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VIRU-NIGULA VALLA PÄEVAD 8. - 10. maini
XX VALLA PÄEVADE PROGRAMM :
Reede, 8. mai – KODUPAIGAPÄEV
Viru-Nigula Hariduse Selts kutsub kodupaigapäevale „Ella Rajari 100“.

Laupäev, 9. mai
kell 9.00 – 13.00 XX NIGULA OMATOODANGU JA KÄSITÖÖLAAT
Konkurss valla parima koduõlle ja küpsetiste meistri väljaselgitamiseks.
Laadal esinevad: Aseri orkester, Viru-Nigula segakoor, Viru-Nigula Mehed.
Peale laata toimub Ella Rajari pingi pidulik avamine.
Laadakauplejatele info 32 94 544 ja 52 789 79 Ervin

Viru-Nigula Teataja 2

Laadale on lubanud kauplema tulla:
Juhani Puukool
OÜ Annemäe Aiand
FIE Õie Kütt – taimed, suvelilled
Anu Mumm - pärlitest valmistatud tooted
Täispuitmööbel Avinurmest
Katrin Luke ravimtaimed
Oskar Rohila – puidust tooted
Aare Rebban – toitlustus
FIE Artunjan – suitsutatud tooted
FIE Raivo Rebane – vilkuvad mänguasjad,
õhupallid jne
Loodustooted – kanad, kitsed, munad,
küülikud jpm.
Vasta Kooli laste käsitöö
Kasutatud riietega kaubitseja
Lastele batuut
Võistlused kirveviskamises
(Laada korraldaja ei vastuta kauplejate eest,
kes jätavad tulemata)

Tükist veidi lähemalt:
Vallapäevade raames esietendub Rootsi
lastekirjaniku Christina Anderssoni (sünd
1936. a Turus) raamatu põhjal lavastatud
kogupere näidend „Jaagup Kõuemürin“.
Raamatu teeb eriliseks see, et see tõlgiti
teadaolevalt esimest korda eesti keelde 2014.
aastal ja tõlkijaks oli meie oma valla mees
Hillar Vimberg.
Mida tõlkija ise asjast arvab ?
Hillar, Kuidas sul tekkis huvi tõlkimise
vastu, kas oled varem ka midagi tõlkinud?
Olen varem tõlkinud inglise-, taani-, norra- jne
keeltest, mul on kogu aeg olnud keelte vastu
huvi. Siiamaani olen tõlkinud erialast
kirjandust, muusikaga seotud materjale.

Miks just rootsikeelne raamat ?
Mulle on alati rootsi keel meeldinud, olen
muusikat õppinud rootsikeelsete materjalide
Laada ajal toimub ka koduõlle ja küpsetiste põhjal. Mu esimene arvuti oli rootsikeelse
menüüga, lihtsalt pidin rootsi keelt nii palju
konkurss. Viimasest veidi lähemalt:
oskama, et arvutiga suhelda.

Küpsetiste konkurss:
Ootame laadale nii soolaseid kui magusaid
küpsetisi. Hindamine toimub mitmes
kategoorias – soolased ja magusad tooted
eraldi ning omaette hinnatakse ka nn
traditsioonilisest jahust ja erilistest jahudest
(tatrajahu, riisijahu jne) valmistatud tooteid.
Iga küpsetis tuleb varustada retsepti või
koostisosade kirjeldusega, küpsetaja peab
olema valmis ka selgituste andmiseks.
Puhume meie vanale laadatraditsioonile uuesti
eluvaimu sisse ja ootame aktiivset osavõttu !
Info: Ülle Viller 51 82 049
ylleviller@gmail.com

Kell 15.00 rahvamajas
Rahvamajas Viru-Nigula näiteringi kogu pere muusikatükk kahes vaatuses:

„Jaagup Kõuemürin“
Lavastaja Tiit Alte, pääse 2.- ja 1.- eurot.

Miks just lasteraamat ?
Ausalt öeldes mõtlesin, et lasteraamatut on
lihtsam tõlkida, tegelikult oli vastupidi.
Autoril oli omapärane väljenduslaad, kohati
oli päris raske aru saada. Vahepeal tekkis
tõlkimisel selline tropp ette, et jätsin pooleli.
Jätkasin siis, kui olin puhanud ja mõtted
värsked.
Rootsikeelse lasteraamatu soetasin Rakvere
raamatulaadalt. See on kirjutatud 1970 aastal
ja meenutab mulle mu oma lapsepõlve.
Kas oled raamatu autoriga ka kontakti
otsinud ?
Jaa, mitut moodi kohe. Rahvusvahelise
Autorite Ühingu kaudu ja veel mitme Eesti
organisatsiooni kaudu. Sellest on nüüd juba
aasta möödas, aga ei kippu ega kõppu.
Nii, et kui mõni autorikaitse ühing või
organisatsioon nüüd pitsitama hakkab, tuleb
vitsad vastu võtta.

Kas sul on veel midagi loomingulist
tulemas ?
Praegu tõlgin üht taanikeelset kriminaal romaani. See on alles 2013 aastal välja antud
raamat, aga leidsin selle samuti
raamatulaadalt. Varem kirjutatud luuletusi on
mul nii palju, et nendest võiks mitu luulekogu
välja anda ja uusi sünnib pidevalt juurde.
Küsitles Marit Laast

Kell 19.00 rahvamajas
Vallapäevade peoõhtu
Tantsuks mängib ans. Absolute
Pääsmed valla kassast 5.-,
kohapeal 7.- lisaks üllatused !
Pühapäev, 10. mai
Rahvamajas kell 11.00
emadepäeva kontsert.
Esinevad Vasta Kooli lapsed

VALLAVALITSUSES
7. aprillil
Vajaduspõhise peretoetuse maksmine
Maksta vajaduspõhist peretoetust ühele avaldajale
Koolitranspordi kompenseerimine
Hüvitada Vasta Kooli I klassi õpilase
transpordikulu vastavalt esitatud arvele.
Maa munitsipaliseerimisel katastriüksuse
piiride, pindala ja maksustamishinna
kinnitamine, koha-aadressi ja sihtotstarbe
määramine
Kinnitada kat. üksuste piirid ja pindala järgmiselt:
Vasta tee - pindalaga 0,1 ha
Vasta tee – pindalaga 1,5 ha
Nigula-Tüükri tee – pindalaga 0,6 ha
Nigula-Tüükri tee – pindalaga 0,5 ha
Nigula-Tüükri tee – pindalaga 0,2 ha
Kalda tee – pindalaga 0,1 ha
Kabeliküla tee – pindalaga 0,1 ha
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Kabeliküla tee – pindalaga 0,3 ha
Kabeliküla tee – pindalaga 0,1 ha
Koorejaama tee – pindalaga 0,1 ha
Koorejaama tee – pindalaga 0,1 ha.
Sihtotstarve kõikidel teedel – transpordimaa
Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Anda välja kirjalik nõusolek Rein Pääsukesele
aiamaja ehitamiseks Linnuse külla, Pääsuniidu
maaüksusele.
Kasutusloa väljastamine
Tunnistada Malla külas Mikkeri mü-l
elektriliitumistööd valminuks.
Projekteerimistingimuste saamise taotluse
läbivaatamine
Väljastada OÜ Nugeri Agrole proj. tingimused
abihoone rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks Nugeri külas, Rabaveere mü-l.

15. aprillil
Ehituslubade väljastamised
Anda välja ehitusluba Raivo Sarematile
üksikelamu rekonstrueerimiseks Aasukalda külas,
Asoveski maaüksusel.
*
*
*
Anda välja ehitusluba OÜ Nugeri Agrole abihoone
rekonstrueerimiseks Nugeri külas Rabaveere
maaüksusel.
*
*
*
Anda välja ehitusluba Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutusele optilise kaabliga mikrotorustiku
rajamiseks Pada, Pada-Aruküla ja Tüükri külades.
Projekteerimistingimuste saamise taotluse
läbivaatamine
Väljastada Lea Valterile proj. tingimused
üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks Kalikülas,
Tammetõru maaüksusel.

22. aprillil
Toimetulekutoetuse ja täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust üheksale avaldajale
884,28 € eest.
Maksta täiendavat sotsiaaltoetust kolmele
avaldajale 114,54 € eest.
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Kadikaevu katastriüksuse jagamine, sihtotstarbe
määramine ja katastriüksuse nime muutmine
Nõustuda Indrek Tulvikule ja Strobus OÜ-le
kuuluva Kutsala külas asuva Kadikaevu
maaüksuse jagamisega ja kahe eraldi
katastriüksuse moodustamisega.
Viru-Nigula valla 2015. aasta hankeplaani
kinnitamine
Kinnitada Viru-Nigula valla 2015. a hankeplaan,
mis hõlmab järgmisi tegevusi:
1. Viru-Nigula aleviku tänavate pindamine
2. Vasta mõisa tiigi puhastamine ja ümbruse
planeerimine
3. Viru-Nigula rahvamaja fassaadi
rekonstrueerimine
4. Vasta mõisa sepikoja rekonstrueerimine
Pada küla veevärgi torustike projekteerimis- ja
ehitustööd.
5. Pada küla veevärgi torustike projekteerimis- ja
ehitustööd.

6. Sõiduauto kasutusrent
7. Valla hoonete ja inventari kindlustus.
8. Lumetõrje valla teedel 2015/2016 talvel.
Kirjaliku nõusoleku väljastamine
Anda välja kirjalik nõusolek OÜ Lammasmäe
Puhkekeskusele olmehoone fassaadi
rekonstrueerimiseks ja tehnosüsteemide
muutmiseks Linnuse külas, Jahimaja maaüksusel.

Head vallakodanikud !
Loomisel on Viru-Nigula valla infolist
vallas toimuvate ürituste kohta.
Listi eesmärk on hoida inimesi kursis
vallas toimuvaga.
Kõik, kes soovivad oma meiliaadressile
ürituste infot saada, võtke ühendust:
vallavalitsus@viru-nigula.ee

Soomlased
sõprusvallast väisasid
Viru-Nigulat
8. – 11. aprillini viibisid Eestis
soomlased meie sõprusvallast
Karviast.
Eestisse tõi neid rahvusvaheline
konverents „Partnerluses peitub
jõud“, mis toimus 9.-10. aprillini
Haljalas.
Konverentsi korraldajaks oli MTÜ
Partnerid ja Leader Eesti.
Enne konverentsi käidi Tallinnas
KUMU-s, peale konverentsi
põigati sisse ka Viru-Nigula
valda. Külalised Karviast
külastasid Vasta Kooli, lasteaeda,
Aasukalda Priitahtlikku
Päästekomandot, Rabaveere
Farmi, Kunda Külaseltsi maja
jpm.
Delegatsiooni koosseisus oli nii
meile juba vanu tuttavaid, kui ka
selliseid liikmeid, kes olid meie
vallas esimest korda.
Külaskäigu lõpetas meie valla
inimeste ja soomlaste ühine
õhtusöök Kunda Külaseltsis.

Marit Laast

Soome delegatsioon KUMU-s. Foto Ain Tiivas

SUVISTED TAMMEALUSEL
23. mail kell 16.00 Viru-Nigula rahvamajas filmiõhtu
“Suvisted Tammealusel”, Rein Maran 2015 ja
“Eesti looduslikud pühapaigad” Anna Hints 2014
Samal päeval kell 18.00 Tammealusel hiietantsude õhtu,
mängivad rahvapillid.
24. mail kell 10.00 Tammealusel Suvistepüha
Loe lähemalt facebook.com/Tammealuse
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112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis on nüüd üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate
ja politsei kutsumiseks. Kui vajad kiiret abi, helista
hädaabinumbril 112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 üle ühele
hädaabinumbrile 112. Alates 11. veebruarist saab ühelt
hädaabinumbrilt 112 kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka
politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele
lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning
kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja
milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe numbriga 112
harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi
ei jää abita. Number 110 kaob kasutusest peale pikemat üleminekuperioodi, kui selle kasutus
on jõudnud miinimumini.

JÜRIÖÖ
TEATEJOOKS
Üle mitme aasta kogunesid
23. aprillil Maarja
kabelimäele taas väikesed ja
suured spordisõbrad, et joosta
Viru-Nigula Jüriöö
teatejooksu.
Võistkonna suurus võis olla
kuni 6 liiget, võistlejaid jagus
seitsme võistkonna jaoks.
Õhtu „üllatusjooksjad“ olid
meie lasteaia lapsed
võistkonnaga „Mõmmik“,
kes koos kasvataja Karmeni
ja õhtu maskoti,
Torevantsiga, jooksid läbi
kogu distantsi.
Tore, et meil nii tublid
jooksulapsed kasvavad.
Esikoha võistlesid välja
võistkond „Katlamaja“,
II koht „Tegijad“,
III koht „Õnn ja rõõm“.
Viru-Nigula
Lauatenniseklubi noored jäid
napilt 4. kohale, 5. koha

saavutasid „Kodutütred“, 6. koht „Mallakad“.
Kuigi õhtu oli väga tuuline, kogunes pealtvaatajaid sama
palju kui võistlejaid.
Tore, et nii suur huvi võistluste vastu oli, see annab ideid
järgmiseks aastaks, siis võiks jooksudistantsi juba veidi
pikem olla.
Mõnusa lõkke ääres soe tee, maitsvad saiakesed ning
maiustused – mis veel tuju paremaks teeks !
Aitäh osavõtjatele, aitäh abilistele.
Tiia-Haida JÄRVE

Hetk enne starti. Foto Maaja Laast
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Gustav Lokotari VII
mälestusvõistlused laskmises

Päeva tulemuse osaharjutuses 10 lasku
lamades (95 punkti) lasi välja Jaak Lepik ja
25. aprillil kogunesid koduvalla laskehuvilised teda autasustati KL Viru-Nigula rühmaülema
karikaga.
taas Rutjale, kus vallapäevade avaüritusena
Kordaläinud võistluse eest kuulub eriline tänu
toimusid meie laskekuulsuse auks
Kaitseliidu Viru maleva instruktorile Alger
järjekordsed mälestusvõistlused.
Nurgale ja kõikidele kohaletulnutele !
Kavas oli 3 x 10 lasku kolmest erinevast
Jaak LEPIK
asendist. Meie 12-kordset maailmameistrit
austas võistlusest osavõtuga üheksa
neljaliikmelist võistkonda. Parimaks osutusid
seekord:
I – Vennaskond (Andres Lepik, Hardi Lepik,
Kalev Lepik, Priit Normak)
II – Viru-Nigula Kaitseliit (Jaak Lepik,
Andres Aarik, Urmas Luik, Raul Järvi)
III – Viru-Nigula Jahtkond I (Guido
Reimer, Margus Miggur, Viktor Lonski, Olari
Tauer).
Individuaalselt olid kolm parimat:
Jaak Lepik 274 punkti,
Andres Lepik 269 punkti,
Hardi Lepik 264 punkti.
Parim Naislaskur oli Maarika Kivi 237 punkti
Laskevõistlus Rutjal. Foto: Maarika Kivi
ja parim noor laskur Mirko Abel 190 punkti.

VÕRU ROBOTI TSÕÕR JA ROBOMIKU LAHING 2015, 18.04.2015
Selja küla noormees Erki Lumiste hakkas
Lego roboteid uurima aasta tagasi Kunda
koolis, kui õppis 6.klassis ja osales nüüd
7.klassi õpilasena juba oma teisel võistlusel,
kus tema ehitatud robot nimega „Skänner”
pidi iseseisvalt võimalikult kiiresti läbima
musta joonega mahamärgitud võistlusraja.
Reis Võrru algas laupäeva hommikul kell 6 ja
koos väikese vahepeatusega Tartus kestis 3 ja
pool tundi. Võistlusrada nägime esimest korda
alles kohapeal ja üllatuseks olid seekord 17
täisnurkset pööret, mida pole varem
lahendanud.
Esimesed testid harjutusväljakul näitasid, et
„Skänneri” programmi tuleb täiustada, sest
järjestikused vasak-parem pöörded ajasid
roboti aju segadusse ja masin eksis rajalt välja.
Et kaasas olid kõik abivahendid, siis tegi
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Erki programmis väikesed muudatused, mis
vähendasid küll liikumiskiirust, kuid robot sõitis nüüd mööda joont kindlalt raja lõpuni.
Võistlust jälgides tuligi välja, et paljud robotid eksisid just nendes täisnurksetes kurvides.
Pärast esimest võistlusvooru jäid medalikohtadele heitlema vaid neli kõige kiiremat ja Erki
„Skänner” kohtus finaalis Tallinna Reaalkooli tõeliselt kiire robotiga. Kokkuvõttes siis meile
väga tubli II koht!
Videoklipp Erki roboti „Skänner” võistluskatsest on siin:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9FN8UGGogPg#t=6300
Vello Vasser, Kunda Ühisgümnaasiumi robootikaõpetaja

Telefonimüügi erireeglid aitavad
vältida soovimatuid saadetisi
Telefoni kaudu kaupade pakkumine on laialt
levinud müügimeetod, mis ei ole keelatud, kuid
mille osas on tarbija õigused reguleeritud
tavapärasest erinevalt.
Telefonitsi tehtud pakkumised tulevad tarbijale
enamasti ootamatult, mistõttu on sageli tegemist
emotsiooni ajel tehtud otsusega, mida hiljem
kiputakse kahetsema.

samuti kirjalikult. Väga oluline on teada, et kui
kaupleja ei ole telefoni teel sõlmitud kokkulepet
tarbijaga kirjalikult üle kinnitanud, loetakse
tarbijale edastatud kaup või teenus tellimata asjaks
või teenuseks. Sellises olukorras ei saa ettevõtjal
tekkida tarbija vastu nõudeid ning puudub alus
arvete edastamiseks. Antud seadusesätte eesmärk
on kaitsta tarbijaid ettevõtjate poolt pealesurutud
lepinguliste kohustuste eest.

Arved tellimata kaupade eest
Sageli kirjutavad tarbijad oma kaebustes, et
telefoni teel pakuti neile tasuta näidispakki, mis
Selleks, et telefonis sõlmitud kokkulepe oleks
sisaldab näiteks toidulisandeid ning mis pidi olema
tarbijale tegelikkuses ka vastuvõetav, peab telefoni täiesti tasuta ja ei kohusta uuteks tellimusteks.
teel kaupu pakkuv ettevõtja tagama, et ei
Ometi edastab kaupleja tarbijale arveid.
kasutataks ebaausaid kauplemisvõtteid, varustama
tarbijat piisava ja vajaliku teabega, mis
Tavaline telefonimüügi puhul tekkiv arusaamatus
võimaldaks tal langetada teadlik ostuotsus. Kuigi
seisnebki selles, et kaupleja lubab telefonitsi, et
üheks tarbija põhiõiguseks on enne ostu
proovipakk on tasuta ning kui toode ei meeldi, ei
sooritamist saada kauba või teenuse kohta piisavat pea tarbija seda tagasi saatma ega uusi pakke
teavet, on telefonimüügi korral tavapärasest
juurde tellima. Paraku saadetakse tarbijale seejärel
keerulisem tagantjärele tuvastada kaupleja poolt
igakuiselt uusi saadetisi ning koos pakkidega ka
antud teabe sisu ja piisavust.
tasumisele kuuluvaid arveid. Kauplejalt
Suuliselt kokkulepitu tuleb kirjalikult
kinnitada
Telefonimüüki loetakse üheks sidevahendi abil
sõlmitud lepingu liigiks, mille nõuded on
kehtestatud võlaõigusseaduses. Kuivõrd järjest
enam pakutakse telefoni teel kaupu ka piiriüleselt,
näiteks on tarbijale koju helistav firma
registreeritud hoopis Soomes või Lätis, on hea
teada, et sellises olukorras peab kaupleja oma
tegevuses lähtuma muuhulgas Eesti õigusest, sest
on oma tegevuse suunanud ka Eesti turule.
Kui tarbija nõustub telefoni teel tehtud
pakkumisega, on tarbija võetud kohustustega
seotud üksnes juhul, kui ettevõtja on telefonitsi
edastatut teavet kinnitanud kirjalikult, näiteks ekirja teel, ning tarbija on sellele andnud nõusoleku

arupärimise peale kuulevad tarbijad, et
proovipakki vastu võttes on tarbija nõustunud
pikaajalise lepinguga, mis sisaldabki igakuiseid
saadetisi, mis on tasulised. Ei ole harvad ka
juhused, kus maksmata arved edastatakse
inkassofirmale.
Tarbijad on oma kaebustest kirjeldanud ka
olukordi, kus koos „tasuta“ proovipakiga
saadetakse tarbijale ette ära ka kuuekuuline varu
toidulisandeid või raamatuid. Või saadetakse
lubatud „proovipaki“ asemel kohe esimene
tasuline saadetis koos maksmisele kuuluva arvega.
Sellistes olukordades on vajalik teada, et kui
kaupleja ei ole telefoni teel kokkulepitut tarbijaga
kirjalikult üle kinnitanud, saab nii saadetud
proovipakki kui sellele järgnevaid saadetisi pidada
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tellimata asjadeks, mille vastu võtmist ning endale
jätmist ei saa lugeda lepinguga nõustumiseks. Et
olukorda lahendada, tasuks tarbijal kauplejale
saata kirjalik kaebus, kus ta viitab kirjalikku
kokkuleppe puudumisele ning oma soovile mitte
enam saadetisi ega arveid saada. Kui probleem
jätkuvalt ei lahene, tuleb abi saamiseks pöörduda
tarbijakaitseameti poole.

edastada taganemisavaldus. Põhjusel, et
taganemisavalduse tähtaegselt esitamise
tõendamise kohustus lasub tarbijal, on tarbija
seisukohast kindlasti mõistlik teha seda
taasesitamist võimaldaval moel, näiteks e-kirja
teel. Taganemisavalduse saamisel peab kaupleja
tagastama tarbijale viivitamatult, kuid hiljemalt
14-päeva jooksul, kõik tarbija poolt lepingu alusel
makstud tasud, sealhulgas kauba kohale
toimetamise maksumuse. Juhul, kui kaupleja ja
Ka sõlmitud lepingust saab taganeda
Kui tarbija ja kaupleja on siiski saavutanud
tarbija ei ole kokku leppinud teisiti, kannab tarbija
telefoni teel kokkuleppe kauba saatmiseks tarbijale temale lepingu alusel saadetud kauba
ning leping on sõlmitud nõuetekohaselt, on tarbijal tagastamiskulud. Sealjuures on siiski oluline teada,
õigus 14 päeva jooksul lepingust taganeda ilma
et sellist kohustust ei teki tarbijal juhul, kui
oma otsust põhjendamata. Samas teatud tüüpi
kaupleja on jätnud teavitamata, et kauba
kaupade ja teenuste puhul taganemisõigus puudub. tagastamise otsesed kulud tuleb kanda tarbijal.
Nendeks on näiteks tarbija isiklike vajaduste ning
eritingimuste kohaselt valmistatud asjad, kiiresti
Kui tarbija soovib oma taganemisõigust kasutada,
vananevad või riknevad kaubad, suletud pakendis peab ta tagama, et kaubaga tutvumisel ei väheneks
kohale toimetatud kaubad, mis on pärast
selle väärtus. Tarbija ei vastuta asja väärtuse
üleandmist avatud ning mida seetõttu ei ole
vähenemise eest vaid juhul, kui kaupleja on jätnud
võimalik tervislikel või hügieenilistel põhjustel
tarbijale õigeaegselt andmata teabe
tagastada.
taganemisõiguse olemasolust.
Taganemisõiguse kasutamiseks tuleks tarbijal
kauplejale enne 14-päevase tähtaja möödumist
Kristina Vaksmaa, EL tarbija
nõustamiskeskuse juhataja, tarbijakaitseamet

Meenutades Ella Rajarit
Meie teenekat kodu-uurijat ja
muuseumi eestvedajat, Ella
Rajarit, meenutati tema 100.
sünniaastapäeval Viru-Nigula
kalmistul lillede asetamise ja
lauluga.
Laulis Viru-Nigula naisansambel,
kokkutulnud meenutasid Ellat
südamlike sõnavõttudega.
Pärast istuti Hariduse Seltsi
ruumides, kus ühise kohvilaua
taga loeti E. Rajari luuletusi.
Foto: Ervin Lember
Sünnipäevad mais
Laine Saaremägi – 85 (05.05) Lehte Gorjatšev – 80 (03.05)
Nikolai Gorškov – 83 (23.05) Juhan Abo – 75 (01.05)
Vanella Porovart – 80 (01.05) Malle Aadli – 70 (13.05)
  Palju õnne !  

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

