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RAUNO VÕRNO: “KERSTI

VILBO MINEVIK TULI

VALLALE UUDISENA”

Vinni vallavolikogu istungil
rääkis vallavanem Rauno

Võrno suu puhtaks teemal,
miks palgati valla juristiks
varem seadusega pahuksisse
sattunud Kersti Vilbo.

LK 4

HENDRIK TOOMPERE

MAALIB KASVATUSHOONES

AJA NÄGU

Üle poole
kontrollitud

haridus-

asutustest

ei vastanud

nõuetele
LK 3

Rakvere teatris valmib

Hendrik Toompere käe

all “Kasvatushoone”.

Aastal 1958 kirjutatud
lugu kõneleb meist

täna ja praegu.

LK 5

Haljalasse kerkiv koolimaja sai

õpetajate päeval nurgakivi
Haljala uus koolimaja, mida vallarahvas on pikisilmi oodanud juba kümmekond aastat, on viimaks

ehitusjärgus. Eile, õpetajate päeval, asetati hoonele nurgakivi.

Veiki Ojaperv

veiki.ojaperv@virumaateataja.ee

A
lles möödunud

aastal, kui järje-
kordne ehitus-

hange ebaõn-

nestus, jäi mul-
je, et Haljala

kooli ehitamine lükkub taas

kaugesse tulevikku. Õhkkond
oli ärev ning õpetajad ja õpila-
sed olid lootust kaotamas.

Selle aasta varasuvel löödi

kopp aga viimaks maasse ning
asuti vana koolimaja lammuta-
ma. Suve keskpaigaks olid va-

na maja ja spordihoone igavik-
ku vajunud ning alustati ehi-
tust. “Praeguseks on veekom-

munikatsioonid paigas, elektri-
ga tegeletakse lähiajal. Nelja-
päevast hakkavad juba seinad

kerkima,” rääkis Haljala valla-
vanem Ivar Lilleberg.

“Alates sellest, kui ma kaks

ja pool aastat tagasi Haljala
vallajuhiks sain, on minu num-

ber üks eesmärk olnud Haljala
kooli ehitamine ja sinnani ole-

me tänu tugevale koostööle tä-

nasekska jõudnud,” lausus val-
lajuht oma kõnes ning lisas, et

Haljala uuest koolimajast saab

kindlasti kogu maakonna jaoks
oluline maamärk. “Praegustes
majandustingimustes ei ehita-
ta just tihti uusi koolimaju, veel

vähem väikestes alevikes nagu
Haljala. Loodetavasti näitab

selline koostöö ka teistele suu-

na kätte.”

Koolihoone nurgakivi sai

traditsioonilise sisu: sinna pai-
gutati kooliga seotud doku-
mendid ja mälestusesemed,
värsked ajalehed ja ka näo-

mask, mis praegust ajajärku il-

mekalt iseloomustab.

“Kui me vana kooli lammu-

tama hakkasime, ei suutnud

me mitte kuskilt tuvastada sel-

le [nurgakivi] asukohta, palju
inimesi sai läbi küsitletud. Ilm-

selt jääbki see saladuseks,” sõ-

nas Haljala kooli direktor Ivo

Tupits.
“Kui kultuuri ja haridusse

panustatakse korralikult ja si-

hipäraselt, tulevad ülejäänud
asjad palju lihtsamalt,” rääkis

omal ajal Haljala koolis käinud

ja töötanud endine siseminister

Toomas Varek.

“Eelmine Haljala koolimaja
oli oma valmimise ajal Eestis

üks uhkemaid, siin olid tualet-

tides peeglid ja vaibad, sööklas

olid viisakad serviisid ning oma

tööd armastavad kokad, vähe-

maga ei saa me ka selle kooli-
hoone puhul leppida,” jätkas
Varek.

Sel aastal on Haljala kooli

õpilased ja õpetajad paigutatud
laiali Haljala munitsipaalhoo-
netesse ja moodulmajadesse
ning hoolimata raskustest on

koolipere moraal kõrge.
“Raskusi ja ebamugavusi

kindlasti on, kuid me ei lase

end neist heidutada. Igal näda-

lal on vähemalt korra seik, kus

õpetaja kõnnib täiesti vales

suunas, teadmata, kus järgmi-
ne tund tuleb, kuid oleme kõi-
gele siiani lahenduse leidnud.

Uus koolimaja on terendamas

ning see aitab tuju kõrgel hoi-

da,” rääkis Haljala kooli õpeta-
ja ja projektijuht Greete To-
ming.

Koolimaja ehitab Vanalinna

Ehitus OÜ ja tööde maksumu-
seks kujuneb umbes 6,9 miljo-
nit eurot. Ettevõte on varem

püsti pannud mitu koolihoonet

nii Eestis kui ka Soomes.

Uus koolimaja on

terendamas ning
see aitab tuju kõrgel
hoida.

GREETETOMING

Haljala kooli õpetaja ja projektijuht

AINLIIVA

Uue kooli

ehitus tekitab elevust

väga paljude Haljala

vallaga
seotud inimeste seas.

Tapal valmib Eesti esimene rehviplokkidest tee
Tapal valmib järgmise aasta juunikuus Eesti esimene rehviplok-
kidest tee, mis aitab lahendada vanarehvide käitlemise problee-
mi. Mujal maailmas juba 20 aastat kasutusel olevat tehnoloogiat
kasutatakse Läpi–Ojaküla tee rekonstrueerimisel, tegu on ligipää-
suteega kaitseväe keskpolügoonile.

“Üks uus põhjaosa lõik annab võimaluse pääseda Ojakülast
Põhja-Kõrvemaa kaudu Piibe maanteele, millel liikumine tänas-
te teede puhul oleks takistatud, kui suletakse keskpolügooni laien-

datud ohuala. Uusi lõike rajatakse ka põhjustel, et viia tee eema-

le eramajadest ning valida looduslikult sobivamaid kohti võrrel-
des senisega,” märkis kaitseinvesteeringute keskuse taristupro-
jektide koostöö koordinaator Kaupo Kaasik.

Tallinna tehnikakõrgkooli lektori Sven Sillamäe sõnul lahen-
dab rehviplokkide kasutuselevõtt Eestis tekkiva rehvide käitlemi-

se probleemi ning võimaldab samal ajal säästa taastumatut loo-

dusvara, näiteks liiva ja kruusa, mida muidu peaks tee ehitami-
sel kasutama suuremas koguses.

Vanu rehve tohib teeehituses kasutada vaid juhul, kui täide-

tud on tingimused vanarehvide ohutuks kasutuseks, et negatiiv-
ne keskkonnamõju oleks võimalikult väike. “Rehvide kui inertse

materjali peamine mõjutaja on UV-kiirgus, mille tõttu hakkab

neist ajajooksul eralduma tükke,kuid pinnasega kaetuna seda ei

juhtu. Teadusuuringud on näidanud, et rehvidest toimub mingil
määral leostumist, peamiselt tsingi, aga kahjulike ainete kogus ei

ole suur ja ajajooksul leostuvus väheneb. Seda silmas pidades on

rehviplokke etemkasutada kui Skandinaavia maades levinud pu-

rustatud rehve, sest esimeste eripind on mitu korda väiksem, mis

vähendab ka leostuvuse ohtu,” rääkis Sillamäe. (VT)

TARISTON
AS

Rehviplokkide kasutamine Läpi–Ojaküla teeümberehitusel.

Läänemets: riik

peaks osa Enefit
Greeni aktsiatest
andma kaevuritele
Sotsiaaldemokraat Lauri

Läänemetsa sõnul peaks
riik kaaluma võimalust an-

da osa endale kuuluvast

Enefit Greeni osalusest Ida-

Virumaa kaevuritele.

“Enefit Greenist saab lä-

hitulevikus peamine riiklik

energiaettevõte, mis annab

Eestis toodetavast elektrist

järjest suurema koguse. Sa-
mas peame mõtlema juba
täna ka nendele Ida-Viru-

maal töötavatele kaevurite-

le, kes rohepöörde tulemu-

sena oma töö põlevkivist
loobumise tõttu kaotavad,”
ütles Läänemets erakonna

pressiesindaja vahendusel.

Läänemets nentis, et

riik on pakkunud välja lee-

vendusmeetmeid, mille

seas populaarseimaks on

uute töökohtade loomine

Ida-Virumaal. “Kindlasti on

see vajalik, kuid kaevurid

vajavad lahendusi juba tä-
na. Võiksime anda arvesta-

tava osa riigi osalusega
Enefit Greeni aktsiatest Ida-

Virumaa kaevuritele, mis

peaks kindlustama nende

majanduslikku toimetule-

kut,” sõnas Läänemets.

“Aktsiate üleandmisega
kaevuritele näitaks riik so-

lidaarsust ja annaks neile

reaalse kapitali, millega
oleks võimalust oma senist

elatustaset säilitada,” ütles

ta. (BNS)

ILM TÄNA

+12...+15 °C

Vähese ja vahelduva

pilvisusega peamiselt
sajuta ilm.
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