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Kui vajad kiiresti politseid – helista 112!
Ivar Kasema,
Häirekeskuse Ida keskuse juhataja
Eestis on juba ligi kaks aastat kehtinud üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja politsei
kutsumiseks. Eesti läks 11. veebruaril 2015, sümboolselt Euroopa 112 päeval üle ühele
hädaabinumbrile 112. Sellest ajast tuleb numbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja kindlasti ka politseid.
Häirekeskus jälgib pidevalt hädaabinumbrile helistamise statistikat. Elanikkonna pideva teavitamisega
oleme saavutanud inimeste kõrge teadlikkuse hädaabinumbrist ja arusaamise, et ühelt numbrilt 112 ja
ühe kõnega on abi kutsuda lihtsam ja kiirem. Häirekeskusesse tulevatest kõnedest tehakse praegu juba
92% ainult numbrile 112.
Endise politsei numbri 110 valimine on praeguseks pea kõigis maakondades jõudsasti vähenenud,
jäädes enamasti alla 10% Häirekeskusesse tulevatest hädaabikõnedest. Vaid Tallinn ja Ida-Virumaa
paistavad silma sellega, et märgatav osa inimesi kutsub politseid ikka veel vanalt numbrilt 110.
Miks on vajalik ja arukas kutsuda kiirabi, päästjaid ja politseid ühelt numbrilt 112? Üks hädaabinumber
112 muudab kiires hädaolukorras abi kutsumise lihtsamaks ja abi saatmise kiiremaks.
Kui helistate 112, saate ühelt numbrilt ja ühe kõnega kohale kutsuda nii kiirabi, päästjad kui ka politsei
või mitu abiosutajat korraga – Häirekeskuse päästekorraldaja selgitab, mis juhtus ning Häirekeskusest
saadetakse välja kogu vajalik abi.
Ühelt numbrilt 112 on Häirekeskuse töösaalides kiirabi, pääste ja politsei hädaabikõnedele vastamine ja
abi väljasaatmine kiirem, täpsem ja üle Eesti ühetaoliselt heal tasemel. See kõik tähendab ka kiiremat
abi kohalejõudmist. Ka politseid tuleb kindlasti kutsuda numbrilt 112, mitte numbrilt 110. Numbrile
112 rakenduvad abi saatmist kiirendavad tehnoloogilised lahendused, mis numbrile 110 ei rakendu.
Näiteks ei positsioneerita numbrile 110 helistaja asukohta, mis on kiire abi saatmiseks väga oluline ning
asukoha selgitamisele võib hädaabikõnes kuluda aega olukorras, mil iga sekund on elutähtis. Kui te aga
helistate numbrile 112, positsioneeritakse teie telefon, Häirekeskuse päästekorraldaja näeb asukohta
digikaardil ning võimalikele asukohta täpsustavatele lisaküsimustele kulub kõnes tunduvalt vähem
aega.
Seetõttu on aeg number 110 mälust pühkida – see number kaob peale üleminekuaega kasutusest. Praegu
veel suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Kuid number 110 kaob
kasutusest, kui selle kasutus on kõigis maakondades jõudnud miinimumini.
KUIDAS HELISTADA HÄDAABINUMBRILE 112?
Helista 112, kui vajad KIIRET abi. Ära helista 112-le info saamiseks ja andmiseks või nõuannete
küsimiseks – selleks on olemas valdkondlikud infotelefonid (nt perearsti nõuandetelefon 1220 jpm).
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Helista kõigepealt 112-le, mitte pereliikmele või sõbrale. Kui Sa ei helista kõigepealt Häirekeskusele
numbril 112, kaotad väärtuslikku aega Sulle abi saatmiseks.
Ütle, mis juhtus ning kas keegi on viga saanud ja vajab abi.
Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu abi on vaja. Sinu lauatelefoni positsioneerides näeb
Häirekeskus aadressi, mobiiltelefoni positsioneerides piirkonda, kus Sa asud. Õnnetuse asukoha täpseks
määramiseks anna täpsustavat infot – ütle aadress, nimeta lähedalasuvaid objekte, anna võimalusel
GPS-koordinaadid.
Kui Sa ei asu ise sündmuskohal, anna sellest teada.
Kuula päästekorraldaja küsimusi, vasta täpselt ja lühidalt.
Kui elu ja vara on ohus, saadetakse abi välja juba kõne ajal. Lisaküsimuste esitamise tõttu ei viibi abi
saatmine – abi on juba teel.
Ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks vajalikud asjaolud on välja selgitatud.
Hoia oma telefoniliin vaba, et lisateabe saamiseks või nõuannete andmiseks saaks Sulle tagasi helistada.
Kui olukord sündmuskohal muutus – läks halvemaks või paremaks, helista 112-le ja anna sellest teada.
Kõik hädaabikõned salvestatakse.

VALLAVALITSUSES
10. jaanuaril
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta avaldajale täiendavat
sotsiaaltoetust summas 93,50 €
Hooldaja määramine ja
hooldajatoetuse maksmine
Määrata raske puudega isikule
hooldaja tähtajaga kuni
30.11.2019. Hooldajale maksta
hooldajatoetust.
Viru-Nigula Vallavalitsuse
töökorra kehtestamine
(võimalik tutvuda kodulehel või
vallavalitsuses)
Hajaasustuse programmi
2016. a vooru toetuse
kasutamise aruande
kinnitamine
Kinnitada taotleja Heiki
Neelokse toetuse kasutamise
aruanne. Projekti maksumus
3228,00 €, toetuse summa
1966,00 €.
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba Herki
Tootsile puurkaevu rajamiseks
Letipea külas, Marimetsa
katastriüksusel

20. jaanuaril
INFO

Viru-Nigula valla 2017. a
eelarve
Raido Tetto tutvustas 2017. a
eelarvet.
Vallavalitsuse liikmed
otsustasid 2017. a eelarve
eelnõu volikogu menetlusse.

25. jaanuaril
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta avaldajale täiendavat
sotsiaaltoetust küttepuude
ostmiseks.
Arvamuse andmine
jäätmelubade taotlusele
Tutvunud RAGN-SELLS AS-i
jäätmeloa muutmise taotlusega,
kus ettevõte soovib suurendada
kogutavate ja veetavate jäätmete
koguseid ning lisada juurde uusi
jäätmeliike, ei ole
vallavalitsusel vastuväiteid.
*
*
*
Tutvunud Wiru Puiduhakke OÜ
jäätmeloa taotlusega, kus
ettevõte soovib jäätmeluba
puidujäätmete kogumiseks,
veoks ja taaskasutamiseks, ei
ole vallavalitsusel vastuväiteid.
*
*
*
Tutvunud MTÜ Lääne-Viru
Jäätmekeskuse jäätmeloa
taotlusega, kus ettevõte soovib
jäätmeluba tavajäätmete
käitlemiseks ja veoks ning

ohtlike jäätmete käitlemiseks, ei
ole vallavalitsusel vastuväiteid.
Tegevustoetuse määramine ja
MTÜ-de toetamine
Määrata tegevustoetus summas
320,00 € MTÜ-le Aasukalda
Priitahtlik Päästekomando.
Toetada 2017. a jaanuari,
veebruari ja märtsi kuus 335
euroga MTÜ-d LTK ViruNigula ja MTÜ-d Viru-Nigula
Spordiklubi.
Ehituslubade väljastamine
Väljastada ehitusluba Herki
Tootsile puurkaevu rajamiseks
Ojakülas, Rahumäe maaüksusel.
*
*
*
Väljastada ehitusluba OÜ
Visahing Designer Agencyle
sauna püstitamiseks Mahu külas
Männisalu maaüksusel.
INFO
Raido Tetto informeeris, et
ühinemise juhtkomisjon kohtus
20.01. Eesmärgiks oli kokku
leppida, millised tegevused on
vajalikud enne kohaliku
omavalitsuse valimisi ellu viia.
Nendeks on uue valla
põhimääruse eelnõu
koostamine, sümboolika,
struktuur, sotsiaalteenuste ja –
toetuste ühtlustamine ning
arengukava koostamise
strateegia väljatöötamine.
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mustades ja siirastes silmades oli palavikuline
läige.
1907. a sai kunstniku esimeseks patrooniks noor
meditsiinidoktor Paul Alexander. Alexandri kaudu
Pariisi vana kalmistu Pere-Lachaise` ilmetumas
tutvus Modi ( nii teda sõbrad kutsusid) 1909. a
osas hallil hauakivil on itaaliakeelne raidkiri:
Rumeenia skulptori Constantin Brancusiga, kes
AMADEO MODIGLIANI
ahvatles Amedeod kiviskulptuuriga tegelema.
Kunstnik
Räägiti, et Modi varastas kive metrooehituse
Sündinud Livornos 12. juulil 1884
platsilt ja puust vormitud pead olid tal liipritest.
Surnud Pariisis 24. jaanuaril 1920
Ega ta neid kuulujutte ümber lükanudki.
Surm tabas teda kuulsuse lävel.
1910. a sai ta tuttavaks vene poetessi Anna
Samal kivil on veidi allpool:
Ahmatovaga. Nende kirglik armuromaan kestis
JEANNE HEBUTERNE
1911. a augustini.
Sündinud Pariisis 6. aprlillil 1898
Modigliani kujud olid 1912. a välja pandud
Surnud Pariisis 25. jaanuaril 1920
Sügissalongis. Osa neist ka osteti. 1914. a hakkas
Amedeo Modigliani ustav kaaslane, kes ei
teda rohkem huvitama maalimine. Sama aasta
suutnud ilma temata elada.
juunikuus kohtus ta talendika ja ekstsentrilise
inglise naise Beatrice Hastingsiga, kes oli
A. Modigliani sündis Itaalias. Prantsusmaa oli
ajakirjanik, poeet, hea laulja, kunstikriitik, endine
tema teine kodumaa ja siiamaani kunstiteadlased
tsirkuseartist. Pikk punakasblond daam jäi
vaidlevad, kas ta oli itaalia või prantsuse kunstnik.
Modigliani armukeseks kahel järgneval aastal.
Amedeo oli Flaminio ja Eugenia (Garsin)
Kooselu oli efektne ja tormiline. Tüli käigus läksid
Modiglianide noorim, neljas laps. Ta isa kauples
mängu revolvrid ja rummipudelid, vahel olid
söe ja puudega, poja sündimise ajal oli tal väike
relvadeks lillepotid ja luuad.
maaklerikontor, mis läks just siis pankrotti. Itaalia
1914. a augustis puhkes I maailmasõda. Amedeod
seaduste järgi oli sünnitaja vara puutumatu ja et
terviseprobleemide tõttu sõjaväkke ei võetud, küll
mitte kõike üleskirjutatud esemeid võlgade katteks
aga Alexandrit, mistõttu nendevaheline leping
laste ära viia, kuhjasid kodused kiiruga Eugenia
lõppes.
voodile majas leiduvaid väärtasju.
1916. a sõbrunes Modi Poola poeedi-kunstidiileri
Juudi päritolu Amedeod innustas maalima
Leopold Zbrowski ja tema abikaasa Annaga.
aristokraatliku olemisega ema.
Nendest said kunstnikku toetavad sõbrad kuni
Pöördepunktiks nooruki elus sai 1898. a, mil ta
tema elutee lõpuni.
haigestus tüüfusesse. Peale tervenemist lubati tal
Jeanne
kool pooleli jätta ning hakata õppima joonistamistHebuterne
maalimist Livorno kunstiakadeemias.
1900. a Modigliani haigestus tuberkuloosi. Onu
aitas rahadega ja ta veetis talve Napolis, Capri
saarel ja Roomas. 1902 liitus ta kunstikooliga
Firenzes, aasta hiljem kolis Veneetsiasse õppima
(väidetavalt proovis ta seal esmakordselt hašišit).
1905. a läks Pariisi. Osales elumaalimise kursustel
kunstikoolis Academic Colarossi, sai sealt
hulgaliselt sõpru üle maailma.
Vaatamata kehvale tervisele, elas ta sisse
kunstnike boheemlaslikku ellu. Kui alguses uitas
ta Mont-Mantre´il moodne triibuline palitu seljas,
elegantne ülikond üll, puhtaks aetud lõug, kikilips
ja korralik soeng, siis kuu-pooleteise pärast kandis
ta juba pesusametist kortsunud riideid ja lipsu
asemel kaheldava puhtusega kaelarätti.
Modigliani oli ilus mees, vaikne hääl, kirglik,
kõnnak kerge, keha tugev ja heade
proportsioonidega. Mati tõmmu näo suurtes

AMEDEO MODIGLIANI –
ÄRANEETUD KUNSTNIK
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1917. a tutvus Modigliani 19-aastase Jeanne
Hebuterne´iga, Academic Colarossi õpilasega.
Jeanne´ist sai põhiline modell ja selle vähem kui
kolme aasta jooksul, mil nad koos elasid, maalis ta
naist vähemalt 25 korda.
3. dets. 2017 avati Amedeo esimene isikunäitus
Berthe Weill Gallerys. Õnnetuseks asus galerii
otse politseijaoskonna vastas ning Modi
skandaalsete aktimaalide tõttu suleti näitus mõni
tund peale avamist.
Kunstniku loomingut ei ole liigitatud ühegi
kunstivoolu hulka, tema stiil oli ainult talle omane
– kujutada kallutatud peade ja pikkade nägudega
inimesi, mandlikujulistes silmades ainitine
eemalolev pilk.
„Mind huvitab inimene. Inimese nägu on looduse
ülim looming. Minu jaoks on see ammendamatu
läte“, ütles ta, maalideski peaaegu eranditult
portreesid. Oli see kohvikus, bulvaril või kus tahes
– kui ta nägi teda huvitavat nägu, visandas ta
näojooned kindlakäeliselt, kiiresti ja täpselt kas
vihikust rebitud lehele, pabersalvrätile või
kortsunud paberilipikutele. Omanägemuse järgi.
Teda mõjutasid Aafrika kunst, juugend, Matisse,
Cezanne ja Picasso. Noored Modiglianid elasid
vaeselt, isegi väga ja Jeanne´il oli raske keevalise
ning hingevaevade küüsis rabeleva mehe kõrval.
Modigliani jõi palju, otsis lohutust hašišist, kui
pinge tahtis lämmatada. Ka teadmine oma
haigusest ja rahamuredest rususid. Hooti käitus
vägivaldse ja agressiivsena.
1918. a läks Amedeo last ootava Jeanne´iga Saksa
okupatsiooni ohus olevast Pariisist lõuna poole.
29. nov. sündis neile Nice´is tütar, kes sai oma
kristliku nime ema järgi.
1919. a maikuus naases Modigliani Pariisi. Pärast
edukaid näitusi Inglismaal hakkas tuberkuloos
aasta lõpul süvenema. 1920. a jaanuari keskel
veetis ta öö Pariisi tänaval juues ja lärmates,
kuuehõlmad lahti, jäise tuule käes. 22. jaanuaril
viidi ta neerupõletikuga vaeste ja kodutute
haiglasse, kus ta 24. jaanuaril suri. Jeanne ei
nutnud, oli surmvaikne. 25. jaanuari hommikul
vara hüppas ta isakodus kuuenda korruse aknast
alla. Ta ootas teist last.
Kunstiteatmikes on Anedeo Modiglianit
iseloomustatud kui neurootilist, ärahellitatud,
naisepeksjat, tuberkuloosihaiget, vaesuse all
kannatavat, kuid andekat modernistlikku
kunstnikku, kes saavutas eheda ja küllaldase
sünteesi vanameistrite ning moodsa kunsti
prioriteetide vahel.
Jeanne silmis oli ta mees, kelleta maailm oli tühi.
Nende tütre Jeanne´i lapsendas Amedeo õde. Tütar

elas Firenzes ja kirjutas isast biograafia
„Modigliani. Mees ja müüt“. Kunstnikust on
tehtud ka film.
Selline sai siis see lühike ülevaade mehest, kelle
looming on taas kultuurisündmuste seas tõusuteel.
Veebruari alguseni on avatud Helsingis
Modigliani tööde näitus, 83 maali, näituse
külastajate arv küündib saja tuhandeni.
Maikuus 2012 etendus rahvusooperis Estonia
Toomas Eduri „Modigliani. Neetud kunstnik“.
Nüüd on see lavastus kordusel.
Käesoleval ajal peetakse Modigliani töid kõige
hinnatumateks, tema aktimaalidel on ikooni
staatus.
Elu oli tal ülimalt traagiline. Kui ühes inimeses on
kokku saanud sünnipärane andekus, kirglik
iseloom, raske haigus, elujanu – aga teadmine, et
seda elu ei pruugi kaua olla, pidev otsing
loomingus, sage nägelemine ja kraaklemine
joomakohtades teiste kunstnikega, vaesus,
meeleheide – ja ongi põrgu.
Äraneetus. Aeg selekteerib ja sõelale jääb õige
tihti seesama suurtes sünnitusvaludes ilmale
tulnud kunst. Paljud kunstnikud on oma eluajal
virelenud vaesuses, pole raha lõuendi ja värvi
ostuks ning kui siis aastakümneid hiljem müüakse
nende maale tohutu suurte summade eest, võtab
see kurioosne lugu sõnatuks.
Aga nii ta on ja seda kõrgemalt võib hinnata
ennastunustavalt ainulaadsuse poole pürgijaid
kunstis.
Vitali Vilenkin „Amedeo Modigliani“, Robert
Cumming „Kunst“, internet.
Eesti tuntuim graafik Eduard Wiiralt (1898 –
1954) on maetud samuti Pere-Lachaise´
kalmistule.

Heili TARJAN

Sünnipäevad veebruaris
Karl-Johannes Nürrik 94 (18.02)
Ella Toiger
92 (22.02)
Harry Aasmäe
89 (20.02)
Rein Tambre
85 (12.02)
Maia-Elise Toomsoo
85 (20.02)
Mai Timm
84 (05.02)
Fiameta Parovart
82 (01.02)
Linda Talu
82 (23.02)
Elve Hussar
80 (22.02)
Aadu Janno
70 (11.02)
Palju õnne !
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Teeme koos kodud tuleohutuks!

Kas pliidi– ja ahjuuks on terved ja korralikult
suletavad?
odu on koht, kus oleme kaitstud tuule ja
Kas tulekolde ees on mittepõlev materjal?
tormi, mure ja pingete eest. Turvaline ja
ohutu kodu on pesapaik, kuhu on hea tulla ja Kas koldeesine on puhas?
Kus sa hoiad koldest väljavõetud tuhka?
perega koos olla. Selleks, et Sinu kodu oleks tule
Kas korsten, ahi, pliit, soemüür on puhastatud
eest kaitstud käitu tuleohutult ja märka
vähemalt ÜHEL KORRAL aastas?
tuleõnnetuseni viivaid olukordi nii maja sees kui
väljas. Ära unusta kontrollida ka oma
TÄHELEPANU! Ühepereelamus peab üks kord
suitsuandurit!
viie aasta jooksul ahju, kaminat või pliiti ning
Vaata üle oma kodu elektriseadmed!
nende korstnat ja ühenduslõõri puhastama
Kas pistikupesad ja juhtmed on vigastusteta?
korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes
Kas harukarbid on kaetud?
väljastab küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning
Kas pikendusjuhe on vigastusteta?
Kas elektrilised kütteseadmed on ohutus kauguses ohutuse kohta korstnapühkimise akti.
Lahtise tule kasutamine
põlevmaterjalist?
Kas põleva küünla läheduses ei ole süttivaid
esemeid või kangaid?
MIDA VAADATA, ET KODU OLEKS
Kas küünlaalus on mittesüttivast materjalist?
TULEOHUTU?
Kas grillimise ja lõkke koht on majast ohutus
Vaata üle küttesüsteem!
kauguses?
Kas ahi, pliit, soemüür ja korsten on pragudeta?
TÄHELEPANU! Toast lahkudes kustuta küünal!.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta.

K

Kas Sinu kodus on piisav hulk töökorras
suitsuandureid?
Seadus ütleb, et kohustuslik on paigaldada
elupaika üks suitsuandur. Samas ei saa väike
elupäästja õigel ajal tulekahjust märku anda,
kui põleng saab alguse mõnest teisest ruumist
ja uksed on suletud. Siis, kui suits on lõpuks
andurini jõudnud ja viimane tööle rakendub,
ei pruugi väljumistee enam suitsust prii
olla. Seepärast mõtle hoolikalt
läbi, kas Sinu elamisse piisab vaid ühest
andurist või läheb mitut vaja. Kas
Sinu pere kõik liikmed kuulevad
suitsuanduri heli õigeaegselt ja kas neil on
võimalik ohualalt väljuda?
TÄHELEPANU!
Tulekahju suits sisaldab vingugaasi ja on väga
mürgine.
Kahjutule puhkedes muutub ruumis
viibimine eluohtlikuks juba mõne minuti
möödudes. Kas sinu koduuks on seestpoolt
võtmeta avatav, et kiiresti väljuda ?
Selleks, et inimeste elupinnad oleksid tule eest
kaitstud jälgi ise tuleohutust või kutsu päästjad
tuleohutusest rääkima. Päästjad annavad
inimestele soovitusi jõudmaks parimate

lKodunõustamise tellimiseks helista päästeala
infotelefonile 1524 ja anna teada oma aadress
ja kontaktandmed. Nõustamisi viivad läbi
kutselised ja vabatahtlikud päästjad, kes on
äratuntavad Päästeameti eraldusmärkidega
autode, riietuse ja töötõendi järgi.
Liina Järvi
Ida päästekeskuse ennetusbüroo nõunik

Kultuurisündmused veebruaris
23. veebruaril kell 19.00 Kunda külaseltsis
vabariigi aastapäeva tähistamine. Õhtut
sisustavad „Viru-Nigula mehed“,
tantsivad „Maarjapiigad“. Pääse 5.Info ja laudade broneerimine 52 93 980
*
*
*
24. veebruaril kell 7.30 Viru-Nigula
vabadusmonumendi juures Eesti
Vabariigi sünnipäeva tähistamine.
Kaitseliidu, naiskodukaitse, kodutütarde
ja noorkotkaste pidulik rivistus.
Peale rivistust rahvamajas väike kontsert
ja hommikukohv.
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26. jaanuaril toimus ViruNigula Vallavolikogu
kaheksanda koosseisu
XXXIV istung.
Viru-Nigula valla
terviseprofiili aastateks
2016 – 2020 kinnitamine
Kinnitati terviseprofiil.
(terviseprofiiliga võimalik
tutvuda valla kodulehel ja
vallavalitsuses)
Aiamaa kasutamise kord
Võeti vastu aiamaa
kasutamise kord
(Korraga võimalik tutvuda
valla kodulehel või
vallavalitsuses).
Taotluse esitamine
lasteaiahoones
energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse
edendamise toetuse
saamiseks
Taotleda toetust projektile
„Kunda linna lasteaiahoones
energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse
edendamine“.
Nõusoleku andmine Kraavi
kinnistu jagamiseks ning
maa sihtotstarbe
määramine
Anda nõusolek Kraavi
kinnistu jagamiseks neljaks
kinnistuks.
Kraavi kinnistu asukoht
Paasküla, kat. tunnus
90201:001:0430, suurus 6,4
ha.
Nõusoleku andmine
Paasimäe ja Heinamaa
kinnistute ühendamisel
tekkiva uue kinnistu

moodustamiseks ning maa
sihtotstarbe määramine
Anda nõusolek Paaskülas
asuvate Paasimäe
(90201:001:0284, 0,55 ha) ja
Heinamaa (90201:001:0313,
1,73 ha) kinnistute
ühendamisel tekkiva kinnistu
moodustamiseks.
Kahesuppe maaüksuse
detailplaneeringu
algatamine
Algatada Letipea külas asuva
Kahesuppe kinnistu;
90202:006:0115, pindala 5,16
ha detailplaneeringu
koostamine.
Vallavanem Raido Tetto
puhkusele lubamine
Lubada vallavanem Raido
Tetto puhkusele
ajavahemikul 27.03 –
02.04.2017.
INFO
Egle Järvepere andis ülevaate
eelarve eelnõust. Eelarve
kulude pool on 1 581 307
eurot (2016. aastal 1 489 523
eurot). Kavas on vallamaja
remondi jätkamine,
rahvamaja fassaadi
remonttööde lõpetamine,
teede remont, Padaorg –
Flexa kergliiklustee projekti
koostamine, Vasta Kooli
energiapargi rajamiseks
KIKile projekti esitamine.
*
*
*
Vasta Kooli huvijuht Krista
Leppik andis ülevaate ViruNigula valla noorsootöö
kvaliteedi hindamise
tulemustest. Raido Tetto
lisas, et eelarvesse on
plaanitud noortetoa rajamine

rahvamajja ning arvestatud
noorsootöötaja palkamisega.
*
*
*
Ervins Veitsurs teatas, et
vabariigi valitsuse
19.01.2017 a istungi
päevakorras oli Aseri valla,
Kunda linna ja Viru-Nigula
valla osas haldusterritoriaalse
korralduse ja Vabariigi
Valitsuse 03.04.1995. a
määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine“
muutmine. Määruse eelnõu
kohaselt on uue haldusüksuse
nimeks Viru-Nigula vald,
Aseri vald arvatakse Ida-Viru
maakonna koosseisust LääneViru maakonna koosseisu.
*
*
*
Raido Tetto teatas, et alates
1. veebruarist töötab
vallavalitsus esmaspäeval,
teisipäeval ja neljapäeval
kella 08.00 – 16.00,
kolmapäeval kella 08.00 –
17.00 ja reedel 08.00 –
15.00.Kodanike vastuvõtt
teisipäeval ja kolmapäeval.

Müüa kuivi ja tooreid
küttepuid. Pikkus ja
kogus vastavalt
kliendi soovile.
Info tel: 50 138 62
pikter@mail.ee
*
*
*
Ostan parima
hinnaga ümmarguste
või ovaalsete kividega
merevaigust
kaelakee. Aus kaup,
raha kohe kätte.
Info tel: 58 71 03 51
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ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse
Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja asjalikku lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd
olemas uus abiline. Veebileht www.ADAPTER.ee on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste
pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde.
Kui teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki, või kui otsite
arenduspartnerit rakendus- või tootearendusprojektiks ning ei tea, kust alustada, tuleb appi ADAPTERi
pakutav kontaktpunkt. Siia sisestatud koostööettepanekud, päringud ja küsimused jõuavad KÕIKIDE
osalevate ülikoolideni, kes neid analüüsivad ja omapoolsed vastused esitavad. Nii jääb ettevõtjal ära
tarvidus otsida ja mõtelda, KELLE poole oma küsimusega pöörduda – ADAPTER lahendab selle mure
teie eest. Võimalikud lahendused või ülikoolide soovid teemaga süvitsi minna jõuavad ettevõtjani viie
tööpäeva jooksul.
ADAPTERi teenuste andmebaasi on koondatud Eesti ülikoolide pakutavad mõõte-, analüüsi-,
konsultatsiooni- jne teenused. Andmebaasis on juba üle 230 teenuse ning see arv kasvab pidevalt.
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Alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni,
jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, tarvilikke teenuseid on
kõikidele eluvaldkondadele.
ADAPTER.ee lehel on ka aktiivne ja ajakohane loend olulisematest ettevõtetele avatud
toetusmeetmetest, mis on suunatud teadmismahuka majanduse kasvatamisele.
Võtke meiega ühendust – me oskame aidata!
adapter@adapter.ee
tel + 372 737 4806

Naiskodukaitse tähistas 90. aasta juubelit fotonäituse avamisega

2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval avas Naiskodukaitse kõikides Eesti maakondades organisatsiooni
tegevust kajastavad fotonäitused. Näituste avamisega anti avalöök sel aastal 90. aasta juubelit tähistava
Eesti suurima naisorganisatsiooni aastapäevaüritustele.
Naiskodukaitse esinaise Airi Toomingu sõnul esitlevad fotonäitused väikest läbilõiget Naiskodukaitse
olemusest, annavad tunnistust, et me väärtustame oma minevikku, ent samas oleme pidevas arengus.
„Eesti riigi kaitse sõltub meist kõigist, meestest ja naistest. Tänu Naiskodukaitsele on ligi 2500 naist
vabatahtlikult panustamas turvalisemasse Eestisse. Me oleme uhked ja täname kõiki oma vabatahtlikke
liikmeid“, sõnas Tooming.
Käesoleva aasta lõpuni maakonniti üle Eesti ringirändavatel näitustel saab näha fotosid alates
organisatsiooni ennesõjaaegsest tegevusest kuni tänapäevase hästi organiseeritud juhtimisstruktuuri ja
väljaõppega Naiskodukaitse ülevaateni.
Rakveres avati juubelinäitus 2. veebruaril Lääne-Virumaa Keskraamatukogus. Avamise jätkuks toimus
vestlusõhtu vabadusvõitleja ja metsavend Ruuben Lamburiga, kes oma läbielamistest ja mälestustest
pani kokku raamatu pealkirjaga "Alutaguse saaga”.
Naiskodukaitse loodi 2. septembril 1927 ja taasloodi 1991. aastal mitmes Eesti eri paigas.
Läbi oma tegevuse toetab Naiskodukaitse Kaitseliidu riigikaitseliste eesmärkide saavutamist.
Käesolev näituseprojekt kannab sõnumit, et Naiskodukaitse katab ühtse ja aina tiheneva turvavaibana
kogu riiki.
Tekst ja foto Kristel Kitsing.Fotol: NKK naised fotonäituse avamisel raamatukogus
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