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hobusemees, kes näitab, kuidas loorehaga heina
riisuti. Talgupäeval on kavas ka tantsida ja
mängida ning laulu leelotada. Selleks on kaasatud
kandlemees Hillar Vimberg ja Kaja Toikka
el korral on kavas läbi viia Eestimaa Neitsi
Maausuliste Viru Kojast. Mõisaköögist pakutakse
Maarjale tähistamise 800 aastapäevale
osalejatele ka maitsvat talgutoitu.
pühendatud maarjapäevade tähistamise sarja
Võimalusel ootame osalejaid vanaaegses riietuses,
teine ettevõtmine – heinamaarjapäev. Seda
kaasa võtta oma vikat, hang ja/või reha.
tähistame vanaaja heinatöö õpipäevaga. Toimuvad
Ootame teid Vasta mõisas laupäeval 11. juulil kell
erinevad töötoad. Heinaaja rahvatraditsioone
15.00 -19.00.
tutvustab Eesti Põllumajandusmuuseumi teadur Ell
Vahtramäe. Vikatit õpetab niitmiseks ette
Maarja-aasta tähistamist jätkame 21. augustil
valmistama Mart Salumaa samuti Eesti
Maarja kabeli juures rukkimaarjapäevale
Põllumajandusmuuseumist. Ravimtaimedega
pühendatud filmiõhtuga vabas õhus „Kirik ja
seotud rahvapärimust tutvustab Raivo Kalle Eesti
klooster Eesti filmis“. Ussimaarjapäeva tähistame
Kirjandusmuuseumist. Krista Strauss Võsu
septembri algupoolel tantsu ja tuleetendusega
Vabade Kunstide Ühingust õpetab taimedega
samas kohas.
värvima. Osalejad saavad proovida heina
Pille Kajar, Ene Ehrenpreis
kaarutamist, loo võtmist ja kuhja tegemist. Toimub
foto: Egle Järvepere
võistuniitmine. Kohale on lubanud tulla ka

Viru-Nigula Hariduse Selts
kutsub 11. juulil Vasta mõisa

S

*

*

*

9. juunil käis Viru-Nigula
Vallavalitsus Maarja kabeli juures
istutustalgutel. Selle idee algatas
Viru-Nigula Hariduse Selts, kes
Maarja aasta raames korraldab
nelja maarjapäeva tähistamist.
Seetõttu pidas selts vajalikuks
Maarja kabeli ümbrus
huvitavamaks muuta.
Usk on suurel määral seotud
inimeste sooviga tervendada
ennast ja oma lähedasi, mistõttu
on hallidest aegadest õpitud
kasutama ravimtaimi. Paljud neist
on tihedalt seotud religiooniga,
sealhulgas Neitsi Maarja nimega.
Istutamiseks valiti välja just
Maarja nimega seonduvad taimed.
Nii on peenral oma koha leidnud
maarjahein, maarjasõnajalg, valge

ristik, kassikäpp, karukell jpt. Mõned taimed on sellesse
seltskonda arvatud tänu vene kultuuriruumis neile omistatud
seosele Maarja nimega.
Edaspidi lisame istutusalale ka „taimetarga tulba“, rajamisel on
mõnus piknikuplats.
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VALLAVALITSUSES
18. juunil
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust neljale avaldajale.
Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust
100,67 € eest üheksale
avaldajale.
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 178 € eest kahele
avaldajale.
Ei rahuldatud kahte avaldust.
Koolitranspordi
kompenseerimine
Hüvitada 1. klassi õpilase
transpordikulu vastavalt esitatud
avaldusele.
Arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmise kohta
Nõustuda maareservina riigi
omandisse jätmisega järgmiste
maatükkide puhul:
1. Kivikülas asuv maatükk
pindalaga 10,45 ha
2. Letipeal asuv maatükk
pindalaga 0,04 ha.

3. Mahu külas asuv maatükk
pindalaga 0,45 ha.
4. Pada-Arukülas asuv maatükk
pindalaga 1,98 ha.
5. Selja külas asuv maatükk
pindalaga 7,06 ha.
6. Võrkla külas asuv maatükk
pindalaga 0,05 ha.
Kõikide maatükkide sihtotstarve
on maatulundusmaa.
Maatükkide taotleja on
Riigimetsa Majandamise
Keskus.
Katastriüksuse jagamine,
sihtotstarbe määramine ja
katastriüksuse nime
muutmine
Nõustuda Sulev Nõmmikule
kuuluva Kabeli külas asuva
Sepa kat. üksuse jagamisega ja
kahe eraldi kat. üksuse
moodustamisega.
*
*
*
Nõustuda Michel Henri L
Poulainile kuuluva Pada külas
asuva Viljapuuaia kat. üksuse
jagamisega ja kahe eraldi kat.
üksuse moodustamisega.
Hajaasustuse programmi
2013. aasta vooru projekti
„Veepuhastusseadmete
paigaldamine Mäekalda talu

puurkaevule“ riigipoolse
toetuse tagasikandmine
Kanda eelnimetatud projekti
riigipoolne toetus summas
529,00 eurot tagasi EAS-i
arvele.
Kasutusloa väljastamine
Tunnistada Unukse külas Pärna
AJ F1 rekonstrueerimistööd
valminuks.
Kasutusluba väljastada
Elektrilevi OÜ nimele.
*
*
*
Tunnistada Pada, Pada-Aruküla
ja Tüükri külades ELA 096
valguskaabli ehitustööd
valminuks.
Kasutusluba väljastada Eesti
Lairiba Arenduse Sihtasutuse
nimele.
Protokolliline
päevakorrapunkt
Ene Ehrenpreis esitles
arengukava eelnõu. Võrreldes
senise arengukavaga on
muutunud ülesehitus,
arengukava on detailsem,
rohkem on kajastatud ka
statistilisi võrdlusandmeid.
Vallavalitsus otsustas esitada
arengukava eelnõu volikogule
tutvumiseks.

Pikaajaline spordisaali
juhataja jäi pensionile
Selle aasta juunist jäi pensionile
pikaajaline Viru-Nigula spordi saali juhataja Tiia-Haida Järve.
Tiiat tuntakse kui aktiivset
inimest, kes pani alati õla alla, kui
oli vaja mõni spordiüritus
organiseerida.
Lisaks spordile tegeles Tiia ka
tantsuga, juhendades pikka aega
naiste tantsuringi.
Viru-Nigula Vallavalitsus ja –
volikogu tänavad Tiiat tehtud töö
eest ja soovivad tegusat ja
aktiivset pensionipõlve.

Fotol: Tiia 2011. a suvepäevalistega kaarhalli ees. E. Lember
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VALLAVOLIKOGUS
25. juunil k.a. toimus ViruNigula Vallavolikogu
kaheksanda koosseisu XVII
istung.
Istungist võtsid osa:
Juta Ait, Raivo Heinmets,
Olav Kreen, Jaak Lepik,
Kalev Pagar, Meelis Parijõgi,
Maire Sepp, Andres Sõber,
Ivar Sööt, Kalev Tauer,
Ervins Veitsurs.
Külalised: Ain Tiivas, Kristi
Ehrlich, Marianne Loorents.
Volikogu esimehe valimine
Vallavolikogu esimehe valimise
viis läbi valimiskomisjon
vastavalt KOKS § 44 lg 3.
Volikogu liikmed esitasid
kirjalikult volikogu esimehe
kandidaadid:
Kandidaat nr 1 Ervins Veitsurs
Kandidaat nr 2 Raivo Heinmets
Toimus salajane hääletamine.
Vastavalt hääletamistulemuste
protokollile koguti hääli
alljärgnevalt:
Ervins Veitsurs 7 häält
Raivo Heinmets 4 häält.
Viru-Nigula Vallavolikogu

Narva linna ohutusretk
12 mai osalesid Aasukalda
noorteringid: Kunda Noored
Päästjad (Elari Pari, Gennet-Rait
Poom, Kaidi Jagant, Kaili Jagant,
Kairi Jagant, Margo Jagant, Rety
Eespere juhendaja: Marve Abel)
ja Viru-Nigula Noored Päästjad
(Aiva-Loviisa Vaik, Andret Ilvik,
Elyse Sammal, Grete-Maris Sillat,
Mairon Nukk, Reimo Luhaste,
Remi-Reivo Jakobson, juhendaja:
Marje-Liise Sillat) päästeala
lõpulaagris, kus oli korraldajate
poolt valmis pandud ohutusrada
praktiliste teemapunktidega.

esimeheks valiti Ervins
Veitsurs
Eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse
määramisel
( materjali mahukuse tõttu
paberväljaandes ei avaldata,
võimalik tutvuda valla
kodulehel)
Maa munitsipaalomandisse
taotlemine
Taotleda Lääne-Viru
maavanemalt Viru-Nigula valla
munitsipaalomandisse järgmiste
kohalike teede teemaad:
1. Pada-Aruküla tee (1,3 ha)
2. Kundaküla tee (0,1 ha)
3. Kutsala-Iila tee (1,8 ha)
4. Unukse-Iila tee (3,2 ha)
5. Magasiaida tee (0,1 ha)
Nõusoleku andmine Tukitalu
kinnistu jagamiseks ning maa
sihtotstarbe määramine
Anda nõusolek Tukitalu
jagamiseks:
1. Tukitalu kinnistu, ligikaudse
pindalaga 1,6 ha, elamumaa
2. Tukipõllu kinnistu, ligikaudse
pindalaga 34,3 ha, maatulundusmaa, asukoht Marinu küla.

Nõusoleku andmine Põdratalu
kinnistu jagamiseks ning maa
sihtotstarbe määramine
Anda nõusolek Põdratalu
kinnistu jagamiseks:
1. Põdratalu kinnistu 1,3 ha
elamumaa
2. Põdraraja kinnistu, 0,2 ha
transpordimaa
Esindaja nimetamine LääneViru Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule
Nimetada Viru-Nigula valla
esindajaks Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule Olav Kreeni
asemel volikogu esimees Ervins
Veitsurs.
Protokolliline
päevakorrapunkt
Ene Ehrenpreis andis ülevaate
valla arengukava eelnõust.
Volikogu liikmed ja vallavanem
Raido Tetto tegid
parandusettepanekuid.
Otsustati, et arengukava arutelu
toimub uuesti 17. juulil ViruNigula hariduse Seltsis, Kirikaia
2 II korrusel.
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Läbida tuli kuue kilomeetri pikkune teekond
mööda Narva linna tänavaid.
Esimeseks ülesandeks oli liiklus – liiklen
jala/liiklen jalgrattal.
Teine ülesanne hõlmas olmeohutust, kus tuli torni
tõustes leida trepilt kuus ohtlikku olukorda ja tipus
lahendada test.
Kolmanda punkti teema oli tuleohutust. Lapsed
said erinevate põlevmaterjalide juurde asetada
õige kustutusvahendi.
Neljandas ülesandes oli vaja Häirekeskusele teada
anda leitud pommisarnasest esemest.
Demineerijad lasid lastel erinevate lõhkekehadega

tutvuda. Loomulikult oli kogu käega katsutav
materjal ohutuks muudetud.
Viiendaks teemapunktiks oli esmaabi, kus
naisterahvas oli saanud löögi autolt. Vigastuseks
lahtine luumurd. Vigastus oli aga nii tõetruult
lavastatud, et võttes mõnelgi võistlejal näo
kaameks. Meie noored said aga oskusliku
reageerimisega kõvasti kiita.
Kuuendaks teemaks jäi veeohutus, kus pidi
viskeliiniga tabama vees olevat päästerõngast.
Üritus oli vahva ja lapsed osalemise üle rõõmsad.

Tekst ja foto: Marge Zaidullin

Marge Zaidullinit tunnustati
„Pritsimeeste pasunaga“
Alates 2005. aastast annab Päästeamet välja Eesti
päästeala priitahtluse edendamise eestvedaja
rändauhinda – vasest “Pritsimeeste pasunat”.
Rändauhind on loodud eesmärgiga tunnustada ja
motiveerida päästealase vabatahtliku tegevuse
eestvedajaid ning väärtustada ohutusalast
kogukondlikku tegevust ja kodanikualgatust.
Üks kord aastas antakse meene koos selle juurde
kuuluva tunnistusega üle mittetulundusühendusele,
sihtasutusele, seltsingule või üksikisikule
silmapaistvate saavutuste eest priitahtluse
edendamisel päästealal.
Komisjonile anti sellel aastal kaaluda 34
kandidaati, kelledest nominendiks valiti 7.
Sel aastal pärjati parimaks vabatahtlikkuse
edendajaks meie valla elanik Marge Zaidullin.
Marge noorim poeg Mirko ütleb ema kohta nii:
„Meie ema on meie päike, väga tubli ja töökas
inimene. Vahest tekib mõte, et ta võtab liiga palju
enda kanda, aga alati on ta suutnud kõigega
hakkama saada. Iseloomult on ema väga tugev
isiksus. Tema õiglustunne, nõrgema märkamine ja
julgus hoolida on muljetavaldav. Negatiivsus kui
omadus tal täielikult puudub. Elu on talle väga
palju vingerpusse keeranud, kuid tema juba alla ei
vannu. Pikem muutub aina tugevamaks.“
Marge on sündinud 1969 aasta septembrikuu 10.
päeval 8 lapselise perekonna kolmanda lapsena.
Kooliteed alustas ta Tamsalu Keskkoolis. Peale 8.
klassi lõpetamist asus õppima Türi NST–s
nooremzootehniku erialal. Peale loomade ja
taimede armastab Marge ka tantsimist,
deklameerimist, näitlemist ning vast veel kõige
enam unistada suurelt.

Marge esimene 16 aastat väldanud kooselust
sündis perele 6 toredat last. Noorena loodud pere
siiski lagunes ja 2005 aastal kolis naine Rakverre,
kus lõpetas edukalt keskkooli. Praeguseks on
lõpusirgele jõudnud ka Lääne Viru
Rakenduskõrgkool.
Aastal 2007 tutvus Marge Voldemariga ja Marge
armastab ikka öelda, et nemad Volliga on kõige
õnnelikumad inimesed siin maailmas ning nende
lapsed klapivad omavahel suurepäraselt.
Vabatahtliku päästega hakkas Marge tegelema
2012 aastal Kärmu Vabatahtliku Päästekomando
liikmena. 2013 aga otsustati oma komando kokku
panna. Praeguseks on Aasukalda Priitahtlik
Päästekomando tegutsenud kaks aasta.
Reageerimise valmisolek on tagatud aasta jagu
aega. Komandol on kaks tegutsevat noorteringi,
üks Kunda linnas ja teine Viru-Nigulas. Komando
tegemisi on varasemalt tunnustatud tiitliga „Aasta
uustulnuk 2014“.

Aasukalda Priitahtlik Päästekomando
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2. H. Pets „Klassikokkutulek Kassaris“
3. L. Jackson „Mineviku valed“
4. L. Kaaberbol „Poiss kohvris“
raegu on raamatukogus üleval 4
5. J. London „Sekeldused Honoriga“
raamatunäitust, millest 2 on lastele. Näitust
6. S. Brown „Hukutav asitõend“
„Kribu, Krabu ja teised detektiivid“ on palju
7. S. Wiggs „Lindprii“
täiendatud. Näitus on lastele huvi pakkunud,
8. E. Leonard „Võta vabalt“
mistõttu ei saagi seda veel maha võtta. Uus näitus
9. C. Skye „Kodu mere ääres“
lastele on „Lahedat lugemist suveks.“ Õpilastele
10. E. Leonard „Tooge jumbu“
on uute nimekirjade järgi välja pandud kohustuslik
kirjandus, millest kõik raamatud on praegu veel
Selline ta siis seekord minulegi üllatuseks sai. Töö
saadaval. Nii, et kes tahab juba suvel lugemisega
käigus oli märgata ainult „Ei jäta elamata“ ja
alustada, sellel on kõik võimalused olemas.
„Klassikokkutulek Kassaris“ ning selle järje „Elu
Täiskasvanutele on väljas näitused „Film ja
läheb edasi“ elavamat laenutamist.
raamat“ ja „Põhjamaade põnevik“.

SUVI RAAMATUKOGUS

P

Juunikuus osteti raamatukogule 49 raamatut. Ära
märkimist väärivad järgmised:
Noortele sarjast Tüdrukute jutud „Me läksime
lahku“ ja „Hakkame käima“, milles on elulised
küsimused ja ausad vastused. Hea Eesti
Lasteraamatu tiitliga 2014 .a. pärjatud „Kõik on
ülitore (enam-vähem)“
Käsitööhuvilistele saime kolm raamatut „Keldi
mustrid heegeldamiseks“, „Laste suvemütsid“ ja
„Valmistame kummiehteid.“ Viimane võiks huvi
pakkuda lastele.
Ajaloovallast on viikingite maailma lugu
„Põhjalaste raev“, mis võtab kokku viikingite
ajaloo alates esimestest väiksematest sõjakäikudest
kuni suurte lahinguteni Prantsusmaal,
Suurbritannias ja Iirimaal.
Esoteerikahuvilistele on pakkuda „Parajuhtumid
Eestimaal“ ja loodushuvilistele 21 sajandi
bestiaarium „Imetabaste olendite raamat.“
Meie-sari täienes kahe raamatuga - „Minu Eesti 3“
ja „Minu Kambodža“.
Sarjas Meie Elu ilmus „Ivo Schenkenberg“.
Terviseteemaline on kergesti loetav,
mõtlemapanev ja põhjalikele uuringutele toetuv
„Nisuvaba dieet“.
Raamatus „Majavamm, puukoi ja teised kahjurid“
õpetatakse , kuidas kahjustajatega koos elada või
nende vastu võidelda ja otsida tasakaalu looduse ja
inimtegevuse vahel.
Nii täiskasvanutele kui ka lastele pakub kindlasti
huvi „Virumaa vanad vaimujutud“.
Mida siis meie lugejad armastavad lugeda?
Aprillikuust alates sai enim loetud raamatute TOP
10 järgmine:
1. V. Kersna „Ei jäta elamata“

Lasteraamatute TOP 10 koosnes eranditult
kohustusliku kirjanduse raamatutest, kuigi elavat
huvi on tekitanud ka krimiraamatud.
Soovin kõigile kaunist suve, ilusaid ilmu ning
sooja merevett ja meeldivaks kaaslaseks huvitavat
raamatut!
6. juulist kuni 4. augustini on raamatukogu
avatud kolmapäeviti ja neljapäeviti.
Soovitan korraga rohkem raamatuid koju viia,
et lugemisvarast puudu ei tuleks.

Hiie KIVILO
Raamatukogu juhataja

Koila külas, “Habeme baaris” 18.
juulil algusega kell 14.00

PEREPÄEV
Kõhutantsustuudio “Alima”, kiiking
Mereku ja Marellega, Aasukalda
Priitahtlik Päästekomando, saunabuss
(saunalinad kaasa)
Esinevad “Nigula Mehed”
Koduõlut müüb Urmas Palk, pakume
sooja suppi, töötab baar.
Toimib kaardimakse, võimalus ööbida
(telk kaasa), grillida, mängida piljardit.
Üritusel hoiab elu sees Alari.
Üritust toetab Einar Vallbaum, sportmänge toetab Igor Arefjev.
Kella 21.00 Perepäeva tantsuõhtu,
pääse 3.- eurot. Muusikat teeb Alari.
Peoga tähistame “Habeme baari 10.
aastapäeva
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Mõtisklusi tehtust
Olav
Kreen

Seekord pean alustama
selgituste ja vabandustega neile,
kelle meelest poolel sõidul
hobuseid ei peaks vahetama...
Jah, olen hobuseaastal sündinud.
Aga on veel ka selline ütlemine,
et äraaetud hobused lastakse
maha!
Samas on tänapäevastel
võidusõitudel kombeks
vahetada isegi autode rattaid,
samuti pole harvad ka sellised
sõidud, kus juhte vahetatakse ...
Ehk nüüd piisab metafooridest
ja siinjuures seletuseks neile,
kes ei ole ehk tihanud minu
käest otse küsida volikogu
esimehe kohalt tagasiastumise
tagamaid. Nagu ka Virumaa
Teatajas kirjas oli, on
põllumajanduses keerulised ajad
ja see nõuab ka minu poolt oma
aja suuremat kulutamist nendele
kohustustele. Samuti ei ole mul
õigust jätta tähelepanuta ja
hooleta ka oma peret. Nii ongi
juhtunud, et olin küll volikogu
esimehe ülesannetes, aga ei
suutnud piisavalt pühenduda
neile tegemistele, mis meie
vallas toimuvad. Ka suhteliselt
värskelt ametisse valitud
vallavanem oleks minu
hinnangul pidanud saama
volikogu esimehe poolt
suuremat tuge, kui tegelikult
mul välja tuli. Nii jõudsingi
äratundmisele, et selliselt enam
edasi tegutseda ei ole aus ega
õige Viru-Nigula valla ja selle
kodanike suhtes.

Tänaseks on vallavolikogu
oma otsuse uue volikogu
esimehe osas teinud.
Olen veendunud, et Ervins
Veitsurs oma kogemuste ning
tarkustega on hea partner
noorele energilisele ning
teotahtelisele vallavanemale
Raidole. Ja eks ma ka ise jätkan
nii volikogu liikmena kui
vallakodanikuna põhimõtet: kus
viga näed laita, seal tule ja aita!
Koostöö teemaga olen viimastel
nädalatel vallas ka otsesemalt
kokku puutunud. Meil on väike
vald, kuid kultuuri- ja
haridusasutustest on meil lisaks
koolile (ja selle osaks olevale
lasteaiale) valla hallatavate
asutustena ka rahvamaja,
muuseum, spordihoone ning
raamatukogu. Samas on tunda,
et nende asutuste omavaheline
koostöö ei ole sellel tasemel,
nagu enamus meist eeldaks ja
sooviks. Nii oli hulk inimesi
koos ja arutasime, kas
tänapäevases nutitelefonide ning
interneti ajastus saaks
raamatukogu rohkem panustada
laste lugemisharjumuste
edendamisesse. Samuti nägime
vajadust raamatukogu senisest
suuremaks rolliks vallakodanike
vaimsel harimisel. Jõudsime
äratundmisele, et kui
kõikvõimalikku küsitava
kvaliteediga infot pressib peale
erinevate kanalite kaudu, ei
piisa ka raamatukogu puhul
enam passiivsest raamatute
hoidla rollist.
Esimeses järjekorras on vaja
raamatukogu muuta huvitavaks
koolilaste jaoks ja seeläbi
loodetavasti suureneks ka laste
lugemine ning kaasamõtlemise
oskus. Ära ei tohi unustada ka
juba välja kujunenud isiksusi,
kelle hulgas leiduks kindlasti
raamatute ja lugemisega seotud
tegevustele kaasalööjaid.

Värskelt on möödunud
Jaanipäev ja sellele eelnenud
Võidupüha. Kuulates
Kaitseliidu traditsioonilisel
pidulikul rivistusel vabadussõja
ausamba juures sõnavõtte nii
sõjast kui meie riigi
valitsemisest jõudsin oma
mõtetega võidupüha ja võidu
mõtte olemuseni. Sõja võit
saavutatakse erinevate lahingute
võitude tulemusena. Need
omakorda eeldavad armees
osalevate sõjameeste võitu
mugavuse, hirmude, väsimuse ja
veel paljude asjade üle.
Traditsioonilise sõja tähtsust
tunnetatakse ilmselt seoses
inimeste hukkumisega,
inimelude päästjaid
tunnustatakse kangelastena.
Ja tundub nii, et ainult loteriil on
võimalik saada suuri võite
väikeste panustamistega,
suurvõite loteriil on aga
teatavasti üliharva. Igapäevases
elus tuleb meil kõigil teed suurte
võitudeni sillutada väiksemate
võitudega eelkõige iseenda sees.
Mõnikord tuleb julgeda olla ka
nõrk. Kindlasti tuleb saada võitu
eneseuhkusest ja julgeda kuulata
ning mõista ka kriitikat.
Volikogu esimehena oli mul
palju kasu kõikidest neist, kelle
poole oma murede või
küsimustega sain pöörduda.
Kindlasti on olnud oluline
sisemine võit teatud hetkedel
oma rumaluse tunnistamine ja
vaatamine teiste poole. Tänan
omalt poolt kõiki, kes on mulle
toeks olnud ja kes on
panustanud valla küsimuste
lahendamisele oma aega ning
energiat! Just aktiivsed,
tulemusest huvitatud ning ise
asju tegevad kodanikud on
muutnud meie valla tõeliselt
meeldivaks ning tuntuks ka
kaugemal.
Soovin kõigile mõnusat suve!
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Maili

kuid tegevus kätkeb endas nö näitemängu
näitemängus – ülevaadet kooli tegevusest,
Olavi Ruitlane
tolle aja inimeste omavahelisi suhteid,
ajaloolist aktsenti ning kaunist armastuslugu.
Lavastus „Maili. Virumaa Rahvaülikooli
Etenduse lavastajaks on Tiit Alte,
lugu“ on nukra alatooni, kuid rõõmsa
peaosalisteks Carmen Mikiver, Tarvo Sõmer,
pealispinnaga vabaõhulavastus, mis kõneleb
Margus Mankin, Kaido Veski, Tea Parts ja
aastatel 1925-1940 Kunda mõisas tegutsenud Tauno Küngas. Lavastuse kunstilise poole eest
esimesest nn maa-tüüpi rahvaülikoolist.
hoolitsevad Eve Teras ja Elmar Sats Rakvere
Kool oli omal ajal üsna unikaalne nähtus,
teatrist ning kunstnik Riina Vanhanen. Lisaks
andes kutse- ja kodanikuõpet noortele, kellel
löövad lavastuses kaasa harrastusnäitlejad üle
polnud oma majandusliku olukorra tõttu
terve Eesti ning rahvatantsijad, -muusikud ja
võimalik linnakooli minna. Lavastuse autoriks laulukoorid Virumaalt.
on Olavi Ruitlane ning see valmis 2014 aasta
Lavastust mängitakse neljal
suvel.
Olemuselt on näitemäng ajalooline fiktsioon, järjestikusel õhtul 5. - 8. augustini
mille tegelased on küll reaalselt eksisteerinud, 2015 Kunda mõisas. Algus 19.00

Virumaa Rahvaülikooli lugu
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Sünnipäevad juulis
Maria Dimitrijeva – 93 (12.07)
Olga Leppik - 88 (08.07)
Rihart Parovart – 87 (01.07)
Armilda Grauberg – 84 (07.07)
Artur Normak – 84 (18.07)
Harri Laugas - 83 (05.07)
Helga Niin – 83 (11.07)
Erna Orgmets – 83 (12.07)
Ella Reskov – 80 (05.07)
Helmut Kaljas – 70 (26.07)
Palju õnne !

Sünnipäevad augustis
Hilda-Elfride Laever – 85 (13.08)
Laine Rebane – 85 (29.08)
Boriss Keimar – 83 (16.08)
Arnold Orgmets – 83 (23.08)
Laine Kokk – 82 (15.08)
Tõnis Talimaa - 81 (28.08)
Milvi Kippar – 80 (02.08)
Linda Parijõgi – 80 (31.08)
Ants Vallaste – 75 (17.08)
Sirkka Raudaskoski – 70 (12.08)
Leonora Luik – 70 (31.08)
Palju õnne !

tühjenemise eest. Sagedasti hakkab suitsuandur
piiksuma kaua tühjana seisnud ruumides.
Suvilates, kasutuses mitteolevates tubades ja
Esimene kodukasutuseks sobiv suitsuandur leiutati
korterites. Seal, kus õhu liikumine on minimaalne.
aastal 1965.aastal Duane D. Pearshalli ja Stanley
Nii lülitavad inimesed teadmatusest esmalt
B. Petersoni poolt. Tänapäevased suitsuandurid
andurid välja, et mitte naabritele tüli tekitada.
jõudsid müügile aga 1969. aastal. Alates 1. juulist
Unustades samas, et kui juhtub siiski puhkema
2009 on tulekahju avastamisseadmed Eestis
tulekahju, ei ole patareita suitsuandurist mitte
muudetud kohustuslikuks ka kõigis eluruumides.
mingitki kasu.
Kuidas hooldada?
Sellise iseenesliku häire käivitumise põhjus on
Vajuta testnuppu regulaarselt - kontrolli kord
väga lihtne. Nimelt armastavad pisikesed
nädalas kõiki koju paigaldatud suitsuandureid
ämblikud andurisse võrke kududa, mis
vajutades testnuppu. Pärast vajutamist peab
põhjustavadki alarmi käivitumise. Seega soovitan
kostma helisignaal. Kui nupuvajutusele
siiski patarei suitsuandurisse jätta ja lihtsalt kuus
helisignaali ei järgne, siis on tõenäoliselt anduri
korra tolmuimejaga õhuavad üle käia.
patarei tühi.
Kuidas patareid vahetada?
Jälgi, et punane lambike vilgub - suitsuanduri
Võta suitsuandur laest alla. Patarei vahetuseks
punase lambikese vilkumine on omane
tuleks andur laest alla võtta ja otsida üles patarei
valverežiimis andurile. See näitab, et patarei annab
asukoht. Üldjuhul asub see anduri tagaküljel.
korralikult ühendust ja seade on töökorras.
Vana patarei välja, uus asemele. Kui oled kaane
Puhasta paar korda aastas tolmust - selleks ei
lahti saanud polegi muud kui vana patarei välja ja
pea suitsuandurit isegi laest maha keerama ning
uus täpselt samade klemmidega ühendada.
kasutada võib tavalist tolmulappi või -harja või
Seejärel võib anduri lakke tagasi panna.
veel parem, tolmuimejat. Kui tolm jõuab
Vajuta testnuppu. Olemaks kindel, et patarei jäi
andurisse, võib see hakata häireid põhjustama või
kenasti ühendust andma, vajuta kindlasti ka
segada anduril suitsu avastamist. Veega andurit
testnuppu.
pesta ei tohi.
Hoolitse ka lähedaste eest. Hoolitse, et ka sinu
Piiksumine annab märku patarei tühjenemisest
vanemate ja vanavanemate suitsuandur oleks
- kui andur piiksatab korra iga kolmekümne
töökorras
Marge Zaidullin
sekundi tagant, siis hoiatab andur patarei

Suitsuandur
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