Hind 0,2 €
RR Lektus AS
renoveerib
kauplusehoonet
Viru-Nigulas
Alates augustist käivad põhjalikud
ehitustööd „Meie“ kauplusehoone
juures. AS RR Lektuse juhataja
Rein Reinvee sõnul on hetkel
põhitöödeks kogu maja
soojustamine vastavalt
tänapäevastele nõuetele,
amortiseerunud kande konstruktsioonide uuendamine ja
uue voodri panemine.
„Väga paljud meie poed asuvad
just külades ja maapiirkondades,
olles antud kogukonna kodupoeks.
Soovime olla ka Viru-Nigulas
heaks ja hubaseks kodupoeks, kus
pakume tooteid soodsate
hindadega. Investeerime Viru-
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Nigulasse eelkõige kahel eesmärgil: on tähtis, et pood saaks veelgi
kaunim, kuhu klientidel oleks hea tulla ning teisalt panustame
järjest enam energiatõhususele“, lausus R. Reinvee.
„Meie“ kauplusekett tegutseb täna 12 maakonnas ja ketis on
kokku 65 poodi.
Viru-Nigula kauplusehoone renoveerimistööd plaanitakse
lõpetada oktoobri esimeses pooles.

Tekst ja foto: Marit Laast

Ohutusalane teabepäev eakatele
14. oktoobril 2016 kell 11-14 toimub Sõmeru
vallavalitsuse hoones eakate ohutusalane
teabepäev. Üritusele on oodatud kõik aktiivsed
eakad inimesed, pensionäride ühingud,
päevakeskused, huviringide liikmed ja kõik teised
huvilised.
Teabepäeva raames räägime kodude tuleohutusest
ja küttesüsteemide hooldamisest, tuletame meelde
helkuri kandmist ja ohutust liiklemisel. Peale selle
Häirekeskus tuletab meelde, kuidas on kõige
õigem helistada hädaabinumbrile, et abi jõuaks
kohale võimalikult kiiresti. Teadmisi jagavad ka
MTÜ Ohvriabi töötajad.

Pakume erinevaid võimalusi üritust nautida ja
kaasa lüüa:
 kontsertprogramm
 võimalus mõõta vererõhku, veresuhkrut ja
kolesterooli
 pirukad ja soe jook hea tuju ja energia
säilitamiseks
 loterii ja üllatused
Varem on eakate teabepäevad Lääne-Virumaal
läbi viidud Rakveres, Väike-Maarjas ja Tapal.
Ohutuspäeva korraldajateks koostöös Sõmeru
vallavalitsusega on Päästeameti Ida päästekeskus,
Politsei-ja Piirivalveameti Ida prefektuur, LääneViru Maavalitsus, Häirekeskus, MTÜ Ohvriabi ja
MTÜ Korstnapühkijate Koda.

Suurematel gruppidel palume enda tulekust teada
anda ennetusbüroo vanemspetsialistile Milvi
Kompusele telefonil 53 456 665 või meilitsi
milvi.kompus@rescue.ee
Üritusel osalemine on tasuta!
Olga Eskor
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
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Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: olga.eskor@rescue.ee
+372 513 4187
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795

RAHVAKALENDER
Oktoober – kolletuskuu, porikuu, kooljakuu

P

õllul said tööd tehtud, jäi sügiskünd ja kohati
veel linad vedada. 15. kuupäev oli praktiliselt
tööde lõpupäev, kuid kui vaja, künti talve
tulekuni.
Kolletuskuul pandi rõhku esivanematele. Iga
kuufaasi neljandal päeval toimus esiisade
austamine või tõrjemaagia päev – sellest ka
kooljakuu nimetus.
Neljandal neljapäeval pärast hingedeaja algust, 22.
– 4. (26. – 28) oktoobril peeti suguvõsade
kokkutulekut, kus peamiseks tegevuseks oligi
eellastele lugupidamise avaldamine. Kolm päeva
kestvast kokkutulekust võtsid osa ka külaelanikud,
kes aitasid selle kordaminekule kaasa. Iga pere
poolt toodi kukk, suurtel pidudel ohverdati härg,
sikk või jäär. Neid kõiki pritsiti püha allikaveega.
Loomad olid enne elu kaotust kaunistatud
metsaandidest pärgadega – kuuseoksad, samblad,
millel pohlad jne. Pärast võeti palvete saatel
vanikud maha ja viidi jõe äärde, lastes nad
voolavasse vette. Võis ka järve, mitte iial allikasse.
Ohvriloomad tükeldati, iga pere tükist pandi kild
püha kivi kõrval olevasse auku või kivi peale.
Lindid seoti pühale puule ja seejärel hakati
toidutegemise platsil süüa tegema. Ohverdamine
viidi läbi haldjatele, mitte esivanematele.
Viimased kutsuti ligi ainult söömingule.
Kui esiisad olid söönud (toidud ei auranud enam
tugevasti), hakkasid kõik sööma. Teisel
pidupäeval viidi kalmudele mune, leiba, liha, pisut
soola ja kolm lonksu viina, õlut. Hingi oodati koju
igal juhul, vaatamata sellele, et hauale toodi ande
või kutsuti ohvriplatsile sööma. Kodus oli kolm
päeva neile koht laua otsas olemas, seal põles ka
küünal. Kolmandal õhtul enne keskööd saadeti
hinged oma kohale öeldes: „Tulete kui teid
kutsutakse.“
Neil kolmel päeval hoolitseti ainult karja eest,
muid töid ei tehtud. Toidud pandi valmis enne
pühi. Pidude ajal juhtus suguvõsadevahelisi tülisid
ja kraaklemist. Noorsugu oli teisest päevast

omaette pidus ja vanemad
omaette peos – igal oma laud, koht.
Nii need suguvõsa peod olid. (Lühidalt A.
Heintalu pere-suguvõsa Hingedepäevast)

2. oktoober – kaitseinglite päev
Christine Astelli ingliteraamatus on ära toodud
suured ja armastatud inglid:
1. Miikael – kaitse peaingel ja sõjamees.
2. Gabriel – kuulutamise, juhtimise ja
ülestõusmise ingel. Oli naissoost. Kuulutas ette
Ristija Johannese ja Jeesuse sündi. On sündimata
laste hingede kasvataja ja õpetaja 9 kuu jooksul.
3. Raafael – arst, ravitseja, ravitsemise peaingel.
4. Uuriel – rahu, pääsemise, abi peaingel.
5. Chamuel – armastuse peaingel (tänu, ilu,
kaastunne) Oli koos Gabrieliga Ketsemani aias,
kui Jeesus palvetas.
6. Jophiel – valgustuse peaingel. Tarkus, valgus,
inspiratsioon. Kunstnike kaitsja.
7. Zadkiel – rõõmu ingel. Takistas Abrahami
Iisaki ohverdamisel. Tunnuseks violetne leek.
Kõige võimsam ja jumalale lähedalolevam ingel
on Metatron. Inglite kuningas. Oli kunagi olnud
inimene, Eenok (Mo I raamat). Metatron olla
toonud Iisraeli lapsed kõrbest läbi, ta oli ka
Aabramit takistanud nagu Zadkiel.
Need on taevased inglid. Maa peal öeldakse
inimeste kohta, kes rõõmu toovad, head teevad ja
nõrgemaid kaitsevad, ka ingel. Neist on laulegi
loodud. Võib-olla on nende tegevus kõrgemate
poolt juhitud ? Igal juhul on armas teada, et inglite
päev olemas on.

5. oktoober – õpetajate päev
Uuem. Koolis toimub pidulik aktus, lapsed
esinevad. Sellel päeval või päeva paiku annab
lõpuklass noorematele klassidele tunde.

9. oktoober – lõikustänupüha
Suur püha oktoobrikuu teisel pühapäeval.
Kirikusse viiakse lilli ja viljapäid, on armulaud.
Püha sisu ja mõte on seotud tänulikkusega põllult
saadud saagi eest. Sellel aastal on see küll poole
väiksem, kuid parem kui mitte midagi. Aiaviljad
on ilusad. Sellel päeval tasub mõelda, kui

lugupidavalt me leiba suhtume, lapsena õpetati
meid mahakukkunud leivatükile suud andma.
Päeva võiks rohkem tähistada.
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2500 a vana, algupäraselt pidutseti suve lõpetuseks
surnute jumala Samhaini auks. Usuti, et Samhain
muudab nad vaimuks, kummituseks, haldjaks või
14. oktoober – kolletamispäev
nõiaks, sellest ka õudsed maskid ja riietus.
Lehtpuud ja rohttaimed on koltunud, kuu lõpul
Umbes 700. aastal võeti see traditsioon üle ka
jääb mets raagu. Pole ka imestada, sest järgmine
kiriku poolt ning hakati seda tähistama kevadel.
kuu on talvekuu.
Paavst Gregorius III (731 – 741) viis päeva
15. oktoober – hõimupäev
sügisele.
Uuem, on lipupäev. Tähistatakse oktoobrikuu
Tähtpäeva tunnuseks on õõnes kõrvits (algselt
kolmandal laupäeval. Siinsed kultuuri-hariduse
kaalikas), mille külje peal on nägu ja sees põlev
töötajad on korraldanud koolis ja rahvamajas
küünal. Käiakse ringi kostüümides. Lapsed
sugulasrahvaste päevi, kus liivlased, ersakollitavad naabreid, korjavad perest peresse käies
moksalased, udmurdid, mordvalased olid
tulepuid suure lõkke jaoks. Lõkkest viidi põlevaid
külalisteks. Mõned neist andsid kontserdi,
söetükke kodudesse, kus süüdati tuli
üheskoos maitsti meie poolt valmistatud, kuid
inimestevahelise ühenduse heaks.
nende retseptide järgi tehtud sööke. Laual olid
Samhainiks tulid karjused mägedest alla, kari jäi
handi-, mari- ja komi toidud.
koju ja algas tubane töö. Oli viljalõikuse lõpuaeg,
16. oktoober– maailma toidupäev
oodati esivanemate hingesid koju nagu meilgi.
Uuem, sellel päeval läheb mõte kohe toidule – et
Ohverdati loomi, mõne ajaloolase arvates ka
nälga näha ei saaks.
inimesi. Seda viimast ei ole meil õnneks
17. oktoober – rahvusvahelise vaesuse
täheldatud.
likvideerimise päev
Halloween on ka ennustamise aeg. Ennustati
Uuem, vaesus on suhteline mõiste nagu enamik
peamiselt õuntega, Inglismaal pähklitega.
asju siin ilmas. On vaeselt elavaid õnnelikke ja
Halloveen tõlgituna tähendab pühakute õhtut, on
rikkalt elavaid õnnetuid. Ei tohiks olla olukorda,
laupäevaks juba 1. novembril olevale kõigi
kus tühja kõhuga peab magama minema ja
pühakute päevale. Tähistamine hoogustus 1980. a
hommikul pole iva hamba alla pista.
lõpul.
18. oktoober – evangelist Luuka päev
Meie 3. klassi lapsed teadsid rääkida:
Luukapäev. Piiblit lugenud inimene teab.
„Siis on näidend koolis. Kodus kõrvits lõigatud ja
26. oktoober – midruskipäev
tuli sees. Käiakse ukselt uksele ja küsitakse – kas
Tuntud Ida-Eesti õigeusualadel. Ühisjooni on tal
pomm või komm ? Kui kommi ei anta, tehakse
slaavlaste vanematepäevaga. Peamine on
uksele rist ja pannakse toores muna uksematile, et
suguvõsade kogunemine, surnute mälestamine,
kui toast välja astud ja veel muna peale, siis on see
toidu haudadele viimine – väga sarnane sellega,
plöda. Vahel öeldakse halloweenitajatele, et minge
millest eespool A. Heintalu jutus kirjas on. Peipsi minema, tulge õigel ajal (mardipäeval).
ääres kutsutakse püha kirmasteks.
Natuke õudsed ja saladuslikud tondilood sobivad
28. oktoober – simunapäev
hästi pimedasse aega.
Apostlite Siimona ja Juuda järgi. Meie vallas on
Oktoobrikuu kohta on palju ennustavaid
Simunamäe küla. Oktoobri viimasel pühapäeval
tähendamisi, näiteks: kui orav on oktoobriks
keeratakse kella tund aega tagasi.
talvemundri selga pannud, siis saame külma
31. oktoober – usupuhastuspüha
sügise. Kui rebane karva vahetab, tuleb talv
Reformatsiooni aastapäev. Tänavu 500.
varakult.
31. oktoobril vastu 1. novembrittoimuvad
Kui kärbseid ja parmusid on näha oktoobri keskel,
põhjamaades pidustused, meil ei ole eriti kanda
siis tuleb pikk ja sügava lumega talv. Külm
kinnitanud. See on halloween. Google´ist on teada, oktoober tähendab sooja veebruari ja lühikest
et ta langeb kokku läänekristliku
talve. On oktoober soe, tuleb pikk talv ja külm
pühakutepäevaga, kuid tõenäoliselt on juured
küünlakuu. Oktoobri lõpul vihm annab hea aasta ja
paganlikes keldi rituaalides. Väljarännanud
jõuluks tuisused ilmad.
iirlased juurutasid halloweeni Põhja-Ameerikas ja Käes on omamoodi kaunis sügiskuu.
sealt tuli ta tagasi Euroopasse. On mitmeid
Heili TARJAN
arvamusi, üks tüüpilisem on, et päeva seostatakse Kasutatud: A. Heintalu „Estide (tšuudide)
keldi Samhain festivaliga, mille nimi tuleb vanahingestatud Ilm“
iiri keelest ja tähendab suve lõppu. Keldi rituaal on Aitäh Anu Laidinenile ja Virve Lehtmale.
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Kakssada aastat talurahvarahutustest Viru-Nigula kihelkonnas
1816. aasta 23. mail kinnitas tsaar Aleksander I
Eestimaa talurahvaseaduse, millega talupojad
kuulutati isiklikult vabaks.
Maa jäi endiselt mõisnike omanduseks. Taas levis
üle maa väljaastumiste laine. Veel enne kui uus
seadus jõustus, astusid välja Kalvi mõisa
talupojad, kes üsna üksmeelselt kaitsesid oma küla
noort talumeest Ado Mae Jaani (hüüdnimega Nulli
Jaan). Üheskoos otsustati „abivaime lõikusele
mitte anda ja mitte kedagi lasta mõisa
karistamisele viia“.
Talumeeste eesotsas oli Nulli Jaan, sündinud 1789.
aastal Kalvi mõisale kuuluvas Koila külas Ado
Mae Jürri ja Marja peres. Peale isa surma 1807. a
oli rentnik Kalvi mõisa maadel Koila külas, ei
kannatanud mõisavalitseja toorest käitumist
teorahvaga ja protestis üle jõu käiva töökoormuse
pärast.
Jaanil oli Kalvi mõisas kokkupõrge valitsejaga,
mille eest määrati talle 100 hoopi vitsu. Jaan
sellele otsusele ei alistunud ja kui adrakohtunik
tuli Jaani kinni võtma, siis Koila küla rahvas ja
ümberkaudsed talumehed ei andnud Jaani
ametivõimudele välja. Kui taheti Jaani vahistada,
siis rünnati kohtuhärrat kivide ja kaigastega.
Teade mässust Eestimaal saadeti Peterburi
sõjaväeringkonda. Saabusid vene ratsaväelased
saksa ohvitseride juhatusel. Kaheksa meest,
eesotsas Nulli Jaaniga vahistati ja viidi Rakvere
vangimajja.
Koila rahutuste arutamine toimus 1816. aastal.
Kohut peeti sõjaväe kaitse all Rakveres Viru-Järva
meeskohtus.
Kohtu koosseisu kuulusid parun R.G.Rosen,
H.von Fersen; P.von Brewern. Sekretäriks oli Carl
Christjan Hoeppener.
Vastuhakkamises mõisteti süüdi 10 isikut.
Karistused olid järgmised:
40 paari (120 hoopi) vitsu ja Siberisse mõisteti
Nulli Jaanile ja peremees Kimsi Maddisele;
30 paari (90 hoopi) vitsu määrati 5 isikule. Need
olid Peene Mardi Jaan, Esko Jaan, Kangru Jaan,
Peebu Tõnis, Lauri Weski Nigulas.
20 paari (60 hoopi) vitsu määrati Rätsepa
Toomasele.
15 paari (45 hoopi) vitsu Esko Nigulasele ja Pungo
Antsule. Noomida said ja mõisapolitsei alla anti
Harikase Maddis, tema naine (nime pole märgitud)
ja Alametsa Jüri.

Kohtuotsus kuulutati süüdimõistetutele välja 23.
oktoobril 1816. aastal ja kandis numbrit 321.
Hiljem toodi mehed sõjaväe valve all Viru-Nigula
kiriku väravasse ja peksti neid kolmel pühapäeval
järgemööda kirikupostis. Vange hoiti Kalvi
mõisas. Samal ajal saadeti käskjalg tagasi Koila
külasse teatega, et mõis vange ei toida. Nii tuli
käia omastel leivakottide ja piimalähkritega
vangikongi vahet. Külarahvale said nuhtluseks
veel ka vene soldatid. Nende vägivallategude
kohta saatnud isegi Vao mõisnik Stackelberg
kubernerile noodi. Jaanil õnnestus vahepeal
põgeneda, aga tabati varsti. 28. jaanuaril 1817.
aastal oli Viru-Nigula kirikuesisele rohkesti
rahvast kokku aetud. Vastavalt 1754. a määrusele
ja kohtuotsusele põletati häbiposti külge seotud
Nulli Jaanile ääsi peal tuliseks aetud rauaga
sunnitöölise märk selja peale ja saadeti
sunnitöölisena 1817. a alguses Siberisse. Siberisse
saadeti ka teinegi sama küla talupoeg Kimsi Jaan,
kes esimesena Nulli Jaanile appi rutanud.
Koguteos „Virumaa“ 1996. a.
Mihkel Aitsam on kirjutanud jutustuse
„Õigusenõudjad sunnitöölise märgi alla“, milles
käsitleb Nulli Jaani lugu. See on ilmunud 1937. a
Päevalehes. Tegevuspaikadeks on Viru-Nigula,
Koila, Lemendi, Kalvi, Rannamõisa, Lauriveski,
Härjapea, Pada. Ilukirjanduslikku teksti on
põimitud arhiivimaterjalidest tolle sündmuse kohta
leitud andmed.
Kaks aastat hiljem ilmus Mihkel Aitsami sulest
Päevalehes nr 259, 24.09.1939. a artikkel „Nulli
Jaani kaaslased. Kadunud kohtuotsus leiti üles“.
Viimane käsitleb Riigi Keskarhiivis Tartus arhiivi
korrastamisel leitud kauaotsitud kohtuotsust, kus
on ära toodud karistatavate meeste nimed ja
karistusmäärad. Koila küla meeste
vastuhakkamise, Nulli Jaani põgenemise, uuesti
kinnivõtmise ja kohtuotsuse täidesaatmise kohta
leidus arhiivides täielikku kirjavahetust. Puudus
aga Nulli Jaani kaaslaste nimistu. Ametlikus
kirjavahetuses märgiti küll ta kaaslaste arvu, aga
mitte nimesid.
Andmed Nulli Jaani päritolu kohta pärinevad
Viru-Nigula kiriku personaalraamatust aastatest
1811 – 1835 EAA 1231.1.231 lk 9/364

Urve SAMEL

VALLAVALITSUSES
7. septembril
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba Ardo
Lünekundile puurkaevu
rajamiseks Ojakülas, Jaani
maaüksusele.
Kasutusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba Alexweld
OÜ-le kõrvalhoone laiendamisel
Kunda külas, Allika maaüksusel
Lasteaia kohamaksu tasumine
Tasuda Kunda Linnavalitsusele
lasteaiakoha eest Kunda linna
lasteaias „Kelluke“ kuni
31.05.2017.
Katastriüksuse jagamine
Nõustuda Lea Valterile kuuluva,
Kalikülas asuva Tammetõru kat.
üksuse jagamisega ja kahe
eraldi katastriüksuse
moodustamisega.
Kaugküttevõrguga liitmine
Liita Viru-Nigula alevikus Oja
tn 2 asuvad korterid 1 – 6 kaug-

küttevõrguga alates
1016/2017 kütteperioodist.
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22. septembril
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 630,15 € eest
kuuele avaldajale.
Kompenseerida koolieine
maksumus ning lasteaiatoidu
maksumus 2016/2017 õppeaasta
lõpuni 17 lapsel.
Ei rahuldatud ühte avaldust
põhjusel, et puudus
kuludokument.
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba Ivar
Reimerile üksikelamu
püstitamiseks Koila külas,
Pärnasalu maaüksusele.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
Väljastada
projekteerimistingimused Ranna
tee elamurajooni madalpingega
liitumise projekti koostamiseks
Letipea külas, Ranna tee

kaheksal kinnistul.
Viru-Nigula valla noorsootöö
kvaliteedi hindamise projekti
raames enesehindamise
läbiviimise komisjoni
moodustamine
Nimetada ajutine komisjon
koosseisus:
Esimees: Raido Tetto – ViruNigula vallavanem
Liikmed: Krista Leppik – Vasta
Kooli huvijuht
Ene Ehrenpreis – valla
arendusspetsialist
Marju Kees – spordihoone
juhataja.
Kasutusloa väljastamine
Anda välja kasutusluba Andrei
Siljutinile üksikelamu
püstitamisel Kaliküla vkt 36
maaüksusel.
Lasteaia kohamaksu tasumine
Tasuda Kunda Linnavalitsusele
lasteaiakoha eest Kunda linna
lasteaias „Kelluke“ kuni
31.08.2017.

UUS SEPTEMBRIKUUS ...

S

eptembrikuus on eriti sobilik kirjutada koolist ja koolialguse teemadel. Möödunud on soe ja
mänguderohke suvi ning aeg on keskenduda koolitöödele.
September oli Vasta kooli jaoks väga eriline kuu. Juba esimese koolipäeva aktusel võis iga õpilane,
õpetaja, lapsevanem ja külaline märgata koolivormides lapsi. Sellest õppeaastast kasutab Vasta kool
koolivormi. Soovituslik on kanda igapäevaselt seljas vähemalt ühte koolivormi eset- olgu see siis
pihikseelik, vest, polosärk, kardigan või lips. Pidulikel puhkudel kanname aga võimalusel kõik
koolivormi.
Uus koolivormi tellimisperiood avaneb 27.aprillil ning kestab 26.juunini. Olge siis varmad esemeid
juurde tellima, et 1.septembri aktusel koolivorm seljas uhkelt uuele aastale vastu astuda.
Esimese koolipäeva aktus oli eriline ka päris suure esimesse klassi astujate arvu poolest. Oma esimest
kooliteed alustas 17 last. Lisa tuli ka teistesse klassidesse ning tänaseks on Vasta kooli õpilaste arv 110.
Esimesel septembril saabusid peale suvepuhkust ka lasteaeda "Mõmmik" kolm rühmatäit lapsi (48
mudilast). Rühmades toimusid lõbusad tutvumised uute rühmakaaslastega ning kohtumised vanade
sõpradega. Lasteaiapere käis saalis kõik koos 1. sept. tähistamas ja pärast söödi väga maitsvat torti.
Kõik väiksed ja suured tänavad tordi eest!
Muudatus on toimunud koolis ka klassiruumide näol. Kui varem oli meie algklasside maja üksnes 1.4.klasside õpilastele, siis täna asuvad nende koduklassid peamajas. Leidsime, et nii on lastel rohkem
ruumi õppimiseks ja vahetundidel ringiliikumiseks.
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Traditsiooniks on saanud sügisene spordipäev esimestel septembrikuu päevadel. Nii toimuski
2.septembril Vasta kooli spordipäev Viru-Nigula staadionil. Õpilased osalesid sporditeemalises
viktoriinis, võtsid mõõtu palliviskes, kuulitõukes, jooksudistantsil, hoota kaugushüppes.
6.septembril toimus koolipildistamine. Ka siinkohal oli märgata väikeseid muudatusi. Tavaliselt on
pildid saadetud alati kooli ning seejärel said kõik soovijad välja valida omale sobivaimad fotod ning
ülejäänud Pildikompaniile tagasi saata. Sel aastal muudeti piltide tellimine veebipõhiseks. Annan
siinkohal edasi Pildikompanii vabandused mõningate segaduste pärast. Järgmisel aastal jääb piltide
tellimise põhimõte küll samaks, kuid püüame kasutusele võtta meetmeid, mis muudaksid
pildistamispäeva ladusamaks.
9.septembril viibis Vasta kooli 9.klass projekti „Minu riik“ raames Tallinnas. Muu hulgas külastati ka
Riigikogu.
15.septembril viisid Vasta kooli TOREkad läbi suve sünnipäevalaste ja septembrikuu sünnipäevalaste
õnnitlustseremoonia. Traditsiooniliselt tuli sel puhul õnnesoove ja heatujukallistust edasi andma ka
TOREVANTS. Laulsime sünnipäevalaulu ja sõime maitsvaid komme.
22. sept. toimus spordipäev lasteaias “Mõmmik” .Kahjuks ilmataat kimbutas ja see päev toimus saalis,
kuid lapsed lustisid ja nautisid sporditegemist.
29.sept. toimus
lasteaias “Mõmmik”
Mihklipäeva
mänguhommik.
Mängisime erinevaid
mihklipäeva mänge.
Aitäh lastevanematele,
kes olid loonud vägaväga ilusad ja
huvitavate ideedega
sügiskompositsioonid.
Kokku tuli kena
näitus.

27.septembril tunnustasid Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) ja Lääne-Viru maavalitsus Rakveres
Targas Majas maakonna parimaid õpetajaid ja teisi haridusvaldkonna tublisid. Tänuüritus toimus üleriigilise tunnustusürituse “Eestimaa õpib ja tänab” raames. Konkursile edastas oma kandidadaadid ka
Vasta kooli hoolekogu. Selleks, et välja selgitada parimaid, viidi läbi veebiküsitlus, kus oma arvamust
said kõik soovijad avaldada.
Sel aastal said tunnustatud järgmised haridusvaldkonnaga seotud inimesed:
Aasta suunaja 2016: Merike Trumm (Vasta kooli ja lasteaia logopeed)
Lääne-Virumaa elutööpreemia: Harri Laugas
Nominendid:
Aasta haridussõber- Viru-Nigula Hariduse Selts
Aasta klassiõpetaja- Eva Tingas
Aasta klassijuhataja- Krista Leppik
Aasta haridusjuht- Marge Oruste
Aasta hariduspere- perekond Liivakivi (Elvi Liivakivi, Lya Sepp, Lilyan Zaidullin)
Aasta põhikooliõpetaja- Tiina Rikkolas
Aasta tegu hariduses- Vasta kooli õuesõppeklassi liikumisväljaku rajamine

Krista Leppik
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Mälestusi Kunda meiereist

Me naised, virgad, usinad
ja mehed mitme moega.
166 aastat tagasi loodud Kunda meiereist sai
Veel kuulen kõrvus mürinat,
lõpuks Rakvere Piimatoodete Kombinaadi Kunda
siis hõiklemist ja juttu,
võitsehh, mille tegevus lõpetati 1992. aastal.
on jooksujalge müdinat,
Juulikuu lõpul kogunes kümmekond endist
„Too
piima, ruttu, ruttu !“
töötajat laguneva tööstuse juurde, et koos heietada
Nüüd
ruumid
tühjaks lõhutud
kauneid mälestusmõtteid ja vaadata vanu fotosid.
ja
seinad
paljaks
kistud,
Ühes telesaates nõjatus Fred Jüssi käega vastu
käib aknast sisse põhjatuul
vana laguneva palkmaja seina ja rääkis tolle
ja uksel vares istub.
hääbumise ilust. Ümber võitööstuse käies tuli see
Kuid, mis ma näen ! Üks peeglike
meelde – kui õige ta jutt on. Hoonete aeglast
on ununenud maha,
vananemist oma kõrvalprotsessidega on
ta
jäänud rippu seinale,
erapooletult vaadates huvitav jälgida, kui nad aga
ei
keegi
teda taha.
südamelähedased on, siis kaasneb suur nukrus ja
Siis heidan pilgu peeglisse
kahjutunne.
Paljud töötasid siin aastakümneid – Laine Pedanik, ja lähemale astun,
üks halli peaga eideke
Agnes Eerma, Liisi Jõõts, isegi üle kolmekümne
sealt vaatab mulle vastu
aasta.
Oh, peegel, palun vabandust,
Piima vastuvõtuplatvormil juteldes ja Agnese
sa harjund hoopis muuga,
ammuste tempude üle naerdes läks õhtupoolik
sind särasilmad vaadanud
lennates. Aitäh Elbe Tullile kokkukutsumise eest !
ja
piigad punasuuga.
Peapõhjuseks aga siin kirjutamiseks on Liisi
Kuid
kiire
lend on aastatel,
luuletus, mis oli ka riputatud võitsehhi seinapeegli
aeg,
see
ei
mõista nalja.
peale.
Ja
hallipäine
eideke
NOSTALGIA
läeb
tasa
uksest
välja.
Nüüd vestavad need vanad seinad
Liisi tuli Õisu diplomiga, läks mehele, loodi
mu enda elulugu.
pere.
Tööstus oli teiseks koduks nagu teistelegi
Kes olnud kord ja mida teinud
lähedal
elavatele töötajatele. Siin tehti tööd nalja ja
ning päevi igatsugu.
naeruga,
mis annab eeldada, et paigal on positiivne
Kõik kadunud mu kaaslased
energia.
kes siin-, kes sealpool piire,
Kas ajahammas pureb selle nii kaunis kohas asuva
vaid mina üksi otsimas
pika elulooga meierei täielikult rusudeks või
veel vanu orientiire.
juhtub ime ? Mina usun imedesse.
Kord töötasid siin masinad,
käis elu täie hooga.

Rakvere Ametikool kutsub
tasuta kursustele!
Rakvere Ametikool annab teada, et veel
on vabu kohti peagi algavatele tasuta
kursustele. Kursused on suunatud
erialase hariduseta täiskasvanutele,
keskhariduseta täiskasvanutele ja
aegunud oskustega tööealistele inimestele
vanuses 50+.
Lähiajal algavad kursused:
Rullmaterjalide paigaldamine, 80t
Savikrohvimine, 32t

Heili TARJAN

Kuivkrohvimine, 70t
Kõnniteekatete paigaldamine ja
paekivimüüritiste ladumine 80t
Puidupingi operaatori koolitus 60t
Keevitaja täiendkoolituseurosertifikaadi EVS_NE ISO 9606-1
omandamiseks 40t
Koostöö suhtlemisoskuse arendamine 40t
Valmistumine puhastusteenindaja tase 3
ja tase 4 kutseeksamiks 40t
Dekoratiivviimistlemine 60t
Täpsem info http://www.rak.ee/tasutakursused/
Info ja registreerimine 329 5035 või e-posti
aadressil maimu.poldma@rak.ee
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Viru-Nigula rahvamaja
oktoobrikuu sündmused
7. oktoobril kell 19.00 Haljalas
Haljala, Kunda ja Viru-Nigula ühine
hooaja avapidu. Esineb Viru-Nigula
näitering, mängivad „Viru-Nigula
Mehed“
22. oktoobril kell 20.00 Viru-Nigula
rahvamaja hooaja avapidu ansambliga
„Plaan B“.
Toimub ka disko, töötab baar.
26. oktoobril kell 12.00 pannkoogipäev
koolinoortele.
Kell 18.00 – 22.00 koolinoorte disko.

Sünnipäevad
oktoobris
Hilda-Marie Veiler - 90 (20.10)
Aino Elmik - 88 (26.10)
Efrosine Roikan - 86 (15.10)
Veera Mülla - 84 (31.10)
Enno Hussar - 83 (25.10)
Meeli Kartau - 81 (07.10)
Heljo-Koidula Võhma - 80
(01.10)
Uno Roopa - 75 (04.10)
Malle Reimer - 75 (04.10)
Rein Sprenk - 75 (16.10)
Palju Õnne !

Tänuavaldus
Suur lugupidamine nendele
auväärsetele inimestele, kes esitasid
meid “Lääne-Virumaa Aasta
õpetaja” konkursile elutöö preemia
kategoorias.
Õpetajad Malle ja Harri Laugas

Kunda Külaseltsi majas
15. oktoobril kell 19.00

Hooaja avapidu
Lõikuspüha tähistamine, nunnude
näitus, hoidiste degusteerimine.
Tantsuks mängib IVAR-bänd
Sissepääs 5.- eurot
Info 52 93 980

Gersamia OÜ pakub era- ja
tööstustarbijatele,
hajaasustusprogrammidele:
Veeseadmed – süvaveepumbad, survetõste
pumbad, reoveepumbad, salvkaevu
pumbad, hüdrofoorid, automaatika,
sagedusmuundurid, tarvikud jne.
Veetöötlusfiltrid – keemiavaba raua- ja
mangaanierastus filtrid, veepehmendus filtrid, RO-filtrid (pöördosmoos), UVlambid, pH-tõste filtrid, radoonfiltrid jne.
Filtermaterjalid – Green Sand, Birm,
Semidol, erinevad liivad, aktiivsüsi jne.
Keemiatooted vee ettevalmistamiseks
avatud, kinnistes ja poolkinnistes
süsteemides, keskküttesüsteemide
läbipesuks, veepehmendussool,
dosaatorpumbad.
Kõikidele pumbaseadme komplektidele,
filtersüsteemidele 2- aastane garantii,
hooldus ja tagatud varuosad.
Võta julgelt meiega ühendust ja me leiame
Teile sobiva lahenduse!
Jüri Radutski
GERSAMIA OÜ
Tel: 51 36 876
e-mail: juri@gersamia.ee
www.gersamia.ee
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