Toimus kaheksas volikogu istung
Viru-Nigula Vallavolikogu
kaheksas istung toimus 28.
märtsil Kunda Ühisgümnaasiumis. Sellel istungil
kinnitas volikogu 2018. a
valla eelarve ja valla uue põhimääruse. Lisaks nendele,
uue valla jaoks väga tähtsate määruste vastuvõtmisele,
kinnitati veel kuus määrust
ja neli otsust.
Kolmandik volikogu otsustustest tehti haridusvaldkonnas. Ühtlustati valla
kolme lasteaia õpetajate ja
õpetaja abide puhkusemäärad. Kui siiani olid lasteaedades puhkused erineva
pikkusega, siis nüüd saavad
kõik lasteaiaõpetajad puhata
56 ja lasteaiaõpetajate abid
42 kalendripäeva.
Ühtlustati ka lastevanemate makstava osalustasu suurus- alates 1. septembrist on
ühe lapse eest makstav tasu
valla lasteaedades 21 eurot
kuus, mida makstakse 11
kuud aastas. Kui ühest perest
käib lasteaias korraga kolm
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ja enam last, siis lapsevanema poolt esitatud avalduse
ning Viru-Nigula Vallavalitsuse otsuse alusel vabastatakse pere alates kolmandast

HUVITAV

Annika Kapp - Viru-Nigula vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna juhataja

Olen sotsiaaltööd teinud 1999. aastast, põhiliselt sotsiaalvaldkonna juhina ja allasutuse juhina. Olen olnud ka
volikogu liige, sotsiaalkomisjoni esimees. Mul on olnud
võimalus saada kogemusi vallavanemana ja abivallavanemana. Olen osalenud mitmes valdade ühinemise protsessis – eelläbirääkimistel, ühinemise ettevalmistamisel
ja ühinemise järgselt uue valla juhtimise käivitamisel.
Minu esmane eesmärk on ühendada Viru-Nigula valla
kolme piirkonna sotsiaalhoolekanne ühtseks tervikuks.
Harjumused ja süsteem on kõigil olnud erinevad ja ühtlustamine võtab aega. Olen esimesest tööpäevast alates
püüdnud vältida valla jagamist kolmeks piirkonnaks, et
kiiremini jääks nii endale kui teistele arusaam – meil on
ühine Viru-Nigula vald. Esimesed vajalikud otsused tehti
jaanuaris ja veebruaris, kui vallavolikogu kinnitas uue
sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra ning vallavalitsus selle alusel teenuste täpsemad kirjeldused ja tingimused. Sotsiaalvaldkonna töötajate vahel on kujunenud
esmane tööjaotus ja loome ühist töörütmi.
Lähiajal on plaanitud Kunda Hooldekodu ja Kunda
Päevakeskuse liitmine üheks asutuseks ning arendamine
sotsiaalvaldkonna teenuseid pakkuvaks keskuseks.
Sotsiaalhoolekande põhimõttena näen ma eelkõige
lähtumist inimese abivajadusest ja tema enda valmisolekust ning võimekusest oma toimetuleku parandamiseks.
Inimese enda vastutuse võtmine ja meie poolt talle vastutuse jätmine on selles protsessis olulisel kohal. See tähendab, et peale esmasest kriisist välja aitamist on meie
töö pakkuda paketti sobivatest toimetulekut arendavatest
teenustest ja abivajaja ülesanne aktiivselt panustada enda
toimetuleku parandamisse.
Abi andmisel on oluline suurendada inimese enda võimekust toime tulla iseseisvalt, mitte tema eest asju ära
teha. Rahaline toetus on lühiajaline erakordne meede esmasest kriisist välja aitamiseks, kuid pikemas perspektiivis see inimese iseseisvat toimetulekut ei taga. Halvemal
juhul kasvab õpitud abitus ning inimene jääbki toetusi
vajajaks.
Meil on tööl tublid ja toredad inimesed. Näiteks Kunda
Hooldekodu teatakse ka väljaspool valla piire. Ma tänan
oma meeskonda, et nad on olemas.

lapsest vanema osalustasust
tingimusel, et laste ja nende
vanemate elukoht registrijärgselt on Viru-Nigula vald.
Lapse toidukulu päevamak-

sumuse kinnitab lasteaia
juht.
Volikogu otsustas jätkata
teiste omavalitsuste koolide
tegevuskulude tasumist läh-

tudes selles koolis õppivate
meie valla õpilaste arvust.
Kinnitati ka valla õpilastele alates 1. septembrist
antavate sõidusoodustuste
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tingimused ja kord, mille
alusel antakse õpilasele tasuta bussisõitu võimaldav
sõidukaart, kui õpilane õpib
sellises koolis, mille vastavat klassi pole avatud meie
valla koolides. Määruses on
kirjas ka tingimused, millal sõidusoodustust ei anta.
Kinnitati tänavakaubanduse
ning avalikul üritusel kauba
või teenuse müügi kord ja
tänavakaubanduse müügipiletite hinnad.
Volikogu kinnitas vallavalitsuse läbiviidud riigihanke
tulemuse bussi rentimiseks
ja andis loa vallavalitsusele
lepingu sõlmimiseks Silberauto Eesti ASiga.
Kehtestati detailplaneering Lontova seikluspargi
laiendamiseks, et lahendada
seikluspargi parkimisprobleeme.
RIHO KUTSAR

VALLAVOLIKOGU ESIMEES

Volikogu võttis vastu
esimese ühinenud valla eelarve
Viimasel volikogu istungil
võeti vastu valla 2018. aasta
eelarve. Valla põhitegevuse
tulude maht ületab 8 miljoni
euro piiri, mis võib tunduda
küll suure summana, kuid
ka vald ja tema võetud kohustused on suuremad.
Eraldi märkimist väärib
valla käivitamise aastal investeeringute maht – peaaegu kaks miljonit eurot.
Eelarve koostamise lõppjärgus saabus hea uudis Kun-

da Jaama tänava remondiks
eraldatud summast, mida
saame juba järgmisel eelarve perioodil kasutama hakata. Suurimaks tööks on
lähiajal Aseri kooli kaasajastamine, mis moodustab
üle poole investeeringutele
mõeldud summast. Põhiosa
investeeringute rahast tuleb
erinevatest projektidest.
Kõige enam läheb tegevuskuludeks haridussektoris
(50% valla eelarvest), mil-

lele järgnevad kultuuri- ja
sotsiaalvaldkond vastavalt
13% ja 11%-ga. Täpsemalt
näeb kõiki eelarvenumbreid
kodulehel juhtimise rubriigi
all.
Järgmise aasta eelarve
koostame juba lähtudes
uutest
arengusuundadest.
Nimelt on alanud uue arengukava ja eelarvestrateegia
koostamine, mis annab aluse järgnevate aastate unistuste elluviimiseks. Arengu-

kava kokkupanek on avalik
protsess, kus antakse kõigile
võimalus oma kodukoha tuleviku kujunemises kaasa
lüüa, selleks peab jälgima
meie valla järjest täienevat
kodulehte ja uudiseid nii paberil kui veebis.
ALLAR ARON

VALLAVOLIKOGU LIIGE,
EELARVEKOMISJONI ESIMEES

Alustasime Viru-Nigula valla arengukava
ja eelarvestrateegia koostamisega
Oleme koostamas Viru-Nigula valla arengukava, mis
sisaldab eesmärke ning tegevussuundi ja konkreetseid
tegevusi valla lähituleviku
kujundamiseks. Arengukava koostamise käigus analüüsime, millises seisus
oleme täna, kuhu tahame
jõuda ning millised on meie
võimalused oma tegevusi
efektiivsemalt korraldada.
Eesmärk on tagada uue valla jätkusuutlik ja igas mõttes
tasakaalustatud areng.
Arengukava
tegevusi
kavandades peame olema
valmis muutusteks, sest tõdemus „Teeme õiget asja
ja nii peaksime ka jätkama,

sest oleme kogu aeg nii teinud,“ - ei vii meid enam
edasi. Suur töö ootab ees
teenuste piirkondlikul ühtlustamisel, kusjuures hoiame silme ees üht peamistest eesmärkidest – osutada
vajaduspõhiseid ja järjest
kvaliteetsemaid
avalikke
teenuseid, parandades sellega eelkõige elanike elukvaliteeti, aga muutes ka meie
valla atraktiivsemaks nii investoritele kui ka külalistele. Sellest tekkivad finantsid
saame omakorda investeerida tegevustesse, millega
optimeerida põhitegevuskulusid ja teha investeeringuid nii teenuste kvaliteedi

tõstmiseks kui ka muutes
omavalitsuse toimimise igas
mõttes efektiivsemaks. Mitmete sisuliste tegevuste täitmine ei pruugi ka eeldada
täiendavate rahaliste ega
muude ressursside eraldamist, vaid prioriteetide kohandamist või töö efektiivsuse suurendamist.
Arengu võti peitub koostöös. Oluline on, et arengukava koostamise protsess
ei päädiks vaid laiemale
avalikkusele tulemuste ettekandmisega, mistõttu osutame suurt tähelepanu võimalikult laiemapõhjalisele
siht- ja sidusgruppide kaasamisele ning infovahetusele.

Mida paremini see õnnestub, seda parem on loodetavasti ka tulemus.
Arengukava ja eelarvestrateegia
koostamise
materjalidega saab tutvuda
Viru-Nigula valla veebileheküljel eraldi menüüjaotuses. Veebilehekülje kaudu
esitame aeg-ajalt ka küsimusi sisendite saamiseks.
Protsessi käigus toimuvad
avalikud arutelud, mille toimumise ajad ja kohad teatame täiendavalt.
Täname kõiki kaasa löömast ja mõtlemast!
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Lapsepõlvemälestused Borudinist
Pühendatud Kunda linna 80.aastasele juubelile
Sündisin nn. saksa
ajal, augustis 1944.
Sünnikodu oli Ühekordsetes Kivimajades (I liin). Borudinis
elasime kümmekond
aastat.
Oli kaks pikka maja: Uus ja
Vana Borudin, Vabrikumajad vastavalt 12 ja 13 (hilisemalt said aadressiks Borodini tn 1 ja 2). Nime olevat
see kant saanud seepärast, et
seal elanud lastega peredel
olevat tihtilugu laste pärast
omavahelisi nagelemisi olnud, mida siis hambamehed
kuulsa Borodino lahingu
järgi kutsuma hakkasid.
Uus Borudin, kus meie
elasime, oli jõe kaldal ning
Vana Borudin üle õue. Kahe
maja vahel olid puukuurid ja
kempsud ning ühisveevärgi
kaevud (tõstsid kangi, millel raskuseks raudkera, üles
ning vesi voolas teisel küljel
torust ämbrisse), mille ees
kanalisatsiooniks restidega
augud. Kuuride otsas olid
prügikastid. Prügikastide ja
kemmergute tühjendamist
korraldas tehas.
Majadevahelised ehitised
olid järjestikku: kuur, kemmerg, kuur, kemmerg, kuur.
Ehitatud selliselt, et vastavale majale mõeldud uksed
olid selle maja poole, katus
oli ühine. Igal perel oma
boks. Kuuri muidugi talvepuud ära ei mahtunud, mistõttu olid veel riidad kuuri
ees.
Kemmerg ei olnud mitte WC, milles paberirullid
ja muu säärane, vaid kuivkäimla kaevurõnga taolise
toruga, millel puidust rõngas mõnusama istumise tarbeks ning kaas sellel. Seinal
kellel nael, kellel karp ajalehtede tarbeks. Ajaleht ei
olnud seal mitte lugemiselamuse saamiseks, vaid asendas tänaseid paberirulle. Ka
ajalehe paber ei olnud selline klantspaber nagu praegu,
vaid tunduvalt „tarvitamiskõlbulikum“. (Meelde on
jäänud hoiatus, et Stalini
pildiga lehekülgi ei tohtinud
sinna viia.)
Korterid olid „kõigi mugavustega, kusjuures kõik
mugavused olid hoovis“.
Korterid olid kööktoad paarikaupa ühise koridoriga.
Meie majas kõigi aknad
jõe poole (Vanas Borudinis
ühel perel ühele, teisel teisele poole maja). Sissepääs
oli treppi mööda õue poolt.
Koridorist sai veel sahvrisse
ning õuest teise trepi kaudu
aita. Sahvri põrandast sai
veel luugi kaudu keldrisse.
Toa jaotas kaheks soemüür
pliidiga. Pliidi kõrval oli
riiul, millel veeämber ja silmipesukauss, solgiämber,
seebid ja muud värgid. Akna
all oli kirjutuslaud, paremal
isa-ema voodi, vasakul diivan, millel mina magasin.
Vanemate voodist edasi veel

Borudin 50-60ndatel.

riidekapp ja ega muud mäletagi. Küllap olid ka söögilaud ja taburetid. Akna
all jõeni mõne ruutmeetri
suurune aiamaa, kus paar
tikripõõsast ja porgandipeenart ja muidugi lilled. Need
pidid emal olema.
Isa kasuvanemad (ta oli
4-aastasena antud oma tädi
kasvatada) Leena ja Priido Maadik elasid Takukülas, ema vanemad Pauline
ja Juhan Joa üle õue Vanas
Borudinis. Vanaemad olid
kodused, isapoolne vanaisa
töötas Kolmandas vabrikus, emapoolne oli olnud
sepp. Ema oli nooremana
elanud samas Uues Borudinis viimases, 20. korteris.
Mu mõlemad vanaisad on
aastal 1938 (Eesti Vabariigi
20. aasta) saanud Vabariigi
presidendilt Eesti Punase
Risti teenetemärgid (vastavad tunnistused on täna raamituina minu koduseinal)
ning nende nimed on kantud
tsemendivabriku auraamatusse, mis on Tsemendimuuseumis vaadatav. Olime
„tavaline eesti pere“. Ema
üks õde evakueerus Tallinnast sakslaste tulekul Venemaale, tema tuli tagasi, teine
õde evakueerus Orissaarest
nõukogude vägede tulekul
Saksamaale, tema on maetud Austraalias. Ema venna
arreteerisid sakslased ja ta
jäi kadunuks, isa õemees
küüditati peale sõda Venemaale, tema sai koju tagasi.
Uuest Borudinist edasi
olid laudad, kus peeti kes
lehmi, kes sigu, kes muid
pudulojuseid ikka selleks, et
toidulauda rikastada. Samas
olid ka aialapid juurikate
kasvatamiseks (kartulipõllud olid asulast väljas enamasti praeguse tsemenditehase alal). Suveperioodil
aeti lehmad hommikuti karjamaale ja õhtul koju tagasi.
Karjatati mitmetes kohtades: hobusekoplis praeguse
Jõe tänava ja Celli ala vahel,
sealt edasi Kanavi metsas,
ka Hiiemäel. Kui neil aladel
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rohi otsas, siis ka mereheinamaadel praeguse savikarjääri alal. Karjas käisid enamasti lehmaomanikud ise
nii-öelda külakorda. Lehmade paraadi, eriti õhtust,
trepi peal istudes vaadata
oli omamoodi mõnus. Täissöönud lehmad muidugi ei
suutnud kõike sees pidada
ja jäid siis ka jäägid maha.
Kõigil lehmi ei olnud, eks
siis neid mitteomanikke häiris see ukseesise reostamine.
Mõned avaldasid oma pahameelt üpris valjult ja ülevoolavalt. Paar treppi meist
eemal elav tädike oli eriti
väljendusrikas,
mistõttu
püüti sealt võimalikult kiiresti mööda saada. Aga eks
see kiirustamine ilmselt mõjus ka lehmadele vastavalt
ja see trepiesine oli kõige
enam ära märgistatud. Aga
peale lehmade lautasaamist
tulid seekordsed karjaajajad
luudade ja kühvlitega teed
puhastama.
Meil lehma ei olnud, küll
aga mingil perioodil kits, on
ka sigu ja lambaid peetud.
Ema töötas tol ajal haiglas
raamatupidajana ja isa silos
laadijana. Ema tööaeg oli nii
nagu enamikul tollal kuus
päeva nädalas ja normaalsel
tööajal. Isa aga kutsuti tööle vastavalt sellele, kuidas
Rakvere jaamast vaguneid
Kundasse anti. Kui tuli Rakverest teade, siis valves olev
naine käis kõik laadijameeste kodud läbi ja kutsus tööle,
oli see siis mis ajal tahes, ja
töö kestis seni kuni vagunid
kõik täis. Kaheksa 50-kilost kotti kärule ja sõidutati
vagunisse, linttransportööre otsapidi vagunis polnud.
Vahest oli teada ka pikematest vaheaegadest, siis käis
isa suvisel ajal kalal või
metsas marjul või seenel, et
pere toidulauda rikkamaks
teha. Suur osa toidust oligi
omavarutu. Poest sai leiba
ja suhkrut ja üht-teist veel
jao kaupa. Mäletan, et leiba
küpsetati linna kooperatiivi
pagaritöökojas ja veeti ho-

busega vastavas kastis poodi. Pood oli ühes Kahekordsetest Kivimajadest. Talvel
sai siis ka ree peale ennast
sokutada, suvel vankrile sõidu ajal ei ulatunud. Suhkur
oli kaup, mille pärast pidi
sabas seisma. Seda jagati
vaid kooperatiivi liikmetele
liikmeraamatu alusel. Neid
hoiti poes ja tõsteti siis vastava kauba müümisel mittesaanute kastist saanute kasti
ümber. Vist tehti ka märge
sinna liikmeraamatusse. Järgi pidi minema isiklikult, ka
lapsed olid sabas kuni oma
portsu kätte said. Üht-teist
sai ka turult või onu juurest
maalt (tema oli kolhoosnik
Selja kandis Kirovi-nimelises kolhoosis).
Mida siis söödi? Enamasti sousti ja kartulit. Keedeti
kartuleid, praeti mõned viilud liha ja selle rasvaga tehti
jahusousti. Lihatükke oli jao
pärast. See isale, see emale ja see pojale. Aeg-ajalt
ka munasousti või kotlette.
Kotletimassiks vändati lisaks lihale hakklihamasinast läbi veel seeni ja tooreid kartuleid, täiteaineks
rohkelt saia. Suppidest oli
talveperioodil igal pühapäeval hapukapsasupp (kapsad
muidugi oma tünnist), sest
see kees ise (vajas vähem
jälgimist) ja andis emale
võimaluse tegeleda suuremate kodutöödega (tollal oli
6-päevane töönädal). Magustoiduks keedeti rabarbarikisselli, pudelis säilitatud
mustikatest suppi, mannaputru moosiga. Kui magusaisu peale tuli, siis tuli võtta lihtsalt käär leiba, kasta
üks külg veeämbris märjaks
ja see märg külg vajutada
suhkrutoosi. Kas sai veel
midagi paremat tahta?
Pesu pesti pesuköögis,
mis oli saunamajas. Soe
vesi oli vabalt saada lähedal
olevast katlamajast. Ruumis
oli mitu pesupali (pesumasinaist ei osatud midagi arvata), milles siis toimus küürimine pesulaudade peal.

Kuivatamiseks sai kasutada
(kui ilm oma õuel kuivatamist ei võimaldanud) sauna
teisel korrusel olevat ruumi.
Seal olid ka linade silumiseks suured pesuvaalid. Et
ruumi oli vähe, siis oli vaja
nii pesemiseks kui kuivatamiseks ja vaalimiseks ajad
kinni panna.
Ihupesu toimus ühissaunas
(praeguseks ainus tehasetagustest säilinud majadest
Sauna tänaval). Riietusruumis olid pingid nagidega,
kuhu sai riided riputada.
Pesuruumis olid pikad kivipingid mitmes reas. Olid
ka mõned plekkvannid, aga
enamasti tuldi oma kaussidega. Pesemisvahenditeks
hari või matšalka (nuustik)
ja seep (tihti omakeedetu),
šampoonid olid veel tundmatud. Sooja ja külma vett
sai kraanidest. Pesti kausi
kõrval, loputamiseks kallati
kausist vett või kui mahtus,
siis sai ka duši all käia. Oli
ka leiliruum, mida kuumutati katlamajast tulnud kuuma
auruga. Aur suunati ühe seina juures lakke ja hulka reguleeriti ventiiliga. Lava oli
kaunikesti kõrge, mitmeastmeline, millele mahtus vajadusel paarkümmend saunalist. Viht pidi endal olema,
neid ei müüdud.
Tollal oli Borudinides
enamik minuealisi (paar
aastat siia- või sinnapoole)
lapsi poisid: Kalev Tander
ja Rein Vapper, Aarne Rae
(hilisem tsemenditehase direktor), kaksikud Alfred ja
Vello Erm, nende vend Juhan Vool (Alfredi poeg Ahto
on tuntud motospordi edendajana ja oli mitu koosseisu
Kunda volikogu liige), Priidu Vilmer (uuemates Kunda
Linnavalitsustes tõenäoliselt kõige pikema staažiga
mitteametnikust liige kolme
esimese linnapea aegadel,
nüüd ka Vallavalitsuse liige), Vello ja Kalle Mätlik
(pika elektriku staažiga Vello oli tehase 100. juubeli
tähistamiseks loodud filmi

loomisel kaasatud), Roland
Benjam, Sven Tambi (paljudele lasteaia- ja koolipiltide tegija), Leo Katugin
(temast sai tuntud harrastusastronoom), Aksel Uusküla
(kõigi siinsete kalakaitseinspektorite tülikas tuttav). Ka
mängud olid sellised, kus oli
rohkelt liikumist, turnimist
ja kolamist. Olid ragulkad
(kadad), sussikud (vintpüssi padruni küljele põhja lähedale viiliti auk, padrun
kinnitati traadiga püstolitaolisele lauast lõigatud asjandusele, padrunisse puistati
tikuväävlit (kui oli, siis püssirohtu), otsa paberist või
kaltsust prunt. Viilitud augu
kõrval põletati tikku, mis
süütas segu padrunis), kadakatest tegime rapiirid (alumise oksa sai käepideme
külge painutada), olid vibud
ja nooled. Olid ka „tõukerattad“. Mitte sellised nagu
praegused. Meie pidime
oma ratast (tegelikult ketas
või võru) enda ees lükkama
suhteliselt suure kiirusega
ja, et ta ümber ei kukuks,
pidi jooksma. Lükkamiseks
oli traadist vars, mille üks
ots oli painutatud U-kujuliseks. U ühe tipu pikendus
oli painutatud käepidemeks,
U põhja vastas veeres ratas, mida pidi selle vardaga
lükkama. Neiks ratasteks
oli siis kellel mis, kas pliidirõngas või jalgratta velg
või mis iganes metallvõru.
Kõndisime ka isetehtud karkudega (kompidega). Aga
ega ka kekskastis hüppamine või matsu ja peituse mängimine polnud võõras. Meie
peitusemängus ei kasutatud
sõnu „tuki-tuki mina prii“
vaid kui otsija nägi peitunut,
siis hüüdis: „Kalle (või kes
iganes) kristalletud ei saa!“
Peitunu, kes jõudis enne otsijat ennast „registreerida“
hüüdis „Kristalletud!“ Miks
just sellised väljendid? Ei
tea.
Lasteaias käisin „Direktori majas“, praeguses klubis.
Koolitee algas 1. septembril
1951. Majas, mida enam ei
ole, möödusid kõik 11 kooliaastat. Otse läbi vabriku
minna ei saanud. Tuli käia
ümber kino ja Aida läbi Kitsekopli Tondilossi juurde ja
sealt läbi Kolga metsa postkontori juurde ja oligi koolimaja.
10-aastasena kolisin koos
ema ja isaga Kassarmusse (Vabriku maja 10, tänane Jõe 5). Ka vanaema tuli
meiega. Seal olid juba tuba
ja köök eraldi ning vesi ja
WC sees. Ülekere pesemiseks oli ikka vabriku saun.
Need olid minu mäletamised kohast, mida enam
ei ole. Ei ole ei Borudini, ei
Kivimajasid, Takuküla ega
Kloostritki mitte. Vaid saun,
seegi mahajäetuna. Teised
tollased poisid mäletavad
ehk teisiti, aga need on nende mälestused.
PRIIDU VILMER
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2018 aasta hajaasustuse
programm Lääne-Virumaal
läheb käima

Lääne-Virumaal avati hajaasustuse programmi 2018
aasta voor 9. aprillil. Maakonnas saavad taotlusi esitada
Haljala, Kadrina, Rakvere, Tapa, Vinni, Viru-Nigula ja
Väike-Maarja valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud.
Taotleja alaline elukoht rahvastikuregistri andmete
alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust
taotletakse ja rahvastikuregistri kanne ei saa olla hilisem
kui 01.01.2018.
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste eelarvetest. Toetuse summa, mis on
67% konkreetse toetusprojekti abikõlblikest kuludest,
tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja
kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema
vähemalt 33%.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse
arvesse ka ajavahemikus 2013-2017 hajaasustuse programmist saadud toetuste summa veevarustussüsteemide-, kanalisatsioonisüsteemide-, juurdepääsuteede või
autonoomsete elektrisüsteemide parandamiseks.
Taotlusi võetakse vastu alalises elukohajärgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluse esitamise lõpptähtaeg on 11. juuni 2018 a.
Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid on kättesaadavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) kodulehel https://www.eas.ee/teenus/
hajaasustuse-programm/
Programmi kontaktisik: Marit Laast, e-post marit.
laast@viru-nigula.ee tel 32 29 631.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed ja autonoomsed elektrisüsteemid.

Kunda Linnaraamatukogus
toimub NutiAkadeemia koolitus

Kunda Linnaraamatukogu pakub alates 10. aprillist teisipäeviti kell 16.00 nutiseadmete kasutamise koolitust.
NutiAkadeemia kutsub koolitusele või nõustamisele nii
algajaid kui ka vähekasutajaid. Pakume näpunäiteid neile, kes juba kasutavad nutiseadmeid ja ka neile, kes ei ole
nutitelefoni või tahvelarvutit kasutanud või kasutavad
neid vaid helistamiseks ja sõnumite saatmiseks. Aitame
nutiseadmete abil oma elu mugavamaks ja nutikamaks
muuta!
Pakume nii individuaalse nutinõustamise võimalust
kui ka põhjalikumat nutikoolitust. Koolitusel tutvustame nutiseadme võimalusi (internet, otsing, äpid, e-kirjad, piltide tegemine ja jagamine), räägime lähemalt
erinevatest e-teenustest ning nende kasutamisest ja nutiseadme turvalisusest. Abistame isikutuvastusvahendite
Mobiil-ID ja Smart-ID kasutuselevõtmisel. Võta nõustamisele kaasa oma nutiseade.
Pane end NutiAkadeemias proovile ja juba mõne nädala pärast julged teha nutitelefoniga pangamakseid, saata
lähedastele pilte, vaadata tahvelarvutist videosid ning
palju palju muud.
Projekti viivad läbi Vaata Maailma SA, Swedbank Eesti, SEB, Telia, Elisa, ja SK ID Solutions.
Lisainfo ja koolitustele registreerimine telefonil 32
21 824, raamatukogu@kunda.ee või NutiAkadeemia kodulehel www.nutiakadeemia.ee

Aseris tähistati neljandat korda
rahvusvahelist lauatennisepäeva

Kokku osales 6 aprillil Aseri Vabaajakeskuses toimunud
rahvusvahelisel lauatennisepäeval 94 riiki 145 huvilisega ja peeti 460 üritust. Külas olid Viru-Nigula, Rakvere,
Jõhvi ja Läti lauatennisistid, keda tervitasid Viru-Nigula
vallavanem Einar Vallbaum ja Ida-Virumaa Spordiliidu
juhatuse esimees Arno Rossman.
Kõik soovijad said mängimist proovida ja treeneritelt
nõu küsida.

Lauatennis
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Lasteaed korraldas
maakondliku konverentsi
Lasteaia Kelluke pere
korraldas 15. märtsil
Kunda linna klubis
lasteaiaõpetajatele
maakondliku konverentsi „125 aastat
alusharidust Kundas“.

1893. aastal Kunda mõisa
ja tehase ühisest lasteaiast
(väikelaste koolist) tuule
tiibadesse saanud alushariduse areng on igal juhul
väärikas lugu, millest õppida. Sellesse aega on mahtunud terve rida õnnestumisi,
aga ka ränka tööd, millest
on jäänud jälg — enamasti
inimestesse, õnneks aga ka
paberile.
Tänu sellele said konverentsil osalejad põhjaliku
ülevaate Kunda piirkonna
alushariduse ajaloost ja tänapäevast, mida vürtsitasid
toredate vahepaladena saja
lasteaialapse vastused õpetaja Katri Vahesalu esitatud

küsimustele ning laste lau- reeritud lugusid
lud. Ajalooliste
„Haridussüsteemi võti
ja
ka
peitub eestvedajaks
kaasaegsemate
kasvamises“
fotodega
- Kaido Veski
illust-

vahendasid kuulajatele
õpetajad
Elle Türkel, Tiina
To m s o n ,
Eda Kiili

ja Heli Lauk.
Viru-Nigula valla hariduskomisjoni esimees Kaido
Veski mõtiskles oma ettekandes vastusteta küsimuste
üle, nagu näiteks, kui tihti
ja kui meelsasti me ajalugu
(ajaloost) õpime?
„Inimestena oleme laias
laastus juba viis tuhat aastat
omi avastusi ja mõttekäike üles püüdnud kirjutada.
Miks me aga endiselt küllaltki sageli katse-eksituse
meetodil käsikaudu kobades
edasi kipume liikuma?“ küsis Veski.
Huvitava konverentsi lõpetas üllatusesineja - EELK
Viru praost Tauno Toompuu,
kes arutles tõeliste asjade ja
kandvate väärtuste üle. Mis
on minu jaoks tõeline? Mida
ma tegelikult vajan? „Oluline on usaldus, muretsemine
ei vii kuhugi,“ – sellise tõdemuse said lasteaiaõpetajad kaasa koduteele.
VNT

Lapsesuu ei valeta
Lasteaialapsi
küsitles õpetaja
Katri Vahesalu.
Mis Sa arvad, kui vanaks
saab esimene lasteaed
Kundas?
100, 50, 40, 1- sest ta on
ju esimene, 10, 20, üle 100
ei saa olla, siis ta oleks ju
katkine. Ma arvan, et hääästi vana on. Ma olen siin niikaua juba maganud, et see
ongi juba vana.
Mis oli Sinu arvates vanasti lasteaias teisiti?
Olid puust mänguasjad,
mängumajad. Praegu teeme
liimiga tööd, vanasti tegid
ise mänguasju. Voodid olid
teistsugused, nööriga rippusid hällid. Kõik oli kivist,
voodid olid katkised, riided
ei olnud soojad, õues käidi paljajalu, süüa tehti oma
kätega ja ei olnud elektrit.
Ei olnud mingit vahet. Vanasti kasutati kartulikeldrit

ja maja oli teistmoodi. Suuri
klotse ei olnud. Kindaid ei
pandud radika vahele. Nukud võisid vanad olla. Siis
ei olnud pusled terved, olid
katkised. Emme rääkis (siis
ta oli noor, praegu ta on
vana, kohe hästi vana), et ei
käidud õues. Ma ei mäleta,
siis mind ei olnud olemaski.
Uusi poisse ja tüdrukuid ei
olnud ja ega ma väga ei tea,
sest siis ma ei käinud, see on
vana lugu.
Miks on kasulik lasteaias
käia?
Siin õpib palju numbreid
ja tähti, et koolis oleks lihtsam. Et emad-isad saavad
tööl käia, emad saavad lastest puhata. Siin saan kõhu
täis. Saab teha uusi asju,
näiteks, kuidas muru läheb
roheliseks. Siin teevad kokatädid head toitu. See on
lihtsalt seadus. Seal pead
kolm korda päevas sööma,
siis saad pikemaks ja no see
on sinu töö ka.

Mida teeb lasteaias direktor?
Vaatab, et õpetajad ei jätaks lapsi üksi, käsib koristajal kõik ära koristada.
Ütleb õpetajale, et lapsed
ei teeks mänguasju katki.
Vaatab kaamerast lapsi ja
emasid. Tegutseb ja vaatab, et lapsed ikka ära ei
läheks. Käib teistel külas,
küsib mingeid asju. Käib
lapsi uurimas ja õpetajaid
kontrollimas. Teeb seda,
mida ise tahab. Juhatab, ta
on lasteaias kõige tähtsam.
Kui tema sõna ei kuula, siis
ta võib vallandada. Valvab
vahest lasteaeda, märgib kui
uued lapsed tulevad lasteaeda. Uurib, kas lapsed on
head ja käib isegi söömise
ajal kontrollimas ja küsimas
lastelt, kas nad on head. Istub ja vaatab arvutist laste
kohta infot. Käib andmas
kogu aeg mingeid pabereid.
Vaatab, et keegi salaja välja
ei hiili. Teeb kontoritöösid.
Kirjutab paberi peale ja vaa-

tab ka arvutit ja siis prindib.
Kui Sina oleksid lasteaia
direktor, siis mida Sa teeksid teistmoodi?
Ma teeks nii, et lapsed ei
peaks magama ja et lõunasööki ei peaks ära sööma.
Ma paneksin head turvasüsteemid, lõunati paneksin väravad lukku, ainult emmed
saaksid sisse. Ma paneks
kohe igasse rühma tapeedi.
Siis ma mõned päevad võtaks lõunaune aja vähemaks.
Meil kõigil on kaks silma,
ühe silmaga ma mängiks telefonis ja teisega vaataks, et
keegi välja ei läheks. Ma ei
tahaks üldse direktor ollagi.
Kui vanalt võiksid lapsed
minna kooli?
6-8-aastaselt, 7- või 4-,
ah 10- võiks ka minna. 7aastaselt, sest siis oled õige
kooli pikkusega ja vanusega. 7-aastaselt, sest ma nägin, et 6-aastased olid veel
lasteaias.

Suurte Perede Ühendusel täitub veerandsada aastat
Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühendus saab sel aastal 25. aastaseks. Ühing
kuulub Eesti Lasterikaste
Perede Liitu, kellega koos
viime läbi erinevaid üritusi
ja heategevuslikke aktsioone teemal “Lapsed kooli!”
Selveris kogume koolikauba
annetusi, mida jagame ühenduse liikmete vahel. Samuti
aitame paljulapselistel peredel kirjutada erinevaid projektitaotlusi, näiteks KREDEX-ile toetuse saamiseks.
Korraldame ka mitmeid
üritusi, nagu vastlapäev,

emadepäev, isedepäev, jõulupidu ja koolitusi, näiteks
ühenduse suvekool jpt.
Kutsume Teid meiega liituma. Seda saab teha ainult
Rakveres büroos. Liitumismaks on 25 eurot ja aastamaks 40 eurot. Liitumiseks
peab peres olema neli alla
19-aasta vanust last või üksikvanem kolme lapsega.
Praegu on meie ühenduses
liikmeid umbes 1500 inimest ehk 130 peret.
19. mail toimub emadepäeva üritus. Osalustasu on 5 eurot. Küpse-

tame leiba, meisterdame
ehteid ja ehtekarpe jne.
6.-8. juulini toimub Mõedakal ühenduse XX suvekool.
Üritus on koos telkimisega,
Eesti Kaitseliit viib läbi koolituse.
Soovime kõigile rõõm-

sat kevadeootust ja palju
heatahtlikkust
lähedaste
suhtes. Märkame üksteist!
REET LAINLA

MTÜ LÄÄNE-VIRUMAA SUURTE
PEREDE ÜHENDUS

LÄÄNE-VIRUMAA BÜROO:
Jaama 35a, Rakvere.
Avatud E 10.00-13.00 ja T 10.00-15.30
Kontakt: e-post lvspy@hotmail.com ja
tel 515 4652
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Särtsakas ja toimekas ettevõtja Urve Hang
Meie särtsakas ja
toimekas Urve — sellisena tunnevad Sind
kohalikud inimesed.
Kõik, kes on Sinuga koostööd teinud, teenust tellinud
või muidu kokku puutunud,
teavad, et Sa oled alati abivalmis ja täidad tellimusi
nii varahommikuti kui ka
nädalavahetustel.
Sinult
ei tule kunagi vastust: “Ei
saa!” ning leiad alati lahenduse ka siis, kui mitu
tellimust ühele ajale satub.
Palun jaga meile oma
energiaallika
saladustmis motiveerib Sind olema
alati nii rõõmsameelne ja
vastutulelik?
Ma armastan lihtsalt oma
elu. Mõnikord võib elus
väga raske olla, aga kui mul
on katus pea kohal, olen
söönud, puhtad riided seljas
ja puhas joogivesi olemas,
soovin teistele head, hoolin, oskan andestada, olen
õnnelik lihtsate asjade üle,
hingan ... Saan teha seda,
mis mulle meeldib ja väärib
tegemist – püüan teha kõike
kogu südamest. Olen tänulik, nähes elu inspireeriva
ja värske pilguga. Mulle on
antud võimalus luua töökas,
usaldusväärne ja lojaalne
väike töökollektiiv. Nad on
tänulikud inimesed, kelle
sõnade soojus ja rahulolu
annavad tohutu energia ja
meele, mis paneb vara tõusma ja hilja voodisse (naerab) Ärka naeratusega ja
jaga seda ka teistega. Ei tohi
unustada kunagi, kes sa tegelikult oled.
Mis on kõige südamlikum

Energiat andev kevadine salat

Rohelisel salatipadjal kanasalat feta juustu,
punase riisi ja granaatõunaseemnetega
Kogus, kui külla tuleb neli sõpra:
200 g
2 tk
1 tk
4 spl
1 tl
1 tk
200g
200 g
100 g

Urve Hang

cateringi teenus Sinu äritegevuse ajaloos?
Kindlasti tulevad kõik
tellimused südamest- kui
teed tööd hingega, siis ka
lõpptulemus teeb klientidele
heameelt. Loomulikult teeb
rõõmu igapäevane eakate
toitlustamine, just valmistada mitmekesist ja maitsvat

toitu.
Väga südamlik ja meeldiv
oli koostöö Kodutunde saate
tegijatega- hea, et on olemas
abistavaid telesaateid ning
inimesi, kes töötavad “suure
südamega”.

1 tk

punast riisi
kanafileed
värskelt pressitud sidrunimahla ja riivitud koor
oliiviõli
mett
värske kurk
erinevat rohelist salatit
tükeldatud feta juustu
tükeldatud päikesekuivatatud tomateid
puhastatud granaatõun
Värskeid ürte
Maitsestamiseks soola ja
musta pipart
Praadimiseks õli.

VNT

Kaunite kontsertide sarja on oodatud artistid, kelle muusika kõnetab
Intervjuu Käsmu
kontsertide korraldaja Peep Veedlaga tegi
Meeli Eelmaa
Härra Peep, inimesed teavad Sind kui asjalikku nö
“Käsmu kontsertide ISA“.
Tutvusta meile, kuidas
Sa kunagi sellesse maailma sattusid, mis innustas
kontserte korraldama?
Kui nüüd alustada päris
algusest, siis sündmuste
korraldamise esimesed kogemused sain juba möödunud sajandi kaheksakümnendatel aastatel Kadrinas
Aarne Valmise kõrval, kui
korraldasime seal kolm-neli
aastat üle- Eestilisi noorte
mälumänge
Looduskaitsekilb ja Helikilb. Samal
perioodil said alguse ka
roheliste rattaretked, mida
korraldame koos Aarnega
siiamaani. Kontsertide korraldamiseni jõudsin palju
aastaid hiljem. Alles aastal 2003 oli esimene katse
suvetuuri “Rahvaeurokas”
näol, millele järgnesid 2004
suvetuur “Kassi saba alla” ja

2005 “Polyphon 2005”. Samal perioodil sai korraldatud mõned aastad Kadrinas
ka Viru Simmani nimega
rahvapidu. Aga murdeliseks
aastaks sai 2007, kui ühelt
poolt toimus viimane rattaretk Soome, millede korraldamises olin kümme aastat
osalenud ja teisalt olime
pojaga loonud ühise firma,
mille põhitegevuseks pidigi
saama kontsertide korraldamine.
Nii ka läks ning toimib tänaseni. Esimeseks ja kandvaimaks ideeks kujunes
festival Viru Folk, mille toimumiskohana oli kaalumisel ka Lammasmäe Viru-Nigula vallas. Esimesel Viru
Folgil aastal 2008 andsime
Käsmu meremuuseumi tagusel merelaval toimunud
kontsertidele ühiseks nimetuseks “Kaunid Kontserdid
Käsmus” ning aasta hiljem
alustasime selle nimetuse all
juba eraldi kontserdisarjaga
juuni alguses. Seega toimub
juunikuine kontserdisari tänavu kümnendat korda.
On Sul pikkade aastate

jooksul tekkinud ka oma
lemmik Eesti poplauljate
seas?
Lemmikutega on nii, et
neid ikka tekib, aga need
võivad ka muutuda. Lapsepõlvest on meelde jäänud
lemmikuna ansambel Toomapojad, nooruspõlves olid
lemmikuteks Joel Steinfeldt
ja Polyphon/Consilium.
Tänapäeval ei oska enam
kedagi lemmikuks pidada,
häid artiste on niivõrd palju. Aga kontserte korraldan
ja esinema kutsun ikka neid
artiste, kellest lugu pean ja
keda kõrgelt hindan. Ega
kõik nad ei saa endale võrdselt meeldida, aga eelduseks
on pigem see, et esitused
oleksid ausad ja professionaalsed.
Hetkel on TV3-s käimas
uus Superstaari konkurss,
mida Sina arvad sellest
konkursist ja selle vajalikkusest? Kui saate peaks
võitma meie oma maakonna neiu, siis kas kutsud
ta esinema oma kontserdisarja?
Üldiselt vaatan telekat

vähe ja kõikidel aastatel
pole seda konkurssi näinud,
aga võimalusel püüan siiski
jälgida. See on vajalik konkurss, sest aeg-ajalt tuleb
sealt ilmsiks suurepäraseid
talente, kes muidu poleks
ehk kunagi laiema avalikkuse ette sattunud. Möödunud
sajandi lõpul ja selle sajandi
algusaastatel juhtisin kümmekond aastat plaadifirmat
TopTen ning tegelesin ise
“staaride tootmisega”, siis
alguses veel selliseid konkursse polnud. Toona oli
hoopis raskem neid kõige
andekamaid üles leida. Aga
õnnestumisi oli, näiteks
Nightlight Duo andis meie
muusikamaastikule Tanja
Mihhailova, Vanilla Ninja
andis Lenna Kuurmaa ...
Käsmu
kontserdisarja
esinema pääsemiseks pole
kindlasti vajalik superstaarikonkursi võit ega ole primaarne ka päritolu. Ennekõike peab see artist esitama
muusikat, mis Käsmu publikut kõnetab.

Pese riis külma veega ja keeda soolaga
maitsestatud vees 30 minutit.
Lõika kanafileed pooleks ja töötle lihahaamriga ühtlase paksusega tükiks. Maitsesta
soola ja pipraga. Kuumuta pannil õli ja prae
kanafileed mõlemalt poolt, kuni on tekkinud
kuldne koorik ja kana on seest küps. Piserda
sidrunimahlaga.
Sega omavahel salatikastme ained: sidrunikoor ja mahl, oliiviõli, mesi, sool ja pipar.
Kurna riis ja jahuta veidi.
Kalla salatikaste soojale riisile ja sega kõik
läbi.
Säti taldrikule salatilehed, sinna peale tõsta
punane riis, tükeldatud kurk, feta, päikesekuivatatud tomatid, granaatõunaseemned ja
kõige peale kanafilee.
Puista peale meelepäraseid värskeid ürte ja
serveeri kohe.

TASUB TEADA

Tere tulemast Viru Rallile 2018!

Virumaa autorallide traditsioon algas 1977. a kui siin
korraldati esmakordselt sportralli „Estonia 77“. Võistluskeskus asus Vinni Spordihoones (tänane Vinni Spordikompleks) ja selle ühe võistlusega selgusid ka Eesti
meistrid. Ka tänasesse korraldustoimkonda kuulub veel
inimesi, kes korraldasid või osalesid 1977. a rallil, seega
on Viru Ralli korraldajatel kogemusi juba üle 40 aasta.
Siinsed huvitavad, kuid ka sõitjatele ja autodele väga
nõudlikud metsateed on teada-tuntud üle Eesti.
Sel korral on Viru Rallil pakkuda Teile nii mõndagi uut
kui ka klassikalist vana. Publikumagnetiteks on kindlasti reedel, 15. juunil toimuv Kunda linnakatse ja ralli
keskmeks olev Kehala ring, mida läbib kaks kiiruskatset Vinni kiiruskatse osana laupäeval, 16. juunil. Kõige
viimase kiiruskatsena toimub publikukatsena paarisrada,
kus kaks ekipaaži lähevad korraga rajale. Samuti autasustame absoluutarvestuse esimest kuut ekipaaži kohe
peale viimast kiiruskatset Kehalas. Kehala ringile ootame kuni 3000 pealtvaatajat. Ralli hoolduspark, nagu
viimasel viiel Viru Rallil, asub OG Elektra tööstuspargis
Tobia külas.
Ootame kaasa elama!
KORRALDAJA VIRU RALLI 2018
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Kunda jõe looduskaunis orus
asub Lontova seikluspark

Ettevõtja Revo Koha sai seikluspargi ehitamise idee Taimaad külastades. Kodupaik aitas ideed süvendada ja nii
unistus täituski. Samas asub ka Blücheri kohvik, mis on
külastajatele avatud aastaringselt, sest seikluspark saab
Eestimaa heitlikest tingimustest sõltuvalt toimida vaid
kevadest sügiseni.
Seikluspargis leiavad tegevust kõik - väikesed mudilased on oodatud laste rajale ja vanemad inimesed jalutusrajale loodust nautima. Seiklushimulistele pakub park
aga mitme erineva raskusastmega radasid- üle jõe on ehitatud puult-puule rada, väga eriline atraktsioon on jalgrattasõit üle Kunda jõe ja seda 200 m kõrguselt. Vaated,
mis avarduvad üleval jalgrattal olles, on muidugi asendamatud ja väike adrenaliin selle juures tühiasi.
Lisaks muudele radadele on seikluspargis ka meeskonnarada, mis sobib hästi näiteks kollektiividele või klassigruppidele üksteise proovile panekuks ja teada saamiseks, kas sõber sõpra ikka aitab?
Seikluspark avab aktiivse hooaja 1. mail, kui on ka
pargi 7-aastane sünnipäev. Sellel päeval viiakse läbi perepäev, kuhu ootame lapsi koos ema ja isaga. Lontova
Kratt on seekord välja mõelnud kuhja tagurpidi tegevusi,
mida jagub kõigile ning torti pakutakse ka.
Jääme siis seiklusteni!
www.lontovaseikluspark.eu

Üleskutse ühisloomingule

Viru-Nigula Hariduse Selts tegeleb juba mitmendat aastat kolhoosiaegsete mälestuste talletamisega. Kogutud
on 70 inimese intervjuud, milles nad räägivad oma tegemistest kolhoosis. Ometi jääb toimetamisel mulje, et
suur osa igapäevaeluga seotud omaaegseid probleeme
jääb kuhugi varju ja nende lugudega ei seondu otseselt
ühtegi konkreetset fotot. Tänasel noorel pole olemasolevat materjali põnev lugeda, kuna tal puudub ettekujutus,
kuidas kolhoosiajal tegelikult elati. Seetõttu sooviksime
koguda täiendavalt perekondlikke ja olustikupilte, mis
kajastaksid võimalikult värvikalt elu-olu Viru-Nigula
piirkonnas aastatel 1940 – 1991.
Kutsume üles kõiki kodanikke, eriti aga endiseid kolhoosi liikmeid, üle vaatama oma fotoalbumeid, et avastada sealt parimaid pilte elust olust nõukogude ajal.
Ootame lugusid koos piltidega Viru-Nigula raamatukokku hiljemalt 9. maiks, et saaksime teha konkursist
kokkuvõtte. Hariduse Selts paneb välja ka auhinna parimale fotole ja/või loole, mis antakse üle valla kodupaiga
päeval, 11. mail.
TINGIMUSED:
• Foto originaalina või skaneeritud resolutsiooniga 5000
pikslit.
• Selgitav tekst vähemalt pool A4 lehekülge. Soovitavalt
võiks lugu olla mingi konkreetse sündmuse või juhtumiga seotud.
VALDKONNAD:
• Pereelu tähtsündmused (sünd, pulm, surm)
• Sport, pidu, meelelahutus, vaba aeg
• Lapsed ja nende mängud
• Talumajapidamine nii seest kui väljast
• Loomade pidamise ja põlluharimisega seonduv individuaalmajapidamises
• Isiklikud sõiduvahendid, nende soetamisega seonduvad
lood.
Materjali saab tuua tööpäevadel Viru-Nigula, Kirikaia
2 proua Sirje Pärna kätte või saata e-postile ene.ehrenpreis@viru-nigula.ee
Info tel 5330 5730 Ene Ehrenpreis

Liigume terviseks!
Kevade saabumisega tärkab paljudes inimestes soov
alustada tervisespordiga ja
veeta enam aega väljas. Iga
veedetud minut korteri või
majaseinte vahelt eemal,
värske õhu käes on väga
oluline nii noorte kui ka vanemate inimeste tervisele.
Inimeste harjumused, tervislik seisund ja treenitus on
väga individuaalsed. Paljud
inimesed saavad koormuse
ainuüksi aiatöödega ja aega
eraldi jooksmiseks või jalutamiseks ei jätku. Need, kellel puudub koduaed või kes
teevad pigem vaimset tööd,
peaksid kindlasti iganädalaselt leidma aega mõneks
pikemaks
jalutuskäiguks
või kergeks sörkjooksuks.
Nagu eelnevalt mainisin, on
kõik väga individuaalne ja
võib esineda piiranguid, mis
jooksimise kui spordiala välistavad. See aga ei takista
igal nädalal oma kalendrisse
plaanida tervisekõndi. Leidke aega iseendale – jalutuskäigu, olgu selleks kaupluse
külastamine, lapse, lapselapse või sootuks lemmikloomaga jalutamine - kõiki
neid igapäevaseid olulisi
tegevusi on võimalik hästi
planeerides ühendada.
Jooksmine tervisespordina on üks kõige kergemini kättesaadav spordiala.
Treenimiseks pole tingimata vaja kaaslasi, kuigi rühmas on palju lihtsam end
motiveerida. Suveperioodil
piisab headest jooksutossudest, külmema või vihmasema ilma korral peaks olema
hästi hingav dressipluus.
Käies jooksmas enda tervise
nimel, ei ole kindlasti esmatähtis soetada kõige tuntumate firmabrändide varustust. Eelkõige peab olema
soov end proovile panna,
jätkata sihikindlalt treenin-

guid ja seejärel võib soetada
jooksuvarustust, mida spordipoed laias valikus pakuvad.
Olles ise kooliajal tegelenud väga erinevate spordialadega, pean üsna noore
inimesena tunnistama, et
argitöö muutis ka mind 3-4
aastaks üsna laisaks. Eelmisel kevadel otsustasin end
taas „kätte võtta“ ning alustasin lihtsate, 5-7 km pikkuste jooksuringidega. Treeningute pikkus kasvas ja see
punkt, kust hakkas tekkima
areng ja füüsiline vorm, andis juurde palju enesekindlust. Inimesed on erinevad,
kuid mina olen rakendanud
enda motiveerimiseks erinevate eesmärkide seadmist
võistluste näol. Viru-Nigula inimesena soovisin alati olla stardis Viru-Nigula
rahvajooksul, mis eeldas, et
vähemalt suve keskel pidin
esimesed jooksukilomeetrid
ette võtma. Eelmisel aastal
Kunda Linna jooksul osaledes sain kevadel külge
mõnusa jooksupisiku. Seejärel otsustasin vähemalt
paar korda nädalas jooksmas käia, eesmärgiga ennast
proovile panna Rakvere
Ööjooksu poolmaratoni distantsil. Juulis sattusin plaaniväliselt Võsule jooksma
poolmaratoni, mis õnnestus
väga hästi. „Süües kasvab
isu“ ning minu salaplaan,
joosta sügisel esimene täispikk maraton ehk 42,2 km,
tundus aina reaalsem, Rakvere poolmaraton augustikuus pidi olema maratonidistantsi peaproov. Ilmselt
paljud mäletavad, milliseid
elamusi pakkus eelmisel
aastal Ööjooks. Raju ilmaga
kaasnenud positiivsed emotsioonid jäid sellistena meelde alatiseks. Järgmine samm
oli SEB Tallinna maraton,

mis oli minu elu esimeseks
täispikaks maratoniks nelja poolmaratoni järel. Selle
kogemuse kirjeldus paraku
tänasesse lehte ei mahu ja
vajaks eraldi käsitlemist.
Ütlen vaid niipalju, et see
oli suurim eneseületus, mida
olen sportides kogenud. Finišeerimine maratonil andis
tohutu motivatsiooni järgmisel hooajal uuesti starti
minemiseks.
Miks ma tõin sellised isiklikud näited? Minu eesmärk
on viidata sellele, et veel
2017. aasta aprillikuus ei olnud ma läbinud mitte ühtegi jooksukilomeetrit. Sama
aasta septembris aga jooksin
elu esimese maratoni, püstitades endale suveperioodiks
järjest uusi verstaposte soovitud tulemuseni jõudmiseks. Minu side spordiga on
olnud tihedam ja eesmärki
oli lihtsam saavutada. Mõnele vähem sportlikumale
inimesele võiks „maraton“
piirneda kasvõi 7-8 km
sörkjooksu läbimisega, mis
on samuti super tulemus.
Inimeste füsioloogilised
eeldused ja tervis on väga
erinev, seega kindlasti ei
kutsu ma kõiki ette võtma
niivõrd karmi katsumusi.
Kutsun kõiki rohkem väljas
viibima ja tervisespordist
lugu pidama, milleks annab
suurepärase võimaluse tänavu esmakordselt toimuv
Lääne-Virumaa jooksusari.

REGISTREERIMINE
Lemmikloomaregister LLR
on suurim üle-eestiline
lemmikloomade
register.
Kõik Viru-Nigula valla loo-

maomanikud saavad LLRi
e-teenindusest ise oma looma registrisse kanda, tutvuda oma registreeritud
loomade andmetega ning
uuendada vajadusel oma
kontaktandmeid.
Looma
registreerimine on Viru-Nigula valla elanikule tasuta.
Soovitame kõikidel elanikel kontrollida, kas nende
kiibistatud loom on kor-

Algselt oli miinimumeesmärk sarjaks ühendada meie
valla kolm traditsioonilist
jooksu. Aga „süües kasvas
isu“ ning jooksusarja loomisel lõime käed ka kolme
jooksu korraldajatega naaberomavalitsustest.
Lääne-Virumaa jooksusari koosneb kuuest etapist.
Lisaks meie valla jooksudele (Kunda Linna jooks, Viru-Nigula rahvajooks, Aseri
savijooks) on sarjas Kadrina
Paisjärve jooks ning Rakvere ja Tapa rahvajooksud.
Esimene etapp toimub juba
29. aprillil Kadrinas. Kutsun siinkohal tutvuma jooksusarja infoga veebiaadressil www.nelson.ee ja loodud
sarjast osa võtma. Igal
jooksul on lastedistantsid,
noortejooks, põhidistants ja
kõndimine – seega saavad
osaleda kõik, olenemata
treenitusest. Sarja eesmärk
on terviseedendamine ja
kõikidele huvilistele toredate liikumisürituste korraldamine. Neid, kes kogu sarja
ei soovi või ei saa kaasa
teha, kutsun välja osalema
meie valla etappidel. Kunda
Linna jooksule antakse start
staadionil 27. mail, märkige
see üritus oma jooksu või
tervisekõnni kalendrisse!
AINAR SEPNIK

VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS
SPORDIJUHT

LÄÄNE-VIRUMAA JOOKSUSARI:
29. aprillil 5. Kadrina Paisjärve jooks
27. mail 28. Kunda Linna jooks
12. augustil 19. Viru-Nigula rahvajooks
7. septembril 20. Aseri Savijooks
16. septembril 34. Rakvere rahvajooks
30. septembril 12. Tapa valla rahvajooks

Ärge unustage oma lemmikloomi!
Riikliku tauditõrje programmi raames teostatakse
lemmikloomade marutaudi vastast vaktsineerimist.
Käesoleval kevadel osutab
teenust Viru-Nigula vallas
loomaarst Viivo Võlu. Marutaudi vastane süst on tasuta Tasu eest on võimalik
lasta teha ka kompleksvitamiinisüsti ja loomi kiibistada.
Viru-Nigula vallas pakutakse käesoleval kevadel
teenust kolmes punktis:
Teisipäeval, 1. mail kell
10.00 Kundas. Kogunemine
staadioni esisel platsil.
Laupäeval, 5. mail kell
14.00 Aseris. Kogunemine
bussijaama platsil.
Laupäeval, 5. mail kell
16.00 Viru-Nigula alevikus.
Kogunemine kiriku kõrval
Kalvi tee äärsel platsil.
Probleemide korral või
lisainfo saamiseks palume pöörduda Viivo Võlu
poole telefonil 516 1515.
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rektselt registreeritud ning
vajadusel seda ise teha.
KUIDAS REGISTREERIDA OMA LEMMIKLOOM?
Mine veebiaadressile www.
llr.ee/E-teenindus
Logi sisse oma ID-kaardiga LLRi e-teenindusse.
Kui Sinu nimel on juba
mõni lemmikloom, kuva-

takse Sinu andmed ning
Su lemmiklooma andmed.
Uue lemmiklooma registreerimiseks palun vajuta nupule „Registreerin uue kiibitud looma“.
Sisesta lahtrisse oma looma kiibi number (see on
15-kohaline
numbrikombinatsioon) ning vajuta
„Kontrollin kiibi numbrit
registrist“ nupule.
Avaneb looma registreerimisvorm, täida nõutud lahtrid ning „Salvesta“ andmed.
Enne salvestamist veendu,
et kõik andmed said ikka
korrektselt kirja.
Kui loom on registrisse
kantud, siis näed ta andmeid ka „Loomade nimekirjas“. Täpsem info avaneb,
kui vajutad looma nimele.
Korduma Kippuvad Küsimused registri kohta:
www.llr.ee/KKK
Kui puudub interneti kasutamise võimalus ja oskus,
tuleb täita vastavasisuline
taotlus vallavalitsuses ja teie
loom kantakse registrisse.
Registrisse saab kanda ainult kiibistatud lemmikloomi.

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Aseris töötab maailma suurima
tellisetootja moodsaim tehas
AS Wienerberger
koos oma kolme
esindusega Eestis,
Lätis ja Leedus kuulub Wienerberger
Group’i, mis on oma
203 tehasega 30 riigis
maailma suurim tellise- ja Euroopa suurim
keraamiliste katusetellise tootja.

Wienerberger Group investeeris Eestisse aastal 2005,
ehitades Aserisse kontserni moodsaima tellisetehase. Eestisse investeerimise
kasuks otsustati peamiselt
järgmistel põhjustel: suurepärane makroökonoomiline
keskkond, korralik haridus –
ja tervishoiusüsteem, e-riik,
modernsed ja läbipaistvad
institutsioonid ja konkurentsivõimeline maksusüsteem.
Läbipaistvad struktuurid ja
digiallkirjastamine on e-riigi alustaladeks ja Eestis toimub see edukalt – jääb ära
üleliigne bürokraatia ning
dokumentide ja otsuste vormistamine käib kiirelt ning
adekvaatselt. Digitaalne infrastruktuur on Eestis väga
heal tasemel.
Aseri tellisetehase suur
võimsus võimaldab varustada kogu Baltikumi. Lisaks
Eestile saame suurendada tarneid ka Lätti, Leetu
ja Venemaale, kindlustades
seeläbi piirkonnas oma turupositsiooni. Rahuldamaks

LÜHIDALT

Spordiuudis

Eestimaa spordiliidu “Jõud“ noorte meistrivõistlustel
lauatennises 17. märtsil Aseris saavutas Vasta kooli 1.
klassi õpilane Angela Laidinen 2007. a sündinud ja nooremate klassis pronksmedali, olles ise sündinud 2010. a.
Samas vanuseklassis poistele saavutas Vasta kooli 4.
klassi õpilane Roomet Leinbock tubli neljanda koha ehk
siis anti talle teine pronksmedal.

Volbriöö jooks

jätkuvalt suurenevat nõudlust looduslikust ja samas
ainulaadsete
omadustega
ehitusmaterjali järele, toome
Eestisse telliseid, sillutuskive, katusekive ja kärgplokke
ka Soome, Saksamaa, Poola, Hollandi, Belgia ja teiste
Euroopa riikide tehastest.
Tööjõuturul on Eestis
võtmesõnadeks oskuslikud
ja kõrge profiiliga töötajad,
keda jagub paraku ainult
suurtesse linnadesse, seetõttu tuleb Aseris tehases
pingutada, et hoida olemasolevaid töötajaid. Me pakume oma töötajatele laias
valikus
ettevõttesiseseid
ja -väliseid õppe- ja koolitusvõimalusi, näiteks too-

teesitlusi, projektijuhtimise
tööseminare või esitlustehnika seminare. Wienerbergeri Ready4Excellence
programm tuleviku talentidele annab võimaluse personaalseks arenguks ja piiriüleseks teabevahetuseks
rahvusvahelises keskkonnas.
Wienerberger AG on ülemaailmne ehitusmaterjalide
ja infrastruktuuri lahenduste pakkuja, mille peakontor
asub Austrias Viini Wienerbergi piirkonnas, millest
tuleneb ka ettevõtte nimi.
Wienerberger on ainuke
rahvusvaheliselt tegutsev
ja ühtlasi maailma suurim
keraamiliste ehitusplokkide

tootja, kuid on turuliider ka
fassaaditelliste ja keraamiliste katusekivide, plastikvõi keraamiliste torusüsteemide ning keraamiliste ja
betoonist tänavakivide tootmises. Kuna ettevõte asutati aastal 1819, jääb Wienerbergeril seljataha juba
peaaegu 200 aastat edukat
äritegevust. Wienerbergeri
201 tootmiskoha 2015. aasta
müügitulu oli 2972 miljonit
eurot, põhitegevuse ärikasum enne kulumi arvestamist 370 miljonit eurot.
Rohkem
informatsiooni Wienerberger AS
kohta leiate kodulehelt
www.wienerberger.ee

Karakteriga on ta varemgi
koostööd teinud ja põhjendab oma kaasalöömist järgmiselt: „Kunagi küsiti Voldemar Pansolt, et mis vahe
on professionaalsel näitlejal
ja harrastusnäitlejal? Panso
vastas:
„Professionaalset
näitlejat ei saa kuidagi lavale, aga harrastusnäitlejat
ei saa kuidagi lavalt ära.“
Kuigi selles ütlemises on
ilmselt ka üksjagu tõtt, pole
kahtlustki, et Karakteri
näitlejad on oma suhtumiselt väga professionaalsed
ja asjaolude teistsugusel
kokkulangemisel võinuks
mitmedki nendest ka kut-

selises teatris läbi lüüa.“
Kuigi prooviperioodil oli
palju tööd nii kärpimise kui
prooviaja leidmisega, meenutab näitleja esietendust
siiski rõõmuga: „Publiku
vastuvõtt ja tagasiside ületas kõik minu ootused. Loen
seda etendust kindlasti suureks kordaminekuks. Eriline tänu ja kiitus muidugi
Ivo Leegile, kes kogu tükki
hiilgavalt veab. Saan aru, et
peaaegu samamoodi nagu
Karakteritki.“
Ivo Leek ise kommenteerib oma rolli aga järgnevalt:
„Minu tegelane selles etenduses, George Pidgen, on

Meil on hea meel teada anda 28. aprillil Kundas toimuvast Volbriöö jooksust - nõiapeost. Meie tore traditsioon
toimub kodulinnas kolmandat aastat. Kutsume teatejooksust osa võtma neljaliikmelisi meeskondi!
Start antakse sel õhtul kell 20.00 Põdra pubi (Jaama
tn 6) eest ja finišiks on sama koht. Jooksurada kulgeb
mööda linna tänavaid (täpne plaan FB-s). Enne jooksu
koguneme kella 19.30-st Pubi juures, kus teeme sooja ja
jagame infot.
Volbriöö jooksu korraldajaks on PÕDRA PUBI koos
VIRU-NIGULA VALLAGA ning kaasa aitavad paljud
vabatahtlikud. Võistkonnad võistlevad neljas erinevas
kategoorias: asutused ja ettevõtted; lapsed ja noored;
nõiakostüümides tegelased ja kõik teised täiskasvanute
grupid.
Sellel võistlusel pole peamine mitte võit, vaid osavõtt.
Aga loomulikult on võitjatele välja pandud auhinnad
ja stiilseimatele nõidadele preemiad. Tulge ka teie oma
mees-, nais- või segavõistkonnaga võistlema ja osa saama lõbusast teatejooksuvõistlusest!
Volbriöö jooksuni on jäänud veel nädal, mis on paras
aeg kostüümide väljavalimiseks ja trenni tegemiseks, et
siis juba asuda rõõmuga rajale!
Registreerimine ja info: podrapubi@gmail.com, spordikeskus@viru-nigula.ee või telefonil
5331 4343, 565 5316, 5343 1400
Ootame teie kõnet enne 25. aprilli.
TEIE PÕDRA PUBI

Karakter teater Cooney komöödiaga Kunda ringreisil
29. aprillil külastab Karakter teater Kunda Linna Klubi oma menuka komöödiaga
„Igaühele oma“. Ray Cooney komöödia keskmes on
poliitik, kelle valed ja varjamised muudavad isegi armukolmnurga ümarjooneks.
Eesti tuntud seriaalidest
armastatud näitleja Tarvo
Sõmer mängib hittkomöödias Briti siseministri asetäitjat Richard Willeyt. Lavastus räägib sellest, kuidas
Richard saabub töökohustuste tõttu oma naise Pamelaga Londoni kuulsasse
Westminsteri hotelli. Tegelikult plaanib aga Richard
sooritada väikese kõrvalhüppe peaministri sekretäriga. Nagu elus ikka, ei kulge
kõik aga sugugi plaanipäraselt.
„Kuna häid komöödiaid
pole kunagi liiga palju, siis
pakkusin idee teha komöödiat välja trupi lavastajale
Tiit Altele, kes leidis ka sobiva teksti. Karakteri trupis
on küll 20 näitlejat, kuid
üheks peaosaliseks kutsusime Tarvo Sõmeri Rakvere
teatrist, mis osutus igas mõttes õnnestumiseks. Lisaks
heale rollisooritusele andis
Tarvoga töötamine palju
juurde ka trupile,“ meenutab
lavastaja Aavo Soots lavastuse sünnilugu.
Tarvo Sõmer meenutab, et
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härra Willey erasekretär. Ta
on viisakas, aus ja lojaalne noormees. Emaga koos
elamine on ta lihtsalt pisut
eluvõõraks muutnud. Peategelane paneb George väga
keerulisse olukorda, mille tõttu seni aus noormees
on sunnitud valetama. Vale
hakkab aga veerema nagu
lumepall ja seda peatada
pole enam kellegi võimuses.“
2017. aastal esietendunud
komöödiast kujunes väga
menukas etendus, mis naerutas inimesi pisarateni ja
tekitas palju kõneainet. Seetõttu võttis Karakter vastu
otsuse teha sel aastal Eesti
ringsõit, et viia nalja ja naeru inimesteni ka väljaspool
Virumaad.
Karakter teater sai sel aastal viieaastaseks. Selle ajaga
on mängitud palju erinevaid
lavastusi, mille hulgas on
olnud nii külajante kui klassikute teoseid. Näitetrupi
näitlejatest on kasvanud nii
lavastajaid kui ka kunstnikke. 2018. aastal võideti
koostöös Leedu lavastajaga
üleriigilisel harrastusteatrite
festivalil peaauhind grand
prix lavastusega „Mida talle
öelda ehk Tigu“.
KAIDO PIIROJA

KULTUURISÜNDMUSED
P 22. aprill kell 13 Kunda Linna Klubi
KÜG Teatri- ja muusikapäev
23.-27. aprill iga päev kell 16 Kunda Noortemaja
Koolivaheaja sündmused
K 25. aprill kell 12 Viru-Nigula Rahvamaja
Pannkoogipäev
K 25. aprill kell 18 Viru-Nigula Rahvamaja
Koolinoorte disko
R 27. aprill kell 18 Kunda Linna Klubi
Laste kinoõhtu: Appi, ma kahandasin oma vanemad
L 28. aprill kell 13 Kunda Linna Klubi
Viru-Nigula valla lusikapäev
P 29. aprill kell 17 Kunda Linna Klubi
Ray Cooney “Igaühele oma”
Karakter MTÜ esitleb: Eesti tuntud seriaalidest armastatud näitleja Tarvo Sõmer, mängib hittkomöödias Briti
siseministri asetäitjat Richard Willeyt.
E 30. aprill kell 19 Kunda Linna Klubi
Kogumiku „Letipea Ja Lood“ esitlus
R 11. mai kell 18 Viru-Nigula Rahvamaja
Vasta kooli kevadkontsert
L 12. mai kell 9 Viru-Nigula
Nigulapäeva laat
L 12. mai kell 20 Viru-Nigula Rahvamaja
Nigulapäeva peoõhtu
P 13. mai kell 15 Kunda Linna Klubi
Emadepäeva kontsert
L 18. mai kell 17 Viru-Nigula
Laste muusikapäev
L 19. mai kell 18-22 Kunda Tsemendimuuseum
Muuseumiöö “ Öös on pidu“
L 19. mai kell 17 Viru-Nigula Rahvamaja
Viru-Nigula Segakoori 30. juubelikontsert
L 19. mai kell 19 Kunda Külaselts
Emadepäeva pidu. Tantsuks ans. Törts
L 26. mai kell 11 Kunda linn
Kunda linna päev: vallajuhtide kohvik, keskväljaku
kontsert ja õhtune tantsupidu
T 29. mai kell 18 Kunda Ühisgümnaasium
Kunda Muusikakooli kevadkontsert
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OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215
51 45 215
info@est-land.ee

REKLAAM
VIRU-NIGULA
TEATAJAS
Küsi lisa

reklaam@viru-nigula.ee

Vee- ja kanalisatsioonitorustike,
septikute, biopuhastite ja
kogumismahutite paigaldus
htr@htr.ee, tel 564 1485.
RAKVERE
Hinnapäring www.htr.ee

INFOPÄEVAD
Viru-Nigula valla mittetulundusühendustele
toimuvad
neljapäeval, 10. mail kell 14-17 Kunda Seltside majas (Mäe 11) ja
kolmapäeval, 16. mail kell 14-17 Kõrtsialuse Külastuskeskuses (Kõrtsialuse küla).
PÄEVAKAVA:
1.Tutvumine, kogemuste vahetamine ja arutelu.
Missugused on ühenduste peamised tegevused,
probleemid ja soovid? Milliseid koolitusi ja millal
korraldada? Kas, kui tihti ja millises vormis peaksid
toimuma kogemuskohtumised (kohapeal ja üle
maakonna) jne. Küsimused ja ettepanekud Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse MTÜ-de
konsultandile Kaoke Kärdile.
2.Energiapaus.
3.Ülevaade ühenduste peamistest rahastamisvõimalustest.
4.Kokkuvõte, edasine tegevusplaan.

JÄÄGRI GRILL
OTSIB KOKKA!
Otsime kokka, kes omab
väljaõpet, kogemust
ning eelkõige kirge toidutegemise vastu.
Huvi ja küsimuste korral
tule kohale või helista
Kallele 5163192.
CV võib saata ka aadressil info@jaagrill.ee.
Asume Lääne-Virumaal, Viru-Nigula
vallas, Kõrtsialuse külas.
Tallinn-Narva maantee
127-l kilomeetril!
www.jaagrigrill.ee

Infopäevade ladusamaks korraldamiseks palun
registreeri ennast hiljemalt 7. maiks e-posti teel:
eve@viru-nigula.ee , teatades nime, kontaktandmed
(tel, e-post) ja millisel infopäeval osaled (Kundas
või Kõrtsialusel).

TULE KOOS PEREGA

JÜRIÖÖMATKALE,

mis toimub 23. aprillil 2018 Viru-Nigulas.
Kohtume Maarja kabeli juures,
start ühismatkale antakse kell 19.00
Võta kaasa tõrvik ja hea tuju!
Matka korraldab Naiskodukaitse Viru-Nigula jaoskond

Helis stuudiovoorus esitamas laulu “Chandelier”.

Üksteist küsimust Helisele
Helis Järvepere-Luik on kauni lauluhäälega
Kunda Ühisgümnaasiumi lõpuklassi õpilane,
kes valmistub gümnaasiumi lõpetamiseks.
Ühtlasi on Helis saate «Eesti otsib superstaari»
üks osalejatest ja finaali pääsenutest. Esitasime
Helisele 11 küsimust superstaarisaate, tema
kodukoha ja eeskujude kohta.
Mis tunne oli seista oma
koolikaaslaste ees ja tunda, et terve kool on Su selja taga kaasa elamas?
Arvasin alguses, et kui
selline kogunemine ja filmimine koolis korraldada,
siis sinna tulevad heal juhul
mõned nooremad klassid ja
veel paar üksikut vanemat
õpilast. Tegelikkuses, kui
lavale jõudsin, tundus küll,
et enamik koolist oli kohal
ning see oli mulle uskumatult suureks üllatuseks.
Vägev tunne, kui mu kaasõpilastele läheb korda minu
teekond ning nad soovivad
mind igati toetada. Olen
väga tänulik selle eest.
Mis põhjusel valisid just
Sia loo “Chandelier” stuudiovoorus esitamiseks?
Ausalt öeldes mulle varasemalt “Chandelier” väga
eriliselt peale ei läinud, aga
kui jõudis kätte aeg stuudiovooru laulu valida, siis
sattusin mingil moel selle
loo peale. Mõistsin selle sõnumit ning see sobis mulle.
Tundsin, et mul on seda mugav laulda ja selle sõnadele

kaasa mõelda.
Keda pead staarisaates
oma suurimaks konkurendiks? Miks?
Nad on kõik minu jaoks
väga võimekad ja erilised noored lauljad, kellel
on väga palju potentsiaali,
seega on nad kindlasti kõik
koos mulle suurteks konkurentideks. Eraldi tooksin
välja Merilini, sest ta suudab suurema vaevata laulda
kõrgeid ja võimsaid noote
ning lisaks on ta lavaliselt
väga julge.
Kui Sinust saab Eesti järgmine superstaar, siis kuhu
teeksid esimese reisi Nordica pardal?
Kui kuulsin, et võitja saab
aasta aega lennata ükskõik,
kui palju ja kuhu, siis olen
ma juba ammu enda peas
mõelnud, et kui ma võidaksin, siis ma läheksin esimesena kindlasti Londonisse.
Kes on su eeskuju? Miks
just tema?
Minu kõige suurem eeskuju on mu ema. Ta on alati

nii abivalmis, siiras ja heatahtlik. Kasvõi südaöösel
on ta valmis kodust välja
astuma, et minna kellelegi
appi või kedagi näiteks koju
viia. Tahan olla samuti selline inimene, kes on alati pühendanud ennast teiste heaolule ja aitamisele. Samuti
on ta mulle eeskujuks oma
töökuse ja järjekindlusega.
Ta suhtub kõigesse, mida
ta teeb, väga vastutustundlikult ning tõsiselt. Selline
suhtumine aitab kindlasti
väga palju kaasa ka laulja
karjääris. Mu ema on mulle kõige lähedasem inimene
ning talle võin ma vabalt
rääkida absoluutselt kõigest.
Millise Eesti artistiga ennast võrdleksid?
Ma ei tahaks ennast kunagi kellegagi võrrelda, kuna
iga artist või muusik on tegelikult nii erinev ning igaühel on oma lugu sõltuvalt,
millest ta muusikat teeb.
Pigem mõtlen ma seda nii,
et see, kelle muusika ja looming mulle meeldib, teda
ma ka rohkem kuulan ning
tema moodi tahan ma ka ise
kunagi muusikat teha või
laulda.
Kirjelda, mida tundsid
hetkel, kui kuulsid oma
nime finaali pääsenute
hulgas?
Tunnistan ausalt, et ma ei
oodanud seda üldse. Pidasin
teisi tüdrukuid nii võimekateks, et ma elasin vahest

hea meelega neile kõigile
rohkem kaasa kui iseendale.
Selle tõttu olin ma tegelikult
enne vastuse väljaütlemist
enda sees kindel, et viimane
nimi on Merilin, kuna minu
arvates oleks ta esimesena
finalistikohta väga väärinud.
Kuid läks nii, et edasipääsejaks olin mina ning ma olen
siiralt nii tänulik kõikidele
inimestele, kes andsid mulle
oma hääle.
Kas nõustud väitega, et
väiksemas kohas on lihtsam silma paista?
Kindlasti on väiksemas
kohas kergem silma paista,
seda panin ma tähele juba
päris alguses, kui saatesse
läksin. Väiksemates kohtades tunduvad inimesed
rohkem ühtehoidvamad ja
üksteist toetavamad. Kui ma
elaksin Tallinnas, siis ei hooliks ilmselt nii mõnigi teine
tallinlane sellest, et ma elan
temaga samas linnas. Seal
on lihtsalt kõik inimesed
võõrad. Väiksemates paikades on hoopis vastupidi,
kuna seal on vähem inimesi
ning seetõttu ka vähesemad
jõuavad sellisesse kohta
nagu telesaade. Sellepärast
on nad ka toetavamad, kuna
nad tunnevad mu kergemini
ära ning kindlasti on neilgi
lahe mõelda, et siit väikesest
kohast osaleb keegi Superstaari saates.
Milliseid
meeldejäävamaid toetussõnumeid oled

saate jooksul saanud?
Tõesti väga paljud inimesed on kirjutanud mulle pikemaid kui lühemaid kirju
sotsiaalmeedias. Eriti lahe
on see, kui inimesed, kes
mind varem üldse ei teadnudki, hoiavad mulle pöialt
tänu sellele, et nägid mind
saates laulmas. See tähendab minu jaoks, et olen teinud õiget asja ning nii leian
ma üles ka õiged inimesed,
kelle jaoks tulevikus muusikat teha. Samuti on väga
armas, kui mitmed inimesed
on saatnud mulle õnnitlusi
ning toetusi läbi minu ema
või teiste tuttavate. See kõik
teeb südame väga soojaks.
Kas näed ennast tulevikus
elukutselise lauljana või
pigem harrastajana?
Minu unistus juba väikesest peale on saada lauljaks
ning laulnud olengi ma nii
kaua kui iseennast mäletan.
Peale saadet tegelen kindlasti laulmisega edasi nii
palju kui ma saan, kuna eesmärgid on siiski suuremad
ja konkreetsemad. Loodan
väga, et mul avaneb veel
palju võimalusi enda näitamiseks ning lõpuks tahaksingi, et sellest kujuneks
välja minu reaalne töö.
Mis oleksid need neli asja/
põhjust, mille pärast soovitaksid praegustel ja tulevastel üheksandikel jääda
Kunda Ühisgümnaasiumisse edasi õppima?

FOTO: EESTI OTSIB SUPERSTAARI

Peale 9. klassi jäin ma
edasi õppima Kunda kooli.
Tõsi, ma käisin küll vahepeal Rakvere koolis, kuid
tulin siiski tagasi. Vahest
on vaja lihtsalt ära käia, et
mõista, kus on hea. Ma tõesti loodan, et paljud üheksandikud jäävad edasi Kunda
kooli, sest esiteks on tõesti
mõnus koolis käia, kui saad
iga päev näha enda vanu
sõpru - see teeb kõik palju kergemaks. Teiseks on
Kunda kool ka väga tore
koht õppimiseks, kuna seal
toimub alati palju üritusi,
ühistegevusi ning projekte.
Kolmandaks on Kunda kooli õpetajad väga mõistvad.
Alati tulevad nad õpilaste
soovidele või muredele vastu ning kõike on nendega
võimalik edukalt ära lahendada. Suuremates linnakoolides ei pruugi kõik õpetajad
enam õpilastesse nii mõistvalt suhtuda, kuna klassis on
rohkem õpilasi, kellega on
vaja tegeleda. Neljandaks
põhjuseks, mis mängis minu
jaoks osaliselt suurt rolli ka
Kunda kooli tagasi tulekul,
oli see, et mul hakkas päris
kurb, kui mõtlesin, et ma ei
saa olla Kunda Ühisgümnaasiumi vilistlane. Nii ma
ei saakski kunagi uhkusega öelda, et olen lõpetanud
Kunda kooli. Ma tahan käia
neil vilistlaspidudel ning
meenutada kunagisi häid
aegu, milline ma gümnasistina kooliajal olin ning mida
ma tegin.
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Emakeelepäev Kunda koolis

LUULETUSED

100 aastat mööda rada
On peagi aasta kaks tuhat kaheksateist ja Eestil juubel – sada,
sest vaprate eestlastena oleme käinud kindlat rada.
Sel rajal on olnud takistusi, mis püüdnud meid kõrvale heita,
kuid eestlasel ei ole kombeks end nende eest ära peita.
Meie rahvas on sellel rajal ületanud kõik takistused,
sest oma suure südamega oleme andnud lubaduse.
Lubaduse, mis hümniski kõlab: „Jään sul truuiks surmani“
ning ustavate eestlastena ei murra me seda kunagi.
Eestlaste kuldsete kätega, sooja südame ja kindla sammuga,
õilsa hinge ja armastusega, loomulikult suure tarkusega
oleme jõudnud tänasesse päeva, kus Eesti peagi saamas sada,
kuid me ei peatu, vaid julgelt sammume ikka mööda oma rada.
Kristiina Nasikovski
8. klass

Minu Eesti
Eesti – mu kodu, mu kindlus,
olen eestlane, selleks ka jään.
Ei otsi ma kusagilt võrdlust,
alati Eestis algab mu päev.
Minu eesti, sa armas mulle,
sinus kaunist tulevikku näen.
Saan hariduse, tänu sulle,
abi eest kodule ulatan käe.
Eestimaa, oled tähtis mulle,
taevalaotuses lennukeid näen.
Õed-vennad mind ootavad koju,
kui rännuteelt saabumas ma.

Kaidi Jagant
8. klass

Minu Eestimaa

Emakeelepäeva eel
toimus Kunda koolis
emakeelenädal, huviorbiidis eesti keel,
kirjandus, juubeliaasta kultuurielu.

Kõik õpilased esimesest
kaheteistkümnenda klassini
kirjutasid etteütlusi, võisteldes õigekirjas ja ilusas
käekirjas. Soovijad said arvutiklassis kirjutada e-etteütlust.
Nooremad õpilased luuletasid kodust, Eestimaast,
emakeelest, alates 4. klassist meisterdati nõudlikuma
vormiga haikusid ja teemantluuletusi, mis illustreerituna leidsid tee koridori
stendidele ja emakeeleklasside seintele.
Virumaa laste luulevõistluse „Mis on Eesti? Kes on
Eesti?“ võitjad Marta-Marliin Tsõganov 4. klassist,
Kristiina Nasikovski ja Kaidi Jagant 8. klassist käisid
9. märtsi õhtupoolikul luulevõistluse pidulikul lõpetamisel Sõmeru põhikoolis.
Tüdrukute luuletusi võib
lugeda ka äsja ilmunud luu-

leraamatust.
Anton Hansen Tammsaare
140. sünniaastapäeva auks
tekitasid õpilased, igast
klassist üks, lugemisketi ja
esitasid katkendeid kirjaniku loomingust. Selle toreda
ettevõtmise jäädvustas videole kooli vilistlane Reti
Kokk.
Aastatepikkust
traditsiooni eiramata võtsid tänavugi 4.-12. klassi

võistkonnad mõõtu Kuldvillaku-põhises mälumängus.
Emakeelepäev algas keelehommikuga, kus meenutati
taas Kristjan Jaak Petersoni,
tunnustati parimaid keeletundjaid, ilusaima käekirjaga kirjutajaid ja tublimaid
mälumängureid. Auhinnaraamatud said Haljala kirjandivõistluse võitjad Nora
Aron 6.a klassist (I koht),
gümnasistid Helis Järve-

pere-Luik (I koht), Kent
Kerner (II koht) ja Kristina
Rõkalova (III koht). Keelehommikul lugesid õpilased
omaloomingulist
luulet,
ühiselt vaadati videolõiku
Tammsaare lugemisketist.
Detailsem info on leitav
kooli kodulehelt.
KUNDA KOOLI
EMAKEELEÕPETAJAD

Digisõltuvusest

Siin on mu ema,
siin on mu isa,
siin on mu vend
ja õde väike.
Siin eredamalt paistab päike,
siin muld on must ja mullasem
ja vili põllul kullasem.
See on mu kodu, mu Eestimaa.
Kõige kaunim koht, kus elada.
Marta-Marliin Tsõganov
4. klass

MÕNE REAGA

Tänapäeval on noorte
seas levinuim vaba
aja veetmise viis nutiseadme kasutamine.
Mitmed teadlased on
välja toonud, et liigne
nutiseadme kasutamine ei mõju halvasti
üksnes meie selgroole.

guks suhtlemist, arvutid jm
nutiseadmed ei peaks olema
mugavaks
lapsehoidjaks.
Ka teismelistel ei peaks internetis veedetud aeg ületama päevas paari tundi.

Digisõltuvus mõjutab noort
mitmeti, näiteks võivad
probleemiga kaasneda ajataju kadumine ja unepuuduse teke. Kuid millal muutub
liigne nutiseadme kasutamine tervist kahjustavaks või
koguni ohtlikuks?

Kvartetis (vasakult) Andella Tsilk, Karoline Murro, Gerda
Porovart, Janelle Heinmets

FOTO: TOOMAS MITT

Puurmanni mõisakoolide
laulupäev

15. veebruaril 2018 toimus neljas mõisakoolide laulupäev. Vasta Kooli lauljad võtsid sellest osa kolmandat
korda. Laulupäev on suunatud kodu- ja isamaaliste laulude esitamisele ja seetõttu ajaks valitud veebruarikuu.
Esinesid nii ansamblid kui solistid. Meie koolist osalesid
9. klassi tüdrukute kvartett, duett Janelle ja Anete Heinmets ning solistina Liselle Hanni. Külaliseks oli armastatud helilooja Olav Ehala, kes pärast lauljate ja esituste
kohta tagasisidet andis. Tema sõnul olid meie lauljad
tublid: kvartett laulis puhtalt ja lauluvalik oli hea (esitasime U. Naissoo laulu „Mu kodu”). Duett oli kooskõlas
ja hääled sobisid omavahel , solist oli julge ja esitas laulu
intonatsiooniliselt puhtalt. Hea oli sellist kiitust kuulda.
Meil on tublid lauljad!
Vasta Kooli muusikaõpetaja Maret Salk

DIGISÕLTUVUSE
TUNNUSED:
• Ebaõnnestunud katsed
internetis oleku aega piirata;
• Eufooria, oluliselt kõrgenenud meeleolu võrgusoleku ajal;
• Ärrituvus ja viha, kui
püütakse internetis oleku
aega piirata;
• Kui parajasti internetis ei
olda, mõeldakse sellele ajale
ja oodatakse kannatamatult
uut võrgusoleku aega;
• Online-suhtlemist
eelistatakse tavalisele, silmast-silma suhtlemisele;
• Ajataju kadumine internetis olles;
• Vajadus kasutada internetti üha rohkem; soov üha
parema riist- ja tarkvara,
üha suurema kasutusaja järele;
• Sõprade ja perega aja
veetmisele online-tegevuste
eelistamine, muude varem
meeldinud tegevuste unustamine;
• Unevajaduse eiramine;
• Valetamine
internetis

oleku aja ja tegevuste kohta, katsed salaja arvutit või
nutiseadet kasutada (näiteks
kodutööde tegemise ajal);
• Probleemid koolis ja
tööl, suhetes sõprade ja lähedastega – probleemidest
hoolimata ei suudeta võrgusoleku aega vähendada;
• Füüsilised sümptomid –
kehakaalu tõus või langus,
pea- ja seljavalud, randmevalu, väsimus, kuivad silmad, nägemisprobleemid,
unetus, hügieeniprobleemid.
Kõige suuremas ohus on
need, kel on harjumus internetis olla selleks, et oma
meeleolu parandada ja end
igapäevaelu stressist välja
lülitada. Samuti on riskirühmaks need lapsed ja noored,
kel on varem diagnoositud
meeleoluhäireid
(depressiooni, ärevushäireid), aktiivsus- ja tähelepanuhäiret,
sotsiaalfoobiat. Madal enesehinnang, üksildus ja loomupärane impulsiivsus võivad samuti suunata lapsi ja
noori liigselt aega internetis

veetma.
DIGISÕLTUVUSE
ENNETAMINE
Enne, kui annate lapsele arvuti või nutitelefoni,
mõelge läbi ja selgitage lapsele selle kasutamise reegleid ja pidage neist kinni.
Tundke huvi lapse tegemiste vastu internetis – külastage koos samu veebilehti, sotsiaalvõrgustikke.
Rääkige lapsega, miks talle
mingi keskkond või tegevus võrgus meeldib. Püüdke
vältida kriitikat.
Arvestage, et laps jäljendab teie käitumist – jälgige,
kuidas ja kui sageli ise internetis olete, mida seal teete,
millist eeskuju annate.
Eelkooliealistega peaks
kehtima reegel – mida vähem, seda parem. Soovitav
oleks arvuteid jt nutiseadmeid kasutada lapsega koos,
aga kogu lapse tegevus internetis peaks olema lapsevanemale teada. Pidada
meeles, et laps vajab aren-

KUI PROBLEEM
ON JUBA TÕSINE
Seadke paika selged reeglid, selgitage lapsele nende
vajadust, pidage neist kinni.
Mida selgemad reeglid, seda
lihtsam on neid järgida. Aidake lapsel välja mõelda viise, kuidas tal oleks lihtsam
reeglitest kinni pidada.
Arvutite jt nutiseadmete kasutamine peaks olema
lubatud vaid üldkasutavates
ruumides, mitte lapse toas.
Mõelge, kas lapse liigne
internetikasutus võib olla
märk suhete halvenemisest
perekonnas üldse või muudest pereeluga seotud stressiallikatest (pereliikme haigus, lisandunud väike õde
või vend, elukoha vahetus,
pereliikme töökaotus vms).
Arutage koos lapsega,
millised muud – internetivabad – tegevused võiksid
talle meeldida. Ärge heitke
meelt, kui laps esialgu millestki ei vaimustu, katsetage.
Pidage meeles, et igas vanuses lapsele on oluline vanemate tähelepanu – mõelge
välja toredaid pere ühistegevusi (lauamängud, matkamine jne).
Olge lapsega jätkuvalt
hooliv ja armastav, pöörake
tähelepanu tema positiivsetele omadustele.
Kui tundub, et ise enam
hakkama ei saa, otsige abi!
ALLIKAS:
WWW.TERVISEINFO.EE
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Aseri Muusikakool kevadootuses
Taas on kätte jõudnud kevad
ja oleme oma kooliperega
õppeaasta finišisirgel.
44 aastat oleme Aseri
Muusikakoolis
õpetanud
lastele ja noortele pillimängu - meie töö on suunatud
instrumentaalmuusikale.
Pilliõpe nõuab õpilaselt mitut aastat kannatlikku ja hästi juhendatud tööd, enne kui
tulemused on ka kuulajatele
märgatavad.
Pillimängu tähtsust lapse
elus on raske üle hinnata,
sest sellel on oluline roll inimese emotsionaalsel harimisel, ilumeele kujundamisel ja loovuse arendamisel.
Uuringute järgi kasvavad
pillimängu harrastavatest
lastest õnnelikud inimesed!
Oleme püüdnud oma koolis luua lapse jaoks keskkonna, kus kõlab palju huvitavat ja head muusikat.
Eesmärgiks on süvendada
armastust igasuguse muusika vastu ja oskust kuulata
ning hinnata ka klassikat.
Meie lastele ja noortele
on käinud esinemas Eesti
Kontserdi interpreedid, külastatud on Vanemuise ja

Estonia etendusi. Viimati
käisime kontserdil Viljandi
Pärimusmuusika Aidas.
Muusikakooli hea tava järgi on meil kavas edaspidigi
anda kontserte üldhariduskooli perele ja asula rahvale, samuti kutsume jätkuvalt
esinejaid Eesti Kontserdist
ja naaberkoolidest.
Uues Viru-Nigula vallas
tegutseb kaks muusikakooli
– Aseris ja Kundas. Koolid
töötavad juba aastaid haridusministeeriumi kinnitatud
erialaste õppekavade järgi.
Uues omavalitsusüksuses
vajalikke ümberkorraldusi
toetades on meie sooviks,
et muusikaõpe kohapeal jätkuks.

Peatselt toimuvad muusikakoolides lõpuaktused.
Koolist lahkuvad väljakujunenud noored muusikud.
Meie liigume aga edasi ja ootame oma kooli
uusi hakkajaid lapsi. Aseri
Muusikakoolis saab õppida
klaverit, akordioni, bajaani, nuppakordioni, kannelt,
kitarri, balalaikat. Lisapillidena saab juurde õppida
toru- ja parmupilli, mandoliini, käsikellasid. Eriti ootame aga Aserisse lapsi teenimatult vähe propageeritud
bajaani ja nuppakordioni
õppele. Ka Eesti rahvapill
kannel ootab mängijaid.
Aseri Muusikakool ootab
teid, kallid lapsed, ka Kun-

dast ja Viru-Nigulast meie
juurde pillimängu õppima!
Ootame ka kontsertidele:
19. aprillil kell 13.00 esineb meie kooli vilistlane
Marc-Rene Šmits koos oma
klaveriõpetaja Svetlana Jessevitšiga.
25. mail kell 17.00 toimub
kooli
lõpuaktus-kontsert,
kus esinevad koos lõpetajatega kõik kooli kollektiivid.
4. ja 5. juunil kell 15.00 –
18.00 ootame uusi õpilasi
katsetele.
Ilusat kevadet, jaksu ja
jõudu eksamiteks!
SILVI-NIINA VARINURM

ASERI MUUSIKAKOOLI DIREKTOR

Tasa ja targu projektipäev
28. märtsi hommikul olid
Kunda Ühisgümnaasiumi
klassiustel tavapärasest erinevad sildid vanasõnadega
„Kes kassi ei toida, toidab
hiiri“, „Jagajale jäävad näpud“, „Kõik, mis teed, tee
hästi“ jne. Algamas oli projektipäev, mis toimub alati
õppeveerandi lõpus ja mille
jooksul õpilased saavad osaleda töötubades, mis erinevad igapäevastest tundidest.
Seekord olime pealkirjadeks
valinud erinevad vanasõnad, mille sisu sai iga töötoa
juhendaja ise vastavalt vajadusele ja soovile avada.
Sel päeval oli võimalus
keeleõpetajate juhendamisel mune värvida õpitoas
„Parem pool muna kui tühi
koor“, „Raske õppustel, kerge lahingus“ töötoas võttis
vastu inglise keele õpetaja, kes noortega erinevat

tantsulist liikumist tegi ja
12. klassi abituriendid tegid tüdrukutele punutisi ja
soenguid nime all „Jagajale
jäävad näpud“. Poisid pidasid korvpallilahingut „Kuda
mees nõnda vari“, mille abil
tõsteti Eesti FIBA 3×3 riikide reitingut, mille alusel
saab Eesti selle aasta oktoobris Argentiinas, Buenos
Aireses toimuvatele noorte
olümpiamängudele
saata
nii U18 3×3 noormeeste
kui neidude võistkonnad.
Veel vesteldi vanasõnade ja
eesti keele mitmekülgsusest
(„Heal lapsel mitu nime“)
ning arutati stressi maandamise võimalusi („Kes teisele auku kaevab, see ise sisse
kukub“). Külalised väljastpoolt kooli tõid meile samuti elevust – Helen Jagant
juhendas järjehoidja meisterdamisel, 6. klassid noor-

Hei, noored!
Viru-Nigula vallas alustas
aprillis 2018 noorte kodanike mentorprogramm, mille raames antakse noortele
võimalus mõtiskleda oma
väärtushinnangute ja identiteedi üle ning selle üle, millisesse kogukonda nad tunnevad end kuuluvat. Noore
teadmine, et ta saab panustada millessegi suuremasse
ja olulisemasse ühiskonnas,
on hea tunne.
Mentorprogrammi
eesmärgiks on ette valmistada
noorte osaluskogu liikmeid
ja aktiivseid noori kohalikke, kes orienteeruvad piirkonna ajaloos, tunnevad
kogukonnas
tegutsevaid
ettevõtteid ja asutusi ning
mõistavad üldises plaanis
asjaajamise aluseid ning kohaliku omavalitsuse otsus-

tusprotsesse.
Programmi läbinud noor
tunneb senisest oluliselt paremini aega ja ruumi enda
ümber. On kursis kodulooga, kohaliku omavalitsuse
korralduse aluste, allasutuste ja nende tegevusega.
Loetleb piirkonna olulisemaid ettevõtteid ühes nende
tegevusaladega. Samuti on
ta kursis projektijuhtimise
alustega, on võimeline kavandama lihtsamal tasemel
projekti ühes eelarvega.
On võimeline korraldama
ka asjaajamist ühes lihtsamat sorti dokumentide
koostamisega. Lisaks on
tal elementaarsed teadmised infotehnoloogiast, selle
valdkonna ohtudest ja võimalustest. Teab, et igasugust informatsiooni ei saa

tele jagasid Kaitse End ja
Aita Teist laagrisse vajalikku infot Jelena Fjodorova,
Diana Okas ja Sigrit Hang
ning Pille Kriisa tegeles motiveerivalt noortega 7.-12.
klassini. Pille Kriisa koolitust rahastati „Nopi Üles”
projektifondist, mille tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevust raames, projektijuhiks
oli Kärol Kirsipuu. 7. klassi
neidudel oli võimalus minna
külla Kunda Ilutuppa, kus
kosmeetik Nadja Hein jagas
infot näohoolduse kohta.
Aitäh teile vahelduse pakkumise eest – õpetaja, kes

usaldada ning oskab seda
sõltuvalt allikast kahtluse
alla seada ning kontrollida.
On osalenud erinevates rühmategevustes, väljasõitudes
ning omandanud täiendavaid meeskonnatöö oskuseid. Arvestab senisest enam
vestluspartneriga,
oskab
anda tagasisidet ning arutleda väärtusküsimuste üle.
Mentorprogrammi tegevused on noortele tasuta
ning juba praegu on planeeritud põnevaid kohtumisi, koolitusi, projekte ja
väljasõite. Kindlasti tuleb
noortelt häid ideid ja ette-

ei ole igapäevaselt õpetaja,
on põnev ja tore vaheldus.
Aitäh!
Päeva lõpuks võisime tõdeda, et töö kiidab tegijat.
Noored olid väsinud, kuid
valminud Peetsud teevad
rõõmu aula akendel suure
kevadeni, tulge ise vaatama. Esimesel projektipäeval „Teadmiste Teekond“
planeeritud puutöökoja materjalist õppevahendid väikestele sõpradele hakkavad
valmima. Ja meenutades
teistsuguseid
õppetunde
erinevate õpetajatega jäi
noortele sära silmadesse
mitmeks nädalaks. Aitäh
kõikidele kaasa mõtlejatele
ja tegutsejatele!

MÕNE REAGA

Lasteaed Mõmmik
tähistas Emakeelepäeva

Teatrikuud saime seekord tähistada kahte huvitavat ja
õpetlikku teatrietendust vaadates. Samuti tähistasime
lasteaias emakeelepäeva. Koduseks ülesandeks jäi lastel välja mõelda koos vanematega luuletus vabal teemal.
Esinejaid oli kokku koos õpetajatega 21. Vanem rühm
koostas oma luuletustest luuleraamatu. Lapsed olid julged esinejad ning luuletused väga huvitavad. Katriini
luuletuse “Emakeelest” avaldame teile siin.
VIRU-NIGULA LASTEAIA MÕMMIK PERE.

KATRE SAAR

KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
HUVIJUHT

panekuid tegevusteks lisaks.
Noored vanuses 14 – 26 aastat olete oodatud osalema!
Täpsem info: Moonika
Mänd, projektijuht; mandmoonika@gmail.com
Noorte kodanike mentorprogrammi 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.

Kunda kooli kõige toredam
ruum – Tegude Tuba!

Tegude Tuba on õpilasesinduse pesa ja ruum, kus saab
vahetunde huvitavamalt ja tegusamalt veeta! Ruum on
täiesti erinev klassiruumist – see loob hubase õhustiku,
mistõttu saavad toas ideed reaalsuseks ja tegutsemine on
puhas rõõm. Meil on palju erinevaid lauamänge, raamatuid, meisterdamisvahendeid ja kohvi-tee valmistamise
võimalus. Samuti on Tegude Tuba mõnus koht nõupidamiste läbiviimiseks.
Tegude Toas toimetavad igapäevaselt õpilasesinduse
president Kent ja huvijuht Katre.
Tegude Toa sisustamist on toetanud Flexa Eesti AS ja
Estonian Cell AS. Aitäh!
Kohtumiseni Tegude Toas!

Vasta kooli uudised

7. märtsil käisid Helve-Krisdelle Vaik (6.klass), Janelle
Heinmets (9.kl), Andella Tsilk (9.kl) ja Gerda Porovart
(9.kl) Lääne-Virumaa põhikoolide kirjandivõistlusel.
Tulemused tehakse teatavaks aprilli teises pooles.
9. märtsil Sõmeru Põhikoolis toimunud Virumaa laste
X luulevõistlusel “Mis on Eesti? Kes on Eesti?” tunnustati kolme meie kooli 5. klassi õpilast: Kerttu Rikkolast,
Karita Õunapuud, Karl Pintmanni. Nende luuletused on
trükitud kogumikus “Viru laste laulud 10”.
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2018. aasta veebruari „Noorte hääle“
nuputamisülesande õige vastus oli
1018
ja võitjaks osutus
KERSTI SAFRONOVA.
EV100 šokolaaditahvli saad kätte
Kunda koolist (ruum 107, I platvorm)
E-R 8-16.

