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Haljala Valla Sõnumid

Haljala lood
Liiguste kool
Et XIX sajandi lõpu Haljala
kihelkond oli üks ärksamaid Virumaal, on üldteada. Siinmail tegutsesid
laulu- ja pasunakoorid,
seltsimajades astusid üles
näiteringid, koguti raha
Aleksandrikooli jaoks, loeti
„Sakalat“, tehti kaastööd
Eesti Kirjameeste Seltsile.
Ja muidugi ning esmajoones nõuti taga vaimuvalgust. Toonane Haljala
paistiski silma mitme
eripärase kooli poolest,
mille kuulsus ulatus
kaugele üle kihelkonna
ning Virumaagi piiride.
Üheks seesuguseks oli
Liiguste kool.
Rahvusliku ärkamisaja vaimustusest kantuna tärkas 1881.
aastal Aaspere valla Liiguste
küla taluperemeeste seas
mõte asutada omal jõul kool ka
Liigustele. Eeskujuks oli tollal
veel Rakveres tegutsenud,
peagi aga Salatsele üle viidud

„Kalevipoja“ seltsi kool. Meile
on teada ka Liiguste kooli asutajate, seitsme kohaliku peremehe nimed need olid Jakob
Länts, Kaarel Steinberg, Jaagup
Kruusenberg, Kaarel Lindam,
Hans Lintrop, Joosep Neumann ja Jüri Trubok. Oma
kavatsusest kõnelesid nad
esmalt Haljala köstrile Villem
Johansonile, kes rahvasõbraliku mehena nende plaani
heaks kiitis. Seevastu Haljala
toonane pastor Constantin
Willingen oli algusest peale
ettevõtmise vastu, nähes rajatavas koolis venestuse kollet
segatuna ülemäärase rahvuslusega. Ent Aaspere parun
Nikolai von Dellingshausen
mõistis ürituse tähtsust kohe
ning pani õla alla.
Kooli asukohaks osteti
Aaspere mõisalt 2000 rubla
eest (hinnatud 2500 rublast
lasi parun omalt poolt 500
rubla alla) 38-tiinune (u. 40 ha)
Matsu talukoht, lisaks kinkis
Dellingshausen kogu ehituseks

Kuupilt

vajaliku metsamaterjali ja
1883. aastaks oli koolimaja
valmis. Loa hankimine kooli
asutamiseks nii libedalt ei
läinud. Selleks tuli kogu algatuse eestvedajal, Uueveski
peremehel Jakob Läntsul
(1842-1927) käia Tartus, et
saada tuge rahvusliku liikumise
juhtidelt Mihkel Veskelt ja Hugu
Treffnerilt. Samuti andis nõu
Rakveres elav Juhan Kunder.
Pärast tsaarivõimu bürokraatiatakistuste ületamist alustas
Liiguste kool 14. oktoobril
1885 tööd.
Koolmeistriks kutsuti Juhan Kunderi soovitusel Toilast
pärit, Jõhvi kihelkonnakoolis,
Narva kreiskoolis ning Tartu
õpetajate seminaris õppinud
Mihkel Kippart (1862-1942),

kes oli selles ametis 1899.
aastani. Kuid algus polnud
kerge. Nii tuli Kippartil esimene
kooliaasta töötada lubatud
palgata (selleks oli 200 rubla
aastas); tema eest kandis hoolt
kü larahv as, t uue s n o o rele
koolmeistrile toiduaineid.
Koolimaja töötas esialgu
sarnaselt tavapäraste vallakoolidega – ühe klassiruumi ja
kolme õppeaastaga. Kuivõrd
tegu oli erakooliga, määrati
õp pemaksuks p oiste le 10
rubla, tüdrukutele 8 rubla aastas. Siiski osutus koolipidamine Liiguste rahva jaoks liiga
kõvaks pähkliks ning 1895.
aastal anti kool Vene haridusministeeriumi haldusse. Ühest
küljest vabaneti nüüd majandusmuredest (see võimaldas

Oktoober 2009
ka õppemaksust loobuda),
teisalt muutus kooli nägu –
sellest sai 2-klassiline vene
õppekeelega ministeeriumikool (vaid emakeel ja usuõpetus jäid eestikeelseks).
Lisaks avati samal aastal
võimude algatusel kooli juures
pedagoogikaklass – valmistamaks ette tulevasi koolmeistreid vallakoolide tarvis.
Noormehi käis end Liigustel
harimas üle kogu maa, koguni
Viljandi- ja Võrumaalt. Pedagoogikaklass tegutses 1916.
aastani.
Liiguste ministeeriumkoolil
olid korralik raamatukogu nii
eesti kui vene keeles, harmoonium, samuti suur aed
Mihkel Kipparti istutatud
õunapuudega ja spordiplats
koolimaja ees. Kipparti eestvõttel tegutsesid kooli juures
laulu- ja pasunakoorid.
Eesti Vabariigi sünd tõi
muudatusi ka Liigustele. 1919.
aastal sai kooli nimeks Liiguste
rahvakool, 1922. aastal aga
Liiguste 6-kl. Algkool. Sellisena
töötas kool kuni 1930. aastani.
Aastakümne vahetusel Eestit
tabanud ülemaailmne majanduskriis sai saatuslikuks paljudele maakoolidele. Nii käis ka

Kultuurikalender
HALJALA RAHVAMAJA
13.novembril, kell. 20.00. Mardipäeva tantsuõhtu
"Lõbus, rütmiline sügisõhtu". Õhtut sisutavad ansambel
"Kirss`nz garden", suur trummishow, lõbusad mängud.
Piletite ja laudade broneerimine tel. 3250444.
14.novembril, kell 9.00. Mardilaat
20.novembril, kell 19.00. Vana Baskini Teater "Kihluspidu".
Mängivad: Kärt Reemann, Maria Klenskaja, Kadri Adamson, Terje
Pennie, Nero Urke või Meelis Sarv, Tõnu Kilgas, Madis Milling või
Aare Valmis. Piletid 125.- ja150.26.novembril, kell 18.00. Noortekeskuse Kadripäeva pidu
29.novembril, kell 16.00. Advendiküünla süütamine

Foto Eleri Aitman

Aaspere Külakojas on vesi.
Esitagem kandidaate Aasta
tegija või Aasta teo tiitlile
Haljala vallavalitsus kutsub kõiki vallakodanikke,
asutusi ja ettevõtteid esitama kandidaate Aasta tegija
või Aasta teo tiitlile. Kõne alla tuleb iga tegu Haljala valla ja
selle inimeste heaks aastal 2009. Vastavasisulisi ettepanekuid
koos põhjendusega ootab vallakantselei kirjalikult kuni
käesoleva aasta 31. detsembrini. Aasta tegija või Aasta teo
aunimetus antakse pidulikult üle Eesti Vabariigi aastapäeval.
Niisiis märgakem ja tunnustagem tublisid endi seas!

Täname kõiki toetajaid, eriti oma 229 valijat!
Valimisliit Hallitusvaba Haljala
Täname kõiki valijaid toetuse ja usalduse eest!
Valimisliit Maheda
Tänan siiralt oma valijaid usalduse eest, minu
valimisel Haljala vallavolikogusse!
Lugupidamisega Jaan Nurk

Aaspere vallale kolme kooli
pidamine üle jõu ja 1930. aasta
suvel otsustati sulgeda nii
Liiguste kui Auküla kool. Lastel
tuli hakata koolis käima eelmisel, 1929. aasta sügisel
vallasüdames Võiperes valminud kahekorruselises koolimajas. Ometi kauplesid Liiguste mehed nüüd juba Jakob
Länts nooremaga (kooli asutaja ise oli surnud mõni päev
pärast oma 85. sünnipäeva,
1927. aastal) haridusministeeriumilt loa jätkata erakoolina – nii nagu kunagi oli
alustatud.
Paraku osutus Või-pere
kooli külgetõmme tugevamaks ja Viru maavalitsuse
otsusega suleti Liiguste kool
1932. aastal jäädavalt. Ning
nagu kõikidele suletud koolimajadele varem või hiljem, sai
ka Liiguste koolimajale osaks
pikaldane lagunemine. Nüüd
tähistab kunagist koolikohta
mälestuskivi. Aga Jakob Läntsust ja Liiguste küla kunagistest hiilgeaegadest kirjutab
haaravalt Veera Saar oma
1975. aastal ilmunud romaanis
„Elas kord mees“. Tasub lugeda.

Õnnitleme vanemaid...
Mairold-Magnus Karu 24.09.2009
Merily Sepp 24.09.2009
Markus-Johan Jõeveer 4.10.2009

... ja sünnipäevalapsi!
95
Aino Loo

6. november

Pehka

Valla söögikohad: Foori kohvik

92
Leida Valgepea

6. november

Vanamõisa

Kolm kuud on möödunud Foori kohviku avamisest
Küsimustele vastas kohviku juhataja Lauri Paavo

89
Selma Remmik

10. november

Pehka

87
Hilja Eesmäe

16.november

Varangu

Kas kolm kuud on paras aeg, et teha esimesi kokkuvõtteid?
Kindlasti mitte. Kolm kuud on väga lühike aeg, et teha mingeid järeldusi.
Viimased üritused on läinud täismajale. Kas see annab julgust
ja tahtejõudu juurde?
Tõepoolest on viimased üritused läinud hästi, muidugi annab selline
tulemus positiivse laengu ja ka julgust ikka edasi minna. Kuigi, eks aeg
näitab, kas huvi jätkub.
Kust saab inimene infot teie ürituste kohta? Ja mis on tulemas?
Infot saab hetkel vaid kuulutusi jälgides või siis helistades meile. Juba
varsti saab avatud ka meie koduleht (www.foori.ee). Lähiajal on plaanis
korraldada tantsuõhtuid ka vanematele kui 25-aastased. Aeg-ajalt
proovime veel ka mõne disko koolinoortele teha, samuti ka
teatrietendusi ja miks mitte diskot väiksematele lastele. Võimalus on
viia läbi ka nn. fänniüritusi, näiteks vormeli- või jalgpallifännidele, kus on
võimalik ühiselt teleülekannet jälgida ja kaasa elada. Kindlasti oleme
avatud kõigele, mis võiks Haljala kultuurielu elavdada, teretulnud on
kõik pakkumised ja ettepanekud.
Kas menüüs on midagi uut ja põnevat?
Jah, meie kohvikus on müügil Hagari Pitsas valmistatud pitsad, esialgu
valikuliselt kolm keskmist pitsat sealsest pitsamenüüst. Valikut
muudame kord kuus. Peale selle on võimalik tellida pitsa Hagari Pitsast 1
tunnise ooteajaga. Kui tellimus jääb alla 200 krooni, siis lisandub
kohaletoomistasu 75 krooni. Muidugi saab pitsat tellida ainult kohviku
lahtioleku ajal.
Hakkasime müüma täiesti uut toodet, Megaburgerit, mis on kaks korda
nii suur kui tavaline hamburger. Selle vahel on meie oma tehtud maitsev
kotlet ja juustukaste, taignas küpsetatud sibularõngad ja tomat. Siiani
on ostjatele hästi maitsenud.
Pakume kuni 40 inimesele peolaudu jõulupidudeks. Kui on huvilisi, võib
ka aastavahetuspeoks saali ja toidud tellida. Soovi korral saab õhtujuhi
ja muusiku(d).
Jätkuvalt on pakkumisel lauad kõikideks tähtpäevadeks. Toite saab
tellida ka koju või töö juurde. Samuti saab meilt ettetellimisega torte,
kringleid, kooke, suupistevaagnaid.
Kas lahtiolekuaegade pikendamine on muutnud külastatavust
rohkemaks?
Praeguseks on katse kohvikut reedeti ja laupäeviti kella 22.00 - ni lahti
hoida lõppenud. Tõenäoliselt hakkame jälle pikemalt lahti olema
suvehooajal.
Kas Haljala inimene on rahulolev klient?
Klient on klient, olenemata sellest, kas ta elab Haljalas või mujal.
Rahulolu sõltub suuresti kaubast ja teenindusest, mida inimene oma
raha eest saab. Üldiselt oleme ikka kiitust kuulnud. Muidugi on meilgi
juhtunud selliseid olukordi, millega ei saagi rahul olla, aga oleme
püüdnud need juhtumid positiivselt lahendada.
Info ja tellimine telefonil 6971326 või mailil info@foori.ee
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Helga-Helen Romet 14. november
Edgar Lehiste
17. november
Akte Mäekivi
24. november

Vanamõisa
Aaspere
Haljala

82
Kalju Kadarpik

15.november

Aaspere

2. november

Aaspere

81
Elvi Floren
75
Leo Männik
Tamara Nurga
Valdo Peterson
Laine Kirs
Joosep Eit

2. november
11. november
12. november
18. november
20. november

70
Pille Sepp
Aide Reineberg

1. november
8. november

Haljala
Kavastu

65
Marge Sipsaka
Ants Peterson

8. november
23. november

Haljala
Lihulõpe

60
Karl Innos

27. november

Kärmu

50
Aivar Villers
Endla Petker
Kalev Leitsmann

14. november
15. november
21. November

Essu
Kärmu
Kavastu

Meie
hulgast
on
lahkunud ...

Sauste
Vanamõisa
Haljala
Lihulõpe
Põdruse

Leida Nurmsalu
09.09.1924–12.10.2009

