Hind 0,2 €

nr 2 (204) veebruar 2016
RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVAD

2. veebruar, küünlapäev, Tartu
rahulepingu aastapäev
Küünlapäev on oma nime saanud kunagisest
paganlikus Roomas korraldatud tõrvikute
rongkäigust. Tõrvikust sai ajapikku küünal.
Ristiusus sattus samale ajale Maarja puhastamise
püha. Juutide kombekohaselt võis naine peale
sünnitust templisse minna alles 40 päeva
möödumisel, et siis ennast „puhastada“. Nii pikk
ongi esimese jõulupüha ja küünlapäeva vahe ja nii
sai Maarja nimi lisatud küünlapäeva nimesse.
Sõna „Maarja“ kadus 19. sajandil, jäi lihtsalt
küünlapäev.
Karu pöörab teist külge Tõnisepäeval ja teeb seda
mõnel pool ka küünlapäeval. Samuti ühendab neid
päevi päikese jälgimine – kui päike paistab, on
loota head heinaaega ja rohkelt vilja.
Vanasti oli küünlapäev tähtis ilmaennustus päevana ja eks ta ole nüüdki, kui ilma jälgida. Kui
2. veebruaril saab härg juua, siis paastumaarja päeval ei kukk ega kana, st veebruar sulatab, märts
külmetab.
Küünlapäeval võis õmmelda, sest nõelatorked
peletavad suvel hundid karjast eemale. Need on
ennetavad abinõud.
Joodi küünlapuna, mis värvib naiste palgeid. Selle
päevaga saab kesktalv ümber, külma süda lüüakse
lõhki.
Rahvakalendris võib küünlapäeva nimetada
majandusaasta alguspäevaks, sest kõige pimedam
vana ja uue aasta vaheline aeg on möödas – nii
nagu vana kuu suremise ja noorkuu sünni vahele
jääb mõni öö pilkast pimedust. Eluvaim virgub.
Päeva pühadetoiduks oli reeglina sealiha –
jõuludeks tapetud siga oli suureltjaolt veel tünnis.

Viru-Nigula vestlusring (õnneklubi-filosoofiaring)
on teinud küünlapäeval jutlemisõhtu. Süüdatud
küünal pandi põrandale maha, osavõtjad istusid
ümberringi toolidel ja arutlesid päevakohasel ning
vanadest kommetest kantud teemal.
Tänapäeval teatakse 2. veebruari rohkem 1920. a
sõlmitud Tartu rahu aastapäevana. On tähtis
lipupäev.

9. veebruar, luuvalupäev
Ei tea selle päeva tähistamisest. On see mõeldud
valutavatele kontidele kesk pakast ?

Vastlapäev – liikuv püha, sel aastal
luuvalupäeval
Leitakse ta nii: esimene täiskuu pühapäev peale
kevadist pööripäeva (lihavõtted), sealt loetakse
seitse nädalat tagasi ja et vastlapäev peab olema
teisipäev, siis kaks päeva edasi. Lihavõtete ja
vastlapäeva vahe on alati 47 päeva.
Eriti rõõmus päev lastele. Sel päeval keedetakse
seajalgadega herne- või oasuppi. Jala seest leitud
kondikestest tehti vurri. Seakonte viidi põllule ja
lauta märgiks, et ka edaspidi seakasvatus kestaks.
Lasti liugu, mis on üldtuntud ja rahvusvaheline
komme.
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Peale vastlapäeva algab paast, see kestab
lihavõteteni ehk lihapühadeni. Tähtis teada.
Vasta kool käib tavaliselt Vanaveski mäel liugu
laskmas. Supikatel viiakse mäele, lastel on
kruusid-kausid kaasas.

22.
veebruar
Peetripäev
Vasta
kool käibehk
tavaliselt
Vanaveski mäel liugu
Ei
lastähistata samuti

Peale mäel möllamist süüakse hernesuppi, süüakse
vastlakukleid ja juuakse kuuma teed.
Räägitakse vastlapäeva vanemast tähistamisest,
mil viidi mõni hangutäis sõnnikut põllule, et suvel
head saaki saada. Ennustati ilma, püüti liugu
pikaks venitada, et linad pikaks kasvaksid jne. Kui
lund ei ole, siis viimastel aastatel käiakse
siinkandis orienteerumas.
Ka lasteaed peab vastlapäeva, söök sama, mis
kooliski, liu pikkus võib lühem olla.
Vastlapäeva on kogu aeg peetud, varem sai hirmsa
kisa ja naeruga ka regedega mäest alla lasta.
Selle vahva päeva tunnusmärkideks on paastu
algus, liulaskmine, hernesupp ja vastlakuklid.

Vanast madisepäevast ei teata palju, kui ehk seda,
et usside kartuses ei tohtinud sel päeval metsast
puid ega hagu tuua. Kui tõid, võis suvel su maja
ümbrus ussidest kubiseda.
Kui tõnise- ja vastlapäeval on siga au sees, siis
madisepäeva komberituaalide peatähelepanu
kuulub usside tõrjele. Ennetavale, sest sel päeval
ussid on veel magusas talveunes.
On oletatud, et madisepäeva nimi on tulnud eesti
sõnast „maddo“, st madu, kuid päris kindel see ei
ole. Sel päeval ei tohtinud nõeluda. Ennustati ilma,
kui madisepäeval sajab lund, siis saab suvel
metsast palju marju, kuid on ka ohtralt putukaid.
Kehtis töökeeld, usuti, et kui vokki kasvõi eemalt
näed, kohtad suvel hunti ja kui nõela, siis näed
ussi. Neile, kes kärbestega sõpruses ei ela, on vana
õpetus: Muretse käsikivi ja aja seda 24. veebruaril
ringi kolm tiiru vastupäeva. Kui keegi küsib, mida
teed, siis vasta, et kärbseid jahvatan. Pidi aitama.
Madisepäevast rääkides peab ütlema: „Palju õnne,
Madised !“

Tuhkapäev
Järgmine päev peale vastlapäeva.
Sel päeval ei tohtinud juukseid kammida,
arvatavalt on see komme tuha pähe raputamisest.
Vaikne päev, kehtis külastuskeeld. Tehti tuhast
poisikesi, tassiti neid mööda küla ja kelle ukse
taha jäeti, sel pidi palju tööd tulema või
abiellumisega viltu vedama.
Tehti nn tuhakooki, mis on spetsiaalne leib.
Tänapäeval sellest päevast suurt ei teata.

24 veebruar
Kevadine madisepäev

24. veebruar, iseseisvuspäev

Päev on tuntud ja püha.
„Samba juures kõneleti, kirikus oli
jumalateenistus. Üks naiskodukaitsjatest pidas
kirikupuldist kõne. Pärast mindi rahvamajja pidu
14. veebruar, valentinipäev
pidama. Koolilapsed ja laulukoorid esinesid“ (E.
Uuem püha, tulnud Ameerikast, ka sõbrapäeva
Rätsep).
nime all. Tore päev, sõpru on meil kõigil, kuid
Tänapäeval rivistub kaitseliidu kohalik rühm
vanemate inimeste seas on ta visa juurduma.
naiskodukaitsjate, kodutütarde ja noorkotkastega
Kingitakse südametega kingitusi ja helistatakse
kell 7.30, päikese tõusu ajal vabadussamba juurde.
sõbrale.
Samba jalamile pannakse lilli ja süüdatakse
Noorem rahvas on aldim päeva tähistama. Viruküünlad. Lastakse kolm korda aupauku (kirikuaias
Nigula raamatukogu juhataja Hiie Kivilo tegi
tõusevad hakid sel ajal parinal ja suure lärmiga
küsitluse algklassi õpilaste hulgas ja öeldi nii:
puude otsast lendu). Rühmaülem, vallavanem ja
„Ema teeb südamekujulisi pannkooke. Koolis on
kaitseliidu kaplan peavad kõnesid. Pooltund on
südame postkast, kuhu pannakse kirjad. Peale
neljandat tundi jagatakse sööklas kirjad laiali. Ema ülev ja pidulik, 8.00 ootab kõiki osalejaid
rahvamajas hommikukohv kringliga ja kontsert.
paneb pannkookidele südamekujuliselt moosi.
Koolis on aktus.
Sõpradele teeme kingitusi.“
Kõik vanade tähtpäevade kohta kirjutatu on
võetud Lauri Vahtre väikesest heast „Maarahva
15. veebruar ehk Tiinapäev
Tähtraamatust“
Ei teata.

17. veebruar ehk palvepäev
Vanasti käidi kirikus (E. Rätsep), tänapäeval ei
teata.

Heili TARJAN
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VALLAVALITSUSES
6. jaanuaril
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust kuuele avaldajale.
Maa sihtotstarbe ja
lähiaadressi muutmine
Määrata Pärna külas asuvale
maaüksusele, suurusega 24,98
ha sihtotstarbeks tootmismaa
ning lähiaadressiks Karjääri.
Nõustuda eelnimetatud maa riigi
omandisse jätmisega riigi
maareservina.

22. jaanuaril
Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine

Maksta toimetulekutoetust
1821,27 € eest 11-le avaldajale.
*
*
*
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 410 € eest neljale
avaldajale.
*
*
*
Kompenseerida kahe õpilase
koolieine maksumus 2015/2016
õpeaasta lõpuni.
Vasta Kooli hoolekogu
koosseisu kinnitamine
Kinnitada Vasta Kooli
hoolekogu koosseis
alljärgnevalt:
Krista Leppik – kooli
õppenõukogu esindaja
Marina Uukivi – lasteaia
pedagoogilise personali esindaja
Olari Tauer – ettevõtjate
esindaja

Toomas Laos – vilistlaste
esindaja
Birgit Luik – lasteaia
lapsevanemate esindaja
Kaja Sander – kooli
lapsevanemate esindaja
Egle Järvepere – kooli
lapsevanemate esindaja
Pille Kajar – volikogu esindaja
Maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkusest
Lugeda võimalikuks Unukse
külas asuva Vanakubja
katastriüksuse ostueesõigusega
erastamine hoone omanikele
Kadi Raagale ½ osas, Liudmila
Aidale 1/6 osas, Gert Aidale 1/6
osas ja Gerli Palmile 1/6 osas.
Katastriüksuse pindala 1,99 ha.

Viru-Nigula vald sportlikumaks ja kokkuhoidvamaks !

H

etkel puudub Viru-Nigula vallal terviseprofiil, millest selguks, missugune on elanike rahulolu
oma tervisega ning millised on võimalused koha peal tervise tugevdamiseks. Sellega hakatakse
kohe tegelema. Teadmiseks, et terviseprofiili olemasolu on eelduseks igasuguste tervise
edendusega seotud toetusprogrammides osalemiseks.
Selge, et paber iseenesest ei taga kellelegi head tervist. Selle eest tuleb ise hoolitseda ning esimene
reegel on see, et haigusi on võimalik ennetada, valides tervisliku elustiili. Üldlevinud trendina
pööratakse ka meie vallas suurt tähelepanu liikumisele. Kepikõndijad tänavatel ja külateedel on juba
tavaline vaatepilt. Nagu sotsiaalvõrgustikust läbi kumab, on hoogu saamas ka kollektiivne tervisesport.
Spordisaali juhataja kutsub lahkesti regulaarsetele jalutuskäikudele, otsitakse erinevate spordialade
tutvustajaid, terviseteenuste pakkujaid ja muid teadmiste jagajaid.
Viru-Nigula Hariduse Selts panustab elanike tervisesse seeläbi, et on võtnud enda ülesandeks pakkuda
regulaarseid tervisepühapäevi igas eas inimestele. Soovime nende kaudu liita meie toredat kogukonda,
väärtustada igat küla, tundes huvi sealse ajaloo ning inimeste elu-olu vastu. Korraldame eranditult igas
külas oma matkamängu koos vahvate küsimuste ja osavust nõudvate jõuproovidega.
(Värvikad muljed möödunud tervisepäevadest ja kokkuvõtted on avaldatud Viru-Nigula = Õnn!
Facebooki kontol).
Kaks läbiviidud tervisepäeva (Nigulapäev ja Tõnisepäev) on tõetanud, et meil on vallas palju aktiivset
liikumist ja peresporti hindavaid inimesi. Loodame, et neid tuleb juurde. Päevakute korralduse
kvaliteedi tõstmiseks ja ürituse formaadi lõplikuks väljakujundamiseks otsime siinjuures toetajaid
ennekõike külade elanike seast, kes aitaksid üles leida nende kodukandi põnevad kohad ja lood, mida
teistele tutvustada. Teisalt aga ootame tuge teiste vabaühenduste ja ettevõtjate seast, kes oleksid abiks
tehnilisel ettevalmistamisel. Seni on aktiivselt toetanud päevakute korraldamist Aasukalda Priitahtlik
Päästekomando ja Viru-Nigula Jahtkond. Suur tänu neile abi eest!
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Head koostööpartnerid olid
jahtkonna liikmed Guido
Reimer, Kaupo Selder, Viktor
Lonski, Harry Nurmik, Tõnu
Mets ja pildil vasakult Taivo
Tonka, Arvi Paaver ning Tõnis
Lepisto, kes pakkusid
tervisepäevalistele katusealust,
lõkkesooja, aitasid paksus
lumes radasid ette valmistada
ja olid karmideks kohtunikeks
ekstreempunktides.
Avaldame siinkohal esialgse
valiku kavandatavatest
küladest, kuhu soovime
seiklema minna, kuupäeva
ning võimaliku või soovitava
partneri nime, kellega koostöös
soovime päevakut korraldada.
Foto: Ene Ehrenpreis

Tsükkel lõpeb kokkuleppeliselt vallapäevadega,
mil on sobiv aeg kokkuvõtteid teha.
Tervisepäevakute testperiood dets 2015 - mai
2016 – Viru-Nigula Hariduse Seltsi omavahendite
arvel
14.02. Aasukalda küla (Toetaja Aasukalda
Priitahtlik Päästekomando)
27.03. Võrkla küla (Toetaja EELK Viru-Nigula
Kogudus)
10. 04. Pada küla (Toetaja NKK Viru-Nigula
jaoskond )
01.05. Vasta küla (Toetaja Viru-Nigula
Spordiklubi)
Tervisepäevakute kavandatud projektipõhine
periood (juuni 2016 - mai 2017) - PRIA
LEADER Koostööprogrammist kavandatava
toetuse arvel)
05.06. Unukse küla (Toetaja KL Viru-Nigula rühm
)
03.07. Kanguristi küla (Toetaja MTÜ Pardimäe
Lokaal)
31.07. Iila küla (Toetaja ? )
28.08. Letipea küla (Toetaja MTÜ Letipea
Ehalkivi Ring)
18.09. Koila küla (Toetaja MTÜ Nilkaro
Hobiklubi)
16.10 Kuura küla (Toetaja ? )
06.11. Samma küla (Toetaja ?)
04.12. Kunda küla (Toetaja Kunda Külaselts)
08.01.2017 Varudi küla (Toetaja OÜ Varudi Mõis)
12.02. 2017 Mahu küla (Toetaja Mahu Külaselts)

12.03.2017 Selja küla (Toetaja Selja Külaselts)
30. 04.2017 Siberi küla (Toetaja OÜ Lammasmäe
Puhkekeskus)
Kui tekib häid ideid ja muid ettepanekuid koostöö
tegemiseks tervisepäevade korraldamisel, palume
neid teha üsna kohe, sest projekti koostamiseks on
vaja eelnevalt tegevused ja eeldatavad kulud
hoolega läbi kaaluda (transport, reklaam,
tunnustus, võistluskeskuse koha ja raja
ettevalmistamine, vabatahtlike toitlustajate ning
kohtunike koosseisu komplekteerimine).
Testperioodil paneb auhinnad aktiivsetele
osalejatele välja VNHS. Mis oleks see ihatud
motivaator, mille nimel regulaarselt päevakutel
osaleda projektiperioodil, selle kohta võib teha
samuti ettepanekuid (kas ühine sportlik huvireis
mõnele põnevale matkarajale Eestis,
tervisekeskuse kasutuse pääse või midagi muud).
Väike memo sõbrapäeva tervisepäevakule
tulijatele:

Kohtume 14. veebruaril kell 10.30 Männi talu
õuel, kust siirdume kell 11.00 kaheks tunniks
küla avastama. Tegu on valla ühe
looduskaunima külaga. Küla pikkus ühest
otsast teise on 3,5 km, laius jääb alla 2km.
Elanikke on külas 1.01.2016 seisuga 26.
Vanim elanik on üsna pea saamas 91, noorim
aga pole veel kolmene. Küla 9 püsiasustusega
talu asuvad kahel pool Pada jõge. Põhjaliku
ülevaate küla ajaloost on andnud Heili Tarjan

Viru-Nigula Teataja 5

Viru-Nigula Teatajas 17. mail 2013
http://eestielu.delfi.ee/laanevirumaa/elu/aasuk
alda-tegid-eriparaseks-veskid-palvemajamotokross?id=66122384 Et külas on mitmeid
tähelepanuväärseid objekte, mida
väärtustatakse muinsuskaitse, looduskaitse ja
pärandkultuuri valdkonnas, anname siinkohal
mõned vihjed selguse saamiseks. Suurt
segadust tekitavad nende nimed, kuna
registrites ei ole kasutatud külaga seotud
nimesid. Näiteks kuulus Vanaveskil kasvav
mänd kannab kaitsealuste üksikobjektide
registris Pada oru männi nime.
Pärandkultuuriobjektide hulgas on aga külas
mitu Tüükri nimega tähistatud objekti:
lennuväli, kruusaauk, paekarjäär. Lisaks neile

on külas veel teinegi paekarjäär, mis asub
Linnumäe maaüksusel, kannab aga Linnamäe
paemurru nime. Küla territooriumil asub kaks
kalmekohta, kaks kultuskivi ja asulapaik
Narva maantee lähedal. Kolhoosi ajal kuulus
Aasukalda küla esialgu Kangelase kolhoosi,
hiljem liitus Oktoobriga.
Ootame aktiivset kaasalöömist ja mõtlemist,
kuidas ühiselt kogukonnaliikmete tervist ja
sotsiaalset läbikäimist parandada. Sõõm värsket
õhku on parim stressimaandaja, koos kogetud
elamused talletuvad ühismällu ning lähendavad
inimesi.

Viru-Nigula Hariduse Seltsi nimel
Ene Ehrenpreis

UUS AASTA, UUED TEOD

P

eale pikka jõulupuhkust on Vasta koolipere rõõmsal meelel taas koolipingis ning valmis uute
teadmiste omandamiseks.

Olgugi, et koolis on käidud 11. jaanuarist alates, on sellesse kuusse mahtunud lisaks
õppetööle mitmesuguseid ettevõtmisi.
Vasta kool osaleb ka sel aastal koostööprojektis „KEAT“ (Kaitse end ja aita teisi). Ettevõtmine
sai alguse 17 aastat tagasi Jõgevamaal, kuid tänaseks on see laienenud üle Eesti. Projekti
eesmärk on saavutada laste oskuslik käitumine eriolukorda sattumisel, mis hõlmab nii esmaabi,
ohutut liiklemist, vee- ja tuleohutust, orienteerumist kui ka ellujäämisoskusi metsas. Koolitusi
viivad läbi vastava ala spetsialistid, noorsoopolitseinikud, päästeametnikud. 19. jaanuaril said
5.-8.klassi õpilased teada sõltuvusainete kahjulikkusest ning õpilasi puudutavatest seadustest.
22. jaanuaril tutvustas Annela Floren raudteeohutuse temaatikat, 29. jaanuaril rääkisime aga
tule- ja veeohutusest.

20. jaanuaril toimus
loodusõpetusetund kõikidele
õpilastele eriti põneval moel lektor Meelis oli kaasa võtnud
mitmesuguseid roomajaid, keda
lapsed said lähemalt tundma
õppida ning isegi oma käega
katsuda.
22. jaanuaril tähistas meie kool
traditsiooniliselt ülemaailmset
kallistamispäeva. Hommikul
tervitasid kõiki tulijaid koolimaja
ees TOREkad ja TOREVANTS.
Kõikidele soovijatele jagus
ohtralt hommikukallisi.
Söögivahetunnil laulsime
sünnipäevalaulu nii TORE VANTSile kui ka kõikidele meie
kooli jaanuarikuus sünnipäeva

tähistanud õpilastele ja
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õpetajatele. Ühine õnnitlemine on olnud siiamaani
traditsiooniks algklassidemajas, kuid nüüdsest tervitame igas kuus üheskoos kõiki sünnipäevalapsi.
Koolipsühholoog Lea kõneles kallistamise kasulikkusest ning jagas kallistuskaarte. Üheskoos
moodustasime kogu kooliperega suure kallistusringi. Oli väga meeleolukas päev!
Koostöös Räpina Aianduskooliga on taaskord käima läinud põnev taimekasvatusprojekt. Sel aastal on
selle pealkirjaks “Maasikasõbrad” ning nii lasteaia “Mõmmik” rühmad kui ka algklasside õpilased
hakkavad maasikataimi kasvatama ning nende kasvamist jälgima ja tähelepanekuid kirja panama.

Tekst: Krista Leppik, Foto: Kirke Krõõt Salk, kallistamispäev

Rakvere Metsaühistu
2015. aastal
Rakvere Metsaühistu liikmed on maaomanikud,
kes on ühistu asutanud 1992. aasta detsembris ja
kes hoiavad ühistut käigus enda metsa
majandamiseks vajalike tegevuste jaoks. Ühistu on
olemas liikmete jaoks , mitte et liikmed on ühistu
jaoks. Üle 20 aasta on ühistu olnud töös seni
pideva aeglase kasvuga. Otsuseid metsa
majandamiseks langetab metsaomanik, ühistu saab
ainult nõu anda nii raiemahu, kui ka muude
metsanduslike küsimuste osas. Sel talvel on puidu
hinnad viletsad, kuid tundub, et see ei sega
raieotsuseid langetamast. Parema tuleviku huvides
oleks vaja metsanduslike otsuste langetamisel
kasutada säästliku metsanduse põhimõtteid.
Esimene ja kõige tähtsam säästliku metsanduse
põhimõte on raiemahu seadmine vastavusse metsa
juurdekasvuga. On selge, et ei saa raiuda seda,
mida pole olemas või on juba raiutud, seega tuleks
olemasoleva metsa raiemaht tuleb jaotada ühtlaselt
aega. Kui lõigata kogu mets ühe aastaga, mis võib
sealjuures seadustega kooskõlas olla, siis 30-40
aasta jooksul pole selles kohas midagi teha. LääneViru tingimustes võib peale lageraiet järgmist
raieaega suure tõenäosusega mitte tullagi, kuna
mets ei uuene ise piisavalt. Metsandusringkonnas
püsib endiselt seisukoht, et „mets uueneb ise“.
Selline seisukoht suurendab maakonnas metsamaa
pinda, kus kasvab majanduslikult väärtusetu võsa
ja on seega kasutu maa igas mõttes võrreldes maa
võimaliku potentsiaaliga. Võsametsad sobivad
ainult hakkepuidu tootmiseks, kuid tulem sellest
on liiga väike rahuloluks. Maakonnas on
allakirjutanu arvates ligi 10000 ha head
erametsamaad, mille kasulikkus ühiskonnale on
üpris väike. Need tuhanded hektarid paari
aastakümne jooksul lagedaks raiutud metsamaad
kasvatavad enamasti umbes 300 looduslikku kaske
hektaril (uuenenuks arvestamisel on vaja vähemalt
1500) ja suurel hulgal igasuguseid põõsaliike.
Metsandusringkondades on metsanduse puudused
enamasti teada, kuid

Talvine mets Foto: Delfi

kahjuks puudub tõsine soov teha midagi olukorra
parandamiseks. Aastatega on siiski väärtusliku
metsauuenduse tase paremaks läinud tänu
maaomanike tehtud investeeringutele, kuid ikkagi
igal aastal jäetakse sadu hektareid „ise uuenema“.
Rakvere Metsaühistu liikmetest metsakasvatajad
istutasid 2015 aastal 127 ha metsakultuure, sh
kuuseistikuid 230200 tk. 118 hektarile, 13000
mändi 4,2 hektarile ja 4900 kaske 2,9 hektarile .
2014. aasta vastavad näitajad olid 158,7 ha metsa
(mis on läbi aegade parim aasta), sealhulgas
277600 kuuseistikut 147,3 hektarile ja 14100
kaske 7,4 hektarile. Viimase 10 aastaga on
metsakasvatajate poolt rajatud vähemalt 710 ha
metsakultuure, mis teeb Lääne-Virumaast selle
näitajaga parima maakonna Eestis. Parimad on
Vinni valla metsakasvatajad, kes on rajanud vallas
198 ha metsa. Metsa istutamine tundub olevat
majanduslikult mõttetu tegevus, kuid näitab
samas, kui palju maaomanikud näevad enda
tulevikku seoses selle riigiga, milles hetkel
elatakse. Tulevik ei ole juhuslik, kui tuleviku eest
hoolt kanda. 2016. aasta plaanide kohaselt
soovivad metsakasvatajad rajada ca 130 ha metsa
peamiselt kuusekultuuridena.
Maaomaniku perekonna rahavajaduse vaos
hoidmine ja metsa tuleviku eest hoolitsemine on
kaks peamist tingimust säästlikuks

metsamajanduseks. Samad asjad ja lisaks kõigi
riigis kehtivate seaduste täitmine metsamajanduses
on eeldused, mida on vaja, et täita rahvusvahelise
metsamajanduse sertifikaadi FSC nõudeid.
Rakvere Metsaühistu sai 12. detsembril 2014 FSC
rühmasertifikaadi, millega saavad ühistu liikmed
liituda. Ühe aastaga on sertifikaadi võtnud 26
inimest 875 ha metsamaaga. Reeglina
sertifitseeritud metsas teostavad tööd Rakvere
Metsaühistu spetsialistid, seega maaomanikul
endal pole muret nõuete täitmisega. 2015. aastal
läks Rakvere Metsaühistu kaudu üle 7000 tm FSC
sertifitseeritud puitu. FSC nõuded loodushoiule on
karmimad, kui PEFC nõuded, mis on teine meil
levinud metsanduse sertifitseerimise süsteem.
Samuti suhtub PEFC lõdvemalt säästliku raiemahu
vajadusse ja metsauuenduse kvaliteeti. Hea näide
tehtud töödest FSC nõuete kohaselt on Sõmeru
vallale kuuluval Kasevälja maaüksusel Näpi
bussipeatuse juures raudteeviadukti ligiduses. Raie
on seal teostatud eelmisel talvel ja kevadel on
peale istutatud 4900 kase, männi-, kuuse- ja lehise
istikut, mida on juba hooldatud sügisel. Raie
käigus on säilitatud kõik männid, sipelgapesad ja
tee äärde on jäetud puhverala sarapuupõõsaste
näol. Metsatööd on läbi viidud vältides maapinna
ja teede kahjustamist, kokku on lepitud naabritega.
Metsa raieõiguse müügiks korraldas Sõmeru vald
oksjoni, millel hoolimata rangematest nõuetest tegi
parima pakkumise Rakvere Metsaühistu.
Viimastel aastatel on saanud hoo sisse metsa
raieõiguse müük internetioksjonitel. Lootus saada
metsa eest parimat hinda pole niimoodi siiski
garanteeritud. Selleks sobivat metsa pole eriti
palju. Oksjonile ei sobi panna ilma looduslike
piirideta metsaeraldusi, ei sobi harvendusraied,
sanitaarraied ja turberaied. Kui raiele minev mets
on osa samasugusest metsast, siis on arusaadav
raiuja soov teha lank suuremaks, kui tegelikult
kokku lepitud. Langi piiri nihutamine 10 m
väljapoole võib tähendada 10 % suuremat

24. veebruaril kell 7.30 ViruNigula vabadusmonumendi juures
Eesti Vabariigi 98. aastapäeva
tähistamine.
Kaitseliidu, noorkotkaste, kodutütarde
ja naiskodukaitse pidulik rivistus.
Pärast rivistust rahvamajas kontsert ja
hommikukohv.
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raiemahtu. Samuti on kerge raiuda harvendus- või
turberaiel välja mitte 25 %, vaid 50 % metsa
tagavarast. Raske on pärast raiet võtta vastutusele
metsavaruja lõhutud teede ja raiejäätmetega
risustatud langi maapinna pärast. Pärast raiet on
selliselt peaaegu võimatu väärtusliku
metsauuenduse saamine. Metsalangi oksjonile
pannes loodab maaomanik saada parimat hinda,
ehk siis kasvõi veidike petta ostjalt välja endale
kasulik tehing, kuid on selge, et ostja ei soovi
mingil juhul endale kahju teha. Tavaliselt „parim
hind metsa eest“ sisaldab võimalust kuskilt müüjat
alt tõmmata. Tavaliselt ei saa metsa müüja sellest
aru ka aastaid peale müügiprotsessi. Eeltoodud
asjaolude tõttu Rakvere Metsaühistu ei soovita
korraldada kasvava metsa raieõiguse müüki.
Samuti pole metsamaa ostjatel Rakvere
Metsaühistuga suurt midagi peale hakata. On
selge, et iga maha müüdud metsamaa tükk satub
varem või hiljem välismaalaste kätte ja seega
varsti pole eestlane enam peremees oma riigis.
Metsaühistu ülesandeks on tagada liikmele parim
hind oma metsa eest. Parimat saab tagada
korraldades metsa raiet parimal viisil ja müües
puitu vastavalt kvaliteedile parimate saadaolevate
hindadega. Maakonnas metsandusturul
metsaühistu ei kuulu suurte tegijate hulka, kuid
oma olemasoluga mõjutab ühistu turuhinda ka
teistes metsatehingutes. Metsa hinna arvutamine
on arusaadavalt ebatäpne, kuid erinevate
hinnapakkumiste võrdluses on kõik metsa ostjad
sunnitud arvestama metsandusturuga.
Rakvere Metsaühistuga saab kontakti võtta
internetiaadressil www.rmy.ee või siis telefonil
32 27 845 tööpäevadel kella 9- 15.
Meie aadress on Kunderi 6, Rakvere.

Lauri SALUMÄE
Sünnipäevad veebruaris
Karl-Johannes Nürrik – 93 (18.02)
Ella Toiger - 91 (22.02)
Harry Aasmäe - 88 (20.02)
Maia – Elise Toomsoo - 84 (20.02)
Mai Timm - 83 (05.02)
Fiameta Parovart - 81 (01.02)
Linda Talu - 81 (23.02)
Jaan Tomband - 81 (25.02)
Palju õnne !
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Maavalitsus kutsub ideede laadal kaasa lööma
Kolmapäeval, 7. aprillil toimub Rakvere
ametikoolis maakonna viies ideede laat, mida
korraldab Lääne-Viru maavalitsus koostöös
Europe Directi Lääne-Virumaa teabekeskuse,
Lääne-Viru arenduskeskuse, maakonna koolide,
tehnika- ning tehnoloogiaringide ja mitmete teiste
asutustega.
Korraldajad kutsuvad koole, erinevaid
organisatsioone ja huviklubisid osalema oma
loodusteaduste, tehnika-ja tehnoloogiaalaste
töötubade ja väljapanekutega või teiste põnevate
esitluste, leiutiste, infolaudadega. Väga oodatud
on ka kõik õpilasfirmad oma tooteid tutvustama ja
müüma.
Osalemissoovist võivad koolid, noortekeskused,
firmad, vabaühendused, noortegrupid või noored
teavitada hiljemalt 20. veebruariks e-posti
aadressile haridusosakond@laaneviru.maavalitsus.ee.
Sihtrühmaks on eelkõige II ja III kooliastme
põhikooliõpilased, kuid oodatud on kõik huvilised
– nii väikesed kui suured.

Politsei hoiatab kelmide eest
Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus eakad
inimesed on langenud kelmuste ohvriks. Politsei
on saanud mitmeid teateid Vihula vallas
tegutsevast keskealisest naisterahvast, kes
erinevaid skeeme kasutades püüab pääseda
inimeste eluruumidesse.
Ühe stsenaariumi kohaselt pakub naisterahvas
müügiks riideid või taimi. Müügitaktika on kelmil
väga pealetükkiv. Kauba eest küsib ta suuri
summasid, mis oma hinda üldjuhul väärt ei ole.
Teise skeemi kohaselt käib naine vanurite juures
end tööle pakkumas – tavaliselt pakub abi puude
tassimisel. Mõlemal juhul on kelmi peamiseks
eesmärgiks pääseda inimese eluruumidesse ning
jälgida, kus raha või muid väärtuslikke esemeid
hoitakse.
Naine võib esineda vale nime all. Ta võib liikuda
erinevate sõidukitega ning ei pruugi olla üksi.
Mõningatel juhtudel on naine end tutvustanud ka
mõne kohaliku sugulasena, et paista
usaldusväärsem.
Kuigi kelm tegutseb väga pealetükkivalt, on
sellistel puhkudel oluline lõpetada jutuajamine

Eelmisel aastal said noored proovida robotite
ehitamist, leiutamist, 3D-joonestamist ja
printimist. Tutvuti nii auto- kui IT valdkonnaga,
elektriskeemidega, filminduse, toidukunsti ja
veeökoloogiaga. Kätt prooviti auto- ja
lennumudelitega ning robovõistluse demorajal
robotitega.
Lisaks olid esindatud mitmesugused
laboratooriumid, kus tehti sinasõprust
loodusteadustega, õpiti tegema parfüüme,
täringuid, hõljukeid ning tehti katsetusi
ajuseadmetega.
Rakvere Reaalgümnaasiumi teadusteater Tipp ja
Pauk, Ahhaa teadusteater ning Psühhobussi
teadusteater pakkusid põnevaid etendusi pealaval
alates põnevatest füüsika ja keemia katsetest, kuni
teadmiste proovile panekuni inimese taju, mälu ja
reaktsioonide kohta.
Lisainfo:
Merle Maimjärv-Mirka
Tel: 325 8031
merle.maimjarv-mirka@laane-viru.maavalitsus.ee

juba alguses ja tuleb meeles pidada, et mingit
kohustust kauba ostmiseks ei ole. Ostmine on
vabatahtlik ja kui inimene on kauba eest
vabatahtlikult raha maksnud, ei ole politseil hiljem
paraku suurt midagi teha. Kahjuks on juba olnud
kergeusklikke, kes naise tuppa on lasknud ning
hiljem avastanud, et lisaks petta saamisele on
nende tagant ka varastatud. Nende juhtumite kohta
on politsei alustanud nii väärteo- kui ka
kriminaalmenetlusi.
Politsei palub kõigil, kes on näinud mainitud
naisterahvast või langenud kelmi ohvriks, sellest
teada anda lühinumbril 112.
Konstantin Lepik
Ida prefektuur, Rakvere politseijaoskond
Piirkonnapolitseinik

Mälestame head naabrit, küla
vanimat elanikku
LEHTE GORJATŠEVIT
Villavere küla elanikud
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