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„Möödun`d aegu meenutada hea on ...“

E

nne kui koolielu saab uue
hoogsa alguse, on sobiv
toimekat 2016 aasta lõppu
meenutada.
Novembrikuu, hingekuu algas
traditsiooniliselt hingedepäeva
hommikukogunemisega
2.novembril. Õpilastele kõneles
Allan Lilleorg ning Viru-Nigula
kalmistul süütasid Vasta kooli
õpilaskogu liikmed lahkunud
koolitöötajate auks nende
kalmudel mälestusküünlad.
Hingedepäeva tähistasid ka
lasteaia „Mõmmik“ kasvandikud.
„Liblikate“ rühma lapsed käisid
samuti sarnaselt kooliõpilastele
kalmistul küünlaid süütamas.
10.novembril toimus
õuesõppepäev 8. ja 9.klassi
õpilastele. Karjääriõpetuse tunni
raames külastasime Aqva Spa`d,
Hat Auto müügiesindust ning
Arkna mõisa. Noortele tutvustati
karjäärivõimalusi
kodumaakonnas, räägiti
ettevõtlusest ja ettevõtlikkusest.
Lisaks said õpilased kaasa lüüa
praktilistes tegevustes (nt Aqva
Spa restoranis salvrätikute
voltimistehnika katsetamine).
Päev avardas noortes nende
silmaringi ja oli väga inspireeriv.
Õpilased jäid väljasõiduga väga
rahule. Väljasõitu aitas
finantseerida lisaks Viru-Nigula
vallavalitsusele ka Lääne-Viru
Arenduskeskus.

11.novembril, isadepäeval toimus päeva tähistamine klassides.
Algklasside õpilastele käisid oma töid ja tegemisi tutvustamas nii
isad kui ka vanaisad.
Lasteaia „Mõmmik“ kasvandikud tähistasid isadepäeva üritusega
„Minu isa on Mart“. Isadel oli võimalus riietuda Martideks ja
võtta osa mängust "Me armastame Eestit." Nii lapsed kui ka isad
nautisid ühiselt koosveedetud aega väga.
18.novembril oli meie kooli 8.ja 9.klassi õpilastel võimalus
osaleda Sihtasutuse KredEx poolt korraldatud Karjääriretkel.
Retkele kandideerisime juba möödunud aastal, kuid tiheda
konkurentsi tõttu jäime võimalusest kahjuks ilma. Sellel aastal
täitsime taotluse ning meie suureks üllatuseks läbisime konkursi
väga hea tulemusega. Karjääriretk viis meid kokku LääneVirumaa ettevõtjatega (Agroproff Rakveres ja Kunrex Kundas).
21.novembril toimus kooli saalis kontsert „Tuhat aastat muusikattalutarest kontserdilavale“. Pärimusmuusikud Meelika Hainsoo ja
Kulno Malva viisid õpilased seiklusrikkale teekonnale, mis algas
tuhande aasta eest talutares ja lõppes tänapäeva
pärimusmuusikafestivali laval.

24.novembril tähistasime koolis kadripäeva.
Õpilastele tutvustati praktiliste tegevuste ja
läbimängu abil kadripäeva traditsioone ning
valmistati neid ette õhtuseks kadrisanditamiseks.
Õpitoas osales ka TOREvants, kes selleks päevaks
oli kostümeeritud ning kandis nime TOREsant.
Kadripäeva tähistasid ka lasteaia lapsed. Osalejad
riietusid kadrideks ning välja valiti ka kõige
ilusam kadrisant.
25.novembril said kooliõpilased vaadata Kunda
Ühisgümnaasiumi õpilaste etendusi Viru-Nigula
rahvamajas. Eriti meeldejäävaks jäi vaatajatele
Vene muinasjutu „Naeris“ ainetel loodud
tänapäevane näidend.
28.novembri hommikul süütasime esimese
advendiküünla nii koolis kui ka lasteaias. Lasteaia
kasvandikud alustasid jõuluaega „Jänkude“
rühmas, kus õpetaja Merike tutvustas päkapikkude
kodu ning nende tegemisi jõulude eel.
29.novembril külastas õpilasi Onu Ervini
Lasteteater ning etendus väga õpetlik näidend
„Elsa ja Anna võlumaal“.
Novembrikuus sai alguse meie kooli TORE
õpilaste poolt algatatud heategevuskampaania,
mille käigus koguti annetusi Virumaa kodutute
loomade varjupaiga heaks. Väga südantsoojendav
oli vaadata, millise hoole ja pühendumusega
kooliõpilased esemeid tõid. Paljud tõid loomadele
söögipoolist, kuid ohtralt oli ka vaipu, tekke ja
patju jmt. Lisaks toodi tarbeesemeid (söögikausid,
jalutusrihmad), mänguasju ning kassiliiva.
Väga tänuväärne on asjaolu, et nii mõnigi klass
jättis sellel aastal jõululoosipakid tegemata ning
selle asemel koguti ühiselt hoopis annetusi
koertele ja kassidele.
Aitäh ka 1.klassi õpilase Otto emale, kes toimetas
abivajajateni AS Dimediumi panuse- iga esimese
klassi õpilase poolt üks pakk loomasööki. Esemeid
kogunes väga ohtralt ning nende äraviimiseks
kasutasime kolme autot. 16.detsembril viisime
TOREkatega annetused abivajajatele. Lisaks said
kõik soovijad jalutada koertega või teha kassidele
pai.
Kahjuks ei olnud võimalik külla viia kõiki
annetajaid, sest suur seltskond inimesi mõjus
stressirohkelt niigi häiritud loomadele. Samas aga
on igaühel võimalus ka kampaaniaväliselt
varjupaika toetada, viies annetusi või teha
vastavalt oma võimalustele rahaülekanne, käies
loomadega jalutamas või võttes omale
lemmikloom just sealsete abivajajate seast.
Jõulukuusse jagus peale heategevuskampaania ka
ohtralt teisi meeldejäävaid momente.
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1.detsembril lõpetasime trimestrit ning kõik
õppijad said kätte õpitulemustega tunnistused.
2.detsembril võõrustasime Vasta mõisas kolleege
Aserist ja Kundast.
6.detsembril oli meie kooli 6.klassi õpilased
kutsutud külla Aseri kooli, kus ühiselt tähistasime
nigulapäeva. Lisaks Vasta ja Aseri koolide
õpilastele oli osalejaid ka Kundast, Maidlast,
Sondast ja Narvast. Võtsime osa töötubadest,
külastasime Aseri kooli muuseumituba ning
kuulasime Aseri muusikakooli õpilaste kontserti.
9.detsembril toimus spordisaalis meie kooli
traditsiooniline jõululaat. Laadale registreerus ligi
30 müüjat, lisaks veel müüjaid väljaspool kooli.
Müügiks pakuti maitsvaid hõrgutisi,
jõulukaunistusi, jõulukaarte ja muud käsitööd.
Pärast paaritunnist ostu-müüki olid rahul nii ostjad
kui ka müüjad. Kindlasti korraldame laada ka
järgmisel aastal. Ettevalmistusi selleks võib juba
kohe tegema hakata.
12.detsembril osalesid algklasside õpilased Kiviõli
Kunstide Kooli pärimusmängude õpitoas,
13.detsembril sõitsid lapsed Sagadi jõulumaale
ning Põlula jõulumaad külastasid 14.detsembril
3.ja 4.klasside lapsed.
14.detsembril esitles oma loovtöö käigus sündinud
raamatut „Ella: kinaverpunasest verest sündinu“
9.klassi õpilane Kristiina Kõrve. Raamatule
joonistas illustratsioonid Kristiina klassiõde Mia
Pintmann. Raamatut on võimalik osta või
laenutada Viru-Nigula raamatukogust.
15.detsembril said algklasside õpilased osa
Rakvere Teatris toimunud etendusest „Lärmisepa
tänava Lota“.
19.detsembrist alates algasid Vasta kooli
jõuluetenduse proovid Viru-Nigula rahvamajas.
Traditsiooniliselt võtab jõulupeo korraldamise
vastutuse kooli 7.klassi õpilased ja klassijuhataja.
Õp. Lende Saluvee juhendamisel ja kogu
koolipere osalemisel valmis etendus „Teekond
Jõulumaale“. Tegemist on üsna ainulaadse
ettevõtmisega, sest laval saavad esineda kõik kooli
õpilased. Ka need õpilased, kes otseselt lavale ei
astunud, täitsid rolli lavatagustes ametites
(valgustajad, helimehed). Suur aitäh ka
lapsevanematele, kes aitasid nii nõu kui ka jõugakostüümidega oli palju vaeva nähtud!
21.detsembril toimus jõuluetenduse peaproov ning
peale proovi esines õpilastele saksofonist
Valgevenest, kes tutvustas erinevaid pille ning
rääkis jõulumüsteeriumist ja jõulude tähendusest

kogu maailmale. Päev lõppes koolimajas koolipere
ühise jõululõuna söömisega.
Häid jõule soovisime kooliperele 22.detsembril,
kui rahvamaja täismajale esietendus koolipere
näidend „Teekond Jõulumaale“. Külla tuli ka
jõuluvana, jagati kommikotte ja kingitusi.
Vasta kooli koolipere soovib kõikidele lastele,

VALLAVALITSUSES
16. detsembril
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 178.- euro eest
kahele avaldajale.
Katastriüksuse jagamine
Nõustuda OÜ-le Selja
Põllumajandus kuuluva, Kurna
külas asuva Pähklametsa
katastriüksuse (90201:005:
0300), pindala 21,4 ha
jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks
Viru-Nigula Vallavalitsuse
22.03.2016.a korralduse nr 29
„Riki, Köpi ja Forelli
maaüksuste detailplaneeringu
koostamise algatamine“
tühisuse kindlaks tegemine.
Teha kindlaks eelmainitud
korralduse tühisus, kuna
haldusakti on andnud
haldusorgan, kellel ei olnud
planeerimisseaduse § 142 lõike
2 kohaselt haldusakti andmise
õigust.
Korraldus on kehtetu algusest
peale.
Hajaasustuse programmi
2016. a vooru toetuse
kasutamise aruande
kinnitamine
Kinnitada taotleja Elle
Gluštšenko toetuse kasutamise
aruanne. Projekti maksumus
2364.00 €, toetuse summa
1576.00 €.
Ehituslubade väljastamised
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vanematele ja koostööpartneritele ilusat,
teguderohket ning koostöörohket aastat!

Krista Leppik
Fotol: Vasta kooli TOREkad Virumaa Kodutute
loomade varjupaigale annetusi viimas. Pildistas
Maire Kivimaa

Anda välja ehitusluba Varvara
Klemmerile puurkaevu
rajamiseks Kalikülas, SuurKaliküla ühistu 24 maaüksusele.
Anda välja ehitusluba Anneli
Aasametsale puurkaevu
rajamiseks Ojakülas, Aasametsa
maaüksusele.

Viru-Nigula Vallavalitsuse
29.11.2010. a korralduse nr
172 muutmine
Muuta eelnimetatud korraldust
ja sõnastada punkt 4
alljärgnevalt:
Viru-Nigula Teataja müügihind
– tasuta.

Viru-Nigula terviseprofiili
2016 – 2010 avaliku
väljapaneku korraldamine
Korraldada Viru-Nigula valla
terviseprofiili avalik väljapanek
valla veebilehel.
Terviseprofiiliga saab tutvuda
ka Viru-Nigula vallavalitsuses.

Maa ostueesõigusega
erastamine
Lugeda võimalikuks PadaArukülas asuva Malva kat.
üksuse erastamine hoonete
omanikele Levija Zarubinile ja
Jaan Zarubinile.

Tegevustoetuste määramine
Viru-Nigula vallas
tegutsevatele mittetulundus ühingutele 2017. aastaks
Määrata 320.- € suurune
tegevustoetus järgmistele ViruNigula vallas tegutsevatele
MTÜ-dele:
Viru-Nigula Spordiklubi, Kunda
Külaselts, Nilkaro Hobiklubi,
Mahu Külaselts, Viru-Nigula
Hariduse Selts, Viru-Nigula
Motoklubi, Viru-Nigula
Jahtkond, EELK Viru-Nigula
Kogudus, Selja Külaselts, ViruNigula Meestelaulu Selts, Vasta
Kooli Sõbrad, LTK ViruNigula.

21. detsembril
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 64,10 € eest
kahele avaldajale.

Prillide kompenseerimine
Kompenseerida nägemisteravust
korrigeeriva abivahendi
soetamise kulud kahele kuvariga
töötavale inimesele.
Jaatsalu maaüksuse
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku korraldamine
Korraldada Jaatsalu maaüksuse
detailplaneeringu avalik
väljapanek ajavahemikul 09. –
22. jaanuar 2017 a.
Detailplaneeringuga saab
tutvuda valla veebilehel ning
Viru-Nigula Vallavalitsuses.
Arvamusi detailplaneeringu
kohta saab esitada kirjalikult 22.
jaanuarini Viru-Nigula
Vallavalitsuse kantseleisse või
e-posti teel vallavalitsus@virunigula.ee
Arvamuste või ettepanekute
laekumisel korraldatakse avalik
arutelu 24.01.2017 kell 14.00
Viru-Nigula Vallavalitsuses.
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VALLAVOLIKOGUS
2. detsembril
Viru-Nigula valla 2016.
aasta I lisaeelarve
kinnitamine
Kinnitada Viru-Nigula valla
20I6.aasta I lisaeelarve
vastavalt lisale (võimalik
tutvuda valla veebilehel ja
kantseleis)
Maamaksumäära
kehtestamine 2017. aastaks
Kehtestada Viru-Nigula valla
territooriumil 2017. aastaks
maamaksumäärad
alljärgnevalt:
1) Hinnatsoonis H0902001
(Mahu ja Letipea küla)
olenemata kõlvikulisest
koosseisust
maamaksumääraks 2,2 %
maa maksustamishinnast
aastas ;
2) Hinnatsoonides H0902002
ja H0902003 metsamaa, õueaiamaa ja muu maa
maamaksumääraks 2,2 %
maa maksustamishinnast
aastas, haritava maa ja
loodusliku rohumaa
maamaksumääraks I,7 % maa
maksustamishinnast aastas.
Haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega
kaasneva elanike arvamuse
väljaselgitamiseks
korraldatud küsitluse
tulemuste kinnitamine
Kinnitada küsitluse
tulemused alljärgnevalt:
1.1. Hääleõiguslikke isikuid
oli Viru-Nigula vallas
küsitluse toimumise ajal
1100.

1.2. Küsitluses osales ViruNigula vallas 99 inimest s.t. 9
% kõigist hääleõiguslikest
isikutest. 1.3. Ühinemist
toetas 45 inimest (45,45%
hääletanutest), ühinemist ei
toetanud 54 inimest (54,55 %
hääletanutest).
Jaatsalu maaüksuse
detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avaliku
väljapaneku korraldamine
Võtta vastu Jaatsalu
maaüksuse detailplaneering,
mille koostamise eesmärgiks
on kinnistu jagamine
kruntideks, maa sihtotstarbe
muutmine, ehitusõiguse,
tehnovõrkude paigutuse ja
olulisemate arhitektuursete
tingimuste määramine.
Planeeringuala suurus on
30,47 ha, asukoht ViruNigula vald, Mahu küla.
Detailplaneering vastab
õigusaktidele ja valla
ruumilise arengu
eesmärkidele.
Detailplaneering teeb
ettepaneku kinnistu
jagamiseks üheksaks
maaüksuseks, millest seitse
on ehitusalad.
Isikliku kasutusõiguse
seadmine
1. Seada Viru-Nigula vallale
kuuluvale Koila külas
asuvale Männi tee kinnistule
(kinnistusregistriosa nr.
5553350, katastritunnus
9020I:001:0446) tähtajatu
isiklik kasutusõigus
Elektrilevi OÜ kasuks.
22. detsembril
Riki, Köpi ja Forelli

maaüksuste detailplaneeringu
algatamine ja
keskkonnamõjude
strateegiliste hindamise
mittealgatamine
Algatada Mahu külas asuvate
kinnistute detailplaneeringu
koostamine.
Mitte algatada
keskkonnamõjude strateegilist
hindamist.
Detailplaneering muudab ViruNigula valla üldplaneeringu
põhilahendust.
Haldusterritoriaalse
korralduse muutmise
taotlemine
Taotleda haldusreformi käigus
Lääne-Viru maakonnas ja IdaViru maakonnas
haldusterritoriaalse korralduse
muutmist eesmärgiga
moodustada Kunda linna, ViruNigula valla ja Aseri valla
ühinemisel uus haldusüksus.
Aseri valla, Kunda linna ja
Viru-Nigula valla
ühinemislepingu kinnitamine
Kinnitada ühinemisleping koos
kuue lisaga. Leping ja lisad
kättesaadavad Viru-Nigula valla
veebilehel ja vallavalitsuses.
Õiendi kinnitamine Aseri

valla, Kunda linna ja ViruNigula valla
ühinemislepingu ja selle
lisade avaliku väljapaneku
käigus laekunud
ettepanekute ja
vastuväidete läbivaatamise
tulemuste kohta
Kinnitada õiend Aseri valla,
Kunda linna ja Viru-Nigula
valla ühinemislepingu ja selle
lisade avaliku väljapaneku
käigus laekunud ettepanekute
ja vastuväidete läbivaatamise
tulemuste kohta.
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Nõusoleku andmine
Linnukaevu kinnistu
jagamiseks ning maa
sihtotstarbe määramine
Anda nõusolek Linnukaevu
(kinnistu nr. 5476831,
katastritunnus
90202:005:0343) kinnistu
jagamiseks kaheks kinnistuks
alljärgnevalt:
Linnukaevu kinnistu,
pindalaga 0,8 ha, asukohaga
Kanguristi külas, maa
sihtotstarve maatulundusmaa; VanaKunda tee kinnistu, pindalaga
0,1 ha, asukohaga Kanguristi

küla, maa sihtotstarve –
transpordimaa.
Nõusoleku andmine
Vanakaevu kinnistu
jagamiseks ning maa
sihtotstarbe määramine
Anda nõusolek Vanakaevu
(kinnistu nr. 187931,
katastritunnus
90202:005:0342) kinnistu
jagamiseks kaheks kinnistuks
alljärgnevalt:
Vanakaevu kinnistu,
pindalaga 2,5 ha, asukohaga
Kanguristi küla, maa
sihtotstarve - elamumaa;

Vana-Kunda tee kinnistu,
pindalaga 0,2 ha, asukohaga
Kanguristi küla, maa
sihtotstarve – transpordimaa.
Omafinantseeringu katmise
garanteerimine
Garanteerida Lääne-Viru
maakonna piirkondlike
algatuste tugiprogrammi
2017 -2019 (EU49 1 90)
meetme ,,Piirkondade
konkurentsivõime
tugevdamine" tegevuste
omafinantseeringu katmine
kogusummas 2281,49 eurot.

TUGIISIKUTEENUSEST ASENDUSHOOLDUSELT
ELLUASTUJATELE
Sotsiaalkindlustusamet alustas sel aastal uue projektiga „Tugiisikuteenus asendushoolduselt
elluastujatele“, mida rahastatakse ESF- projekti raames. Selle projekti käigus saavad tuge oma elu
alustamiseks noored, kes lahkuvad asenduskodudest, hooldusperest või eestkosteperest ja vajavad
täiendavat abi iseseisvuse suurendamiseks ning oma elu sisse seadmiseks.
Alustades iseseisvat elu, puutuvad noored tihti kokku teistsuguste teemadega kui varem. Elukorralduse
muutus võib olla üsna järsk ning üksinda võib uue olukorraga kohanemine olla raske ja aeganõudev. Et
selliste muutustega sujuvamalt harjuda ning õppida ise oma elu korraldama, ongi ellu kutsutud
tugiisikuteenus.
Tugiisik saab aidata noorel suhelda erinevate ametiasutustega (nt kohalik omavalitsus, pank, Maksu- ja
tolliamet, Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet vms); tutvustada, millised õigused ja võimalused on tal
erinevate toetuste ja teenuste saamiseks; kuidas erinevaid avaldusi ja taotlusi vormistada vms. Tugiisik
võib aidata rahaasju planeerida ning koostada kulude-tulude eelarvet ja õpetada igapäevaseid kulutusi
kontrolli all hoidma, et raha harjumatusest kiiresti käest ei libiseks. Tugiisik saab juhendada ka
igapäevaelu küsimustes (nt majapidamistööd, toiduvalmistamine). Samuti saab tugiisik aidata leida
sobivaid võimalusi karjäärinõustamiseks, õppimiseks või töötamiseks, anda nõu tööle kandideerimisel,
töökoha hoidmisel jms. Iga noore puhul seatakse just tema vajadustest lähtuvad eesmärgid.
Kui noor, kes on kasvanud asendushooldusel, saab varakult lapsevanemaks, saab tugiisik ka siin toeks
olla – nt aidates suhelda arstidega ning jälgides, et vanem ja laps kokkulepitud ajal arsti juurde
jõuaksid; hoides silma peal, et noor saaks lapse eest hoolitsemisega hakkama ning vajadusel otsides
koostöös kohaliku omavalitsusega noorele perele vajalikke tugiteenuseid.
Tugiisikuteenus on mõeldud nii neile noortele, kes on just iseseisvat elu alustamas, kui ka neile, kes on
juba mõnda aega tagasi iseseisvalt elama asunud, kuid kellel on tekkinud probleeme toimetulemisega
ning oleks vaja tuge. Kui hoolduspere (kel on sõlmitud KOViga lapse perekonnas hooldamise leping)
või pere, kelle juures on kasvanud ja täiskasvanuks saanud eestkostel olev laps (nt vanavanemate
juures) leiab, et noorele oleks kasuks tugiisikuteenus, peaks pöörduma selleks kohaliku omavalitsuse
poole. Kohalik omavalitsus leiab tugiisiku koostöös teenuse korraldajaga, OÜga Keerub (kontaktisik
Ivika, ivika@keerub.eu).
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Detailplaneeringu
vastuvõtmine ja avaliku
väljapaneku korraldamine
Viru-Nigula Vallavolikogu 02.12.2016. a otsusega
nr 30 võeti vastu Mahu külas asuva Jaatsalu
maaüksuse (90201:001:0342) detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on 30,47 ha, ülesanne on
kinnistu jagamine üheksaks maaüksuseks, millest
ehitusalasid on seitse.
Detailplaneering teeb ettepaneku hakata kasutama
planeeringuala läbiva Mahuranna tee paralleelset
teeharu, mis paikneb praegu kasutatavast teest u 60
m edelas.
Vastuvõetud detailplaneering ei sisalda valla
üldplaneeringu põhilahenduse muutmise
ettepanekut.
Jaatsalu det. planeeringu avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 9. – 22. jaanuarini 2017
vallavalitsuses. Planeeringuga saab tutvuda ka valla
veebilehel.
Arvamusi det. planeeringu kohta saab esitada
kirjalikult avaliku väljapaneku lõpuni vallavalitsuse
kantseleisse või e-posti teel vallavalitsus@virunigula.ee. Arvamuste või ettepanekute laekumisel
toimub avalik arutelu 24.01.2017 kell 14.00 ViruNigula Vallavalitsuses.

Detailplaneeringu algatamine ja
keskkonnamõjude strateegilise
hindamise mittealgatamine
Viru-Nigula Vallavolikogu 22.12.2016. a otsusega
nr 36 algatati Mahu külas asuvate Riki
(90201:001:0319), Köpi 90201:001:0320) ja
Forelli (90202:006:0070) kinnistute detail planeeringu koostamine. Planeeritava ala
suurus on ligikaudu 2,4 ha. Planeeringu eesmärk on
kinnistute piiride muutmine, Riki ja Köpi kinnistute
ehituskeeluvööndi vähendamine ning sihtotstarbe
muutmine elamumaaks, ühe elumaja ja ühe
abihoone ehitamine, ehitusõiguse, tehnovõrkude
paigutuse ja olulisemate arhitektuursete tingimuste
määramine.
Detailplaneeringuga soovitakse teha ettepanek
üldplaneeringu muutmiseks, kuna planeeritava
tegevuse eesmärgiks on muuhulgas ehituskeelu vööndi vähendamine. Sama otsusega jäeti
algatamata keskkonnamõjude strateegiline
hindamine, sest vastavalt eelhinnangule ei avalda
kavandatav tegevus olulist keskkonnamõju.
Ehitusala laiendatakse sarnase kasutusega alade
lähedusse.
Detailplaneeringu algatamise ja KSH
mittealgatamise otsusega on võimalik tutvuda ViruNigula Vallavalitsuses või valla veebilehel.

MTÜ Viru-Nigula Spordiklubi tänab Kohaliku
omaalgatuse programmi ja Viru-Nigula
Vallavalitsust jõusaali treeningvarustuse
soetamise toetuse eest !
Spordisõpradel on varsti võimalus kasutada
sõudeergomeetrit, elliptilist crosstrainerit,
erinevaid hantleid, sangpomme, topispalle jne.

Toomika küla elanikud avaldavad
tänu Aasukalda vabatahtlikele
pritsumeestele, tänu kelle
tegutsemisele jäi elumaja alles.

Vallavalitsus teatab:
Alates 1. veebruarist 2017 muutuvad ViruNigula Vallavalitsuse tööajad. Vallavalitsus
töötab:
E, T, N – 8.00 – 16.00
K – 8.00 – 17.00
R – 8.00 – 15.00
Vastuvõtupäevad: teisipäev ja kolmapäev
*
*
*
Alates 1. jaanuarist 2017 ilmub valla ajaleht
„Viru-Nigula Teataja“ tasuta.

Sünnipäevad jaanuaris
Virve Sipria
87
Helju Noormaa
86
Ants Uustalu
81
Marat Šumanov
81
Elvi Liivakivi
81
Niina Titova
80
Linda Pabbo
75
Hans Villik
70
Palju õnne !
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