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Aastate lend
Aastad nagu tuuleiilid
üle meie tormavad
sekka veidi tuulevaikust
päiksesära natuke Maha jäävad mälestused
õhtutunniks heieta –
siis kui kamin vaikselt praksub
mälestused saavad jaksu.
Meenuvad kõik noorusrajad
Vanad semud kooliajast –
Esimesed kiindumused,
Salajased kohtumised
Esimesed lapsesammud –
Jah – see oli ammu-ammu –
Kuhu tõttate küll aastad,
Kuhu on teil nõnda rutt?
Meile jääb mälestuseks
Möödund aeg kui muinasjutt –
Keerisesse ummisjalu
taas tormame
kuigi süda vahel palub
aeg – oh peatu veidike.

Evi Tammekand
2011.a. teisel poolel sündinud lapsed koos vanematega

Tubli tegija - Viivi Voorand
Lääne-Virumaa üheks aasta teo kandidaadiks oli meie oma
Viivi Voorand, õpetaja ja laululooja, kelle sulest ilmus
eelmise aasta lõpus jõululaulik „Päkapikuaja lauluraamat“.
Esimese koha isikutegude kategoorias võitis küll
kahevõistleja Kaarel Nurmsalu, kuid Viivi teine koht väärib
igati nimetamist Haljala aasta teoks.
Mida arvad sellistest konkursidest, kus pannakse
tublisid tegusid ritta?
Lääne-Virumaa on Eestis üks väheseid, kes tunnustab
järjekindlalt aasta tegijaid. Kultuurkapitali liinis auhindamisi toimub enamasti igal pool. Selline aasta teo valimine,
kus sind märgatakse, kuid mis ei too pangaarvele midagi,
on ka tunnustus. Minule oli see nii suur üllatus. Ma olin
selle väljakuulutamisel keeletu. Seal üritusel tuli minu juurde täiesti võõras daam, kes ütles, et hääletas ka minu
poolt. Ma pole teda elades näinud, aga võõrale inimesele
läks ka korda see, mis ma tegin. Mis siis veel tahta!?
Miks jõululaulik? Kas jõululaule juba piisavalt ei
ole?
Ma arvan, et jõululaulud, mis minu töötamise ajal Eestimaal ilmunud, on kõik minu isiklikus raamatukogus olemas. Ja ma pean ütlema, et seni ilmunust ei taha kõiki laule
laulda. On laule, millest ei väsi kunagi, nagu Valged jõulud ja
Talveöö, see läheb alati peale, aga värsket verd on juurde vaja. Nii olengi aegade jooksul laule juurde kirjutanud.
Kaua jõululauliku tegemine aega võttis?

Tegelikult võtab ikka päris üksjagu aega. Tuleb tekstid
otsida, mis võtab juba oma aja. Tekst tuleb ümber kirjutada
noodilehele ja siis sünnivad meloodialiinid. Kõige hullem
hakkab pärast seda, et kõik tänapäevased rütmid ära
vormistada ja akordimärgid peale saaks. See harmooniakeel ja rütmikeel on minu õppimise ajast niivõrd edasi
arenenud ja palju nõudlikumaks muutunud. Ma poleks
varem osanud ettegi kujutada, et hakkan kunagi sellist asja
kirja panema. Jõululaulik on minu viimase aasta töö.
Kas on ka oma lemmikluuletaja, kelle teksti on hea
viisistada?
Väga hea on viisistada Sulev Olli, aga ka Leelo Tungalt ja
Heiki Vilepit. Ma ei vali sellist luuletust, millel pole nö rütmi
sees.
Kust leiad energia, et päevast-päeva ja aastastaastasse tegeleda lastega? Mis sulle jõudu annab?
Ma ise mõtlen, et võib-olla on see minu õigel hetkel siia
maailma tulemine. Naeran, et olen skorpion tiigrinahas või
vastupidi. Väikestelt lastelt saan tagasi palju kallistusi ja
rõõmsaid silmi. Aga ma ei tööta ainult lastega, ma juhin ka
memmede ansamblit. Neilegi on alati vaja välja mõelda
midagi põnevat, et nad saaksid midagi oma vaimule. Ja
nalja peab ka saama! Mul on alati meeles Ahti Bachblumi
ema sõnad, kes ükskord proovi lõppedes ütles, et täna
poleks nagu proovi olnudki, sest nalja ei saanud. Kollektiivi
juhina pean leidma selle rõõmu, mida teistega jagada. Ja
kui oled juba selle kõige keskel, siis ei tule oma mured
meeldegi. Aga ega ainult õpetamine ja muusika ei anna
mulle jõudu. See võib olla ka see, et mul saab valmis ilus
pikk rivi erinevaid sõstramahlu, mida on hea keldrist võtta.
Või eksperimenteerin kookide ja moosidega ning need
õnnestuvad. Kõik see kokku annab nii palju tagasi.
Mõni tore seik?
Ühest hetkest on sündinud küll põhjapanev teooria,
kuidas liigitada õpilaste kaelasid.
11 talve tagasi tegi abituurium kontrolltööd meie
astmelises muusikaklassis. Ja kui ma siis mingil hetkel üles
vaatasin, nägin kuidas ühe poisi kael muudkui tõuseb ja
tõuseb. No kaugele tema tõuseb? Teine proovib ikka ühe
külje pealt ja teise külje pealt. Kolmas üritab vaadata, mis
selja taga toimub. Ma hakkasin kohe kolinal naerma, olen
selles osas pidurdamatu. Siis järeldasingi, et õpilaste
Haljala Vallavalitsuse koduleheküljel www.haljala.ee on
võimalik tutvuda Õpetaja Autähise projekteerimise ja
rajamisega seotud lahendustega.
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kaelad jagunevad nelja liiki: teleskoopkaelad, liigendkaelad, keermestatud kaelad ja tavalised kaelad.
Millest tuleb sul see patriotism ja folkloori
armastus?
Ma arvan, et see algab kodust. Iga kild, mida sugulased ja
isa poetasid eelmise EV elust, jäi meelde. No ei olnud neil
kerge! Kui mul endal vahel raske on, siis olen alati mõelnud,
et kui Miili-tädi sai siis hakkama, kui Haljala laulumemm
Helju Miller sai hakkama, miks siis mina ei saa?
Eestimaa on mulle eluaeg tähtis olnud. Folkloori kaudu
sai avaldada mõtteid. Olime seal Leegajuses natuke hulljulge kamp ka. Iga sammu valvati, et sa väga natsionalistlikuks kätte ei läheks. Aga Igor Tõnurist, punane pilet
taskus, suutis alati kavalalt ära põhjendada, miks see või
teine laul kavas on. See kõik süvendas armastust. Ja
muidugi laulupeod. Inimesed ei läinud enne laulukaare alt
ära, kui Raimond Kulli „Kodumaa“ ja Gustav Ernesaksa „Mu
isamaa“ lauldud said. See oli nii võimas. Tänapäeaval need
laulud ei oma nii sügavat tunnet.
Mida arvad praegusest Haljalast?
Mulle Haljala meeldib, see ei ole elamiseks paha koht. Ma
naudin seda, et Haljala alevik on suhtelist korras püütud
hoida, et siin on puud ja põõsad. Puid peaks muidugi veel
palju istutama. Mul on see väga südame peal, et uue tee
korda saades tegeldaks veel istutamisega. Mind huvitab
kõik see, mis puudutab Haljalat. Nii õpilaste kui õpetajate
käekäik, heakord, kui ka see, et Haljala maine oleks hea.
Kuidas tähistab teie pere Vabariigi aastapäeva?
Meil ei ole niisugust perekondlikku tähistamist. Tihtilugu
käin ma eelmisel päeval maavanema vastuvõtul. 24.
veebruari hommikul katsun tõusta võimalikult vara koos
päikesega. Sõna tõsises mõttes möödub minul see päev
televiisori ees. Elan kaasa kõik need kõned hommikusel
Toompeal, mina sooja teki sees ja nemad seal külmetamas.
Jälgin paraadi, kuulan jumalateenistust. Õhtune ametlik
vastuvõtt pakub mulle huvi ka muusikaõpetajana, mida on
seekordsed lavastajad jälle välja mõelnud ja mida räägib
president.
Soovime Viivile õnne nii tunnustuse kui ka Vabariigi
aastapäeva puhul!
Küsitles Maiga Parksepp
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Külavahelood: PÕDRUSE
2009. aasta oktoobri vallalehes ilmus rubriigis „Külavahelood“ esimene lugu, tutvustamaks Haljala valla 20 küla, lähtudes tähestikulisest järjekorrast. Nii sai lugeda Aasperest ja Aukülast, Aavikust ja Aasust, Essust, Kavastust,
Kandlest ning Kõldust, kuni 2011. aasta juuninumbris oli
külalugu Pehkast. Vahepeal on „Külavahelugudesse“ tulnud
paus.
Järg on jõudnud Põdruseni. Vanimad kirjalikud teated
meiekandi küladest pärinevad Taani hindamisraamatust
(Taani kuninga korraldusel koostatud Harju- ja Virumaa
külade register) aastast 1241. Ka Põdruse (Podrijs) küla on
Taani hindamisraamatus esmamainitud.
Keskajast alates on Põdruse tähtis liiklussõlm. Põdruselt
läbi Rakvere lõunasse suunduv tee kujunes 1830. aastast
postimaanteeks ja oli 1850. aastateni Tallinn-Tartu postitee osaks. Aastast 1712 kasutati sealset kõrtsi kasakate
postijaamana, 1728. aastast oli seal alaline postijaam. Kui
puust postijaam 1809 oli maha põlenud, ehitati 1813. aastal kivist ühekorruseline peahoone, hiljem lisati tiibhoone.
Hoonel on kelpkatus, algse S-kividest katusekatte all oli 2kordne soontega laudadest roovitis. Pisut eenduvale keskrisaliidile toetub karniisi ja segmentaknaga kolmnurkne
frontoon.
Põdruse küla ja postijaama ajaloost rääkides tuleb kindlasti meenutada 1746. aasta suve, mil Vene keisrinna
Jelizaveta koos rohkearvulise kaaskonnaga sõitis Haljalast
läbi Tallinna. Gustav Sandbergi kroonikast loeme, et keisrinna esimene peatus oli Põdruse postijaamas. Enne kõrgete külaliste kohalejõudmist olid siin ametis keiserlikud
kokad ja pagarid ühes teenijaskonnaga. Mõlemad postimeistrid hoolitsesid hobuste vahetuse ja toidumoona muretsemise eest. Kohale oli toimetatud 80 hobust, 10 vaati
õlut, 2 vaati põletatud viina, jahu, mune, kanu, härgi, lambaid, võid. Postijaama ümbrusse oli kogunenud palju
uudishimulikke ning keisrinna korraldusel neid ei tõrjutud
eemale. Kui keisrinna sõidukist väljus, võttis teda vastu
õuemarssal Šepelov. Peagi väljus keisrinna postijaama ruumidest ja jalutas õue rohelusse, kergelt riietatud, ja jutles
krahv Basunovskiga. Koos jalutasid nad lähemale künkale,
keisrinna istus, ümbritsetud rahvahulgast. Tuul mängis ta
mustast siidist undrukuga. Peale selle kandis ta varrukatega
valget jakki ja selleaegset moekat peaehet. Pärast lõunasööki ja lühikest lõunauinakut jätkati sõitu järgmisesse
postijaama Loobusse, kus parun Tiesenhausen keisrinna
vastu võttis.
Postijaamad kaotasid oma tähtsuse raudtee arenedes.
Põdruse postijaamas oli pikka aega Põdruse kool ja tallis
kauplus.
Põdruse kool
Põdruse kooli asutamine jääb 19. sajandi keskpaika
(1852) Teatavasti ühenduses talurahva seadusega, mis
jõustus 1856, sai meie rahvakool kindlama aluse. Nende
asutamine ei olenenud enam üksiku mõisniku tahtmisest,

vaid tehti sunduslikuks kohalikule omavalitsusele. Selle
seaduse alusel töötasid 19. sajandi viimasel veerandil Haljala kihelkonnas 20 kooli, nende hulgas ka Põdruse. Helmi
Aspel, kes 1931. aastal kogus Haljala kihelkonnas ajaloolist
pärimust, teatab, et Essu mõisniku asutatud Põdruse ja Katela koolid tegutsesid 1860. aastatel. Kumb neist vanem, ei
ole täpselt teada. Kui Katela kool 1909 maha põles, siis
mõnda aega jätkati talumajas, kuid 1912. aastast peale läksid lapsed Põdruse kooli. Vanasse postijaama kolis kool
Juhan Nullbachi andmetel 1923. aastal. 1960. aastate
väikekoolide sulgemislaine viib kaardilt ka Põdruse kooli.
1988. aastal avatud Põdruse Lasteaed-algkool on nüüdseks taas kadunud.
Omaaegses Põdruse algkoolis õppis 1950. aastatel
praegu oma Arguse talus pensionipõlve pidav Maret
Keskra. Telefonivestluses meenutas Maret Keskra soojalt
kooliaega ja õpetaja Hilda Viilipit. Tööaastad seljataga, on
pensionil olles hea lugeda, sirvida ajakirju ning hoolitseda
küülikute eest, rääkis proua Maret.
Põdruse külas elab praegu 127 inimest. Kui rääkida
statistika keeles, siis naisi on 54 ja mehi 73 ning keskmine
vanus on 38, 2 aastat. On pensioniealisi, nooremaid ja
koolilapsi, kellest osa õpib ka Kundas ja Rakveres.
Naaberküla Essu seltsielus on võimalus osaleda ka
Põdruse küla rahval. Noored käivad päris aktiivselt Essu
noortekeskuses aega viitmas, kõneles Krista Hütsi.

Põdruse hobupostijaam

Põdruse uusasukad
Kuigi võib tunduda, et Põdruselt kolivad inimesed pigem
ära, leiab küla ka endale uusi elanikke. Harri Nurmeots ja
Mare Aleksejeva koos kahe lapsega on end Põdrusele elama sättinud üsna hiljuti. Pere elas enne Kadrinas 80 korteriga majas ja pereemale see variant ei meeldinud sugugi –
inimesed on võõrad, oma kohta õues pole. Seepärast hakkaski Mare otsima uut eluaset. Kindlasti ei tohtinud see olla linnas. Harri tingimusteks olid, et koht ei tohi olla päris
metsas ja bussiliiklus peab olema hea. Nii nad siis leidsidki
maja, mis oli küll lagunenud, kuid perele taskukohane. Ees
ootasid tõsised tööd. Vanal majal oli sissevajunud, eterniidiga kaetud rookatus, lääpas seinad ning prahti ja klaasikilde täis heinamaa. Esimesed aastad kulusidki ümbruse
koristamisele. Praegu elab pere oma nõudmistele vastavas
kodus. 14-aastane Siim ja 11-aastane Ave käivad koolis
Rakveres, kus nad õppisid ka enne Põdrusele kolimist. Laste koolivahetust ei tahetud ette võtta ja Rakvere kasuks
räägib ka hea bussiliiklus, mida pereisa elukoha valikul tingimuseks seadis. Lastele meeldib värske kergliiklustee, kus
ema rulluisutada saab. Mare on rahul, et Essus on raamatukogu, kuhu lapsed soovi korral ohutult minna võivad. See,
et Põdrusel suurt midagi ei toimu, peret nii väga ei häirigi.
Haljala on lähedal, Rakvere on lähedal ja Mare lööb kaasa
ka Varangu külaseltsi üritustel.
Külli Heinla

Foto: V. Ranniku 1964. Eesti Kultuurimälestiste Register

Olukorrast Haljala korteriühistutes 2011. aastal
On möödunud aasta ja nüüd on aeg teha kokkuvõtteid
olukorrast Haljala korteriühistutes.
Eelmise aasta lõpus toimus Vikerraadios saade elamurajoonide tulevikust ja Hardo Aasmäelt küsiti, mis saab
tulevikus linnade suurtest magalarajoonidest. Aasmäe
vastas, et need jäävad alles, kuid väiksemas mahus. Need
majad, mis on suudetud renoveerida, jäävad alles, aga
need mida ei suudeta korda teha, on määratud hukule, sest
inimesed ei suuda elada kallite kommunaalkuludega ja
halva mikrokliimaga majades. Neid kortereid ei ole võimalik
müüa või välja üürida, sest nendes elamine on muutunud
liiga kalliks. Analoogne olukord võib tekkida ka Haljalas.
Majade renoveerimiseks võetud laenu kasutatakse
enamasti maja soojakulude vähendamiseks ja seepärast
tuleks laene vaadelda koos soojuse arvetega aasta lõikes.
Seega maja soojakuludeks võib pidada soojuse, laenu ja
laenuintressi eest makstud summat terve aasta kohta.
Olles teadlik kuue Haljala korteriühistu andmetest ja võttes
aluseks neist kõige rohkem ja kõige vähem renoveeritud
majade andmed, võib tuua järgmised näited. 2010. a maksis sama suure korteri eest renoveeritud maja korteriomanik 2,18 eurot ruutmeetri kohta vähem kui renoveerimata maja korteriomanik. Aga 2011. a maksis renoveeritud
maja korteriomanik 1,43 eurot ruutmeetri kohta rohkem
kui renoveerimata maja korteriomanik. Teisiti arvestades
maksis renoveeritud maja kolmetoalise korteri (58 m2)
omanik aastas 2010. a 126,44 eurot vähem ja 2011. a 82,94
eurot rohkem kui renoveerimata maja korteriomanik. Selli-
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ne olukord on tingitud sellest, et 2011. a lõpp oli soe ja
viimasel kuul langes ka sooja hind. Kuid ainult loota soojale
talvele ei ole jätkusuutlik, sest energiakandjate hinnad
maailmas kahjuks tõusevad. Praegu on need suurused
võrreldavad, sest renoveeritud majad maksavad veel laene
tagasi. Kui laenud on tagasi makstud, siis elamine renoveeritud majades muutub palju odavamaks võrreldes
renoveerimata majadega, sest laenu ja intressi osakaal
sellest koondsummast on kuni 50%. Haljalas lõpeb ühe
maja esimesena võetud suurem laen juba 2015. aastal.
Minu teada ei renoveeritud 2011. a Haljalas ühtegi korterelamut, kuigi nii soodsaid tingimusi majade soojustamiseks pole varem olnud:maksimaalselt 35% renoveerimiskuludest võiks riigilt tagasi saada. Haljala korteriühistutel (ja üldse maatingimustes) on reaalne tagasi saada
maksimaalselt 25% või 15%, sest väga suuri investeeringuid ei suuda maaelanikud teha.
Käisin 15. jaanuaril Tallinnas, II Eesti Koduomanike kongressil ja seal pöörduti valitsuse poole, et eramajad saaksid
ka renoveerimistoetust. Kui valitsus seda aktsepteerib, siis
võib arvata, et renoveerimistoetuste tingimused muutuvad
rangemaks ja võib langeda korteriühistutele antav toetus.
Seepärast oleks korteriühistutel viimane aeg alustada
korterelamute renoveerimisega sel aastal.
21. jaanuari Kanal 2 „Kodusaates“ räägiti kortermajade
kütmisest maaküttega. Üks Väike-Maarja korteriühistu oli
proovinud erinevaid maja kütteviise puu-, õli-, pelleti-,
elektriküttest kuni maakütteni. Kõige odavamaks osutus
maaküte: talveperioodil umbes 12 krooni korteri ruutmeetri kohta kuus. Kuid maaküttele ülemineku esimeseks
tingimuseks on ikkagi maja soojustamine, sest maaküttest
pole võimalik kätte saada kõrget soojuskandja temperatuuri, mida on vaja hõreda maja kütmiseks. Selle maja elanikud pidasid eelmisel talvel soojuse hinda üle 30 krooni
(üle 2 euro) liiga kõrgeks ja hakkasid alternatiivset maja
kütmise lahendust otsima. Samal ajal maksid mõningad
Haljala korteriühistuid üle 45 krooni (üle 3 euro) ruutmeetri

kohta. Vastavalt renoveerimise astmele on Haljala majade
küttearved kuni kahekordsed. Majade otsakorterid on
alaköetud ja maja keskel üleköetud. Eelmisel talvel poodi
minnes hakkasin vaatama majade aknaid. Kui ma umbes
poole tunni pärast tulin tagasi ja samad aknad olid ikka
lahti, siis tekkis küll tunne, kuidas minu raha sealt aknast
välja lendas. Tube tuleks kindlasti tuulutada, kuid soojuse
kokkuhoiu mõttes tuleks seda teha võimalikult kiiresti ja
enne sulgedes selle toa radiaatori termoventiilid, et mitte
ilma kütta. Õnnetumas olukorras on korterelamud, kus
puuduvad need ventiilid ja on ühetorusüsteem.
Võib-olla on maja mitterenoveerimise põhjuseks suur
võlglaste arv majades. Ilma laenuta pole kahjuks võimalik
maja renoveerida. Igale võlglasele tuleks läheneda
individuaalselt. Kui inimesel tekkisid ajutised raskused töö
kaotamise, haiguse jne tõttu, tuleks see inimene suunata
kohalikku omavalitsusse (valda) ja hättasattunu peaks
sealt abi paluma. Kui inimene käib tööl ja jõuab ka autoga
sõita ning elab teiste korteriomanike arvelt korterikulusid
mitte makstes, tuleks nendelt võla kättesaamiseks
pöörduda kohtusse. Kiirmenetluse sisseandmine ei ole
keeruline. Kui menetluse otsus on käes, tuleks veel
võlglane kutsuda korteriühistu juhatuse ette ja seletada
talle, mida tähendab asja andmine kohtutäituri kätte
(kohtukulud ja täituritasu umbes 10% juurde, arvete
arestimine jne). Soovitan võlglase kutsumist juhatuse ette,
sest tihti on juhatuse esimehel üksi raske teha otsust oma
„naabrimehe“ vastu. Ja üldse võiksid maja elanikud rohkem
toetada oma maja juhatuse esimeest, sest enamasti kõik
maja mured lükatakse ühistu esimehe kaela. See mõte jäi
kõlama ka korteriühistute konverentsil Rakveres 09.
jaanuaril. Samalt konverentsilt jäi meelde ka mõte, et
renoveerimata majades jõuavad elada ainult rikkad
inimesed.
Jõudu ja jaksu soovides korteriühistu juhtidele
Haljala kuue korteriühistu raamatupidaja
Kalju Kivistik
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2012. aasta eelarvest
30. aprillil 2012 möödub 20 aastat Haljala valla moodustamisest. Valla eelarve on selle aja jooksul teinud läbi väga
suured muutused. Seda nii tulude ja kulude struktuuri osas,
kogumahtudes kui ka eelarveaasta kestuses. Esimestel
aastatel ei olnud eelarveaasta kestuseks kalendriaasta so
01. jaanuar kuni 31. detsember ja 1996. a eelarve kogumahuga 7239,7 tuhat krooni oli nimetatud „kriisi-eelarveks“.
2000. a kinnitatud eelarve kogumaht moodustas 14622537
krooni ja 2010. a eelarve kogumaht oli 48117995 krooni.
Haljala valla 2012. a eelarve kinnitati 24. jaanuaril toimunud Vallavolikogu istungil. Vallaeelarve kogumaht on
2661622 eurot ehk nimetatud summas on eelarvesse
planeeritud tulude laekumist ja sellest omakorda
planeeritud kulude katmist.
Valla eelarve tuludeks on:
1. Põhitegevuse tulud kogusummas 2 071 531 eurot. Põhitegevuse tuludest moodustavad peamise osa maksutulud, kokku 1 193 000 eurot. Maksutuludeks on laekumised
üksikisiku tulumaksust, maamaksust ja reklaamimaksust.
Tulud kaupade ja teenuste müügist moodustavad kokku
200800 €, riigipoolsed eraldised 666831 € ja muud tegevustulud 10900 €. Riigipoolsetest eraldistest on 47000 €
eraldatud valla teede korrashoiuks, 4000 € valla raamatukogudele raamatute soetamiseks, 403188 € hariduskulude
katmiseks ja 25002 € sotsiaalvaldkonna kulude katmiseks
2. Tulud investeerimistegevusest kogusummas 376 715 €.
Enamuse tuludest moodustab planeeritud sihtotstarbeliste vahendite laekumine investeeringute toetamiseks.
Keskkonnainvesteeringute Keskus on eraldanud 107 000 €
Essu küla joogiveetrasside rekonstrueerimiseks ja 41 095 €
Haljala alevikus endise abikomando kinnistul rajatud jäätmejaama II etapi töödeks. Vallamaja ja Maheda tiikide projekteerimiseks ja saneerimiseks loodab Vallavalitsus saada
toetust 160 000 €. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on
eraldanud 26 620 € Haljala Gümnaasiumi katuste rekonstrueerimise I etapi tööde teostamiseks.
3. Uue pikaajalise pangalaenu võtmine summas kuni
120000 €. Pikaajalist pangalaenu saab vald võtta vaid
investeeringute teostamiseks. Laenu vahendeid kasutatakse Essu tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks, Haljalas Võsu maanteele rajatava kõnnitee valgustuse rajamiseks, Haljala Gümnaasiumi hoone ja ruumide remontimiseks, noortekeskuse remontöödeks jne.
4. Eelnevate eelarveaastate kasutamata vahendite vaba
jäägi kasutamine kogusummas 93 376 eurot.
Valla eelarve kuludeks on:
1. Põhitegevuse kulud kogusummas 2 046 747 €. Põhitegevuse kuludest kaetakse üldvalitsemise, korrakaitse, majanduse, keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse, tervishoiu, kultuuri ja vaba aja, hariduse ning sotsiaalvaldkonna kulutused. Suurim osa põhitegevuse kuludest on suunatud hariduskulude katmiseks, kokku
1214483 €. Järgnevad kulutused üldvalitsemisele, kultuurile ja vabale ajale, majandusele ja sotsiaalvaldkonnale.
Suurim kulude eelarve on Haljala Gümnaasiumil, kokku
709778 €, millest riigipoolsed eraldised moodustavad

394209 € ja valla eelarve vahendid 315569 €. 2012. a katab
riik Haljala Gümnaasiumi õpetajate palga ja koolituse kulud
summas 342 468 € ja toetab õppevahendite soetamist
16986 €. Vastavalt õpilaste ning klassikomplektide arvule
on eraldatud 6605 € koolihoone investeeringuteks. Veel
toetab riik 1.-9. klassi õpilaste koolilõuna kulude katmist
0,78 € ühe õpilase kohta õppepäevas. Tegelik koolilõuna
maksumus on Haljala Gümnaasiumis 1,20 € päevas ja puudujääv osa 0,42 € kaetakse valla eelarve omavahenditest.
Valla eelarve vahenditest kaetakse kooli muu personali
(sekretär, majandusjuhataja, ringijuhid, pikapäevakasvatajad, logopeed, IT spetsialist jne) kulud ja majandamiskulud
(küte, elekter, korrashoid, sõidukite rentimine, inventar,
jne). Koolis õpib kokku 299 õpilast sh 59 õpilast gümnaasiumis.
Haljala Lasteaed Pesapuu kulude eelarve moodustab
kokku 379 950 €, millest riik katab ainult 2122 € lasteaia
õpetajate koolituskuludest. Lapsevanemad katavad laste
toitlustamisega seotud kulud summas 37 600 € ja laste
hoidmise tasud summas 24600 €, kokku 62200 €. Ülejäänud lasteaia kulud, 315 628 €, kaetakse valla eelarve vahenditest. Haljala Lasteaias töötab 8 rühma sh 2 sõimerühma ja 1 tasandusrühm. Jaanuaris 2012 oli lasteaia nimekirjadesse kantud 143 last sh teistest omavalitsustest 19
last. Ühe lapse hoidmine tavarühmas läheb vallale maksma
196 € kuus ja tasandusrühmas 252 € kuus. Teiste omavalitsuste laste eest katavad kulud nende registrijärgsed omavalitsused.
Haljala Rahvamaja eelarve kuludeks on planeeritud kokku 102170 €. Eraldatud vahenditest moodustavad 58830 €
rahvamaja hoone ja ruumide ülalpidamisega seotud kulude
katmine (küte, elekter, vesi, valve jms).
Haljala Vallaraamatukogu (Haljala, Aaspere ja Varangu)
eelarve kuludeks on 44 000 €, millest 12 490 € on planeeritud raamatute, ajakirjade ja ajalehtede ostmiseks.
Valla teede korrashoiuks on planeeritud 100 000 €, millest
47 000 € katab riik.
2. Kulud investeerimistegevuseks kogusummas 538115 €.
2012. a eelarves on investeeringuteks planeeritud kokku
527695 €, millest 160980 € moodustavad valla eelarve vahendid (ka uus pikaajaline pangalaen summas kuni 120000
€) ja 366 715 € on planeeritud sihtotstarbeliste toetustena.
3. Pangalaenude kulude katmiseks kogusummas 76760 €.
Seisuga 31.12.2011 moodustas valla poolt varasematel
aastatel võetud ja tagastamata pikaajaliste laenude jääk
kokku 243148 €. 2012. aastal kulub nende laenude põhiosade tagastamisele 76760 €. 2012.a investeeringute teostamiseks planeeritud uus pikaajaline laen summas kuni
120000 € tagastamine on planeeritud alates 2013. aastast.
Haljala valla 2012. a eelarve menetlemise, kinnitatud
eelarve ja seletuskirjaga on võimalik tutvuda ka Haljala
valla veebilehel aadressiga www.haljala.ee
Õie Kelder
Haljala valla finantsnõunik

Haljala Vallavalitsus
Vallavalitsuse istungil 23.01.2012:
1. Kinnitati 2012. a jaanuarikuu toimetulekutoetuse taotlejate nimekiri ja määrati toimetulekutoetused üheteistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 1541,11
eurot, määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele toetust vajavale isikule kokku summas 430 eurot.
2. Määrati toitlustustoetus ühele kutsekooli õpilasele, kahekümne seitsmele Haljala Gümnaasiumi õpilasele, kümnele Haljala Lasteaed Pesapuu toetust vajavale lapsele.
3. Määrati sünnitoetus kolmele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
4. Määrati matusetoetus ühele isikule.
5. Määrati hooldust vajavale isikule hooldaja ja hooldajatoetus.
6. Kinnitati Haljala valla raamatupidamise sise-eeskiri.
Vallavalitsuse istungil 01.02.2012:
1. Väljastati ehitusluba Rakvere mnt 19a asuva jäätmejaama laiendamiseks, mille käigus ehitatakse välja jäätmekonteinerite varjualune-hoidla, üldpinnaga 18,8 m2,
ohtlike jäätmete hoidla ja varjualune, üldpinnaga 30,0 m2
ning rajatakse asfaltplast, üldpinnaga 400,0 m2.
2. Väljastati ehitusluba Rakvere mnt 10 asuva Haljala
Gümnaasiumi õppehoone (end Köstrimaja) rekonstrueerimiseks (avatäidete asendamine, fassaadi ja sokli korrastamine). Ehitustööd teostatakse põhirahastuse saamisel
EAS-ist.
3. Anti kasutusluba Põdruse külas Aida kinnistu elektriliitumiskilbile ning maakaabel- ja õhuliinile.
4. Otsustati lugeda kolm jäätmevaldajat erandkorras
tähtajaliselt ning üks jäätmevaldaja perioodiliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
5. Tunnistati lihtmenetlusega riigihankel „Haljala Güm-
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naasiumi õppehoone rek. II etapp omanikujärelevalve“
edukaks pakkumuseks OÜ Reiska PA poolt esitatud
pakkumus.
6. Tunnistati lihtmenetlusega riigihankel „Haljala Gümnaasiumi õppehoone rek. II etapp“ edukaks pakkumu-seks
OÜ Oto Ehitus poolt esitatud pakkumus.
7. Kinnitati Haljala Lasteaed Pesapuu ühe õppekoha tegevuskulu maksumuseks 2012. aastal: tavarühmas 196
eurot kuus ja tasandusrühmas 252 eurot kuus.
8. Arutati Võsu mnt 4 kinnistu otsustuskorras hoonestusõigusega koormamise võimalusi.
9. Kiideti heaks vallavalitsuse 2012 aasta tegevusplaan.
Vallavalitsuse istungil 08.02.2012:
1. Otsustati 2012. aasta eelarvest mittetulunduslikuks
tegevuseks tegevustoetuste ja projektipõhiste toetuste
eraldused.
2. Määrati sünnitoetus kolmele lapse sünni registreerinud
lapsevanemale.
3. Otsustati lugeda üks jäätmevaldaja erandkorras tähtajaliselt korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
4. Anti Osaühingule Arnekma tähtajatult üürile äriruum
Haljala alevikus Rakvere mnt 3 asuvas hoones
5. Määrata kasutusiga Haljala Lasteaia hoone rekonstrueerimise materiaalse põhivara kirjetel.
6. Otsustati korraldada lihtmenetlusega riigihange „Haljala kõnnitee välisvalgustusprojekti koostamine“. Välisvalgustuse projekteerimistööde töömaht algab Võsu mnt 5
kinnistuga ja lõppeb Haljala aleviku piiril asuva Salu kinnistuga.
7. Pikendati OÜ Tudengite Autopesula ja Haljala Vallavalitsuse vahel 05.jaanuaril 2011.a sõlmitud vara tasuta kasutamise lepingut, Haljala Rahvamajas asuva projektori-

Alanud aasta eelarve on vallavolikogu poolt nüüdseks
vastu võetud. Planeerisime eelarvet mõõdukalt optimistlikumana, et tagada elukeskkonna jätkusuutlik ja edasine
areng. Liigne konservatiivsus pigem pärsib kui toetab
arengukavast ja kogukonna huvidest lähtuvaid vajadusi.
Täpsema ülevaate eelarve tulude ja kulude jaotusest
annab tänases lehes valla finantsnõunik. Isiklikult peatun
mõnedel olulisematel tegevustel ja investeeringutel
taristu parendamisel ja väljaehitamisel.
Suuremahulisemaks ehitustegevuseks kujuneb tänavu
kahtlemata veemajandusprojekti jätkumine ehk reoveepuhasti rekonstrueerimine, samuti lõpetatakse kevadel
vee- ja kanalisatsioonitorustiku järgsed vaegtööd. SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab sel aastal
mitmeid valla poolt esitatud keskkonnaprojekte. Viime
lõpule jäätmejaama hooviala korrastamise, käivitub Essu
küla veemajanduse II etapp, mille läbi peaks lõpuks paranema sealsete elanike joogivee kvaliteet ning suvel jätkame vallamaja ja Maheda tiikide veetaimestiku niitmist.
Selleks, et tegeleda põhjustega, aga mitte tagajärgedega,
tellisime veekogude seisundi parandamise eesmärgil vastava uuringu ning ehitusprojekti. Kui saame ka sellele tegevusele täiendava kaasrahastuse, siis alustame vajalike
ettevalmistustöödega tiikide puhastamiseks settest ning
süvendamiseks juba sel aastal.
Regionaalinvesteeringute toetuse abil vahetame välja
kooli vanima õppehoone ehk endise köstrimaja katuse.
Et sobituda ühte ansamblisse ning säilitada ajaloolise
hoone miljööväärtuslikkus, tuleb eterniitkatuse asemel
punane kivikatus. Tellime vajalikud seinte ja lagede
viimistlustööd gümnaasiumi koridorides ja fuajeedes.
Koostöös Maanteeametiga alustame Võsu maantee
äärde jalakäijate jaoks liiklusohutu ja valgustatud
kõnnitee rajamist. Sõltuvalt ehitushanke tulemusest on
kõnnitee rajamine jaotatud mitmeks etapiks. Esmane ja
prioriteetne etapp hõlmab lõiku kauplusest kuni aleviku
piirini. Oleme eelarvesse planeerinud lisaraha tänavavalgustuse rajamiseks Haljalas ja Essus ning valgustuspunktide rajamiseks Aaspere mõisa, Auküla ja Varangu
bussipeatuste valgustamiseks. Loodame, et pakkumiste
hinnad kujunevad mõistlikuks, sest varasemad korduvad
hinnapakkumised ületasid mitmekordselt eelarves
eraldatud vahendite mahtu.
Turvalisuse suurendamiseks paigaldame esmakordselt
mitmesse kohta turvakaamerad, et hoida silma peal siia
sattuvatel mittesoovitud isikutel.
Tänu eelmise aasta lumevabale talvele kogunes eelarvesse piisaval hulgal vabu vahendeid, mida saame ära
kasutada kohalike ja avalikuks kasutuseks määratud
erateede suvisele remonttöödele. Oleme planeerinud ka
suurema varuga reservfondi, et olla valmis likvideerima
tagajärgi, mida võivad põhjustada ootamatud külalised
nagu lumetormid Monika ja Scarlet või mõni muu soovimatu õnnetusjuhtum. Vallavalitsus kinnitas ka tegevusplaani, mis määrab terve rea täiendavaid ülesandeid alanud aastaks. Loodan, et tuleb tegus, huvitav ja tulemuslik
tööaasta.
Leo Aadel
vallavanem
ruumi koos filmide näitamiseks vajalike seadmetega, kuni
31.12.2012.
8. Anti kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Auküla külas Oro maaüksusele.
9. Väljastati ehitusluba OÜ'le Pereköök Võsu mnt 7a paikneva kaupluse hoone renoveerimiseks koos hoonesiseste
kommunikatsioonide rekonstrueerimisega.
10. Esitati Haljala valla põhimääruse muutmise eelnõu
volikogule menetlemiseks.
11. Otsustati teha volikogule ettepanek algatada Haljala
valla 2010-2020 arengukava muutmine.
Vallavalitsuse istungil 14.02.2012:
1. Väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS`le Aasu külas Aasa F1 alajaama pingestamisprojekti koostamiseks.
2. Väljastati projekteerimistingimused Haljala kõnnitee
tänavavalgustuse projekti koostamiseks.
3. Muudeti järgmised koha-aadressid: Aaspere külas
Eakate kodu – Hõbelõnga; Aaviku külas Kaldavälja –
Kadaka.
4. Otsustati vaba põllumajandusmaa, maatüki nr KV-22,
kasutusvaldusesse andmine.
5.Tunnistati peremehetuteks ehitisteks: - Haljala alevikus
Tallinna mnt 1b asuv parkla; - Essu külas, Tammispea tee
17 asuv kelder; - Kärmu külas asuv parkla; - Essu külas,
Kivimäe maaüksusel asuv ait; - Aaspere külas, Trahteri tee 1
asuv katlamaja-kauplus; - Haljala alevikus Uus tn 4a asuv
veehoidla.
6. Kinnitati üürimäära OÜ Koduapteek kasutuses olevale
äriruumide Rakvere mnt 3.
7. Anti nõusolek Põdruse külas Essara katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks Essara ja Tambiku.
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Kuidas edeneb ühe sakslanna elu Haljalas
Usun, et ei pea end palju tutvustama - enamus teist juba
teavad pealkirja vaadates, kellest juttu tuleb. Jah, olen
Kathrin – Euroopa Vabatahtliku Teenistuse vabatahtlik
Saksamaalt ning töötan Haljala Noortekeskuses. Hetkel
olen siin juba viiendat kuud. See aeg on juba enam kui pool
ajast, mis siinses kodukonnas vabatahtlikuna veedan.
Kui alustada algusest, siis... algus oli raske, sest ma ei
osanud rääkida eesti keelt. Paljudele inimestele aga ei
meeldi rääkida inglise keelt või nad lihtsalt ei oska seda.
Inimesed olid veidi pelglikud ning ei julgenud kohe mulle
inglise keeles vastata ning pigem puiklesid kõnelemisest
kõrvale. Kuid juba pärast mõnda Eestis veedetud nädalat
teadis mulle vajalik osa Haljalast, et räägin peamiselt saksa
ja inglise, natu-natukene eesti keelt ja mitte üldse vene
keelt. Inglise keelt palju rääkides juhtus vahel, et inimesed
arvasid mu kodumaaks Inglismaa või Ameerika, mitte
Saksamaa.
Aga mida ma siis olen väikeses Haljalas teinud kõik need
5 kuud (kui välja arvata muidugi mitmes erinevas keeles
rääkimine)? Nagu mainitud, olen vabatahtlik programmist
Euroopa Noored. Olen justkui lisatöötaja Haljala Noortekeskuses, et õpetada noortele võimalikult erinevaid asju
ning anda tegevustele lisaväärtust. Toon oma noorsootöö
kogemused Saksamaalt siia ning samal õpin, kuidas tegeletakse noortega Eestis. Aasta tagasi tegutsesin keskkooli
kõrvalt noortegrupi noortejuhina ning arvasin, et Eestisse
tulles jätkan samamoodi. Aga ei – siin sain tuttavaks avatud
noorsootööga. Esmalt oli raske aru saada, kuidas tulevad
kõik noored lihtsalt kokku ja justkui ei teegi midagi - kuni asi
hakkas oma radapidi tööle ja jõudsin mitteformaalse õppimise põhitõdedeni. Nüüd tutvustan lastele tükikesi Saksamaalt, teist kultuuri ja traditsioone ning õpin ise ka noortelt
eesti traditsioonidest. Näiteks tegime kõik koos jõuluajal
Saksa jõuluküpsiseid, aga ka Eesti piparkooke. Veebruaris

Õpilaskodu uus tulemine
Haljala Gümnaasiumi Hoolekogu koos kooli juhtkonnaga
arutas võimalust luua kooli juurde õpilaskodu.
Õpilaskodu asub kooli vahetus läheduses Haljala alevikus, Tallinna mnt. 8. Samas majas asuvad ka kooli käsitööklassid ja noortekeskus.
Õpilaskodu on kooli tugisüsteem, mille kaudu on võimalik
õpetada lapsi õppima. Õpilaskodus korraldatakse õppekavavälist tegevust, millega tagatakse õpilasele tema vajadustele ja huvidele vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused. Kasvatajateks on Haljala Gümnaasiumi õpetajad, kes õpilaste vajadustega ka kõige paremini kursis on.
Õpilaskodu on avatud esmaspäeva pealelõunast kell
16.00 kuni reede hommikuni kell 07.45. Õpilane omalt
poolt on kohustatud täitma kodukorda ja sellest tulenevalt
temale kohalduvat päevakava. Kool avalikustab kodukorra,
lisaks õpilasele ja tema seaduslikule esindajale, ka kooli
veebilehel .
Õpilaskodu mööbel on tellitud kirikuabi kaudu Soomest,
Teasponist saavad odavalt ostetud madratsid, Baltic Fibres
toetab tekkide, patjade ja madratsikatetega. Heategevuse
korras ootame abi aga kõigilt. Kutsume üles teisi Haljala
valla asutusi annetama vaipu, televiisoreid, pehmeid mänguasju. Napib ka voodipesu. Linad peaksid olema suuruses
150x200 ning padjapüürid 50x80.
Kuna õpilaskodu on koolivaheaegadel ja suveperioodil
suletud, on sel ajal annetajatel võimalus majutada seal
oma Haljalas viibivaid külalisi.
Teeme lastele hariduse omandamise lihtsamaks!

korraldame noortekas väikese karnevali-peo, sest minu
ko-dus on viies aastaaeg ning just nii me seda seal
tähistame. Või olen lihtsalt olemas ja kõige väiksemad
lapsed saavad aru, et maailmas on inimesi, kes ei räägi eesti
keelt ja kellele peab seda õpetama. Koos lastega mängime
lauamänge, värvime pilte, mõtleme välja erinevaid tegevusi
selleks ja järgmiseks nädalaks. Kuulan ka laste lugusid
koolist või ko-dust, sest kahjuks ei ole kõigil vanemail vist
aega oma lapsi kuulata. Võib-olla te olete mind näinud ka
koolis, sest aitan kaasa ka erinevate tundide läbiviimisel –
näiteks muusika-tunnis, kus õpetan väikest gruppi
tublimaid flööti mängi-ma. Ja peagi näeb mind ka Haljala
Lasteaias askeldamas.
Ja nii edenebki minu elu Haljalas. Paljud ütlevad, et
eestlased on külm ja suletud rahvas - minu kogemus on, et
kõik on väga külalislahked ja huvitatud teistest inimestest.
Tunnen end alati väga teretulnult erinevate tegevuste
juures, kuhu juhtunud olen. Ja mida paremini olen hakanud
eesti keelt rääkima, sest lõbusamaks ja avatumaks on kõik
läinud! Aga on ka muidugi kombeid igapäevaelus, mis tunduvad inimesele välismaalt veidrana - näiteks poes või
restoranis ei küsi alati teenindaja „kas soovite midagi
veel?“, „kas kõik on hästi?“ või ei soovi lihtsalt head päeva.
Seal, kus mina pärit olen, kuulen palju rohkem sõnu
„aitäh“, „palun“, „vabandust“ või „terviseks“.
Mis veel on erinevat Saksamaal ja Eestis? Näiteks Saksamaal ei õpi me koolis suusatamist ja nii palju käsitööd –
tihti näen ka noortekeskuses kedagi varrastega klõbistamas. Kui nägin lapsi tasasel maal suusatamas, siis tahtsin
ka ise proovida ilma mägedeta suusatada (minu kodukohas
suusatame me vaid mäest alla – meil lihtsalt pole LõunaSaksamaal selliseid tasandikke ja lund on neil vähestel
tasandikel sama palju kui teil siin 2011 aasta oktoobris) …
aga see ei läinud mul väga hästi – liikusin vaid väga aeglase

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 24. jaanuaril 2012. a:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju
Kivistik, Olev Lipp, Jaan Meerits, Jaan Nurk, Esta Pilv,
Margus Punane, Risto Rätsep, Martti Samolberg,
Toomas Sääsk ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Liisa Saamot, Riina Tamberg ja Tiit
Toming.
Otsustati: 1. Kinnitada Haljala valla 2012.aasta eelarve
kogumahuga 2 661 722 eurot.
2. Muuta volikogu maa- ja keskkonnakomisjoni
koosseisu, arvates välja komisjoni liige Sulev Kiviberg.
3. Võtta informatsioon Õpetaja Autähisest teadmiseks ja
teha MTÜ-le ettepanek avada annetuste jaoks eraldi
arve.
4. Võtta informatsioon volikogu liikme hüvitisest
teadmiseks.
5. Võtta informatsioon gümnaasiumivõrgu korrastamise ühtsetest lähteandmetest teadmiseks.

Info telefonil 3250908
Viivi Saar

5. mai 2012
Haljala kooli
325. aastapäeva
pidulik tähistamine
ja vilistlasõhtu.
Täpsem info
kooli kodulehel
Õpilaskodu asub koos käsitöötubade ja noortekeskusega ühes majas

24. veebruar
kell 11.00 Vabariigi aastapäeva jumalateenistus ja
küünalde süütamine Haljala kalmistul,
kell 12.00 lõunakohv rahvamajas vallavanema ja volikogu esimehega.

da. Saksamaal ei ole
kooli-toit tasuta ja
suvevaheaeg kestab ainult
kuus nädalat. Väikesed
lapsed on Eesti-maal palju
iseseisvamad, ka kõige
pisemad noortekas käijad
panevad ise riidesse ja
tulevad noortekasse üksinda. Eesti koolis minu
kooliga võrreldes on väga
palju pidusid ja koosolemisi, nagu jõulupidu ja sõbrapäevapidu ja ka palju võistlusi teiste koolidega. Saksamaal ei ole sellised peod
kooli rida. On palju erine- Meisterdamas Foto: G. Toming
vaid MTÜ-sid, kes korralda-vad erinevaid üritusi ja tegevusi
spordi-, noorsootöö- ja käsitöö vallas. Samamoodi on
simmanitega – sakslased ei tantsi pidudel üldse nii palju,
rohkem on rahulikku muusi-kat ja mõni eelmainitud MTÜdest korraldab kohvikut. Ja mis oli alguses minu jaoks kõige
imelikum avastus - püha-päeviti on poed lahti ja inimesed
niidavad muru. Saksamaal ei tee mitte keegi seda
pühapäeviti.
Kuigi võiks arvata, et Saksamaa ja Eesti vahel ei ole väga
suuri erinevusi, olen mina siit leidnud rohkem kui küll. Mul
on hea meel, et tulin oma vabatahtlikku üheksat kuud siia
veetma ning olen teada saanud paljugi, mis võib välismaal
teisiti olla. Mis on siis TEGELIKULT need tähtsaimad asjad,
mida Eestis olles olen õppinud? Eestlased oskavad sõita
autoga väga kiiresti lumel-jääl ja käivad kelguga poes, 100
km on eesti mõistes väga palju, -10 kraadi ei ole tegelikult
üldse külm ja saun on kõige olulisem.

Õnnitleme vanemaid...
Kardo Roov
Karl Maiko Lullu
Rivo Polukainen

21.01.2012
27.01.2012
01.02.2012

... ja sünnipäevalapsi!
93
Linda-Marie Pärtel
90
Ilse Jürgenson
88
Anna Ojastik
85
Linda Lukk
81
Anna Reineberg
75
Zinaida Stepanova
Alina Safronova
Aino Rahkema
Pilvi Vospert
70
Linda Peetermann
Marge Luht
Arvo Block
Valentina Laur
Juta Lembork
65
Jüri Soomets
Aarne Lahi
Toomas Rehelem
Silva Lassur
60
Hannes Saksen
Sirle Anton
Ants Margat
Jaak Pärnoja
55
Paul Pihlak
50
Aadu Sikka
Vladimir Boitsov
Lea Mägi
Aivar Toomikas
Märt Epner
Raida Põrm

www.haljala.edu.ee

Meie
Meie
hulgast
hulgast
on lahkunud
... ...
on
lahkunud

21. märts

Essu

12. märts

Kavastu

22. märts

Essu

12. märts

Haljala

20. märts

Kõldu

07. märts
21. märts
26. märts
30. märts

Auküla
Haljala
Haljala
Kandle

12. märts
16. märts
27. märts
29. märts
31. märts

Haljala
Tatruse
Haljala
Aaspere
Võle

02. märts
08. märts
25. märts
28. märts

Haljala
Võle
Haljala
Haljala

03. märts
03. märts
18. märts
20. märts

Essu
Aaspere
Aaspere
Haljala

14. märts

Essu

04. märts
06. märts
11. märts
16. märts
25. märts
28. märts

Lihulõpe
Võle
Haljala
Võle
Essu
Aaspere

Toivo Tomson
26.06.1934 - 04.02.2012
Klara Mets
10.08.1919 - 09.02.2012
Alise Orgus
07.10-1923- 12.02.2012

