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Varangu külaselts avas uksed
20. veebruaril avas Varangu külakeskus uksed. Külalistele
esinesid laululapsed ja kohalik näitemängu kamp esitas lustliku
loo muinasjutu ainetel. Külaseltsi esinaine Marge Salumäe
tänas kõiki, kes maja valmimisel toeks olid. Eriliste
tänusõnade osalisteks said Haljala Ehitus (Vello Nõmmik,
Johannes Novikov ja Jüri Salu), KEK Elekter, AS Isovent Ehitus,
As Pristis, Haljala vald ja Jüri Sikkut, Leo Aadel, Marko Teiva.
Tunnustati ka Varangu seltsi aktiivseid liikmed Esta Pilve,
Evelin Kingumetsa, Lehte Suurkaevu, Sirje Kivibergi, Anni
Pruuli. Sünnipäevalist olid õnnitlema tulnud ümberkaudsete
külade, külaseltside ja valla esindajad. Üritusele andis tooni
siseminister Marko Pomerantsi kohalviibimine.
Aaspere Külaseltsi esinaine Kaia Kaljuvee sõnas, et
eestlase kadedus (viidates eelkõneleja Tiit Tominga sõnadele,
kes kõneles Auküla rahva nimel), mis on vürtsitatud talle
kohase jonnakuse ja visadusega, on edasiviiv jõud. Nii sai ka
Varangu külakeskuse ehitus innustust just Aaspere külakoja
valmimisest.
Teguderohkeid päevi külakeskuses!

Varangu poistel on külakeskuse avamispeol omad jutud

Mida tehakse Haljala kolmanda nooruse klubis?
Üks seltskond Haljala vallas elavaid eakaid inimesi on
naljatades oma kooskäimisi niimoodi nimetama hakanud.
Kogu tegevus ei käi siiski ainult naljatades, tõsisemat on ka:
lauluansambel, tantsurühm, käsitööring.
9. märtsil oli mõtteline kohtumine kirjanik Osvald
Toominga ja tema abikaasa Nadeždaga. „Tere päevast, härra
Tooming!“ – nii võtsime ta vastu. Kirjanik Toominga rollis
esines Leonid Kams, proua Nadjana Elle Salak. Vestlusringi
juhatas Aino Ramot, osalesid Toominga kaasaegsed Haljala
päevilt, endine õpetaja Salme Heinla ja jahimees Kaarel Luhi
abikaasa Ludmilla. Vestlus keskendus peamiselt loodusele:
mets ja tema elanikud, sinikaelpardid Haljalas, Pihuvere
jahimaja ehitamine.
Meie koosviibimistel osalevad valla sotsiaaltöötajad Urve
Vogt ja Malle Laos, kes on ühtlasi kogu sisulise töö
organiseerija. Aitäh teile!
Salme Heinla
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Pilguheit lasteaia eilsesse päeva. Homse ootel
Haljalas avati lasteaed 2.
novembril 1966.a. elumajas Võsu mnt. 1. Esimeseks juhatajaks oli
kauaaegse Haljala koolidirektori Otto Salmi abikaasa Alma Salm. Lapsi oli
40, töötajaid 9. 1972. a
valmis Haljala kolhoosi
poolt ehitatud 4-rühmaline
lasteaed 90-le lapsele
praeguses asukohas.
Haljala Lasteaiast kujunes
näidislasteaed — maja oli
kena kujundusega ning
kollektiiv töökas. Lasteaed
oli praktikabaasiks
Rakvere pedagoogilisele
koolile.
1985. aastal valmis maja
juurdeehitus ning nüüd oli
juba 10 rühma, muusikaja spordisaal, puidutuba,
bassein, köök, pesuköök ja
tehnilised ruumid. Täna
töötab lasteaias kuus
rühma Riina Tambergi
juhtimise all. Käimas on
ehitustööd ja lasteaia peab
saama uue näo juba
tänavu sügiseks.
Tegime juttu lasteaia endiste juhatajate Aino Kruusamäe (juhataja 1972-1980),
Aive Sauli (1980-1984),
Milvi Roometi (1984-1991)
ja Merike Plutusega (19912005).
Millised muutused
toimusid lasteaias Teie
juhatamise ajal?
Aino: Valmis uus maja ja
kolisime Võsu mnt. 1 kolmetoalisest korterist uude majja.

Foto erakogu
Haljala lasteaia juhatajad aastatel 1972-2005. Vasakult: Merike Plutus, Aino Kruusamägi, Milvi Roomet ja
Aive Saul
Uue maja sisustamine oli
huvitav töö. Hea koostöö oli
kolhoosi ja tolleaegsete juhtidega, eriti Hugo Lassuriga.
Aive: Suur mure oli lasteaia
kohtadega. Maja oli võrdlemisi
uus, kuid lapsi oli palju ja
rühmad ülerahvastatud. Samal
ajal hakatigi ehitama uut
juurdeehitust.
Milvi: Minu aastatel läks käiku
maja juurdeehitus, kus asus ka
bassein, mille üle olime
ääretult rõõmsad. Seoses
juurdeehitusega sai lasteaed
võimlemis- ja muusikasaali,
läks käiku pesuruum koos

Haljala raamatukogu toimetused
Möödas on masuaasta 2009, mis andis tunda ka
raamatukogudes. Riik eraldas raamatukogudele vähem raha,
kuid tänu valla toetusele meie raha raamatute ostmisel ei
vähenenud. 2010.a. on raamatukogul raha koos riigi
dotatsiooniga 109 000 krooni, millega võib rahul olla, kui
ainult raamatute hinnad ei tõuseks.
Kindlasti on lugejad märganud, et Haljala raamatukogu on
suletud iga kuu teisel ja neljandal reedel. See on tingitud
töötasu vähendamisest.
Raamatukogust on võimalik laenutada peale raamatute ka
ajakirju ja kahte lehte (Eesti Ekspressi ja Maalehte). Nende
nimekiri on üleval valla kodulehel. Ajakirjadest, tõsi, saab
laenutada vanemaid, mitte jooksva kuu omasid.
Raamatukogus on võimalik ka vaadata vanu fotosid vana ja
praeguse rahvamaja üritustest. Need on köidetud üheksasse
kausta (kokku 1900 fotot).
”Virumaa Teatajas” oli üleskutse kinkida raamatukogudele
uusi raamatuid. Enne kinkimist oleks soovitav raamatukoguga
nõu pidada, sest järsku on see kingitav raamat juba olemas.
Kord kuus on üks üritus, mille korraldab kirjandusring ja
millest võivad kõik soovijad osa võtta.
Üks palve lugejatele, mis puudutab eriti lapsi. Pidage palun
kinni laenutustähtaegadest! Eriti raske on kohustusliku
koolikirjandusega. Tähtaega saab vajadusel pikendada ka
telefoni teel (3250602).
Jätkuvat teadmisterohket lugemisaastat ja kohtumiseni
raamatukogus!
Elve Veldi, raamatukogu juhataja

Foto erakogu
Aino Kruusamägi koos oma kasvandikega Haljala lasteaias

vajalike masinatega. Lasteaed
sai ka välikeldri juurviljade
hoidmiseks, laienes köök koos
vastava sisustusega. Närvikulu
oli palju, aga saime hakkama
tänu tollase „Viru“ kolhoosi
esimehele Toomas Varekule,
kolhoose ehitusosakonna
juhatajale Vello Nõmmikule ja
õllevabriku juhatajale Peeter
Kuhlbergile. Tagantjärele tahan
neid kõiki kiita!
Merike: Muutusi oli palju.
Esiteks muutus lasteaia
omanik – kolhoosi lasteaiast
sai põllumajandusühistu
lasteaed ja siis juba valla
lasteaed. Senise „Viru“ kolhoosi lasteaed jagunes neljaks
– Vihula, Essu, Haljala ja Aaspere lasteaedadeks (Aasperest
hiljem Haljala lasteaia mängurühm/liitrühm). Paljud lasteaias
töötavad inimesed asusid
õppima – omandama või
täiendama pedagoogilist haridust. Muutusid ka õppekasvatustöö programmid,
planeerimine, lasteaia ja kodu
vahelise koostöö tähtsus
tõusis. Halb muutus oli see, et
sulgesime basseini, kuna
Haljalast kadus tsentraalne
soe vesi. Aaspere ja Essu
rühmad liitusid Haljala lasteaiaga (asukoht ei muutunud –
seega töö jätkus kolmes
majas).
Meenutage mõnda meeldejäävat seika.
Aino: Eks meeldejäävaid asju
oli palju, aga esimesena
meenub kohe üks suvi, kui
käisime lastega Võsul ujumas.
Meie kõrval päevitas ühe poisi
ema koos sõbrannadega, aga
oma last enda juurde ei
võtnud. Tuli hoopis korraks
kasvatajate juurde ja manitses,
et me last ära ei kõrvetaks.
Aive: Meeldivad mälestused
on lasteaia pidudest. Meil käis
ka palju külalisi, näiteks kirjanik
Ellen Niit, Ira Lember, nukunäitleja Ferdinand Veike ja
paljud teised.

Milvi: Meelde on jäänud, et
lasteaeda külastas pidevalt
igasugust rahvast ja kõrgetasemelisi delegatsioone eesotsas NSV Liidu haridusministriga. Toomas Varek ütles,
et meil olevat igal ajal kõik
korras ja seepärast võib meile
sisse astuda ette teatamata.
See oli suur tunnustus!
Merike: Meenub, kuidas lasteaia ümber, vallamaja juures ja
ka kooli juures hakkasid
jõulude ajal liikuma „päkapikud“. Toredad hetked olid
lumelinna ehitamised koos
lastevanematega, ühised
perepäevad-väljasõidud ning
õpetajate emotsionaalsed
esinemised laste pidudel
Kas olete jälginud lasteaia
käekäiku ka hiljem? Mis
on hästi ja mis võiks olla
teisiti?
Aino: Ei ole enam lasteaia
tegemistega kursis.
Aive: Eriti palju ei ole lasteaias
käinud, aga midagi halba küll ei
ole. Minuaegsed lapsed (nüüd
juba täiskasvanud inimesed)
ikka teretavad, kui vastu
tulevad, aga kõiki ei tunne
enam ära.
Milvi: Põgusalt olen jälginud,
eriti siis kui olid probleemid
võimlemissaaliga. Külastasin
lasteaeda ühel aastapäeval –
võimlemissaal oli suletud ja
basseini ei kasutaud. Kahju
lastest.
Merike: Kahjuks pean tunnistama, et olen vähe kursis.
Heameel on sellest, et minu
kirjutatud Haljala lasteaia
õppekava avasõnad on jäänud
samaks. Hea, et lõpuks ometi
on vallas mõistetud lasteaia
vajalikkust ning on leitud
vahendid ja alustatud kapitaalremondiga. Siiralt loodan, et
peale remonti on maja jälle
lapsi täis, ning soovin edu
kõigile lasteaiatöötajatele ja
lapsevanematele.

Gümnaasiumi abituriendid veetsid neli tundi lasteaias praktikal
Lasteaia initsiatiivil said Haljala gümnaasiumi abituriendid
proovida tööd lasteaias. Lasteaia juhataja asetäitja Tiiu Vainola
käis koolis tutvustamas lasteaia töö põhitõdesid, millele
järgnesid neli tundi lastaias. Osa võeti kasvatajate kõrval
võimlemistunnist, rütmikast, laulmistunnist ning muinasjututunnist.
Abiturientide sõnul jäi päev lühikeseks, lastega tegelemine oli

väga vahva.
Koos abiturientidega lasteaias kaasas käinud kooli
sotsiaalpedagoogi Tiina Pihlaku sõnul oli päev tore ja kindlasti
tehakse selliseid päevi edaspidigi. Aitäh lasteaiale, kus vastuvõtt
oli väga meeldiv ja soe!
Abituriendid joonistasid lasteaiale omalt poolt pildid ja andsid
tagasisidet, kuidas neile meeldis töö lasteaias.
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Õpetajad, need oleme ka meie

Külavahelood: ESSU

Õpetajad on koolides ja lasteaedades, kõrg- ja kutsekoolides.
Nende ülesandeks on harida
lapsi, anda eeskuju ja oskusi
iseseisvaks toimimiseks. Kas see
on ikka nii?
Õpetaja on käitumisega
eeskujuks nii õpilastele kui
kogukonnale. Tema suhtlemisvõime peab lubama lävida
ühtviisi hästi õpilaste, nende
vanemate ja kolleegidega. Iga
õpetaja peab olema hea psühholoog ja näitekunstnik, et
tabada ära just nüüd klassi üldine meeleolu selleks, et
motiveerida õpilasi tõhusalt kaasa mõtlema. Et tunni teemaga
haakuksid aeglasemad ja kõige kiirematel ei oleks igav.
Seejuures on vaja märgata last, kes eraldi tähelepanu ja
järeleaitamist vajab. Otse loomulikult tuleb õpetajal
õpetatavat ainet hästi tunda ja seostada õpilaste
igapäevaelulise maailmapildiga.
Selline õpetaja on nagu aednik, kes suhtub igasse taime
selle vajadustest lähtuvalt: kastab, toestab, piirab ja katab
selleks, et iga sirguja saaks areneda talle vajalikul viisil. Hea
õpetaja aitab selliselt kasvada isiksusel, kes püüdleb
enesetunnetuse, võimete väljaarendamise ja tõhusa,
sotsiaalselt mõtestatud isikupärase rakenduse poole.
Kas õpetaja on ainuke inimene, kes meid õpetab? Sugugi
mitte! Võlgneme enda elutarkuse, oskused ja kogemused
kõikidele inimestele, kellelt me midagi õppinud oleme.
Ennekõike on nendeks mõistagi perekonnaliikmed. Siinkohal
peavad kõik emad ja isad, vanaemad ja vanaisad, onud ja
tädid, õed ja vennad end puudutatuna tundma! Noor inimene
võtab enda lähikondlasi kui "õppevahendit". Käitumisviisid ja
oskused, mis meie nooremale kodakondsele meeldivad,
leiavad järgimist, ja need, mis ei meeldi, jällegi mitte. Samuti
kujunevad peamised väärtushinnangud nii iseenda kui
ümbritseva kohta.
Eeskujudest sõltub, kas noor inimene leiab oma
kutsumuse ja koha, kus oma võimeid arendada ning
rakendada. Siinkohal tuleb tõdeda, et õpetajad, need oleme ka
meie, kes me igapäevaselt noorematele kaaskondlastele
eeskuju anname ja tahes või tahtmata suuname. Tehkem seda
siis teadlikult ja vastutustundega! Nii saame hoolitseda
noorema põlve püüdluste ja soovide teostumise eest. Anda
neile õppimisvõimalust, eneseteostust ja inimväärikust. Nii on
võimalik tulevikku turvalisemaks muuta. Et ei oleks ühtegi
sihitult hulkuvat last, keda on võimalik parema puudumisel
halvale teele juhtida.
Lastes on alati võimeid rohkem, kui suudetakse koolis
avastada ja välja arendada. Seega on vanematel eriline
kohustus jälgida laste arengut ja individuaalset võimekust ning
soosida nende loominguliste, teaduslike, sportlike ja teiste
enesearenduslike huvide rakendamist isegi siis, kui peres ei ole
kedagi, kes noort õpetada oskaks. Eestis ei ole lapsi raisata ja
sellepärast tuleb teha kõik selleks, et igaüks leiaks oma
kutsumuse, olgu selleks siis autojuht või tuumafüüsik, maaler
või maakler, elektrik või helilooja, kulturist või kunstnik,
itimees või hitimees... Äärmiselt kurb oleks, kui mõne noore
inimese südamesoov jääb täitumata, sest tal ei ole väikeses
maakohas piisavalt eeskujusid. Need eeskujud on Eestis kõik
olemas ja õnneks on meie maa nii väike, et hea tahtmise korral
on võimalik mistahes eriala tippspetsialisti käest otse nõu
küsida.
Asjata ei öelda, et andekad õpilased on seal, kus on hea
õpetaja.
Selleks, et meie järeltulev põlv saaks olla õnnelikum, tuleb
eeskujudesse teadlikult panustada.
Kristjan Sisa, Haljala kooli vilistlane, autähise toimkonna liige

Nii nagu enamik Haljala kihelkonna külasid, võib ka Essu tuleval
aastal tähistada oma esmamainimise 770. aastapäeva – Taani
hindamisraamat aastast 1241 märgib ära 6 adramaa suuruse Gesse
küla. XV sajandi jooksul kujunes välja Essu mõis (sks.s. Jess), mis
sai sajanditeks Wrangelite aadlipere omandiks. XIX sajandi Essu
oli keskmise suurusega mõis oma viinavabriku, saeveski, meierei,
Põdrusel tegutseva kooli ja Tammispea karjamõisaga. Mõisale
kuulusid Põdruse, Aasu, Kilgi, Mätliku, Muda ja Katela külad.
Pärast Eesti Vabariigi maareformi 1919 sai Essust riigimõis,
piiritusetootmiseks asutati kohalik kartuliühistu. II maailmasõja
aastatel tegutses Essus sakslaste vangilaager, nagu neid Virumaal
mujalegi rajati. Sõjajärgne aeg tõi kaasa kolhooside asutamise
ning 1949. aasta aprillis moodustati Essu ja Muda küla
ühismajand ajastuomase nimega „Helge Tulevik“. Pärast liitumisi
Aasu, Põdruse, Tammispea ja Arkna väikekolhoosidega kujunes
1952. aastaks välja kolhoos „Õitseng“, millest pärast
reorganiseerimist 1993. aastal sai tänini tegutsev
põllumajandusühistu keskusega Essu külas. Kolhoos kohandas
ümberehituse tulemusena 1974. aastal omale kontoriks 1894.
aastal valminud Essu mõisahoone, mis alates 1995. aastast
kuulub Helle M. Kiiss'ile, on aga praeguse majandussurutise tõttu
igapäevaselt suletud.
Kolhoosiaja lõpul, 1988. aastal
ehitati Essu ka lasteaed-algkool,
mis sulges oma uksed 2005.Paar
aastat hiljem, 2007. aastal avati
Essus tänavakivide tehas, mis
pakub tööd ka kohalikele
elanikele. Lisaks raamatukogule,
postkontorile, arstipunktile ja
mõistagi külapoele aitab tänasel
Essu elul hinge sees hoida hiljuti
Kogumiskast külapoes kutsub üles asutatud Essu Selts eesotsas
toetama noortekeskust. Oma Krista Hütsiga. Aktiivselt
tegutseb noortekeskus.
panuse pani ka meie toimetus.

Tuulepealne maa

Essu Selts püüab külaelu
muuta projektide toel. Ülevaate annab Essu Seltsi esinaine
Krista Hütsi:
Hoolimata meie ümber valitsevast majandusmasendusest on
2009/2010. tegevushooaeg Essu Seltsi jaoks igati edukas. Selts

Majandusaasta aruande
esitamisest äriregistri ettevõtjaportaalis alates 2010.a.
Alates 01.01.2010.a peavad kõik juriidilised isikud (äriühingud ja
mittetulundusühingud) esitama oma majandusaasta aruande
elektrooniliselt Äriregistri Ettevõtjaportaalis aadressil
https://ettevotjaportaal.rik.ee/. Ettevõtjaportaali saab siseneda
ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või internetipanga kaudu. ID-kaardiga
sisenemiseks peavad olema kehtivad ID-kaardi paroolid. Kellel on
need aegunud, saavad need uuendada Kodakondsus- ja
Migratsiooniameti Rakvere kontoris Tallinna tänaval endise
Hoiupanga ruumides või tasu eest SEB panga või Swedbanki
kontorites.
Aastaaruande esitamine koosneb kolmest etapist. Ettevõtte
juhatuse liige siseneb portaali ja sisestab aruande sisestaja
isikukoodi. Sisestajaks on enamasti raamatupidaja. Sisestajale
võib anda ka aruande esitamise õiguse, tehes linnukese
vastavasse kasti. Kui raamatupidaja on portaali sisestanud kogu
aastaaruande, siis teise etapina kinnitavad selle kõik juhatuse
liikmed oma digitaalallkirjaga. Digitaalallkirjaga saab aruande
kinnitada ainult ID-kaardi või mobiil-ID-ga, internetipanga
kaardiga aastaaruannet kinnitada ei saa, sest kinnitamiseks tuleb
kasutada PIN2 koodi. Kui kõik juhatuse liikmed on aruande
kinnitanud, siis kolmanda etapina võib iga juhatuse liige või kui
raamatupidajale on antud esitamisõigus, esitada selle aruande
Äriregistrile.
Raamatupidamise aastaaruanne koosneb neljast
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sai PRIAlt toetuse endise lasteaiahoone kolmes rühmablokis
remondi tegemiseks. Ruumid on saanud uue ilme, uuendatud on
elektrisüsteem ja paigaldatud soojuspumbad. Sisse kolida
jõudsime enne jõule, kuid soolaleivapidu toimus jaanuaris. Lisaks
omaette ruumidele noortele ja täiskasvanutele on nüüd
kasutamiseks avatud ka peosaal.
Jaanuarist alustas selts projektiga “Kunstitalv Essu
Külakeskuses”, mida viime läbi tänu Kohaliku omaalgatuse
programmist toetuse saamisele. Noorteruumides on valminud
kaks meeleolukat graffitit, koridori aerosoolipildid valmivad
aprillis - seega on soovijail võimalik koolitusega liituda ja “käsi
värviseks saada”. Kunstiprojekti raames toimus ka kunstiteraapia
kursus, millel osalejad said proovida erinevaid materjale ja
vahendeid: sütt, pastelle, savi, isekeedetud värve.
Projektikirjutamise tähe all käesolev aasta ka jätkub: PRIAle
on esitatud taotlus külakeskuse katusekatte vahetuseks toetuse
saamiseks, Kohaliku omaalgatuse programmist loodame saada
toetust uutesse peoruumidesse sisustuse ostmiseks, LEADER
meetme abiga tahaks järgmiseks suveks püstitada ka laste
mänguväljaku. Kui pealehakkamist ja jõudu jätkub, saab palju
häid asju korda saadetud.
Samas ootame külarahva abi, et suvel mõni tore üritus
korraldatud saaks. Ühed ja samad eestvedajad ei jõua kõike teha appi tulla võiksid eelkõige need, kes pidude puudumise üle
kurtnud on. Ootame hakkajaid inimesi keskusesse külla
kolmapäeviti kell 19.00 – just siis on ka meie kunstikoolitus.

Noortekeskuse jõusaali seinad on kaunistatud graffitiga, mille tegid Ivar
Lembke ja Johan Laiv.
kohustuslikust põhiaruandest: bilansist, kasumiaruandest,
rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest.
Korteriühistutel on kasumiaruande asemel tulemi aruanne ja
omakapitali muutuste aruande asemel netovara muutuste
aruanne. Korteriühistud valivad bilansiskeemidest osakapitaliga
vormi. Lisaks neljale põhiaruandele tuleb lisada kolm
kohustuslikku lisa: arvestuspõhimõtted, tööjõukulude lisa ja
tehingud seotud osapooltega. Korteriühistutel soovitan teha veel
järgmised lisad: raha (kui on tähtajaline hoius), nõuded ja
ettemaksed (viitlaekumiste korral), võlad ja ettemaksed
(remondifondi olemasolul) ja liikmetelt saadud tasude
kasutamise lisa. Mittetulundusühingud (sealhulgas ka
korteriühistud) peavad lisaks esitama revidendi või
revisjonikomisjoni otsuse, mis tuleb skaneerida eraldi lehel
aastaaruande juurde.
Kui kasvõi ühelgi juhatuse liikmel puudub ID-kaart või
mobiil-ID, siis tuleb peale aastaaruande koostamist Äriregistri
Ettevõtjaportaalis see välja printida, käsitsi kõigil alla kirjutada,
uuesti sisse skaneerida ja siis esitada Äriregistrile. Kuid see
eeldab skanneri olemasolu ja vahel ka teiste abi. Sel aastal saab
täidetud aastaaruande ka esitada notari kaudu, kuid see maksab
400 krooni, millele lisandub käibemaks (kokku 480 krooni).
Majandusaasta aruanne tuleb esitada kuue kuu jooksul
peale majandusaasta lõppu (üldjuhul 30.06.2010.a).
Majandusaasta aruande mitteõigeaegsel esitamisel tuleb
arvestada sellega, et registrit pidaval kohtul on õigus Teid
trahvida.
Edu aastaaruande kokkupanekul ja esitamisel.
Kalju Kivistik, raamatupidaja

VIII
Ikka olid meeles
need peidetud lipud
ja siis
hakati tõemeeli rääkima tõtt
Meie ei taha
meie ei või
elada käsumajanduse järgi
meie ei taha viisaastakuplaane
meie ei taha mõtteid peita
ridade vahele
Meie tahame olla vabad
omal maal
Järgneb ...
Salme Heinla (2008)

Haljala Valla Sõnumid
Haljala valla leht, ilmub kord kuus. Tiraaz 1300
Toimetus: Külli Heinla, Kaido Kreintaal, 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

Mälumäng
VEEBRARIKUU VASTUSED
1. 1995. aasta novembris külastasid Haljala kooli president
Lennart Meri ja proua Helle Meri (2003.a. augustis autasustas
president Arnold Rüütel Haljala rahvamajas Kauni kodu laureaate,
ent see polnud ametlik külaskäik; siiski ei loe me seda vastust
valeks). 2. Montrealis 1976, Calgarys 1988. 3. Haljala, Põdruse,
Varangu. 4. Tõnu Õnnepalu „Paradiis“. 5. 28 meest. 6. 2010.a.
jalgpalli-MM ametlik pall. 7. 2005. 8. Üliõpilased (või ka õpilased).
9. Varangu külas (Veskikants). 10. 4707.a. Auhinna täiesti õigete
vastuste eest saab Meelis Kusma.
MÄRTSIKUU KÜSIMUSED
1. 1922. aastal sai Käsmu kodusadamaks samal aastal valminud
purjelaevale, mis oli tollal maailma ainus 4-mastiline barkantiin.
See Eesti kuulsamaid purjekaid oli ka esimene Eesti lipu all
ekvaatori ületanud laev (1925-1926). Kahjuks lõppesid laeva
meresõidud 1937. aasta detsembritormis Hiiumaa lähistel. Mis oli
laeva nimi?
2. Hiljuti möödus 90 aastat Georg Otsa sünnist. Nooruses tuli
tulevane laulja aga kahel korral (1939 ja 1940) Eesti meistriks...
Millisel spordialal?
3. Üks Haljala kihelkonna külasid kandis vanasti Koduvere nime.
Oma praeguse nime sai ta läheduses asunud mõisa järgi. 19.
sajandil lõpul kujunes külast üks kihelkonna vaimuelu keskusi. Mis

külast jutt?
4. Tori hobusetõug sai alguse, kui 1892.a. toodi kasvandusse 6aastane norfolk-roadsteri tõugu ristandtäkk nimega... Mis on tori
tõu esiisa nimi?
5. Kauaaegse Haljala kirikuõpetaja Esko Süvari (ametis 19732005) endine abikaasa Rutt Süvari on alates 2007. aasta sügisest
samuti pastoriametis ühes Eesti kirikus. Millises?
6. Esimesel iseseisvusajal (1918-1940) valitsesid Eestit eranditult
mehed. Kes on Eesti Vabariigi esimene naisminister (arvestamata
eksiilvalitsust)?
7. Virumaal ja kaugemalgi tuntud ettevõtja Oleg Gross töötas
aastail 1976-1991 ehk majandi algusest lõpuni „Viru“ kolhoosis...
Kellena?
8. Maailma kalleim automark hinnaga 1,7 milj. USD lasti
tootmisse 2005.a. septembris. See W16 mootoriga (võimsus 736
kw) sõiduk arendab kiirust kuni 407 km/h. Nimetage automark.
9. Kunagine üleliidulise kuulsusega Vanamõisa biotsehh tootis
1970. aastate lõpul -1980. aastatel toodet nimega „Mentevak“.
Millega oli tegu?
10. Küsime legendaarset Eesti sportlast, kes on püstitanud 43
maailmarekordit – rohkem kui kõik ülejäänud Eesti sportlased
läbi aegade olümpiaaladel kokku!
Vastuseid ootame 15. aprilliks e-posti aadressil leht@haljala.ee
või aadressil Haljala Gümnaasium, Rakvere mnt 10 (märksõna
„Mälumäng”)

Märts 2010

Haljala Valla Sõnumid

Haljala Vallavolikogu
Haljala Vallavolikogu istungil 16. märtsil 2010.a.:
Istungil osalesid: Siiri Heinpõld, Krista Hütsi, Kalju Kivistik,
Olev Lipp, Jaan Nurk, Esta Pilv, Margus Punane, Martti Samolberg, Toomas Sääsk, Riina Tamberg, Tiit Toming ja Viivo Võlu.
Istungilt puudusid: Kaido Kreintaal, Jaan Meerits ja Liisa
Saamot.
Otsustati:
1. Kehtestada toimetulekutoetuse määramiseks alalise
eluruumi alaliste kulude piirmäärad. 2. Kiita heaks Haljala valla
terviseprofiil. 3. Võtta teadmiseks informatsioon Haljala valla
välissuhetest. 4. Kuulati informatsiooni Haljala aleviku
veemajandusprojektist ja Haljala Lasteaia ehitustöödest.

Kommentaar
Kas Haljala lasteaia ehitus sujub plaanipäraselt? Vastab vallavanem Leo Aadel
Igal nädalal toimuvad lasteaia objektil töökoosolekud.
Tänase päeva seisuga on I etapi ehitustöödest täidetud 40%
mahust ning 15% kogumahust. Seega on graafikujärgsed tööd
tähaegadest kahe kuu võrra maas. Et mitte eksitada end
illusioonidest, loodame I etapi ehitustööd vastu võtta mais
ning suure tõenäosusega lükkub lõpptähtaeg edasi
septembrikuusse. Tellijana me olulisi järeleandmisi peatöövõtjale ei tee ning liigume konstruktiivselt eesmärgi suunas,
milleks on lastesõbraliku keskkonnaga lasteaia valmimine.

Kohalik omavalitsus tihendab
koostööd päästeteenistusega
4. märtsil kohtusid Haljala vallajuhid Ida-Eesti Päästekeskuse
juhtkonnaga. Päästekeskuse juhtkonnal on tänavu esimese
poolaasta jooksul kavas kohtuda kõigi Virumaa kohalike
omavalitsuste (37) esindajatega. Kohtumisel olid arutlusel
järgmised teemad: päästevaldkonna ennetusalane koostöö,
kohalike omavalitsuste roll kriisireguleerimises, tuleohutusjärelevalve põhimõtted ja korraldamine ning päästetööteenuse
pakkumine omavalitsuse territooriumil. Analüüsiti senist
tegevust ja kavandati koostööplaane tulevikuks. Õnnetuste
ennetamine Haljala vallas registreeriti 2009. aastal päästeväljakutseid 62, sh. tulekahjusid 10. Tulekahjudel ei hukkunud ega
ei saanud vigastada mitte ühtegi inimest. Võrdluseks – aasta
varem, 2008. a leidis vallas aset 24 tulekahju.
Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juhi Maido Nõlvaku
sõnul on oluline, et inimene oma ohuteadliku käitumisega teeks
kõik selleks, et õnnetusi ei juhtuks, õnnetuse korral aga käituks
õigesti kuni professionaalse abi saabumiseni. Sellest lähtuvalt
pakub päästekeskuse ennetustöö büroo elanikkonnale 18
teenust, sh. nii erinevate sihtgruppide koolitusi ja nõustamisi kui
ka teavitamisi üritustel ja meediakampaaniate kaudu.
Maido Nõlvaku sõnul on vallavalitsus muretsenud vähekindlustatud elanikele suitsuandureid, mis on koostöös „Kodu
tuleohutuks“ projekti raames paigaldatud. Tehti ettepanek lisada
valla arengukavva turvalisust käsitlev peatükk ning kontrollida,
kas valla heakorra eeskirjad vastavad seadustele kulupõlengute
keelu ja lõkete põletamise nõuete osas. Otsustati, et päästekeskus saadab vallavalitsusele info kõikide päästekeskuse osutatavate ennetustöö teenuste ja läbiviidavate projektide kohta
Kriisireguleerimine. Hädaolukorra seadus kohustab kõiki
kohalikke omavalitsusi moodustama kriisikomisjonid, neid võib
moodustada ka ühiselt. Maido Nõlvaku sõnul on kriisikomisjoni
moodustamise laiem eesmärk elanikkonna turvalisuse
korraldamine inimelude ja vara kaitseks läbi ennetustöö, samuti
õnnetustele reageerimise suurema võimekuse loomine.
Kriisikomisjoni moodustamise põhjus on luua võimekus täita
KOV-le pandud ülesandeid ka tavaelust erinevas olukorras
(õnnetused, hädaolukorrad, esmatähtsa/elutähtsa teenuse
katkemisel). Kriisikomisjoni tähelepanu all ei ole mitte ainult
suurõnnetused ja katastroofid, vaid omavalitsuse mõistes
suuremad ja paljudele inimestele mõju avaldavad õnnetused
(tulekahjud, reostused, kaugkütte katkemine kütteperioodil,
elektrienergiaga varustamise häired, liikumist takistavad
lumeolud jne), millega seoses on vaja operatiivselt korraldada
elanike abistamist. Oluline on koostada ka kohaliku omavalitsuse
ressursiplaan, milles on toodud kõik hädavajadusel KOV
kasutuses olevad ressursid (näit. mida saab kasutada valla teede
lahtihoidmisel talvise suure lumetuisu ja tormi korral). Riik hakkab
koostöös KOV-ide ja ette-võtetega senisest enam tege-lema
riskikommunikatsiooni e. suurõnnetuste ennetamisega, mis
tähendab inimeste eelnevat
teavitamist
Järelevalve. Päästekeskuse
järelevalveteenistuse juhi Rivo
Neuhausi sõnul pöörab päästekeskus erilist tähelepanu tuleohutusnõuete täitmise kontrollimisele haridus-, tervishoiu- ja
hoolekandeasutustes. Väärib
kiitmist, et enamiku probleemidest on vald viimastel aastatel
likvideerinud. Laste turvalisuse
seisukohalt ei saa me teha
mingeid järeleandmisi,“ kinnitas
Neuhaus. Päästekeskuse järelevalveteenistuse näpunäide
kohalikele omavalitsustele on, et
eelkõige tuleks jälgida ettekirjutuste tähtaegadest kinnipidamist.

Haljala Vallavalitsus
Haljala Vallavalitsuse istungil 22.02.2010.a.
1. Määrati 2010.a veebruarikuu eest toimetulekutoetust 14le
toetust vajavatele isikutele kokku summas 29884 kr ja
üksikvanema toetus seitsmele toetust vajavale isikule kokku
summas 1400 kr. 2. Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kaheksateistkümnele toetust vajavale isikule kokku summas 13665 kr ja
toetus sõidukulude kompenseerimiseks neljale õpilasele. 3.
Määrati sotsiaaltoetus toidukulude hüvitamiseks ja ühiselamu
üüri tasumiseks 2009/2010 õa II poolaastal kahele kutsekooli õpilasele ja toidukulude ja kohamaksu hüvitamiseks kolmele Haljala
Lasteaia lapsele. 4. Määrati sünnitoetus kolmele lapse sünni
registreerinud lapsevanematele. 5. Määrati hooldus ja hooldajatoetus ühele toetust vajavale isikule ja lõpetati ühe isiku hooldus.
6. Tehti volikogule ettepanek suurendada toimetulekutoetuse
määramise aluseks olevaid eluruumi alaliste kulude piirmäärasid
ja esitada vastav eelnõu. 7. Tunnistati edukaks AS Epler & Lorenz
hinnapakkumus projekti „Ohtlike jäätmete kogumine Haljala valla
elanikelt 2009-2010“ teostamiseks. 8. Anti kasutusluba Võsu mnt
45a asuvale kinnistule rajatud puurkaevule. 9. Kiideti heaks hajaasustuse veeprogrammi aruanne „Marga mü puurkaevu süvendamine”. 10. Anti nõusolek Haljala alevikus Jaani-Mardi kinnistu
katastriüksusest, 19002:003:0061, kahe eraldi katastriüksuse
Jaani-Mardi ja Rakvere mnt 23c moodustamiseks. 11. Väljastati
reklaamiload AS-le Imprest, Megameedia Grupp OÜ-le ja OÜ-le
Balti Teenused. 12. Kinnitati Haljala jäätmejaama rekonstrueerimise projekti koostamise lähteülesanne. 13. Anti nõusolek
jäätmevaldaja ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja nõustuti ühe
jäätmevaldaja jäätmemahuti tühjendamissageduse muutmisega.
14. Kinnitati 2010. a Haljala valla haridusasutustes tegevuskulu
arvestuslikud maksumused kuus järgmiselt: Haljala Gümnaasium
1 036 kr ja Haljala Lasteaed 2 461 kr.
Haljala Vallavalitsuse istungil 03.03.2010.a.
1. Eraldati vallaeelarve reservfondist 300 krooni Lääne-Virumaa
erivajadustega laste lauluvõistluse „Laululaps 2010“ kuludeks. 2.
Anti nõusolek Karnjeer OÜ kauplus-auto peatumiseks ja kauba
müügiks Haljala valla külades.
Haljala Vallavalitsuse istungil 10.03.2010.a.
1. Eraldati vallaeelarve reservfondist 1000 krooni MEMENTO
Rakvere Ühingule ja seoses juubelisünnipäevaga Haljala Lasteaia
õpetaja Tiina Uukivi'le preemia maksmiseks. 2. Esitati volikogule
eelnõu „Haljala vallas Liiguste külas asuvate katastriüksuste
sihtotstarvete muutmine“ seoses Tallinna-Narva tee RõmedaHaljala lõigu laiendamisega Haljala vallas Liiguste külas. 3.
Väljastati ehitusluba Aktsiaseltsile Viru Õlu konteinerkatlamaja
Päästetööd. Käesoleval aastal osutab päästeteenust 81
riiklikku (sh. 5 Ida-Virumaal) ja 72 vabatahtlikku (sh. 5 LääneVirumaal) päästekomandot üle Eesti. Aasta alguses toimus
üleminek 12-tunniselt valvevahetuselt tagasi 24-tunnisele, mis
on optimaalne päästjate töö korraldamiseks.
Päästekeskuse päästetöödeteenistuse juht Tauno Suurkivi
rääkis, et uue optimeerituma teenusemudeli rakendamine on
juba varem planeeritud ega ole seotud kokkuhoiuga.
Päästekomandode ühendamise eesmärk on tõsta inimelu
päästmise võimekust. Elupäästevõimekus tähendab vähemalt
kolmeliikmelise meeskonna ja ühe standardvarustusega
päästeauto ööpäevaringset valvelolekut ja kohalejõudmist
kümne minuti jooksul. Senise 41 püsiva elupäästevõimekusega
päästekomando asemel on neid Eestis nüüd 64, sh. ka Rakveres.
Suurkivi sõnul on kohalikul omavalitsusel võimalus kaasa
aidata vabatahtliku päästekomando loomisele (ruumide, varustuse, dokumentaalse asjaajamise jms. abi näol). Sealjuures on
võimalik koostööd teha ka naaberomavalitsustega ja teatud
teenuseid osutada ühiselt. Lepingulises vahekorras vabatahtlikke
päästjaid saab kohalik omavalitsus kasutada mitmete
kogukonnale vajalike ülesannete/teenuste täitmiseks, mis riiklike
päästekomandode ülesanded ei ole, nagu murdunud puude
koristamine, veevedu, jääväljakute rajamine, vee pumpamine
kõrgvee ajal jne. Vabatahtlikelt aga ostab riik lisaks päästetöödeteenusele ka päästeala ennetustöö teenuste osutamist
(päästeala noorteringi juhendamine, ennetustöö projektide ja
ohutusteemaliste koolituste ja nõustamiste läbiviimine jne.).
Kohalik omavalitsus saab parandada kogukonna turvalisust
selliste tegevustega nagu tänavanimede ja aadresside ning
vastavate siltide olemasolu tagamine, tänavavalgustuse ja
teedevõrgu korrashoid, sh. lumest puhastamine, veevõtukohtade ja -hüdrantide loomine/korrashoid ning mahajäetud
hoonete korrashoid/jälgimine.
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paigaldamiseks Haljala alevikus Rakvere mnt 7 kinnistule. 4.
Nõustuti jäätmemahuti tühjendussageduse muutmisega ja loeti
kaks kinnistut korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks. 5. Anti
Leidi Johansonile määramata tähtajaks üürile Haljala vallale
kuuluv elamu, Vanamõisa külas. 6. Esitati sotsiaaltöötaja Urve
Vogti poolt koostatud Haljala valla terviseprofiil volikogule heaks
kiitmiseks. 7. Esitati vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjonile taotlus nõusoleku saamiseks valla teede korrashoiuks, eeskätt lumekoristus 2010 I pa, hädavajalike kulude
katteks 200 000 kr eraldamiseks vallaeelarve reservfondist.
Haljala Vallavalitsuse istungil 17.03.2010.a.
1. Anti nõusolek Põdruse-Kunda-Pada tee laienduse alla jäävate
katastriüksuste jagamiseks ning määrati pindala, sihtotstarbe ja
koha-aadressid (kokku 19 maaüksust). 2. Otsustati mitte
tunnistada pikaajalisi võlgnevusi lootusetuteks võlgnevusteks ja
tegeleda edasi võlgnevuste sissenõudmisega. 3. Kinnitati Haljala
valla raamatupidamise sise-eeskiri. 4. Esitati vallavolikogu
rahandus- ja majanduskomisjonile taotlus sotsiaalosakonna
kasutuses oleva auto Suzuki Vitara kasutusrendilepingu pikendamiseks. 5. Otsustati esitada projektitaotlus „Haljala Püha
Mauritiuse kiriku dekoratiiv- ja kergliiklusala valgustuse ja
valgustite toitevõrgu rajamine“ Üllar Võrno poolt koostatud
kirikuvalgustuse tööprojekti teostamiseks ning kuulutati välja
riigihange töö teostaja leidmiseks. Projekti rahastuse korral
eraldatakse projekti omaosaluse katmiseks 40 000 kr
vallaeelarve reservfondist. 6. Eraldati vallaeelarve reservfondist
1000 kr Haljala tütarlaste korvpallivõistkonnas Haljala valla
elanikeregistris olevate õpilaste osavõtukulude katteks Soomes
toimuval korvpalliturniiril „XVI Easter Tournament“ ja 600 kr
jalgpallivõistkonna Tahmaküla United Kernus toimunud
saalijalgpali võistluste Toode Cup 2010 osavõtumaksu
tasumiseks. 7. Otsustati mitte vähendada OÜ Marvat Invest
äriruumi üürimäära. 8. Anti nõusolek korraldatud jäätmeveoga
mitteliitumiseks. 9. Otsustati saata määruse eelnõu „Haljala valla
eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise
kord“ enne kooskõlastusringile esitamist seisukoha andmiseks
Haljala valla vabaühendustele.

Sada päeva ametisse sisseelamist
Kui ma vallavanema ametikohustused Jüri Sikkutilt üle võtsin,
leppisime kokku, et vajadusel saan temalt nõu küsida, kuid
veepinnale pean oskama ise ujuda. Loodan, et olen sellega ka
hakkama saanud. Esimesteks iseenda jaoks püstitatud
ülesanneteks olid juhtimiskultuuri avatumaks muutmine,
koostöö valla allasutuste vahel ning käesoleva aasta eelarve
vastuvõtmine.
Raskemaks neist osutus kahtlemata viimane, mis on volikogu poolt võetud vastu konservatiivsena ja piisavate reservidega, kuid mille kallale tuleb minna juba seoses tänavuse
erakorralise talvega. Suurenenud on allasutuste küttekulud ja
otsakorral on teede talihoolduseks ettenähtud vahendid.
Lisaks eeltoodule on eelarve vastuvõtmise hinnaks olnud
vallakassast töötasu saavate isikute palga vähendamine 10%,
tegevuskulude kärpimine, investeeringute miinimumini
viimine ning valitsemiseks mittevajaliku vara müümine. Ometi
jäävad kehtiva eelarve investeeringute märksõnadeks haridus
ja veemajandusprojekt.
Tänu volikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni initsiatiivile
toimub praegu allasutuste tegevuse hindamine, mis peaks
päädima sisutiheda ja eesmärgipärase arengukava vastuvõtmisega sügisel. Pikaajaline arengukava määratleb
realistlikud ja olulised investeeringud nii hariduse-, kultuurikui spordivaldkonnas; samuti seltsitegevuse, huviringide ja hariduse rahastamise alused ning koostöö erinevate
partnerite ja asutuste vahel.
Juhtimiskultuuri avatumaks muutmisel oleme ära
kasutamas olemasoleva kodulehekülje võimalusi, kuid
olulisemad infotehnoloogia arengud jäävad aasta lõppu. Olen
läbi viinud tulemusvestlused ametnikega ja üle vaadanud ning
täiendanud ametijuhendeid. Hea meel on selle üle, et senini
omavalitsuse juhtimiskogemusega vähe kokku puutunud
vallavalitsus on oma ülesannete kõrgusel ning läheneb mõne
otsuste langetamisel vaatenurgast, mida ei oska vallamajast
kohe märgata. Vallavalitsus on heaks kiitnud 2010.a.
tegevuskava, milles on kirjas juhtimis- ja arendustegevused
ning eeldatavad tähtajad. Töötame nn TTT valemi põhjal,
milleks on tegevused, tähtajad ja tulemused. Alates
veebruarist võtavad valla sotsiaaltöö spetsialist ja jurist
vallakodanikke vastu Aaspere, Essu ja Varangu külakeskustes,
et nõustada inimesi sotsiaal- ja õigusabi küsimustes. Seeläbi
oleme avaliku teenuse osutamise toonud vallamajast
kodanikule lähemale. Loodan, et seda võimalust vajatakse ja
kasutatakse. Minuga kohtuda on võimalik praktiliselt igal ajal
ettehelistamisega ning jätkuvalt ootan Teie häid mõtteid ja
ettepanekuid meiliaadressil ettepanekud@haljala.ee.
Pean oluliseks ka vahetut suhtlemist nii vallas tegutsevate
ettevõtjate, külaseltside esindajate kui korteriühistute
juhatustega. Vastavate ümarlaudade korraldamisega jõuame
kõige kiiremini ühishuvide ja seisukohtade vahetamiseni.
Märtsikuu lõpus toimuval korteriühistute ümarlaual tuleb
seekord arutelu teemaks sooja- ja veemajanduse areng
alevikus ning kevadised heakorratööd „Teeme ära“ kampaania
korras.
Sisseelamine ametikohustustesse on olnud üsna lihtne,
millele on palju kaasa aidanud kindlasti nelja aasta pikkune
volikogu töö kogemus. Sarnaselt minu varasemale
haldustavale anda aru kvartali või poole aasta tegevustest olen
valmis seda tava järgima ka vallavanemana.
Leo Aadel, vallavanem
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Haljala lugu
Kitarrgi sisse toob rohkem kui
kõva pauguga trumm...
Haljala muusikaelul on
pikad traditsioonid, kusjuures enamasti seos-tuvad
need küll laulu- ja
pasunakooridega. Ometi on
siinkandis tehtud ka teistsugust muusikat. Alljärgnevalt toome Sinuni, hea
lugeja, katkendeid Haljala
Gümnaasiumi abituriendi
Tõnis Kirsipu põhjalikust
uurimusest omaaegsetest
Haljala ansamblitest.
1967. aastal alustas Haljala
kultuurimaja juures tegevust
tantsuansambel „Gamma“.
Ansambli juhendaja Aare Jans
mängis klaverit ja akordioni,
kitarri mängis Uudo Vaiksaar,
trummimängu eest hoolitses
Ahto Päri. Hiljem mängisid
trumme Arvi Aros ja Ain Kivja.
Heiki Suursoo mängis kontrabassi, mille ta aga hiljem
vahetas basskitarri vastu.
„Gamma“ käis esinemas
põhiliselt kultuurimaja üritus-

tel, kus mängiti taidlejate
kontsertidel solistide ja lauluansamblite saatjana ning peale
seda veel ka tantsuks. 1971.
aastal tegi Eesti Televisioon
saate isetegevuslaste ülevaatustest, kus esines Haljala
kultuurimaja solistide duett
Koidu Tammi ja Neeme Siilak,
keda „Gamma“ saatis. Käidi
esinemas ka maarahva saates,
solistiks rahvamaja isetegevuslane Ilmar Lani, kellel olnud hea
lauluhääl, Georg Otsa sarnane.
Aastatel 1975-1977 tegutses Haljalas ansambel
„Briis“, kuhu kuulusid kolm
venda: Heiki, Ando ning Koit
Lahi. Ansamblit juhendas
muusikalise kõrghariduse
omandanud Malle Kortspärn,
kes oli ühtlasi Haljala koolis
muusikaõpetajaks. Ülejäänud
ansambli liikmed olid iseõppijad. „Briis“ viljeles
pop/rock stiilis muusikat.
Enamjaolt mängiti välismaa

Kuupilt

bändide lugusid, millele ansambli juhendaja eestikeelsed
sõnad kirjutas. Malle Kortspärn
mängis ka klahvpille ning laulis,
nagu ka kõik vennad Lahid.
Ando ja Heiki mängisid veel
lisaks kitarre. Kolmas vend Koit
mängis peamiselt trumme,
mõnedes lugudes aga ka akordionit ja suupilli. Basskitarri
mängis alguses lühikest aega
Hain Lassur, hiljem aga Jüri
Pärnaste. „Briis“ läks laiali, sest
Heiki Lahi läks kaheks aastaks
sõjaväkke ning Jüri Pärnaste
siirdus Tallinna kõrgkooli
õppima.
1975. aastal alustas
Haljala kultuurimajas tegevust
Paul Harmipaiga juhendamisel
v o ka a l i n s t r u m e n t a a l ansambel, millel nime polnudki. Peale Pauli, kelle osaks
jäi basskitarri mängimine,
kuulusid sellesse nimeta
ansamblisse veel kitarri
mänginud vennad Raul ja
Raimond Vask, trumme mänginud Koit Lahi ning Raivo
Heinmaa, kes mängis elektriorelit Mängiti enamasti tantsuks. Ainsana oli sellest kollektiivist muusikahariduse saanud
Ida-Virumaalt pärit Raul Vask,

Märts 2010

kes oli lõpetanud Kohtla-Järve
muusikakooli.
1977. aastal loodi Tiit Nõlvaku eestvedamisel ansambel
„ Vi r u “ . T i i t N õ l v a k o l i
lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi puhkpilliorkestrijuhi erialal, seega võib
arvata, et tegu oli seni parima
orkestreeringuga tantsumuusika ansambliga Haljalas.
Mängiti laulikutes olnud
nootide järgi, enamasti Eesti
artistide lugusid. Juhendaja Tiit
Nõlvak mängis ise akordionit ja
klahvpille, nii klaverit kui ka
elektriorelit Junost. Koosseisu
kuulusid veel kitarre mänginud
Raul Vask ja Peeter Raam,
saksofonist Vambola Nõmmik
ning basskitarrist Heino Paavo,
kes hiljem vahetati välja
andeka Vello Vallimäe vastu.
Trumme mängis Aarne Paavo.
1979. aastal liitus ansambliga
Heiki Lahi, kes naasis sõjaväest. Ansamblis hakkas ta
mängima kitarrisoolosid.
„Viruga“ tegi koostööd tütarlaste duett Asta Tammi ja Ülle
Reinmets.
Esinemas käidi tihti, igal
nädalal vähemalt korra kui
mitte rohkem. Mängimas käidi

Ansambel „Briis”
näiteks Tapa kõrtsis, NarvaJõesuus ja isegi Lõuna-Eesti
linnades Samuti tehti koostööd Haljala näitegrupiga.
Kohalikule rahvale jäi „Viru“
meelde oma ühtse riietusega –
igal esinemisel kanti sinise- ja
valgetriibulisi särke. Peale
rahvamaja poolt korraldatud
tantsuõhtute käidi mängimas
ka erapidudel – sünnipäevadel
ja pulmades ning isegi kinnistel
parteipidudel. Märkimisväärne
on, et viimastel paluti ansamb-

Sport
Hea kirjasaatja K.O.
Kirjasaatja soovil võime jätta ajalehes nime avaldamata,
kuid me ei avalda toimetusele anonüümseks jäävaid kirju.
Vabandame

ÕIGUSTEADUSTE MAGISTRI JAAN NURK
ÕIGUSBÜROO TÕDE OÜ ÕIGUSABI TEENUSED
ÜLE EESTI
!tsiviilasjad; lepingud, tööõigus, kinnisvara, abielulahutused
!lapse elatise nõuded, võlanõuded
!firmade asutamine, lõputööde juhendamine, retsen-

seerimine
! kriminaalasjad, väärteo asjad, esindamine ja kaitse kohtus
NB! Pensionäridele ja vähekindlustatud vallakodanikele
õigusnõustamine tasuta
Kontakt; tel/faks 32 51 090, tel .55 645 158; e-post:
juriidika@hot.ee; Essu side 45316 Põdruse, Haljala vald L-Virumaa

Haljala Gümnaasiumi
Jaagu päev
16. aprillil 2010 Haljala
rahvamajas
d
Aktus algab kell 19.00 suures saalis,
pidu jätkub 20.30 kõigile avatud
vilistlasõhtuna tantsusaalis
d
Õpilased saavad pileteid osta eelnevalt
klassijuhatajalt (õpilane 10.-, pereliige
25.-)
d
Tegemist on heategevusüritusega,
mille tulu läheb Eesti Õpetaja autähise
toetuseks

KurepesaForell
Sünnipäevad, pulmad, peied, koolitused, kokkutulekud...
Korralda mistahes üritus meil!

Hooaja avapidu 1. mail. Tantsuks mängib
TOOMAS ANNI

Haljala Koroonaturniiri V etapi tulemused: 1. Aivar Strazdin 2.
Vaiko Saar 3. Karlis Aas
Paremusjärjestus peale V etappi: 1. Vaiko Saar 102p. 2. Karlis
Strazdin 87p. 3.-4. Kalev Erik 85,5p.
3.-4. Eivo Kams 85,5p.
Haljala Lauatenniseturniiri IV etapi tulemused: 1. Raivo Siispool
2. Tarmo Kustola 3. Tõnis Veber
Paremusjärjestus peale IV etappi: 1. Raivo Siispool 54p. 2. Tarmo
Kustola 51p. 3. Tõnis Veber 49p.
VI etapp koroonas toiub 12.04. kell 18.00
V etapp lauatennises toimub 15.04. kell 17.30
Eesti valdade XVIII talimängudel korvpallis, mis toimus sel aastal
Väike-Maarjas, pidi Haljala valla meeskond teist aastat järjest
tunnistama finaalmängus Väike-Maarja paremust. Mõlemad
võistkonnad jõudsid finaali võitude seerijaga.
Haljala meeskond võitis oma alagrupis Kuusalut 36:15. Parimad
korvikütid M. Kaja 13p. ja R. Veidemann 9p. Teises mängus võideti
Tormat 42:25. Selles mängus oli parim O. Metsalu,kes viskas kokku
17p., neist 4 kolmest. R. Veidemann 10p. Kolmandas mängus võideti
Kernut 39:31. Selles mängus olid parimad M. Kaja 15p. ja A. Aru 9p.
½ finaalis võideti Toilat 34:22. Mängu algusest peale oli initsiatiiv meie
poolel tänu R. Veidemanni ja Raido Villersi korvidele/kolmestele ning
võit tuli oodatust kergelt.
Finaalis taas kaotus Väike-Maarjale 41:58. Kindlasti oleks mäng olnud
tõsisem, kui oleks olnud mängus R. Veidemann, O. Metsalu ja M. Kaja,
kuna nad pidid olema treeningul ja mängimas Meistriliigas, siis
seekord läks kahjuks nii.
Haljala meeskond: 1. Meelis Tamberg 2. Rainer Lille 3. Aivo Aru 4.
Erkki Veismann 5. Argo Aros 6. Margus Laigu 7. Marti Aros 8. Mooses
Kaja 9. Rain Veidemann 10. Raido Villers 11. Oliver Metsalu 12.
Sander Karro

Tarmo Sepp, täname Sind väga hea töö eest talideede
hooldusel! Jalumäe rahvas

Marcus Sääsk 18.02.2010
Karel-Mattias Korjus 11.02.2010
Gertrud Kaubi 15.02.2010
Merilin Kurs 10.03.2010

... ja sünnipäevalapsi!
95
Marta Nõlvak
88
Ellen Rahn
Evald Kari
87
Aino Mäemets
86
Kuuno-Harkaadi Sorel
84
Elmar Tambi
82
Helju Iva
81
Virve Terno
70
Eduard Karhu
Ellen Tõevere
65
Gennadi Aint
Hans Domnin
Taimi-Li Lind
60
Tõnis Saar
Paul Raja
Mare Tõnurist
55
Madis Kaljumäe
Eini Kilk
Taimi
MeieMännik
hulgast
Viive
Anton
on
lahkunud
...
Marika
Evald
Ringa Evald
50
Aarne Plaado
Kalle Kickhöfer
Andre Kaurla
Virve Pohlak
Vello Metsalu

23. aprill

Aasu

5. aprill
16. aprill

Kõldu
Kavastu

26. aprill

Haljala

20. aprill

Idavere

19. aprill

Essu

25. aprill

Vanamõisa

14. aprill

Vanamõisa

9. aprill
26. aprill

Sauste
Haljala

13. aprill
14. aprill
15. aprill

Sauste
Haljala
Haljala

7. aprill
8. aprill
29. aprill

Haljala
Kõldu
Essu

7. aprill
7. aprill
11. aprill
17. aprill
19. aprill
21. aprill

Võle
Haljala
Aaviku
Essu
Haljala
Haljala

6. aprill
13. aprill
20. aprill
23. aprill
26. aprill

Haljala
Haljala
Auküla
Essu
Haljala

Suur aia- ja metsatehnika demopäev!
10. aprillil 2010 kell 10 - 14 toimub Rakveres Stokker’i maja tagusel platsil

Mootorsaag MS 170-D

STIHL, VIKING ja LOGOSOL
toodete esitluspäev.

Ideaalne saag kodumajapidamisse.
2-taktiline bensiinimootor,
võimsus 30,1cm³,
1,3kW,
kaal 4,3kg,
juhtplaat 30cm,
kett 1,3mm 3/8PMC3 44 hammast
Tavahind: 2995.-

Näitame kuidas saeraamiga palgist laudasid saab teha.

2695.-

Tule ja proovi kvaliteetseid mootorseadmeid!

Avatud puukujude saagimise töötuba!

Pilet 100.- (sisaldab tervitusjooki)
Info ja broneerimine tel. 5290266, janek@kurepesaforell.ee

Järgneb aprillikuu lehes

Õnnitleme vanemaid...

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
15.04 kell 16.00. Laste laulupäev "Viisikera".Laulavad
lasteaialapsed, emmed ja issid, onud ja tädid.
16.04 kell 19.00. Jaagupäeva pidu -Haljala kooli sünnipäev
17.04 kell 19.00. Vana Baskini Teater "Hilinenud pulmaöö".
Osades: Kadri Adamson, Ene Järvis, Guido Kangur ja Meelis Sarv
23.04 kell 19.00. Kontsert. Mikko, Mait ja Jakko Maltis tuuril "Sõbrad
koos". Kontserdil kõlavad laulud Maidu repertuaarist läbi erinevate
aastakümnete, kuid uues töötluses. Kontserdil kõlab ka Jakko kõige
uuem looming.
25.04 kell 11.00. Lääne Virumaa täiskasvanute teatripäev
30.04 kell 20.00. Volbriöö simman

Ettevõtlikul inimesel oleks Haljalas võimalik
kasvatada keset lumehange näiteks
varajast porgandit või nartsisse!

lil mängida läänelikumaid
lugusid ja isamaalisi laule. Eriti
olevat parteilastele meeldinud
metsavendade laul („Aitsihhaitsahh...“)! Ansambel lõpetas
tegevuse 1982. aastal. Muusikaga jäi aktiivselt edasi
tegelema Heiki Lahi, kes peale
„Viru“ laialiminekut mängis
mõnda aega Viitna kõrtsi
bändis.

Pakkumine kehtib demopäeva raames ajavahemikul 10.04-17.04.10

NB! Kõikide aprillis vähemalt 2000 krooni eest
STIHL, VIKING või LOGOSOL kaupa ostnute vahel
loositakse välja Mootorsaag MS 170-D!

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

Agnes Udikas
25.02.1922 - 23.02.2010
Evald Kaldaru
25.03.1926 - 07.03.2010
Zoja Voronkova
12.04.1927 - 13.03.2010

