Hind 0,2 €
Uus ehitusseadustik toob kaasa
uued nõuded ehitamisele
1. juulist 2015 jõustuv uus ehitusseadustik näeb
ette mitut muudatust võrreldes kehtiva
ehitusseadusega.
Paljudel juhtudel ehitustegevus lihtsustub. Kaob
ära väikeehitise mõiste, selle asemel on seaduse
lisas tabelid, mis eristavad ehitiste liigid
ehitusaluse pinna ja kõrguse järgi. Samuti kaob
kirjaliku nõusoleku mõiste. Uued mõisted on
ehitus- ja kasutusteatis.
Ehitusteatis on ehitustegevusest teatamine. See
dokument hakkab asendama kirjalikku nõusolekut
väikeehitise püstitamiseks. Kasutusteatis asendab
praegust väikeehitise kasutusluba.
Ehitisteatisega koos tuleb esitada ka hoone
ehitusprojekt. Ehitis- ja kasutusteatiste esitajad ei
pea tasuma riigilõivu.
Lihtsustuvad ka mõned nõuded ehitustegevusele.
Olemasoleva ehitise üksikute osade samaväärsete
vastu vahetamist ei loeta enam
rekonstrueerimiseks ning üldjuhul ehitusprojekti ei
nõuta. Projekteerimistingimuste taotlemine ei ole
enam vajalik, kui hoonet laiendatakse kuni 33%
võrra esialgu kavandatud mahust.
Uue seadustiku kohaselt ei ole ehitusluba vaja
elamute ja nende teenindamiseks vajalike hoonete
ümberehitamiseks ja väikesemahuliseks
laiendamiseks.
Omavalitsust tuleb ehitamisest eelnevalt teavitada
ehitusteatisega. Kui omavalitsus ei teavita esitajat
10 päeva jooksul pärast teatise esitamist vajadusest
andmete lisakontrolliks, võib alustada ehitamist.
Edaspidi ei ole vaja kasutusluba taotleda
ümberehitatud, väikesemahuliselt laiendatud ja
muudetud kasutusotstarbega elamu kasutusse
võtmiseks. Neil juhtudel tuleb esitada
kasutusteatis. Kui omavalitsus 10 päeva jooksul ei
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teavita teatise esitajat andmete täiendava kontrolli
vajadusest, võib asuda ehitist kasutama.

Maja ehitamine. Foto: Delfi

Ehitusluba kehtib 5 aastat. Kui ehitamisega on
alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni 7 aastat
ehitusloa kehtima hakkamisest. Ehitada tuleb
ehitusprojekti kohaselt.
Ehitamisel tuleb arvestada isikute õigusi, keda
ehitamine võib mõjutada. Ehitise kavandamisel ja
ehitamisel tuleb arvestada ka naabrite huve. Kuid
ka naabri õigus ei ole piiramatu – naaber peab
taluma ehitise rajamist, mis on lubatud
planeeringuga ja sobib ümbrusse ning on
õiguspärane. Ehitusseadustiku alusel tehtavate
toimingute eest makstavad riigilõivud on
järgmised:
• elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa
taotluse läbivaatamise eest 150 eurot,
lammutamise puhul 30 eurot. Kasutusloa taotluse
läbivaatamise eest 30 eurot;
• mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa
taotluse läbivaatamise eest 250 eurot,
lammutamisel 30 eurot. Kasutusloa taotluse
läbivaatamise eest 60 eurot;
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• rajatiste puhul tasutakse riigilõivu väiksemate
ehitiste ehitus- ja kasutusloa läbivaatamise puhul
30 eurot ning suuremate puhul 250 eurot,
lammutamisel 30 eurot, kasutusloa puhul 60 eurot.
Täpsema loetelu leiab ehitusseadustiku ja
planeerimisseaduse rakendamise seadusest;
• projekteerimistingimuste läbivaatamise eest
hakkab riigilõiv olema 25 eurot.

Oma ehitiste andmeid saab igaüks kontrollida
riikliku ehitisregistri veebilehel www.ehr.ee. Juhul
kui ehitised on ehitisregistrisse kandmata, tuleks
kõigepealt kontrollida, kas on olemas dokumente,
mis näitavad ehitise püstitamise seaduslikkust
(näiteks hoonete projektid, krundi plaanid,
inventariseerimise joonised, fotod,
kindlustusdokumendid, nõukogudeaegsed
ehitusload, ostu-müügi lepingud jne.).
Enne vana ehitusseaduse kehtestamist (01.jaanuar
2003) ehitatud hooned saab tõendite olemasolul ja
omaniku poolt esitatud ehitiste teatiste alusel
ehitisregistrisse kanda. Ehitise teatised koos
lisadega esitada Viru-Nigula vallavalitsusse.

Vastavalt ehitisregistri andmete korrastamise
nõudele tuleb välja selgitada enne uue
ehitusseadustiku jõustumist ehitatud ehitised, mis
ei ole kantud ehitisregistrisse.
Alates 1. juulist on ebaseaduslikult ehitatud
ehitise ehitisregistrisse kandmise eest riigilõiv
Täpsema info saamiseks pöörduda
500 eurot. Sellest tulenevalt on soovitus
hiljemalt 30. juuniks arvele võtta kõik üle 20 m² vallavalitsusse meiliaadressil raido.tett@viruehitisregistris mitteolevad ehitised.
nigula.ee või telefonil 3229637.

VALLAVALITSUSES
6. mail
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust neljale avaldajale.
Tegevustoetuste määramine
Viru-Nigula vallas
tegutsevatele
mittetulundusühingutele
Toetada Viru-Nigula vallas
tegutsevaid
mittetulundusühinguid:
1. MTÜ Viru-Nigula
Spordiklubi
2. MTÜ Kunda Külaselts
3. MTÜ Nilkaro Hobiklubi
4. MTÜ Mahu Külaselts
5. MTÜ Viru-Nigula Hariduse
Selts
6. MTÜ Viru-Nigula Motoklubi
7. MTÜ Viru-Nigula Jahtkond
8. MTÜ Aasukalda Priitahtlik
Päästekomando
9. MTÜ EELK Viru-Nigula
kogudus
10. MTÜ Ehalkivi Ring
11. MTÜ Viru-Nigula
Meestelaulu Selts
12. Vasta Kooli Sõbrad MTÜ

13. MTÜ Sidecar Racing
14. MTÜ LTK Viru-Nigula
15. MTÜ A&M Partners
Kõiki MTÜ-d said 320.- €
tegevustoetust, lisaks projektide
ja ürituste läbiviimiseks
erinevaid summasid kokku
5977.- euro eest.
Koolitranspordi
kompenseerimine
Hüvitada I klassi õpilase
transpordikulu vastavalt esitatud
arvele.
Ehituslubade väljastamised
Anda välja ehitusluba OÜ
Elektrilevile Suur-Kaliküla
ühistu 50 kinnistu madalpingega
liitumiseks Kalikülas.
*
*
*
Anda välja ehitusluba Jevgeni
Klimenkole üksikelamu
rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks Linnuse külas,
Vahtra maaüksusel.
Kasutuslubade väljastamised
Tunnistada Paaskülas, Kraavi
maaüksusel keldri ja lautgaraaži ehitustööd valminuks.

Informatiivsed
päevakorrapunktid
Vallavanem Raido Tetto
tutvustas MTÜ Ehalkivi Ring
kirja, milles tehakse vallale
ettepanek Letipeal asuva
maaüksuse ostmiseks
munitsipaalomandisse.
Vallavalitsuse liikmed olid
seisukohal, et vald võib teha
ettepaneku Politsei- ja
Piirivalveametile maaüksuse
tasuta võõrandamiseks, aga
maatüki ostmiseks puuduvad
rahalised vahendid.

12. mail
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba Margus
Nirgile üksikelamu
rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks vasta külas,
Lokotari maaüksusel.
Arvamuse andmine vee
erikasutusloa taotluse kohta
Tutvunud Risto Oitmaa
avaldusega, ei ole Viru-Nigula
Vallavalitsusel vastuväiteid vee
erikasutusloa väljastamisele
eesmärgiga rajada Pada jõele
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Adrika paisule kalapääs.
Arvamuse andmine
jäätmelubade taotluste kohta
Tutvunud OÜ Elkarin jäätmeloa
taotlusega, ei ole Viru-Nigula
Vallavalitsusel vastuväiteid
jäätmeloa väljastamisele.
*
*
*
Tutvunud AS Eco Pro jäätmeloa
taotlusega, ei ole Viru-Nigula
Vallavalitsusel vastuväiteid
jäätmeloa väljastamisele.
Informatiivsed
päevakorrapunktid
Viru-Nigula 2014. aasta
majandusaasta aruande
heakskiitmine
Kuulati pearaamatupidaja Egle
Järveperet, kes tutvustas
olulisemaid eelarvenäitajaid
ning luges ette sõltumatu
vandeaudiitori aruande.
Vallavalitsus kiitis
majandusaasta aruande heaks
ning allkirjastas selle.
Vallavalitsus esitas aruande
volikogule kinnitamiseks.
*
*
*
Raido Tetto tutvustas KIK-i
kirja Pada küla ühisveevärgi
rekonstrueerimise projekti
lisarahastamise kohta. Kik-i
nõukogu on nõustunud projekti
I etapist üle jäänud vahendite

Taotleja nimi
Maili Tirmaste
Teet Nigol
Juta Ait
Kaidi Reimer
Annes Puhilas
Krista Leppik
Kokku

kasutamisega trasside
rekonstrueerimiseks.
*
*
*
Raido Tetto informeeris, et
Karvia sõprusvallalt on
saabunud küllakutse.
Ajavahemikul 10. – 12. juulini
2015 oodatakse külla 12liikmelist delegatsiooni ViruNigula vallast.

29. mail

22. mail
Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust
797,5 € eest seitsmele avaldajale
*
*
*
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 302,33 € eest
kuuele avaldajale.
*
*
*
Ei rahuldatud ühte avaldust,
kuid otsustati avaldajat toetada
Vältimatu sotsiaalabi osutamise
tingimuste ja korra § 6 alusel.
Viru-Nigula Spordihoone
juhataja Tiia-Haida Järve
ametist vabastamine
Vabastada Tiia-Haida Järve
Viru-Nigula Spordihoone
juhataja ametikohalt
31.05.2015.
Tiia-Haida Järve kinnitamine
Viru-Nigula Koduloo –

Taotluse
kogusumma €
2769,60
2100,00
4646,40
3726,60
600,00
4359,60
18 202,20

muuseumi juhataja
ametikohale
Kinnitada Tiia-Haida Järve
Viru-Nigula Koduloomuuseumi
juhataja ametikohale.
Sõlmida Tiia-Haida Järvega
tähtajaline tööleping alates
01.06.2015 kuni 31.12.2016.
Maa munitsipaliseerimisel
kat. üksuse piiride, pindala ja
maksustamishinna
kinnitamine, koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine
Kinnitada Kalmistu kat. üksuse
piirid ja pindala:
Võrkla küla, pindala 7,9 ha,
sihtotstarve üldkasutatav maa.
*
*
*
Kinnitada Oja tn 1 kat. üksuse
(aiamaad) piirid ja pindala:
Viru-Nigula alevik, pindala 1,4
ha, sihtotstarve maatulundusmaa
Lihthanke algatamine
Viia läbi lihthange „Pada küla
veetorustiku projekteerimis- ja
ehitustööd. Moodustada
komisjon: Guido Reimer, Raido
Tetto, Pille Kajar
2015 a Hajaasustuse
programmi rahastamise
otsustamine
Rahastada alljärgnevad
taotlused:

Riigilt ja KOV´ilt
saadav summa €
1846,40
1400,00
3097,60
2484,40
400,00
2906,40
12 134,80

Omafinantseering €
923,20
700,00
1548,80
1242,20
200,00
1453,20
6067,40

Teha osalise rahastamise ettepanek taotleja Erkko Rootsile 203,51 € suuruse summa eest
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Matkapäev Nigulas
ks Tartu matkaseltskond on juba 29 aastat
järjepanu teinud õppematku kuhugi.
Seekord suunas matkarada seoses 70.
sünniaastapäevaga auvõlg saatusekaaslase Tõnise
ees, kes oli pärit Kundast ja kelle viimne rahupaik
on Viru-Nigula kalmistul. Jürikuu on olnud
tujukas, aga laupäeval, 25. kuupäeval säras päike
nagu tellitult.
Et õhtuks koju tagasi jõuda, tuleb alustada
varakult. Rakveres hommikul edasisõidu bussi
oodates ühineti samade huvidega matkasellidega
Tallinnast. Pool tunnikest jõudeaega andis
võimaluse minna külla Arvo Pärdile, kes jalgratta
kõrval seistes kuulas valjuhääldajast lummavat
muusikat. Siis veel pisut sõitu ja talvel ärevaid
sõnumeid saatnud Padaorg võttis meid vastu ning
saatis Nigula kirikutorni suunas teele.
Esimene peatus oligi kalmistul ja tänu
surnuaiavahi vastutulelikkusele leidsime 7.
kvartalist oma sõbra haua. Mälestussõnad ja
küünlad tallinlaste ning tartlaste poolt ja Meie isa
palvega jätsime oma kaaslasega hüvasti.
Kinkisime Nigula raamatukogule mõned trükised.
Ajalooraamatust „Tartu Emajõe Kool aastatel
1947-2012“ (Tallinn, 2013) võib leida
lehekülgedelt 588-591 Tõnise koolimälestusi ja
saada teada, kes ta oli. Samad sõnad Samma külast
pärit kooliõe Eerika kohta, kelle nime leiame
leheküljelt 23, 100 jm. ning Viru-Nigula
kihelkonnast pärit ning Kunda tsemenditehase
tellimusi täitnud harjassepa, Tallinna pimedate
kooli1881. aastal sündinud kasvandiku Johannes
Lusenbergi kohta leheküljel 620. Kõnealune trükis
on ka Rakvere muuseumis ja raamatukogus.
Nigula kirik – ah siis niisugune see ongi! Omal
ajal näitas endine nigulane Ain Nurk mulle oma
kihelkonna käsikirjalist ajaraamatut, mille
esimesel lehel oli sellesama kiriku pilt! Rakvere
Õpetajate Seminari kasvandikuna oli tal ametikoht
Tartu Ülikoolis, aga 1950. Aastal pärast üht
pleenumit lendasid paljud meie haritlased tänavale
või halvemal juhul Siberisse. Tänu virulasest
kaasseminaristist direktorile Leo Elemaale, võeti
ta Tartu pimedate kutsekooli vene keele õpetajaks.
Nende mõlema kohta võib isikunimede loendi abil
eespool mainitud haridusloo raamatust ühtteist
leida.
Kummardus nigulastele! Olete oma kiriku kallal
palju vaeva näinud ja püüdnud seda korda teha.
Vähestel kirikutel on näidata kunstiväärtuslikku

Ü

vitraažakent! Juhuslikult olen Pärnu-Jaagupi
juurtega ja Teie endine kirikuõpetaja teenib praegu
minu kodukohas. Tänusõnad kirikuteenijale, kes
meid kannatlikult juhendas!
Kummaline küll, aga Teie kaimud Lääne-Nigulas
nagu Teiegi, olete suurejooneliselt taastanud oma
Vabadussamba ja jäädvustanud
kommunismiohvrite mälestust. Lisaks on virulased
Kongla Ann’i isiku kaudu väärtustanud kõigi
aegade teisitimõtlejaid! Siin olete tõrvikukandjad!
Paras jalgsirännak Koila suunas tõi meid vist
sealse linnamäe ohvri- ja silmaallikale. Just seda
me vajasime! Silmanägemine pole meie
seltskonna kõige tugevam tervise külg. Joogipudel
imevedelikku täis ja ikka edasi.
Lahke perenaine Maie söötis ja jootis meie kõhud
täis ja Veduki mikrobuss sõitis treppi. Suund Viru
randa, otse Letipea külla, kus meid ootas supergiid
Mai.

Matkajad Viru rannas. 25. aprill 2015

Eesti ajalooliste maakondade, Lahemaa
Rahvuspargi ja Tallinna ning Leedu, Läti ja
Soome matkaradade kõrval oleme viimasel
kümnendil keskendunud Eesti väikesaartele.
Oleme külastanud järjestikku Ruhnut, Vilsandit,
Abrukat, Piirissaart, Kihnut, Vormsit, Kesselaidu,
Osmussaart ja Manilaidu, aga nüüd püüdsime
leida midagi saaretaolist ka Viru rannast ja
leidsimegi.
Meri taganeb ja aastakümnete jooksul kasvab Eesti
pindala ruutsentimeetrite haaval, aga siiski
pidevalt. Nii mõnigi saar ja saareke muutub
poolsaareks. Olgu selle näiteks Munasaar. Niisiis
põhjapiiril kasvab Eesti pindala, aga idapiiril
näeme juba üle kahekümne aasta ränka vaeva, et
naabrile kaela määrida koguni Saaremaa suurust
soome-ugri rahvaste põliseid loodusvaradest ja
hüdroenergiast rikkaid asualasid Seto- ja Eesti
Ingerimaal!
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Loodame, et meie riigiisad teevad parima, et
kinkida Ukraina riigi agressorile ja Krimmi
okupeerijale osa Lembitu maast, mille väärtuseks
on majandusteadlased hinnanud triljon eurot!
Taas asja juurde. Meile räägiti sõbrakaubandusest
Suursaare ja Tütarsaarega, aga nüüd on see
unustatud. Kellel jõud, sellel voli. Soome näeb
oma saartest und ja püüab oma vetes võõraid
allveelaevu signaalpommidega kostitada, aga
hoiab NATO-st siiski eemale!
1884. aastal naabruses asutatud Käsmu merekool
keeras põhjaranniku laevanduse ajaloos uue
lehekülje. Läänemeri muutus virulastele lombiks,
kust sõideti ookeaniavarustele. Meie giidi
lähisugulasest laevakapteni aluselt on roolirattad
rännanud Viru-Nigula valla vapile ja sealt meie
matkaembleemile. Rännumees otsib ikka midagi
sellist, mille kohta öeldakse „kõige, kõige“.
Letipea rannavees lamab jääaja kingitus
Skandinaaviast, vähemalt tuhande tonnine
Ehalkivi nime kandev rändrahn, millele

Baltimaades vastast pole. Meie senine suurim
kivielamus pärines Abruka naabrusest Vahase
saarelt.
Nüüd aga nõukogude piirivalvurite korraldatud
veresaunast okupeeritud rahva kallal 8. augustil
1976.
Vaba maailma piirivalvekoolides õpetatakse
seismist näo ja relvaga väljapoole, meie okupant
õpetas aga vastupidist. Nii see juhtus ja keegi
vabandust pole palunud. Mälestuskivi kuuele
hukkunule on selle verise sündmuse tunnistajaks.
Iga reis lõpeb kord ja nii seegi. Padaoru
bussipeatus aitas meid Rakverre, kus jälle
kingituseks tunnike vaba aega. Kolmainu kiriku
torn lausa kutsus ja kutsusid ka seal ülevalt
kõlanud orelihelid ning pühakoda ise! Tänusõnad
seitsmele kaaslasele, kes seekordki ei väsinud
rändamast ja toetamast Eesti Rahvuskultuuri Fondi
Eesti biograafika stipendiumi!
Nigula sõber Aldo Kals

MAAREFORMIST

Näiteks Viru-Nigula valla üldpindala oli seni 23 404,6
Alates 2014. aasta detsembrist on maareformi statistikat ha. Uute andmete alusel on valla üldpindala 23 504 ha,
millest on vormistatud 2268 katastriüksust kogupinnaga
võimalik kätte saada uuel kujul.
23 326 ha. See moodustab 99,2% üldpinnast.
Lisaks statistikatabelite lisandumisele on oluline
Viru-Nigula vallas on reformimata maid veel 148 ha.
muudatus ka maakondade ja omavalitsuste pindala
Meie vald on uute andmete alusel juurde saanud 99 ha
esitamises. Kui varem kasutati 20 aasta vanustel
maad, mis ilmselt tuleb kanda merepiiri arvele.
paberkandjatel maareformi statistikat, siis maakatastri
Maakorraldaja Mare PAJUPUU
statistikas esitatakse haldusüksuse maakatastrisse
Teade
!
kantud piiriandmete alusel arvutatud pindala.
Alates 1. juunist k.a. on maakorraldaja tööl
Seega on maa-ameti hinnangul tegemist märksa
esmaspäeviti ja teisipäeviti 8.00 – 16.00.
täpsemate andmetega. Suuremad muudatused võivad
esineda just merepiiri omavate haldusüksuste
Nii on see 1. septembrini 2015
pindalades.

KAS KÜLAD SOOVIVAD PRÜGIKONTEINEREID ?
Vallavalitsus teostab uuringut, kas meie külade elanikud on huvitatud prügikonteinerite paigaldamisest
küladesse ? Külaelanike jaoks tähendab see seda, et on võimalus oma jäätmeid panna ühisesse
konteinerisse, mida hakkab kord kuus tühjendama prügiveoauto.
Välja on pakkuda 0,66 m³, 2,5 m³ või 4,5 m³ konteinerid. Tühjendamise hinnad on ca 7,0; 18,0 ja 36,0
eurot tühjenduse korra pealt, lisandub konteineri rent, mis on vahemikus 4 … 13 eurot kuus, sõltuvalt
konteineri suurusest.
Kui kogu summa ( tühjendamine + rent) ära jagada külaelanike vahel, saame enam-vähem sama
summa, mida maksavad praegu Viru-Nigula aleviku elanikud ( 1.60 €/kuus). Muidugi võib summa
minna ka väiksemaks, mida rohkem rahvast, seda odavam.
Seda ei ole palju, arvestades, et prügikonteineri olemasolul jääb tunduvalt väiksemaks metsaaluste
reostamine ja inimestes juurdub arusaam, et prügi koht on prügikäitluskohas.
Prügi mõistegi on tänapäeval muutunud – prügi all mõistame üha rohkem sekundaarset toorainet, mis
läheb taaskasutusse.
Teavet prügikastide soovist ootame: keskkonnaspetsialist Marit Laast marit.laast@mail.ee tel 32
29 631
Viru-Nigula Vallavalitsus
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Oh koolikell, oh
koolikell …
Meie valla põhikooli lõpetajad:
Vasta Kool
Mirko Abel
Erko Sten Hürges
Tarmo Järvi
Ülar Eero Nõlv
Jaano Oras
Hendrik Peek
Kunda Ühisgümnaasium
Hardi Heero
Tairo Tirmaste
Tauri Tirmaste
Helis Järvepere-Luik
Merge Abel
Marje-Liise Sillat
Rain Vavilov
Katrin Lumiste
Rakvere Reaalgümnaasium
Thea Nigol

Viieline koolilõpetaja
Meie vallast pärit poiss, Tauri
Tirmaste, lõpetab sel kevadel
Kunda Ühisgümnaasiumi
põhikooli osa ainult viitega.
Klassikaaslased iseloomustavad
Taurit järgmiselt: väga sõbralik,
praktilise meelega, leiab igale
probleemile lahenduse.
Tagasihoidlik, ei aja tühja juttu.
Võtab alati klassi tegemistest osa
ja on muidu vahva sell !

Viimane koolikell 9. klassile. Foto: Krista Leppik

KAUAOODATUD PUHKUSE EEL

V

asta kooli õpilastel algab peagi kauaoodatud ja välja
teenitud suvepuhkus. Aprillikuus said õpilased osa
paljudest tegemistest. Näiteks 6.aprillil, teisel
ülestõusmispühal, toimus koolimajas algklasside lastele
veeremuna võistlus. Õpilased olid võistluseks kaasa võtnud
värvilised pühademunad. Kõige kaugemale veeresid I klassi
Triinu (4,14m), II klassi Rasmuse (7,52m), III klassi Geitlini
(7,40m) ja IV klassi Taisi (7,92m) muna.
8.aprillil said Vasta kooli 5.-9.klassi õpilased osa suurest Ideede
laadast Rakvere Ametikoolis. Õpilastel oli võimalus osaleda
töötubades, vaadata põnevaid teadusteatri etendusi, osta
õpilasfirmade tooteid.
20.-24.aprillini tähistasime koolis südamenädalat. Iga päev oli
täidetud eriilmeliste tegemistega. Esmaspäeva pealkirjaks oli
“Võta süda rindu”. Kõik kooliõpilased panid südamenädala
tähistamiseks rinnale paberist välja lõigatud südameid. Teisipäeval
oli märksõnadeks “Iga samm loeb”. Selleks puhuks otsustasime, et
koolibusside lõpp-peatus on lasteaia juures ning koolimaja juurde
bussid sel päeval ei sõida. Jalgsi, rattaga, tõukerattaga liikumise
võimalust kasutasid ära peaaegu kõik õpilased ja ka õpetajad.
Eesmärgiks oli ära lugeda kooli jõudmiseks vajalike sammude arv.
Keskmiselt on vaja kooli jõudmiseks teha 3000 sammu (mööda
kergliiklusteed). Kuna sel päeval oli esikohal liikumisharjumuste
tähtsustamine, tuli õpilastele külla tuntud korvpallitreener Andres
Sõber. Kolmapäeval joonistasid Vasta kooli TORE-kad
asfaldijoonistusi.
Neljapäeval said kõik soovijad osaleda Jüriöö jooksul ning
südamenädala lõpetasime reedel koolimaja pargis
hommikukogunemisega.
30. aprillil võttis koolipere osa talgupäevast. Üheskoos
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korrastasime õuesõppeklassi, koristasime okstest
mõisa parki.
Lisaks eelnevale osalesid 5.-8.klassi õpilased
aprillikuus KEAT (Kaitse end ja aita teisi)
loengutes.
5.mail käisid algklasside õpilased väljasõidul
Rakvere teatrisse. Üheskoos vaadati vahvat
lasteetendust “Buratino”.
7.mail osalesid Vasta kooli 8.klassi õpilased oma
loovtööde kaitsmisel. Kaitsmisele tulid väga
põnevad ettevõtmised- alates kooli ajalehe
toimetamisest kuni helkuri kasulikkuse uurimiseni
välja.
10.mail esinesid kooliõpilased emadepäeva
kontserdil Viru-Nigula rahvamajas.
13.mail korraldasid Vasta kooli TOREkad TOREpikniku. Osalesid nii meie oma kooliõpilased kui
ka külalis-TOREkad. Algklassiõpilastele
korraldati vahvaid mänge ning põhikooli vanema
astme õpilased lustisid meeleolukal fotojahil.
Meie kooli õpilased osalesid maakondlikul
inimeseolümpiaadil. 5.klassist osalesid Helander
Lehtla ja Rainis Adli, 6.klassist osalesid Airi Aadli
ja Andella Tsilk, 7.klassist osalesid Kristiina
Kõrve ja Kevin Preis ning 8.klassist osalasid
Renate Johanson ja Hanna-Liina Mäitse.
Edukaim oli Airi Aadli, kes saavutas
maakondlikus arvestuses 2.koha! Väga hästi läks
ka meie kooli võistkonnal (Maarja Anne Muttik,
Renate Johanson, Kristiina Kõrve ja Hanna-Liina
Mäitse) Lääne-Virumaa maakondlikul
loodusviktoriinil - III koht! Kiidame tublisid!
15.mail külastasid Vasta kooli Rajaleidja
karjäärispetsialistid Tiina ja Kerli, kes korraldasid
7.ja 8.klassi õpilastele põnevaid ja õpetlikke
mänge erinevatest ametitest ja elukutsetest.
25.mail helises viimane koolikell meie kooli
9.klassi õpilastele. 1.klassi õpilased korraldasid
vahva “koolipäeva”, kus lõpetajatel tuli näidata
oma oskusi nii inglise kui ka vene keeles,
kunstiõpetuses ja matemaatikas, laulmises ning
loodusõpetuses. 9.klassi õpilased läbisid katsed
edukalt ning said ka tunnistused, mis neid
lõpueksamitele lubasid. Lisaks helises viimane
koolikell algklasside majas ka 4.klassi õpilastele.
Traditsiooniliselt toimus ka nendele väike
ärasaatmispidu, sest uuest õppeaastast alustavad
nemad kooliteed juba meie kooli peamajas tehes
ruumi uutele 1.klassi õpilastele. 29.mail korraldati
parimatele õppuritele (56 õpilasele!) ja nende
vanematele ning koostööpartneritele direktori ja
hoolekogu vastuvõtt Viru-Nigula rahvamajas

Väikese eeskavaga esinesid Rakvere muusikakooli
õpilased ja õpetajad.
Traditsiooniliselt on kooliaasta viimane nädal
projektinädal. 1.juunil, lastekaitsepäeval, lustisime
kogu kooliperega spordisaalis.
Õpilased said vaadata õpetlikke 3D filme, kuulata
loengut esmaabist, osaleda taekwondoo
näidistreeningus, mänginda koos Rajaleidja
karjäärispetsialistidega ametite Kuldvillakut,
mängida vahvaid sportmänge. 2.juunil,
looduspäeval, toimusid tegevused koolimaja
juures ja ümbruses.
Koostöös keskkonnaametiga uurisid õpilased
tiigielustikku ning samblaid ja samblikke. Lisaks
toimus võistkondlik loodusviktoriin. 3.juunil,
matkapäeval, said õpilased olla koos oma klassi ja
klassijuhatajaga. Käidi nii seikluspargis,
jalgrattamatkal, Samma hiies kui ka ratsatalus.
4.juunil, viimasel koolipäeval, toimus pidulik
kooliaasta lõpetamine rahvamajas. Seekordne
aktus oli pisut erilisem kui varasemalt, sest läbi
viidi ka liputseremoonia.
Jäänud on veel vaid lõpueksamid ning siis võib
pidulikult tänada lõpuaktusel ,12.juunil 9.klassi
õpilasi tubli töö ja vaeva eest. Traditsiooniliselt
saavad koolimajas kokku ka 13.juunil kuld- ja
hõbelend.
Suvel on ootamas veel Unustatud mõisate mäng
(13. ja 27.juuni, 11.-12.juuli, 1.ja 15.august), kuhu
ootame kõiki külastajaid! Osaleda saab
töötubades, giidide juhendamisel ekskursioonidel,
avatud on kohvik.
Kogu koolipere tänab sõbralikke ja heatahtlikke
koostööpartnereid ning usun, et sügisel saame
taaskord ühisele teele asuda. Aitäh teile!

Krista Leppik, Vasta kooli huvijuht
Õnnesoovid juunikuus
Kunilde Lepasaar 18.06 – 90
Olga Tauer 25.06 – 89
Laine Pedanik 25.06 – 86
Laine Tamm 26.06 – 85
Helju Laager 29.06 – 84
Emiilia Tajakina 13.06 – 81
Ellen Koovits 17.06 – 81
Aili Saarpuu 30.06 – 75
PALJU ÕNNE!

E-arved on uus reaalsus
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Paberasjaajamise lõpp on lähedal ja võidumehed on need, kes seda teistest varem taipavad ning
konkurentide ees edumaa saavutavad.
Meie andmetel liigub Eestis aastas ligikaudu 60 miljonit arvet. Arvetest, mis liiguvad ettevõttelt
ettevõttele on tänases päevas pdf- kujul ca 64%, paberkujul ca 17% ning e-arveid ca 19%.
E-arvetele üleminek nõuab eelkõige mõtteviisi muutust, vajalikud investeeringud tarkvarasse ja
koolitusse tasuvad end kiiresti ära. Billentise uuringu kohaselt on e-arvete saatmise protsess paberarvete
saatmisest ligi 60 protsenti odavam.
Paberarvetega võrreldes on e-arvete kasutamine saatja jaoks kindlasti odavam ja keskkonnasõbralikum.
Võiks ju mõelda, et arve saaja seisukohalt pole vahet, millisel kujul arve temani jõuab. Siiski on earvete kasutamine vastuvõtja jaoks vähemalt sama suur kui mitte suuremgi kokkuhoid kui e-arve saatja
jaoks. Seda just varjatud kulu tõttu, mis tekib arve saajal paberarvet käsitledes ning käsitsi infot
süsteemidesse sisestades.
Üks suuremaid ostjaid ja hankijaid on riik ning riik ongi asunud näitama eeskuju e-arvete
kasutuselevõtul. Järgmise aasta lõpuks saavad riigiasutused võtta vastu ainult e-arveid, seega
peavad ettevõtted, kes avalikule sektorile arveid väljastada soovivad, suutma hakata väljastama
e-arveid 2016. aasta lõpuks.
See on kaasa toonud e-arvete järjest laialdasema kasutuselevõtu ka erasektoris. Järgmisel aastal lähevad
avalikus sektoris e-arved kohustuslikuks ning on näha, et e-arvete osakaal kasvab.
Eestis kasutavad Omniva digiarvelahendust ministeeriumid ja riigiasutused, paljud omavalitsused
eesotsas Tallinna linnaga, samuti Kaitseliit, Eesti Rahvusringhääling, Tele2, G4S, Amserv ja paljud
teised.
Asjaajamise viimine elektroonseks annab Eesti inimestele võimaluse printimise ja andmesisestuse
asemel teha tarka tööd ja teenida targa töö eest kordi rohkem palka. Digitaalseks minemine aga nõuab
ühist suunda ja tahet investeerida täna efektiivsusesse, et saaksime homme kulutada vähem aega info
liigutamisele ja rohkem sisulistele tegevustele.

Sander Aasna, Omniva Ärisüsteemide üksuse juht
E-arvete teemaline infopäev MTÜ-dele, ettevõtetele ja teistele huvilistele 16. juunil
kell 10.00 Viru-Nigula Hariduse Seltsi ruumides
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