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AASTALÕPP RAAMATUKOGUS

eidame veel pilgu tagasi jõulueelsele kiirele saginale ja vaatame, mis toimus sel ajal
raamatukogus.
Välja oli pandud kolm raamatunäitust: „Päkapikuraamatud“ ja „Loe jõuluvanale“ lastele ning
„Kõige parem sõber“. „Kõige parem sõber“ on veel mõnda aega vaatamiseks väljas. Selles on
eksponeeritud lemmikloomade raamatud. Enamuses on käsitletud koeri ja kasse, kuid on ka raamatuid
hobustest, lemmiklindudest, akvaariumikaladest ja tšintšiljast. Nendest raamatutest võib leida saladusi,
mis muudavad lemmikloomapidaja veelgi paremaks.
5. novembril toimus bibliograafiline ülevaade noorte uudiskirjandusest. 9. novembril 6. klassile
„Valmid ja valmimeistrid“.
11. novembril oli raamaturing, kus lugesime ette Hauffi raamat „Väike Mukk“, mille üle ka hiljem
arutlesime, joonistasime ning värvisime väikese Muki pilte.
Nooremate klasside lastele meeldib väga joonistamine. 25. novembril, kadripäeval, oli lugemisringi
ürituseks „Kombed ja rituaalid muutuvas ajas“. See oli vestlusring kalendritähtpäevadest 3.- 4. klassile.
Lapsed rääkisid enda kogemustest tähtpäevade tähistamisel nii kodus kui ka koolis. Need andmed
saadame ERM-ile. See oli lõbus üritus ning juttu oleks jätkunud kauemakski. Rõõm oli ka sellest et
lugemisringiga liitus veel kaks last, kes ei käi pikapäevarühmas.
4. detsembril oli
“Päkapikupäev. Välja
olid pandud
päkapikkudest pajatavad
raamatud ja lapsed
esitasid üksteisele talvest
või päkapikkudest
luuletusi.
Et raamatukogu on juba
kord selline koht, kust
saab otsida igasugust
teavet, siis ei olnud vaja
ka luuletusi peast
esitada, vaid neid sai
otsida raamatust ja ette
lugeda. Algul olid lapsed
veidi arglikud, kuna
koos oli ikkagi kolm
klassi ja pisemad ei
olnud oma
lugemisoskuses veel
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nii kindlad. Ürituse lõpuks ei olnud enam esinejatest puudus, vaid oli suisa lugemisjärjekord. Lapsed
said juurde esinemisjulgust.
9. detsembril oli järjekordne lugemisring, kus lugesime esimese klassi lastele ette A. Kitzbergi
„Piibelehe-neitsi“, kuna see oli lastele tundmatu muinasjutt. Hiljem jälle joonistasime ja värvisime
etteantud pilte.
11. detsembril toimus täiskasvanutele Mart Sanderi raamatu „Litsid“ arutelu.
Arutelul kerkis üles arvamus, et raamat ei räägi niivõrd naistest, kes töötavad bordellis, vaid kahest
diktaatorist - Hitlerist ja Stalinist, kes tegid Euroopa väikeriikidest litse iseendale. Kuidas inimesed
sunniti lõputule vaimsele prostitutsioonile, mis kestis tegelikult mitu inimpõlve ja oli palju hullem
litsindus kui see, mis toimus bordellis. Uuel aastal jätkame aruteludega.
Raamatuid saime tellida veidi vähem. Käsitööhuvilistele pakub kindlasti huvi „250 koekirja“ ja „Ajatud
lapitööd“. Meie - sarja täiendavad „Minu Tai saared“ ja „Minu Rootsi“ Elulooraamatuid saime kolm.
Margit Kilumetsa „Jaak Joala“on kauaoodatud elulooraamat armastatud lauljast, mis sisaldab rohkelt
seniavaldamata fotosid ning kõige põhjalikuma Jaak Joala laulude nimekirja ja diskograafia. Tema lugu
kõlab kohati kui muinasjutt: seikluslik, põnev ja uskumatu, vastuoluline ja õpetlik.
Gunnar Pressi „Jäämurdja Ants Antson“ on raamat Eesti XX sajandi saja suurkuju hulka kuuluvast
talisportlasest, meie esimesest ja uue aastatuhandeni ainsast taliolümpiavõitjast. Polnud vist abielupaari,
kellele kuuekümnendate teisel poolel oleks vaadatud järele sama põnevil pilguga kui näitlejatar Eve
Kivile ja uisutaja Antsonile.
Sophia Loreni „Eile, täna, homme: minu elu“ maalib mitmemõõtmelise portree naisest kuulsuse taga.
Raamat on sama elegantne, meelt lahutav ja meelde jääv nagu Sophia Loren ise. Targalt, avameelselt,
üksikasjalikult ja terava huumoriga räägib autor oma elust.
„Jooga töötuba viie tiibetlasega“ tõotab paremat elukvaliteeti kehatoonuse tõstmise abil. See on raamat
kehale, vaimule ja südamele. Raamatus jagab kogenud juhendaja ja õpetaja Susan Westbrook keha
tugevdavaid ja meeleolu parandavaid harjutusi, mis kõik põhinevad legendaarsel viiel tiibetlasel,
joogalaadsetel asenditel, millele on omistatud „nooruse allika iidse saladuse“ tiitel.
Lastele ja noortele mõeldud raamatutest pakub ehk enam huvi „Vahva kokaraamat tüdrukutele“.
Lihtsate juhendite ja ilusate piltidega retseptikogu on hea sissejuhatus kokandusmaailma. Valikus on
õpetusi tummisest aedviljalasanjest mahlase õunapirukani ning magusast vaarika-vanillikausikoogist
suus sulavate šokolaaditrühvliteni.
Valik täienes ka kolme põnevikuga: Mika Keräneni „Küttepuuvargad“ sisaldab salaselts Rampsu
seitsmendat juhtumit ja selle tegevus leiab aset talvises Supilinnas, kus keegi varastab kuuridest
küttepuid.
Kaks raamatut on Martin Widmarkilt. „Kirikumõistatus“ on Lassemaia detektiivibüroo sarjast lugu, kus
Lasse ja Maia abi läheb hädasti vaja kirikus. Kirikus aset leidvate veidrate sündmuste keerises on kaotsi
läinud peapiiskopi sau.
Teine raamat on „Kullamõistatus“, kus Valleby panka saabub üheks ööks hoiule 250 kg puhast kulda.
Pangatöötajad on ärevil – mis siis kui midagi juhtub? Appi tulevad Lasse ja Maia.
Lassemaia detektiivibüroo raamatuseeria on rootsi laste vaieldamatu lemmik, mille raamatud on saanud
ka eesti lastelt kõvasti kiita. Parim sari lapses lugemishuvi äratamiseks.
Need olid kõik möödunud aasta tegemised, millest tuleb teha jaanuaris kokkuvõtteid. Uusi üritusi on
oodata veebruaris. Nii möödus aasta kõige pimedam aeg raamatukogus. Nüüd, kui valgus on võitnud
pimeduse ja saabunud on kaunid talveilmad, nautige õuesolekut, kuid leidke tee ka raamatukokku!
Kohtumiseni ikka raamatukogus!

Hiie KIVILO
Raamatukogu juhataja

VALLAVALITSUSES
8. detsembril

Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine

Maksta vajaduspõhist
peretoetust neljale avaldajale 90
eurot kuus.
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta avaldajale täiendavat
sotsiaaltoetust 53,61 eurot
vastavalt Täiendavate
sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korra §10 p 3.
Maa munitsipaliseerimisel
katastriüksuse piiride, pindala
ja maksustamishinna
kinnitamine, koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramineViru
Kinnitada kat. üksuste piirid ja
pindala järgmiselt:
1. Vana-Kunda tee 2,2 ha
2. Vana-Kunda tee 1,7 ha
3. Vana-Kunda tee 1,6 ha
4. Vana-Kunda tee 1,5 ha
*
*
*
5. Mahuranna tee 0,2 ha
6. Mahuranna tee 0,1 ha
7. Mahuranna tee 0,1 ha
*
*
*
8. Katela-Selja tee 0,5 ha
9. Katela-Selja tee 2,0 ha
Maaüksuste sihtotstarve
transpordimaa.
Linnokorve ja Gustavi
kinnistute piiride muutmine
Nõustuda Lehte Slungele
kuuluvate, Mahu külas asuvate
Linnokorve (90202:006:1181,
pindala 1,3 ha) ja Gustavi
(90201:006:0091, pindala 2,72
ha) omavahelise piiride
muutmisega, mille tulemusena
moodustuvad uued Linnokorve
ja Gustavi maaüksused, mõlema
sihtotstarve elamumaa.
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Viru-Nigula
Vallavalitsuse 08.10.2015.
korralduse nr 156 „Koolieine
maksumuse kompenseeri mine“ muutmine
Muuta korralduse punkti 1 ning
kehtestada see järgmises
redaktsioonis:
Kompenseerida koolieine
maksumus ning lasteaiatoidu
maksumus kuni 2015/2016
õppeaasta lõpuni 21 õpilasele
vastavalt Kunda ÜG
pikapäevarühmas 0,89 €; Vasta
Kooli pikapäevarühmas 0,93 €
ja Vasta Kooli lasteaias
„Mõmmik“ 1,2 € päevas.
Korteri üürile andmine
Anda Mare Papile üürile ViruNigula vallale kuuluv korter nr
1 Pada valitsejamajas.
Üürileping sõlmida tähtajaga
18.12.2018.
*
*
*
Anda Sergei Meškovile üürile
Viru-Nigula vallale kuuluv
korter nr 5 Pada valitsejamajas.
Üürileping sõlmida tähtajaga
31.12.2018.
Huvihariduse toetamine
Tasuda Kunda Muusikakooli
õpilase õpilaskoha maksumus
75% ulatuses kuni 2015/2016
õppeaasta lõpuni.

Üldhooldekodusse
paigutamine ja
ülalpidamiskulude tasumine
Tasuda Viru-Nigula valla
eelarvest Kunda Hooldekodus
hooldusel viibiva isiku
hoolduskuludest puudujääv osa.
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba OÜ
Varudi Mõisale
vabapidamislauda ehitamiseks
Varudi külla, Uue-Varudi
maaüksusele.
INFO

Raido Tetto informeeris, et on
selgunud riigieelarvest
eraldatavad summad
omavalitsustele, sealhulgas
õpetajate palgafondi ning
tasandusfondi suurus

22. detsembril

Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust
873,27 euro eest 8-le avaldajale.
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 3707,1 euro eest
viiele avaldajale.
Ei rahuldatud ühte avaldust
põhjusel, et Täiendavate
sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord ei võimalda
maksta taotletud toetust.
Üldhooldekodu
ülalpidamiskulude tasumine
Tasuda Viru-Nigula valla
eelarvest Kunda Hooldekodus
hooldusel viibiva isiku
hoolduskuludest puudujääv osa.
Vallavara võõrandamine
Võõrandada otsustuskorras
Viru-Nigula vallale kuuluv
sõiduauto Suzuki SX4 hinnaga
2500 eurot. Hind sisaldab
käibemaksu.
Vara müügihinna osas toimub
tasaarveldus Viru-Nigula
Vallavalitsuse poolt ostjalt
ostetava sõiduautoga Škoda Yeti
Outdoor.
Jaatsalu kinnistu
detailplaneeringu koostamise
algatamine
Algatada Jaatsalu kinnistu (kat.
tunnus 90201:001:0342, pindala
30,47 ha, Mahu küla)
detailplaneeringu koostamine.
Detailplaneeringu eesmärk:
kinnistu jagamine kruntideks,
maa osaline sihtotstarbe

muutmine elamumaaks,
ehitusõiguse, tehnovõrkude
paigutuse ja olulisemate
arhitektuursete tingimuste
määramine.
Õigusvastaselt võõrandatud
maa maksumuse kinnitamine
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ja kompensatsiooni
määramine
Määrata kompensatsioon
Letipea külas asuva Uluneeme
A 93 tagastamata jäänud 2,91 ha
eest õigustatud subjekt Enn
Neemelale.
Arvamuse andmine jäätmeloa

muutmise taotlusele
Tutvunud AS Lajos jäätmeloa
muutmise taotlusega, mille
alusel ettevõte soovib lisada
jäätmeloale metallijäätmete veo
teenuse, ei ole Viru-Nigula
Vallavalitsusel vastuväiteid.

RAHVAKALENDRI TÄHTPÄEVAD
Uuema aja tavad ja kombed

JAANUAR

1. Uus aasta. Suur püha.
Aasta kõige pidulikumad minutid ongi selle päeva südaööl, kui taevalaotus särab ilutulestikust.
Minnakse õue imetlema ja üksteisele head uut aastat soovima. Kes on toas, vaatab aknast. Ka kaugetes
külades tullakse välja, kes elab mäe all, ronib üles, et ümbruskonna rakette vaadata. Kõigil on südames
soov, et kestaks rahu ning elu läheks veel paremaks.
Söögilaud on rikkalik, nüüd ju poest kõike saada. Vanasti pidi öö läbi söök laual olema, ikka selleks, et
toitu jätkuks aasta läbi. Eks ta nüüd ole ka nii. Õnnetina vist enam ei valata ja kukke ennustamiseks
tuppa teri nokkima ei tooda (pole kukkesidki), nüüd vaadatakse televiisorist kontserte ja pidumöllu.
Viru-Nigulas on tavaks saanud koguneda südaööl keskplatsile kuuse juurde ja sealt minnakse edasi
rahvamajja tantsima. Rahvast on rohkesti, enamus noorepoolne. Rahvamaja kunstiline juht Ervin
Lember, see on „Tantsimata tantsude öö“.
Meie aleviku keskel kasvab mitu kuuske, üks neist on küünaldega ehitud.
Vanasti käidi 1. jaanuaril kirikus, praegu siin alalist kirikuõpetajat ei ole, ta käib kaugemalt, umbes
kahe nädala tagant.
2. Näärianne (Nääri Anne) päev – ei teata.
3. Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev. Lipud tõmmatakse vardasse.
6. Kolmekuningapäev.
Käidi kirikus, viimasel ajal mitte alati. Selle päevaga lõppevad jõulud ja uusaasta pühad. Põletatakse
veel küünlaid ja süüakse paremat, mis eelnenud pühadest jäänud. Lapsed teavad seda kolme kuninga –
tähetarga päeva, sest koolis ja isegi lasteaias räägitakse rahvakalendri tähtpäevadest.
7. Nuudipäev.
Päev on väheteada, aga rahvamaja korraldab sel päeval kabeli varemete lähedal kuuskede põletamise, et
mitte kuivanud puid tuule kätte veerema jätta ja et pühad ikka tule ääres ära saata. Ilus komme. Õhtul
on rahvamajas disko.
14. Taliharjapäev
„Ei pühitsetud. Oli tärmin toimetuste jaoks – pool heina pidi lakas alles olema, talve selgroog sai
murtud. Sellel päeval ennustati.“ (Elise Rätsep 1924, V-N).
Suuremad lapsed on päeva olemasolust kuulnud.
17. Tõnisepäev
Sigade püha nende patrooni järgi. Siinmail sellest päevast suurt ei teata (võiks jälle öelda, et pole
sigugi) kui ehk omistatakse talle sama tähendus, mis taliharjapäevalegi. Kuuldud on.
25. Paavlipäev
Venelastel Tatjanapäev – ei teata.
27. Holokaustiohvrite mälestuspäev – uuem, siin tähistamist ei ole toimunud.

Koostas: Heili TARJAN

Hulkuvatest loomadest
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taheta, süüa aga antakse.
Ükskord hakkab selline olukord üle jõu käima ja
siis pöördutakse vallavalitsuse poole murega, et
Möödunud aastal pöördus mitu inimest
vallavalitsuse poole murega, et ei jõua enam toita nüüd peab vald sellele olukorrale lahenduse
leidma.
võõraid kasse. Tavaliselt on sellistel puhkudel
Vallavalitsus koputab inimestele südamele, et kui
sama stsenaarium – lisaks enda kassidele tuleb
veel mitu tükki juurde ja nii jõutakse olukorda, kus hakatakse toitma hulkuvat looma, siis toitja ongi
selle looma peremees.
kassikari käib üle jõu.
Targem on hulkuvast loomast teatada kohe valda,
Probleem algab inimestest, kelle hooletuse tõttu
vallavalitsus reageerib infole ja loom toimetatakse
lemmikloom hulkuma pääseb ja seejärel neist
varjupaika.
kaastundlikest, kes hulkuvaid loomi toidavad.
Kui leidja otsustab aga looma mõnda aega enda
Paraku on see surnud ring – mida rohkem
hulkuvaid loomi toidetakse, seda mugavamalt nad juures kostil pidada, siis tasub varjupaiga arve
leidja.
end tunnevad ja rohkem neid tekib. Nii-öelda
Viru-Nigula Vallavalitsus
päriskodu hulkuvatele loomadele pakkuda ei

Töötukassa – partner vähenenud töövõimega inimestele

2016. aastal käivitus Eestis töövõimereform, mis muudab senist töövõime hindamist ja toetuste
maksmist, ja mis veelgi olulisem – võimaldab vähenenud töövõimega inimestel oma töö- ja
igapäevaeluga paremini toime tulla. Reformi tulemusel koonduvad töövõime hindamine,
töövõimetoetuse maksmine ja vähenenud töövõimega tööealistele inimestele mõeldud teenused
töötukassasse.
Alates oktoobrist 2015 on meil tööl juhtumikorraldajad, kes on valmis nõustama just
vähenenud töövõimega inimesi ehk neid, kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline või
puuduv töövõime. 1. juulist 2016 korraldame töövõime hindamist ja toetuse maksmist.
Töötukassasse hindamisele tuleb tänastel töövõimetuspensionäridel pöörduda alles siis, kui
hakkab kätte jõudma püsiva töövõimetuse otsuses märgitud tähtaeg. Inimesi, kellele on
määratud töövõimekaotuse protsent tähtajatult, ümber ei hinnata ja nad saavad edasi
töövõimetuspensioni.
Vähenenud töövõimega inimesi toetavad erineval viisil töötukassa, sotsiaalkindlustusamet ja kohalik
omavalitsus. On inimesi, kes vajavad tuge kõigilt kolmelt, kuid kindlasti ka neid, kellele piisab üksnes
töötukassa teenustest. Töötukassasse pöördumisel vaadatakse koos nõustajaga üle inimese vajadused
tööelus püsimiseks või sinna naasmiseks ja tehakse kava, kuidas teda kõige tulemuslikumalt aidata. Kui
keegi vajab lisaks tuge ka sotsiaalkindlustusametist või kohalikust omavalitsusest, saab ta sinna
pöördumiseks töötukassast asjalikku nõu.

Sobiv teenus vastavalt vajadusele
Loomulikult on tööelus osalemiseks kõige tähtsam inimese enda soov ja tahe. Töö leidmiseks
või senise töö säilitamiseks vajalikke teenuseid pakub töötukassa tööotsijatele ja tööandjatele
juba täna. Kui inimene on pöördunud töötukassa maakondlikku osakonda, saame välja
selgitada, milliseid teenuseid ta vajab, ja kokku leppida nendes osalemine. Näiteks kui on vaja
täiendada või omandada erialaoskusi, pakume koolitust või tööpraktikat.
Noorte ja pikaajaliste töötute töölevõtmisel maksame vajaduse korral tööandjale palgatoetust ja
hüvitame töötaja koolituse kulu. 1. jaanuarist 2016 saame tööandjale hüvitada koolitusega
seotud lisakulud, mis on tingitud vähenenud töövõimega töötaja puudest või terviseseisundist.
Näiteks kui töötaja vajab koolitusel osalemiseks viipetõlki, saame selle tööandjale hüvitada.
Lisaks saame abistada vähenenud töövõimega inimesi tööintervjuul, anname neile
kasutamiseks tööks vajaliku abivahendi või hüvitame tööandjale vähenenud töövõimega
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töötaja vajaduse järgi kohandatud töökoha kulud. Kui töötaja vajab tööülesannete
omandamisel tavapärasest rohkem juhendamist või tuge, hüvitame tööandjale tugiisikuga
seotud kulu.

Uuest aastast jaguneb rehabilitatsioon kaheks – sotsiaalseks, mida pakub
sotsiaalkindlustusamet, ja tööalaseks, mida pakub töötukassa. Tööalane rehabilitatsioon on
mõeldud inimestele, kelle tegutsemine on tervise või puude tõttu takistatud, rehabilitatsioon
õpetab puude või tervisehäirega toime tulema ning aitab kohaneda tööeluga.
Abi vajadusest sõltuvalt tegelevad inimesega näiteks tegevusterapeut, füsioterapeut,
eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja, psühholoog, kogemusnõustaja. Töötukassa nõustajaga
koos vaadatakse, mis eesmärgil inimene rehabilitatsiooni vajab, ja seejärel saab ta ise endale
teenusepakkuja valida. Töötukassa tasub rehabilitatsiooni eest vajaduse järgi aastas kuni 1800
eurot.
Kui töövõime on vähenenud mõne elumuutva õnnetuse või haiguse tõttu, võib motivatsiooni
leidmisel olla abi kogemusnõustamisest. Samasuguse terviseprobleemiga nõustaja aitab leida
enesekindlust, et igapäevaeluga toime tulla ja tööle naasta.
Vähenenud töövõimega inimestele, kes kohe ei ole valmis tavalisele töökohale asuma, pakub
töötukassa uuest aastast kaitstud töö teenust. Teenuse kestus on kuni 24 kuud, selle jooksul
liigutakse sisuliselt töö harjutamisest avatud tööturul töötamise toetamiseni. Kõigepealt
hinnatakse, millist tööd inimene teha suudab, õpetatakse ja harjutatakse vajalikke tööoskusi.
Seejärel asub inimene tööle kaitstud töö tingimustes, kus ta saab teha jõukohast tööd talle
sobivas töökeskkonnas ja tempos koos juhendajaga, ning samal ajal aidatakse tal leida sobivat
püsivamat töökohta. Töötukassa poolt pakutava kaitstud töö eesmärk on aidata inimene teenuse
lõppedes iseseisvalt töötama.
Jaanuaris 2016 hakkame maksma töölesõidutoetust tervisehäirega inimestele, kes ei saa kasutada tööle
sõitmiseks ühistransporti. Toetust makstakse 93 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26 eurot
ühe päeva eest ja 300 eurot kuus. Kokku on toetust võimalik saada 12 kuu eest kolme aasta jooksul. Kui
aga inimene vajab ühistranspordiga tööle jõudmiseks saatjat, hüvitatakse saatja sõidukulu iga saatjaks
oldud päeva eest sõidupiletite alusel, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe päeva eest.
Oluline on koostöö
Töövõimereformis on oluline roll tööandjatel. Praeguses tööturu olukorras, kus iga kätepaar on
oodatud, ei ole põhjust lasta end juhtida eelarvamustest ega hirmudest.
Töötame selle nimel, et leida sobivale töökohale sobiv töötaja ja vastupidi. Nõustame tööandjaid,
kuidas luua eri puudeliike arvestav töökeskkond, abistame värbamisel ja oleme valmis pakkuma tuge
hiljem tekkivate probleemide lahendamisel. Julgustame tööandjaid looma paindlikke ja osaajaga ning
kodus töötamise võimalusega töökohti. Töötukassa koostööpartnerite juures töötab mitmeid vähenenud
töövõimega inimesi, kelle vajadustest lähtuvalt oleme abistanud tööandjat töökoha ümberkorraldamisel.
Vähenenud töövõimega inimestele mõeldud teenuseid, välja arvatud töövestlusel abistamise ja kaitstud
töö teenust, osutame ka töötavatele inimestele, kes vajavad vähenenud töövõime tõttu tuge töökohal
püsimiseks. Oma teenuste kujundamisel oleme teinud koostööd vähenenud töövõimega inimeste
esindusorganisatsioonidega ja arvestanud nende soovitusi. Meile on oluline meie teenuste kasutajate, nii
töötajate, tööotsijate kui ka tööandjate tagasiside, sest seda arvestades saame oma teenuseid vajaduse
korral täiendada ja paremaks muuta.

Helle Ruusing, Eesti Töötukassa meedianõunik
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VALLAVALITSUSE TEADE:

Viru-Nigula Vallavalitsus teatab, et on
peremehetuna arvele võtnud järgmised
ehitised:
1. Viru-Nigula alevikus Vasta tee 4 asuv
kuur. Ehitise viimased omanikud on Kaie
Kuusk ja Tõnu Lääne.
2. Viru-Nigula alevikus asuvad Maarja
kabeli varemed. Varemete viimane omanik
oli Rakvere rajooni TSN TK Kommunaal majanduse osakond.
Kõigil, kellel on vastuväiteid eelpool
nimetatud ehitiste peremehetuks
tunnistamise kohta, esitada need kirjalikult
hiljemalt 20. märtsiks 2016 Viru-Nigula
Vallavalitsusele aadressil Kirikaia 2, ViruNigula alevik 44001, Lääne-Viru maakond

*

*

*

Sünnipäevad jaanuaris

Virve Sipria – 86 (08.01.)
Helju Noormaa – 85 (16.01.)
Ants Uustalu – 80 (13.01.)
Marat Šumanov – 80 (21.01.)
Elvi Liivakivi – 80 (25.01.)
Eha Leppikus – 75 (25.01.)
Vaike Tiimus – 75 (30.01.)
Maie Takk – 75 (30.01.)
Meida Puhilas – 75 (31.01.)
Reet Muttik – 70 (06.01.)
Ülo Heinsaar – 70 (09.01.)
Kersti Matti – 70 (15.01.)

Palju õnne !

Viru-Nigula Vallavalitsus algatas
22.12.2015 a korraldusega nr 207
Jaatsalu kinnistu detailplaneeringu.
Planeeritav ala asub Mahu külas,
suurus 30,47 ha katastritunnus
90201:001:0342
Detailplaneeringu eesmärk: kinnistu
jagamine kruntideks, maa sihtotstarbe
muutmine, ehitusõiguse, tehnovõrkude
paigutuse ja olulisemate arhitektuursete
tingimuste määramine.
Finantseerija OÜ Robin Wood Trading
tasub detailplaneeringu avalikustamise,
koostamise ning detailplaneeringust
tulenevate ehitustööde ja
investeeringute kulud vastavalt
sõlmitud lepingule.

Lähme Nugerile ajalugu ja
loodust avastama

T

õnisepäeval 17. jaanuaril toimub teine
tervisepühapäev Nugeri külas.
Tõnisepäeva peetakse talve
keskpaigaks. Vanarahva tarkuse järgi pidi
tõnisepäeval loomatoidust pool alles olema.
Tõnisepäeval ei tohtinud kedrata: siis sead ei
sigi ja lambad hakkavad "ümber käima".
Ka kalavõrku ei tohtinud kududa ega
parandada. Tõnisepäeval tuli treppi pesta, siis
pidi peale talve rikkus majja tulema.
Tõnisepäeva söögiks oli seapea või seakõrvad
siis pidid sead sigima.
Tõnisepäeva ilma järgi ennustati suvist
heinaaega: tõnisepäeval kellaaeg 9-st 15-ni
vastab suvel ajale 25. juunist 30. juulini ehk 1
tund tõnisepäeval tähendab 5 päeva heinaaega.
Nugeri küla kohta kirjutab August Krikmann
(sünd 1870.aastal) omaaegses Viru-Nigula

kihelkonda kirjeldavas ülevaatekogumikus
järgmist:
Soo sopis, ligi Nigula kirikut asub Nugeri
(Nucker) küla väheste taludega. Ajalooline
küla ase. Suurest käidavast teest eemal omab
küla vaikse iseloomu ja rahulise pesapaiga.
Eemaldatud rahvarikkamaist kohtadest, on
külaelanikud tagasihoidlikud ja peaaegu
häbelikud teiste inimeste vastu. Põllud
kandvad vilja, kui hoolega töötatakse,
heinamaad tavaliselt rohtu, kuid õhk on soo
poolt puhuvate tuulte puhul iseäralik –
Mädaveega üle külvatud suur lahmakas
soomaa aurab õhku mittemeeldivat lehka, mis
pilvedena katavad rabapinda ja lähedal olevat
küla. Küla taga on üksik väike maalapikene
Tipu, kus elas prohvet Ahu Indrik saja aasta
eest. See mees kuulutas mõlemad ilmasõjad
ette. Kutsala külast kuni Nugerini olla vanal
ajakl suur tee läbi soo tehtud, mis ühendas
Kundat kihelkonna tagalaga. See Wagundi
(Varudi?) Kunda tee olevat topograaf Nikolski
kaartil 1682. aastast sirgjoonena äranäidatud.
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Missugune Nugeri küla täna välja paistab, kas
elanikud on seal häbelikud ja kas soo veel
mädalehka levitab, võivad kõik ise teada
saada, kui seda paika külastavad.
Meie matkamängus piirdutakse vaid väikese
sissepõikega küla lõunasoppi. Küla kontuur
meenutab veidi kohmakat karu, kes on end
tagajalgadele ajanud. Karu ongi üks selle küla
asukatest, kes end vahel Tipusaare
metsanurgas külarahvale on ilmutanud.
Lisaküsimused punktides on peamiselt seotud
jahindusega, mille kohta leiab vastuseid
internetist. Üksikutes punktides teekonnal
testivad staažikad jahimehed matkajate
praktilist nutikust ja osavust.
Täna on Nugeri külas 4 majapidamist
püsielanikega, ülejäänud on kas maha jäetud
või ajutiselt kasutuses. Nugeri külas on kokku
12 elanikku, 5 naist ja 7 meest. Vanim on 86-,
noorim 5-aastane.
Ene EHRENPREIS
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