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VIRU-NIGULA MAARJA - AASTA SÜNDMUSED LÕPPEMAS
11. juulil toimus tegus heinamaarjapäeva talgupäev Vasta mõisas, kus õpiti tundma traditsioonilisi
heinaajaga seotud tegevusi, tehti võistuniitmist, riisuti hoburehaga, veeti vankriga heinakoormaid,
värviti taimedega lõngu ja lauldi vanu laule.
21. augustil rukkimaarjapäeva
puhul sai Maarja kabeli juures
kuulata kahte huvitavat ja
põhjalikku ettekannet: ViruNigula
koduloomuuseumi
juhataja Ervins Veitsursi teemaks
oli ülevaade Maarja kabeli
ajaloost ja Tristan Priimägi tegi
ettekande eesti filmidest, mis
puudutasid kiriku ja kloostri
teemat.
Kinokülastajad said vaadata
looduslikus kinosaalis 2015.
aastal valminud eesti lühifilmi
„Kalevipoeg“ (režissöör Jürgen
Moor) ning tuntud kultusfilmi
„Viimne reliikvia“.
Ussimaarjapäeval 8. septembril testib Viru-Nigula Hariduse Selts Maarja kabeli künka sobivust
vabaõhulavastuse korraldamiseks. Maarja-aasta lõpetamise puhul toimub seal viimane kultuurisündmus
koostöös Kanguristi külas elava omanäolise ja huvitava kunstniku Kaja Kannuga. On ju ammu tuntud
tõde, et ükski geenius pole kuulus omal maal, seetõttu avaneb nüüd võimalus teda lähemalt tundma
õppida.
Alates 2011. aastast tegeleb Kaja Kannu loodud loominguline kollektiiv Pardimäe Lokaal
mitmesuguste põnevate projektidega nii etenduskunsti, muusika, filmi, kirjanduse kui kaasaegse
tsirkuse vallas. Kaja enda sõnul on tema Pardimäe Lokaali uksed avatud kõigile, kes otsivad oma kohta
maailmas ning kes ei taha toetuda ega heita end suurte ja traditsiooniliste kultuuriinstitutsioonide
pehmetele patjadele.
Alates 7. sajandist tähistab katoliku kirik 8. septembril Maarja sünnipäeva. Rahvapärimuse järgi usuti,
et ussimaarjapäeval rukkiussid ära pidavat kaduma ja ussid üldse talvekorteritesse pugema.
Viru - Nigula koduloomuuseumis võib 8. septembril imetleda Kaja Kannu valmistatud gobelääninäitust
„Näotus“, mis juhatab sisse sügava alltekstiga visuaalse lavastuse „Ära ussi tapa“ Maarja kabeli juures.
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Vaipadel on kujutatud tüübid, kelledel pole nägu, on aga tegu, sest keha on tihtilugu mõistlikum kui
mõistus. Etenduse sisuks on mõtisklus teemal, mis kaudselt seondub Kongla Anne looga ja Neitsi
Maarja kultusega, kuna need naised pidid taluma oma veendumuste ja pühendumuse eest ühiskonnas
kehtinud dogmade tõttu suuri alandusi. Maarja tõi ilmale lunastaja, kelle pidi ohverdama kogu inimsoo
pattude eest, Ann aga kaotas elu rumalate kaaskodanike poolt kokku kantud tuleriidal.

Ajakava ja osalejad:
Kell 18.00 Gobelääninäituse “Näotus” avamine
Viru Nigula koduloomuuseumis
Meeskond: Lõnga on harutanud Pavo Kann vanadest
kampsunitest ja sallidest. Raami kinkis Merike
Lond.
Kell 20.00 Visuaalne lavastus Maarja kabelis “Ära
ussi tapa”
Lavastuses osalevad tsirkuse artistid ja tantsijad:
Kaur Kivilo, Heidi Kann, Kädi Metsoja, Lars Smidth,
Anni Veskimäe, Stig Paju, Kristin Made. Muusika,
mis sisaldab ka kohalike inimeste pajatusi nõidadest
ja ussidest on loonud hollandlane Renzo van
Steenbergen. Lavastaja Kaja Kann.
Produtsent: Pardimäe Lokaal
Toetajad: Viru-Nigula Vallavalitsus, Eesti
Kultuurkapital ja Kodanikuühenduse Sihtkapital

Ene EHRENPREIS
Lk 1 foto: Dieter Meyer, lk 2 näide tuleetendusest, foto: Margus Terasmees

VALLAVALITSUSES
8. juulil
Sotsiaaltranspordi
teenustasude ja kliendi
omaosaluse suuruse
kehtestamine
Kehtestada veokorraldustasu
suuruseks 4,45 eurot ühe
täitmisele pööratud tellimuse
kohta.
Kehtestada veotasu suuruseks:
sõiduauto või ratastoolibussiga
ja kanderaamiga sõidukiga 1,26
€/km.
Kehtestada sotsiaaltranspordi
omaosalustasu alljärgnevalt:
Kliendi omaosalus puudub:
1. Puudega isiku transpordil
õppeasutusse või töökohta

2. Hooldust vajava pereliikme
transpordil õppe- või
hoolekandeasutusse
võimaldamaks
hoolduskoormusega isiku
töölkäimist.
3. Isiku transpordil Viru-Nigula
Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja
korraldusel erakorralistel
juhtudel.
Muudel juhtudel on kliendi
omaosalus 100%.
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust kolmele taotlejale
Riigihanke „Pada küla
veetorustiku projekteerimisja ehitustööde

omanikujärelvalve“
algatamine
Viia läbi eelnimetatud
minihange.
Moodustada hankekomisjon:
Esimees: Guido Reimer
Liikmed: Raido Tetto
Pille Kajar
MAAKÜSIMUSED
Katastriüksuse jagamine,
sihtotstarbe määramine ja
kat. üksuse nime muutmine
Nõustuda Marinu külas asuva
35,93 ha suuruse Tukitalu
jagamisega kaheks eraldi kat.
üksuseks.
*
*
*
Nõustuda Ojakülas asuva
Põdratalu kat. üksuse (1,52 ha)
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jagamisega ja kahe eraldi kat.
üksuse moodustamisega
*
*
*
Kinnitada 10. munitsipaal omandisse jääva tee piirid ja
pindalad, sihtotstarve kõikidel
teedel transpordimaa.

Raido Tetto tutvustas
arengukava eelnõusse tehtud
muudatusi ning vallavalitsuse
liikmed vaatasid üle SWOT
analüüsi osa.
Arengukava eelnõu otsustati
avaldada kodulehel.

20. juuli

6. august

Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust 10-le
avaldajale 1142,53 € eest.
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust kahele avaldajale
21,72 € eest.

Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust 7-le avaldajale.

Kasutuslubade väljastamised
Tunnistada Kalikülas SuurKaliküla ühistu 50 mü
liitumistööd valminuks.
*
*
*
Tunnistada Mahu külas
Saviaugu mü-l abihoone
laiendustööd valminuks.
*
*
*
Tunnistada Pikaristi külas Kadri
mü-l abihoone rekonstrueerimis
- tööd valminuks
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba ViruNigula Vallavalitsusele Pada
küla veetrassi
rekonstrueerimiseks.
Riigihanke „Vasta mõisa
sepikoja remont- ja
ehitustööd“ algatamine
Viia läbi eelnimetatud hange.
Moodustada hankekomisjon
koosseisus:
Esimees – Guido Reimer
Liikmed – Raido Tetto
Arvi Paaver
Protokollilised
päevakorrapunktid
Viru-Nigula valla arengukava
aastateks 2015 – 2025.

Ervins Veitsursi kinnitamine
koduloomuuseumi juhataja
ametikohale
Kinnitada E. Veitsurs ViruNigula Koduloomuuseumi
juhataja ametikohale.
Sõlmida E. Veitsursiga
tähtajaline tööleping kuni
30.09.2015.
Ehituslubade väljastamised
Anda välja ehitusluba ViruNigula Vallavalitsusele sepikoja
ümberehitamiseks Vasta külas.
*
*
*
Anda välja ehitusluba MTÜ
Adrika Kalapääsule paisu
ümberehitamiseks Pärna külas
Adrika ja Saunametsa mü-tel
Hajaasustuse programmi
2015. a vooru toetuse kasutamise aruande kinnitamine
Kinnitada taotleja Kaidi Reimeri
toetuse kasutamise aruanne,
projekti maksumus 3726,60 €,
toetuse summa 2484,40 €.

21. augustil
Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust
782,31 € eest 9-le avaldajale.
*
*
*
Maksta täiendavat

sotsiaaltoetust 459,91 € eest
viiele avaldajale.
*
*
*
Maksta kooliminekutoetust I
klassi minevate laste vanematele
100 eurot lapse kohta.
*
*
*
Ei rahuldatud kahte avaldust
põhjusel, et esitatud
dokumendid olid puudulikud.
Arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmise kohta
Nõustuda maareservina riigi
omandisse jätma järgmised
maatükid:
Letipea külas asuv maatükk
pindalaga 2,73 ha;
Ojakülas asuv maatükk
pindalaga 2,29 ha. Maatükkide
sihtotstarve maatulundusmaa.
Korteriomandi seadmine
Kinnitada Ojakülas asuva 8korterilise elamu nimeks
Kivikalda ja teenindusmaaks
0,97 ha.
Lasteaia kohamaksu tasumine
Tasuda Kunda Linnavalitsusele
kolme lapse lasteaiakoha eest
2015/2016 õppeaasta lõpuni.
Viru-Nigula valla eelarve
reservfondist raha eraldamine
Kasutada 2015 a eelarve
reservfondist 2000 € laste ja
perede sotsiaalseks kaitseks.
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba OÜ
Nordpontile tehiskärestiku
rajamiseks ning Ojaküla truubi
rekonstrueerimiseks Ojakülas
Orgu, Pühakuusiku ja
Pühalepikujõe maaüksustel.
OÜ Õuetuba avaldus
Toetada OÜ Õuetuba 2000
euroga telesaate „Kodutunne“
raames Pada külas asuva elamu
remondiks.
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KÄES ON KOOLIAEG
Suvi on selleks korraks
läbi ja jälle tuleb
õppuritel koolitee jalge
alla võtta.
Kellel viimast, kellel
aga esimest korda.
Nagu juba
traditsiooniks saanud,
korraldatakse esimesse
klassi minejatele
suvepäevad, et lapsed
paremini üksteist
tundma õpiksid.
Suvepäevade eesmärk
on ka valla
tutvustamine lastele.
Esimesena
tutvustatakse lastele
meie koduloo –
muuseumi, kus ootab
ees nn koolikatsumine
See on ajaloohõnguline
teemapäev, kus lastele antakse selga vanaaegsed ürbid ja tehakse läbi mõned vanaaegsed koolitunnid
nagu näiteks rehkendamine, turnimine, aga ka meile tuttavad laulmine, eesti keel ja ajalugu.
Muuseumi juhataja Ervins Veitsurs tutvustas lastele vanu õppevahendeid ja lasi lastel ka arvutada ja
krihvliga tahvlile kirjutada. Päeva lõpuks anti lastele kätte tunnistused selle kohta, et nad oskavad
veerida, rehkendada ja krihveldada.
Järgmisel päeval külastasid kooliminejad spordisaali, kus Virve Vutt tutvustas nii sees kui väljas
sportimise võimalusi, lastel oli tore sportlik päev, kus sai palju liikuda ja sportmänge mängida.
Raamatutarkust jagati kooli minejatele aga raamatukogus. Raamatukogu juhataja Hiie Kivilo korraldas
lastele muinasjututeemalise viktoriini, kus selgus, et lapsed on päris hästi kursis muinasjututegelastega.
Kuulutati välja ka raamatu lugemise võistlus, mille tulemused selguvad aasta lõpupoole.
Paljudel lastel ja ka lastevanematel oli see esmakordne tutvus raamatukoguga.
Loomaaia sünnipäeval külastasid lapsed koos vanematega Tallinna loomaaeda. See käik on lastele alati
meeldinud, sest loomaaias antakse vaba aeg ja lapsed saavad vaadata just neile huvipakkuvaid loomi.
Laste suvepäevad lõppesid Vasta Koolis piduliku koosviibimisega, kus kooli direktor Ülle Viller pidas
ilusa kõne ja vallavanem Raido Tetto andis igale kooliteed alustavale lapsele nimelise kruusi ja
tunnistuse. Muidugi söödi ka kringlit ja joodi limonaadi.
Sel õppeaastal lähevad meie vallast I klassi:
tekst: Marit Laast

foto: Ervin Lember
ROBIN-MARX ARENG
MARTA MARIA MÄEKIVI
ERIKA TRUSS
MAGNUS JAGANT
GERTHRUD KOSMANENKO
STIVEN TAMM
Klassijuhataja EVA TINGAS

MATHIAS UUKIVI
LAURA STRÖMBERG
JANNE KATT
MATTI LUIK
MARTEN MELTER
KÄROLI LAANEMÄGI
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NIGULA
RAHVAJOOKS
23. augustil toimus
juba 16. korda ViruNigula rahvajooks.
Jooksust võttis osa
196 jooksjat, mis on
väga hea tulemus.
Ilm oli just nagu
tellitud, augusti lõpu
kohta väga soe.
Distantse oli kuues
erinevas pikkuses,
põhijooks 7,5 km; 3,3
km; 1000 m; 400 m ja
väikestele lastele
mõeldud 250 ja 150m.
Rahvajooksule registreerimine. Foto Krista Leppik
7,5 km olid parimad:
1. Jan Õiglane (Tartu) 25:19,2
2. Andrus Lein (Rakv. KJK
Vike)
3. Vjatšeslav Košelev (KJK
„Kalev“ Sillamäe)

Viru-Nigula jooksjatest
olid parimad:
Mehed 7,5 km
13. Kristjan Kokk
15. Lauri Ehrenpreis
19. Gert Gordejev

Naised 7,5 km
44. Marju Kees
51. Age Kaljuorg
52. Maie Mölder

Lastejooks 400 m
7. Kairi Jagant
11. Robin Tetto
12. Kerttu Rikkolas

3,3 km noortejooks
12. Remi Reivo Jakobson
13. Kaidi Jagant
14. Aiva-Loviisa Vaik

Lastejooks 250 m
1. Jens Arland Sirelmets
2. Tiia Mai Mölder
4. Tsergo Tsilk

Lastejooks 1000 m
11. Andris Tauer
12. Kaili Jagant
13. Margo Jagant

Lastejooks 150 m
Karoline Kosmanenko
Juss Mölder
Sebastian Noormaa

Augustikuu raamatukogus
Puhkused on enamasti läbi ja suvi valmistub otsi kokku tõmbama. Nii ka raamatukogus. Lapsed on juba
asjalikuks muutunud ja loevad hoolega kohustuslikku kirjandust. Täiskasvanud lugejad on veel
kergemasisulise kirjanduse lainel, sest põllu- ja aiatööd ootavad lõpetamist ja tõsisemat süvenemist
nõudev kirjandus jääb sügiseks.
19.augustil võõrustasime maakonna 42 raamatukogutöötajat. Päev oli päikseline ja kõik sujus kenasti.
Meie raamatukogus toimus koolitus. Koolitaja oli Kaja Visnapuu. Muuseumi ja Viru-Nigulat tutvustas
oma targal ja humoorikal viisil muuseumi juhataja Ervins Veitsurs. Mahus tutvustas valda ja valla
tegemisi vallavanem Raido Tetto, Mahu külaseltsi aga Mahu küla hing Maie Takk. Edasi suunduti
Vastale, kus meid ootas kolm giidi, kes tutvustasid Vasta mõisa ja kooli. Toitudega üllatas külalisi kooli
direktor Ülle Viller, kellelt küsiti peale söömist ka retsepte. Tuhat tänu neile kõigile kodukoha maine
hoidmise ja abi eest!
24. augustil külastasid laste suvepäevade raames raamatukogu kooliteed alustavad lapsed koos Ervini ja
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oma vanematega. Lasteaias käinud lastele oli siin küll kõik juba tuttav, teistel aga jagus uudistamist.
Lapsed said teadmisi raamatu hoidmisest ja raamatukogu kasutamisest. Samal ajal oli lapsevanematel
võimalus täita nõusolekuleht oma lapse registreerimiseks raamatukogu kasutajaks, mille leidsid vajaliku
olevat kahjuks vaid kolm lapsevanemat.
Lapsed said osaleda oma elu esimesel viktoriinil, mille küsimused eeldasid muinasjuttude tundmist
piltide järgi. Lapsed olid väga tublid, mis näitas, et neile loetakse ka kodudes muinasjutte. Tänu
lapsevanematele! Välja kuulutati raamatute lugemise võistlus. Võidab see esimese klassi õpilane, kes
saab kõige kiiremini loetud 17 Aino Perviku Paula-raamatut. Raamatud ootavad lapsi kohustusliku
kirjanduse alumisel riiulil. Head lugemist! Ennustan, et võitja selgub jõuludeks.
Augustikuu raamatupakis oli 50 raamatut, millest ilukirjandust 44. Eesti autoritest S.Laidla
autobiograafiliste sugemetega „Väike suverapsoodia“, M.Ernitsa kriminaalne lugu „Mees puukastis“ ja
E.Tohvri „Hingevõlg“ pakuvad kindlasti paljudele huvi.
Mirabilia-sarjast saime kolm raamatut - „Mäleta mind sellisena“, „Kolmekümne sarga saar“ ja „Kurtide
linna ööbik“. Minu-sari täienes kahe raamatuga - „Minu Reykjavik“ ja „Minu Uganda“.
Ulmekirjanduse huvilistele saabus Asimovi „Jumalad ise“. Mitte ainult jahimeestele peaks pakkuma
huvi „Üks jahimees läks metsa“ : lugusid meestest, naistest ja jahist koos Hugo Hiibuse
karikatuuridega. Tugevus, vastupidavus ja arukus kuluvad ära ka kaasaja jahiharrastajatele, et kõige
nutikamaid üle trumbata, olgu see siis hunt, karu, ilves või rebane. Raamat on järg 2013.a. Ilmunud
populaarsele raamatule „Jahimees naerab, kalamees muigab“. Kellel on mure aiakahjuritega, leiavad abi
brošüürist „Aiakahjurid“.
Vabastavast hingamisest annab aimu raamat „Vabastava hingamise olemus“. On avastatud, et sügav
katkestusteta hingamine aitab ühendust saada oma sügavama olemusega. Hingame end terveks!
Ajaloohuvilistele on pakkuda „Läänemere maade ja rahvaste ajalugu“, mis algab Palmeri teoses
esimeste inimeste saabumisega Läänemere kallastele ja lõppeb 2000. aastate algul. See on suure
üldistusjõuga raamat, mille autoril on ometi jätkunud jõudu ka üksikasjadesse süveneda.
Esoteerikavallast on kaks raamatut: „Mineviku elud, oleviku imed“ ja „ Pauksoni astroloogiline
abimees 2016“. Esimeses lubatakse peidetud minevikku avastada ja teine ennustab lähitulevikku.
„Leonardo Da Vinci pärand ehk kuidas Leonardo maailma uuesti avastas“ on lugu esimesest moodsa
aja inimesest, keda tänapäeval austatakse kui pöördeliselt renessansikunsti muutnud maalikunstnikku.
Lastele oli saadetises kaks muinasjuturaamatut: „Hollandi muinasjutud ja muistendid“ ja Fr.R.
Kreutzwaldi „Munast sündinud kuningatütar“.
Kindlasti pakub põnevust Rootsi kriminaalromaan „Nohik Niilusel“, kust saame lugeda kuidas Maxi
elu ettearvatavalt tüütumast nädalast puhkusel Egiptuses saab hoopis üks põnevamaid.
Arendav raamat on „Maailmarändur nööp“. Raamatus jutustavad vaheldumisi isa, ema ja suur õde
Leole lugu sellest, kuidas Aafrikas sündinud ja kogu maailma läbi rännanud nööp jõuab lõpuks
Hiiumaa poisi aardelaekasse.
Noortele on pakkuda raamatu Heli Künnapase „Tähtajaline elu“ I osa, mis on esimene pool
kaheosalisest teosest, mille peategelane Rebecca tegi õnnetu armastuse ja eneseotsingute tõttu otsuse
minna aastaks Ameerikasse lapsehoidjaks. Suhted võõras riigis, hakkamasaamine, sõprus, reetmine –
need on teemad, millega tal tuleb hakkama saada ja oma õppetunnid õppida.
Aga ja tulge ning tutvuge ise pakutavaga! Oma silm on kuningas!
Vaatame nüüd, mida pakub augustikuu raamatute TOP 10!
•Väester, S „Kuldsest puurist välja“
Laste loetavamad raamatud pärinesid kohustusliku
•Väester, S „Kuldne puur“
kirjanduse riiulist:
•Zumm, M.E. „Piraatide kuninganna“
• Nõu, H. „Pea suu!“
•Puez-Reverte,A. „Lõuna kuninganna“
• Lindgren, A. „Lärmisepa tänava Lota“
•Pets, H. „Klassikokkutulek Kassaris“
• Lember, I. „Fantastiline poiss“
•Lember, I. „Pärandus“
•„Halva ilma mängud“
Soovin kõigile oma lugejatele, et tee raamatukokku ei rohtuks
•Moyes.J. „Kui kõik kokku liita“
Õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele rõõmsat kooliaastat!
•Skye, C. „ Kodu mere ääres“
Meeldivate kohtumisteni !
•„Kudumise entsüklopeedia“
Hiie KIVILO, raamatukogu juhataja
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KÜLASKÄIK
KARVIASSE
Marit LAAST
Juulis oli kutsutud Viru-Nigula
valla delegatsioon külaskäigule
Karviasse.
Tavaliselt on Soome sõprusvald
kutsunud meid külla augusti
esimesel nädalavahetusel, kui
toimuvad Karvia Päevad, kuid
nüüd otsustati pisut traditsiooni
muuta.
10. – 12. juulini väldanud
külaskäiguks olid vastuvõtjad
väga põhjalikult valmistunud.
Meile pakuti väga põnevat ja
sisutihedat programmi.
Vastuvõtureedel üllatasid
võõrustajad meid ehtsa
soomepärase suitsusaunaga.
Hiljem sai püstkojas söögi-joogi
kõrval mõnusalt juttu puhuda nii
uute kui vanade tuttavatega.
Laupäev oli täis kultuuri-, loodusja ajalooelamusi. Käisime
Lauhavuori rahvuspargis, kus vast
kõige ehedama elamuse jättis
kivimaastik. Kui meie vallas
pretendeerib üks Kuura küla põld
Eesti kõige kivisema põllu tiitlile,

siis Lauhavuori „kivipõllul“ olid ainult kivid.
Tee peal põikasime läbi veel kohalikust koduõlle tehasest ja
rahakotte saime tuulutada Kristiinankaupunkis, kus toimus suur
käsitöölaat.
Õhtu lõppes Siipyy külas, kus kohalikud inimesed rajasid
aastakümneid tagasi omal initsiatiivil koduloomuuseumi
kompleksi.
Viimasel päeval, enne koduteed, jõudsime külastada veel Karvia
vallamaja, raamatukogu, päästeametit, spordisaali jt asutusi.
Külaskäik lõppes piduliku lõunasöögiga Anne Mattila
kunstikohvikus, kus Karvia sõprusvald esitas meile küllakutse
järgmise aasta aprilliks, kuna Karvia vallal täitub siis 60.
aastapäev.

Sünnipäevad septembris
Helvi Jalasto - 91 (17.09)
Aino Meier - 91 (18.09)
Laine Teesalu - 90 (01.09)
Florieda Ots - 90 (12.09)
Rutt Õunapuu - 86 (22.09)
Lehte Normak - 86 (25.09)
Taina Lumiste - 83 (22.09)
Helgo Ruberg - 81 (27.09)
Ivo Tomeri - 80 (07.09)
Asta Plato - 80 (28.09)
Palju õnne !

Kivikülv Lauhavuori rahvuspargis. Foto: Elis Tetto

Viru-Nigula rahvamajas
septembris:
4. septembril kell 18.00 „Koolialguse
koolinoorte disko“
Pääse 1.- euro
20. septembril kell 12.00 Eakate
sügispidu. Külalisesinejad Kiviõlist.
Osavõtumaks 4 eurot.
26 . septembril kell 20.00 tantsuõhtu
“Hendrik Normann Show”
DJ Martineero, töötab baar
Piletid eelmüügist 5.-, kohapeal 7.- eurot
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Positsioneerimine aitab üles leida
kooliteel kaotsi läinud lapse
Mailiis Ploomann,
Elisa tooteturunduse osakonna juht
Lastevanemate muret selle üle, kas laps ikka
turvaliselt kooli ja sealt
tagasi koju jõuab, aitab tänapäeval leevendada
lihtne teenus –
positsioneerimine. Positsioneerimiseks on võimalusi mitmeid. Nutitelefoni saab alla laadida
erinevaid tasuta rakendusi või siis positsioneerida oma mobiilsideoperaatori kaudu.
Erinevaid rakendusi, mis võimaldavad asukohta jagada ja pärida on tegelikult päris palju. Kui neist
lapsevanemale kasutamiseks midagi välja pakkuda, siis soovitaksin esmalt universaalset ja
operatsioonisüsteemist sõltumatut rakendust Google+. Varasemalt kandis see rakendus nime Google
Latitude. Kuna Google’i konto on praegusel ajal olemas pea kõigil, on rakenduse eeliseks ka see, et
pole vaja veel ühte meilikontot juurde teha ja selle paroole meeles pidada. Samuti ei edasta Google
infot lapse asukoha kohta rohkematele institutsioonidele kui Google ise. Google`i eeliseks on ka
mõistlik akukasutus, sest nii mõnigi teine rakendus kipub asukoha infot saatma väga tihti, mistõttu
seadme aku tühjeneb kiirelt.
Peale selle on aga nii androidtelefoni kui ka iOS telefoni kasutajatel võimalik kasutada selliseid
positsioneerimise rakendusi nagu Life 360, Family Locator, Cozi Family Organizer.
Juhul, kui laps kasutab iPhone`i, saab kasutada positsioneerimist Find My Friends nimelise äpi abil.
Selles rakenduses saab telefoniomanik ise sõpru ja perekonnaliikmeid lisada. Rakendusel on mitmeid
uhkeid lisavõimalusi, ühes neist saab isegi märkida, kui positsioneeritav lahkub mingist asukohast,
näiteks koolist ning jõuab kuhugi, näiteks koju.
Lisaks on võimalik iPhone`i telefone positsioneerida iCloud keskkonnas, kui telefonis on sisse lülitatud
Find My iPhone funktsionaalsus. Võimalust saab kasutada isegi juhul, kui telefoni ei ole eelnevalt
mingit äppi laetud. iPhone`is saab kasutada ka teisi eespool märgitud äppe, kaasaarvatud Google+.
Positsioneerida saab ka operaatori kaudu
Juhul, kui lapsel või muul seadmel, mida soovitakse jälgida, ei ole Google+ või mõne muu rakenduse
kasutamise võimalust, on alati olemas võimalus positsioneerida oma mobiilsideoperaatori kaudu.
Lapsevanem saab Elisas positsioneerida endale kuuluvaid numbreid ehk neid numbreid, mille
lapsevanem on ise oma lastele avanud. Kõiki oma nimel olevaid lepingulisi numbreid saab klient
positsioneerida Elisa iseteenindusest. Kliendil peavad olemas olema vaid Iseteenindusbüroo paroolid,
teenus on numbri omanikele automaatselt avatud, midagi eelnevalt seadistama/tellima ei pea.
Teadma peab ka seda, et positsioneerida saab ainult endale kuuluvaid numbreid ehk kui lapse number
on näiteks ühe vanema nimel, siis teine vanem, kes ei ole juriidiliselt mobiilinumbri omanik, seda teha
ei saa. Positsioneeritav number saab alati ka teate, et tema numbri kohta tehti asukohapäring.
Positsioneerimise täpsus sõltub lapse asukohast, kuna positsioneerimiseks kasutatakse mobiilimaste,
siis linnades, kus tugijaamu on tihedamalt, on tulemus paarisaja meetri täpsusega. Samas
maapiirkondades võib see ala olla suurem, ulatudes 2-3 kilomeetrini. Mobiilirakendused kasutavad
telefoni sees olevat GPSi, mistõttu on tulemused enamasti ~100 meetri täpsused. Kindlasti tasub meeles
pidada, et positsioneerimine ega GPS ei anna teavet siseruumide kohta ehk selle kohta, millisel korrusel
või millises korteris laps või mobiiltelefon asuvad.
Igaks juhuks tasub positsioneerimist rahulikus situatsioonis eelnevalt läbi proovida. Kui juhtub, et laps
on kadunud, siis on mure lapse pärast suur ning pabinas võib uue süsteemiga tutvumine asjatut
närvipinget tekitada.

Positsioneerimise abil saab üles leida lapse ning muidugi ka enda või lapse kaotatud või kuhugi
unustatud telefoni.
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