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ALATI EI PEA TEISTEST VÄLJA
TEGEMA, EELKÕIGE TULEB
JÄÄDA ISEENDAKS

V

asta Kooli õpilased Kristiina Kõrve ja Mia
Pintmann (illustraator) on maha saanud
päris kirjandusteosega. 2016. aasta aprillis
kaitsesid nad loovtöö raames oma teost „Ella:
kinaverpunasest sündinu“. Tänaseks on raamat
ametlikult trükist ilmunud, mistõttu oli õige hetk
läbi viia põgus intervjuu raamatu autoriga
Kristiina Kõrvega (15 a).
Kas sul oli mõte juba enne ülesannet olemas või
kujunes see ainult seoses loovtöö
planeerimisega?
Mõte oli ikka juba enne olemas. 2015. aasta suvel
alustasin tööga. Mõtlesin, et saaksin kaks asja
korraga: iseennast proovile panna ja ühtlasi ka
loovtöö ära teha.
Kuidas kujunes selline pealkiri?
Pealkiri tuli ühest laulust, mida kuulasin viimastel
nädalatel enne raamatu valmimist. See on ühe
metalbändi Slipknoti lugu „Vermillion“. Laulul on
vist isegi kaks versiooni. Ma kuulasin rahulikumat
varianti, mis tegi tuju paremaks. Vermillion (ingl)
ise tähendabki teatud sorti punast ja sealt hakkas
pealkiri arenema.
Kust sa ideid ammutad? Mismoodi sünnivad
sinu tegelased, tegevuspaigad, olukorrad
teoses?
Kui ma kirjutamist alustasin, siis sellel päeval ei
olnud internetti, hakkas sadama, taevas oli tume –
sellest saingi inspiratsiooni. Minu raamatu algus
on täpselt selline.
Tegelaste loomisel saan ma väga palju
inspiratsiooni oma pereliikmetest. Isa on eriti suur
mõjutaja – ta teeb väga palju nalja, mida ma oma
loomingus kasutan. Ka teistes tekstides, mitte
ainult selles raamatus.

Kristiina Kõrve Foto: Anu Laidinen
Näiteks olen ma kirjutanud jutukese „Tilkuv
mets“, mille jaoks sain mõtte isa ühest lausest, kui
õues kohutavalt sadas. Ta ütles, et hommikuks on
vist nii palju vett, et tuleb paadiga kooli minna.
Minu jutus sõidetakse ka paadiga koduukse eest
välja.
Kellele on „Ella“ raamat suunatud?
Inimestele, kes otsivad vaheldust tavalisest elust.
Üldiselt on ta mõeldud kõigile, kes lugeda
armastavad.

Kas see on tervikteos või miski, mida saaks
jätkata?
Seda saab kindlasti jätkata. Ja ma plaanin seda
teha. Usun, et kunagi teen esialgse variandi ka veel
veidi ümber.
Kas sa plaanid tulevikus veel midagi kirjutada?
Jah. Ma arvan, et luuletusi kindlasti. Ja küllap ka
jutukesi. Võib-olla mitte lähiajal, sest ajaga on
veidi kitsad lood, aga tulevikus kindlasti.
Mida sulle rohkem meeldib kirjutada, kas
luuletusi või proosat?
Sellele on raske vastata. Ma ei mäleta, millal
viimati luulet kirjutasin. Sahtlipõhjas on mul
märkmik, kuhu olen midagi kirjutanud. Kumbki ei
tule väga kergelt. Aga luule eelis minu jaoks on
see, et ma oskan sinna vast rohkem mõtteid ära
peita.
Kas sa ise tajud, missugune on sinu stiil? Kas
see on mingil määral juba välja kujunenud?
Ma olen aru saanud, et oma teostes kasutan
tegelast, kes on tihtipeale teda ümbritsevast
maailmast justkui eemal ja jälgib seda distantsilt.
Ta püüab maailma ja iseennast analüüsida. Väga
tähtis on see, et alati ei pea teistest välja tegema,
vaid tuleb iseendaks jääda, iseennast kuulda ja
kuulata, oma soovidega tegeleda. Minu tegelane ei
ole mitte mingi oma probleemides kinni tüüp, keda
ma tahan esitleda, vaid pigem tahan ma ühe kindla
tüübi silmade ja mõtete kaudu maailma näidata.
Miks sa kirjutad?
Hu-hu-huu. (pikk mõttepaus) Ma arvan, et pigem
enda jaoks. Näiteks ma millalgi avastasin vihiku,

VALLAVALITSUSES
7. novembril
Riigi tegevusvarust taotletud
konservide jagamise kord
Jaotada riigi tegevusvarust
puudust kannatavate inimeste
vaesusriski vähendamiseks
taotletud sealihakonservid
järgmiselt:
Madala sissetulejuga peredele
Puudega lapsega peredele
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust kahele avaldajale
36.- euro eest.
Katastriüksuse jagamine
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kuhu olin 3. klassis mingi luuletuse kirjutanud.
Seda oli väga huvitav lugeda. Ju ma ka sellepärast
kirjutan, et kunagi hiljem on tore lugeda ja oma
mõtteid ning arengut jälgida, võrrelda. Vahel tuleb
lihtsalt mingi seletamatu tung midagi kirja panna.
Vist ka selle pärast, et ennast tühjendada.
Mõnikord tahan näha, kui palju suudan ma ühest
sõnast kirjutada, kui palju suudan endast välja
pigistada. Ju sellega mingi vabanemine ka
kaasneb.

Intervjueeris Anu Laidinen
Intervjuu viidi läbi 30.11.2016
Katkend raamatust:
Must oli terve oma elu teadnud, et temal tuleb
kaitsta kangelast. Tüdrukut, kes päästab maailma
hävingust. Ta poleks varem arvanud, et selleks
võib kuluda mitmeid sajandeid. Nad elasid koos
väikeses majakeses. Nad pidid ootama, kuni
saavad märguande. Siis polnud Ella mitut
uuestisündi läbi teinud ning teadis kindlasti palju
rohkem kui Must. Ühel varajasel hommikutunnil
oli Ella tema voodi peale karanud. Ta oli siis alles
viis aastat vana, üpris kerge, kuid tema karjumine
oleks võinud äratada ka surnuid. Ta muudkui
röökis ja röökis midagi kivist. Et keegi teine oli
kivi enne õiget aega ära viinud ja nad pidid selle
ruttu üles leidma. Ella ei mäletanud nendest
eelmistest eludest peaaegu midagi.

Nõustuda Ille Järvile kuuluva,
Unukse külas asuva Aru kat.
üksuse (pindala 32,22;
maatulundusmaa) jagamisega ja
kahe eraldi kat. üksuse
moodustamisega.
Seisukoha võtmine Varudi
turbatootmisala töötamisega
kaasneva keskkonnamõju
hindamise programmi
koostamise kohta
Viru-Nigula Vallavalitsusel ei
ole OÜ Inseneribüroo STEIGER
poolt koostatud Varudi
turbatootmisala töötamisega
kaasneva keskkonnamõju
hindamise programmi
asjakohasuse ja piisavuse kohta
pretensioone, programmi

koostanud ekspertrühma
koosseis on piisav.
Arvamuse andmine vee
erikasutusloa taotlemise kohta
Tutvunud Flexa Eesti AS
avaldusega, ei ole Viru-Nigula
Vallavalitsusel vastuväiteid vee
erikasutusloa taotlemise kohta.
Komisjoni moodustamine
projektipõhise toetuse
taotluste läbivaatamiseks
Moodustada eelnimetatud
komisjon alljärgnevas
koosseisus:
Raido Tetto – vallavanem
Egle Järvepere –
pearaamatupidaja

Ene Ehrenpreis –
arendusspetsialist
Arvi Paaver – ettevõtja
Ruumide rendile andmine
Anda oü-le KleinBox rendile
ruumid aadressiga Viru-Nigula
al, Kirikaia 2 massaažiteenuse
osutamiseks.

21. novembril
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
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Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 152,99 € eest
kolmele avaldajale.
Kompenseerida kahe lapse toidu
maksumus õppeaasta lõpuni.
Õppekoha ja lasteaiakoha
tegevuskulude arvestusliku
maksumuse kinnitamine 2017.
aastaks
Kinnitada Vasta Kooli
õppekoha tegevuskulu
arvestuslikuks maksumuseks
ühe õpilase kohta 1692 € aastas.
Kinnitada lasteaia Mõmmik
lasteaiakoha tegevuskulu

arvestuslikuks maksumuseks
ühe lapse kohta 2760 € aastas.
Protokolliline
päevakorrapunkt
Raido Tetto tutvustas
haldusterritoriaalse korralduse
muutusega seotud
rahvaküsitluse tulemusi.
Küsitlusnimekirja oli kantud
1100 isikut. Rahvaküsitlusest
võttis osa 99 isikut, kellest
ühinemise poolt oli 45 ja vastu
54 isikut. Tulemused esitati
volikogule.

RAHVAKALENDER
Detsember – talvekuu, talsekuu, näärikuu

V

anasti oli näärikuu, nüüd on jõulukuu.
Talvekuu nimetus on nihkunud novembrile.
1. detsember – AIDSi päev
Uuem. Päeva eesmärk on pöörata tähelepanu
AIDSile. Kantakse punast solidaarsuslinti
sümboliseerimaks ühtsust võitluses HIVi ja
AIDSiga.
4. detsember – teine advent
Advendiaja teine pühapäev. Süüdatakse teine
advendiküünal.
6. detsember – talvine nigulapäev
Nikolaus, Myra piiskop († u 350). Ei ole väga suur
pühak, kuid päeva teatakse tärminina
ilmavaatluses. Mitmel pool peetakse nigulapäeva
talve alguseks. Siim (simunapäev 28. okt.) tegi
sillad, Nigul needib kinni. Püha Nikolaus on muu
hulgas ka laste pühak ja jõuluvana prototüüp, tema
järgi on meie kirik nime saanud – EELK ViruNigula st Nicolaose kirik, vanim kirik Virumaal
13. saj. lõpust.
Viru-Nigula Hariduse Selts (Pille Kajar, Ene
Ehrenpreis) alustas möödunud aastal 6. detsembril
tervisepäevade korraldamist valla külades.
8. detsember – nigulamaarjapäev
Üks arvukatest neitsi Maarja mälestuspäevadest.
Rahvakalendris on seda päeva peetud ka talve
alguseks.
10. detsember – inimõiguste päev
Uuem. Eesmärk on rõhutada inimesteõiguste ja
vabaduse tähtsust. Kõik me sünnime siia ilma
võrdsetena.
11. detsember – kolmas advent

Advendiaja kolmas pühapäev. Süüdatakse kolmas
advendiküünal.
13. detsember – luutsinapäev
Lucia, märter Sürakuusas († 304). Päeva tähistati
suure pühana dominikaani ja frantsiskaani
mungaordudes. Meie rahvakalendrist on teada, et
luutsinapäevast alates saab juba luuaga vehkida,
sest on lund. Öö on nii pikk, et kotkas ei jaksa
magada, kukub oksalt alla. Luuapäev on
endisaegse luuanädala esimene päev, mil algasid
ahjude, kambrite, rehetoa suurpuhastused.
18. detsember – neljas advent
Advendiaja viimane pühapäev. Süüdatakse küünal.
21. detsember – toomapäev
Luuanädala viimane päev. Apostel Toomase päev.
Talve algus 12.44. Rahvakalendris tähtis päev,
tehti veel pühade ootuses viimaseid koristustöid,
sest kohe, kohe algavad jõulud. Seinad ja laed
puhastati tahmast. Must Toomas välja ! Kes
töödega jänni jäi, selle ukse taha viidi tahmane
kaltsunukk. Ime siis, et küüriti hoolega – kes see
siis tahtis oma häbiks ukse taha seda
räbalapundart.
Ilma kohta öeldi, et kui luutsi tuleb luuaga, siis
toomas tuiskab taga täis.
JÕULUD
Muistse talvise pööripäeva pühasid, jõule, peeti
talurahva seas väga oluliseks. Usuti, et kõige
pühamal ööl liiguvad ringi head ja kurjad jõud.
Tehti tõrjemaagiat, ennustati, oodati koju
esivanemate hingi, pakuti loomadele leiba, külla
võisid tulla jõuluhani ja jõulusokk. Seos Jeesuse
isikuga on jõulude pikka ajalugu

arvestades hiline. Ka jõulupuu nagu jõuluhanigi on
hilisemad, kuid kinnistunud kindlalt meie
kombestikku.
24. detsember – jõululaupäev
Pühade püha. Tundub, et mitte ühelgi teisel pühal
ei ole sellist aurat ega hoomatavat rõõmutunnet
kui sellel päeval.
Lapsepõlves ärkasime hommikul imeliste lõhnade
peale, vanaema toimetas köögis verivorstidega,
leivaahi küdes, kapsalehtede peal magushapud
leivad ootamas. Leib tehti vahel ka varem valmis.
Jõululaud oli rikkalikum teiste pühade toidulauast,
sest jõuluks tapeti siga. Ema keetis sülti.
Lambapea kõrvetati tulel puhtaks (pliidirõngad
võeti selleks ajaks ära) ja pandi süldi sisse koos
seapea ja –jalgadega. Tehti pasteeti, kopsudest
pirukaid.
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Luik, Karita Õunapuu, Karina Jurtom, Merili
Õunmaa ja Kerttu Rikkolas. Küsitles Hiie Kivilo).
25. detsember – esimene jõulupüha
Kristuse sündimise püha.
26. detsember – teine jõulupüha
Esimärter Stefanose päev ehk tehvanipäev.
Stefanos loobiti 35. aastal kividega surnuks. Oli ka
tabanipäev ehk hobuste püha. Hobuste hooldamise
ja kaunistamise päev. Neile pandi heintest pärg
pähe, selga vaibad ja päitsetele punased ja valged
lindid, kott õllepära ja kaeraga selga. Rikkamates
taludes anti hobustele lausa õlut.
Tabanipäeva peeti kirevalt ja rohkete rituaalidega.
Hobune on olnud armastatud loom läbi aegade,
ammuks see oli kui Jaan ehtis oma hobust
siidituttide ja hõbehelmestega.
Internetist võib lugeda, et tabanipäeva tunti 19. saj.
veel üksnes Põhja-Eesti rannikul. Karvastes
kasukates mehed, näod tahmased, kappasid
hobustega ringi. Käisid ka santimas nagu
mardisandidki, olid seega tabanisantideks. Küsisid
õlut, tembutasid ja sopsisid pererahvast
kadakaokstega.
Tabanipäeva pidamine on vana iidne komme,
oleks vaid hobuseid, keda ehtida. Kuulduste järgi
ongi hobusekasvatus tõusuteel.
27. detsember – johannesepäev
Apostel ja evangelist Johannese päev. Oli
Ei me saanud arugi, et sel ajal jõulud keelatud
kaheteistkümnest apostlist ainuke, kes suri
olid. Vanaema istus ikka igal aastal valge rätik
loomulikku surma.
peas ja lauluraamat käes kuuse all. Kuusel särasid 28. detsember – süütalastepäev
küünlad, rippusid kringlikesed, õunad ning läikiva Meie rahvakalendris vähetuntud püha. Arvati, et
paberiga kompvekid. Laulsime „Ma tulen taevast
sel päeval sündinud lastel ei ole elus õnne. On
ülevalt“, „Üks roosike on tõusnud“. (Vanaema oli hukatud laste mälestuspäev, mille juured ulatuvad
Rakvere Metodisti koguduse liige).
Jeesuse sünniaega.
Urve Samel: „Jõuluks pidi laual olema keedetud
Jeesus sündis kuningas Herodese ajal. Kui
seapea kaalikate ja porganditega“.
kuningas kuulis oma rivaali Jeesuse sünnist, andis
„Apteegist toodi piparmündi- ja sidruniessentse,
ta käsu tappa kõik kaheaastased ja nooremad
neid lisati küpsise taignasse. Tainast oli mitut
poeglapsed Petlemmas, lootes nii Jeesust hukata.
värvi – valget, kreemjat, roosat. Tehti rulaadi
Issanda ingel ilmutas end Joosepile, öeldes:
(rohkem küll kevadel kui vasikas tapeti),
„Põgene oma perega Egiptusesse kuninga viha
seapraadi, valgeid tanguvorste, hapukapsast. Isa
eest ja ära tule enne tagasi kui Herodes on
tegi õlut“. (Elise Rätsep)
surnud.“ Nii ka juhtus.
Kirik oli vene ajal ja on ka nüüd jõululaupäeval
31. detsember – vana-aasta õhtu
puupüsti rahvast täis.
Rahvakalendris on vana-aasta õhtu ja
3. kl lapsed rääkisid möödunud aastal nii: „Metsast jõululaupäeva kombestik suures osas kattuv. Toodi
tuuakse kuusk. Igal pool kingid - kodus,
õled tuppa, peeti tuld öö otsa üleval, tehti ustele
vanavanemate juures. Käiakse surnuaial. Vanemad riste vaimude tõrjeks jm.
ütlevad väljas, et miski asi jäi maha. Käivad toas
Nende peamine erinevus seisneb selles, et jõulud
ja kui surnuaiast tagasi oleme, siis on äkki kingid
on pööripäevapühad, vana-aasta ja nääripäev
kuuse all. Jõulude ajal külastatakse sugulasi.
tähistavad vana aasta lõppu ja uue algust.
Süüakse verivorsti. Vend mängib jõuluvana,
Tänapäeval kulmineerub õhtu pidulikuks
päkapikud käivad ringi. (Nikol Koh; Hanna Brita
presidendi kõne kuulamise, ilutulestiku vaatamise
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ja kella kukkumise ajal tervitustoostidega. Nii on
see vähemalt vanemate inimestega. Noored teevad
omi tegemisi, käivad südaööl keskplatsi kuuskede
juures, et sealt rahvamajja tantsima minna. Vanem
rahvas vaatab televiisorit nii kaua kui jaksab ja
läheb lootuses, et elu hullemaks ei lähe, magama.

Aastaring sai täis. Kõik teadmised rahvakalendri
tähtpäevade kohta sain ramatutest Lauri Vahtre
„Marahva Tähtraamat“, Aleksander Heintalu
„Estide (tšuudide) hingestatud Ilm“, veidi
internetist ja neilt, keda olen eelnevalt maininud.
Tänan kõiki, kes aitasid !

Heili TARJAN

Lumetõrjest Viru-Nigula vallas

T

undub, et talv ikkagi taeva ei jää ning
annaksin väikese info lumetõrjest.
Olen valla teedel ja tänavatel kaheksa talve
korraldanud lumetõrjet ja ilmselt tuleb seda ka
eeloleval talvel teha.
Nende aastate jooksul olen saanud nii kiitust kui
sõimu. Selge on see, et selles vastutusalas ei ole
võimalik kõigi meele järgi toimetada.
Nüüd asjast. Selle töö juures tahaks rõhutada
kodanike omavastutust. Tänapäeva ilmaprognoos
on kaks-kolm päeva ette küllalt täpne – kui
lubatakse tuisku ja tormi, siis võib kindel olla, et
see ka tuleb.

eksida. Seda tööd ei ole võimalik teha
telefoniäpiga või arvuti taga klahve klõbistades.
Ka ei ole võimalik tuisu korral tööd ette ära teha.
Iga kell ja igas väravas ei ole ka võimalik
momentaalselt kohal olla.
Mehed ja masinad on juba aastaid samad ja ega
meil „imemehi“ kuskilt võtta ka ei ole. Hea, et
need mehed nõustuvad seda tänamatut tööd
tegema.
Kuid alati saab ka paremini. Kui ikka toekas
lumevall on teeotsa ummistanud, siis on kodaniku
pahameel õigustatud. Värava- ja garaažiesiseid aga
kindlasti puhastama ei hakata.
Pole ka mõtet halama hakata, et raha ei ole, aga
ilmselgelt on selle teenuse osutamine
alarahastatud. Infoks niipalju, et selle summa
võrra, mida talvel kulutame lumetõrjeks, saame
suvel vähem greiderdada ja teekatet uuendada.
Selline on tänane vallavalitsuse võimekus, aga
mine tea, võib-olla juba lähitulevikus ühinenud
vallas teevad seda tööd võimekamad inimesed ja
masinad. Eks aega näitab.
Eelnevad kirjaread ei ole eneseõigustus vaid
selgitus. Seniks aga kannatust ja mõistmist.
Kui on küsimusi, muresid ja probleeme, palun
helistage. Siiani on kõik probleemid lahenduse
leidnud.
Lugupidamisega,

Guido Reimer
Abivallavanem
Sellise ilmaprognoosi puhul tuleb kindlasti oma
sõite ette planeerida ja ka poest võiks väikese
toiduvaru soetada. Kindlasti ei pea halbade
ilmastikuoludega iga päev ja iga kell kodunt välja
sõitma. Ma ei ütle, et tööle ja kooli ei pea minema,
tuisu korral on alati võimalus auto jätta naabri
juurde või tee otsa, kust natuke labidat liigutades
on võimalik vajadusel välja pääseda. 200 – 300
meetrit jalgsi käia ei tohiks olla probleem ka
lasteaia lapsele.
Lumetõrje käib ka tänapäeval nii nagu 40 – 50
aastat tagasi – masina roolis on inimene. Kahjuks
võib ka tehnika alt vedada ja inimene roolis

Sünnipäevad detsembris
Meinhard Toomik - 91 (23.12)
Velda Piiroja - 88 (04.12)
Virve - Melanie Kreen - 83 (18.12)
Lehte - Melanie Toomsoo - 80 (03.12)
Endel Tomson - 75 (14.12)
Maire Pikka - 70 (08.12)
Laine Veiper - 70 (30.12)
Palju õnne ! 
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Kuuluvustunne tuleb traditsioonidest ja koostegemise sünergiast
Spordilembestena tuntud viru-nigulased jätsid
lõppevasse aastasse oma ilusa jälje. Silmapaistvaid
Sageli sünnivad
märkimisväärsed tulemusi saavutas Viru-Nigula vald Põlvas
toimunud Eesti valdade 24. talimängudel, kus
ideed ja suured
saavutati 46 omavalituse seas 9. koht. Väikeste
inimesed mitte
suurlinnades, vaid valdade arvestuses lausa tubli III koht. Selle üle
võib põhjusega uhke olla!
just väikestes
Väärtustan kõrgelt vabatahtlike tööd ja panust. Ida
paikades.
regiooni päästeala noorteringide lõpuüritus
Padaorus, kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide
aktiivsus, Viru-Nigula Vallavalitsuse
Väiksemate paikade kokkuhoidmine, ühtsustunne,
“Vabatahtlike toetaja” aunimetuse pälvimine on
erinevus suurlinna massidest ja oma
kogukonnas samuti need aegumatud väärtused
tõekspidamistele truuks jäämine loovad inimesele
ühes aktiivse seltsieluga, mis seovad inimesi
tugeva baasi ja pagasi ette võtta uusi asju ning
üksteise ja kodupaigaga ning annavad jõu Eesti
korda saata suuri tegusid.
maakohtadele.
Meie vabariigi parimad sportlased on ju läbi ajaloo
olnud pärit enamasti just maapiirkondadest,
küladest või väiksematest linnadest. Nad on
siiamaani suunanäitajateks ja eeskujuks meie
noorsportlastele ja spordihuvilistele. Sama on lugu
kirjanike, kunstnike, loome- ja kultuuriinimestega.
Omamoodi mõtlemine, teistmoodi kirjutamine
ning kõige OMA ja eripärase talletamine jätab
jälje nii noorematele generatsioonidele kui Eesti
aja- ja kultuurilukku tervikuna.
Just aktiivne seltsielu ja aegumatud väärtused
seovad inimesi üksteise ja kodupaigaga ning
annavad jõu Eesti maakohtadele. Viru-Nigula
aktiivsete eestvedajate toel korraldatavad
kontserdid, peod, külade päevad ja muud
tegevused seovad omavahel generatsioone ja
erinevate valdkondade inimesi ning nakatavad
isetegemissooviga ka teisi. Tähelepanuväärsed on
Mahu jaanituli, sõbralaat, pilliroofestival ja
muinastulede öö, mis samuti oma sõnumit
kannavad kogukonna aktiivsusest, elujõulisusest
ning tahtest oma kodupaika hoida.
Aktiivsed külad, aktiivne seltsitegevus ja tublid
sportlased näitavad sihikindlust, vankumatust ja
seovad üksteise ja kodupaigaga rohkem ühte. Ka
Vasta kooli juures avatud välitreeninguseadmete
park tõestab, et noori tuleb ja tahetakse hoida,
püüdmaks tagada neile häid tingimusi nii
õppetegevuseks kui ka sporditegemise
võimalusteks.

Soovin teile rahulikku jõuluaega. Las jõuluvalgus
soojendab kõikide südameid ja juhib tegema häid
tegusid. Palju värskeid ja julgeid mõtteid, millega
energiliselt uude aastasse minna!
Hoiame koos oma maakonda!

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

9. detsembril kell 10.00 – 12.00
spordisaalis
VASTA KOOLI JÕULULAAT
Müügil: maiustused, küpsetised,
jõulukaunistused, kodutoodang,
kaardid, ehe käsitöö jne.
Ootame laadale müüma igas vanuses
käsitöömeistreid ja – nikerdajaid
Küsi julgelt infot: Krista 52 12 524
*
*
*
22. detsembril kell 18.00 Viru-Nigula
rahvamajas
VASTA KOOLI JÕULUPIDU
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Kultuurisündmused detsembris
9. detsembril kell 18.00 Viru-Nigula
rahvamajas pidulik kontsert-aktus
„Viru-Nigula vald 25“.
Pidu kutsetega.


10. detsembril kell 19.00 rahvamajas
Viru-Nigula valla 25. aastapäeva peoõhtu.
Tantsuks mängib ans. „Pixels“, esinevad
Comedy Estonia koomikud Karl-Alari
Varma ja Mikael Meema.
DJ Alari. Info ja laudade broneerimine
52 78 979 Ervin.
Tasuta.


14. detsembril kell 20.00 rahvamajas
Rakvere näitetrupi KaRakTer etendus
„Kihnu Jõnni II vaatus“.
Pääse 4. 

26. detsembril kell 11.00 rahvamajas
koduste laste jõulupidu.
Etendus „Kuidas saada heaks“. Külla
tuleb jõuluvana.


27. detsembril kell 12.00 rahvamajas
Viru-Nigula eakate jõulupidu ja „ViruNigula naiskvartett 25“.
Tantsuks Aseri kapell.

Hea vallarahvas!
as tunnete juba piparkookide lõhna
ja kuulete päkapikkude
sussisahinat? Hommikuti
jooksevad lapsed vaatama, kas päkapikk on
teda külastanud ja sussi sisse midagi
poetanud. Lausa märkamatult kiiresti on
detsembrikuu kätte jõudnud ning kõikjal
säravad jõulutuled. Jõulud on imeline
aeg. Inimesed muutuvad kuidagi
lahkemaks, sest kätte on jõudnud märkamise
ja andmise aeg – pühad, mis kõik lähedased
ja armsad inimesed taaskord kokku toovad.
Kuid ärgem unustagem ka oma lähedal
elavaid naabreid kortermajades või külades.
Märgakem ja aidakem neid, kes vajavad
abi. Öeldakse, et lihtsuses peitub võlu.
Usun, et vahel piisab naeratusest, soojast
käepigistusest või kallistusest või hoopis
üllatavast komplimendist, et valmistada
rõõmu vastutulijale. Soovin teile hoolivust
oma kodukoha üle, sõprade, tuttavate ning
iseenda üle.
Soovin kõigile kaunist jõuluaega,
meeleolukat aastavahetust ning uueks
aastaks tervist ja õnne!
Raido TETTO, vallavanem

K



1. jaanuaril kell 00.30 rahvamajas
„Tantsimata tantsude öö“. Tantsuks „AZ
bänd“, DJ Alari.
Pääse prii!

Tervisepäevad on mõeldud kõigile
Lisaks varasematele kajastustele tervisepäevade
kohta on käesoleva artikli mõtteks süvendada huvi
ja kaasata rohkem osalejaid sellele toredale
üritusele. Seni on osalejate arv olnud iga kord ca
60-70 ringis. Kõige väiksem oli see südasuvel
Letipeal 44 inimest, kõige suurem Vastal koos
kooliõpilastega 123 inimest.
Kohe saab täis esimene aasta, mille jooksul on
külastatud 14 erinevat küla. On kohatud võrratult
toredaid inimesi ja kogetud vahvaid seiklusi
metsades ning mägedes. Iga kord saadakse
kontrollpunkti küsimuste kaudu targemaks ja

nutikamaks. Välja on kujunenud elurõõmus ja
entusiastlik seltskond, kes ei jätaks vahele ühtegi
võimalust matkadel osaleda, kui just olukord seda
ei takistaks. Enamasti õnnestub ka külas
matkapäevaks koostööpartnereid leida, kes oma
kodutalus mõne nutika ülesande välja pakub või
oma perega kaasa lööb. On ka loobunuid, keda on
haaranud uued väljakutsed või tabanud laiskus,
kuid põhilised käijad on alati kohal.
Viimati külastati Samma küla 6. novembril. Sellel
korral saadi üllatuse osaliseks, kuna avastati, et

külasse oli hakanud kerkima uus hoone otse Pada
jõe kaldale. Ka omanik oli kohal ja oli rõõmsalt
üllatunud, et kohalik kogukond nii toimeks on.
Tänusõnu selle päeva õnnestumisele kaasa
aitamise eest tahaks öelda kohalikele elanikele
Villu Lillemetsale, kes osalejatele ahjukütmise
teooriat ja praktikat tutvustas, perekond Kriisale,
kes puuriida ladumist õpetas ja korvpalli
visketabavust kontrollis, Meelis ja Anne
Noormaale, kes oma õues väikese trikitamise
korraldasid ning Arvi Paaverile, kes lisaks oma
õue lubamisele ka auhinna välja pani. Metsas
kontrollisid matkajate oasvust Aasukalda
Priitahtlike Pritsimeeste juures kogukonnatöö
praktikal viibivad gümnaasiuminoored. Eriti
tänulikud aga oleme Teelahkme kinnistu
omanikule Tanel Kondojale, kes ilma igasuguse
tingimiseta oma tühja maja meile kokkutuleku
kohaks andis, kus pärast lõpetamist soojas suppi
süüa. Talvistes oludes metsaradade läbimise
kergendamiseks aitas teid rajada Arvi Abel, mille
eest talle sügav kummardus.
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Sari jätkub, oma vallas ja edaspidi võib-olla ka
liituvate omavalitsuste nurgatagustes, kui elu
sellise pöörde kord võtma peaks.
Tuletame veel kord meelde, millal toimuvad
järgmised matkapäevad:
Varudi küla 08.01.2017
Mahu küla 12.02.2017
Selja küla 12.03.2017
Siberi küla 30.04.2017
Selle tsükli lõpetamisel maikuus vallapäevadel on
taas kavas osalejate vahel loterii korraldada.
Viimasel tervisepäeval on plaanis kanuumatk
Kunda jõel. Talvistel tervisepäevadel on stardi ja
finiši punktiks otsitud võimalus kohalikes
seltsimajades soojas ruumis. Suvistel päevadel
pole sel erilist tähtsust, kas katus pea kohal on või
mitte.
Soovime, et vallaelanikud aktiivsemalt kaasa
lööksid, on ju praegu maad võtmas üldine trend –
liikumine elunormiks. Üldiselt on näha, et noored
omaalgatuslikult naljalt liikuma ei hakka. Seda
enam tasuks lastevanematel mõelda sellele, et oma
võsukesi üritusele saata, veel parem koos lastega
ise välja tulla. Ka õpetajate poolne huvi puudus
on pehmelt öeldes üllatav. Meie matkad on
ideaalseks klassivälise töö ja kodulootunni
teemalaienduseks. Miks mitte seda ära kasutada
õppetöö mitmekesistamise ja lastele meeskonnatöö
kogemuste andmise eesmärgil?
Soovime kõigile elavat huvi koduloo vastu ning
palju energiat selle praktiliseks
tundmaõppimiseks.
Ene EHRENPREIS
Fotol: Samma veski, mida paljud kohalikudki
pole näinud. E. Ehrenpreis

14. detsembril kell 15.00 toimub Viru-Nigula raamatukogus pidulik raamatu esitlus.
Kõik huvilised on oodatud.
Kes kohale tuleb, saab kuulda meie andekate noorte esinemist ja näha nende loomingut lähemalt.
Ps. Raamatu tiraaž on ainult 50tk!
„Ella: kinaverpunasest sündinu“ autoriks on Vasta Kooli õpilane Kristiina Kõrve (15), kes on
väikest sulesepatööd juba mõnda aega harrastanud. Eelnevalt on ta kirjutanud pigem luuletusi,
mis on avalikkuse ette Vasta Kooli ajalehe kaudu jõudnud.
Teose illustraatoriks on Kristiina klassiõde Mia Pintmann (15).
Raamat on valminud 8. klassi loovtöö raames.
Sisu esmaesitlus toimus 2016. aasta 27. aprillil loovtööde kaitsmisel.
Raamat on mõeldud kõikidele lugemishuvilistele, eriti aga fantaasiakirjanduse armastajatele.

