöö õpituba
13.11 kell 19.00 mardipäeva simman. Tantsuõhtu koos ansambliga
Zorbas. Kreeka laulud ja tantsud. Laudade broneerimine tel. 3250444
27.11 kell 10.00 foorum „Mina ja partnerid“.
27.11 kell 19.00 Vana Baskini Teateri külalisetendus "Äärmiselt piinlik".
Mängivad: Liina Tennosaar, Raivo Rüütel, Anne Paluver või Kaia Skoblov,
Alice Kirsipuu, Veljo reinik, Väino Laes, Ene Järvis, Jüri Karindi.
28.11 kell 15.00 advendiküünla süütamine Haljala kirikus
28.11 kell 16.00 advendikontsert rahvamajas. Mihkel Mattiseni
jõulukontsert "Jõulud hinges".

OKTOOBRIKUU küsimus: Millist paika Haljalas näete
sellel 1930. aastate pildil?
SEPTEMBRIKUU küsimuse vastus: see silt asub endise
postkontori akendel (praegune Eleksi maja).
Vastuseid ootame 15. novembriks e.posti aadressil PEREPÄEV laupäeval, 6. novemberil kell 11.00-14.00
leht@haljala.ee või aadressil Haljala Gümnaasium, Haljala rahvamajas
Rakvere mnt 10 (märksõna „Pildimäng”).
11.00 täiskasvanutele suures saalis loeng "Pere annab väärtused kogu
eluks", lektor Gunnar Kotiisen
lastele mängu,- töö- ja õpitoad. Peredel palume kaasa võtta
omavalmistatud küpsetised.
KOOGILAAT- müüja määrab tükihinna, tutvustab autorit ja retsepti,
Meeldib? Ei meeldi? Miks?
Seda ei juhtu kunagi, et kõik kõigile meeldib, olgu need asjad, võtab kaasa serveerimiseks papptaldrikud ja lusikad. TASUTA TEE
sündmused või koguni inimesed. Järgnevad mõtted on seotud
Tule ja täienda oma teadmisi!
käesoleva aasta õpetajatepäeva tähistamisega. Päev ise on ju
Rahvamajas algavad kursused:
õpetajate ja kasvatajate austamise päev. Kuidas me seda vastu
võtsime, kas nautisime ja tundsime rõõmu, et päeva korraldajad Taim- ja loodusravi - 16 tundi, algus grupi täitumisel, kord nädalas,
andsid parima. Pean silmas päeva seda osa, mis oli ühine juhendaja Katrin Luke.
Haljala ja Kunda Gümnaasiumi ja lasteaedade õpetajatele, Aiandus - 28 tundi, algus grupi täitumisel, kord nädalas, juhendaja Maia
Simkin.
kasvatajatele ning toimus Palmse mõisas.
Kas kõik see ilus, millele oli mõeldud, vastas ootustele? Siit Kursused on planeeritud õhtustele kellaaegadele, peale tööd või
nädalavahetustel. Kõigil huvilistel palun registreeruda tel. 56463471 või
see lähtubki – meeldis, ei meeldinud.
Palmse mõis ise (jätame ajaloo kõrvale) oma kauni rahvamaja@haljala.ee. Kohtade arv on piiratud. Kursuse hind sõltub
ümbrusega, milles põimub looduse poolt antu inimese looduga osalejate arvust, mida rohkem osalejaid seda odavam on kursuse hind.
– pargiteed, palmimaja, roosiaed, puhtad veed, mis voolasid, L 13.11 PS Troika, pääse 50.sügispuud – kas selles ei olnud ilu!
R 26.11 Hellad Velled, pääse 75.Päeva kõige pidulikum osa – Tallinna Muusikakooli noorte R 10.12 Compact, pääse 30.kontsert – kas see ei viinud meid välja argipäevast? Juba Haljala L 11.12 Bondband, pääse 30.Gümnaasiumi direktori kohusetäitja proua Inge Laivi avasõnad L 01.01 Prominent, sissepääs tasuta!
– muusika on teraapia – viisid või oleksid pidanud viima sellele L 15.01 Paddaway, pääse 50.lainele – me oleme valmis vastu võtma ilusat elamust. Kui palju Algus kell 21.00
me suutsime olla tänulikud?
Lisainfo telefonil 5209156
Kontserdi järel oli võimalus kõndida läbi ilusate ruumide ja
MerlyniSalong (Haljala Rahvamajas)
jällegi tunda end oodatud külalistena, kui oma võõrustaja rolli
täitev noor inimene kohvitassi ja tordilõigu ulatas.
E ja K – 16.00-20.00 T ja N. – 11.00-16.00 R – 16.00-20.00
Kõige selle eest me võlgneme tänu oma koolide, Haljala ja
L.P. – Ettetellimisel
Kunda Gümnaasiumi juhtkonnale – päevale ilusa sisu loomise
Igal teisipäeval ja kolmapäeval
eest, ja mõlemale omavalitsusele – materiaalse toe eest.
*Kulmude kujundus *Ripsmete värvimine *Kunstripsmete
Olgu need mõtted veel endamisi järelmõteteks: meeldis, ei
paigaldus *Maniküür
meeldinud.
Salme Heinla
Merlin Saar 55638184

Lugeja kirjutab

Kas suudame eales taibata
üheainsa inimese kordumatust?

Õnnitleme vanemaid...
Kaspar Heinla

30.08.2010

Madis Kalda

11.10.2010

... ja sünnipäevalapsi!
96
Aino Loo
93
Leida Valgepea
90
Selma Remmik
88
Hilja Eesmäe
85
Helga-Helen Romet
Akte Mäekivi
83
Kalju Kadarpik
82
Elvi Floren
75
Rein Mooses
70
Alvina Strade
65
Aivi Sääsk
Uibo Mägi
60
Helmi Tammekand
Viivi Voorand
55
Mart Leppiko
Linda Adel
Ain Gutmann
Arvin Kangust
50
Ulvi Künnap

Meie
hulgast
on lahkunud ...

6. november

Pehka

16. november

Vanamõisa

10. november

Pehka

16. november

Varangu

14. november
24. november

Vanamõisa
Haljala

15. november

Aaspere

2.november

Aaspere

20. november

Haljala

15.november

Essu

29. november
30. november

Haljala
Haljala

8. november
18. november

Haljala
Haljala

9.november
16.november
20.november
28.november

Sauste
Haljala
Auküla
Vanamõisa

11. november

Aaspere

Tiit Pohlak
16.07.1948 - 08.10.2010
Ülo Järve
24.02.1936 - 11.10.2010

