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Kohalikel valimistel on õigus hääletada vähemalt 16-aastastel Eesti
kodanikel ja mittekodanikel
05.- 08. oktoobril 2017 hääletamine maakonnakeskuses (LääneVirumaa Keskraamatukogu, Lai tn
7, Rakvere)
05.- 11. oktoobril 2017 elektrooniline hääletamine aadressil www.
valimised.ee
Hääletamine algab 05. oktoobril
kell 09.00 ja kestab ööpäevaringselt
kuni 11. oktoobrini kell 18.00.
09.-11. oktoobril 2017 eelhääletamine valimisjaoskondades kella
12.00 - 20.00.
Toimub ka hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda ja
valijatele, kelle elukoha andmed on
rahvastikuregistrisse kantud valla või
linna täpsusega.
Toimub hääletamine ka valija
asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas
ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Asukohas hääletamiseks tuleb
esitada kirjalik taotlus. Taotlust saab
esitada 11. oktoobri kella 14.00-ni.
15. oktoober 2017 valimispäev.
Jaoskonnad avatud kella 09.00 20.00.
Toimub ka kodus hääletamine.
Kodus hääletamiseks tuleb esitada
kirjalik taotlus, mida saab esitada
hiljemalt 15. oktoobri kella 14.00-ni.
Valimispäeval saab taotlust esitada ka
telefoni teel kella 09.00-14.00.

Valimisjaoskonnad:
Valimisjaoskond nr 1
(Aseri)
asukoht: Keskpõik 1, Aseri
alevik (Aseri rahvamaja),
telefon: 5887 3974
Valimisjaoskond nr 2
(Kunda)
asukoht: Kasemäe 19,
Kunda linn (Kunda Linnavalitsus), telefon: 5887 3981
või 325 5960
Valimisjaoskond nr 3
(Viru-Nigula)
asukoht: Kunda tee 8, ViruNigula alevik (Viru-Nigula
rahvamaja),
telefon: 5887 3986
Valijakaardile on
märgitud sinu elukohajärgse valimisjaoskonna
number.
Võta kaasa Eesti Vabariigis väljaantud kehtiv
isikut tõendav dokument.
Tule hääletama ja tee
oma valik südamega!

Ühise ajaloo leheküljed
Uno Trumm, ajaloolane

Aseri, Kunda ja Viru-Nigula ühinemine
ühtseks vallaks ei olegi
iseenesest mingi väga
uue koosluse sünd,
sest ühine ajalugu on
kõigil kolmel olnud vähemalt viimase tuhande aasta jooksul, mil
kogu piirkond Toolse
jõest läänes kuni Kõrkkülani idas moodustas
ühe Mahu kihelkonna,
mille vanemad korraldasid kohalikku elu ja
rahvakoosolek - kärajad - otsustas ühiseid
asju.
Ka pärast eestlaste
muistset vabadusvõitlust 13. sajandi alguses
jäi kihelkond alles, kuid Oleme juba tuhandeid aastaid rannarahvas. Viru-Nigula kihelkond krahv Mellini
muutis oma sisu, olles atlasel 18. sajandi lõpul.
Foto arhiivikaardist
edaspidi Püha Nicolause
kiriku preestri tegevuspiirkond. Suu- administratiivvõim läks pärast va- mil mõisa omanik oli Heinrich von
remat osa ühinevate omavalitsuste badusvõitluse lõppu sakslastest Schwengelm, üle 200 mehe ja naise
luteriusulistest ühendab kirik prae- läänimeeste kätte, kellest kõige halva mõisniku eest üle lahe Soome.
gugi. Viru-Nigula kirik, üks esimesi esileküündivaim oli ehk tuntud Riia
Suureks arengumootoriks sai piirkohalikke tõmbekeskusi Rakvere piiskopi Alberti vennapoeg Hen- konnale Kunda sadama asutamine
linna ja Toolse sadama kõrval, on ricus de Bixhøueth (Buxhövden). 1805. aastal ja saeveski käivitamine
ühtlasi ka üks Eesti vanemaid, olles Nii mõnedki neist on jätnud oma kohe pärast seda. 19. sajandil tegutses
ehitatud juba hiljemalt 13. sajandi jälje ka meie kohanimedesse, nii on Kundas mõnda aega ka keemiatööskeskpaigas. Veelgi vanem võis olla aga Aseri saanud oma nime perekond tusettevõte, kuid kõike muutis algul
ühele keskaja tähtsaimale pühakule Asserienide järgi, Kalvi Kalffide Kunda tsemendivabriku asutamine
- Neitsi Maarjale pühitsetud Maarja järgi. Samas on Kundas tegutsenud 1870. aastal ning seejärel Aseri tsekabel, mille valmimisajana on paku- Cundiste suguvõsa saanud oma mendivabriku asutamine 1899. aastal,
tud isegi 1230. aastaid. Kabel rajati nime hoopis küla järgi.
mis andsid tööd ja leiba sadadele ja
ilmselt muinasaegsele pühakohale,
Üldiselt tundub, et kohalikud sadadele inimestele.
sest veel 17.-19. sajandist pärineb talupojad on oma mõisahärradega
Ka tänapäeval on nii Kunda linn
teateid selle kohta, kuidas eestlased üsna heas läbisaamises olnud. Nii kui ka Aseri alev vaatamata vaheja isegi venelased Maarja kabeli juu- selgub 18. sajandi kirikuraamatuist, pealsetele rasketele aegadele jäänud
res vahast inimkujukesi ohverdasid, et nii nemad kui ka nende prouad truuks oma tööstuslikule pärandile,
mitmesuguseid raskeid haigusi ravisid on tihti olnud oma talupoegade samal ajal kui Viru-Nigula on vaaning käima peale saamist soodusta- ristivanemateks, kuid oli ka eran- tamata alevikus asuvale tööstusele
vaid talitusi toimetasid.
deid, näiteks põgenes Kunda mõisa jäänud siiski valdavalt põllumajanKihelkonnavanemate käes olev talupoegadest 1750.-1780. aastatel, duslikuks maavallaks.

Kunda hariduselu tähtsad objektid
said infotahvlid
Anniky Uukareda, KHTS juhatuse liige

Kunda linnapilt on viimasel kuudel täienenud mitmete uute elementidega nagu disc-golfi park
ja välijõusaal. Tähelepanelik linnakodanik on aga ehk märganud,
et lisaks nimetatud objektidele
on mõnda piirkonda tekkinud
infotahvlid, mida varasemalt pole
seal olnud. Selliseid kohtasid on
täpsemalt kümme ja kõik need
kohad on Kunda hariduselus väga
märgilise tähtsusega.
Mõte hariduseluga seotud paikade
tähistamisest infotahvlitega sai alguse
28. novembril 2015, mil Kunda Hariduse Toetusseltsi algatusel ja eestvedamisel avati üheks päevaks bussiliin, mis viis huvilised Kunda kandi
endiste koolimajade asukohtadesse.
Sel korral külastati Kunda esimest
lasteaeda ja 1895. aastal tehasetööliste
lastele avatud koolimaja. Peatus tehti
kohas, kus kunagi asus saksakeelne
kool ametnike lastele, samuti käidi

1934. aastal valminud koolihoone
asukohas. Pärast Kunda külas ja
Kunda mõisas asunud koolidega
tutvumist sõideti vaatama Sarapiku
koolimaja asupaika Seljal. Ringsõitu
ilmestasid põnevad ajaloolised tagasivaated giidirolli täitnud Tiiu Raju, Aivi
Parijõgi ja Kaido Veski poolt. Ekskursioon sai tegelikult veelgi rohkemate
osaliste ja peatuspaikadega korduse
2016. aasta juunis.
Infotahvlid on kõigile huvilistele
leitavad Koidu tn 8, kus asus Lähta
väikelaste koolimaja, Jaama tn 7 infotahvel märgistab nn saksa kooli e
Kunda vabriku kooli asukohta. Kunda vabriku ministeeriumikooli tutvustab Jõe tn 2 tahvel. Rahvamaja tn 2
märgistab endist Kunda 2. keskkooli
ja Kunda linna algkooli asukohta.
Kunda ühisgümnaasiumi ajalugu tutvustab Kasemäe 22 asuv infotahvel.
Kuidas on seotud Kunda hariduseluga Lontova 12 asunud võõrastemaja
nn valge maja ja Lontova 8 asunud
Öpikute maja – selle teada saamiseks

tuleb sammud suunata Lontovasse.
Kolm märgilise tähendusega objekti
on leitavad veel Lasteaia 4, Jaama
tänaval esimese tsemenditehase ja
Kunda hüdroelektrijaama juures.
Kunda Hariduse Toetusselts on
loodud 27. veebruaril 2015. Seltsi
tegevuse eesmärk on Kunda ühisgümnaasiumi vilistlaste, vanemate,
kogukonna ja kooli vahelise koostöö
kaudu Kunda hariduselu edendamine. Kahe tegutsemisaasta jooksul
oleme koostöös kooliga korraldanud
kaks hariduskonverentsi, viinud
läbi „Teeme ära“ talgupäeva koolis
muuseumiruumi loomiseks ja loonud
informatiivsed infotahvlid Kunda
hariduselus märgiliste asutuste kohta.
Kunda Hariduse Toetusselts koondab täna 24 liiget ja ootab endaga ka
edaspidi liituma ja kaasa mõtlema
kõiki neid, kellele läheb korda Kunda
hariduselu minevik, olevik ja tulevik.
Lisainfo seltsi tegemiste, liikmete ja
seltsiga liitumise kohta leitav seltsi
kodulehelt https://selts.kunda.ee/.

Hommikuhetk
Tavaline poolhämar tööpäeva
hommik, astun oma kooli poole.
Pime enam pole, kuid valgus ei
ole ka veel võimust võtnud.
Tõstan silmad kooli suunas, kuid
äkki nagu koolimaja ei olekski...
Heledad seinad on heledamaks
muutunud taevaga nii kokku sulanud, et hoonet ennast peaaegu
ei märka.
On ainult paljudest akendest
kiirgav tulevalgus, nagu helendavad
taevaaknad.
Imetlen hetkeks seda pilti.
Tõesti, kui paljude laste noor ja
pulbitsev energia ja hingevalgus
täidab igapäevaselt koolimaja. Ja
kiirgab välja iga koolimaja akendest.
Milline suur ilus usaldus ja
vastutus meile, õpetajatele, seda
õigesti, teadlikult suunata, puhta ja
eredana hoida!
Jõudu ja jätkuvat hingevalgust
selleks meile kõigile!
Head ÕPETAJATE PÄEVA!
Lea Metsis,
koolipsühholoog

Valimisdebatt
tõstis valija
teadlikkust
Kent Kerner,
KÜG õpilasesinduse president

27. septembril toimus Kunda
ühisgümnaasiumi aulas valimisdebatt, mille korraldas kooli
õpilasesindus. Debatil osalesid
kohalikud poliitikud - valimisliidu Ranna-Viru esindaja Kaido
Veski, valimisliidu Meie Kodu
esindaja Einar Vallbaum ning
Keskerakonna esindaja Riho
Kutsar.
Otsustasime õpilasesindusega
debati korraldada, sest esimest
aastat saavad kohaliku omavalitsuse valimistel hääletada 16-17-aastased. Debatil käsitleti erinevaid
teemasid, kuid peamiselt räägiti
noortest, haridusest ning valla
elukeskkonnast.
Julgen väita, et pärast valimisi
peaks noorte jaoks elu ühinenud
vallas paremaks muutuma. Näiteks
lubasid poliitikud, et kõik kolm
kooli jäävad alles ning Kunda linnas
säilib gümnaasiumiaste. Lubati veel,
et Aseri koolihoone renoveerimine
tuleb lõpule viia ning Kunda ühisgümnaasiumi sisehoov peab saama
uue lastesõbralikuma väljanägemise. Samuti lubas Kunda linnapea
Kaido Veski, et üle Männiku tulevat
teerada, mida õpilased, õpetajad
ning paljud teised liiklemiseks
kasutavad, saab peagi nimetada
kõnniteeks.
Täname kohalikke poliitikuid,
kes leidsid valimiste-eelsel ajal aega,
et debatist osa võtta. Usume, et
need 81 inimest, kes debatti kuulama tulid, on teadlikumad valijad
ning kindlamad selles, kellele oma
hääl usaldada.
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Valimisliit Ranna-Viru
Valimisliidu Ranna-Viru eestvedajateks on ühinevate omavalitsuste juhid ning kandidaatideks
veel 27 aktiivset ja tublit inimest
üle terve valla. Meie eesmärgiks on Viru-Nigula valla tasakaalustatud areng, mille tagab
eelkõige ühine nägemus uuest
vallast ja üksteisega arvestamine
selle eesmärgi poole liikumisel.
Usume siiralt demokraatliku ja
kaasava vallajuhtimise ainuvõimalikkusesse ning lähtume oma
püüetes valimisliidu liikmete pikaajalistest kogemustest, avatud
maailmavaatest ja kogukonnatunnetusest.
Olulisimaks väljakutseks eeloleval neljal aastal on omavalitsuste
ühinemisega lõpule jõudmine.
Kuigi läbirääkimised toimusid juba
2016. aasta teises pooles ning leping
allkirjastati 30. detsembril, ootab
suur töö meid veel ees. Lubame, et
teeme seda tööd vastutustundega ja
pühendunult. Nõnda, et meie igapäevane elukorraldus minimaalselt
kannataks. Lähtume eelkõige ühinemislepingust, aga ka oma senistest
kogemustest.
Lubame, et vallakodanikud võivad
arvestada kodulähedase lasteaiakoha,
põhi- ja huvihariduse ning transpordivõimalusega huvitegevuses
osalemiseks. Kutsume kokku noorte
volikogu ja külavanemate kogu ning

anname neile reaalse võimaluse valla
elukorralduses kaasa rääkida.
Tagame stabiilsed investeeringud
valla taristusse, koostöös Päästeametiga vallakodanikele kiire abi ja
ohutuse ning muudame kodukoha
ümbruse turvaliseks. Stabiilne lumetõrje jõuab iga püsielanikega
majapidamiseni.
Muudame sotsiaalteenused paindlikumaks, kindlustamaks väärikas
vananemine eelkõige oma lähedaste
keskel. Võtame kasutusele kaasava
eelarvemenetluse, uue valla juhtimisstruktuuri koostamisel lähtume
eelkõige neutraalsete välisekspertide
soovitustest ning oma pikaaegsetest
kogemustest. Volikogu istungeid
korraldame külakorda eri paikades
üle terve valla.
Garanteerime Aseri valla, Kunda
linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu täitmise järgmisel neljal aastal.
Meie programmilised seisukohad
on põhjalikumalt lahti kirjutatud
meie veebilehel aadressil http://
valimisliit.selts.ee.

Valimised 2017

Valimisringkond nr 1 - kandidaate 111
Valimisliit MEIE KODU
nr 101 EINAR VALLBAUM
nr 102 RAIVO HEINMETS
nr 103 GAIDO KENTEM
nr 104 KARINA SAVULJAK
nr 105 KAI TOOME
nr 106 JÜRI ŠIPILOV
nr 107 ANDO KÄLLO
nr 108 JAAK LEPIK
nr 109 RIIVO KIUR
nr 110 ENNA LAANEMETS
nr 111 HERET JÄRVEPERE-LUIK
nr 112 EVELYN VASSILJEVA
nr 113 RENEE RÄNI
nr 114 ALAR PEEK
nr 115 GLAFIRA NAGEL
nr 116 VIKTORIA VOROBJOVA
nr 117 ANNE LUMISTE
nr 118 RAIVO PIHLAK
nr 119 ARVI POBBUL
nr 120 PEKKA LAIDINEN
nr 121 JANNO MALM
nr 122 LARISSA KALAUS
nr 123 KARMEN KRAUT
nr 124 OKSANA IVANOVA
nr 125 OLEG BIKEJEV
nr 126 IVAR SÖÖT
nr 127 JANNER ESKOR
nr 128 URVE HANG
nr 129 ELJU RÄSTA
nr 130 INDREK TAPNER
nr 131 JAAK JALAKAS
nr 132 SULEV SALUMÄE
nr 133 KAJA PÄRN
nr 134 JUTA AIT
nr 135 ERVIN LEMBER
nr 136 PEETER TAPNER
nr 137 PEETER LAURITS
nr 138 HILLAR VIMBERG
nr 139 KAIE HEIN
nr 140 MATI OKAS
nr 141 GENNADI ZADONSKI
nr 142 TIINA SALUSAAR
nr 143 ALEKSEI FROLOV
nr 144 ARVID KILM
nr 145 LEA KAPSTAS
nr 146 ALEKSANDER NIKOLAJEV
nr 147 AIVO MIRKA
nr 148 OLEV METSIS
nr 149 VAIDAR MÕEK
nr 150 JANIS SIRELMETS
nr 151 REVO KOHA
nr 152 VLADIMIR SOSENKOV
nr 153 ALLAR ARON
Kandidaate - 53
Eesti Keskerakond
nr 154 JELENA FJODOROVA
nr 155 ANDRES SÕBER
nr 156 RIHO KUTSAR

nr 157 TIIT JÕGI
nr 158 KALEV PAGAR
nr 159 VIKTORIA ABDUSSALJAMOVA
nr 160 KRISTEL ALLIKMÄE
nr 161 IRINA ARSENTJEVA
nr 162 LJUDMILLA BOTŠKO
nr 163 JÜRI FROLOV
nr 164 NIINA GRUŠA
nr 165 JELENA IGNATJEVA
nr 166 JÜRI KAMENSKI
nr 167 KEILI KAUTLENBACH
nr 168 EIVAR KILM
nr 169 SILVI KLIMENKO
nr 170 JELENA KOIVISTOINEN
nr 171 RITA MIRONTŠENKO
nr 172 RAIMOND MÄNNISTE
nr 173 KATRIN OSTAPOV
nr 174 EHA POLLUKS
nr 175 IRINA SEMJONOVA
nr 176 MARGARITA STOGOVA
nr 177 JELENA VAINLO
nr 178 NADEŽDA VASSILJEVA
nr 179 ERVINS VEITSURS
nr 180 MARINA VOLKOVA
nr 181 TIMO OIVA KALERVO HALONEN
Kandidaate - 28
Valimisliit Ranna-Viru
nr 182 KAIDO VESKI
nr 183 KOIT ORAS
nr 184 RAIDO TETTO
nr 185 MATI ALLES
nr 186 VIKTOR ENGELBRECHT
nr 187 OLEG GORBANJOV
nr 188 AIVAR JALAKAS
nr 189 KALMER KARASK
nr 190 ARNO KODU
nr 191 OLAV KREEN
nr 192 ARVO KULLAMAA
nr 193 KRISTA LEPPIK
nr 194 ÜLLE LILLEPEA
nr 195 MAIRO METS
nr 196 AVE OJASALU
nr 197 ARVI PAAVER
nr 198 MEELIS PARIJÕGI
nr 199 OTT PENEK
nr 200 JANEK PUUSEPP
nr 201 KRISTO SAAREMÄGI
nr 202 GALINA SIMONIŠ
nr 203 MIHKEL SIMONIŠ
nr 204 MARGE ZAIDULLIN
nr 205 AIN TIIVAS
nr 206 UNO TRUMM
nr 207 ELBE TULL
nr 208 EHA TÄHTVERE
nr 209 TARMO VELDI
nr 210 ÜLLE VILLER
nr 211 KRISTJAN VODJA
Kandidaate - 30

Valimisliit Meie Kodu
Valimisliidu Meie Kodu eesmärgid
- Teeme korda mereäärsed piirkonnad Aseris, Kundas, Kalvis ja
Mahus.
- Tõstame sünnitoetuse 500 eurole
(suurem kui Tallinnas).
- Parandame vallasisesed ja külavaheteed ning tagame teede aastaringse hoolduse.
- Käivitame vallasisese ühistranspordi Kunda, Aseri ja Viru-Nigula
vahel.
- Soodustame tööstusalade arendamist ning ettevõtlust Kundas,
Viru-Nigulas ja Aseris.
- Toetame vallas korteriühistute
loomist ja aitame ühistuid investeeringute saamisel.
- Loome ühtse majanduskeskuse.
- Säilitame koolid Aseris, Kundas
ja Vastas ning tihendame koostööd
Lääne-ja Ida Virumaa kutseharidusasutustega.
- Parendame sotsiaalabi kättesaadavust ja koostööd perearstikes-

kusega.
- Toetame valla piirkonna traditsioonilisi kultuuri-ja spordiüritusi.
Valimisliidu Meie Kodu eesmärgid Aseris
- Teeme valmis Aseri keskväljaku
ja Pargi tn jalakäijate promenaadi.
- Teeme valmis Aseri-Kõrtsialuse
tee - Rannu kergliiklustee (koos valgustusega).
- Loome noortekeskuse, renoveerime Aseris ja Rannul staadioni ning
mänguväljakud.
- Paigaldame tur vakaamerad
ja teeme koostööd turvafirmadega
turvalise keskkonna loomiseks.
- Toetame külapiirkondade arengut.
Valimisliidu Meie Kodu eesmärgid Viru-Nigulas
- Teeme vanasse kontorisse hubase kohvikuga päevakeskuse, mis on
mõeldud noortele ja vanadele.
- Toetame sauna tegevuse jätka-

mist.
- Paigaldame asulasse kaasaaegse
ja energiat säästva tänavavalgustuse
(s.h. kiriku välisvalgustus).
- Noortele loome aktiivse tegevuse alad ja mänguväljakud (ka
rulapark).
- Paigaldame kiirustablood asula
algusesse, toetame jätkuvalt naabrivalvet, vabatahtlikke tuletõrjujaid ja
Kaitseliidu kohalikku rühma.
Valimisliidu Meie Kodu eesmärgid Kundas
- Teeme korda Kunda linna tänavad ja paigaldame tänavavalgustuse.
- Laiendame ning parendame
rohelist pargiala ja ehitame juurde
mänguväljakuid.
- Renoveerime elamiskõlblikud
hooned ja lammutame mahajäetud
majad.
- Projekteerime tavandimaja.
- Korrastame ranna- ja mereäärse
piirkonna ning ehitame Kronkskaldale terviseraja.

Eesti Keskerakond
Töötame Viru-Nigula valla heaks!
Keskerakond läheb valimistele
sooviga muuta elu Viru-Nigula vallas
paremaks.
Meie eesmärk on omavalitsuse
ühtlane arendamine ja valla juhtimine
kõigi vallaelanike huvides.
Meie meeskonda kuuluvad inimesed, keda te tunnete. On noori, kes
näevad probleeme teraselt ja soovivad
kiireid lahendusi, ja on vanemaid, kes
oma elutarkuse, kogemuse ja sügavusega annavad vallale stabiilse ning
mitmekülgse arengu.
Haridus
- Toetame gümnaasiumiastme
säilitamist Kundas.
- Aseri koolihoone renoveerimine
tuleb lõpule viia.
- Õpilastele tagada huvitav ja valikuterohke haridus koostöös kutse- ja
kõrgkoolidega, teaduskeskuste ja
ettevõtetega, toetades noorte karjäärinõustamist ja ettevõtlusõpet.
- Igale noorele tema huvidele ja
võimetele vastav huviharidus.
- Toetame kohaliku kogukonna
vajadustest lähtuvat täiskasvanute
täiend- ja ümberõpet.
Teed, tänavad, keskkond, turvalisus ja ettevõtlus
- Korrastame valla teed ja tänavad
ning bussiootepaviljonid.
- Kergliiklusteede võrgustiku laiendamine (Aseri–Kõrtsialuse–Rannu,
Kundas Kalmistu tee, Padaorg–Flexa
tee).
- Aseri keskväljaku väljaehitamine.

- ”Urbaniseerunud põllumajandus” – ühisaedade loomine ja sotsiaalne kasutus.
- Jätkame ohtlike majade lammutamist.
- Kehtestada tasuta ühistransport
valla ja maakonna piires.
- Loome soodsa pinnase mitmekesise ettevõtluse arenguks.
- Koerte jalutusväljakute ja lõkkekohaga puhkeplatside ehitamine.
- Rannapiirkonna arendamine,
Kunda Rannasilla renoveerimine.
- Viru-Nigula vald kui START UP
(nutikad turismiideed).
- Naabrivalve võrgustiku laiendamine.
- Abipolitseinike kaasamine ja
tasustamine.
Sotsiaalabi ja tervishoid
- Eakate vajaduste ja võimaluste
uurimine ning sellega seonduvate
teenuste arendamine.
- Terviseprofiili koostamine (elanike terviseseisundi ja heaolu ning neid
mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike
ja majanduslike tegurite hetkeseisu
kaardistus).
- Perearstiabi kättesaadavuse toetamine.
- Terviseedenduse töö toetamine.
- Abivajajatele ööpäevase hoolduse
tagamine.
Kultuur, sport ja noorsootöö
- Toetame kodanikuühiskonna
arengut ja kodanikuühenduste koostööd.
- Kaardistame Viru-Nigula valla

ajaloolised pühapaigad, kanname
hoolt kultuuriväärtuste säilitamise ja
nende väärtustamise eest.
- Valla kultuuriasutused tuleb
muuta atraktiivseks ja kaasaegseks, et
motiveerida inimesi valla kultuurielus
osalema.
- Tagada kakskeelse vallalehe igakuine ilmumine.
- Erainvestorite kaasamine tervislikku eluviisi ja kvaliteetset vaba aja
veetmist soodustava taristu (tervisepargid ja -rajad, jõulinnakud, koolide
spordiväljakud) korrastamisse ja
rajamisse – sellega suurendame rahvaspordi võimalusi.
- Toetame spordiklubide tegevust
ja rahvaspordiürituste korraldamist.
- Noorsootöö edendamine erinevate programmide abil. Toetame õpilasmaleva ja noortelaagrite tegevust
noorte töökasvatamisel ja harival vaba
aja sisustamisel.
- Moodustada noorte volikogu ja
kaasata noori vallavolikogu komisjonide töösse.
- Käivitada Aseris ja Viru-Nigulas
noortekeskus.
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Rändav Bioklass Kunda ühisgümnaasiumis
Marika Toom,
keemia ja bioloogia
õpetaja

Rändav Bioklass on
Tartu Ülikooli ja firma Thermo Fisher
Scientific ühisprojekt,
mille eesmärgiks on
tutvustada koolinoortele eluteadusi ning
suurendada nende
huvi biotehnoloogia
valdkonna vastu.
Projekti eesmärk on
populariseerida loodusteadusi, tutvustades
õpilastele tänapäevaseid
DNA analüüsi meetodeid ja andes neile võimaluse töötada kaasaegse laboriaparatuuriga.
Projekti käigus sõidab
mobiilne labor mööda Eestit ning külastab
koole. 5. septembril
2017 jõudiski Rändav
Bioklass Kunda ühisgümnaasiumi. Bioklassi
töös osalesid 11. ja 12. Kunda ühisgümnaasiumis on sirgumas noorte teadlaste põlvkond.
Foto kooli arhiivist
klasside õpilased ning
huvilised 9. klassist.
Õpilased said kuulata lühiloen- Pipeteerimise võistluse võitis Allan ja praktiline osa sellest, kuidas on
gut, mille käigus räägiti projektist Loo 12.klassist. Seejärel tutvustati võimalik teatud, meid huvitavaid
ja selle eesmärkidest. Praktiline DNA-d - õpilastele selgitati, kuidas DNA piirkondi PCR-i reaktsiooni
osa algas pipeteerimise õppimi- DNA kogust mõõdetakse ning kuidas käigus paljundada. Töö bioklassis oli
sega, millele järgnes ka võistlus. DNA-d sadestada. Järgnes loenguline põnev ja meeliköitev.

Kunda linna suuremad
investeeringuprojektid 2017-2019
Lisaks investeeritakse Kunda
linna eelarvestrateegia ja ühinemislepingu alusel igal aastal
(2017-2020) Kunda linna teede ja
tänavate remonti linna (tulevase
Projekt
Tänavavalgustuse taristu
renoveerimine
Lasteaia energiatõhusaks
muutmine
Kunda ÜG võimla katuse
rekonstrueerimine
Tervisepargi täiendamine
(treeninguvahendite ala ja
discgolfirajad)
Kokku

valla) eelarvest 150 000 eurot.
Esitatud on projektitaotlus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele Kunda
sadama ettevõtlusala väljaarendamiseks
(plaanitav eelarve 2 749 500, sh toetuse

Projekti
periood
kuni
31.12.2019
kuni
31.10.2019
kuni
01.03.2018
2017

Toetus

osa 2 337 077 eurot) ning esitamisel
on taotlus Rahandusministeeriumile
Kunda hooldekodu energiatõhusamaks muutmiseks (plaanitav eelarve
435 000, sh toetuse osa 184 866 eurot).

Omafinantseering

Hetkeseis

EL Ühtekuuluvus-fond,
SA KIK 582 063

372 139

Rahandusminis-teerium,
SA KIK 465 633
Rahandusminis-teerium,
EAS 80 000
EAFRD, PRIA
22 697

346 367

Leitud projektijuht,
ettevalmistamisel
projekteerimishange
Käimas
projekteerimishange
Ehitustööde tähtaeg
01.11.2017
Tööde üleandmine/
vastuvõtmine

1 150 393 EUR

71 379
4052
793 937 EUR

Muudatustest jäätmekäitluses
Sirje Liiskmaa, heakorranõunik

Alates 1. septembrist võetakse
Kunda linnas ohtlikke jäätmeid
vastu jäätmejaamas aadressil
Lähta tee 1.
Vastu võetakse pliiakud; patareid;
värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid;
ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid; elavhõbedalambid; elavhõbe;
vanad ravimid; kemikaalid; taimekait-

sevahendid.
Komplektsed elektroonikaseadmed
- arvutid, monitorid, elektrilised kodumasinad jne; külmkapid. Kasutatud
elektroonikajäätmeid saab viia ka poodi,
kust kavatsetakse osta uus toode.
Vastu ei võeta: vanu rehve; mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid; segaolmejäätmeid.
Kunda linna jäätmejaam on avatud K
11.00-18.00, L 10.00-17.00, helistades

telefonil 5569 8226 või 5623 6607.
Eraldi patareide, vanade akude ja
ohtlikke jäätmeid sisaldavate pakendite kogumiskonteinerid asuvad Olerexi
tanklas aadressil Selja tee 5.
Ohtlike jäätmete käitlemiseks on
Kunda linnal sõlmitud leping AS-ga
Epler & Lorentz.
Kunda linna elanikud saavad ohtlikud jäätmed ära anda tasuta.

Kaidi Jagant ja Vitali Budilov
parimad heitealadel

Kunda spordikeskuse teade

09. septembril 2017 toimus Kunda linna staadionil traditsiooniline Adolf Noormetsa mälestusvõistlus heitealadel.

Kahjuks ilm ei soosinud võistlust ning
juba hommikul sadas vihma, mis oluliselt
mõjutas osavõtjate arvu. Tänavu tuli
jõudu katsuma vaid 4 osavõtjat, neist 2
naissoost ja 2 meessoost sportlast. Naiste

järjestus: Kaidi Jagant (627 punkti),
Kaili Jagant (567 punkti). Meeste järjestus: Vitali Budilov (1322 punkti),
Alex Ralionov (1049 punkti). Võisteldi
kolmel alal – ketas, kuul ja oda.

Euroopa Komisjoni kõneisikud Kundas (esiplaanil, vasakult): Micheal O´Briain,
Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadi bioloogilise asejuht ja Peter
Handley, Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse peadirektoraadi
ressursitõhususe üksuse juhataja.
Foto Kunda Nordic Tsement

Kunda võõrustas Euroopa
mineraalide päeva

AS Kunda Nordic Tsement teade

Eesti Euroopa Liidu Nõukogu
eesistumise egiidi all juhiti
21.-22. septembril 2017 piduliku avaüritusega Nordkalki
Kurevere dolomiidikarjääris ja
Kunda Nordic Tsemendis sisse
Euroopa mineraalide päev.
Mineraalide päeva avaüritus aitas
mõista, kuidas mineraalitööstus
panustab regionaalsesse jätkusuutlikkusse ning kohalike kogukondade
heaolusse, lähtudes Euroopa Liidu
strateegiast „EU 2020“. Üritusel esinesid tervituskõnedega Peter Handley (DG GROW, Euroopa Komisjon), Micheal O’Briain (DG ENVI,
Euroopa Komisjon), Ando Leppiman ja Kalev Kallemets (Majandusja Kommunikatsiooniministeerium),
Marko Pomerants (Riigikogu liige ja
endine keskkonnaminister), Neeme
Suur (Lääne maavanem), prof Alar
Rosentau (Tartu Ülikool) ja Liis
Keerberg (Birdlife International).
Ürituse raames käidi 21. septembril Kurevere lubjakivikarjääris, kus külalistele näidati lõhkamist ning tutvustati orhideede
elurikkuse edendamise projekti.
Järgmisel päeval külastati Kunda
Nordic Tsemendi tehast, sadamat

ja karjääri ning külalistele tutvustati
kaldapääsukeste kaitse programmi.  
„Lubja- ja dolokivi kaevandamisel
ja sellele järgneval töötlemisel saadud
tooted on igapäevaselt kasutusel mitmetes valdkondades ja ilma nendeta
ei ole mõeldav mitmete vajalike tootmisprotsesside toimimine. Maavarade
kasutamine meie kõigi tarvis peab
tekitama võimalikult vähe keskkonnahäiringuid ja säilitama kohaliku
kogukonna elukvaliteedi. Mineraalide
päeval on oluline osa meie tegevuse
kajastamisel ja avatud konstruktiivse
suhtluse tagamisel,“ lausus Nordkalk
ASi tegevdirektor Andres Rammul.
“Meie kaevandus-ja tootmistegevus
mõjutab paratamatult ümbritsevat
piirkonda. Kuid tsemenditööstus
on viimaste kümnenditega jõudsalt
keskkonnasõbralikumaks arenenud.
Mineraalide päev on meile tähtis, sest
siis saame tutvustada inimestele, et
ehituseks hädavajaliku tsemendi tootmisel ja materjalide kaevandamisel on
tänapäeval mõju keskkonnale miinimumini viidud ja osa looduslikke materjale
jäätmetega asendatud. Teatud puhul
võib kaevandustegevus loodust isegi
rikastada, kui näiteks karjääri sulgemise
järel tekib kaevandatud alale ilus järv,“
sõnas ASi Kunda Nordic Tsement
tegevdirektor Meelis Einstein.

Meri ja noored = sõbrad!
Elin Lemberg, projektijuht

Remondi läbinud Kunda noortemaja on taas avatud alates 9.
oktoobrist tavapärastel lahtioleku
aegadel: E-R 13.00-20.00 ja K
15.00-20.00. „Iluravi“ saanud majas on selle sügise suurimaks uudiseks põnev ettevõtmine - Kunda
meresõprade klubi avamine.
Millega Kunda meresõprade
klubi tegelema hakkab?
Meresõprade klubis korraldatakse noortele mere-ja kalandusega
seotud töötube, väljasõite ja seiklusmänge ning kohtumisi põnevate
külalistega. Meresõprade klubi liige
õpib kalapüügiks vajalikku ilmatarkust ning erinevaid kalaõngi komplekteerima ja kasutama. Õpetussõnu ja vahvaid lugusid tuleb noortele
jagama kirglik kalamees ja kirjanik
Olavi Ruitlane. Olavi juhendamisel
õpitakse tundma meie vetes elavaid
kalu ja kalade elukeskkonda, püügioskusi erinevatel veekogudel ning
valmistatakse üheskoos maitsvaid
kalaroogasid. Veeohutusest ja me-

repääste töövahenditest tuleb teadmisi
jagama Toila Vabatahtliku Merepääste
liige Raivo Rassak.
Mis oleks üks meresõprade klubi ilma merele minekuta?
Kevadel viib merepääste kaater
kõik klubiliikmed seiklusrikkale merereisile, külastatakse Kunda sadamat,
Narva noorte meremeeste klubi,
päästeametit, laevatehast ja kindlasti
minnakse ka kalale.
Kellele see mõeldud on?
Meresõprade klubisse on oodatud
kõik särasilmsed ning hakkamist täis
3.-6. klasside tüdrukud ja poisid. Klubi
hakkab tegutsema Kunda noortemajas
ning start antakse juba 19. oktoobril
kell 18. Esimesele kohtumisele on
oodatud ka kõik lapsevanemad, et
tutvuda juhendajatega ja saada infot
edasiste tegevuste kohta.
Kunda meresõprade klubi tegevust
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames
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VIRU-NIGULA VALD

Viru-Nigula rahvamaja
ringid 2017

Esmaspäev
Kell 18.00 - näitering, juhendajad:
Tiit Alte, Alina Klimova.
Kell 14.30 - laste rahvatants, juhendaja Enna Laanemets.
Kell 16.00 - laste showtants, juhendaja Nancy.

Teisipäev
Kell 14.30 - laste muusikaring,
juhendaja Ervin Lember.
Kell 19.00 - naisrahvatantsurühm
„Maarjapiigad“, juhendajad Enna
Laanemets, Lea Kapstas.
Kolmapäev
Kell 14.30 - laste käsitööring,

juhendaja Urve Stepanova.
Kell 17.00 - Viru-Nigula rahvamuusikud.
Kell 19.00 - segakoor.
Neljapäev
Kell 13.00 - naisansambel, juhendaja Ervin Lember.
Kell 14.30 - muusikaring, juhendaja Ervin Lember.
Kell 20.00 - folkloorirühm „ViruNigula mehed“.
Reede
Kell 16.00 Kunda küla lastering,
juhendajad Urve Stepanova, Ervin
Lember.

Ohtlike jäätmete
kogumisring
12. novenbril 2017 teostab AS
Epler&Lorenz Viru-Nigula vallas
ohtlike jäätmete kogumisringi.
Vastu võetakse: pliiakud; patareid;
värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid;
ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid; elavhõbedalambid; elavhõbe;
vanad ravimid; kemikaalid; taimekaitsevahendid.

Komplektsed elektroonikaseadmed - arvutid, monitorid, elektrilised
kodumasinad jne; külmkapid.
Vastu ei võeta: vanu rehve; mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid; segaolmejäätmeid.
Projekti toetab: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Koht

Peatuspaik

Algusaeg

Lõppaeg

Pada

Roosa maja

11.30

11.50

Viru-Nigula

Katlamaja

11.55

12.15

Koila

End. koolimaja juures

12.20

12.40

Mahu

Bussipeatus

12.50

13.10

Malla

Kunda-Ojaküla tee rist

13.30

13.50

Kaliküla

Suvilate tee rist

14.05

14.25

Ojaküla

Põdruse-Kunda-Pada tee
tasku, bussipeatusest
300 m Rakvere poole

14.35

14.55

Sünnipäevad oktoobris
Hilda-Marie Veiler – 91 (20.10)
Aino Elmik – 89 (26.10)
Efrosine Roikan – 87 (15.10)
Veera Mülla – 85 (31.10)
Enno Hussar – 84 (25.10)
Meli Kartau – 82 (07.10)

Koolielu peab andma tarkust ja elurõõmu. Fotomeenutus Vasta kooli vastlapäeva pannkoogirallist.

Foto kooli arhiivist

Vasta kool - kogukonna jaoks,
kogukonnaga koos!
Krista Leppik,
Vasta Kooli huvijuht ja õpetaja

Vasta kooli algusaastaks loetakse
1867, kui asutati Vasta külakool.
2017.a suvel tähistas kool suurejooneliselt oma 150.aasta juubelit.
Kooli juures avasime legendaarse
õpetaja ja direktori Harri Laugase auks mälestuspingi, toimusid
spordivõistlused (vilistlased-õpilased), aktus kuld- ja hõbelennu
lõpetajatele. Lisaks andsime välja
raamatu „Vasta kooli sõbrad“, kus
oma kooliaegseid meenutusi jagavad Vasta kooli vilistlased.
Vasta kool, mis on rikka ajaloolise
pärandiga mõisakool, on kogukonna kool. Siin on au sees ajaloolised
väärtused ja kaasaegne õpikeskkond.
Koolimaja ilus ümbrus, mis on tunnustatud ka Eesti Vabariigi presidendi
Kauni Kodu tiitliga (2011.aastal) soodustab õppimist ja õuestegutsemist.
Koostöös lapsevanemate, kooliõpilaste ja seltside (ka MTÜdega) oleme
suutnud arendada kooliümbrust
kogukonnale atraktiivsemaks. Rajatud
on ühiskasutuses olev liikumisväljak ning õuesõppeklass, mida lisaks
kooliõpilastele kasutavad aktiivselt
ka teised Viru-Nigula valla noored ja

täiskasvanudki.
Kohaliku kogukonna jaoks on kool
väga oluline olles kujunenud valla
haridus-ja kultuurikeskuseks. Kooli
eestvedamisel toimub palju ülevallalisi ettevõtmisi, näiteks unustamatud
ülevallalised emadepäeva kontserdid,
jõulupeod, mis on oodatud mitte
ainult lastevanemate ja laste, vaid
ka kogu külarahva poolt.. Koostöös
Viru-Nigula Hariduse Seltsiga on
korraldatud omanäoliseid hõimupäevi
või populaarseid külade tervisepäevi.
Üks olulisim faktor õpilaste õppeedukusele on lapsevanemate ja kooli
koostöö. Õpilasele on oluline teadmine,
et temale lähedased inimesed on huvitatud tema arengust ja teevad selle nimel
koostööd. Üheks võimaluseks on koolis
toimuvad arenguvestlused, ümarlauad
murede jagamiseks ja lahendamiseks,
lastevanemate koosolekud ning klassiõhtud koos vanematega. Heaks näiteks
on ka tänaseks olemasolev koolivorm,
mis laste ja lastevanemate ning õpetajate
ja hoolekoguga koostöös laialdast kasutamist on leidnud.
Tänu kokkuhoidvale kogukonnale ei
ole meie koolil tulnud lahendada põhjuseta puudumiste probleemi. Koolis
märgatakse ja arvestatakse õpilaste
erinevaid õpivõimeid ning püütakse

leida sobivaimad lahendused edukaks
hariduse omandamiseks. Nii on meil
loodud HEV- ja väikeklassid, olemas
on tugiisikud. Suureks väärtuseks on
kooli püsiv õpetajaskond, mis on tekkinud tänu heale töökeskkonnale ning
toetavale ja moriveerivale meeskonnale.
Hästi toimib TORE õpilasring. Koolis
kasutatakse KIVA programmi.
Vasta kool kui mõisakompleks on
kujunemas piirkonna turismikeskuseks. Oleme pakkunud suvekuudel
võimalust osaleda Unustatud Mõisate
programmi raames avatud uste päevadel. Külalistele on giidide rollis olevad
õpilased teinud põnevaid ringkäike,
jutustanud lugusid ja legende. Hetkel
on ettevalmistamisel suur kogukonda
hõlmav projekt, mis kujutab endast
energiapargi loomist kooli juurde.
Eesmärgiks on pakkuda kaasaegsel
tasemel taastuvenergia alast haridust
ning kujuneda maakonna keskkonnakariduse keskuseks.
Kooli ja kogukonna seos tagab
piirkonna jätkusuutlikkuse. Kooli
lõpetanute side kogukonnaga on
oluliseks valla arengut soodustavaks
teguriks. Vasta kool on kogukonna
jaoks, tegutseb koos kogukonnaga.
Oleme kogukonna süda ning kanname
seda tiitlit suure au ja uhkusega.

Heljo-Koidula Võhma – 81 (01.10)
Kalju Kannerma – 75 (20.10)
Vilma-Pauline Palk – 75 (25.10)
Toivo Kuldner – 70 (05.10)
Gustav Põesaste – 70 (18.10)

Kutsume osalema rahakogumises
Viru-Nigula kiriku tarbeks!
EELK Viru-Nigula koguduse initsiatiivgrupp alustas rahakogumise kampaaniat kiriku välisvalgustuse jaoks.
Anneta Sinagi taskukohane summa! Paneme iidse kihelkonnakeskuse särama!
a/a EE772200001120207478
Makse saaja: EELK Viru-Nigula kogudus
Selgitus: kiriku välisvalgustus
Sularaha korjanduskarbid asuvad Viru-Nigula kaupluses
ja Viru-Nigula vallamajas.

Viru-Nigulas alustas tööd
noortetuba
Viru-Nigula rahvamaja II korrusel
avati 25. septembril noortetuba,
kus noortele pakutakse kooliväliseks ajaks uusi võimalusi vaba aja
sisustamiseks ja ühistegevusteks.
Noortetoa avamisega on noortele
loodud erinevaid tegevusvõimalusi
kodukoha lähedal.
Noortetoas saavad kohalikud
noored koolivälisel ajal üheskoos põnevaid algatusi ette võtta, turvaliselt ja
huvitavalt vaba aega veeta, kodukoha

arengule kaasa aidata.
Noortetoas on võimalik mängida
põnevaid lauamänge, tegelda käsitöö
ja kunstiga ning veeta aega Xbox
mängukonsooli mängides.
Edaspidi hakatakse korraldama
teemaõhtuid mitmekesiste tegevustega.
Noortetuppa on oodatud kõik
noored vanuses 7-18.
Noortetoas toimuvat juhib noorsootöötaja Kaidi Kivimaa.
Loodame, et noortetuba leiab ak-

tiivset kasutust ning noored tunnevad
ennast seal mugavalt.
Noortetoa loomine ja noorsootöötaja palkamine sai võimalikuks
tänu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditele. Tegevusi rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi
„Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
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ASERI VALD

Aseri vald investeerib
Koit Oras, Aseri vallavanem

Aseri vallas kohaliku tasandi teenuste säästlikuma ja kvaliteetsema
korraldamise eesmärgil on vajalik
vähendada hallatavate asutuste
ülalpidamiskulusid, koondada
nende tegevus väiksemale pinnale
- ühte hoonesse. Vastavalt sellele
vajadusele on Aseri vallavolikogu
oma eelmise aasta detsembrikkuu
otsusega muutnud Aseri valla
arengukava tegevuskava.
Aseri koolimaja hoones tegutsevad täna Aseri kool (kakskeelne
põhikool 130 õpilasega ning kolme
rühmaga lasteaed 55 lapsega), Aseri
muusikakool (45 õpilasega huvikool)
ja kooli toitlustaja. Aseri vallavalitsuse
eesmärk on koolimaja hoonesse tulevikus üle tuua ka Aseri raamatukogu
ja Aseri rahvamaja (sh valla ajalootoa) tegevused. Vabanevad hooned
planeerime oksjonil võõrandada, et
saada vajalikke lisaressursse, et muuta
koolimaja hoone multifunktsionaalseks teenusekeskuseks.
Ümberkorraldamise eesmärgil
oleme rekonstrueerimas koolimaja
hoone küttesüsteemi. Tööde teostamine on lõpusirgel ning uuele kütteperioodile läheme vastu juba kaasaegse ja säästliku küttesüsteemiga.
Küttesüsteemi rekonstrueerimistööde
maksumuseks kujuneb kokku ca 120
000 eurot.
Aseri vallavalitsus on tellinud projektlahenduse koolimaja edelatiivas
paikneva lasteaiaosa ümberpaigutamiseks hoone esimesel korrusel asuvale pinnale. Rekonstrueeritavasse
lasteaeda on planeeritud kokku kaks
lasteaiarühma (20+20 last) ja üks
sõimerühm (kuni 14 last). Käesolevaks hetkeks on lasteaia projekteerimistööd lõpetatud, edukalt on läbi
viidud ka lasteaiaosa ehitustööde
hange ning ehitustööd on juba täies
hoos. Lisaks lasteaiaruumidele rekonstrueeritakse koolimaja fuajee ja
rajatakse kooli söökla juurde uued
ühiskasutatavad WC-d. Ehitustööde
kogumaksumuseks kujuneb vastavalt
sõlmitud lepingutele ligi 450 000
eurot. Tööde valmimistähtaeg on
jaanuar 2018.
Vastavalt meetme „Koolivõrgu
korrastamine” alategevuses “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil

Aseri lauatennise võidukas naiskonnd (vasakult)Rebeca Hanson, Tatjana
Tšistjakova, Kristina Andrejeva, Reelica Hanson ja Glafira Nagel. Pildilt
puuduvad Karmen Kozma, Inna Jozepsone ja Jelena Tšunihhina.

Aseri kooli renoveerimine on valla suurim investeering.

Foto internetist

Tatjana Tšistjakova, lauatennise treener

2014–2020” määrusele esitasime
projekti ettepaneku Aseri koolihoone põhikooli kasutusse jääva
osa rekonstrueerimiseks, mille positiivse otsuse tulemusel määratigi
põhikooli kasutusse jääva hooneosa
rekonstrueerimiseks ja sisustamiseks
toetust 1616775 eurot, millele vald
peab lisama vähemalt 15% suuruse
omaosaluse summas 285313 eurot.
Projekti kogumaksumuseks kujuneb
seega üle 1,9 miljoni euro. Käesolevaks hetkeks on põhikooli kasutusse
jääva hooneosa projekteerimistööd
lõpusirgel ning loodetavasti õnnestub
meil veel selle aasta lõpus läbi viia
vajalikud ehitustööde ja omanikujärelevalve hanked, et juba uue aasta
alguses saaksime reaalselt ehitustööga
peale hakata.
Projekti elluviimise tulemusel
saavad meie põhikooli lapsed juba
01. septembril 2019 alustada kooliteed kaasaegselt rekonstrueeritud ja
sisustatud koolimajas. Terviklikult
lahendatud õppehoones on tagatud
ca 1500 m² suurusel pinnal õpilastele
nüüdisaegsed õppetingimused. Põhikooli kasutuses olev pind väheneb
2793 m² võrra, millest lähtuvalt vähenevad olulisel määral ka põhikooli
majandamiskulud.
Kokku investeerib Aseri vald
lähiajal koolimaja hoonesse kokku
üle 2,5 miljoni euro, millest 1,6
miljonit eurot tuleb toetusena “Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil
2014–2020” meetmest. Eelpool
nimetatud tööde rahastamiseks on
vallavalitsus läbi viinud hanke, et

võtta 525 000 euro ulatuses pikaajalist laenu, lisaks planeerime kasutada
ehitustöödel 250 000 eurot valla
säästusid ning 150 000 eurot oleme
planeerinud investeerida ühinemistoetuse arvelt. Paraku ei ole eelpool
nimetatud summad siiski piisavad,
et rekonstrueerida kogu koolimaja
hoone, kuid olulisemad osad (põhikooli kasutusse jääv hooneosa,
lasteaed, hoone küttesüsteem, avalik
WC ja hoone fuajee) saavad uue ja
kaasaegse ilme. Ma loodan väga, et
ka uus ühinenud Viru-Nigula vald
jätkab meie koolimaja hoonesse
investeerimist.
Lisaks eelpool nimetatud töödele
on Aseri vallavalitsus käesoleval aastal
Kredexi toetusraha abil lammutanud
Nooruse tn 6 paikneva neljakorruselise tühjana seisnud korterelamu, oleme
korrastanud Kalvi ja Aseri randa,
koostöös Kalvi mõisa omanikuga on
osaliselt rekonstrueeritud Kalvi randa
viiv tee, oleme heakorrastanud Aseri
parki, paigaldanud uue Aseri aleviku
kaardi, uuendanud/lisanud hulgaliselt
heakorra ja liikluskorraldusega seatud
märgistust, laiendasime lasteaia parklat, vedasime valla teedele hulgaliselt
täitematerjali ning oleme käivitamas
noortekeskuse tegevust. Lisaks oleme alustanud ettevalmistustöödega
Rannu Kõrtsialuse kergliiklustee rajamiseks, kuid paraku on meie ajaline
ja ka rahaline ressurss piiratud ning
loodetavasti viib kergliiklustee projekti
edukalt lõpuni juba ühinenud ViruNigula vald.

Aseri vabaajakeskus ootab teid!
Kooliaasta on täies hoos ja sellega
seoses on ka aeg mõelda laste ringidele ja treeningutele.
Sportimisega varakult alustamine
õpetab maast-madalast lastele eesmärkide seadmist ja koostööd, olulisem
on aga sportimisest saadav lust ja
rõõm. Kui vähegi võimalust, tuleks
lapsed varakult trenni tuua, sest sport
annab hea enesetunde ning mõjub
tervisele ja meeleolule hästi.
Lisaks annab sport lapsele hulga
kasulikke kogemusi. Kõik see, mis
toimub spordis, on nagu päris elu
pluss inimsuhted, alluvussuhe treeneriga, partnerite suhted jne. Sportimise

Kutsume
lauatennist mängima!

käigus õpib laps võitma ja kaotama,
enda eest seisma ja oma piire kehtestama. Pallimängud õpetavad näiteks
hästi koostööd, on lõbusamad ja
sotsiaalsemad.
Sporditegevusega kaasneb ka tahte kasvatamine, sest treenimise üks
oluline osa on distsipliin. See annab
väärtusliku kogemuse ka sellisteks
eluolukordadeks, mis ei pruugi üldse
spordiga seotud olla. Samuti õpib
laps treenides eesmärkide püstitamist
ja nende poole pürgimist. Samas on
võitudest veelgi olulisem hoopis see,
kui võistlusel antakse endast parim.
Ootame lapsi lauatennise tree-

ningule - treenerid Tatjana Tšistjakova ja Rebeca Hanson
Korvpalli treeningule - treener
Teet Reisi.
Jalgpalli treeningule - treener Jüri
Kamenski.
Kindlasti ootame ka kõiki täiskasvanuid sportima, aeroobika treeninguid alustame juba pärast suvepuhkust. Meie jõusaalis uuenes varustus.
Võimalus on mängida korvpalli,
sulgpalli, võrkpalli jne.
Aseri vabaajakeskus töötab E-R
8.00- 20.00 L,P 12.00-17.00
Info telefonil 3351 412.

Aseri raamatukogu teade
Aseri raamatukogu annab ära raamatusõpradele tasuta korralikke kasutatud raamatuid.
Raamatuid saab valida alates 18. oktoobrist kuni 28. oktoobrini.
Näitus „Vanad mänguasjad“. Näitust saab vaadata kuni oktoobri lõpuni.

Lauatennise sünnimaaks peetakse Jaapanit. Seda toredat spordiala harrastab üle maailma enam
kui 30 miljonit inimest. Ka Aseris
on lauatennis väga vanade traditsioonidega. Alates 1958. aastast
on siin pidevalt mängitud heal
tasemel lauatennist. Esimeseks
lauatenniseaktivistiks oli Imants
Kalninš, kelle poeg Jüri Kalninš
mängib tänaseni.
Alates 1961. aastast kuni tänaseni
on võidetud võistkondlikke medaleid Eesti meistrivõistlustelt. 1983
aastast alustas treenerina tööd Iljas
Mirzagajev. Tema esimeste õpilastena
jõudsid Eesti paremikku N.Bazarov,
V.Šlomovitš, S.Sundejev, R.Hanson

jpt. Oma kogemuste põhjal julgen
väita, et Aserist on võimalik jõuda
Euroopa meistrivõistluste medaliteni
(minul õnnestus võita kahel korral).
Viimase kümne hooaja jooksul
on Aseri naiskond võitnud meistritiitli kolmel korral, finaalis mänginud
aga kõik aastad. Naiskond alustab
14. oktoobril Viljandis, kus toimub
BALTECO Eesti võistkondlike MV
esimene mängupäev. Koos naiskonnaga on võistlustules ka meeskond,
eelmisel aastal tõusti teisest liigast
esiliigasse.
Pärast vabaajakeskuse renoveerimist on meil treenimiseks väga head
võimalused ja saame korraldada ka
suuri võistlusi. Ootame uusi särasilmseid spordisõpru, tulge koos
vanematega ja meil on koos tore olla!

4. september oli see päev,
kui …
Aseri Noorteka teade

… avati ammuoodatud Aseri
Noortekas vabaajakeskuse ruumides. Noorteka avamisele on
eelnenud hulk vallavolikogu,
vallavalitsuse ja valla allasutuste
tööd. Ja muidugi on sealjuures
olnud kõige tähtsam valla noorte
osavõtt ja entusiastlik suhtumine
noorsootöö arendamise ideesse!
Suvel osalesime Kunda pere- ja
merepäevade raames traditsioonilisel räimeküpsetamise konkursil,
millelt tõime ära I koha. Suur tänu
tublidele Aseri noortele Ailiisile,
Erenale ja Elisabethile, keda juhendas Aivar Jalakas. Retsept, töövõtted
ja tublid kokkajad tõid võidu koju!
Auhinnaks uhke karikas, vinge
korvitäis head ja paremat ning reis
Mohni saarele. Ühel päeval võtsime-

gi tee Mohnile ette. Sõitsime kaunisse
Viinistu randa ja sealt mootorpaadiga
Mohnile. Mohni on saar Soome lahes
Eesti põhjaranniku lähedal Viinistu
rannikust 4,5 km kaugusel. Saarel on
kaunis loodus ja suurim rändrahn
on Jaanitule kivi. Saarel on ka vägev
tuletorn ning osaliselt puulaudisega
RMK matkarada.
Lastele meeldis mootorpaadiga
ülesõit väga, vahvad meriristid ehk
millimallikad vees, matk ümber saare
ja pikniku pakk, mis meile Viinistu
restoranist kaasa pandi. Giidiks oli
saarevahi abikaasa, kes pani meile
kaasa ka kingituse, mida saad tulla
uudistama Aseri Noortekasse. Mohnilt tagasi tulles nautisime jäätisekokteile Viinistu restoranis ja külastasime kunstimuuseumi. Väga lahe päev
oli ja soovitame kõigile seda kohta
vaatama minna, te ei kahetse!

Septembrikuu eakad sünnipäevalapsed
Vilma Vanatalu 09.09.1925
Eldor Pärn 01.09.1927
Hilja Reebert 24.09.1927
Ellen Koovit 18.09.1930
Helge Helme 12.09.1932
Ilse Suits 20.09.1932
Valentina Vassiljeva 09.09.1933
Viivika Kriisa 13.09.1933
Aivo Paavo 29.09.1937
Aleksei Kozlov 18.09.1942
Jaan Rohesalu 19.09.1942
Eha Eskor 26.09.1942
Endel Soome 17.09.1947
Vitali Fedtšenko 18.09.1947
Maria Tšistjakova 21.09.1947		
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Team Yong alustab uut hooaega

KUNDA KLUBI KULTUURIKALENDER
7. oktoobril kell 19 Kunda linna klubis kupleeõhtu
„Maailma värskeimad armastuslaulud“, esinevad Jarek Kasar ja Olavi Ruitlane.
15. oktoobril kell 13 Kunda linna klubis eakate
ühenduse Videvik pidu, tantsuks mängib ans.
Wesenberg.
23. - 27. oktoobrini kell 16 Kunda linna klubi
noortemajas koolivaheaja sündmused.
26. oktoobril Kunda linna klubis kinoõhtu lastele:
kell 17 animafilm „Nukatuka metsarahvas“ ja
kell 18.30 mängufilm „Sivi uneseiklus“.
2. novembril kell 18 Kunda linna klubis hingedepäeva kontsert „Graniidi 17“, esinevad Peep
Pihlak, Tõnu Tõun Timm ja Johannes Pihlak.
9. novembril kell 19 Kunda linna klubis kinoõhtu
mängufilmiga „Minu näoga onu“.
12. novembril kell 14 Kunda linna klubis isadepäeva kontsert Kunda lastelt ning teatrietendus
„Nif, Nuf, Naf-i lugu“ Viljandi Nukuteatrilt.
26. novembril kell 13 Kunda linna klubis eakate
ühenduse juubelipidu „Videvik 55“.
Kunda linna klubis avatud Sirje Liiskmaa maalija fotonäitus.
Info täieneb, jälgige reklaami www.kundalinnaklubi.ee
või Facebook (Kunda Klubi).

Ratsakool ootab uusi õpilasi

Arma ratsakeskuses
algavad treeningud!
*Registreeritud huvikool.
*Treeningud 1-3 korda nädalas.
*Kuutasu alates 45 eur.
*Õppima saab asuda algajate, kesktaseme või
edasijõudnute grupis.
*Oodatud lapsed alates 7.a.
*Ka täiskasvanud on oodatud.

Marko Levtšenko

Taekwondo SK Team Yong
alustab uut, kuuendat hooaega uute treeningugruppide loomisega.
Sellest hooajast on taekwondo treeningud kolmes grupis ja
kolm korda nädalas - mudilased ja koolieelikud, lapsed ja
kadetid ning juuniorid ja täiskasvanud. Meie treeningutega
on liitunud palju uusi huvilisi,
kellest selekteerub lähimate
kuude jooksul välja tõsisem
koosseis, kes jätkavad treeninguid juba suurema huviga ja
tõsisematel eesmärkidel. Minule kui treenerile ei ole olulised
osalejate füüsilised võimed,
kui nad mulle trenni tulevad,
olulisem on soov õppida ja
tegelda taekwondoga.
Meie vanemad sportlased
jätkavad ettevalmistust uueks
tihedaks võistlushooajaks.
Võistluste ja laagrite maht
kasvab aastast aastasse. Kui
esimestel aastatel võistlesime
ainult Eesti tasandil, siis nüüd
pigem juba rahvusvahelistel
välisvõistlustel. Uutel sportlastel on väga head võimalused,
kuna eeskuju vanemate sportlaste näol on väga tugev.
Taekwondo treeningud ei
eelda ainult trennis käimist
võistlustel osalemise või kaklema õppimise nimel, vaid
sellel spordialal on ka väga pal-

*Noorematele toimub PONIKOOL.

Kunda huviringide hooaeg
2017/2018

Registreerimine Arma ratsakooli on juba alanud!
www.armaratsatalu.ee
MTÜ Arma HRK
Rutja küla, Vihula vald, Lääne- Virumaa 45451
Tel: 53403806

Kunda
discgolfipargi
avavõistlus
Pühapäeval,
8. oktoobril kell 12.00.
Enne võistlust kell
11.30 koolitus
algajatele.
Registreerimine:
https://discgolfmetrix.com/ või enne
võistlust kohapeal.
Osavõtt tasuta.
Oodatud on
kõik huvilised!
Discgolfiparki haldab,
laenutab varustust
ja jagab infot Kunda
spordikeskus.

Infoleht VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
Viru-Nigula valla, Aseri valla ja Kunda linna ühine infoleht.
Toimetus Golomb Management OÜ, www.golomb.ee
Vastutav toimetaja Samuel Golomb, tel 5590 1782
e-post: samuel@golomb.ee
Küljendaja Liina Kald, tel 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis - Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 2300.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides
toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda www.kunda.ee
www.aserivv.ee
http://viru-nigula.kovtp.ee

ju muid väljundeid.
Väga tõhus viis end
vormis hoida, seada endale eesmärke,
mille poole püüelda
ja saavutades mingi
oskuse koos tasemega enesekindlust ja
rõõmu saada. Kõigele sellele lisaks
leitakse palju uusi
sõpru ja tuttavaid nii
Eestis kui rahvusvaheliselt. Mingil hetkel avastad, et ma ei
tegele lihtsalt spordiga, vaid taekwondost
on saanud minu elustiil. Kõik me oleme erinevad, kuid Laste ja noorte vabaajamess No Vaata Tallinnas. Spordiklubi Team Yong
Foto erakogust
taekwondo ühendab sportlased, tutvustamas oma treeninguid.
meid. Kui ma vaatan
ja analüüsin oma sõpruskon- tema allasutustele, kes on meie facebooki lehelt facebook.
da, siis ma võin julgelt öelda, tegevust toetanud ja aidanud com/teamyong.
Kõige selle suurepärase
et 80% sõpradest olen leidnud luua selliseid häid võimalusi.
just läbi taekwondo.
Ka meie sportlased ja taekwon- eest, mis me oleme aastatega
Spordiklubis on harrasta- do eestvedajad võime selja saavutanud, tahaks eraldi
jaid üle terve Virumaa, käivad sirgu ajada ja öelda, et oleme tänada meie entusiastlikke
huvilised Rakverest, Sõmerult, lisaks tsemendilinna nimele sportlasi, harrastajaid ja nende
Viru-Nigulast, Kadrinast ja andud Kundale ka väiksema toetajaid. Erilise tänu pälisegi Tallinnast. Korraldame venna nime taekwondo linn, vivad: Artur Ukolkin, Erik
tihti ühistreeninguid koos Eesti vähemalt taekwondo ringkon- Šumilov, Jana Šumilova, Kristipp-taekwondo sportlaste ja dades Eestis võib seda päris tiina Küngas, Violetta Mittreeneritega. Treeneritel on tihti kuulda.
juhhina, Veronika Jakovleva,
väga hea meel, et oleme suutTaekwondo treeningud toi- Karina Jakovleva, Kristina
nud aastatega luua Kundasse muvad Kunda spordikeskuses Jakovleva, Anete-Alice Oruväikese taekwondo keskuse. esmaspäeval, kolmapäeval ja maa, Hardi Heero, Ronald
Naljaga öeldes Eesti taekwon- reedel. Lisainformatsiooni Smorodin, Daniil Rogožkin,
do meka. Kindlasti oleme meie tegemiste ja treenin- Riina Orgus, Evely Press, Kaitänulikud Kunda linnale ja gaegade kohta leiab meie re Rappur ja Viktoria Šutova.

Laste rütmika- ja lauluring
(lasteaias), juhendaja Katri
Vahesalu, T kell 15.45.
Tütarlaste võimlemisring (lasteaias), juhendaja
Elle Türkel, E kell 16.00.
Kunstiring noortele (klubis), juhendaja Helen Jagant,
N kell 16.30.
Kooliteater (koolis),
juhendaja Natalie Neigla,
E kell 11.30.
Kunda naiskoor (koolis),
juhendajad Kaie Aja ja Katri
Vahesalu, E kell 18.00.
Eakate laulukoor Laululustijad (koolis), juhendaja
Kaie Aja, E kell 15.00.
Tervisevõimlemine
eakatele (koolis), juhendaja
Natalie Neigla, T kell 16.00.
Käsitöö õpitoad (klubis),
juhendaja Kristi Onkel, P
kord kuus kell 11.00.
Käsitööring (päevakeskuses), juhendaja Ruth Kaljund,
T kell 15.00.

Idamaise tantsu ring
Alima (klubis), juhendaja
Epp Kaljos, T kell 17.30.
Latin-dance tantsuring
(klubis), juhendaja Evely
Vaigur, T kell 18.30 ja P kell
10.00.
Naisrahvatantsurühm
Kõkutajad (klubis), juhendaja Kristin Tagam, E kell
19.00.
Seenior-naisrahvatantsurühm Rannapiigad (päevakeskuses), juhendaja Taima
Kivila, T kell 11.30.
Segarahvatantsurühm
Laanetagused (klubis),
juhendaja Enna Laanemets,
K kell 20.00.
Memmede rahvatantsurühm (päevakeskuses),
juhendaja Enna Laanemets,
T kell 14.00.
Breiktantsu ring (klubis)
juhendaja Jevgeni Mišin, K ja
R kell 18.00.
Eakate klubi Videvik

(klubis), president Helje Kulper, P kord kuus kell 13.00.
Kunda linnaorkester
(muusikakoolis), juhendaja
Kait Tiitsoo, R kell 19.30.
Kunstistuudio Vanadi
Art (lasteaias), juhendaja Nadežda Vassiljeva, R kell 14.
Slaavi ühing Läte (seltside majas):
naiskoor Zarjanka,
juhendaja Jelena Vainlo, K ja
R kell 17;
rahvatantsurühm Svetozara, juhendaja Tatjana
Mihhaljuk, E kell 18;
tantsuring Habibi,
juhendaja Tatjana Kenk, E
kell 17;
teatristuudio, juhendaja
Antonina Kotsetkova, K ja
R kell 19;
lastering Päikseke, juhendajad Tatjana Mihhaljuk
ja Natalia Mazurik, L kell 11;
kunstiring, juhendaja

Galina Penkovskaja, K kell
14;
naisteklubi, eestvedaja
Tamara Ivanova, L kell 15
kord kuus.
Slaavi ühing Berega (seltside majas):
naiskoor Lada, juhendaja Ljubov Kljutšnik,T ja N
kell 18.00;
kirjandusring, juhendaja
Nadezda Vassiljeva, 2 korda
kuus T kell 17.00;
naisteklubi Sudaruski,
juhendaja Nadezda Vassiljeva, kord kuus L kell 14.00.
Olete väga oodatud
osalema huviringides!
Teretulnud on ka kõik
uued huvilised!
Lisainfo saamiseks palun
kirjutage meile
klubi@kunda.ee või helistage klubi telefonil
32 21 556.

Team Yong Fitness
kutsub body-aeroobika trenni
Viktoria Šutova, treener

Body-aeroobika treeningtunnid naistele ja neidudele on
toimunud Kundas juba 16
aastat. Alustas treener Svetlana Šutova.
Meie treeningud koosnevad

kahest osast - aeroobne (jooks,
hüpped, tansulised liigutused),
siis järgnevad harjutused probleemsetele kehatsoonidele.
Siin kasutame erinevat spordivarustust. Treeningtund lõpeb
harjutustega muusika saatel.
Eelmisest aastast oleme katse-

tanud siduda ühte aeroobika ja
taekwondo. Selline treening aitab põletada liigset kehakaalu.
Meie seltskonnas on noored
neiud ja naised 50+, mingeid
vanuse piire meie ei sea. On
tore tõdeda, et aastast aastasse
huviliste arv suureneb. Seadke

ka endale sobilik treeningute
graafik, karta pole midagi.
Liikuge koos meiega!
Te a m Yo n g F i t n e s s
treeningtunnid toimuvad
Kunda spordikeskuses igal
teisipäeval ja neljapäeval
lell 19.00.

