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Naabrivalve – hooli, märka,
reageeri
Suvel allkirjastati Viru-Nigula vallas neljas naabrivalvega liitumise neljapoolne leping. Naabrivalve
piirkonna moodustamiseni jõudis Vasta küla 12 majapidamist.. Sektori vanema Laine Kuldneri sõnul
otseseid vargusjuhtumid külas viimasel ajal ei ole olnud, kuid elanikega arutades jõuti arusaamisele, et
on vaja tugevdada turvaolukorda. Kuna naaberkülas naabrivalve piirkond juba tegutseb, siis otsustati ka
ühiselt oma küla naabrivalve plakatitega märgistada.
Sügisel liitus viies piirkond - Koila külas liitus 9 majapidamist, sektorivanem Maie Maiboroda.
Kokku on vallas naabrivalvega liitunud 46 majapidamist. Kui külarahvas hoolib üksteise tegemistest,
siis see soodustab ka turvatunnet. Naabrivalve annab selleks esmase ja odavaima võimaluse.
Turvalisus on koostöös loodud väärtus
Inimesed on hakanud üha rohkem tunnetama vajadust kaitsta oma vara ja turvalist elukeskkonda.
Naabrivalve eesmärgiks on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse
tegutsemise tulemusel. Ühisesse tegevusse kaastakse naabrid, politsei, kohalik omavalitsus ning
naabrivalve ühing. Sel aastal möödub 15 aastat Eesti Naabrivalve loomisest. Kokku on liitunud üle 11
tuhande majapidamise enam kui 500 erinevast paigast Eestis.
Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi, mis toimib põhimõttel hooli, märka, reageeri.
Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja niimoodi on kergem märgata võõraste kahtlast
tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad teie piirkonna ning teevad teie tegevuse nähtavaks
ka teistele. Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb, et juba naabrivalve plakatite
ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna.
Mõtle juba täna, kuidas teil endal on võimalus üheskoos naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks
muuta. Sõbralik naeratus ja TERE naabrile olgu esimene samm, et muuta tõeliseks koduks piirkond,
kus elate.
Kuidas liituda Naabrivalvega:
1. Naabrivalvega alustamise eelduseks on Sinu huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu
2. Jaga mõtet oma naabritega
3. Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks
naabrid hoovi kokku kutsudes
4. Naabrivalvega liitumise soovi korral valige endi hulgast tulevase naabrivalve sektori vanem
5. Sektori vanem esindab naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel
6. Täitke ühingust või Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad
naabrivalve liikumisega ühineda ja edastage nimekiri Naabrivalve ühingule
7. Naabrivalve sektor saab alguse ühingu poolt ettevalmistatud kootöölepingu sõlmimisega
8. Uue sektori liikmed saavad oluliste numbrite lehe kõikide naabrite ning koostööpartnerite
kontaktidega ja infomaterjalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks
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9. Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid ning kleebised.
10. Naabrivalvega liitumine maksab 1 EUR liituja/majapidamise kohta ja aastamaks on samuti 1
EUR. Korteriühistu/ juriidilise isiku liitumine on 10 EUR ja aastamaks 10 EUR.
Meeldetuletamiseks mõned lihtsad turvasoovitused:
• Korralik uks ja lukk aitavad kodu turvalisemaks muuta
• Uksesilm aitab kindlaks teha, kes ukse taga
• Ka kodus olles hoia välisuks lukus
• Eramaja puhul aias töötades hoia majauks lukus, sest Sa ei näe ja ei kuule, mis teiselpool maja
toimub
• Aiatööde lõpetades paiguta aiatööriistad kuuri, keldrisse või garaaži
• Kui jalgrattasõit tehtud vii see tuppa, kuuri või garaaži. Aeda järelvalveta jättes võib sellest
ilma jääda. Kehtib ka teiste kergesti kaasavõetavate spordivahendite kohta, nagu rulluisud jne
Lisainfo
Lisainfot ja abi saab Naabrivalve kodulehelt www.naabrivalve.ee ja tel. 6 522 522.

Jüri Siim
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht

VALLAVALITSUSES
8. septembril
Veeteenuse hinna
kehtestamine Viru-Nigula
reoveekogumisalal
Veeteenuse hind Viru-Nigula
alevikus veemõõtja olemasolu
korral:
Tasu võetud vee eest 1,33 €/m³,
millele lisandub käibemaks.
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest 1,16 €/m³,
millele lisandub käibemaks.
Veeteenuse hind veemõõtja
puudumise korral Viru-Nigula
alevikus on järgmine:
Tasu võetud vee eest 6,14 €
inimese kohta kuus, millele
lisandub käibemaks.
Tasu reovee ärajuhtimise ja
puhastamise eest 5,38 € inimese
kohta kuus, millele lisandub
käibemaks.
Määrust rakendatakse 1.
novembrist 2015.
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust kolmele avaldajale
90 € kuus.

Katastriüksuse jagamine
Nõustuda Maila Tanderile,
Sulev Rubergile ja Raili
Turmile kuuluva, Siberi külas
asuva Joosepiliiva kat. üksuse
jagamisega ja kahe eraldi kat.
üksuse moodustamisega.
2015. a Hajaasustuse
programmi rahastamise
otsustamine
Rahastada Erkki Rootsi taotlus.
Taotluse kogusumma 2341,20 €,
millest riigilt ja KOV-ilt saadav
osa on 1560,80 ja omaosalus
780,40 eurot.
Hajaasustuse programmi
2015. a vooru toetuste
kasutamise aruannete
kinnitamine
Kinnitada taotleja Krista
Leppiku toetuse kasutamise
aruanne, projekti maksumus
4359,60 €, toetuse summa
2906,40 €.
*
*
*
Kinnitada Annes Puhilase
toetuse kasutamise aruanne,
projekti maksumus 600,00€,
toetuse summa 400,00 €.
*
*
*

Kinnitada Maili Tirmaste
toetuse kasutamise aruanne,
projekti maksumus 2778,61 €,
toetuse summa 1846,40 €.
Üldhooldekodusse
paigutamine ja
ülalpidamiskulude tasumine
Tasuda Viru-Nigula valla
eelarvest Kunda Hooldekodus
hooldusel viibiva patsiendi
hoolduskuludest puudujääv osa
kuni käesoleva aasta lõpuni.
Huvihariduse toetamine
Tasuda Kunda Muusikakooli
õpilase õpilaskoha maksumus
75% ulatuses õppeaasta lõpuni.
Kasutusloa väljastamine
Tunnistada Koila külas Veski
mü-l Koila veski kalapääsu
ehitustööd valminuks.

23. septembril
Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust
613,77 euro eest kaheksale
avaldajale
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Maksta täiendavat sotsiaaltoetust
63,79 euro eest kahele avaldajale.
Ei rahuldatud ühte avaldust.
Kasutusloa väljastamine
Tunnistada Ojakülas Pajuotsa mül tootmishoone ehitustööd
valminuks.
Arvamuse andmine jäätmeloa
taotlusele
Mitte nõustuda United Loggers
OÜ-le jäätmeloa andmisega, kuna
puudub keskkonnamõjude
hindamine.
United Loggers OÜ esitas
taotluse, kus soovib Kutsala külas
Kivipõllu mü-l ladestada Rootsist
toodud tselluloosi jäätmeid.
Vallavalitsus ei nõustunud
jäätmeloa andmisega ka põhjustel,
et maaüksus asub inimasustuse
keskel ning ei ole teada, millist
lõhna jäätmed levitama hakkavad.
Puudub ka teave, kuidas mõjuvad
jäätmete ladestamisel tekkivad
nõrgveed põhjaveele.
Letipea neeme kinnistu
detailplaneeringu koostamise
algatamine
Algatada Letipea neeme kinnistu
(kat. tunnus 90202:006:1270)
detailplaneeringu koostamine.
DP eesmärk: kinnistu jagamine
kruntideks, maa sihtotstarbe
muutmine, ehitusõiguse,
tehnovõrkude paigutuse ja
olulisemate arhitektuursete
tingimuste määramine.
Protokolliline päevakorrapunkt
R. Tetto tutvustas määruse
„Lapsevanemate poolt kaetava osa
määra kehtestamine Vasta Kooli
lasteaia kulude katmisel“ eelnõu.
Õppetasu makstakse eelnõu järgi
9 kuud aastas senise 11 kuu
asemel. Seetõttu suureneb ühes
kuus makstav summa 21 euroni.
Aastas makstav summa seejuures
ei muutu.

VEETEENUSE HINNAST
On paratamatu, et aegajalt tuleb kirjutada ka
ebameeldivatest asjadest
– nimelt ootab ViruNigula reoveekogumis alal ees veeteenuse
hinnatõus ning Pada
külas joogivee hinnatõus.
Kavandatav hinnatõus on alates 01. novembrist 2015. Viimati
tõusis hind 1. novembril 2012.
Õigupoolest oleks pidanud hinnatõus toimuma juba varem, iga 12
kuu tagant – sellised reeglid on vallavalitsusele ette kirjutatud.
Investeeringud, mis on paigutatud Viru-Nigula ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonisüsteemi rajatistesse ning ka sellel sügisel valmiv
Pada küla ühisveevärk, nõuavad oma.
Peab tõdema, et ilma nende investeeringuteta ei oleks olnud
võimalik teenust edasi osutada, kuna teatavasti alates 1. jaanuarist
2013 karmistusid joogiveele kehtivad normatiivid. Uued kaevud ja
veetöötlus olid paratamatud, samuti amortiseerunud
reoveesüsteemid.
Veeteenuse hinna kehtestamisel on aluseks võetud ühisveevärgija kanalisatsiooniseadus (ÜVVKS) §14 l 1, l 2; §14´ l 1; §14² lg 2
ja § 14 l 10, mis ütleb, et kui ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arendamiseks on saadud toetust riiklikust või EL vahenditest,
lähtutakse veeteenuse hinna kooskõlastamisel tagastamatu abi
saamiseks võetud kohustustest, samuti on hinnamuutuse aluseks
Viru-Nigula valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniteenuse hinna
reguleerimise kord.
Veeteenuse hinna kehtestamisel on arvestatud veeprojekti „ViruNigula aleviku reoveekogumisala ÜF Veemajandusprojekti
ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste
projekteerimine-ehitustööd“ majandus-finantsanalüüsi (MFA),
mis on laenuandja karm nõue.
MFA-s on aastate lõikes välja toodud teenuse hinnad, mille
tulemusena teatud aja möödudes peab olema isemajandav (MFA
on koostatud oma ala spetsialistide poolt).
Ka vallavalitsuse tulude-kulude kalkulatsiooni tulemusena
regulatsiooniperioodil 2014 selgus, et nii veevarustuse, kui ka
reovee ärajuhtimise ja puhastamise osas kulud ületavad tulusid.
Teenuse hinda mõjutab ka asjaolu, et teenust tarbivate inimeste
arv on väike.
Järgmiseks hinnad, mis hakkavad kehtima 1. novembrist 2015.
Hinnad on koos käibemaksuga.
1m³ vee hind – 1,6 €
1m³ reovee hind – 1,39 €
Kui veemõõtja puudub, siis arvestatakse vett järgmiselt:
Vesi – 7,37 € inimese kohta kuus.
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Reovesi – 6,46 € inimese kohta kuus.
Hinna kujundamise aluseks oleva
dokumentatsiooniga on võimalik tutvuda
vallavalitsuses.
Suureks muudatuseks on ka see, et veeteenuse
osutamine tuleb selle aasta lõpuks üle anda veeettevõttele, vallavalitsus seda enam teha ei saa.
Selline muudatus tuleneb KIK´iga sõlmitud
lepingutingimustest.
Kes hakkab opereerima ja mis kujul, seda nende
ridade kirjutamise ajal veel öelda ei oska.

Oleme seda otsust niigi aasta edasi lükanud, kuid
enam ei ole see võimalik, vastasel juhul ei oleks
Pada küla veeprojekt rahastust saanud.
Elame, näeme. Soovin teile kõigile kordaminekuid
ja edu igapäevatoimetustes ning mõistlikku
suhtumist vallavalitsuse töösse.
Lugupidamisega,
Guido Reimer
abivallavanem

USSID TANTSISID KABELIMÄEL

K

ui Viru-Nigula kultuurilugu võtta ajalooraamatuna, siis praegune peatükk on rõõmustavalt
rahvalik, hariv ja pärimustele tuginev.
Võtame näiteks käesoleva aasta, mille lõpuni tähistatakse 800 aastatagust Liivi- ja Eestimaa
nimetamist Maarjamaaks, suurima pühaku Jeesuse ema Maarja järgi.
Meid seob Maarjaga Maarja kabeli vare. Siia on käinud kokku ja käivad praegugi palverändurid, vanalvanal ajal asus siin ka kalmistu. Koht, kus nii palju on palveid loetud, on püha. Hoidkem seda paika
puhtana !
Viru-Nigula eakate klubi nimetus on „Maarjahein“. Jaanuarikuu valla lehes ilmus Eino Puhilase
samanimeline luuletus.
Hariduse Selts koos valla juhtidega võtsid nõuks tähistada kõiki rahvakalendri maarjapäevi. 19. saj
kehtis veel küünlamaarjapäev 2. veebruaril, kuid siis jäi sõna „Maarja“ välja ja nüüdseks algavad
maarjapäevad 25. märtsil. Meil tähistati paastumaarjapäeva 20. märtsil muuseumis, kus tegutsesid
õpitoad käsitöö alal ja toimus Maarja-teemaline luuleõhtu.
Vallapäevadel maikuus tähistati suurelt Ella Rajari 100. sünniaastapäeva, kusjuures avati aleviku keskel
temanimeline pink. Juunikuus istutati kabeli juurde Maarja nimega seonduvaid taimi.
Juulis kutsus Hariduse Selts huvilisi vasta mõisa heinamaarjapäevale. Siin teadagi niideti ja tuuseldati
heina vanaaja heinatöö võtmes, tantsiti ja lauldi, tutvustati heinaaja traditsioone.
Aga vahelepõikeks ühest vaimustavast etendusest Kunda mõisa varemetes – „Maili. Virumaa
Rahvaülikooli lugu“, mõeldud ülikooli asutamise 90. aastapäevaks. See oli esimene suurejooneline
vabaõhuetendus ajalooainetel, mis kujutab siinset elu rahvaülikoolis (1925-1940) kuni mõisa
põletamiseni, 1941 a välja. Näitemängu vaatamisega kaasnes naer ja lust, kuid etenduse lõpupoole ei
puudunud tolle aja traagika.
Kiiduväärt Olavi Ruitlane, Kaido Veski, Tiit Alte, näitlejad ja koorid – tantsijad kinkisid eeskätt
Virumaa rahvale nauditava loo, mis on tükike minevikust ja meile südamelähedane.
Rukkimaarjapäeva (15. august) tähistati 21. augustil kabeli juures. Jällegi erakordne sündmus, sest
millal on Nigulas õues kino näidatud ? Kabeli kõrvale pandi uhke väliekraan. Enne Filmide algust
rääkis Ervins Veitsurs põhjalikult kabeli ajaloost ja Tristan Priimägi kirikutest-kloostritest, siis oli mul
kahju, et kohalikke nii vähe kuulamas oli. Pingid olid pooltühjad. Ilm oli ometigi ilus ja päikeseline (öö
saabudes muutus küll külmemaks, aga korraldajad olid ettenägelikult pleedid kohale toonud).
„Viimset reliikviat“ on küll mitmeid kordi nähtud, kuid ekraani kõrval saladuslikult helendav
varemeküngas ja tähesära pea kohal viisid mõtted hoopis teisele lainele kui toas teleka ees istudes.
Selliste hetkede kogemine on omaette väärtus.
8. september, rahvakalendris ussimaarjapäev, on kirikukalendris eelkõige neitsi Maarja sünnipäev. Selle
päeva tähistamine pani Maarja-päevadele mõtlemapaneva ja värvika punkti.
Muuseumis olid üleval kunstnik Kaja Kannu gobeläänid, põrandal kükitasid või seisid liibuvates
kostüümides ja kaetud nägudega tardunud kujud – nagu skulptuurid. Kui nad asendit muutsid, oli
ehmatus ehe ja üllatus suur. Kõik kokku oli Kaja improviseering näotusest, kehakeeke tähtsusest,
keskendumisest olulisele ja sõnumist, et kõike seda saab väljendada sõnatult.
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Sulev Oll luges luulet ja mälestusi, Ervins Veitsurs rääkis lühidalt ussimaarjapäevast.
Õhtu jätkus kabelimäel
toimuva usside tantsulise
etendusega. Etendus algas
sünge muusika, suitsu ja
vareste kraaksumisega.
Kõige selle taustal ilmusid
varemest ussid – musta,
halli, beeži ja punasesse
rüütatult. Samad tegelased
muuseumi näituselt pluss
veel mõned nii, et kokku
seitse. Liikusid teatraalselt ja
kangelt. Õhustik oli
müstiline, isegi sürrealistlik,
haaras kõiki meeli.
Kabeli ees maas põles kümmekond tõrvikutünni, etenduse lõpus oli neid poole rohkem.
Tantsuline osa toimus lõõmavate tulede vahel, graatsilised ussid-akrobaadid väljendasid armastust,
kirge, viha ja kurbust.
See oli mitmeti mõistetav lugu usside tegemisest ja kaotusvaludest. Kui tuleriida juures hukkus väike
ussike – inimene, sümboliseeris see teadjanaiste põletamist tuleriidal (Kongla Ann põletati ViruNigulas 1640). Ussikese kaaslaste poolt järgnes nüüd trööstitult kurb itk ja hala, mis kajas üle hämara
välja. „Ära ussi tapa“ – öeldi sellega.
Eks valitses ka siis põhjatu kurbus kui Maarja kaotas oma poja. Lugu, mis oli pühendatud kannatustele,
läks hinge ning sobis suurepäraselt kabelimäel esitamiseks.
Aitäh, Kaja, oled meie kogukonna südamesse sisse kirjutatud ja õnne Sulle oma käekirja säilitamisel.
Tänud ka kõikidele artistidele-tantsijatele !
*
*
*
Kogukonnast lähemalt rääkides tundub, et meil jääb vajaka ühtekuuluvustundest ja austusest
kultuurivaldkonnas tegijate vastu. Üritusi tehakse ja etendusi lavastatakse, kuid saalis võib olla 7
inimest ja laval 13. Kui väljastpoolt veel tuleb vaatajaid, siis kohalikke on minimaalselt. Spordiüritustel
võiks rohkem pealtvaatajaid olla, fänne on vähe.
Me võiksime näiteks oma küla jaanitulel suuremal hulgal kokku saada ja tantsida nii, et saba keerdus.
Leaga arutledes tuli ta mõttele korraldada kogukonna päev, kus saaks esitleda omaloomingut ja tunda
end koduselt.
Kui ma Alma Otsast õigesti aru sain, siis täitub järgmisel aastal esimesest kohalikust laulupeost 150
aastat. Tol ajal oli see Malla all Koka-Jaani talu lähistel. Me võiks oma kooridega ja ise lauldes peo
teha, kas kabelimäel, kus palju avarust või kus tahes mujal.
Me elame muinas- ja kirikukihelkonna maadel, meil on kirik (kus me võib-olla liigagi vähe käime),
mida paljudes valdades ei ole. Meil on olemas kool, rahvamaja, raamatukogu, spordisaal, muuseum,
tublid vallajuhid, Hariduse Selts, külaseltsid jne. Sellel suvel on eakate klubi olnud ülimalt tragi, kolmel
korral käidi ekskursioonil. Ülejäänud aastaaegadel peetakse maha kord kvartalis disko-sugemetega
pidu. Siinjuures väike meeldetuletus, et külalis- ja üldse esinejate esinemine ei käi kokku publiku
lobisemise ja sehkendamisega.
Meil on andekaid inimesi, kes mängivad rahvateatris, kirjutavad luulet, muusikat ja loovad käelist
kunsti. Praegugi on rahvamajas üleval Hillar Aleksander Wimbergi miniatuuride näitus. Omamoodi
käeline kunst on tennis, korvpall … ja jalgade kohta peab ütlema jalgpall. Kõike saab nautida.
Kui võtaks õige üritustest rohkem osa ?! Meelelahutus aitab elada. Hoiame kokku.
Foto: Dieter Meyer
Sisuka kultuurisuvega väga rahulolev Heili TARJAN
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Uus algus Vasta koolis
11. septembril külastasid projekti „Minu riik“
Uus õppeaasta Vasta koolis ja lasteaias on alanud. raames 9.klassi õpilased Riigikogu.
14. septembril kogunes kogu koolipere ViruSeptembrikuusse jagus ohtralt tegemisi ning
Nigula staadionile spordipäeva tähistama.
toimetusi.
Õpilased osalesid õpetajate juhendamisel lustlikus
1. septembri teadmistepäeval said oma uued
soojendusvõimlemises ning võtsid mõõtu
aabitsad kätte 11 esimese klassi õpilast. Nende
põnevates sportmängudes ja –võistlustes. Väga
esimeseks õpetajaks sai Eva Tingas. Hoolekogu
põnevaks läks siis kui kogu koolipere üles rivistati
poolt kingiti lastele traditsiooniline suussulav
ning toimus 100m jooksus kiireima poisi ja
aabitsatort. Uue õppeaasta algust tähistati ka
lasteaias suure jäätisesöömisega. Suur tänu Heliisa kiireima tüdruku välja selgitamine. Vasta kooli
ja Helena emale, kes personalile maitsvad kringlid kiireimad 100m jooksjad olid Gert Nõmmik ja
Janelle Heinmets.
küpsetas.

Samal päeval lustisid lasteaialapsed vanaemadega
vanavanematepäeval. Üheskoos meisterdati
tammetõrudest ja kastanimunadest loomi,
kaunistati ja söödi kooki, lauldi ning tantsiti.
18.septembril sõitsid 2.klass ja 5.-9.klass Oandu
looduskeskusesse õuesõppepäevale. Olgugi, et ilm
oli pisut vihmane, said kõik õpilased targemaks
teemal „Mets- apteek ja toidusahver“. Matka
juhendajad jagasid olulisi metsatarkuseidmilliseid taimi, marju ja seeni tohib ja milliseid ei
tohi süüa. Päev lõppes soojendava lõkke ääres
maitsvaid sööke nautides.
23.septembril pidasid lasteaia „Mõmmik“
kasvandikud saalis sügise sünnipäeva. Külla tuli
Sügis (õp.Merike). Sügis rääkis lastele loodusest ja
ilmast, seentest ja loomadest ning sellest, mis
toimub sellel aastaajal. Lauldi koos laulu
„Seeneke“ ja tantsiti „Lehekorjamise tantsu“.
„Liblikate“ rühm esitas laulu „Mida sügis meile
tõi?“
24. septembril sõitsid Kunda Päästekomandosse

päästjatele külla 1. klassi ja 8.klassi õpilased. 8.
klassi õpilastele oli õppekäik seotud
karjääriõpetuse tunniga.
Üle-Euroopalisel liikumisnädalal, 25.septembril
toimus aktsioon „Jalgsi kooli“. Sel hommikul ei
sõitnud koolibussid kooli väravani, vaid peatusid
Viru-Nigulas ning kõik õpilased ja õpetajad
liikusid koolimaja poole kasutades erinevaid
liikumisvahendeid- kes tuli jalgsi, kes jalgrattaga,
rulaga või hoopiski tõukerattaga. Tee peal olid
meie kooli TOREkad ette valmistanud
mitmesuguseid ergutavaid tegevusi- tuli hüpata
keksu, võimelda, joonistada või hoopis loosi tahtel
saadud ülesannet sooritada. Koolimaja väravas
tervitas kõiki tulijaid TOREVANTS ning maitsta
sai tervislikke snäkke - õunu, porgandeid ja
kaalikaid.
Lisaks toimusid põnevad raamatukogu- ja
muuseumitunnid. Raamatukogus tutvusid õpilased
sealsete võimalustega ning võtsid osa vahvast
viktoriinist.
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29. septembril külastasid lasteaialapsed saalis üles
seatud näitust „Vanad asjad“. Lapsed tutvustasid
kodust kaasa toodud esemeid ning kõnelesid
sellest, milleks neid vanasti kasutati. Mõni ese oli
lausa paar sajandit vana. Lisaks tutvustas õpetaja
Ilme mihklipäeva kombeid.
Sellest õppeaastast on meie koolis uus traditsiooniga kuu viimasel reedel tähistada algklasside
õpilaste sünnipäevi. Sel päeval tervitab
tähtpäevalisi TOREVANTS ja meie kooli
TOREkad. Üheskoos lauldakse sünnipäevalaulu
ning kingituseks ka väike magus üllatus. Pidu
lõppeb suure grupikalliga.

Eestimaa õpib ja tänab
1.oktoobril kogunesid Sõmeru Keskushoonesse
üle-Eestilise tänuürituse "Eestimaa õpib ja tänab"
raames ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ning
Lääne-Viru Maavalitsuse kutsel
haridusvaldkonnaga seotud ja tunnustamist väärt
inimesed. Vasta kooli hoolekogu esitas kevadel

NAISKODUKAITSE
KORRALDAS
JALGRATTAMATKA
2. oktoobril korraldas NKK ViruNigula jaoskond koduvalla
jalgrattamatka. Pikk suvelõpp ja
ilus sügise algus andsid
inspiratsiooni, et teeks ühe
mõnusa spordiürituse.
Kui eelmisel sügisel käisime
jalgsimatkal, siis selle sügise
kuivad ja päikeselised ilmad lausa
tõukasid ratta selga.
Et mitte lihtsalt niisama ringi
tiirutada, seadsime matka
lõppsihiks külastuskäigu kohaliku
kunstniku Kaja Kannu juurde.
Kaja näol on tegemist
etenduskunstnikuga, kelle
lavastatud on ka käesoleva ajalehe
5. leheküljel kirjeldatud tule- ja
valgusetendus „Ära ussi tapa“.
Kaja tutvustas oma õue vallutanud
ligi 20-le inimesele lahkesti oma
majapidamist ja näitas juba
restaureeritud või
restaureerimisjärgus olevaid

oma kandidaadid, keda võiks ja peaks tehtud tööde
ja tegemiste eest tunnustama. Vasta kool oli väga
suurejooneliselt galal esindatud. Seitsmest
nominatsioonist oli üks auhinnatud aasta tegija
tiitliga.
Palju õnne järgmistele nominentidele:
Aasta lasteaiaõpetaja- Helle Sõber
Aasta klassijuhataja- Maret Salk
Aasta klassiõpetaja- Heidi Johanson
Aasta põhikooliõpetaja- Anu Laidinen
Aasta haridusesõber- Valitermo OÜ
Aasta tugispetsialist- Krista Leppik
Palju õnne Lääne-Virumaa aasta haridusasutuse
juht 2015- Ülle Viller! Aitäh, et oled oma tehtud
töö ja nähtud vaevaga arendanud nii kooli kui ka
tervet kogukonda. Nagu galal ette loetud
kirjeldusest võis kuulda, oled tõeline maa sool.
Loodame, et sul jätkub jõudu ja ideid veel kauakskauaks!

VASTA KOOLI HOOLEKOGU

hooneid. Ega meiegi enne ei tundnud juba aastaid meie vallas
elanud huvitavat inimest – hea näide sellest, kuidas linnast maale
elama asunud inimene teises keskkonnas kohaneb.
Vahva nimega Pardimäe talus (mida ta ise hellitavalt Pardimäe
lokaaliks nimetab) elav kunstnik on Kanguristi külas elatud
aastate jooksul jõudnud valmis kirjutada ka autobiagraafilise
raamatu „Eratee“.
Sõimegi paekivist abihoones ehk lokaalis kõva kõhutäie, millele
haukasime kõva annuse vaimutoitu peale. Peaks rohkemgi
kohtuma koduvallas elavate põnevate inimestega, mõtlesime kodu
poole vändates.
„Täitsa vinge oli“ nagu üks väike jalgrattur märkis.
Marit Laast, foto: Ene Ehrenpreis
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VIRU-NIGULA SPORDIKLUBI
KUTSUB MATKAMA
17. oktoobril toimub Viru-Nigula valla territooriumil
ainulaadne spordiüritus - 6 tunnine seiklusmatk
„Libahundi jälg“ Võistluskeskus avatakse Kunda linna
staadionil kell 9.00, kaarte raja planeerimiseks
jagatakse kell 10.00. Start antakse kell 11.00 jalgsi ja
11.30 ratastega etapile. Finišisse oodatakse osalejaid
kella 17.00-ks.
Et selline juhus on ainulaadne, kus seiklus koju kätte
tuuakse, otsustas Viru-Nigula Spordiklubi aidata meie
tööealistel inimestel osaleda selles ergastavas
spordiürituses. Osalustasu on üsna kopsakas, arvestades
võistluse ettevalmistuse mahtu ja programmi. (Lisaks
elektroonilisele ajavõtu kiibile 2 eurot, tuleb tasuda
osaluse eest 22 eurot - rinnanumbrid, kaardimaterjal,
toitlustus ja ujulakasutus). Seetõttu taotlesime
osalustasu toetuseks raha läbi maakonna kaudu jagatava
Euroopa
Liidu
sotsiaalfondi
programmi
Tervislikke valikuid toetavad meetmed
2013-2014.

Viru-Nigula rahvamaja ringide esimesed
kokkusaamised:
ESMASPÄEV:
12. okt kell 17.00 – näitering
TEISIPÄEV:
6. okt. Kell 14.30 – laste tantsuring
KOLMAPÄEV:
7. okt. 16.30 – laste mänguring
7. okt. 17.00 – Viru-Nigula rahvamuusikud
14. okt. 18.00 – naisrahvatantsurühm
NELJAPÄEV:
8. okt. 14.30 – muusikaring
8. okt. 18.30 – segakoor (juh. Keio Soomelt)
8. okt. 20.00 – folkl. rühm “Viru-Nigula Mehed”
29. okt. 14.00 – naisansambel
REEDE:
9. okt. 13.30 – laste käsitööring
9. okt. 16.00 – Kunda küla lastering
2. okt. 20.00 – Aseri, Kunda orkester

KULTUURISÜNDMUSED OKTOOBRIS:
21. okt. kell 12.00 PANNKOOGIPÄEV (tasuta)
21.okt. kell 18.00 KOOLINOORTE DISKO
24. okt. kell 20.00 Taidlejate ja sportlaste

Kutsume üles julgelt osalema. Kuigi formaat on
võistlus, võib seda võtta kui võimalust tervislikuks
liikumiseks väikese seiklusega. Kuue tunni jooksul
läbivad osalejad oma planeeritud raja, saades osa sügise
võludest valla looduskaunites kohtades. Päeva lõpus
jagatakse süüa ja tasuta on võimalik kasutada ka
spordihoone ujulat. Osaleda võib nii jalgsi kui rattaga.
Lähemat infot üksikasjade kohta saab aadressil
http://libahunt.kutimuti.ee/
Ärge peljake, kogemuste puudumine ei ole mingiks
takistuseks üritusel osalemiseks. Iga võistkond liigub
omale sobivas tempos ja oma valitud marsruudil. Oma
soovist seiklusmatkal osaleda palume teada anda
võimalikult varakult, sest peale 12. oktoobrit läheb
registreerimine kallimaks.
Kontaktisikud
Alar Peek tel 55982307 alar.peek@gmail.com ja
Ene Ehrenpreis tel 53305730 ene.ehrenpreis@virunigula.ee

hooaja avapidu ansambliga „Onud“.
Külas tantsutüdrukud, laulame karaoket, DJ Alari
Pääse eelmüügist 5 eurot, kohapeal 8 eurot
28. okt. kell 19.30 Väike-Maarja Näitetrupi
esietendus E. Kollomi ainetel „Avantüür“.
Pääse 3 eurot
16. okt. kell 19.00 Kunda Külaseltsi majas
hooaja avapidu.
Tähistame lõikuspäeva hoidiste degusteerimisega
Mängivad Marko ja Anto Haapsalust.
Pääse 5 eurot, info Maire 52 93 980
*
*
*
K,N,R 10.00-13.00 ja ringide töötamise ajal Hillar
Aleksander Wimbergi miniatuuride näitus
„Koos Mehisega vaikust kuulamas“.

Sünnipäevad oktoobris
Hilda-Marie Veiler – 89 (20. okt.)
Otto Vilu – 88 (20. okt.)
Aino Elmik – 87 (26. okt.)
Efrosine Roikan – 85 (15. okt.)
Veera Mülla – 83 (31.okt.)
Enno Hussar – 82 (25. okt.)
PALJU
Meeli Kartau – 80 (07.okt.)
ÕNNE !
Pernalt Kingisep – 75 (05. okt.)

