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„Aasta uustulnuk
2014“

M

illega sisustasime
möödunud aastal aega
meie, vabatahtlikud ?
Aasta alguseks olime Iisakust ära
toonud päästeauto ja Viru-Nigula
vallavalitsusega saanud
kokkuleppele vana masuudihoidla
kasutamises päästekomando
depoona.
Komando all tegutses kaks
noorteringi. Kuna meil oli olemas
päästeauto ja depoo, alustasime
jaanuaris läbirääkimisi
Päästeametiga koostöölepingu
sõlmimiseks päästesündmustel
osalemiseks.
Viiendal veebruaril külastasid
meid Ida-Päästekeskuse juhtivad
ametnikud, kes tõid „külakostiks“
kaks komplekti päästeriideid,
mootorsae ja ketaslõikuri. Ise
olime päästeautole paigaldanud
labidad, kangi, sõiduteele
paigaldatavad puittõkised
veevooliku kaitseks ja veel
ühtteist vajalikku. Tegime autole
ka pisut kosmeetilist iluravi.
Mitteametlik külastus möödus
väga meeldivas õhkkonnas.
Külalised olid lahked abi ja
näpunäiteid jagama, et komando
tõrgeteta toimima saada.
Veebruaris leidis aset ka veel
teine oluline sündmus. Nimelt

Fotol: Elupäästva esmaabi koolitus novembris 2014
kutsus Häirekeskus 112 päeva raames meie noorteringid VäikeMaarja Päästekooli tutvuma häirekeskuse tööga. Lastel oli palju
uudistamist. Iga noor inimene sai oma käega päästesündmust
juhtida.
Mai kuus pakuti meie komandole võimalust osaleda maakondlikul
ohutuspäeval „Ohutult liikuma“. Üritus oli tore ja rahvarohke.
Mais alustasid kuus meie komando liiget merepääste koolitustega.
Läbitud said väikelaevajuhi koolitus ning ROC (raadioside
rannikuvetes) koolitus.
Samasse kuusse jäi ka käsiraadiojaama paigaldus päästeautole
ühenduse pidamiseks häirekeskusega.
Kolmas juuni oli meie komandole väga oluline päev. Alustasime
päästesündmustele reageerimise valvekordadega. Juba järgmisel
päeval saime esimese väljakutse Viru-Nigula saekaatri katlamaja
põlengule. Väljasõit oli nii kiire, et teavitasime häirekeskust
sündmusele reageerimisest alles depoosse tagasi jõudes.
Osalesime koos Kunda kutselistega Vasta Kooli ohutuspäeval,
kuhu Krista meid lahkesti kutsus. Ilm oli päris vihmane ja kõle,
kuid vaatamata sellele oli päästeauto ümber uudistajaid palju.
Juuni kuusse jäi ka üleriigilisel Vabatahtlike Foorumil osalemine
Saaremaal Leisis.
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Juulis ja augustis viisime läbi mitmeid
noortelaagrite ohutuspäevi ja kodukülastusi
kaaskodanike ohuteadlikkuse tõstmiseks.
Septembris-oktoobris viisime läbi
evakuatsioonikoolitused Vasta Koolis ning ViruNigula lasteaias. Külastasime ka Aseri lasteaeda
viies läbi teabepäeva „Tulest targem“.
Depoos toimusid kolmed lahtiste uste päevad,
mida külastasid ka Aseri koolilapsed. Veel viisime
läbi depoos väikeseid muudatusi. LEADER
meetmest rahastati meie depoo elektrisüsteemide
täielikku renoveerimist, uue tõstukse ostmist ja
paigaldamist ning uute akende paigaldust.
Maavalitsus eraldas raha depoosse soojaku

VALLAVALITSUSES
8. jaanuaril
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Maksta vajaduspõhist
peretoetust ühele avaldajale.
Täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 100.- euro eest
kahele avaldajale.
Hajaasustuse programmi
2013. aasta vooru projekti
„Veepuhastusseadmete
paigaldamine Mäekalda talu
puurkaevule“ peatamine
Peatada eelnimetatud projekti
tegevus 30. märtsini 2015 a.
Hajaasustuse programmi 2013
a vooru toetuse kasutamise
aruande kinnitamine
Kinnitada taotleja Kaja Sanderi
toetuse kasutamise aruanne,
toetuse summa 2520,0 €,
projekti maksumus 3780,0 €.
Kasutusloa väljastamine
Tunnistada Linnuse külas,
Jahimaja maaüksusel
olmehoone rekonstrueerimistööd valminuks.
Kasutusluba väljastada OÜ

ehitamiseks ning Päästeamet eraldas raha
päästeauto remondiks.
2014 aasta lõpuks oli meie komando reageerinud
27 tulekahjule, 4 avariile ja ühele abitus seisundis
isikule.
Päästjaid on meil 8, ennetajaid 4, noorpäästjaid 4
ja toetajaliikmeid 7. Koolitustest oli üks
olulisemaid elupäästva esmaabi koolituse
läbiviimine novembris, mille läbis 12 komando
liiget.
28 novembril tunnustas Päästeamet Aasukalda
Priitahtlikut päästekomandot „Aasta uustulnuk
2014“ tiitliga.

Lammasmäe Puhkekeskuse
nimele.
Projekteerimistingimuste
saamise taotluse
läbivaatamine
Väljastada Raivo Sarematile
projekteerimistingimused
üksikelamu rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks
Aasukalda külas, Asoveski
maaüksusel.
MAAKÜSIMUSED
Katastriüksuse jagamine,
sihtotstarbe määramine ja
katastriüksuse nime
muutmine
Nõustuda Ella Reskovile, Esta
Oderile ja Kaupo Reskovile
kuuluva Viru-Nigula alevikus
asuva Kunda tee 5/3
katastriüksuse (90201:001:0327,
pindala 1,36 ha) jagamisega ja
kahe eraldi katastriüksuse
moodustamisega.
*
*
*
Nõustuda Ulvar ja Aldur
Arengule kuuluva Linnuse külas
asuva Aasa katastriüksuse
(90201:001:0770, pindala 11,41
ha) jagamisega ja kolme eraldi
katastriüksuse moodustamisega.
Maa munitsipaliseerimisel

Marge ZAIDULLIN
katastriüksuse piiride, pindala
ja maksustamishinna
kinnitamine, koha-aadressi ja
sihtotstarbe määramine
Kinnitada katastriüksuse piirid
ja pindala järgmiselt:
Pada küla, Kiviaia tee,
pindalaga 0,1 ha;
Nugeri küla, Nugeri tee, pindala
1,8 ha;
Kunda küla, Siberiküla tee,
pindalaga 0,1 ha;
Siberiküla tee pindalaga 2,0 ha;
Vasta küla Tuuleveski tee,
pindalaga 0,6 ha;
Tuuleveski tee, pindalaga 0,3
ha;
Varudi küla, Varudi tee,
pindalaga 0,3 ha.

21. jaanuaril
Toimetulekutoetuse ja
täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine
Maksta toimetulekutoetust
1197,64 € eest kümnele
avaldajale.
*
*
*
Maksta täiendavat
sotsiaaltoetust 295,05 € eest
neljale avaldajale.
Kompenseerida koolieine
maksumus ning lasteaiatoidu
maksumus kokku 31-le lapsele.
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Ei rahuldatud ühte avaldust,
kuna pere ei kuulu vastavalt
korrale madala sissetulekuga
perede alla.
Koolitranspordi
kompenseerimine
Hüvitada kahe õpilase
koolitransport vastavalt esitatud
arvetele.
Katastriüksuse jagamine,
sihtotstarbe määramine ja
katastriüksuse nime
muutmine

Nõustuda OÜ-le Farad Group
ja Iriscorp Transport OÜ-le
kuuluva, Tüükri külas asuva
Kurgina katastriüksuse
(90202:005:1530, pindala 17,74
ha) jagamisega ja kahe eraldi
katastriüksuse moodustamisega.
Projekteerimistingimuste
saamise taotluse
läbivaatamine
Väljastada Anatoli Artjomovile
projekteerimistingimused suvila
ehitusprojekti koostamiseks
Kalikülas, Suur-Kaliküla ühistu

3 maaüksusele.
Projekteerimistingimuste
väljastamine
Väljastada Arendus & Haldus
OÜ-le projekteerimistingimused
Suur-Kaliküla ühistu 50
elektriliitumise ehitusprojekti
koostamiseks Kalikülas.
Ehitusloa väljastamine
Anda välja ehitusluba OÜ
Elektrilevile Pärna alajaama
fiidri F1 rekonstrueerimiseks
Unukse külas.

OJAKÜLA (OEAS)

I

idne asula, märgitud Taani hindamisraamatus
1241 a 14-adramaalise külana.
Elanike arv pidevalt muutub, vahetevahel on
Ojaküla valla suurim küla, sellele on kaasa
aidanud ka aastakümneid tagasi Aru külaga
ühinemine. Veel 1989 a asus tootmiskoondise
„Eesti Tsement“ mäetsehh Kunda-Arus.
Siinne paekarjäär on end praeguseks suures osas
ammendanud, tootmine on nihkunud Andjasse ehk
siis Sõmeru valda.
Ojaküla kuulus Kunda mõisa alla, siin oli
karjamõis. Teeristi kutsuti Ristiväravaks. Siit
Rakvere poole minnes paremat kätt tee ääres asus
tosinajagu majakestest koosnev saunikute küla.
Saunikud tegid mõisale tegu ja käisid Aru
karjääris tööl. Nendest elamutest olid mõned
eelmise sajandi keskel veel alles ja neis elati.
Saega ja Orguste talude kohal olid varem
tapamajad. Peale I maailmasõda tehti tee, mis viib
teeristilt Selja poole. (Linda Saega)
1931 a sisse- ja väljarände kohta tehtud
küsitlustest on teada, et „Ojakülasse tulnud keegi
Tammar paarikümne aasta eest Kadrinast. Tammar
oli põllupidaja. Muidu on üksikuid inimesi siiasinna liikunud.
Paaskülast on üks Kunda mõisa moonamees
Kaukaasiasse läinud. See tulnud ka ruttu tagasi, ei
tea just kaua pärast (kui pika aja pärast). Ilmasõja
eel läinud Tullid Kalikülast (Haljalale kuuluvast)
Siberisse, kuue nädala pärast tulnud jälle tagasi,
asunud Rakverre. Pääle eelmainitud Kaliküla
Tullide läinud siis veel mõned pered säält külast
samal ajal Siberisse ja tulnud samuti tagasi kui
teised.“ (Juhan Hager, 1931 Haldjas@folklore.ee)

Arusoost pressis suurvete aegu vesi külasse. 1930ndate algul kaevas Kunda tehas kraavi, et
karjäärist vett välja saada. Sellest kujunenud oja
poeb Orguste juures maa alla ja ilmub jälle
teispool maanteed välja, et voolata Toolse jõkke.
Veevaesel ajal võib ta kuiv olla. Ojaküla nime
tekke põhjus on täiesti olemas.
Toolse jõgi on piiriks Ojaküla ja Paasküla vahel.
Keskajal kandis jõgi Pühajõe nime, ta suubub
merre Toolse lossivaremetest ida pool.
„Võrreldes Toolse jõe orgu Kunda oruga, on
esimene tunduvalt vanem. Sellest järeldatakse, et
Toolse jõgi oli peajõgi, Kunda jõgi aga tema haru“
(Helmut Joonuks „Viru rannikul“).
Ka mainib H. Joonuks, et ühendus kahe jõe vahel
on katkenud, ainult aimamisi võib Kohala
heinamaadel jälgida ürgse Pühajõe sängi.
Tänapäeval asub Ojakülas puidufirma „Imprest“.
Firma kuulub Lemeks Gruppi ja annab tööd 72
inimesele.
Ettevõte Nelja Energia rajas Ojakülla üsna Kunda
Linna lähedale väikese tuulepargi (a 2012 – 2013),
kus on kolm tuulikut, igaüks võimsusega 2,3 MW.
1960-ndate alguses oli Ubja sovhoosi Selja
osakonnas tragi brigadir Leida Jõepere, kes juhtis
ja kantseldas ka Kunda Keskkooli õpilasi
kartulipõllul. Leida elab Ojakülas. Siin elavad
väikefarmerid Reet ja Lembit Muttikud.
Televisioonis reporterina töötav võluvalt lihtne,
tark ja mõnusa olemisega Jüri Muttika on Lembitu
vennapoeg. Jüri isa Juhan õppis Kunda Keskkoolis
nagu Lembitki, kes on tegus ja teadmisterikas
persoon siinkandis. Aitäh Sulle, Lembit, ka minu
poolt !

Viru-Nigula Teataja 4

Ojakülas on kaunid loopealsed. Rühmiti ja
üksikult kasvavad kadakad on nagu väikesed
küpressid. Oma tumedate toonidega jumestavad
nad paest ja aruheinalist maastikku.
Ojakülas on käesoleval aastal 74 elanikku.
Pikemat ma külast ei tea. Jutu pikenduseks võib
erandkorras lisada loo Ojaküla lõunanaabri Andja
mõisa omanikest. Andja kuulus vanasti ViruNigula kihelkonda, nüüd on Sõmeru valla all.
Alo Särg on kirjutanud: „Esmateated Andja
mõisast pärinevad 1406 a, mil siin asus
kindlustatud vasall-linnus. Kunagisest linnusest on
nähtavasti ümber ehitatud mõisa aidahoone. Mõis
kuulus Ungern-Sternbergidele. Barokne
ühekorruseline peahoone valmis 1760 a. 1798
müüs parun Fabian Reinhold U.-Steinberg mõisa
rüütelkonna peamehe parun Alexander Philipp
Saltzile. 1840 ostis mõisa parun Friedrich Adolph
Dellingshausen.
19. saj lõpul kuulus uuesti Ungern-Sternbergidele.
Mõisa viimane võõrandamiseelne omanik oli
paruness Julie U.-Sternberg. Peahoone põles
esimest korda 1780-ndatel ning hiljem veel mitmel
korral ja jäi 19. saj lõpul varemeisse.“
Meie mail on tegutsenud vähemalt kaks
kurikuulsat mõisnike suguvõsa – Tiesenhausenid,
kes vanarahva teada uputasid oma õe Barbara kord
Porkuni, kord Võrtsjärve ja Ungern-Sternbergid,
kes olid parajad nahaalid.
„Hiiumaal asub suurejooneline Suuremõisa
häärber, millega seondub üks kuulsamaid, et mitte
öelda kurikuulsamaid Hiiumaa asukaid – Ungru
krahv Otto Reinhold Ludvig von Ungern
Sternberg.
O.R.L. Ungern
Sternberg oli
vastuoluline
mees. Sügavalt
usklik, haritud,
ettevõtlik,
samas riukalik
ja ahne. Osav
ärimees,
põllumees,
põletas viina,
ehitas laevu.
Tema
kasvatatud
rukist tunti
Amsterdamini.
Tegeles Hiiu
madalale
O.R.L.
Ungernjooksnud laevade päästmisega, mis oli tol ajal

tasuline tegevus. Teda süüdistati väga kõrgete
päästetasude võtmises, päästetud varade
kõrvaletoimetamises ja tollimata kaubaga
äritsemises.
1802. a 19. oktoobril läks ta oma kabinetis tülli
mõisa laeva „Brygg Moriani“ (ka Brügg, Brig)
kapteni Karl Johan Malmiga ja torkas vihahoos
kipri surnuks. Stenbockid, kel oli U.-Sternbergiga
kana kitkuda, korraldasid paruni kohtu alla
andmise ja sunnitööle saatmise.
Ungru krahv suri 1811. a Siberis Tobolski linnas,
elades oma elu viimased aastad jätkuvas külluses,
sest perekond saatis talle igal aastal toetusrahaks
20 000 rubla.“
See lugu on Indrek Rohtmetsa raamatus
„Teekaaslane“. Andja mõis oli seotud selle kuulsa
suguvõsaga. Neile kuulus mingil ajal ka Essu
mõis.
Tiesenhausenid olid Mallas aastail 1843-1891.
Kusagilt lugesin, et 1696. a oli ka Andja
rüütlimõisa omanik Hans Hindrich Tiesenhausen.

Heili TARJAN
Fotol: O.R.L. von Ungern Sternberg (Wikimedia)
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Jaanuarikuu tegemistest
Vasta Koolis
Uus aasta on alanud nii koolis kui ka lasteaias
ohtrate ja põnevate tegemistega.
6. jaanuaril tähistati lasteaias “Mõmmik”
kolmekuningapäeva. “Jänkud”, “Lepatriinud” ja
“Liblikad” koos õpetajatega viisid saalist kuuse
Maarja kabeli juurde kuuskede kogumise platsile.
Üheskoos tänati kuusekesi ilusa jõuluaja eest.

varem näinud, et kapsas õitseks. Kas sina, armas
lugeja, tead, mis värvi on kapsaõied?
Viktoriin lõppes meie kooli jaoks edukalt, sest
tüdrukute võistkond sai 2. koha ning poisid jäid 5.
kohale. Võistkondi oli kokku 20.
Järgmine viktoriin toimub veebruaris.

21. jaanuaril tähistasid lasteaialapsed
rahvusvahelist kallistamise päeva ühise
mänguhommikuga saalis. Koolis tähistati
kallistamispäeva ja TOREvantsi sünnipäeva
8. klassi õpilased Renate ja Hanna-Liina kirjutasid järgmisel päeval.
nii: “20. jaanuaril käisid viis 6. klassi õpilast,
Hommikul laulsime kogu kooliga TOREvantsile
Marju Linda, Janelle, Andella, Karoline ja Rihard, sünnipäevalaulu ning tegime ühise suure
Väike-Maarjas Lääne-Virumaa 6. klasside inglise koolikallistamise. Lisaks kuulutati välja kalliralli
keele päeval. Nende juhendajaks oli õpetaja
ning jagati kallistamiskaarte. Nii koolis kui ka
Krista.
lasteaias oli päev väga tore, südamlik ja sõbralik.
Inglise keele päev koosnes kahest osast: esimeseks
pidid õpilased valmistama etteaste, kus
tutvustatakse oma kooli. Meie kooli õpilased
esitasid laulu Vasta Koolist, mille sõnad kirjutas
õpetaja Krista ning fonogrammi tegi Meelis Ots.
Oma loodud lauluga jäädi kolmeteistkümnendale
kohale. Teiseks osaks oli viktoriin, kus tuli vastata
neljakümne viiele Ühendkuningriike puudutavale
küsimusele. Viktoriinil saavutasid meie kooli
õpilased 5. koha. Well done!”
20. jaanuaril käisid Vasta Kooli kuus õpilast Kristiina, Maarja Anne, Renate, Kaur Kristjan,
Jaano ja Mirko - Lääne-Virumaa
keskraamatukogus Rohelise Maakonna
õpilasviktoriinil.
Viktoriinil osaleti kahe võistkonnana: tüdrukud ja
poisid.
Õpilasviktoriin, mille küsimused oli koostanud
Andres Pulver, oli loodus- ja keskkonnateemaline.
Seekordne kokkusaamine oli esimene. Tegu on
viktoriinide sarjaga, mille üldvõitja selgub mais
peale viimast, viiendat mängu.
Üritus algas 45minutilise loenguga teemal
„Tormide mõju rannale”. Seejärel tuli vastata 30
küsimusele, mis olid looduse- ja
keskkonnateemalised ning eri raskusega, osa ka
nipiga.
Meie õpilaste jaoks oli kõige raskem küsimus,
millise puu materjalist tehakse tuletikke,
jäätisepulkasid ja hambaorke. Põhjaliku arutluse
tulemusena saadi küsimusele siiski õige vastus–
haab.
Kõige üllatavam küsimus puudutas kapsaõite
värvi, sest keegi meie kooli võistlejatest polnud

Lisaks eelpool nimetatule on meie õpilased ka
tublid pranglijad (peastarvutajad). Nimetan
siinkohal pranglimise I etapi Vasta kooli parimad
(Lääne-Virumaa arvestuses): 2.klassi Olger Tauer
(17. koht), Sabina Vjazitskaja (30. koht), 3. klassi
Mihkel-Krister Kriisa 37.koht ja Andris Tauer 47.
koht.
Oskajate (4.-6.klassi õpilased) arvestuses oli Vasta
kooli parim Carl-Henrig Järvepere (10. koht
maakonnas). Mitmel meie kooli peastarvutajal on
võimalus võistelda vabariiklikus finaalis!
18 jaanuaril toimus Viru-Nigula X karikasarja IV
etapp. Parim noormees (kuni -18 a.) oli meie kooli
õpilane Martin Penek (SK Aseri).
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Parim Viru-Nigula mängija oli Carl Henrig
Järvepere. Parimad Viru-Nigula noored : 1. Reimo konkursse mingi koguse raha kasutamiseks.
Luhaste 2. Andris Tauer 3. Janari Mäekivi. Parim Tundub justkui eriti demokraatlik lähenemine ja
Vasta kooli õpilane - Gregor Tauer
kas ka Viru-Nigula vald peaks nii tegema?
Arutelu tulemusena jäime volikogus siiski
25. jaanuaril toimusid Rakveres Eesti
seisukohale, et lihtsalt kära tegemise jaoks raha ei
meistrivõistlused lauatennises (2003a. ja
peaks kõrvale panema. Paraku meil nii nagu
nooremad). Ltk Viru-Nigula olid samuti esindatud Tõnissonil Oskar Lutsu sõnastuses: „õieti põlegi
(Carl Henrig Järvepere ja Andris Tauer). 35
teist!“ Küll on õige see, et valla kodanikud saavad
osaleja seas saavutas Carl Henrig kõrge 11. koha ja peaksidki rohkem kaasa rääkima valla elu
ning Andris tubli 16. koht! See oli esimene
korraldamisel!
suurvõistlus meie klubi noortele.
Nii teemad, mis praegu lahendamata ja kus nö
king pigistab või ka hoopis uued ja esmapilgul
hullud tunduvad ideed võiksid jõuda kas erinevate
Krista Leppik
vallavolikogu komisjonide aruteludele,
Fotol: Kallistamispäev lasteaias. L. Zaidullin
vallavalitsuse liikmeteni või siis tuleb lihtsalt võtta
mõne volikogu liikme varrukast kinni ja oma
Vajame rohkem üksteise
mõtetest teada anda.

mõistmist

Selle aasta alguses olen sattunud tegelema mitme
olukorraga (üks ka Viru-Nigula vallaga seotud),
kus muidu toredad inimesed (või grupid) on läinud
üksteisega näivalt ületamatusse vastuollu.
Vaatad asja ühelt poolt: seisukohad on
põhjendatud. Samas vaadates teise osapoole
seisukohti, ka need on arusaadavad. Aga mis peale
hakata olukorras, kus on näiliselt kaks
vastandlikku osapoolt? Eks esmane on olnud leida
valmisolek üldse lahendust otsida.
Kui juba on kokku tuldud, siis pärast mõningast
teema lahkamist on hakatud vastaspoole
seisukohtadest ning nende põhjustest aru saama.
Sealt edasi lahenduste leidmiseni ei ole tavaliselt
enam pikk tee, sest siis on senised vastased juba
üks meeskond ja ühiselt on alati lihtsam ka rasked
ülesandeid lahendada.
Nendest kogemustest tulenebki selle loo pealkiri,
mis on kaudselt seotud ka järgnevate teemadega ja
üldse meie igapäevaeluga.

Kõikidele teemadele kiiret lahendust ei ole. Aga
eks ajapikku üht või teistmoodi lahendused
leitakse. Näiteks võib tuua eelmisel aastal
eelarvearuteludel teravaid sõnavõtte põhjustanud
valla lasteasutuste juurde logopeedi palkamise
teema. Praegu toimivaks lahenduseks on
lepinguline suhe vastavat teenust pakkuva kohaga
Rakveres. See ei ole ehk nii hea, aga võimalused
on vähemalt olemas.

Viimasel volikogu istungil sai ka meie poolt
kinnitatud ühise arengukomisjoni moodustamine
Kunda linnaga.
Meie valla poolt said sinna kirja lisaks
vallavanemale ja volikogu esimehele ka
arengukomisjoni juht Meelis Parijõgi ning
kultuurikomisjoni juht Jaak Lepik. Esimene
ühisistung on kavas juba veebruaris.
Siit ka üleskutse: kui on mõtteid või teemasid,
mille osas võiks Kunda linnaga ühiseid
lahendusi otsida, siis neist peaks komisjoni
liikmetele teada andma.
Iga-aastaselt tuleb kokku panna ja vastu võtta valla Eks seda võib teha nii elektroonilisi
eelarve uueks majandusaastaks. Kuna see sõltub
suhtluskanaleid (e-kirju) kasutades kui ka
suures osas riigi poolt eraldatavatest summadest
vanapärasel moel paberil või siis lihtsalt
ühele või teisele valdkonnale, ei ole mõistlik enne suusõnaliselt öeldes. Ühiskomisjonis saame siis
nende rahaliste vahendite suuruste teada saamist
naaberomavalitsuse mõtted ka juurde panna ning
nö laskmata karu nahka jagama hakata. Nii jääb
usutavasti leiame läbi parema üksteise mõistmise
valla elu aastaks kujundava alusdokumendi
mõlemale poolele kasu toovaid lahendusi.
läbirääkimisteks küll vähe aega, kuid loodetavasti
saame ka sellel aastal vallavalitsuse ja volikogu
Olav Kreen
mõistva koostööga kõik arvud ikkagi paika.
Vallavolikogu esimees
Viimastel aastatel on meedia tähelepanu saanud
omavalitsused, kus korraldatakse avalikke
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Taas valimiskastide juurde
Alo Heinsalu,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees
Märtsikuu
esimesel
pühapäeval
valitakse Eestile
XIII riigikogu.
Taasiseseisvuse
järgsel ajal on
see rahval juba
20. kord kas üldvalimiste (riigi kogu, Euroopa
parlament,
Märtsikuu esimesel
kohalikud volikogud) või rahvahääletuse raames
otsuseid langetada.
Kuigi valimisreeglites suuri muudatusi ei ole
toimunud, tooksin siiski mõned juhised, mida
peaks valija teadma ja tähele panema.
Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti jaotatud
12 valimisringkonnaks. Valija saab hääletada
ainult oma ringkonna ühe kandidaadi poolt.
Valimisringkond omakorda sõltub valija elukoha
aadressist rahvastikuregistris. Igale valijale
saadetakse Siseministeeriumi poolt hiljemalt 9.
veebruariks kas elektrooniliselt või paberkujul
valijakaart,
mis
teavitab,
millise
valimisringkonna kandidaatide poolt ning kus ja
millal valija hääletada saab. Riigikogu valimistel
on õigus valida ainult Eesti kodanikel.
Hääletada saab tavapäraselt pabersedeliga
valimisjaoskonnas või elektrooniliselt.
Tavapäraselt sedeliga hääletamiseks peab valijal
olema isikut tõendav dokument (näiteks IDkaart, pass, juhiluba, pensionitunnistus).
Hääletamissedeli saamise kohta tuleb anda
allkiri valijate nimekirja allkirjalahtrisse.
Jaoskonnakomisjoni poolt saadud sedelile tuleb
valijal hääletamiskabiinis märkida valitava
kandidaadi number ning lasta see pärast
pitsatijäljendiga märgistamist hääletamiskasti.
Hääletada saab eelhääletamise ajal ja
valimispäeval järgmiselt:
Eelhääletamine maakonnakeskustes 19–22.02
iga päev kell 12.00–20.00

Kõigis maakonnakeskustes on sel ajal avatud
vähemalt üks valimisjaoskond. Tallinnas on
neid jaoskondi 13 ja Tartus 6. Valija saab
hääletada sõltumata oma elukohast. Talle
antakse tema elukohajärgse valimisringkonna
kandidaatide nimekiri ja hääletamissedel.
Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli
jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse
(väiksemasse)
ümbrikku,
mille
panete
välimisse (suuremasse) ümbrikku. Välimisele
ümbrikule kantakse valija nimi, isikukood ja
rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress.
Ümbriku lasete hääletamiskasti. Sedelile sel
juhul teist pitsatijäljendit esialgu ei panda.
Samuti ei panda pitsatijäljendit ümbrikele.
Eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades
tavapäraselt ja väljaspool elukohta ning valija
asukohas 23–25.02 iga päev kell 12.00–20.00
Sel ajal on avatud kõik valimisjaoskonnad.
Kõigis neis toimub tavapärane elukohajärgne
hääletamine (vt eespool).
Igas vallas ja linnas on vähemalt üks
valimisjaoskond, kus saab hääletada väljaspool
oma alalist elukohta analoogiliselt maakonnakeskuses hääletamisega (vt eespool). Tallinnas
on selliseid jaoskondi 18 ja Tartus 6.
Sel ajal korraldatakse hääletamine ka neile
valijatele, kes ei asu valimispäeval oma elukohas
ning jaoskonda ise mõjuval põhjusel minna ei
saa (mh haiglad, hoolekandeasutused, kinnipidamiskohad).
Asutustes viibijatele korraldab hääletamise
taotluse esitamise asutuse administratsioon,
hääletamise võib läbi viia ajavahemikus 9.0020.00. Muud isikud peavad soovist hääletada
oma asukohas eelnevalt kirjalikult teada andma,
kuid mitte hiljem kui 25.02 kella 14.00 vastavale
jaoskonnakomisjonile
(vallavõi
linnavalitsusele).
Elektrooniline hääletamine ööpäevaringselt
19.02 algusega kell 9.00 kuni 25.02 kell 18.00
Elektrooniliselt on võimalus hääletada arvuti,
ID-kaardi
ja
PIN-koodide
olemasolul
ajavahemikul
19–25.02.2015
aadressil
www.valimised.ee.
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Teisele isikule hääletamiseks ID-kaardi ja
koodide üleandmine ei ole lubatud. Samas on
võimalik elektroonilist häält muuta, sel juhul
jääb kehtima hilisem hääl.
Kui valija soovib ikkagi hääletada pabersedeliga, siis elektrooniline hääl kustutatakse.
Valimispäeval elektrooniliselt hääletanud enam
hääletada ei saa.
Valimispäeval
hääletamine
sh
kodus
hääletamine 01.03 kell 9.00-20.00

põhjusel jaoskonda minna ei saa tellida
hääletamiskast koju. Seda on võimalik teha nii
eelnevalt kirjalikult kui ka valimispäeval kuni
kella 14.00 telefoni teel.
Selleks tuleb helistada oma elukohajärgse
valimisjaoskonna telefonile, mille numbri leiate
teile saadetavalt valijakaardilt.
Riigikogu koosseisu selgitamisel on oluline iga
hääl. Need, kes valimistel ei osale, delegeerivad
õiguse määrata riigi asjade üle otsustamine
järgmiseks neljaks aastaks neile, kes seda
teevad. Valimistel on igal häälel jõud!

Valimispäeval toimub ainult elukohajärgne
tavapärane sedeliga hääletamine (vt eespool).
Lisaks selle on võimalik neil kes ise mõjuval

Sünnipäevad veebruaris
Karl-Johannes Nürrik 92 (18.02)
Ella Toiger 90 (22.02)
Harry Aasmäe 87 (20.02)
Rein Tambre 83 (12.02)
Maia-Elise Toomsoo 83 (20.02)
Mai Timm 82 (05.02)

Fiameta Parovart 80 (01.02.)
Aino Seene 80 (03.02.)
Linda Talu 80 (23.02)
Jaan Tomband 80 (25.02)
Anna Fokina 75 (02.02)
Evi Pagar 70 (19.02)
Ulli Ulm 70 (20.02.)
Palju õnne !

VEEBRUARIKUU KULTUURISÜNDMUSED
15.02 kell 17.00 Viru-Nigula rahvamajas Raimond
Valgre „Peagi saabun tagasi … „
Pääse 2.-, lastele ja pensionäridele 1.*
*
*
18.02 kell 19.00 Viru-Nigula rahvamajas Haljala
rahvamaja näiteringi etendus „8 varbaga
kuningas“ Pääse 3.-

24. veebruaril kell 7.30 Viru-Nigula
vabadussamba juures Eesti Vabariigi
sünnipäeva tähistamine.
Peale tseremooniat kontsert ja hommikukohv
rahvamajas. Esinevad segakoor, Vasta Kooli
Laululapsed, Viru-Nigula Mehed.
Viru-Nigula Teataja * väljaandja Viru-Nigula
Vallavalitsus * toimetab Marit Laast * 32 29 631

