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Oh, kooliaeg, oh
kooliaeg …
Meie valla lapsed, kes
alustavad sel õppeaastal
kooliteed:
Erki Sven Luik
Angela Laidinen
Jens Arland Sirelmets
Helar Liivalaid
Ken-Marten Neudorf
Tsergo Tsilk
Janar Luik
Sander Kaldma
Mihkel Jagant
Tiia Mai Mölder
Stanislav Ivanov
Lisanne Veskus
Heliisa Taal

Toimusid ka traditsioonilised suvepäevad – lapsed külastasid
raamatukogu, kaarhalli, kohalikku koduloomuuseumi, kooli ja Tallinna
loomaaeda. Suvepäevade lõpetamisel kingiti vastsetele koolijütsidele
kooli lipsud. Foto: Esimene koolipäev. Ervin Lember

Satelliitandmed aitavad tuvastada
põldudel toimuvaid tegevusi
Juba mitu aastat on PRIA planeerinud toetuste administreerimise lihtsustamist kosmosetehnoloogiate
abil. Euroopa Komisjon kutsus koostöös Euroopa Kosmoseagentuuriga ellu programmi Copernicus,
mille raames on võimalik hankida tasuta satelliidiandmeid. Programmi alla kuuluvad Sentinel seeria
satelliidid. Nende andmete baasil asus PRIA looma satelliiditeenuste kasutamise infosüsteemi
SATIKAS. Uue arenduse eesmärgiks on informeerida põldude taotlejaid põldude seisundist, et järgida
toetuse taotlemisega võetud niitmise kohustust.
Teemaga hakati PRIA ja Tartu Observatooriumi koostöös tegelema juba 2011. aastal. Esimesena hakati
arendama niitmise tuvastamise teenust. Selleks kasutatakse nii radar- kui optiliste satelliitide andmeid.
Kuna Eestis on ilm maist kuni oktoobrini umbes 70% ajast pilvine, siis andis arendustööle tõuke
radarsatelliitide suur eelis optiliste piltide ees - sõltumatus päikesevalgusest ning võime „näha“ maal
toimuvat läbi pilvede. Tartu Observatooriumi väljatöötatud algoritm võimaldab kindlaks teha, kas põldu
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on vegetatsiooniperioodi jooksul niidetud või mitte. 2016. aastast liitus arendustöödega IT- ja
äriteenuste ettevõte CGI, kelle ülesandeks koos Tartu Observatooriumiga on ehitada
satelliidipilte töötlev ja niitmise algoritmi „jooksutav“ tarkvara ja liidestada see PRIA teiste
infosüsteemidega. Töid rahastatakse EL struktuurifondide toetuse abil ja projekt lõpeb ametlikult 2018
aastal.
Kuidas tekivad andmed põldude olukorra kohta?
Niitmise tuvastamise aluseks on sat-piltide aegridade pealt tehtavad analüüsid, milleks kasutatakse
ajaliselt järjestikuste piltide võrdlemist. Analüüsiks vajalikud satelliidipildid laaditakse praegu Euroopa
Kosmoseagentuuri serveritest CGI-s paiknevale serverile, kus ka andmeid töödeldakse. Tõenäoliselt
hakkab CGI serverit 2018.a asendama EstHub ehk Eesti ühtne satelliiditeenuste server, mida saavad
kasutada ka teised riigiasutused. EstHubis tehakse Sentinel piltide allalaadimine ja esmane töötlus.
Niitmise jälgimise teenus ühendatakse selle serveriga. PRIA käivitab plaanide kohaselt edaspidi igal
kevadel teenuse, saadab põldude andmed EstHubile ja saab sealt vastused tagasi.
Niitmise tuvastamine viiakse läbi üle Eesti - analüüsitakse kõiki pindalatoetuste taotlustel märgitud
põlde, mida saab niita. Protsess kasutab e-PRIA kaudu sisestatud põllupiire. Niitmisele viitavad
biomassi muutused ajas. Niitmise analüüsi tehakse põllu piiri sisse jäävate pikslite kaupa ja seejärel
ühtlustatakse tulemus tervele põllule. Rohumaadel kasvab erinevaid taimi ja neil on erinev biomassi
hulk, seepärast on ühtlustamine vajalik. SATIKAS ei ütle, milline põlluserv täpselt on niidetud ja kus
on niitmata. Kui biomassi kogus terve põllu ulatuses teatud ajavahemiku jooksul oluliselt muutub,
saame öelda, et konkreetne põld on sel ajavahemikul niidetud. Tulemusi väljastatakse üle-Eesti
keskmiselt üks kord nädalas. 2017. aastal protsessi alles testitakse ja uusi tulemusi ei pruugi veel igal
nädalal laekuda.
Satelliite liigub Eesti kohal tihedasti, kuid siiski mitte iga päev. Seepärast ei ütle ka analüüs täpselt
päeva, millal niitmine toimus, vaid ajavahemiku, mille kestel on toimunud märgatav biomassi hulga
muutumine.
PRIA ei hoia SATIKAST saadud teavet ainult endale. Niitmise analüüsi tulemused jõuavad teatud
ajavahemiku järel e-PRIAsse ja avalikule veebikaardile https://kls.pria.ee/kaart/, kus on eraldi kiht
„Niitmise tuvastamine“. Iga põllu juures on märgitud ka kuupäev, millise seisuga on andmed. Hetkel
prognoosib süsteemi arendaja, et esimesed andmed saavad veebikaardile välja käesoleva nädala
jooksul. Esimeses järjekorras ilmub veebikaardile 20.juuli heinamaade hooldamise seis ja hiljem
lisanduvad hilisemad andmed. Kui teenuse arendus jõuab niitmise tuvastamise kaardikihi
avalikuks tegemiseni ja põllumehed oma põldude seisukorda sealt vaadata saavad, saadab PRIA
neile selle kohta e-kirjad.
Ainult niitmise analüüsi tulemuste järgi taotlejaid tänavu hooldamata põldude eest ei
sanktsioneerita. Kuivõrd käesoleval aastal süsteemi alles testitakse, siis võib tänavu süsteemis esineda
ka vigu. Testperioodil on tuvastatud mõned heinamaad, kus niide on tehtud, kuid süsteem näitab et on
niitmata. Samuti ei anna süsteem hetkel veel infot väikeste põllulappide (alla 1 ha) hooldamise seisu
kohta. Nende ebatäpsustega tegeleb arendaja koostöös PRIA-ga ja tuleviku eesmärgiks on saavutada
esialgu vähemalt 95% täpsusega hinnang heinamaade hooldamise kohta.
Täiendavat infot SATIKA kohta saab lugeda PRIA kodulehelt.
Ahti Bleive
PRIA peadirektori asetäitja
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VALLAVALITSUSES
11. juulil
Tugiisiku teenuse määramine
Määrati ühele isikule tugiisiku
teenus.
Maa ostueesõigusega
erastamine
Lugeda võimalikuks Aasukalda
külas Aasuvälja kat. üksuse
erastamine hoonete omanikele
Rabeka Rambile ja Renno
Ranbile.
MTÜ-de toetamine
Toetada alates 2017 a juulikuust
kuni 2017. a lõpuni igakuiselt
MTÜd Viru-Nigula Sprdiklubi
ja MTÜd LTK Viru-Nigula 335
euroga.
Aiamaade ajutisse kasutusse
andmine
Sõlmida aiamaade kasutamise
lepingud järgmiste avaldajatega:
Elvi Liivakivi
Piret Ruberg
Lya Sepp
Projekteerimistingimuste
väljastamised
Väljastati Timtar Grupp OÜ-le
projekteerimistingimused
üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Paaskülas,
Paasimäe maaüksusele.
*
*
*
Väljastati Aleksandra Paasile
projekteerimistingimused suvila
ümber- ja juurdeehituse
ehitusprojekti koostamiseks
Kalikülas, Suur-Kaliküla ühistu
5 maaüksusel.
*
*
*
Väljastati Juta Tõeverele
projekteerimistingimused
üksikelamu ehitusprojekti
koostamiseks Siberi külas, Udu
maaüksusele.

Valla eelarve reservfondist
raha eraldamine
Eraldati 2017. a eelarve
reservfondist 1000 eurot
eluruumi ümberkohandamiseks.

Aiamaa ajutisse kasutusse
andmine
Sõlmida aiamaa kasutamise
leping Sirje Tajakini ja Ille
Rootsiga.

INFO
Raido Tetto teatas, et Ragn Sells
soovib alates 1. augustist
jäätmekäitluse hinda tõsta
olenevalt konteineri suurusest
200 – 300%.

Varudi turbatootmisala
töötamisega kaasneva KMH
aruande kooskõlastamine
Kooskõlastati Varudi
turbatootmisala töötamisega
kaasneva keskkonnamõju
hindamise aruanne.

21. juulil
Üldhooldekodusse
paigutamine ja
ülalpidamiskulude tasumine
Tasuda Viru-Nigula valla
eelarvest Lille Turvakodus
hooldusel viibiva isiku
hoolduskuludest puudujääv osa.
Hooldaja määramine ja
hooldajatoetuse maksmine
Määrati raske puudega isikule
hooldaja.
Maksta hooldajale
hooldajatoetust.
Koduteenuse küsimused
Lõpetati nelja isikuga
koduteenuse osutamise leping.
Sõlmiti ühe avaldajaga
koduteenuse leping.
Ehitusloa väljastamine
Anti välja ehitusluba Anatoli
Artjomovile suvila
püstitamiseks Suur-Kaliküla
ühistu 33 maaüksusele.

17. augustil
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 604,06 euro eest
neljale avaldajale.
Tugiisikuteenuse osutamise
lõpetamine
Lõpetati ühe isikuga
koduteenuse osutamise leping.

Ehituslubade väljastamised
Anti välja järgmised ehitusload:
Juta Tõeverele üksikelamu
püstitamiseks Ojakülas,
Gaasitalu maaüksusele;
Janar Estole suvemaja
püstitamiseks Letipea külas
Marimetsa maaüksusele;
Margus Nirgile abihoone
püstitamiseks Vasta külas
Lokotari maaüksusele;
At Home OÜ-le üksikelamu
püstitamiseks Letipea külas
Rannalaeva maaüksusele;
Viru-Nigula Vallavalitsusele
mänguväljaku ja parkla
rajamiseks Sadama maaüksusele
Mahu külas.
Katastriüksuste jagamised
Nõustuti Maire Sepale kuuluva
Kunda külas asuva Kooli kat.
üksuse jagamisega kaheks.
*
*
*
Nõustuti Ivar Reimerile kuuluva
Koila külas asuva Pärnasalu kat.
üksuse jagamisega kaheks.

28. augustil
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksti täiendavat sotsiaaltoetust
289,13 euro eest neljale
avaldajale.
Maksti kooliminekutoetust 150.eurot iga I klassi mineva lapse
kohta.
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Lasteaia kohamaksu tasumine
Tasuda Kunda Linnavalitsusele
lasteaia koha eest kuni
31.12.2017
Katastriüksuse jagamine
Nõustuda Haljand Helmele
kuuluva Lassiliiva kat. üksuse
jagamisega kaheks.

Aseri valla, Kunda linna ja
Viru-Nigula valla ühise
huvihariduse ja huvitegevuse
kava kinnitamine
Kinnitati eelmainitud määrus.
Määrusega võimalik tutvuda
vallavalitsuses ja valla
kodulehel.

Sotsiaaltranspordi
teenustasude ja kliendi
omaosaluse suuruse
kehtestamine
Kehtestati eelnimetatud määruse
teenustasud. Määrusega
võimalik tutvuda vallavalitsuses
ja kodulehel.

Nigula jooks 2017
Augusti lõpus toimus
traditsiooniline Viru-Nigula
jooks.
Kohalikest jooksjatest olid
parimad:

250m
Silvester Leppik
Roman Järvepere
Kasper Järvi
400m
Jens-Arland Sirelmets
Marili Nirgi
Kenert Järvi
3,3 km
Kaidi Jagant
Kaili Jagant
7,5 km mehed
Asko Kuusalu
Kristjan Kokk
Ainar Sepnik
7,5 km naised
Liana Heinsaar
Kairi Jagant
Egle Mäitse

Kõndijad
3,3 km mehed
Hillar Vimberg
Janek Tsilk
Andres Sõber
3,3 km naised
Birgit Luik
Sirle Jagant
Krista Leppik
7,5 km
Terje Taal
Raili Mets
Kairi Aadli

Viimane lihv enne starti. Foto: Ervin Lember

RATSAKOOL OOTAB UUSI ÕPILASI
Arma ratsakeskuses algavad
septembris treeningud:
• Registreeritud huvikool;
• Olemas sisemaneež;
• Treeningud 1-3 korda
nädalas
• Kuutasu alates 45 eurot
• Õpe algajate, kesktaseme
või edasijõudnute grupis
• Oodatud lapsed alates 7. a
• Ka täiskasvanud on
oodatud
• Noorematele toimub
PONIKOOL
Registreerimine avatud !
www.armaratsatalu.ee
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Tütarlaps päevalilledega
Helda Tinnuri kirjutas: „Läksin 8-aastasena Malla
6-kl. algkooli 1920 aastal. Kool oli 1km kaugusel
minu kodust sakslastest mahajäetud Malla
mõisahoones. Klassiruumid olid avarad, valged ja
puhtad. Õpilasi oli üle 100, kohustuslik oli käia 4
klassi, 5 – 6 kl jäid vabatahtlikele. Minu ajal olid
õpetajad koolijuhataja hr Kasemets ja vallalised
naisõpetajad Lohvart, Laobolts, Laev, Puusepp,
Nirk. Kõik nad elasid mõisahoones.
Koolitunnid algasid saalis hommikupalvusega.
Juhataja mängis harmooniumi, lapsed laulsid ühe
laulu, siis peeti lühike palve ja seejärel läksime
vaikselt klassidesse. Tundide vaheajal mängisime
ringmänge ja tantsisime (nii oli see ka 1950-tel,
kui mina koolis käisin H.T.), kevadel mängiti õues
laptuud. Laulukoor oli kahehäälne. Kord käisime
Rakveres laulmas, seal sain esimest korda kakaod.
Olime vist tublid ja korralikud lapsed, ei mäleta, et
õpetajad oleksid liialt kurjustanud või vanemaid
kooli kutsunud. Arvan, et meie õpetajad olid
õiglased. Kui nad ka karistasid, siis asja ette, mitte
vanemate varalise seisu järgi. Koolil oli internaat.
Õppetöö algas sügisel oktoobrikuus …“
Malla kool töötas 1920 – 1965. Nõukogude ajal 7klassilisena, 1960-1965 kergemat programmi
vajavate lastega.
Ella Rajaril on kirjas, et esimene Malla algkooli
juhataja oli August Kasemets. Tema ajal oli koolis
tunnustatud õpilaskoor. Seltskonna tegelasena
juhatas ta ka segakoori, käidi nii maakondlikulkui üldlaulupidudel. Kaasaegsed õpetajad olid
Nadežda Nirk, Ella Puusepp, Selma LohvartPalm.
Õpetaja Nadežda (Nadja) noorem õde Lydia NirkSoosaar (1908 – 1995) oli Pallase kunstikooli
1936 a lõpetanud maalikunstnik. Tema lapsed on
filmimees Mark Soosaar ja arhitektist tütar Kiira
Soosaar.
Mallas õe juures käies maalis Lydia 1933 a pildi
tütarlapsest, kel süles päevalilled. Nüüd tuntakse

huvi, kes on see pruunisilmne tüdruk maalil. Ei
tea. Tõenäoliselt ta enam ei ela ja pole ka alles nii
vanu inimesi, kes võiksid teada. On oletatud, et
tegemist võis olla August Kasemetsa tütrega. Kui
leidub veel kedagi, kes sellest loost täpsemalt teab,
siis andke, palun, märku.
Vaatamata sellele, kas selgus saabub või ei , on
armas teada, et meie kunagise kooliõpetaja
kunstnikust õde on maalinud siinmail kaunis
Mallas kauni tütarlapse portree. Lydia oli siin olles
maalinud veel natüürmordi korvi ja õuntega, mis
pälvis Ado Vabbelt kiitva hinnangu ning oma
esimese meremaali. Malla mõisast ei ole kauge
minna mereni, siin sai ta esimesed elamused
merest ja siin armus ta merre kogu eluks.
Aitäh Mariannele !
HEILI TARJAN

Viru-Nigulas vahetus jäätmevedaja
Alates septembrist veab Viru-Nigula alevikus, Pada ja Vasta külades olmejäätmeid AS Veolia
Keskkonnateenused. Olmejäätmete kaste tühjendatakse sama sagedusega, nagu eelmise vedaja puhul.
See on optimaalne tühjendamissagedus, mis toimib juba aastaid.
Vaatamata graafikujärgsele veosagedusele, esineb kevad-suvisel perioodil kastide ületäituvust. Ilmselt
tehakse sel perioodil rohkem suurpuhastust. Kastide täituvus võib olla ebaühtlane – kui mõne
korruselamu juures on veopäevaks kast pooltühi, siis teisel ajab prügi üle ääre. Siit ka palve
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majaelanikele – kui teile lähim prügikonteiner on juba täitunud, siis palun kasutage mõnd tühjemat
konteinerit. Ei ole ilus vaatepilt, kui tuul pillutab vareste ja hakkide poolt välja kisutud jäätmeid laiali.
Siinkohal meeldetuletus ka jäätmete sorteerimise kohta. Olmejäätmete konteinerisse ei panda lehti,
rohtu, puuoksi, suuremõõtmelisi jäätmeid jt sinna mittesobivaid jäätmeliike. Orgaanilisi jäätmeid saab
viia aiamaade juures olevale aiajäätmete ladestamiskohta, pakendid ja papi-paberijäätmed koht on
spetsiaalsetes kogumiskonteinerites ( Niguli/ Oja tn nurk, Põllu tn, Vasta kooli juures), ohtlikke
jäätmeid kogutakse kas kogumisringiga või saab need viia ka ise Lääne-Viru Jäätmekeskusesse.

Viru-Nigula Vallavalitsus

Velda Šumanov – 80

lindiga „Viru memm 97“ ja kaela hõberebase krae.
Arnole kingiti raadio. Teraviljasalv ja tookordne
kaupluse omanik Veitsurs tegid-andsid neile
kingitusi, vald premeeris Rootsi sõiduga.
Vene ajal oli Velda k/n rahvasaadik. Hea suhtleja,
konkreetne ja asjalik. Velskrina oli ta tunnustatud
ja rahvamaja hüvanguks elab ta tänini.
Aitäh Sulle, Velda !
Õnnitleme Sind 80. aastaste klubi ukseläve
ületamise puhul, ole terve, tegus ja õnnelik !

Raimond Veiper elas Rakveres. Erialalt oli ta
maaler, käis isegi kõrgust kartmata enne sõda
Viru-Nigula kiriku torni värvimas. 1930-ndate
algul tutvus ta Kunda ligidal Vahtramäel lätlanna
Herta Slutinsiga. 1934 a noored abiellusid.
Mõne aja pärast läksid nad Rakverre tagasi, kus
1937 a sündis perre teise lapsena Velda. Paari
aasta pärast sai Raimond Malla metskonnas
Viru-Nigula rahvamaja, Ervin Lember ja
praakerina tööd. 1950-tel kolis pere Liivakülla.
Velda käis Malla koolis 7 aastat, ühe aasta Kunda laulunaised.
Keskkoolis. Kuna peres oli lapsi palju, siis oli vaja
kiiresti amet selgeks õppida ja tööle minna. Nii ta
läkski Rakvere Meditsiinikooli velskerämmaemandaks saama, kooli lõpetas 1958 aastal.
Tööle sai Kiviõlisse, kus ta oli ainult mõned kuud,
õppides samal ajal selgeks laborandi ameti. Õige
pea sai ta tööd Viru-Nigula haiglas, mis asus tol
ajal pastoraadis. Sageli tuli ta tööle Liivaküla
kodust läbi metsa väikese hobuse seljas.
1959 haiglaruumid suleti, sisse tuli Vasta kooli
internaat. Velda läks üle vanasse ambulatooriumi.
1960 a abiellus Madis Šumanoviga. Algul elati
Padas Madise ema juures, hiljem said korteri ViruNigulasse kolhoosi poolt ehitatud vastvalminud
majja (roosa).
1987 a avati uus ambulatoorium, siin sai ta töötada
seitse aastat. Neist neli arsti kohusetäitjana, mis ei
olnud sugugi kerge. 1984 a asuti elama
ehepereelamusse.
Peres on kaks poega, neli lapselast ja nüüdseks üks
lapselapselaps. Velda hakkas juba 1959-st
kultuurimaja ringides laulma, tantsima, näidendis
osalema. Meeles on tal „Õnnekütid“, „Hani
suvilas“ jt lustakad lood. Viimastel aastatel on ta
mahe kaunis hääl kajanud veel ansamblis.
1997 a toimus Rakveres Viru memme-taadi
valimine. Meilt läksid Velda ja Arno Orgmets.
Läks nii hästi, et Veldale pandi pähe uhke kübar

Metsaühistu - metsaomaniku
esmane nõuandja

J

ärjest rohkem metsaomanikke pöördub
Metsaühistu poole nõu saamiseks ja on
usaldanud metsade majandamise otsuste
tegemisel Metsaühistu soovitusi.
Metsaühistu on mittetulundusühing, mille liikmed
on metsamaa omanikest füüsilised või juriidilised
isikud ning mille eesmärk on pakkuda
metsandusalast nõu oma liikmetele.
Metsaühistu pakub oma liikmetele järgmisi
teenuseid:
Metsa korraldamine
Metsandusalane üld- ja personaalnõustamine,
metsamajanduskava koostamine ja toetuste
taotlemine. Õppepäevade organiseerimine.
Metsa kasutamine
Kõik metsa raiest kuni puidu müügini - raietöö,
hooldus- ja uuendusraie, raieala ettevalmistamine,
raietöö järelvalve, raielangi korrastamine pärast
raiet ja puidu müük. Aitame ka raieõiguse ja
metsakinnistute enampakkumistega.
Metsa kasvatamine

UUS NOORSOOTÖÖTAJA
Alates septembrist töötab ViruNigula vallas uus noorsoo
töötaja Kaidi Kivimaa.
Kaidi on pärit Kunda külast,
lõpetanud Rakvere Ametikooli
maaturismi teenindaja erialal.
Esimese asjana on plaanis
käima lükata noortetuba, mille
asukohaks saab rahvamaja.
Noorsootöötaja ülesandeks on
laste koolivaheaegade
sisustamine, laagrite,
noortepidude korraldamine,
mängude organiseerimine jpm.
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Metsauuendustööd, maapinna ettevalmistus,
istutusmaterjali müük, istutamise korraldamine ja
istutatud taimede (metsakultuuri) hooldamine.
Metsa kaitsmine
Kaitseme metsa, kasutades õigeid töövõtteid ja
kaitseme metsaomanikke, seistes nende õiguste
eest.
Ühine kuuesaja metsaomanikuga!
Kui ka Sinul on metsamaad ning vajad lisainfot,
abi metsatöödega või soovid lihtsalt nõu pidada,
siis astu Metsaühistu liikmeks.
Sinu lähim metsaühistu on Rakvere Metsaühistu,
mis tegutseb aastast 1992 ja millega on liitunud
üle kuuesaja metsaomaniku.
Astu läbi meie kontorist Rakveres aadressiga
Kunderi 6, helista 322 7845 või külasta meie
kodulehte rakvere.metsauhistu.ee
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Väike massaažituba Viru-Nigulas
Massaažiaegu saab broneerida otse läbi
facebooki lehe või helistades Erikale 53311473
Teenused:
Klassikaline massaaž – 30 min või 60 min
Tai massaaž – 30 min või 60 min
Septembris soodustused !

Augustikuu sünnipäevad
Boriss Keimar
Milvi Kippar
Linda Parijõgi
Aime Penjam
Vello Tiimus
Aliise Aasmäe

85
82
82
81
81
75

(16.08)
(02.08)
(31.08)
(12.08)
(23.08)
(12.08)

Septembrikuu sünnipäevad
Florieda Ots
Rutt Õunapuu
Lehte Normak
Taina Lumiste
Helgo Ruberg
Ivo Tomeri
Aarne Seene
Raiza Koltsovskaja
Eino Puhilas
Jüri Kivimaa
Velda Šumanov

92
88
88
85
83
82
81
81
81
80
80

(12.09)
(22.09)
(25.09)
(22.09)
(27.09)
(07.09)
(17.09)
(27.09)
(29.09)
(04.09)
(07.09)

Viru-Nigula Teataja * väljaandja ViruNigula Vallavalitsus * toimetab Marit Laast
* info 32 29 631

Täname Viru-Nigula
Vallavalitsust
mõistva suhtumise ja
toetamise eest !
Viru-Nigula
pensionäride klubi
“Maarjahein“

