Hind 0,2 €

nr 11 (202) detsember 2015
Viru-Nigula valla seltside projektiaasta kokkuvõte

Viru-Nigula valla elu edendamisel on tähtis osa MTÜ-del ning seetõttu püüab vald nende algatusi
toetada. 2015. aastal eraldati seltside tegevuse arendamiseks kokku 8469 eurot. Sellest 5120 eurot jagati
16-le seltsile tegevustoetusena (igaühele 320 eurot) ning 3349 eurot 8-le seltsile projektide
kaasfinantseeringuks.
Enamik projektidest oli suunatud külaelu elavdamisele, mille eest maakonnas meie valda sel aastal ka
teistele eeskujuks seati. Üksikud projektid olid seotud investeeringutega.
LEADER toetusprogrammist sel aastal raha ei jagatud, seetõttu saadi toetusi kohaliku omaalgatuse
programmist, kultuurkapitalist ning mõnest teisest maakondlikust programmist.
Lisarahastust valla
eelarvest said
järgmised seltsid:
Viru-Nigula Hariduse
Selts 687 eurot 5
erineva kultuuri projekti läbiviimiseks.
LTK Viru-Nigula 650
eurot võistlustel
osalemiseks, laagri ja
turniiride
korraldamiseks
Viru-Nigula
Spordiklubi 620 eurot
treeningute ja
turniiride
korraldamiseks maa –
konna erinevate
koolide osalusel ning varustuse soetamiseks (6 erinevat projekti)
Mahu Külaselts 512 eurot võrgukuuride rekonstrueerimiseks, EELK Viru-Nigula Kogudus 300 eurot
köstrimaja katuse rekonstrueerimiseks, A&M Partners 280 eurot Viru-Nigula Rahvajooksu
korraldamiseks, Kunda Külaselts 200 eurot kõlakoja katuse rekonstrueerimiseks, Vasta Kooli sõbrad
100 eurot Vasta Kooli ajalooraamatu käsikirja koostamiseks.
Viru-Nigula Jahtkond, Viru-Nigula Motoklubi, Viru-Nigula Meestelaulu Selts, Nilkaro Hobiklubi, Selja
Külaselts ning Aasukalda Priitahtlik Päästekomando taotlesid vallalt vaid tegevustoetust. Projekte viidi
läbi omavahendite või erasektori toel.
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Tähelepanuväärsematest tegevustest
Erilise tunnustuse maakonna tasemel sai sel aastal MTÜ Aasukalda Priitahtlik Päästekomando. Selts
valiti Lääne-Viru maakonna sädeorganisatsiooniks ning Marge Zaidullin sai lisaks ka riikliku aumärgi
silmapaistva kodanikukohuse täitmise eest. Eriti tänuväärne on tema panus noorte kaasamisel
vabatahtlikule päästetööle. Marge algatusel tegutsevad noorte päästjate rühmad peale Viru-Nigula veel
Kundas ja Laekveres. Selts on tänaseks rekonstrueerinud depoo aknad, paigaldanud tõstukse, ehitanud
soojaku ja rekonstrueerinud elektrisüsteemi. Komando on reageerinud mitmetele väiksematele ja
suurematele väljakutsetele ning hankinud vahendeid vähekindlustatud peredele tuleohutute küttekollete
ehitamiseks.
Viru-Nigula Hariduse Seltsi projektid kandsid ühist nimetajat „Maarjapäevade tähistamine seoses
Eestimaale Maarjamaa nimetuse 800. aastapäevaga“. Selle raames korraldati neli omanäolist
kultuuriüritust märtsist septembrini. Kahega neist pandi alus uuele kooskäimise traditsioonile Maarja
kabeli varemete juures ja muudeti koht külastajatele atraktiivsemaks. Kabeli juurde rajati lõkkekoht ja
taimeekspositsioon Maarja nimega seotud taimedest.
Kodupaigapäeval anti Ella Rajari 100 sünniaastapäeva puhul välja tema pärimuste raamatu „Omane ja
armas“ kordustrükk. Teosele lisati fotosid ja täiendusi autori artiklite, luuletuste ja maalidega. Avati
Ella Rajari mälestuspink. Esmakordselt anti välja Seltsi poolt asutatud auhind Naaskel koduuurimusliku tegevusega silma paistnute tunnustamiseks.
Jätkuvalt aktiivselt on tegutsenud Kunda Külaselts, kes korraldab igakuiselt üritusi oma seltsimajas. Sel
aastal on läbi viidud projekt, mille käigus rekonstrueeriti juba lagunema kippunud kõlakoja katus ja
valati betoonist uus tantsupõrand. Viimane võeti ette ilma valla ja riigipoolse abita.
Enim sponsoreid oma ürituste läbiviimisele on kaasanud A&M Partners, kes igal aastal korraldab aina
paremini Viru-Nigula Rahvajooksu ja ei küsi vallalt kuigi palju lisaraha ürituse läbiviimiseks.
Suure populaarsuse on võitnud Viru-Nigula Motoklubi poolt korraldatud Punnvõrri etapp Viru-Nigulas,
mida toetab päris mitu ettevõtjat.
Mahu Külaselts on tegutsenud uskumatu entusiasmiga seltsimaja korrastamisel ja külaplatsi
kujundamisel. Oma kätega vahetati muuli piirded, rekonstrueeriti räämas võrgukuurid atraktiivseteks
rookatusega hüttideks, kujundati lipuplats ja infotahvel. Presidentki tunnustas nende pingutusi küla
kaunistamisel. Rekonstrueerimist ootab veel osa seltsimajast (töötoad, vee-ja kanalisatsioonisüsteem,
tualett). Uuel külaplastil puudub veel külakiik. Selts tahaks ka sadamakai otsas tormiga vette uppunud
vana tuletorni välja tõmmata. Mis kõige olulisem, mereäärse küla elanikud vajavad elementaarseid
tingimusi veesõidukite merre viimiseks ja välja toomiseks.
Mahu sadamaala on oluline vallale tervikuna ning selle arendamine nõuab suuri investeeringuid.
Siinkohal loodab selts, et ka vallal avaneb võimalus piirkonda rohkem panustada.
Viru-Nigula vald on olnud igati hooliv oma seltside suhtes ja toetanud neid igaaastase tegevustoetusega.
Seda tõestab ka maakondliku tunnustuste „Sädeorganisatsioon 2015“ nominatsioon. MTÜ-d panustavad
igaüks omal kombel elukvaliteedi tõstmisse vallas. Toetust leiavad võimalusel kõik hästi põhjendatud
tegevused, millest saab kasu palju inimesi erinevates valdkondades (sport, kultuur, turism, ettevõtlus,
turvalisus, vaba aeg).
Vald tänab kõiki mittetulundusühinguid panustamise eest valla elu edendamisse ning seltsid omalt poolt
valda abi eest oma ideede elluviimisel !
Tekst: Ene EHRENPREIS, foto: Riina OJALILL - novembris renoveeritud võrgukuur Mahus
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VALLAVALITSUSES
9. novembril
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust neljale taotlejale.
Kasutusloa väljastamine
Tunnistada Pada külas
Padapargi, Marja, Kasetuka,
Jõekalda, Rehepõllu, Koore jaama, Kiviaia tee, Padakuuri,
Saare ja Pada valitsejamaja
kinnistutel asuva Pada küla
veetrassi ehitustööd valminuks.
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba Teet
Nigolile puurkaevu rajamiseks
Linnuse külla, Lilleoru
maaüksusele.

23. novembril
Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust
942,31 € eest 9-le avaldajale.
*
*
*
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 179,4 € eest
kolmele avaldajale.
Õppekoha ja lasteaiakoha
tegevuskulude arvestusliku
maksumuse kinnitamine 2016.
aastaks
Kinnitada Vasta Kooli
õppekoha tegevuskulu
arvestuslikuks maksumuseks
ühe õpilase kohta 1656 eurot
aastas ning 138 eurot ühes kuus.
*
*
*
Kinnitada Vasta Kooli Lasteaia
Mõmmik lasteaiakoha
tegevuskulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe lapse kohta
2196 eurot aastas ning 183 eurot
ühes kuus.
Huvihariduse toetamine
Tasuda Kunda Muusikakooli

II klassi õpilase õpilaskoha
maksumus 50% ulatuses
2015/16 õppeaasta lõpuni.
Marju Keesi kinnitamine
Viru-Nigula spordihoone
juhataja ametikohale
Kinnitada Marju kees ViruNigula spordihoone juhataja
ametikohale alates 1.
detsembrist 2015.
Katastriüksuse jagamine,
sihtotstarbe määramine ja
katastriüksuse nime
muutmine
Nõustuda Urve Mahlapuule
kuuluva Mahu külas paikneva
Pärtlimäe katastriüksuse
jagamisega ja kahe eraldi kat.
üksuse moodustamisega.
Õigusvastaselt võõrandatud
talumaade kompenseerimise
menetluse alustamine
Alustada Unukse külas asuva
Kopli-3 talumaade
kompenseerimismenetlust.
Määrata kompensatsioon
Arnold Pakkerile.
Hajaasustuse programmi
2015. aasta vooru toetuse
kasutamise aruande
kinnitamine
Kinnitada taotleja Erkki Rootsi
toetuse kasutamise aruanne.
Projekti maksumus 2500,08 €,
toetuse suurus 1560,8 €.
Kasutusloa väljastamine
Tunnistada Ojakülas Orgu,
Pühalepikujõe ja Pühakuusiku
kinnistutel tehiskärestiku
rajamise ja truupide
rekonstrueerimise ehitustööd
valminuks.
Kasutusluba väljastada OÜ
Nordponti nimele.
Minihanke „Vasta Kooli
arvutite kasutusrendile
võtmine“ algatamine

Viia läbi eelmainitud
minihange. Moodustada
komisjon alljärgnevas
koosseisus:
Komisjoni esimees Raido Tetto,
liikmed: Pille Kajar, Ülle Viller.

30. novembril
Veeteenuse hinna
kehtestamine Pada külas
Veeteenuse hind veemõõtja
olemasolu korras Pada külas on
1,33 €/m³.
Veeteenuse hind veemõõtja
puudumise korral on 5,4 €
inimese kohta kuus.
Hajaasustuse programmi
2015. aasta vooru toetuse
kasutamise aruanne
Kinnitada taotleja Juta Aida
toetuse kasutamise aruanne.
Projekti maksumus 4646,40 €,
toetuse summa 3097,60 €.
Protokolliline päevakorrapunkt
Viru-Nigula 2016 aasta
eelarve eelnõu.
Raido Tetto tutvustas valla 2016
aasta eelarve eelnõu.
Eelarve on koostatud
konservatiivselt.
Majandamiskulud on jäetud
samaks või mõnel pool
vähendatud.
Kulude osas on suurimaks
muudatuseks töötajate palgatõus
5 … 7%. Volikogu ja
vallavalitsuse kulud on jäänud
võrreldes 2015 aastaga enamvähem samaks, samuti
soojamajanduse kulud.
Köögi kulud on suurenenud
2000 euro võrra.
Seltsitegevuse kulud on kõvasti
suurenenud, sest kahele
treenerile on taotletud riiklikku
treeneritoetust ning see käib läbi
valla eelarve.
Otsustati esitada Viru-Nigula
valla 2016 aasta eelarve eelnõu
volikogule.
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Projekti jooksul viiakse igas piirkonnas läbi
südamenädala perepäev, väikelapse tervisepäev ja
vaimse tervise päev – need on teemaüritused,
loengud ja koolitused, kus põhirõhk on asetatud
terviseedendamisele.
Tapa Vabatahtlike Tugikeskus on saanud
Siseministeeriumi haldusalas olevalt
Kodanikuühenduse Sihtkapitalilt (KYSK) toetuse
oma projektile „Lääne-Virumaa tugiisikuid
ühendava koostöövõrgustiku arendamise
valdkondadeüleseks”.
Projekt vältab 1,5 aastat (september 2015 kuni
detsember 2016) ja projekti tegevustega
planeeritakse jõuda kokku ligi 210 pereni.

Projektis on planeeritud kaasata kohalikke
omavalitsusi ühelt poolt selleks, et pakkuda nende
piirkondade abi vajavatele peredele ühte uut,
nende paremat toimetulekut toetavat tegevust, sest
omavalitsustel on parim info perede kohta. Teiselt
poolt on enamusel kov-idel eeldatavasti ka oma
kogemus tervist edendavate üritustega, mida meie
saaksime kohalikul tasandil kasutada, kuhu peresid
rohkem kaasata.

Projekti eesmärk on arendada juba toimivat MTÜ
Hetkel on projekti raames toimunud piirkondade
Tapa Vabatahtlike Tugikeskuse perede tugiisikute
koordinaatoritele 2 koolitust, käimas on
koostöövõrgustikku tervise edenduse valdkonda.
läbirääkimised KOV-e esindajatega ning
äriühingutega.
Arendustegevuses keskendutakse uute
Tänu rahastatud projektile on loomisel Lääne –
koostööpartnerite leidmisele eelkõige
Viru maakonda perede tugiisikute
maapiirkonnas: Tapa, Väike - Maarja, Viru –
koostöövõrgustik tervise edenduse valdkonnas,
Nigula, Kadrina, Laekvere, Tamsalu ja Ambla
mille tulemusena on võimalik toetada igat
vallas. Koostööpartneritena kaasatakse kohalikke
abivajajat nii sotsiaalvaldkonnas, kui ka tervise
omavalitsusi, laste ja peredega tegelevaid
edenduse valdkonnas.
kodanikuühendusi ning toetajatena ka
äriettevõtteid.
Ootame piirkondades aktiivset kaasalöömist meie
tegemistes!
Projekti käigus MTÜ Tapa Vabatahtlike
Täpsemat infot on võimalik saada ka kohapeal
Tugikeskus planeerib luua tervist edendava
piirkonna koordinaatori käest, kelleks on Kaja
võrgustiku, mis juhib tähelepanu ja pakub tuge
Sander.
saavatele peredele täiendavat abi
Senta Malva
terviseprobleemide ennetamisel ja tervislike
projektijuht/MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus
eluviiside valikul.

Tagasivaade hingedekuule

N

ovembrikuusse jätkus põnevaid tegevusi
kogu Vasta kooli perele.
Hingedeaja algusele kohaselt süütasime
ühisel aktusel mälestusküünla nendele, kes Vasta
koolimajas on töötanud või õppinud.
Traditsiooniliselt jätkus päev kooli õpilaskogul
Viru-Nigula kalmistul, kus mälestati lahkunud
koolitöötajaid.
5. novembril osalesid 9. klassi õpilased HannaLiina ja Renate ning 8. klassi Kristiina LääneVirumaa Osaluskohviku põnevates aruteludes.
6. novembril olid kõik isad, vennad, vanaisad,
onud oodatud koolimajja isadepäeva

hommikupoolikule. Koostöös Rakvere
Ametikooliga ja Aasukalda Priitahtliku
Päästekomando, Meelis Meilbaumi ning Marina
Luhaste abiga said külalised osaleda põnevates
töötubades. Lapsed oma külalistega meisterdasid
puidust tuulegeneraatoreid, panid kiiruse peale
suitsuandurit kokku, lahendasid päästealast
ristsõna, riietusid võidu tuletõrjujateks, valmistasid
maitsvaid suupisteid, tegid tutvust
droonimaailmaga, said teada kõike autondusest
ning jäädvustasid hetki fotonurgas. Oli väga
elamusterohke päev. Koolipere tänab kõiki
osalejaid ning töötubade läbiviijaid.

9. detsembril, mardilaupäeval liikus ringi vahva
mardipere. 1. klassi õpilased ning õpetaja Maret
olid ette valmistanud vahva kava, millega külastati
lasteaeda „Mõmmik“ ning vallavalitsust.
Üheskoos lauldi, tantsiti, arvati mõistatusi.
Loomulikult ei puudunud ka õnne-herneste
viskamine pererahva tubadesse.
Euroopa jäätmetekke vähendamise nädala eel
osalesid 6. ja 7. klassi õpilased jäätmete teemalises
õpitoas, mille viis läbi Keskkonnaameti
keskkonnahariduse spetsialist Krista Kingumets.
Tegemist oli ühtlasi ka väikese ettevalmistusega
25. novembril toimuvaks maakondlikuks
viktoriiniks. Viktoriin õnnestus meie kooli
võistkonnal väga hästi- 5.koht! Edukasse
võistkonda kuulusid Kiur Kotšin, Egert Jurtom,
Gerda Porovart ning Andella Tsilk.
30. novembril jagati õpilastele kätte tunnistused,
sest läbi oli saanud I trimester. Koos I klassi
õppuritega oli seekord meie koolis 69 hea ja väga
hea õppeedukusega õpilast.

Pranglimine
Selleks korraks sai läbi peastarvutamise võistluse
pranglimise I etapp. Sirgujate klassis (0.-3.klassi
õpilased) oli vabariiklikus arvestuses kõige tublim

Viru-Nigula
raugematu vägi

ks aasta hakkab jälle
lõpule jõudma. On üsna
tavapärane, et sel ajal
vaadatakse mööduvale aastale
tagasi ning tehakse järeldusi,
võetakse kaasa kõik positiivne
ja hea ning õppetunnid vähem
meeldivast.
Lõppeval aastal väärivad
kiidusõnu Viru-Nigula aktiivsed
inimesed, kes arendavad
kodupaiga kultuuri ja
isetegevust, tublid lauljad,
vahvad tantsijad ning kõik

Ü
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Vasta kooli 3. klassi õpilane Sabina Vjazitskaja
(73. koht 5902 osaleja seast!). Esimese saja
parema hulka jõudis ka 3. klassi õpilane Olger
Tauer (87. koht). Lääne-Virumaa arvestuses
saavutas Sabina 3.koha ja Olger 5. koha! LääneVirumaa 1. klasside parimate hulka jõudsid
Gerthrud Kosmanenko (12. koht), Matti Luik (17.
koht), Marta Maria Mäekivi (19. koht), Mathias
Uukivi (22. koht). 2. klasside parimad tulemused
saavutasid Heleri Laanemägi (4. koht) ja Toomas
Saksladu (5. koht).
Oskajate (4.-6.klass) klassis, Lääne-Virumaa
parima tulemuse saavutas 4. klassi õpilane
Mihkel-Krister Kriisa (80. koht 559 osaleja
hulgast). Mihkel-Krister oli tubli ka 4. klasside
arvestuses- 27. koht 233 osaleja hulgast.
Naiste arvestuses tegi tubli tulemuse õp. Eevi
Laidinen, kes saavutas vabariiklikus arvestuses
32.koha. Õp. Eevi saavutas Lääne-Virumaa
arvestuses 17. koha ning veteranide klassis 6.
koha!
Edukat II pranglimise etappi!
Huvijuht Krista Leppik

toredad inimesed, kes üheskoos
tegutsemisest rõõmu tunnevad
ning seda teistelegi pakuvad.
Viru-Nigulal on tõepoolest
eriline vägi, mis igal aastal uute
tegemistega üllatab ning
traditsiooniks saanud üritustega
rahva ikka ja jälle kokku toob.
Teil on Jüriöö teatejooks,
Gustav Lokotari mälestus võistlused laskmises, nelja
rahvakalendri maarjapäevad,
uus kultuurilooline pink, parim
priitahtluse edendaja päästealal.
Teil on suur kontsentratsioon
värskete mõtetega inimesi, kes
tahavad elada kaasaegses ja
huvitavas vallas ning kellel on
selle soovi elluviimiseks hoogu
ja energiat.
Väga positiivseks näitajaks on
Viru-Nigula inimeste
spordilembus ja oma tervisesse
suhtumine. Lisaks aktiivsele

tervisespordile on Viru-Nigula
pinksimängijad ja laskespordi huvilised eeskujuks ja uhkuseks
kogu Virumaale. Niisamuti on
Viru-Nigula rahvajooksust
saanud maakonna
kvaliteedimärgiga üritus, kuhu
järjest suurenev huvi toob
kokku inimesi üle kogu Eesti.
Järeltulevad põlvkonnad on
kahtlemata valdkond, kuhu
tasub panustada. Nii ongi
tänuväärne ja iseenesest mõistetav, et Eestis üsna eriline
lauatenniserobot saab soetatud
valla kaasosalusel ja riikliku
regionaalarengu programmi
toel. Tänud vallajuhtidele ja
kõikidele toetajatele ettemõtleva
suhtumise eest!
Ka Lääne-Virumaale oli lõppev
aasta töökas. Alustasime mitme
suurprojektiga, mitmed
tegevused jätkuvad järgmisel
aastal. Jätkuvalt on meie

peamiseks väljakutseks
haldusreform, mille eesmärgiks
on tagada parem elukeskkond,
suurem võimekus ja parem
teenus meile kõigile. See
tähendab ka paremat ja
konkurentsivõimelisemat
kooliharidust,
transpordiühendusi jpm, mis
oluline meie ja meie laste
tuleviku kindlustamiseks.
Loomulikult jääb kohaliku
omavalitsuse rolliks teenuste
pakkumise kõrval ka kogukonna
esindamine, kohalike väärtuste
ja identiteedi hoidmine. Neid
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rolle saab täita aga ainult
võimekas ja jätkusuutlik
omavalitsus ning mul on hea
meel, et Viru-Nigula näitab
julgust, tulevikku suunatust ja
enesekindlust tugeva
kogukonnana, kes ei karda
kaotada oma nägu ka
haldusreformi käigus. Ühisest
toimetamisest on meil kõigil
palju võita ning tugevad
läbirääkimised selles vallas
saavad kindlasti iseloomustama
2016. aastat.
Palju oleme üheskoos ära
teinud, öödki on sügavamad ja

Abivahendite süsteemi korraldus
Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult
sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse
korraldus, muutes teenuse inimesele
kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku
abivahendi kaardi taotlusi vastu
Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti
hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel
väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb esitada
Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e posti
või posti teel või pöörduda SKA
klienditeenindusse. Taotluse vorm on leitav
SKA kodulehelt (rubriik: blanketid).
Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad
leiab SKA kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud
inimese töötamisega töökohal, peab inimesel
olema õigustatus, arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku
abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
kuni 18-a laps;
kuni 18-a puudega laps;
18 – 63-a tööealine isik, kellel on tuvastatud
töövõime kaotus 40 % või enam;
18-a ja vanem puudega isik enesehoolde- ja
kaitseabivahendite ostuks;
alates 18-a tööealine isik, kellel on
tuvastatud osaline töövõime või töövõime
puudumine;

kõige pikemad. Päkapikud
segavad uinumist ja tuletavad
meelde veel salmikesi, et
jõuluvanale kõik korralikult ette
kanda. Keegi ei taha kingita
jääda – nii suur kui ka väike
ootavad jõuluimet.
Soovin teile rahulikke jõule
ning uueks aastaks jätkuvat
innukust, palju toredaid ja
kasulikke ettevõtmisi!

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

63-a ja vanem vanaduspensioniealine isik;
rinnaproteesi ostmiseks;
isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates
30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja
heli ülekandesüsteemide ostmiseks;
silmaproteesi ostmiseks.
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal
olema:
kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus
on märgitud abivahendi vajadus ISO koodi
täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või
rehabilitatsiooniplaanil peab
olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka
koolitõend;
klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut
tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi
saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva
ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei ole
maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või
üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi
saamiseks on inimesele õigus pöörduda enda
poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte
poole, kellega SKA on sõlminud lepingud.
Info ettevõtetest on kättesaadav SKA kodulehel
alates 01.01.2016.
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on
lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes suulise
sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra
saabumisel saadab SKA isikule posti teel
järjekorra saabumise teate. Isik peab järjekorra
teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma

endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole
ning võtma kaasa:
- saadud järjekorra teate,
- isikut tõendava dokumendi,
- isikliku abivahendi kaardi,
- arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult järjekorra
teate ettenäitamisel.
Erandkorras abivahendi ostmisel või
üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi
poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi
erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kus isik taotleb:
omaosaluse vähendamist, kuna isikul on
tulenevalt majanduslikust olukorrast raske
omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus ja tõend
toimetulekutoetuse maksmise kohta);
uut abivahendit enne talle hüvitatud sama ISOkoodiga abivahendi kasutusaja lõppu
(abivahend on sobimatu tervislikel või temast
mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud
isikupoolsed selgitused/põhjendused;
abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt
hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada
kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
abivahendit, mille puhul on abivahendite
loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“
(lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
kasutusaja piirlimiidi suurendamist
(põhjendatud vajadus diagnoosist või
funktsioonihäirest tulenevalt);
abivahendi piirhinna ühekordset
suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel
hinnapakkumist);
erimenetlust mõnel muul juhul.
Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend
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või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse
taotlus on kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.a ning klienditeeninduses. Taotlust
saab esitada posti, e-posti teel või
klienditeeninduses. Juhul, kui isik vajab abi
abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste
küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel,
on isikul õigus pöörduda Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite
Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või
kirjutada aadressil kat@astangu.ee.
SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30
kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA
erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu
Keskkonnakohanduste ja Abivahendite
Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab
abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse
hindamisel.
Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel,
mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa
võtta. Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte
määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat
abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma
arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning
isikut tõendava dokumendi.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku
abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta
ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud
määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite
ja piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106

Sünnipäevad detsembris
Meinhard Toomik – 80 (23.12)
Velda Piiroja – 87 (04.12)
Aino Kapstas – 85 (28.12)
Virve-Melaine Kreen – 82 (18. 12)
Aimi Virusiim – 75 (11.12)
Palju õnne !

Otsime koju hooldajat – koduabilist
positiivsele kliendile Sõmeru vallas,
Rakverest 15 km. Vajalik transpordi
kasutamise võimalus.
karpliisa@gmail.com või helista 5177422
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Kütteseadmete hooldus tagab muretu küttehooaja
Kodude tuleohutus on aastatega paranenud ja
inimeste teadlikkus tõusnud, vaatamata sellele
on elanikke, kes peavad tuleohutusnõuete
kontrollimist kiusamiseks ega järgi neid.
Tuleohutuskontrollibüroo inspektorid
kontrollivad igal aastal mitmeid kodusid, kus
leitakse katkiseid ahje, korstnaid ning
kortermaju, mille küttesüsteemid on halvas
seisukorras.
Tulekahju vältimiseks on üks väga lihtne nõuanne
– ole tulega ettevaatlik! Selleks tuleb jälgida, et
lahtine tuli ei oleks järelevalveta, kütteseadmed
oleksid korras ja hooldatud, köetakse õigete
materjalidega. On ju teada, et õnnetus ei hüüa
tulles, kuid neid juhtub ka hoolikamatega. Kodus
tuleks hoida käepärases kohas tulekustuti või
tulekustutustekk ning loomulikult peab laes olema
suitsuandur ja ahjuküttega elamutes lisaks
vinguandur. Varakult avastatud tulekahju on
võimalik ka endal kustutada.

spetsialist on professionaal, kes tunneb oma tööd
ja on usaldusväärne. Kui sa ei ole nö „paberitega“
korstnapühkija tööga rahul, siis saab tema kohta
esitada kutsekojale kaebuse. Seega
kutsetunnistusega korstnapühkija juba reeglina
lohakalt oma tööd ei tee. Oluline on märkida, et ka
korstnapühkijal on kohustus teavitada
Päästeametit, kui ta avastab küttesüsteemi
puhastamisel tuleohutusnõude rikkumise või
küttesüsteem on tuleohtlik. Seejärel tuleb
inspektor vaatab üle ja kui kütteseadme
kasutamine on ohtlik, siis peatatakse
ettekirjutusega küttesüsteemi kasutamine kuni
vead on parandatud.

Põhilisteks muredeks on kodudes siiski
isepaigaldatud ja parandatud ahjud, pliidid,
kaminad jms. Ise võib parandada vaid eramajas
järgides küttesüsteemi ehitamise nõudeid.
Korterelamutes, ridaelamutes ja
mitmepereelamutes (nt paarismajas) tuleb
küttesüsteemi, ahju või pliidi paigaldamine tellida
Inspektori tööeesmärk ei ole inimesi trahvida ja
kutsetunnistusega pottsepalt. See võib küll
üldjuhul seda esimesel korral ei tehtagi.
esmapilgul kallis tunduda, kuid on mitmeid näiteid
Tuleohutust käiakse kontrollimas ikka selleks, et
selle kohta, kus esialgu võetakse odavam töömees
inimeste kodud oleksid tuleohutud ning Eestis ei
nö paberiteta mees, kuid hiljem tuleb ahi ümber
hukkuks inimesi ega saaks kahjustada nende vara. ehitada! Markantseid näiteid on teisigi, kus
Eelneval kütteperioodil sai hooldamata ja rikkis
korterelamusse on paigaldatud bullerjan, mille
kütteseadmetest ning tahma süttimisest alguse pea korsten on paigaldatud ventilatsioonilõõri või
200 eluhoone tulekahju. Ehk iga viies eluhoone
seina sisse tehtud suurde auku. Suitsulõõr peab
tulekahju sai alguse küttesüsteemist. Tules elu
olema ehitatud kuumustkannatavast materjalist,
kaotanud inimeste arv on aastatega vähenenud:
ventilatsioonilõõrid on aga ehitatud vaid õhu
möödunud aastal hukkus 47 inimest, sel aastal on liikumiseks, seal sees on tolm, mis võib süttida.
tules hukkunud 32. Enamasti juhtuvad
Lisaks on ventilatsioonilõõrid sageli teiste
tuleõnnetused kütteperioodi ajal – siis on inimesed korteritega ühenduses ning suits ja vingugaas
rohkem siseruumides ning kasutavad enam lahtist võivad levida naaberkorteritesse. Nimetatud
tuld.
juhtudel panevad inimesed ohtu nii oma pere kui
Kortermajades, ridaelamutes ja
ka naabrid ja selle vältimiseks tulebki
mitmepereelamutes, kus on ahjukütte, tuleb
kutsetunnistusega korstnapühkijal küttsüsteemid
kutsuda kutsetunnistusega korstnapühkija igal
vähemalt kord aastas üle vaadata!
aastal. Korstnapühkija antud akt tuleb hoida alles
järgmise akti saamiseni. Eramajades on kohustus
Tuleohutuskontrollibüroo inspektorid soovitavad
kutsetunnistusega korstnapühkija külastus iga viie kutsuda korstnapühkija, kes kontrollib üle kogu
aasta tagant ja kui seda pole tehtud 1. septembri
küttesüsteemi ja annab hinnangu ning vajadusel
2015 seisuga, siis on see karistatav. Muidugi ei
juhised küttekolde korda tegemiseks. Mõnel juhul
tohiks olla see kutsumise põhjuseks ja inspektorid on korstnapühkijal olemas ka pottsepa
soovitavad igal aastal ka eramajade küttesüsteemid kutsetunnistus ja sama isik saab ühtlasi ahjudüle vaadata oma ala professionaalil.
pliidid korda teha. Korstnapühkija või pottsepa
Miks peab olema kutsetunnistusega korstnapühkija kutsetunnistust saab kontrollida
www.kutsekoda.ee või päästeala
või pottsepp? Põhjus on lihtne, kutsetunnistusega

infotelefonil 1524.
Lisame veel mõned olulised juhised, mida
inspektorid tihti inimestele andma peavad!

1. Puude kuivatamise koht ei ole ahju, pliidi
ega kamina juures või vastas
2. Küttekolde ukse ees peab olema
mittepõlevast materjalist plaat, et vältida
põranda süttimist ahjust lendlevatest
sätemetest või kuumast tuhast
3. Tuleb olla hoolas pliidi läheduses olevate
kergestisüttivate materjalidega, näiteks ära
pane pliidile pajalappe ega käte rätte, ära
kuivata pliidi kohal pesu.
4. Süütevedelikuga tohib tuld teha vaid grillis,
sest tema süttimine toimub plahvatuslikult ja
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see võib süüdata seljas olevaid riideid või
tekitada kergemaid põletushaavu nahale.
Plahvatuse tagajärjel võib ka küttekolle katki
minna.
5. Kui ostad pliidi, ahju või kamina, siis hoia
kindlasti kasutusjuhend alles. Sealt on näha
kontrollimisel, kas see on õigesti paigaldatud.
6. Kui pliidiraua vahelt tuli paistab, siis tuleb
uus paigaldada!
Turvalist kütteperioodi !

Marge Zaidullin
Aasukalda Priitahtlik
Päästekomando

Tervisepäevad said avalöögi Nigulapäeval

V

iru-Nigula Hariduse Selts on seadnud endale eesmärgiks hakata vedama üht väga vajalikku
tegevust – valla tervisepäevade korraldamist. Et mitte oma ideed järgmise aasta peale lükata,
otsustati alustada juba detsembris, Nigulapäeval.
Raske uskuda, kuid viimase aja kõige närusema ilmaga pühapäeval kogunes üle 60 inimese Nigulapäeva
tervisepäevale.

Kohaletulnutest moodustati 2-5 liikmelised seltskonnad, kes pidid 2 tunni jooksul külastama oma
koostatud marsruudile jäävaid kontrollpunkte. (Peaaegu nagu võistlus, aga tegelikult ikka rohkem mäng).
Punktid olid erineva väärtusega sõltuvalt nende kaugusest, küsimuste raskusest ja lisaülesannetest.
Lisaülesandega punktides kontrollisid harjutuse sooritamist meie Aasukalda Päästekomando noored koos
Rakvere Gümnaasiumi praktikantidega, kes olid tulnud meie valla tublidelt mittetulundusühingutelt
kogukonnatöö kogemusi omandama.
Meie tervisepäevast said osa kokku 8 pere-, kaks noorte- ja 5 täiskasvanute seltskonda. Väike
võistlusmoment lisas päevale põnevust. Parimatele anti tunnustus aplausi ja pisikese Nigulanäki kotikese
näol. Kõik said taaskasutatud materjalist medali ja tunnistuse.
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Loomulikult kuulus päeva juurde ka tubli kausitäis kapsasuppi ja soe tee, sest kui perega on kodust välja
tuldud, ei jõua ju emmed kodus enam lastele suppi keeta. Vaja pärast matka ruttu lapsed tuttu panna.
Seekord oldi päevaga väga rahul ja tunti enda üle uhkust, et ilmale vaatamata otsustati Nigulapäeva
seiklusest osa saada. Küsiti, millal on järgmine tervisepäev. Vastus jäi pühapäeval võlgu aga arvatavasti
ootab tervisepäevalisi ees metsaseiklus Nugeril. Kindlasti aga ühel pühapäeval jaanuaris. Järjepanu
tahaksime läbi käia kõik meie valla külad, enne kui meid mõne suurema üksusega liidetakse.
Vallapäevadeks loodetakse läbi viia kokku 6 tervisepäeva. Siis on aeg teha esimene kokkuvõte ja panna
aktiivsemate osalejate (kes on osalenud vähemalt 5 korda) osaluskaardid loosirattasse, et mõni neist võiks
nautida fortuuna kingitud võitu.
Päeva ettevalmistamise tegi väga keeruliseks eelregistreerijate vähesus. Vaja oli arvestada, kui palju
trükkida kaardimaterjale ja tunnistusi, kui palju keeta suppi. Et edaspidi kõigile osalejatele tunnistusi ja
suppi jätkuks, palume endast ka eelnevalt teada anda.
Viru-Nigula Hariduse Selts tänab kõiki abilisi, eriti aga Aasukalda Priitahtlikke Pritsumehi, kes aitasid
tervisepäeva korraldada ja kelle hea agitatsiooni tõttu olid väljas ligemale pooled osalejatest.
Külarännakud jätkuvad jaanuaris. Seniks jõulurõõmu kõigile tervisesõpradele!

Ene EHRENPREIS, foto: Ene EHRENPREIS, kollaaž Anu LAIDINEN
Maa-amet on välja kuulutanud
avaliku elektroonilise
enampakkumise Viru-Nigula
vallas asuvate kinnistute
müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on
6. jaanuar 2016.
Täpsemat infot saab Maa-ameti
kodulehelt www.maaamet.ee
Jälgige pakkumisi regulaarselt,
sest pakkumised ja pakkumiste
esitamise tähtajad uuenevad
pidevalt.

Head valla elanikud !
Jõulu- ja aastavahetuspühade ajal laeme end headuse,
armastuse ja teotahtega, et uuel aastaringil olla
üksteise suhtes mõistvamad ning edukamad meie ette
seatud ülesannete täitmisel.
Jõule on traditsiooniliselt peetud ikka rahupühadeks.
Kui pöörata pilk aga meie tänastele tegemistele, siis
tuleb tunnistada, et need on päris rahutud. Kurdame
ajanappuse üle, hoolivuse ja sallivuse vähesust.
Tahaksime kõikjale jõuda ja ikka enam saavutada.
Kunagi ei saa küllalt.
Jõulupühad ei ole meie kalendris sugugi üksi.
Jõulupühadele eelneb päris pikk hingedeaeg, millesse
mahub ka advendiaeg. See pime ja külm aeg muutub
tuhandetest süüdatud küünaldest veidi valgemaks ja
soojemaks.
Detsembrikuu pikkade ja pimedate õhtute juurde
tuleks varuda rohkem hetki enda ja oma lähedaste
jaoks. Nii uskumatu kui see ka ei ole, elu tõelisi
naudinguid pakuvad sageli väikesed rõõmud.
Kaupmehed püüavad küll meile selgeks teha, et
inimese väärtus on selles, kui palju ta tarbib. Mina nii
ei arva. Olen kindel, et enamus meist nii ei arva.
Raido Tetto
Viru-Nigula Vallavalitsus ja –volikogu
soovivad teile rahulikku pühadeaega !
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