VIRU-NIGULA VALD
Kunda linn, Viru-Nigula alevik ja Aseri alevik ning 43
küla. Ühinenud valla elanike arv 01.11.2017 seisuga on
5899, sh mehi 2862 ja naisi 3037.

Head vallaelanikud!

Kontakt:
Aadress: Kasemäe 19, 44107 Kunda
Üldtelefon: +372 325 5960
Facebook: /virunigulavald
Riho Kutsar, vallavolikogu esimees,

e-post: riho.kutsar@mail.ee

Koit Oras, vallavolikogu aseesimees,

e-post: konnatiigi@gmail.com

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM
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minu isiklikud. Mulle lähebki sügavalt korda iga siinne
probleem ja inimene
Teisalt on mulle pandud
ootused aga kohustavad
ning alati oodatakse uutelt
juhtidelt paremaid, suuremaid ja kiiremaid tulemusi.
Palun selles osas kannatlikkust ja mõistmist! Valdade
ühinemine on meile kõigile
veel harjumatu olukord, mis
eeldab uut strateegiat ja visiooni.
Piirkonna arenemine tähendab järjepidevat tööd
ning üleöö ei saa vald muutuda rikkamaks, ilusamaks
ega rahvarohkemaks. On
tähtis mõista, et kõik ideed
ei ole rakendatavad, kõik
läbirääkimised ei vii tulemusteni ning kõik plaanid
ei saa täituda. Tähtis on, et
me kõik keskenduksime

põhieesmärkidele ega takerduks detailidesse, näeksime
kitsaskohtades
lahendusi
ja probleemides võimalusi.
Seda mitte ainult omavalitsuse, vaid kogu valla elanike tasandil. Soovin väga,
et ka Toompealt hakataks
Viru-Nigulat nägema võimalusena, mida infrastruktuurselt arendadakuhu
luua töökohti ning tuua sisse
spordi- või kultuuriüritusi.
Ettevõtjana pean ülitähtsaks ettevõtluse arendamist,
ettevõtjate ja välisinvestorite huvi valla vastu ja uute
töökohtade teket. Meie
mereäärne piirkond on tugevasti alaväärtustatud ning
potentsiaal
alahinnatud.
Võimalik, et enne ettevõtjate huvi tekkimist oleks
tarvis siinsesse piirkonda ka
riigi poolt panustada ning
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Valmised on selleks korraks möödas. Olen südamest
tänulik igale kodanikule,
kes usaldas mulle oma hääle
ning olen tänulik koalitsioonipartneritele ja volikogu
liikmetele, kes usaldasid
mind vallavanema ametisse.
Viru-Nigula vald on minu
kodu ning kõik vallaga seotud mured ja rõõmud on ka
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V

iru-Nigula uus vallavalitsus ning volikogu on
alustanud väga tegusalt. Novembrikuu jooksul
toimusid kaks vallavalitsuse ja neli volikogu istungit.

Otsustega saab tutvuda Viru-Nigula valla kodulehel
https://viru-nigula.ee/istungid

Selleks korraks on pingeline ja pisut ka närviline valimisperiood läbi. Meie kolme omavalitsuse jaoks olid
kohaliku omavalitsuse valimised erilised, sest valisime
ühist Viru-Nigula Vallavolikogu. Kandidaate volikogu
kahekümne ühele kohale oli
kolme nimekirja peale üpris
palju- kokku 111, natuke üle
viie inimese kohale- ja rahva tahtel sai valimisliit Meie
Kodu 9 kohta, valimisliit
Ranna-Viru 7 kohta ja Eesti
Keskerakond 5 kohta. Esimese ühise volikogu valimiste puhul oleks soovinud

suuremat valimisaktiivsust,
seda enam, et valida said ka
noored alates 16-eluaastast,
kuid nüüdseks on valik tehtud ja loodan, et volikogu
oma edaspidise tegevusega
õigustab suurema osa rahva
ootusi.
Heameel on tõdeda, et
kolm nimekirja sõlmisid
ühise tegevuse kokkuleppe, mis peaks tagama normaalse, ilma suuremate
vastuoludeta omavahelise
koostöö omavalitsuses, sest
arvestatud on kõigi kolme
valimiseelsete lubadustega
ja ühinemislepinguga.

Kuu aja jooksul peale valimisi on toimunud juba kolm
volikogu istungit — valitud
sai volikogu esimees ja aseesimees, vallavanem, volikogu komisjonide esimehed
ja aseesimehed, kinnitatud
vallavalitsus ja volikogu komisjonide koosseisud. Igapäevane töö on alanud!
Soovin volikogule, vallavanemale ja vallavalitsusele
ning kõikidele ühisomavalitsuse ametnikele, allasutustele tiheda omavahelise koostöö tegemist, üksteise mõistmist, häid tegusid,
tarku otsuseid — see kõik
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olen valmis selle eest võitlema. Miks mitte luua uus
tehnopark, ettevõtlusinkubaator või ränilinnak just
Viru-Nigulasse?! Uued inimesed toovad juurde uusi
ettevõtteid, arendajaid ja
oskustöölisi ning seega ka
peresid.
Minu eesmärgid eesseisvaks perioodiks on lihtsad:
et meie vald muutuks märgatavaks, arvestatavaks ja
nähtavaks üleriiklikult. Soovin, et siin oleks igaühel hea
elada, töötada ja elust rõõmu tunda!
Soovin kõigile ilusat ja
rahulikku jõuluaega ning
soovide täitumist uuel
aastal!

aitab meil ühiselt uus omavalitsus üles ehitada ja hästi
tööle käivitada. Edu meile
kõigile!
Tänan kõiki valijaid, kes
valimistel osalesid, sealhulgas ka neid, kes mind valisid!
RIHO KUTSAR

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

Uue vallavalitsuse kinnitamine
31. oktoobril Kunda linna klubis toimunud Viru-Nigula Vallavolikogu
istungil valiti 18 poolthäälega vallavanemaks Einar
Vallbaum.
Vallavalitsuse
liikmete arvuks kinnitati seitse ja liikmeteks:
vallavanem Einar Vallbaum,
Raido Tetto, Kalev Sädeme, Ando Källo, Ain Tiivas,
Priidu Vilmer ja Janner Eskor.
Vallavolikogu komisjonide
esimehed ja aseesimehed
on:
eelarvekomisjoni esimees
Allar Aron, aseesimees Olav
Kreen
arengukomisjoni esimees
Meelis Parijõgi, aseesimees
Raivo Heinmets,
majanduskomisjoni esimees Raivo Heinmets, ase-

esimees Jelena Fjodorova,
hariduskomisjoni esimees
Kaido Veski, aseesimees
Ljudmilla Botško
sotsiaalkomisjoni esimees
Eha Polluks, aseesimees
Riivo Kiur,
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jelena Fjodorova, aseesimees Kristjan
Vodja
Kinnitati
revisjonikomisjon kolmeliikmelisena:
esimees Gaido Kentem, aseesimees Meelis Parijõgi ja
liige Jüri Frolov.
Vallavanema töötasuks
määrati viiekordne kuutasu alammäär.
Viru-Nigula valda esindavad Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus volikogu
esimees Riho Kutsar (pildil)
ja vallavanem Einar Vallbaum ning nende asendajad

FOTO: MEELI EELMAA

on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

2 VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
Detsember 2017
LÜHIDALT
Jaanuarist 2018 kehtib haigekassa
partnerite juures hambaproteesidele ühtne hind
Kunda Hooldekodu elanikud
saavad veel sellel aastal
telekanalite võrra rikkamaks!

Jõulukuu toob hooldekodu elanikele toreda üllatusemaja saab kaetud uue sisevõrguga. Igasse kabinetti veetakse CAT 6 interneti kaabel. Hoolealune saab digiboksi
vahendusel vaadata sobivaid kanaleid-nii eesti- kui ka
vene keelseid.
Lisaks kaetakse kogu maja kiire traadita interneti ühendusega.
Sisevõrgu töid teostab KEK Elekter

Isadepäev Viru-Nigula vallas
Kui meil isa ei oleks, peaksime kõik toiduülejäägid ära
viskama.
Issi külvab seemned ja emme muneb muna, nii tulevad
beebid.
Allikas: Lapsesuu
Traditsiooniliselt peetakse isadepäeva novembrikuu teisel pühapäeval. Meie valla isad said
osa pidustusest terve nädalavahetuse.
Valla isad said osa võtta pidustustest, mis toimusid Viru-Nigula spordihoones, Aseri koolis, Aseri vabaajakeskuses
ja Kunda klubis. Kõige olulisem ja märkimisväärne on
see, et lapsed valmistasid ise joonistused, tordi ja ka kõik
etteasted.

Traditsiooniline sõbralaat toimub
2018 aasta suvel Soomes, Virolahtis

Sõbralaat on ajalooline sõbrakaubanduse laat eestlaste
ja soomlaste vahelisel läbikäimisel Eesti põhjarannikul,
mis on kestnud üle seitsmesaja aasta. 20. sajandil oli
sõbrakaubanduses kuuekümneaastane paus, 2000. aasta
tähistas aga sõbrakaubanduse taassündi. Sellest ajast korraldatakse jälle Sõbralaata virulaste-soomlaste koostöös
iga kahe aasta tagant.
Tänaseks päevaks on laadast kujunenud kultuurisündmus nii eestlaste kui ka soomlaste jaoks. Vanad traditsioonid on kohandunud kaasaegse kultuuriprogrammiga
ning laadal kauplejad pakuvad kvaliteetkäsitööd koos
hea söögi ja joogiga. Mõeldud on erinevatele sihtgruppidele – lastele korraldatakse põnevaid tegevusi, spordisõpradele organiseeritakse mitmeid võistlusi, käsitöö huvilistele viiakse läbi huvitavaid õpitubasid ja planeeritud
on mitmeid konkursse.
Viimastel kordadel on kohtunud eestlased soomlastega
Haminas. Järgmine ranna- ja kultuurifestival Sõbralaat
toimub Soomes, Virolahti vallas Klamila sadamas 7. ja
8. juulil 2018.
Toimumispaik on küll muutunud, kuid meie esivanemate loodud traditsioonis elavad edasi kõik ilusad sõbrakaubanduse põhimõtted sõprusest ja koostööst.
3. novembril käisid Kunda klubis Virolahti valla kultuurikorraldajad tutvustamas oma plaane ja esitasid kutse
Viru-Nigula valla esindusele ja taidlejatele osalemiseks
Soomes, Sõbralaadal. Taaskord kinnitasime kahe riigi
vahelist sõprust ja tegutsemislusti ning alustasime ettevalmistusi uueks kohtumiseks. Järgmisel suvel toimuva
Sõbralaada teeb eriliselt pidulikuks ka mõlema riigi 100.
juubeli tähistamine.

Kutsume Jõulukohvikusse!
Juba 5. aastat korraldab Kunda Ühisgümnaasiumi õpilasesindus jõulude eel kohvikut. Selleaastane kohvik
keskendub jõulumeeleolu loomisele, maitsvatele küpsetistele ja mõnusale äraolemisele. Kõike seda saab nautida kolmapäeval, 13. detsembril kell 18 kooli aulas.
Lisaks õpilasesinduse kohvikule saab osaleda ise laadamüüjana. Võta huvi korral ühendust
opilasesindus@kundakool.ee. Sõbralt sõbrale nurka
saab enda üleliigsed korralikud esemed tuua, et neid
sealt vajajad võtta saaksid. Asjade loovutajad võiksid
endast ÕE meilile teada anda. Annetusi kogutakse kohviku loteriisse, mille tulu läheb edasiste sündmuste korraldamiseks. Traditsiooniks saanud sündmusel esinevad
kooli näitlejad ja lauljad. Esinejate nimekiri täieneb, üllatusi on õhtul kindlasti!
Ootame melu nautima, esinemisi vaatama ja maitseelamusi saama!
ÕPILASESINDUSE NIMEL

ÕE PRESIDENT KENT KERNER

Alates 1. jaanuarist 2018
muutub proteeside hüvitamise kord ning soodustust saab kasutada nende
hambaarstide juures, kes
on sõlminud haigekassaga
lepingu. Seega tasub uueks
aastaks hambaarstiaega kinni pannes arstilt kindlasti
üle küsida, kas tal on haigekassaga leping või plaanib
ta sõlmida lepingu, mis annab õiguse proteeside eest
hüvitist saada.
“Ükski kehtiv hüvitise
summa või jääk ei lähe inimese jaoks kaduma. Kui
inimesel on 2017. aasta lõpus proteeside jaoks kehtiv
hüvitise jääk näiteks 120
eurot, saab ta seda alates
2018. aasta algusest ikka
kasutada, lihtsalt haigekassa lepingupartnerite juures,” ütles haigekassa esmatasandi talituse juht Külli
Friedemann.
Alates jaanuari algusest

arvestatakse
soodustuse
summa alati kohe maha
hambaarsti juures maksmise
hetkel. Enam ei pea hüvitise saamiseks tagantjärele
esitama haigekassale eraldi
taotlust, sest kogu arveldus
hakkab toimuma otse proteesitegija ja haigekassa vahel.
Inimestel, kellele kehtis

tänase korra järgi proteesihüvitis, on oluline teada, et
kuni 31. detsembrini 2017
saadud proteesiteenuste arveid saab avalduse alusel
haigekassale esitada kuni
järgmise aasta 31. jaanuarini.
Proteeside hüvitis on kolmeks aastaks 260 eurot.
Hüvitist on õigus saada ra-

vikindlustatud töövõimetuspensionäridel, vanaduspensionäridel, osalise või
puuduva töövõimega inimestel ning üle 63-aastastel
ravikindlustatud eakatel.
Hüvitise summast kasutamata jäänud osa järgmisse
kolmeaastasesse perioodi
edasi ei kandu. Kui kindlustatu ei tea täpselt, kui
kaua eelmiste proteeside
valmistamisest möödas on,
soovitame seda täpsustada
proteeside valmistaja juures või uurida haigekassast
enne hambaarsti juurde
minemist. Seda saab kontrollida ka riigiportaalist
www.eesti.ee
„Hambaravi- ja proteesiteenuste info“
kaudu või saates allkirjastatud küsimuse haigekassasse
postiga, e-postiga või külastades haigekassa klienditeenindusi.
ALLIKAS: SOTSIAALMINISTEERIUM

Häirenuputeenus päästab - seitse aastat üle Eesti
Medi häirenuputeenus on
igas Eestimaa otsas kättesaadav olnud juba üle seitsme aasta. Uurisime, kuidas
häirenupp
hättasattunuid
aidanud ja enam kui 30 inimesel isegi elu päästnud
ning kuidas teisedki abivahendid oma kodus pikemalt
iseseisvalt elada võimaldavad.
Häirenupp on kõige lihtsam abivahend. Üldjuhul on
selle kasutaja eakas või liikumispuudega inimene, kes
kannab kodus ja kodu lähistel viibides randmel või kaelas veekindlat kellataolist
häirenuppu. Õnnetuse korral
- olgu see kukkumine, terviserike või kasvõi tulekahju,
vajutab hätta sattunu punast
nuppu. Seejärel helistab
spetsiaalne käed-vaba hoolekandetelefon — mis on

paigutatud inimese kodus
keskele asukohale — Medi
kõnekeskuse operaatorile.
Temaga suheldes selgitatakse välja kohapealne abivajadus. Operaator saadab
vajadusel kohale hoolealuse
usaldusisiku — lähisugulase, naabri, sotsiaaltöötaja,
kriitilisemal juhul ka kiirabi
või päästeameti. Häirenupu
eesmärk ja suurim kasu ongi
kohene teavitamine abivajadusest ning välise abi kiire
saabumine. Paljudel juhtudel ongi abi saamise kiirus kriitiline, et kahandada
õnnetusest tekkida võivad
tagajärgi. Medi on aastatega lahendanud üle saja olukorra, kus ilma häirenuputa
oleks hädasolija mitmeid
tunde või lausa ööpäevi oma
kodus abita olnud. Häirenupuga saabub abi tavaliselt

vähem kui tunniga, mis on
hätta sattudes ja abi oodates
tohutu vahe.
Kaasaegsel häirenupul on
lisaks nupu vajutamise võimalusele ka kukkumisanduri funktsioon. Kukkumisandur algatab tugeva põrutuse
korral häirekõne automaatselt juhul, kui inimene pärast kukkumist enam ei
liiguta. Nii saab info võimalikust õnnetusest hoolealuse
abilistele edastatud kasvõi
meelemärkuse
kaotusega
lõppenud kukkumise järgselt.
Võrreldes populaarse mobiiltelefoniga on häirenupul
märkimisväärseid eeliseid.
Häirenupp on alati randmel,
samas kui telefon kipub
eakal kodus ikka kindlas
kohas paiknema. Häirenupp
on täiesti veekindel, sellega

võib ka duši all käia, kus on
libe ja servad, millest üle
astudes on kukkumisoht
veelgi kõrgem. Samuti ei
saa häirenupp vajalikul hetkel tühjaks, patarei kestab
aastaid. Medil on seitsme
aasta jooksul korduvalt ette
tulnud olukordi, kus mobiil
on inimesel endaga, ent ta
ei suuda seda ohuolukorras käsitleda. Häirenupul
on vaja vaid üht nuppu vajutada või teeb sellegi ära
kukkumisandur. Häirenupu
vajutus on palju lihtsam ja
mugavam kui telefoni käsitlemine, eriti ärevas ohuolukorras, kus isegi noortel ei
tule numbrid meelde.
Lisainfo: www.medi.ee;
www.häirenupp.ee

Maksuvaba tulu hakkab sõltuma inimese aastatulust
Järgmine aasta toob suurele osale inimestest kaasa
maksuleevenduse, kui maksuvaba tulu määr kerkib 500
euroni. Samas tekib vajadus
oma aastasel tulul silm peal
hoida, et vältida tulumaksu
juurde tasumist 2019. aastal.
Alates 2018. aastast jaguneb saadava maksuvabastuse suurus kolme peamisesse
gruppi. Kui aastane tulu on
kuni 14 400 eurot ehk 1200
eurot kuus, siis on võimalik kasutada maksimaalset
maksuvabastust, mis on
6000 eurot aastas ehk 500
eurot kuus.
Kui kuine sissetulek on
vahemikus
1200–2100
eurot (aastane tulu 14 400–
25 200 eurot), siis hakkab
maksuvaba tulu suurus 500
eurost vähenema ja mida lähemal see on 2100 eurole,
seda väiksem on maksuvaba
tulu. Üle 2100 euro (aastas
üle 25 200 euro) teenides
on kogu tulu tulumaksuga
maksustatav ja maksuvaba
tulu suurus on 0 eurot.
Inimestel tuleb juba enne

järgmist aastat mõelda, millisesse tuluvahemikku kuulutakse, et selle alusel esitada maksuvaba tulu avaldus
oma tööandjale või muule
väljamakse tegijale, näiteks
sotsiaalkindlustusametile.
Kui inimene ei ole aasta
alguses arvestanud mõne
täiendava tuluga, näiteks
korteri väljaüürimisest saadud tulu või preemiaga, siis
võib aasta jooksul arvestatud maksuvabastus olla liiga
suur ja tekitada sellega tulumaksu juurde maksmise kohustuse 2019. aasta alguses.
Raskesti etteennustatava
tulu puhul on mõistlik pigem
olla maksuvaba tulu arvesse
võtmisel tagasihoidlikum,
et vältida tulumaksu juurde
maksmist. Enammakstud
tulumaksu saab 2019. aasta
alguses esitatava tuludeklaratsiooniga tagasi.
Uuest aastast kaob ära
täiendav maksuvaba tulu
pensionidele ja kahjuhüvitistele. Kui pensioni saaja
ei ole sotsiaalkindlustusametile maksuvaba tulu ar-

vestamiseks avaldust esitanud, siis arvestatakse tema
pensionilt alates 2018. aasta
jaanuarist automaatselt tulumaks esimesest eurost.
Inimesed, kes on juba
esitanud
sotsiaalkindlustusametile tulumaksuvaba
osa arvestamise avalduse,
uut avaldust esitama ei pea.
Alates 1. detsembrist saab
inimene ka ise eesti.ee portaalist järgi vaadata, kas
tulumaksuvabastuse rakendamiseks avaldus on esitanud või mitte. Kui ei ole,
siis saab avalduse sealsamas
kohe ka esitada.
E-maksuametisse/e-tolli lisandub veel võimalus
jooksvalt näha, kui palju
on erinevad väljamaksjad
inimesele tasu maksnud ja
maksuvaba tulu kasutanud.
Kui maksuvaba tulu on kasutatud üle piirmäära, saab
näha ka võimalikku täiendavat tulumaksukohustust,
mis tekib tuludeklaratsiooni
esitamisel. See on prognoos,
sest kui sissetulek aasta
jooksul muutub, siis muutub

ka maksuvaba tulu suurus.
Samuti puudub MTA-l info
täiendavate tulude ja võimalike mahaarvamiste kohta,
mis tuleb esitada alles järgneva aasta tuludeklaratsioonil.
Seetõttu tasub e-maksuametis/e-tollis oma e-postiaadress ja telefon üle
vaadata, sest MTA saadab
teavitusi, kui maksuvaba
tulu hakkab enne aasta lõppu täis saama.
Rohkem infot maksuvaba
tulu kohta leiad meie koduleheküljelt www.emta.ee/
maksuvaba-tulu või infotelefonilt 880 0811.
Pensioni ja kahju- ning
vanemahüvitise saajad saavad oma küsimuste korral
lisainfot
sotsiaalkindlustusameti kodulehelt www.
sotsiaalkindlustusamet.
ee/et/maksuvaba-tulualates-1-jaanuarist-2018 või
tulumaksu
infotelefonilt
6610551.
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Korteriomandi- ja korteriühistuseadus
2018. aasta 1. jaanuaril
jõustub 2014. aastal vastu
võetud korteriomandi- ja
korteriühistuseadus (KrtS).
Sellega asendatakse kaks
praegu
kehtivat
seadust – korteriomandiseadus
(KOS) ja korteriühistuseadus (KÜS) – ühe seadusega,
milles on reguleeritud kõik
korteriomandiga
seotud
õigussuhted.
Uue seaduse kohaselt hakkab kõigi korteriomandite
majandamine toimuma iseseisva juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekib koos
korteriomandite loomisega.
Olemasolevatele
korteriomanditele, mille majandamine toimub uue seaduse
jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, loob riik
ise korteriühistu.
Uue seaduse jõustumisel
kaovad need segadused, mis
praegu on tekkinud seoses
korteriomanike ühisuse ja
selle valitsejaga. Kolmandate isikutega, näiteks maja
remontiva ehitusettevõtjaga
lepingu sõlmimisel tekitab
praegune
korteriomanike
ühisus segadust, sest pole
selge, kes ikkagi on lepingu
pool, kas valitseja või korteriomanikud, ja kuidas teha
kindlaks, kas ennast valitsejana esitlev isik üldse on
seda. Eelnõuga välja pakutav automaatselt moodustuv
korteriühistu kui juriidiline
isik on oluliselt arusaadavam lepingupartner.
Kas korteriühistu tuleks
asutada veel enne KrtSi
jõustumist?
Korteriühistu
asutamine enne KrtSi jõustumist
on täiesti võimalik, sellisel

Kunda muuseum sai 50-aastaseks!
Juubelit tähistati 03.11 tänases tsemendimuuseumis koos
Vladislav Koršetsi luuleraamatu „Laulud või nii“ esitlusega.
Kirjanik jättis muuseumisse oma
„käejälje“ nagu seda on teinud ka
paljud teised Eesti kuulsused.               
Muuseum avati 1967ndal aastal. 2004 avati Kunda tsemendimuuseum. Muuseumis on võimalik tutvuda tsemendi leiutamise
ja kasutusele võtmise looga, tsemendi tootmisprotsessiga ja Kunda tsemendivabriku ajalooga. Muuseum asub Kundas,
Jaama 11.

Kunda klubi külastas
auväärne Voldemar Kuslap!

juhul tuleb seda teha kuni
2017. aasta lõpuni kehtiva
KÜSi nõudeid arvestades.
Siiski peaksid need korteriomanikud, kes ei ole seni
korteriühistut
asutanud,
selle vajalikkust põhjalikult
kaaluma. Eriti tähtis on see
nendele korteriomanikele,
kelle majas on kuni kümme
korteriomandit ja kellel on
seega uue seaduse jõustumisel võimalus otsustada, kas
valida korteriühistule juhatus, valitseja või tegutseda
ilma juhatust või valitsejat
valimata. Viimati nimetatud
viisil juhitud ühistu saab pidada raamatupidamist kassapõhiselt ega pea esitama
majandusaasta aruannet.
Kui soovitakse kasutada seda võimalust, siis ei
ole hea mõte asutada 2017.
aastal ise korteriühistu, sest
väikese korteriühistu eri-

reeglid praegu ei kehti ja
korteriühistu
asutamisel
tuleb järgida kõiki KÜSi
ja MTÜSi nõudeid: ühistul
peab olema juhatus ning sisse tuleb seada tekkepõhine
raamatupidamine. Isegi kui
juhatus kohe 2018. aasta alguses tagasi kutsuda, tuleks
esimesel majandusaastal ikkagi tegutseda nende reeglite järgi, millega alustati.
KrtSi jõustumisel tekkiv
n-ö seadusjärgne korteriühistu on õigusliku tähenduse poolest igati samaväärne selle korteriühistuga,
mis on asutatud enne KrtSi
jõustumist. Kuigi kõik (ka
olemasolevad) korteriühistud saavad KrtSi jõustumisel endale n-ö seadusjärgse
nime, mis koosneb kinnisasja aadressist ja täiendist
„korteriühistu“, on ka uutel ühistutel võimalik võtta

Aseri Kool alates aastast 1905
Teisipäeval, 14. novembril alustasime koolipäeva
nii, nagu see on viimastel
aastatel traditsiooniks olnud: koolipere saalis, kõned,
sünnipäevalaul ja -kook, hea
külaliskontsert ning klassipildistamine. Koolil oli 112.
sünnipäev! Oli uutmoodi, et
pidasime esimest korda oma
tähtpäeva läänevirulastena
Viru-Nigula vallas, kellel
on peale meie pidada veel
kaks kooli – Vasta ja Kunda.
Heameel oli võtta vastu sõsarkoolide õnnitlused Kunda Ühisgümnaasiumi direktorilt Tiiu Millistferilt ja
Vasta Kooli huvijuhilt Krista
Leppikult.
Mõeldes meie kooli sünnipäevale ja arvates, et ühisvalla rahvas ei pruugi Aseri
hariduslooga tuttav olla, on
paslik natuke tagasi vaadata.
Vana
kalendri
järgi
01.11.1905 alustas Aseris tööd vene õppekeelega III järgu 2-klassiline
erakool, mida pidas kuni
1922. aastani üleval Kunda tsemenditehase konkurent aktsiaselts Asseriin.
1923 – 1931 töötas Aseris
4-klassiline ja 1931 – 1944
6-klassiline algkool. 1944 –
1961 tegutses 7-klassiline
mittetäielik keskkool ning
1961 – 17.07.1967 töötas
Aseris 8-klassiline kool.

TASUB TEADA

Alates 17.07.1967 kuni
01.09.2014
oli
Aseris
keskkool.
1946. aastast algas kakskeelse kooli lugu, mis kestab tänaseni juhtlausega
„Ühel meelel kahes keeles.”
Neljandat aastat oleme Aseri 9-klassiline kakskeelne
põhikool, mille osa on ka
samas majas töötav lasteaed. Kakskeelne kool on
omanäoline kool. Siin on
kahtlemata huvitavam, aga
ka raskem töötada kui ükskeelses koolis. Meie koolil
on nii oma rõõmusid kui ka
muresid ja seda just kakskeelsuse pärast.
Rõõmsamaks pooleks on
see, et kakskeelsus, millele
lisandub võõrkeele oskus,
kaunistab meie kooli ühisüritusi ja on toonud meie
koolile palju sõpru – varem
aastakümneid kestnud õpilasvahetus Saksamaaga ja
Erasmuse partnerlus, praegu
koostöö Ivangorodi kooliga.
Kahtlemata on meie kooli õpilased tolerantsemad,
paindlikumad, avatumad ja
kindlasti ka rikkamad rahvusvahelise kogemuse poolest.
Meie koolis on alati
osatud vaadata tulevikku.
1993. aastal, mil Toompeal
alles arutleti selle üle, kuidas tõhusamalt ja paremi-

ni integreerida muukeelset
elanikkonda uue Eesti ühiskonda, asusime meie tollase
legendaarse direktori JaanÜlo Saare eestvedamisel
Aseris tegutsema. Tollal ei
kõlanud veel keelekümbluse
sõna, kuid just sellega tehti
meie koolis nö katseeksitusmeetodil algust ja edendati
väga tulemuslikult. Kooli
110. sünnipäeval kanti lisaks
varem nomineeritud koolidirektorile ja tollasele asedirektorile Lea Karjale kooli
auraamatusse keelekümblusõpetajad I. Aru, V. Lille ja
H. Priimann. Et meid rohkem nähtaks ja kuuldaks,
kutsusime mõne aasta eest
Aserisse kakskeelseks jäänud Ida-Virumaa ja meie
vilistlase Õ.Tedrekini juhatada Loksa gümnaasiumi
juhtkonna ja õpilasdelegatsiooni, et luua kakskeelsete
koolide võrgustik.
Aseris on alati räägitud kahte keelt. Oleks väga
kahju, kui meie kool ühel
päeval muutuks kas siis
ainult venekeelseks või eestikeelseks. Meie kooli näol
on tegemist kõige tõhusama
ja odavama integratsiooniga, mis kogu ühiskonnale
kasu toob. Ühisvalla kahe
eestikeelse kooli kõrval
näeme meie oma homset
eesti ja vene osakonnaga

endale lisanimi, kui seda
soovitakse. Samuti on korteriomanikel võimalik kehtestada endale meelepärane
põhikiri ja otsustada selle
üle, kuidas korteriühistut juhitakse.
Kõiki korteriühistu dokumente või teateid saab korteriühistute registrile esitada
ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.rik.ee) või notari
kaudu. Registrikande eest
tasutakse riigilõivu.
Lisateave ja abi korteriühistu asutamisel Eesti
Omanike Keskliidust. Infot
saab lugeda: www.omanikud.ee/uus korteriomandi-ja
korteriühistuseadus.
ALLIKAS:
JUSTIITSMINISTEERIUM

koolina. Vajadust sellise järele on tõestanud Kundast
meie kooli vene osakonda
astunud õpilased ja uusimmigrantide lapsed.
Meie kool vaatab julgelt
tulevikku. Vaatamata sellele, et viimase kümne aasta
jooksul on meie õpilaste
arv kahanenud ligi kolm
korda, pole meie õpetamise kvaliteet langenud,
vaid on arenenud ja saanud uue suuna. Meie kooli pedagoogid on suurte
kogemustega ja väga tublid, enamikus võimelised
töötama nii eesti kui vene
osakonnas. Neil päevil kolib
uutesse värskelt remonditud
ruumidesse lasteaed, järge
on ootamas kooli rikkaliku
varaga ajalootoa (meenutagem A. Parijõe lõiku septembrikuises
Prillitoosis)
ümberpaigutamine.
Paari aasta pärast on terendamas
kaasaegsetele
tingimustele vastava koolimajatiiva valmimine EL
struktuuritoetuse toel nagu
Haljalaski. Nii lähemegi
vastu Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale.
EHA POLLUKS

ASERI KOOLI DIREKTOR

Lisaks suurepärasele kontserdile, mis toimus 21.11, säras 80-aastane juubilar Voldemar Kuslap laval humoorika
jutu ning ajakohaste naljadega.
Kunda Tsemendimuusemile
FOTO: KRISTI ONKEL
jättis staar traditsioonide kohaselt koos allkirjaga käejälje.

Ühinenud Viru- Nigula valla
taidluskontsert Aseri rahvamajas
Meie uue ühinenud valla kultuurielu särtsaka avapauguna mõjus 19. novembril aset leidnud kohtumine Kunda taidlejate ja Viru-Nigula kultuuriinimestega. Kunda
temperamentsed ja sarmikad tantsutüdrukud võitsid
Aseri inimeste südamed kiiresti ning jäägitult, lauljate
siiras ja südamlik esinemine haaras kõiki ning pani ka
kaasa laulma. Tehti vastastikku kingitusi ja öeldi sooje
sõnu. Meeleolukas muusika meelitas kringlite ja kohvi
juurest tantsupõrandalale ja olimegi kõik sõbrad. Jääme
ootama uusi kohtumisi! Seda üritust austasid oma kohalolekuga ka vallavanem ja volikogu esimees.

Kundas toimunud piknikud said
kaante vahele
Raamatu “Piknik Kundas” esitlus toimub 18. detsembril
algusega kell 17.30 Põdra pubis (Jaama tn 6 Kundas).
“Piknik Kundas” on raamat Siiditeest, kadunud paradiisist, Neu Londonist ja muust ehk Kunda linnast ajast
aega. Raamat koosneb peatükkidest – piknikest paigus,
mille abil rändasime ja kirjutasime läbi Kunda linna elustiili- ning lühiajaloo. Raamatu autor on Ebe Pilt.
Esitlusel on võimalik osta piknikuraamatut soodushinnaga.
Kõik huvilised on väga oodatud!

TÄNUSÕNAD
Südamlikud tänusõnad AS-i Kunda Nordic Tsement
juhtkonnale heategevusliku jõulutoetuse eest Kunda linna vähekindlustatud lastega peredele ja toimetulekuraskustes eakatele.
Teie toetus on muutnud nende jõulud imeliseks!
ABIPAKKIDE SAAJATE NIMEL
LINNA SOTSIAALTÖÖTAJAD

TEADE
Erinevate huviringidega Viru-Nigula vallas saab tegeleda: Kunda linna klubis, Kunda seltsimajas, Kunda
Eakate päevakeskuses, Viru-Nigula Rahvamajas, Aseri
Rahvamajas.
Noortekeskused asuvad Viru-Nigula Rahvamajas,
Aseri Vabaajakeskuses, Kunda Noortemajas.
Sportimisvõimalused on Kunda Spordikeskuses ja
Aseri Vabaajakeskuses.
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Vasta kooli õpilane Hanna Brita Luige
laulis koos Ivo Linnaga „Kaelakee häält!”
Vasta kooli õpilane
Hanna Brita Luige
laulis 17.11 imekaunilt koos Ivo Linnaga
Viru- Nigula rahvamajas „Kaelakee häält!”.
Küsisime Hannalt
mõned küsimused.

Kunda lasteaia Kelluke tervitus
Käes on aeg, kus õhtud on pikad ja pimedad ning täis
valguse ootust. Aeg on kokkuvõtteid teha ja tulevikule mõelda. Ka Kunda lasteaias Kelluke on kokkuvõtete
tegemise aeg. 2017. aasta on olnud lasteaias nagu kõik
teisedki, ükski lasteaiale oluline asi ei ole jäänud tegemata, oleme jätkanud traditsioone ja viinud ellu uusi ideid.
Selle aasta sügis tõi lasteaiaõpetajale teadmise, et tema
tööd ei väärtusta ainult lapsevanemad vaid ka riik – lasteaiaõpetaja töötasu seoti kooliõpetaja töötasuga. See tõstis
motivatsiooni ja enesekindlust, kuigi õpetajad on alati
oma tööd teinud südamega.
Lasteaiaõpetajatel on nende töö juures üks eelis – laste
säravad silmad, mis süstivad positiivsust ja annavad jõudu ka rasketel hetkedel.
Uus aasta toob palju uut ja põnevat. Ootamas on koostöö ühinenud omavalitsuse teiste haridusasutustega, meie
oma suurüritus - hariduskonverents 125 aastat lastehoidu
Kundas, kevadel hästi õnnestunud Kellukese heategevusjooks, mille järgmisel kevadel juba suuremalt ette võtame
ja muidugi igapäevase töö ja traditsioonide jätkamine.
Soovin tublidele Kellukese pere suurtele ja väikestele heldet jõulutaati ja rõõmsaid päevi uuel
aastal!
Tänan hoolekogu ning kõiki lapsevanemaid meeldiva
koostöö eest ja soovin teile sel imelisel jõuluajal õnnelikke hetki oma pere keskel. Võtke aega omaste jaoks,
laste jaoks. Tehke nende pühade ajal midagi toredat koos
– küpsetage piparkooke, minge loodusesse.
Kaunist jõuluaega ja teguderohket uut aastat
uuele Viru-Nigula vallale!
TATJANA VALLASTE

LASTEAIA DIREKTOR

Kunda Kellukese lasteaed tänab
oma koostööpartnereid ja toetajaid
Täname meeldiva koostöö eest: Kunda Linnavalitsust
ja kõiki linnavalitsuse töötajaid, Kunda Linnaraamatukogu, Kunda Ühisgümnaasium, Kunda Linna Klubi,
Kunda Muusikakooli, Kunda Spordikeskust, Kunda
majanduskeskust, Kunda Hooldekodu, Ida-Eesti Päästekeskuse Kunda päästekomandot, Tuukri- ja toetuslaev
EML Wambola meeskonda, Tauno Küngast, Kaido
Vahesalu, Kristina Rõkalovat,
Täname toetajaid: AS Kunda Nordic Tsementi, Estonian
Celli, AS Kunda Auto, Kunda sadamat, AS Lemex Sadamat, Nor-Est Wood AS-i, Baltic Fibers OÜ-d, Kohvik
Saarepiigat, Einar Vallbaumi, Aary Bogdanovit, Mikk
Salu, Krisjan Vodja ja Jeld-Wen-i.
Oleme tänulikud kõigile,
kes meid nii nõu kui jõuga on aidanud.
Heldet jõulutaati ka teile ja röömuküllast uut aastat!
25. novembri toimusid Aseri meistrivõistlused korvpallis ja lauatennises.
Sellel aastal täitub 70 aastat, mil Aseris hakati tõsisemalt tegelema korvpalli mängimisega.
Korvpallis saavutasid esikoha võistkond „Maskid“
Lauatennises tuli naiste üksikmängus võitjaks Tatjana
Tšistjakova ja meeste üksikmängus Allan Krall.
Paarismängus võitsid Reelica ja Rebecca Hanson.

FOTO: RIHO KUTSAR

Sinu laulmine koos Ivo
Linnaga tuli suurepäraselt
välja justkui sa ei kardaks
üldse esinemist. Kas esinemine meeldib sulle ning
kui ma küsiksin, mis on
parim relv esinemishirmu
vastu, mis sa soovitaksid
teha?
Jah, mulle väga meeldib
esineda, eriti laulda. Ma ikka

pabistan ka. Tavaliselt läheb
hirm üle, siis kui lavale lähen. Soovituseks ei oskagi
midagi öelda, ei tohi lihtsalt
üle mōelda. Kui oled piisavalt harjutanud siis tuleb ka
kindlustunne, et tuleb välja.

Suvel käisin muusika- ja laululaagris
ning sealt sain päris
palju julgust juurde.
Laagris tegime ka
erinevaid hääleharjutusi nüüd oskan
teisiti oma häält kasutada. Ōpetajad ei
teadnud minu laululaagis käimisest
alguses midagi, aga
nad said kohe aru,
et olen julgemaks
muutunud, kui sügisel jälle kooli läksin.
Täna on väga populaarseks osutunud saade „Eesti otsib superstaari”. Oled
sa mõelnud ka tulevikus
selles saates osalemiseks?

Jah olen. Sinna on veel
aega, aga tahaksin tulevikus
osaleda küll.
Oled veel väga noor, aga
kindlasti tead, et paljud
noored tahavad peale kooli lõpetamist minna Eestist väljapoole õppima või
elama. Millisest elust sina
oled mõelnud peale kooli
lõpetamist?
Tahaksin ikka muusikaga
tegeleda. Eestist välja ma
väga ei kipu. Õpin Kunda
Muusikakoolis viiulit, seega
tahaksin saada kas viiulimängijaks või lauljaks. Pigem vist ikka lauljaks (naerab).
MEELI EELMAA

Digiajastu võimalused õppetöös
Kunda kooli õpetajatel
on saanud juba traditsiooniks, et kolleegid õpetavad
kolleege. Esimene koolitus
toimus selle aasta juunis,
kui neljas õpitoas said kolleegid uusi teadmisi robotite, nutiseadmete, nutitahvli,
Office365 ja arvutiklassi
uute võimaluste kohta. Koolitajateks olid meie õpetajad
Kristi Aron, Jana Rootare,
Anni Pääsuke, Maiken Kukor ja Ülle Juuse-Tumak
ning Kunda linna IT-spetsialist Alexey Demin. Tagasiside koolitusele oli väga hea
ning seepärast oli meil jul-

gust kaasata uuele koolitusele õpetajad naaberkoolist.
Sügisvaheajal saidki Kunda kooli eestvedamisel kokku Kunda ja Vasta kooli õpetajad, et saada uusi praktilisi
teadmisi digivõimaluste rakendamise kohta õppetöös.
Koolitajateks olid Kunda
Ühisgümnaasiumi inglise
keele õpetaja Kristi Aron
ja klassiõpetaja/haridustehnoloog Ülle Juuse-Tumak.
Koolitajad kaasasid kõik
õpetajad praktilistesse tegevustesse, mille abil tutvuti
õpikeskkondadega PurposeGames ja Quizlet. Õpetajad

said osaleda QR-koodide
põhjal loodud seiklusmängus, kus neil tuli täita erinevaid ülesandeid kasutades
selleks oma isiklikku nutiseadet või kooli poolt saadud tahvelarvutit. Kui seiklusmäng sai läbi, siis tegid
õpetajad tutvust Bee-Bot ja
Blue-Bot robotitega ning
said mõningaid mõtteid,
kuidas neid õppetöös kasutada. Koolituse käigus tegid
naaberkooli õpetajad ettepaneku, et järgmisel korral
kohtume juba Vastal.
Heaks traditsiooniks on
saanud, et koolituse kohta

Tunnustati tublit kodu-uurijat
Kunda ühisgümnaasiumi
12. klassi õpilase Sandra
Dõba eelmisel õppeaastal
koostatud uurimistöö „Kunda kooli aed“ tunnistati
Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi korraldatud loome- ja uurimistööde võistlusel „Kooliajalugu uurima!“
gümnaasiumide kategoorias
parimaks. Sandra ja tema

juhendaja osalesid 2. novembril toredal tänuüritusel
Tallinnas.
9. novembril esines Sandra oma uurimistööga ka
Virumaa noorte kodu-uurimiskonverentsil Sõmerul.
Töö eesmärgiks oli talletada Kunda kooli aia ajalugu, määratleda kooliaia
kui õpikeskkonna roll ning

anda ülevaade õpetaja Heldi Randveri tänuväärsest
tegevusest kooliaia arendamisel. Komisjoni hinnangul
on see „väärtuslik uurimus,
jäädvustamaks aastakümnete jooksul tehtud tõhusat loodus-, keskkonna- ja
töökasvatust“. Retsensent:
„Hindan kõrgelt katset jäädvustada mälestus kunagisest

valmib GoogleDrive keskkonnas ühisdokument koolitusteks koostatud õppematerjalidest, mida täidavad
koolitajad, kes seejärel jagavad seda õpetajatega
Kunda kooli õpetajate
koolitused jätkuvad kevadvaheajal, kui Aseri kooli
õpetajad tulevad külla, et jagada mõtteid digivõimaluste
kasutamisest õppetöös.
ÜLLE JUUSE-TUMAK

KUNDA ÜG KLASSIÕPETAJA/
HARIDUSTEHNOLOOG

vabariigi ja maakonna parimast kooliaiast. Tänu Sandra Dõba tööle saab nutipõlvkond mullaste näppude
asemel vähemalt ülevaate
siin aastate taga kujundatud
ilust.“
Sandra tänab kõiki, kes
tema uurimistöö valmimisele kaasa aitasid.

Kunda Ühisgümnaasiumi projektipäev
„Teadmiste teekond“
Veerandi viimasel koolipäeval, 9. novembril tulid
nii õpilased kui õpetajad
Kunda Ühisgümnaasiumisse ärevamalt kui tavaliselt.
Sellel päeval toimus projektipäev „Teadmiste teekond“,
mida nähti, tehti ja organiseeriti siinkandis esimest
korda. Päev tõotas tulla kiire, tegutsemist ja teekondasid täis.
Õpetajate ja koostööpartnerite poolt olid ette valmistatud 22 erinevat töötuba, milles käsitleti koostöö
tähtsust, konfliktilahendust,
ideede elluviimist, valikute
tegemist,
koolikiusamist,
jagati üksteisele väärtuste
kaarte, lahendati keerulisi kogukonna probleeme,
õpiti tundma oma meele-

elundeid, saadi teada, mis
on meie toidus, vesteldi teemal kus mu hääl on, kuulati
võimalustest osaleda eestisiseses õpilasvahetuse programmis või minna Euroopa
vabatahtlikuks ning tehti käsitööd jõuluaja ootuses.
I korruse fuajees ootas
päeva ajakava, mille pealt
sai oma rühma liikumist
kontrollida. Sellel päeval oli
see veidi keerulisem, sest
klassid olid jaotatud rühmadesse, kuhu kuulus 6-10
noort. Eeltöö oli õpetajate
poolt oma klassidele väga
hästi tehtud, sest kõik õpilased teadsid, kus ja millal
nad olema peavad ja keegi
sihitult ekslema ei sattunud.
Kõige erilisem ülesanne
oli 9. klassi õpilastel, kes

pidid paarikaupa või kolmekesi 1.-3. klassi rühmadel
aitama liikuda ruumist ruumi, nii, et keegi ära ei kaoks
ja kõik tervelt kohale jõuaksid. Eelnevalt käisid nad end
väiksematele tutvustamas,
said kätte rühma liikumistabelid koos nimekirjaga ja
vestlesid pikalt klassijuhatajaga nende ülesande tähtsusest ja vastutusest. Kokkuvõtteks võib öelda, et nad
said suurepäraselt hakkama
ja on tänu sellele ühe erilise
kogemuse võrra rikkamad.
Teekond teadmisteni ei
peagi olema lihtne, seega oli päev õpilastele ja ka
õpetajatele üpris tihe. Ühes
töötoas tegutsemiseks oli
25 minutit, 5 minutit liikumiseks teise töötuppa ja te-

gutsemine seal. Algklasside
õpilased läbisid vähem töötubasid, põhikooliõpilased
aga rohkem. Kõikide õpilaste teekondasid ilmestasid
aineõpetajad ja klassijuhatajad hoopis uute teemade
õpetajatena, alati särasilmsed ja kaasa tulevad.
Aitäh ja kiitus kõikidele
teekonnal osalejatele.

KUNDA ÜG
ARENDUSJUHT KAIRI LUSTI JA
HUVIJUHT KATRE SAAR
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Eakate keskus annab tegevust
Kunda linnas tegutsev
eakate päevakeskus
on tegutsenud juba
20-aastat.

Päevakeskuse hing on
Helje Kulper, tema teab täpselt, mis päeval midagi toimub ja kuhu keegi minema
peab. Proua Helje rõkkab
elurõõmust ja tundub, et
energiat jääb tal veel ülegi.
Päevakeskus on loodud kohalikele eakatele, et oleks
võimalik koos nö „klubilist tegevust“ arendada.
Üheskoos tehakse käsitööd,
lauldakse ja tantsitakse või
käiakse niisama lobisemas.
„Peamine, et inimesed ko-

dust välja saavad tulla“, ütleb Helje ning lisab, et kui
keegi juba kolm korda kohal
pole käinud, siis minnakse
uurima, kas kõik on korras.
Proua ise on väga õppimishimuline ja haarab kinni

kõigist uuest, kuid samas
on ta eriti osav rinnakaunistuste
meisterdamises.
Helje eesmärgiks oli valmis
heegeldada Eesti Vabariigi
100ndaks sünnipäevaks 100
roosiõit ja see ka õnnestus!

Aktiivne proua Helje veab
ka Kundas tegutsevat eakate
klubi „Videvik“, mis tähistas 26ndal novembril juba
55ndat sünnipäeva!

Trennisoovitused pühadeajaks
Viru-Nigulas joogatrennis käivad inimesed on nii
tublid ja aktiivsed, et olen
kindel, et nad ka pühadeajal
end täiesti käest ei lase. Igal
juhul on tore paari asja meeles pidada.
Esimeseks
soovituseks
on kogu pühadeaega korraks kõrvalt vaadata ja nö.
eesmärgid paika panna. Arvatavasti pole see viimane
kord, mil süüa ja seega ei
tohiks seda “kogu raha eest”
teha. Ka kingikulutused ei
peaks olema äärmuslikud,
samuti alkoholile ja muule
panustatu. Soovitan rahu ja
tasakaalu. Kui söögilauas
tunned, et maitsvamad palad on juba söödud, tõuse
üles ja liigu. Seltskonnaga
lauas istudes tee teistelegi
ettepanek tõusta ja kas siis
jalutama minna või hoopis
üks seltskonnamäng mängida. Julgemad saavad laheda
muusika mängima panna ja
väikese tantsuringi algatada.
See võiks vabalt olla kõigile
tuttav “Kes aias” või “Me

lähme rukist lõikama”. Peomeeleolu on kindlasti rõõmsam.
Teiseks soovituseks on iga
päev midagi teadlikult oma
keha heaks teha. Mitte seda,
mida peab (lume rookimine), vaid midagi teistsugust.
See võiks toimuda mõttega
asja juures olles ja natukene korraga (et keha ja vaim
ära ei väsiks). Võta näiteks
tekk, aseta see toa keskele
ja proovi ühel jalal seismist.
Seejärel teisel. Siis tee mõ-

ned rahulikud kükid koos
sügava hingamisega ning
mõned kõhulihaste harjutused. Võid hoida keha plangu
asendis. Kui sul on kodus
terve pere, kutsu ka nemad
oma sportlikust hetkest osa
saama. Nii on muidugi oht,
et nakatad nad terveks aastaks spordipisikuga aga see
on pisikutest igal juhul parim.
Pühadeajal on aega õues
liikuda ja kindlasti kasuta
seda. Kui lumi peaks maha

Vasta kooli tegemistest
2017. a sügis on olnud
Vasta kooli jaoks tegus aeg.
Alguse on saanud uus kooliaasta — kümnele õpilasele
päris esimene ja kaheteistkümnele nende viimane
armsa mõisakooli toetavas
keskkonnas.
Septembris said Vasta
kooli õpilased osa sügisesest spordipäevast. Mõõtu
võeti „jõujunni“ ja palliviskes, 60m jooksus, kaugushüppes.
9. klass osales traditsioonilisel väljasõidul Tallinnasse, kus projekti „Minu riik“
raames külastati Riigikogu.
27. septembril külastas karjääriõpetuse raames
kooli Töötukassa karjäärispetsialist, kes tutvustas
mänguliste tegevuste läbi 7.
Ja 8.klassi õpilastele tööturuga seonduvat ning õpetas
kandideerimisdokumentide
vormistamist.
Oktoobrikuusse jagus samuti ohtralt põnevust. 3. oktoobril toimus Rakveres Inspiratsioonilabor 2017, mis
oli käesoleva aasta noorte
ettevõtlikkusele suunatud

üle-Eestilise ettevõtlusnädala üks keskseid sündmusi
Lääne-Virumaal. Seal esindasid Vasta kooli 9. klassi
õpilased Anna ja Andella.
3.-6. oktoobrini osalesin
Viru-Nigula valla sõprusvallas Karvias toiminud projektikohtumisel. Tegemist
oli LEADER projektiga
(Partnerid MTÜ) „YEAHNoorte ettevõtlikkuse arendamine“.
Oktoobrikuus on traditsiooniks saanud tähistada õpetajatepäeva. Meie
alustasime pidustustega 5.
oktoobril õpetajatele korraldatud piduliku kogunemisega ning 6. oktoobril
said 9. klassi õpilased proovida õpetaja rollis olemist.
Õpilased said suurepäraselt
hakkama ning soovisid, et
sellist võimalust oleks aasta
jooksul veelgi.
12. oktoobril osalesid 4.
klassi õpilased Viru-Nigula
raamatukogus ettelugemispäeval. Ette loeti raamatut
„Agu Sihvka annab aru“.
Parimaks lugejaks tunnistasid õpilased oma klassi

õpilase Elmari, kes esindas
Vasta kooli Lääne-Virumaa
Keskraamatukogus ülemaakonnalisel ettelugemispäeval.
24. oktoobril osalesid
Vasta kooli õpetajad Kunda
Ühisgümnaasiumi õpetajate
poolt korraldatud õppepäeval. Ühiselt katsetati põnevaid digiajastu õppevahendeid.
31. oktoobril korraldasid
Vasta kooli TOREkad Halloweeni pidustusi. Koolis
toimusid vahetundidel vahvad mängud ning peale koolipäeva jätkusid tegevused
Viru-Nigula noortetoas.
1. novembril toimus 4.
klassi korraldatud „rebaste“
ristimine, kus kõik 1. klassi
õpilased võeti erinevate katsete läbimisel täieõiguslikeks Vasta kooli õpilasteks.
2. novembri hommikul
kogunesime saali, kus süütasime hingedepäeva auks
mälestusküünla. Lisaks süütas Vasta kooli õpilaskogu
mälestusküünlad Viru-Nigula kalmistul.
8. novembril said õpilased

sadama, on võimalus suusatamise vahelduseks lihtsalt
lumes matkamist proovida,
lumest kindlust ehitada või
kasvõi lumeskulptuuri teha.
Peaasi, et tegevus oleks põnev. Muidugi on oluline end
soojalt riidesse panna aga
seda me ju oskame.
Mina omalt poolt luban, et
võtan pühadeaega rahulikult
ja teen teadlikult iga päev
mõned painutus-, sirutusharjutused oma selja heaks.
Keha lihtsalt vajab seda!
Selle aasta viimane joogatund Viru- Nigula spordihoones toimub pühapäeval,
17.12 kell 16. Uuel aastal
alustame 07.01 ja tunnid
toimuvad jälle pühapäeviti
kell 16.
AASTA LÕPUKS
KÕIKE HEAD SOOVIDES,
TREENER ANNE TIPNER-TORN

Lisainfo:
http://seljateraapiad.
wixsite.com/seljajaam

TERVIS

HOIDKE TERVIST!
Suvi möödus tavapärasest väikesema päikese annusega
ja haigused võivad seetõttu enam kimbutada. Haiguste
eemale hoidmiseks sobivad ka lihtsad ja aastakümneid
kasutusel olnud teadmised.
Piisav liikumine on ikka hea. Retsept liikumiseks on
enamasti asjakohane ja vastunäidustused ning kõrvaltoimed vähesed. Võib jalutada või kiiremini kõndida. Hea,
kui seda saab teha õues. Kes jaksab rohkem võib teha
kepikõndi või joosta. Sobivad muidugi ka treeningud
spordisaalis ja ujuminegi on igati sobiv. Ujumine treenib
lihaseid, karastab ja pakub head meeleolu.Igaüks võiks
leida endale meelepärase ja jõukohase kehalise tegevuse
vastavalt tervislikule seisundile, treenitusele ning eale.
Lisades liikumisele tasakaalustatud toitumise ja positiivsuse on tulemus veel parem.
Toitumine on kujunenud samuti omaette teaduseks ja
sellekohast individuaalset nõu antakse toitumisspetsialistide või arstide poolt, kuid viirushaiguste eemale hoidmiseks võiks toidus olla C-vitamiini. Seda leidub köögiviljades, marjades, mustades sõstardes, astelpajumarjades
jpm. Soovitan ka D-vitamiini juurde võtta. 2000 TÜ päevas, sest jõuame siin jällegi päikesepuuduse juurde, mida
siis D-vitamiin või kalamaksaõli veidi korvata saavad.
Fütontsiide-viirusevastaseid looduslikke aineid sisaldavad küüslauk ja sibul. Segades neid meega saab samuti
loodusliku viirusi eemale hoidva segu.
Piisav puhkus, hea uni ja stressi maandamise oskused
on samuti vajalikud selleks, et viirushaigused ei kimbutaks. Igaüks on tõenäoliselt endale mõne hea nipi leidnud.
Looduses jalutamine, lähedastega koos aja veetmine, huvitava raamatu lugemine on ühed võimalused, mis mulle
meeldivad.
Niiske ja külma ilmaga levivad adeno-rino-ja paragripi viirused, mis põhjustavad kurguvalu, lihasvalu, kuiva
köha ja palavikku. Enamasti piisabki nende viirushaiguste puhul sümptomaatilisest ravist, ninapuhastamisest,
köharohust, piisavast vedeliku tarvitamisest ja vajadusel,
kui temperatuur üle 38 kraadi tõuseb, palavikualandajast.
Kui nähud kestavad ja on kahtlus viiruse tüsistuste tekkimiseks, peaks pöörduma arsti poole.
Gripivaktsiin on võimalus aktiivseks gripi ennetuseks.
Olen ka ise juba aastaid ennast gripi vastu vaktsineerinud, samuti on vaktsineeritud meie pereõed.
Mõnikord võib juhtuda, et vaktsineerimise järgselt tekib halb enesetunne või kurk kraabib ning lihased valutavad. See võib olla kokkusattumus juba mõne muu algava
viirusega. Eriti soovitav on vaktsineerida krooniliste haigustega inimesi ja neid, kes töö tõttu on ohustatud kokkupuuteks haigetega.
TEILE HEAD TERVIST SOOVIDES

PEREARST RUTH PULK

TEATED

Delfi libedarada Aseris
osaleda mardi-kadri jooksul.
10. novembri hommikupoolikul viibisid Vasta kooli
õpilaskogu liikmed Marju
Linda ja Andella Lääne-Virumaa Noortekogu poolt
korraldatud Osaluskohvikus. Noored said oma mõtteid avaldada viies erinevas
ümarlauas.
10. november oli teistmoodi koolipäev ka teistele
kooliõpilastele. Nimelt alustasime oma koolipäeva alles
kell 14 koolimajas isadepäeva tortide valmistamisega.
Iga klass valmistas omanäolise küpsisetordi, mida serveerisime õhtul isadepäeva
peol.
Lisaks kirjapandule on
ees ootamas advendiaja tähistamine, jõululaat ja jõulupeod. Tegusat aasta lõppu
ning jõudu ja jaksu uuel aastal.
KRISTA LEPPIK

VASTA KOOLI HUVIJUHT

Viru- Nigula vallas asuv kompleks kannab Delfi Libedarada nime. Kompleksi kuulub lisaks libedarajale
ka asfalt- ja pinnaserada, seminariruum 50-le inimesele
ja erinevate simulaatoritega varustatud turvahall, kus on
võimalik „omal nahal“ ohututes tingimustes kogeda sõidukiga üle katusepaiskumist, vastu puud sõitmist ning
vaadelda, milliseid koormusi talub turvavöö.
Telefon:
5300 9997
		
5345 1061 (Rakvere õppeklass)
E-post: 	
info@autosoit.ee
Aadress:        Kassisaba tee 6, Viru- Nigula vald

Lumetõrjet teostavad
Viru-Nigula vallas:
Selja Põllumajandus OÜ: Selja, Marinu, Paasküla,
Kaliküla, Ojaküla, Kabeli küla, Linnuse, Malla, Simunamäe, Letipea, Kuura, Kutsala, Villavere ja Siberi küla.
Auto Guru OÜ: Iila, Vasta, Kanguristi, Nugeri, Aasukalda, Koila, Unukse, Pärna, Mahu, Kurna, Tüükri, Pada
Aruküla.
Varudi Lihaveis OÜ: Toomika, Pada, Samma, Pikaristi, Varudi, Võrkla.
Frumentum OÜ: Vasta, Viru-Nigula alevik
Urmas Palk FIE: Viru-Nigula alevik - parklad, platsid
OÜ Lei (kontaktisik Indrek Tapner, indrek.tapner@
gmail.com): Aseri alevik.
SOL Baltics OÜ (kontaktisik Urve Rosenberg): Kunda
linn.
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Õnnitleme!

NOVEMBER

Karline Osol 		
96
Laine Rehi        
94
Heljo Sass 		
92
Aino Lass 		
91
Saima Tiilen     
88
Eila Rjabinina 		
86
Anatoli Pedak		
85
Arnold Ilves 		
85
Asta Selder		
85
Meida Lepiku 		
84
Evald Reigo 		
83
Helvi Priimann		
83
Jekaterina Belova
83
Milvi Kapstas   
83
Olev Kõiva 		
83
Elma Ojasalu		
82
Loolja Eriks 		
82
Zinaida Kleikina
82
Valentina Smorodina 82
Liidia Semjonova
81
Zinaida Dudkina
81
Zinoviya Loktionova 81
Valentina Konstantinova81
Aino Metsoja    
80
Eevi Rebane 		
80
Nadežda Lomakina
80
Niina Karasjova		
80
Ülo Näppo 		
80

DETSEMBER
Meinhard Toomik 	
Irma Siiak 		
Jelena Vassiljeva
Velda Piiroja		
Varvara Segeda 		
Nikolai Penkin 		

92
90
90
89
89
89

Valentina Pavljutškova 88
Taima Ivask 		
88
Ekaterina Khrykova
87
Gennadi Murõgin
87
Asta Korkmann		
86
Linda Joonas		
86
Asta Kõrvek		
86
Agnes Mäekivi		
86
Jekaterina Hauhia
85
Helvi Iljuštšenkova
85
Heldur Saaver		
85
Leida Salumäe		
85
Virve-Melanie Kreen 84
Virve Pismennõi
84
Saima Reepalu
84
Hilde Lukken		
83
Elvi-Helene Roots
83
Juta-Johanna Hunt
83
Zoja Hiisku		
82
Ain Tõldsepp 		
82
Mai-Aliise Truss
82
Helmi Saar 		
82
Lehte-Melaine Toomsoo81
Helje Kalmet		
81
Veera Mikerova
81
Ants Lumiste 		
81
Laine Ants 		
81
Helve Tell 		
80
Heljo Kasemets
80
Tiia Rentik  		
80
Viivi Külmhallik
80
Silvi Stepanova		
80
Velda Kozlova
80
Aino-Marie Vasser
80
Linda Kiisa 		
80
Milvi Lehtmets
80
Helmine Loomets
80

Õnnitleme
lapse sünnipuhul!

27.10.2017 sündis Liina ja Marek Tsõganovi
perre Miina-Marleen Tsõganov
06.11.2017 sündis Irina Savinitši ja Toomas Jalakase perre Hugo Jalakas
12.11.2017 sündis Helery ja Reimo Laaspere
perre Adele Laaspere
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Soovitused jõululauale-Rakvere
Lihakombinaadi uudistooted:
JUUBELIPRAAD
KÖÖGIVILJADEGA
Eesti Vabariigi sajandaks
juubeliks loodud isuäratav eelküpsetatud seapraad
köögiviljadega võlub hõrgu
maitse ning laia valikuga
lisanditest, mille hulgas on
nii kartul, kaalikas, porgand
kui ka sibul. Eelnevalt pikka
aega madalal temperatuuril
ülimalt pehmeks küpsetatud seaabalihast prae head
mekki täiendavad muu
hulgas veel röstitud sibul,
küüslauk, must pipar ning
paprika. Neljale inimesele paras koduselt tuttava
maitsega praad vajab ahjus soojendamiseks vaid
20 minutit ning on seejärel
valmis nautimiseks nii kiirel
argiõhtul kui ka suursugusel
peolaual.
VERIVORST TOORSUITSUPEEKONI JA
AHJUÕUNTEGA LAMBASOOLES
Traditsioonilise retsepti

järgi valmistatud verivorstid, mille koostises on odrakruubid, sealiha ja naturaalne seaveri, kuid maitseid
rikastavad mõnusalt suitsune toorsuitsutatud peekon ja
magus-hapukad kuivatatud
õunad. Ehtsas lambasooles
peenikesed verivorstid on
maitsestatud traditsioonidele kohaselt vorstirohu ehk
majoraaniga. Proovi moodsat klassikat!
PEEKON TOMATI JA
TŠILLIGA
Ülimalt pehmele ja mahlasele seaküljelihale annab keskmisest vürtsikama
meki tšillipipra ja tomati
särtsakas kooslus. Madalal
temperatuuril pikki tunde
küpsenud suussulav peekon
on iga õhtusöögi tipphetk,
mida kargel talveõhtul nautida koos pere või sõpradega.

SPORT

Kunda taekwondo sportlased
võitlesid Lätis ja Leedus
kõrgetele kohtadele
10-12 november toimusid
rahvusvahelised taekwondo
turniirid Leedus ja Lätis.
Võistlejad olid kohale tulnud Lätist, Leedust, Valgevenest, Venemaalt, Eestist.
Üks nädalavahetus ja kaks
suurt turniiri oli sportlastele
hea väljakutse, mis kulmineerus väga heade tulemusega.
Eesti meeskond saavutas Lätis toimunud turniiril
meeskondlikus arvestuses
ka Valgevene järel tugeva
2 koha. Eesti meeskonda
juhendasid ja saatsid Eesti
Taekwondo treenerid Filipp
Leinberg, Aleksandr Galaktionov Tallinnast ja Marko
Levtšenko Virumaalt.
Järgmine suur rahvusvaheline võistlus juba 9.
detsember Tallinnas, kuhu
sõidame suure Virumaa
meeskonnana.

JELGAVA, LÄTI
12.11.2017
Karina Jakovleva 1. koht
-52kg juunior
Anete Alice Orumaa 1. koht
-55kg juunior
Ronald Smorodin 1. koht
-68kg juunior
Karina Jakovleva 2. koht
-55kg juunior
Jana Šumilova 2. koht -48kg
juunior
Daniil Rogožkin 3. koht
-80kg seenior
VILNIUS, LEEDU
11.11.2017
Daniil Rogožkin 2. koht
-80kg seenior
Ronald Smorodin 2. koht
-68kg juunior
Violetta Mitjuhhina 2. koht
-51kg juunior
Anete Alice Orumaa 3. koht
-59kg juunior
Karina Jakovleva 3. koht
-59kg juunior
Kristiina Küngas 3. koht
-52kg kadett

INFO
Kunda Spordikeskuse lahtiolekuajad detsembris:
16. detsember – avatud 11.00-20.00
Kunda Spordikeskuse ujula sünnipäev.
Sellel päeval kehtivad hinnakirjajärgsed
ning erihinnad järgmistele teenustele:
• jõusaal ja linnasaun –50 %
• 10 * kaardi ostjale on magnetkaart tasuta
Linnasaun töötab 16. detsembril:
11.00 - 14.30 NAISED
15.00 – 18.00 MEHED
Linnasaun töötab 23. detsembril:
23.detsember – lühendatud tööpäev 11.00-19.00.
11.00-14.30 NAISED;
14.30-15.00 KORISTUS;
15.00-18.00 MEHED
24. detsember – SULETUD
25. detsember – SULETUD
26. detsember – 11.00-19.00
27.detsember - 29. detsember kell 7.30-22.00
30. detsember – 11.00-21.00
31. detsember – SULETUD
Soovime ilusaid algavaid pühi!
RÕÕMSAD SÕNUMID VALLARAHVALE!
Alates 11.12 hakkab sõitma tasuta buss laste ja noorte
huvitegevuse ja -hariduse kättesaadavuse parendamiseks, marsruudil Aseri – Viru-Nigula – Kunda. Bussi
saavad kasutada kõik huviringidesse ja spordikeskustesse soovijad.
Väljumised E-R
Aseri 13.45 (Kundas 14.20)
Kunda 14.30 (Aseris 15.00)
Aseri 17.20 (Kundas 17.50)
Kunda 21.00 (Aseris 21.30)
Buss sõidab: Aseri keskväljak-Kalvi teerist-Vasta
kool-Viru-Nigula bussijaam-Kutsala-Malla rist- Jõe tn
rist-KÜG
Vajadusel peatub kõikides ametlikes marsruudile jäävates bussipeatustes.

VÄLJAANDJA:
Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107
www.viru-nigula.ee
Trükikoda:
Printall AS
Tiraaž:
2500

REKLAAM:
reklaam@viru-nigula.ee
Toimetaja:
Meeli Eelmaa
Küljendaja:
Marimai Kesküla

Väljumised L
Aseri 10.00 (Kunda 10.55-buss sõidab läbi Uhtna)
Kunda 14.00 (Aseri 14.5-buss sõidab läbi Uhtna)
Peatused (ainult laupäeval): Aseri keskväljakul, Kalvi
ristis, Viru-Nigulas bussijaamas, Uhtna alevik, Kunda
ÜG
BUSSISÕIT ON TASUTA!
Bussigraafikus võib esineda muutusi, kõige täpsema info
leiate Viru-Nigula valla ametlikult kodulehelt www.viru-nigula.ee

