Eesti Vabariigi 100. aastapäeva
vastuvõtt toimus Aseri Rahvamajas
24. veebruaril
toimus Viru-Nigula
valla volikogu esimehe Riho Kutsari
ja vallavanem Einar
Vallbaumi vastuvõtt
Aseri Rahvamajas.

Vastuvõtjad tänavad kõiki külalisi, kes kutse vastu
võtsid ja oma osalemisega
suurepärase peomeeleolu
tekitasid ning peo korraldamisega seotud inimesi hästi
organiseeritud
sündmuse
eest.
Ilusat ja tegusat Eesti tähtsa juubeliaasta jätku!
FOTOD: MEELIS MEILBAUM

Kunda lasteaed Kelluke
korraldas aastapäevaparaadi
22. veebruaril kell 11
toimus esmakordselt
Kunda lasteaia Kelluke ajaloos Eesti Vabariigi 100. aastapäevale
pühendatud paraad.
Lapsed rivistusid
rühmade kaupa ja
igal rühmal oli kaasas
oma lipp.

Paraadi aitasid korraldada
Kaitseliidu Naiskodukaitse
Viru-Nigula jaoskonna liikmed, kes selgitasid lastele
eelnevalt, kuidas paraadi
korraldada ning rääkisid
oma tegevusest. Paraadi oli
tervitamas Viru-Nigula vallavolikogu esimees Riho
Kutsar.
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Elu paepealsel maal
on olnud värvikas ja huvitav
Persoonilugu proua
Elise Rätsepast, kõikidele tuttavatele teada
kui „Meie Liisu“.
VNT

Proua Elise saab sellel kevadel juba 94-aastaseks. Tal on
oma elust varuks peaaegu
sama pikk ajalugu kui Eesti
Vabariigil.
Elise sündis Unukse külas, Metstiigi talus ja oli
vanematele esimene laps.
Hiljem sündisid vend ja kui
ta oli 13-aastane, siis ka väike õde. Kuna lapsepõlves
tal mängukaaslasi polnud,
siis oli tema lemmiktegevuseks metsas jalutamine ja
ringi uitamine. Elise tegi ise
puuokstest loomi ja mängis
nendega. Suuremaks saades
oli juba abiks talutöödel ja
näiteks heinategudel, kus
aitas heinakaari laiali ajada. Vilja koristusel oli tema
tööks viljapeade korjamine.
Talu oli suur, ühes talus
elasid ka Elise vanaema ja
vanaisa. Viljasaak oli nendel maadel nigel, aga kartul kasvas hästi ja seda sai
ka müüa. Elise mäletab, et
lapsepõlv oli väga õnnelik - kõht oli täis ja maaelu
oli põnev.
Kauplemine toimus sel
ajal Mahu sadamas, kuhu

Elise Rätsep

siis ka Elise vanemad kartulit, juurvilju ja liha käisid
viimas. Vastu said osta kala

FOTO: MEELI EELMAA

ja majapidamises vajalikku.
Samuti käisid sel ajal taludes liha kokkuostjad-lihu-

nikud. Nad olid olnud nagu
tänapäeva mõistes ärikad,
teadsid täpselt, millal on

õige aeg kohale sõita.
Elise käis koolis Vasta
koolimajas, mis asus vana
Kunda teel. Kool oli kolmeklassiline. Edasi jätkus
koolitee Unukse koolis.
Elise sai endale tõsise lisakohustuse, kui sai 13-aastaseks. Nende perre sündis
pisike õde ja Elise pidi hakkama õde hoidma ja temale
riideid õmblema. Ka koolitee lõppes samuti peale
6. klassi, sest ta pidi kodus
õega toimetama. Kooliteele
lubas isa Elisel naasta, kui
õde kooliteed alustas. Elise
käis Rakvere naiste kutsekoolis. 19-aastasena kaotas
ema, kes põdes suhkruhaigust, mida paraku sellel ajal
ravida ei osatud. Ema surm
mõjutas noort neiut tugevalt.
Kõik talu kohustused langesid taas tema õlule. Kuna
oli juba kolhoosiaeg, siis
pidid talud maksma riigile
suuri makse. Nende maksude maksmiseks pidi Elise
käima turul kaupa müümas
(liha, juurviljad). Kolhoos
nende talumaad ära ei võtnud, sest ära võeti maalappe
30 hektari suurusest alates,
Metstiigi talus oli aga maad
ühe hektari võrra vähem 29 hektarit.
Talu elas üle ka Teise
maailmasõja - kaks korda
käisid Vene sõdurid ja kaks
korda Saksa sõdurid. Elise

mäletab, et kartis nii meeletult pommitamist, et muudkui nuttis. Isa lohutas siis,
et need pommid, mis vinguvad, ei tapa.
Samuti oli perele väga
raske aeg peale sõda, Elise
aitas endiselt isa kodustes
toimetuses. Õde õppis kooliõpetajaks ja läks mehele,
vend töötas Kiviõli kaevanduses.
Elise ise läks tööle kolhoosi raamatupidajaks ja
töötas pearaamatupidajana
pensionile minekuni. Kolhoosi ajal õnnestus ka palju
reisida - mööda Eestit, Kiievis, Peterburis, Pihkvas ja
Lätis.
Tugevat prouat tabas inetu lugu veel 84-aasta vanuselt. Nimelt tulid tema tallu
röövlid, kes himustasid vanaproua äsja saadud pensionit. Kange naine ei andnud
röövlitele alla, kuid paraku
teda rünnati. Teadvusele
tulles sai ta abi õe tütrelt ja
pärast seda otsustatigi, et
Elise kolib ära Viru-Nigula
alevikku. Üksi talus elamine
muutus ohtlikuks.
Elise on rõõmus vanaproua, keda teavad kõik
Viru-Nigula elanikud. „Kui
vaid tervist oleks ja liikuda
saaks,“ ohkab proua vaadates unistades aknast särava
päikese poole.
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Laine Kuldner: „Ma käin loomaaias taimi vaatamas!“
Ühel kaunil talvisel
laupäeva õhtul käis
VNT külas Vasta
mõisa aednikul, proua
Lainel. Laine oli
üllatunud, et temaga
vestelda soovin ning
see jutuajamine ka
veel ajaleheveergudel
ilmub.
LAINEGA RÄÄKIS JUTTU
KRISTA LEPPIK
(VASTA KOOLI
HUVIJUHT-PEDAGOOG)

„No mis mina oskan öelda.
Ma ei ole mingi ajaloolane.“, ütleb Laine. Nii tagasihoidlik, kuid ometi väga
silmapaistev.
Tema kätetööd Vasta mõisa aednikuna saavad imetleda kõik koolilapsed ja külalised. Lisaks aednikutööle
on Laine Viru-Nigula pensionäride klubi Maarjahein
esinaine, laulab rahvamaja
naiskvartetis, on ka Naabrivalve Vasta küla piirkonna
juht. Kes teeb, see jõuab.

AEDNIKUKS
SAAMISE LUGU
„Pole ma õppinud midagi.
Sattusin selle mõisa aiaga
tegelema nii, et mul olid siin
mõned lehmad. Päeval olin
vaba. Tol ajal oli Viru-Nigulas haljastusbrigaad ja neid
inimesi juhtis Ene Ehrenpreis. Eks tema siis paluski
mul siin mõisa ümber pisut
neid aidata. See võis olla
umbes 15 aastat tagasi. Tol
ajal oli Vasta koolis direktoriks Olev Metsis. Kuna
mõisa koertemajas oli vaja
veel kütmas käia, paluski
Olev olla talvel kütja ja suvel aednik. Hetkel on minu
põhikoormus suvel. Talvel
olen rohkem uste lahtitegija
ja lukustaja ning hoolitsen
ka toalillede eest.“
FÜÜSILISELT
RASKE TÖÖ
„Kõik see töö on füüsiline
töö. Masinad ei tee ju siin
midagi ära. Jah, muruniiduk
on, aga sellel peab ka järgi
käima. Teeksin seda tööd
veel kaua aga minu õlg ei
pea sellele enam vastu. Tänaseks on jäänud mõisa ümber ainult iluaia eest hoolitsemine. Kunagi oli siin aga

suur aedvilja aed “
LEMMIKUTEST
JA MITTE
LEMMIKUTEST
„Eks need on ikka roosid.
Siin mõisa ees ei olnudki enne midagi. Algul olid
siin astrid, mis hakkasid
väga hilja õitsema ja vahel
juhtus, et varajase külma
tõttu ei saanudki nende ilu
nautida. Käisin siis direktorile tol ajal väga peale, et
tuleks ikka mõisa ette roosid istutada. Tegemist on
pargiroosidega, mis on üsna
külmakindlad ja mida ei pea
talveks kinni katma.
Pargipoolel pean hoolitsema pargiteede eest. Lehtede
riisumist olen pisut teinud,
niisamuti ka okste korjamist. Õnneks on siinjuures
abiks ka kooliõpilaste osalemine. “
KOOLILASTE
PANUSEST
„Eks see on keeruline teema. Tänapäeval ei tohi ju
kedagi nõusolekuta tööle
panna. Ega nad väga ei panustagi rohkem kui okste
korjamisel või lehtede riisumisel. Seal peab ka kogu

aeg juures olema ja näpuga
näitama. Vahel on kurb vaadata, et lapsed ei oska ümbritsevat ilu hinnata. Astuvad
peenra peale, ei vaata üldse
ette.
Ükskord oli juhus, kui
muruniidukiga
niitmisel
tekkis palju muru, mis vajas kokkuriisumist. Direktor
Olev Metsis palus siis mul,
et ma viiksin suuremad poisid seda muru kokku riisuma. Üks noormees polnud
reha näinudki. Võttis reha
valetpidi kätte. Eks ma siis
näitasin, kuidas tuleb riisuda. Natukese aja pärast vaatasin, et reha jälle tagurpidi
ja muudkui „riisub“. Nii oli
lihtsam- reha ei jäänud kuskile kinni.“
LOOMAAIAS
TAIMI VAATAMAS
„Eks alati kui kuskil käin,
vaatan taimi, mida saaks
mõisa aeda kasvama tuua.
Ma käin isegi loomaaias taimi vaatamas. Ma ei näe loomi, ma näen lilli. Olen lihtsalt kade, sest seal on kõik
nii ilusad. Olen sealt isegi
taskusse seemneid pistnud
ning nendest näiteks liiliaid
kasvatanud.

Tõstamaa mõisa ümbrus
on väga ilus, seal meeldis
mulle väga. Koolide ümber on iluaiandust üldiselt
vähe. Mindud on ikka seda
teed, et piirdutakse muru
niitmisega. Tehakse ümbrus
lihtsalt hooldatavaks. Suvel
pole inimressurssi, kes aias
toimetaks.
PLAANIDEST
JA UNISTUSTEST
„Ma olen mõelnud, et meie
mõisa park võiks olla mitmekesisem. Praegu on siin
vahtrad, pärnad ja mõni
vilets saarepuu. Võiks aga
olla ilusaid põõsaid, erinevaid huvitavaid puid. Väga
ilusad on minu arvates punased vahtrad, madalad õitsevad põõsad.
Hea oleks aias olevaid
taimi märgistada. Kirjutada
siltidele peale, mis taimega
on tegemist. Samas võiks
see olla mõne lapse loovtöö.
Ma ise käin botaanikaaedades, kus alati loen silte. On
ka olnud juhus, kus mul on
taim aias, mille nime ei tea
ja otsin botaanikaaiast sellele nime. Mul on praegu üks
salapärane taim, mille nimetust pole kuskilt leidnud.

Sama taim oli ka botaanikaaias sildita. See on nüüd
nagu missioon- leida sellele
salapärasele taimele nimi.
ERILINE
KOOLIKESKKOND
„Vahel on tunne, et lastel on
ükskõik, millises koolis nad
käivad. Hiljem vilistlastena
tagasi tulles hindavad nad
seda erilist mõisakooli ja
ilusat mõisa ümbrust väga.
Üks noormees ütles ükskord, kui veel remont oli,
et siit majast on kahju ära
minna, sest kõik tehakse nii
ilusaks. Paljud koolid on
sellised nö karbid, kus peale
nelja seina polegi midagi.“
LÕPETUSEKS
„Inimesed soovivad väga
meie mõisa tulla. Tulla ekskursioonile, tähistada oma
perekondlikke sündmusi.
Siin on ju niivõrd ilus. Meie
piirkonnas ju pole rohkem
selliseid mõisaid. Osa neist
on lagunenud, osa erakätes ja teistele suletud. Seni,
kuni kool on siin majas, on
mõisas ka rohkem elu ja
arengut.“
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Veebruarikuu Vasta koolis
12. veebruaril ootasime oma mõisamajja
ERASMUS+ projekti
raames külalisi Lätist,
Norrast, Hollandist,
Lüganuselt. Eesmärgiks oli õpetajatelt
õpetajatele kogemuste
vahetamine ja uute
ideede katsetamine.

KRISTA LEPPIK

VASTA KOOLI HUVIJUHT

Aseri noortekal kulgeb
esimene hooaeg väga tegusalt

Aseri Vabaajakeskuse hoones avas noortekas uksed eelmisel aastal 4. septembril, õpetajateks Kristel ja Viktoria. Noored on selle koha väga soojalt vastu võtnud. Igapäevaselt käib majast läbi umbes 10-25 noort. Kes tuleb
enne või pärast trenni oma vanemaid ootama, kes Xboxi
mängima ja väga populaarsed on ka UNO-kaardid.
Suuremate lastega panime kokku Mona Lisa puslet.
Pärast kolmekuulist rasket tööd oli rõõm pusle kokkusaamise üle väga suur ja õpetaja Kristel tõi tehtud töö
eest kõigile osalistele kooki.
Osalesime kahes suuremas projektis. Projektikonkursi
„PickUp - Briti Eri“ kaudu saime 1000 eurot toetust köögi soetamiseks. Köögis on tehtud smuutisid ja röstitud
saiu, küpsetatud kooke ning peetud isegi kaks sünnipäeva. „Nopi üles“ projekti kaudu anti meile toetust 2000
eurot piljardilaua soetamiseks.
Lõpuks saime noortekale juurde veidi ruumi, kuhu
meie uhke piljardilaud sai üles pandud. Suur tänu selle
paigaldajatele: Aigar Allikmäele, Koit Orasele ja Aivar
Jalakasele. Nüüdseks on selja taga juba esimene piljarditurniirgi. Võitjad said pärjatud karikatega ja kringlit süüa
kõik osavõtjad. Piljardiga soovisime meelitada noortekasse rohkem teismelisi ja selle eesmärgi ka saavutasime.
2017. aasta lõpus võtsime osa Lääne-Virumaa Noortekogu korraldatud aktsioonist, millega aitasime Virumaa
varjupaiga loomi. Heldete inimeste toel kogusime loomadele terve autotäie kraami.
Korraldasime noortega lauajalgpalli turniiri, ristsõnapäeva, Halloweeni peo, UNO-kaartide mängimise võistlus, käisime külas Kunda noortekeskusel ning Narvas
põgenemistoas ja kinos.
12. veebruaril toimus meil eesti-vene toitude päev, kus
käis meile erinevate pirukate tegemist õpetamas Karin
Rohesalu. Valmistasime ka pelmeene, kiluvõileibasid
jne.
13. veebruaril tähistasime vastlapäeva lumeskulptuuride meisterdamisega, kuhu olid kutsutud lapsed koos
peredega. Õhtul küpsetasime pannkooke ja jõime teed.
14. veebruaril tähistasime noortekas sõbrapäeva.
15. veebruaril võtsime vastu kollase koera aasta ja natuke elevust pakkus meile ka üks neljajalgne sõber.
Vabariigi sünnipäeva eel korraldasime viktoriini.
26. veebruaril voolisime savist. Noortekas oli siis kinni, olime hoopis Aseri koolis, kus meil käisid külas Kunda noored.
8. märtsil toimus meil suur tüdrukute päev ja poisid
sellel päeval noortekasse ei pääsenud. Meid külastasid
juuksur, meikar, küünte maalija, maitsesime head-paremat ning meisterdasime ise ehteid.
Märtsis korraldame logokonkursi, et leida oma noortekale äge logo. Logokonkursist võivad osa võtta kõik
soovijad.
KRISTEL ALLIKMÄE

Oleme uhked valla
lauatennisemängijate üle!

3-4. märtsini toimunud Eesti meistrivõistlustel lauatennises saavutas 2017 aasta Viru-Nigula valla aasta naissportlane Reelica Hanson ühe teise ja kaks kolmandat
kohta.
Palju õnne Reelica ja suur tänu, et sa meil olemas oled!
Samal nädalavahetusel võistlesid teised lauatennise
mängijad koduvalla eest 34. omavalitsuste talimängudel
ja võitsid esimese koha. Suured tänud võistlejatele!

Koostöös õpetaja Tiina
Rikkolasega valmistasime
headele kolleegidele ette
QR-koodidega mõisamängu. Soovisime läbi nutivahendite ja erinevate hariduslike äppide tutvustada Vasta
mõisa põnevat ajalugu ning
proovida järele vahendeid,
mida õpetajad ka oma õpilastega kasutada saaksid.
Pooleteise tunni jooksul jagus põnevaid avastusi ning
toredaid emotsioone ja hetki.
Sõbrapäeva
tähistamine toimus 14. veebruaril
sõbrapostkasti avamisega.
Lisaks õnnitlesime samal
päeval TOREvantsi kaasabil
veebruarikuu sünnipäevalapsi. Päev lõppes sportlikult ja sõbralikult algklasside rahvastepalli võistlusega.
Sel korral oli tore näha, et
pealtvaatajad ja kaasaelajad
olid spordisündmuseks hästi
ette valmistunud ning meisterdanud oma võistkondade
toetamiseks plakateid. Sel
korral saavutasid võidu 4.
klassi õpilased.
15. veebruaril osalesid
meie kooli õpilased Puurmanis, IV mõisakoolide
laulupäeval. Sel korral oli
teemaks isamaalised ja kodulaulud. Külalisena osales
ka helilooja Olav Ehala,
kes jagas ohtralt kiidusõ-
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nu meie kooli osalejatele ja
nende juhendajale (Janelle
Heinmets, Gerda Porovart,
Karoline Murro, Andella
Tsilk, Anete Heinmets, Liselle Hanni ja õpetaja Maret
Salk).
16. veebruaril osalesid Vasta kooli õpilased
õuesõppepäeval
Kohtla-Nõmmel.
Osalesime
Eesti Kaevandusmuuseumis
muuseumitunnis ning tähistasime kelgumäel möödunud vastlapäeva.
19.-23. veebruarini tähistasime nii koolis kui ka lasteaias Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva. Esmaspäeval
tegime kogu kooliga GPS
kunsti. Meie vahvat aktsiooni oli tulnud kajastama
ka Eesti Rahvusringhää-

ling. Eesti Vabariigi 100.
aastapäevaks kirjutasid 712
inimest, kaheksa koera ja
üks kass GPSi abil Eesti hümni maailmakaardile.
Hümni kogupikkus tuli üle
300 kilomeetri, sõnad said
kaardile erinevates Eesti
linnades ja asulates ning ka
väljaspool Eestit. Meie kool
kõndis kaardile sõna KALLIS. Vasta kool saavutas
aga omamoodi rekordi, olles kõige rohkemaarvulisem
osaleja.
20. veebruaril osalesid
kõik Vasta kooli õpilased
viktoriinis, mille küsimused
olid kõik eestiteemalised.
Esimese kooliastme (1.-3.
klass) õpilaste seas oli võidukas meeskond Hundid,
teise kooliastme (4.-6.klass)

õpilaste seas võidutses
meeskond Kanad ning kolmandas kooliastmes saavutas esimese koha meeskond
nimega Pääsukesed. Eriauhinna teenis auga välja väga
hästi vastanud eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Anu Laidinen.
21. veebruaril korraldasime vahva sündmuse „Astume ette!“. Selle raames
said kõik klassid oma koolikaaslaste ette astuda vabalt
valitud etteastega. Loeti kodumaa teemalisi luuletusi,
lauldi laule, etendati laulumängu, tantsiti Kaera-Jaani
ning tutvustati pildiesitlust
teemal „Minu kodu“.
22. veebruaril tutvustasime õpilastele nende endi
omaloomingut. Valminud
oli kaks nö koguteost. 4.
klassi õpilased olid koostanud põnevate faktidega kogumiku teemal „Eesti kõige kõige“. Nii saime teada
fakte loodusest, majandusest, geograafiast, ajaloost
jne. Lisaks valmis õpilaste
luuletustest,
jutukesteset
ja kunstitöödest kogumik
„100+ teost sajaaastasele
kodumaale“.
Kogumikuga on võimalik tutvuda ka
Viru-Nigula raamatukogus.
Loodame toimetada selle
kauni kingituse ka vabariigi
presidendi kantseleisse.
23. veebruaril kogunesime kogu kooliga (sh ka
lasteaia lastega) Viru-Nigula Vabadussamba juurde
tähistamaks Eesti Vabariigi
100. aastapäeva. Vasta kooli
õpilasi ja „Mõmmiku“ kasvandikke tulid tervitama
vallavanem Einar Vallbaum
ja vaimulik Allan Lilleorg.
Kogu koolipere asetas mälestusküünlad Vabadussamba jalamile. Päev jätkus
koolimajas aktusega ning
õpilaste valmistatud suupisteid maitstes.

Lapsesuu ei valeta….
Vahvaid ütlemisi
Viru-Nigula valla
lastelt

ühtesugused, eestlased on
erinevad.
Kes on naine?
Naine on president, ta
kammib juukseid, naistele
meeldib magada, naine on
väga ilus. Naine on ema ja
õde.

TOIMETAS
KATRI VAHESALU

KUNDA LASTEAED KELLUKE
MUUSIKAÕPETAJA

Miks sulle meeldib Eestis
elada?
Sest siin on rahulik linn ja
hea elada, siin on ilus loodus, siin eriti keegi ei karju,
aga mõnikord ikka karjuvad
ka. Kui siia tulevad teised
maalased, siis saab nendega
sõbraks. Siin on lahe, hästi
tore maa. Siin on hea linde
vaadata. Siin kasvavad mingid asjad kui on soe. Mulle
ei meeldi, aga no siin on mu
issi. Siin on head poed – siin
on grossikas ja konsum.
Siin olen sündinud. Siin
on ilusad taimed, vahest on
siin külm ja vahest soe ning
siin on kogu aeg lumi. Siin
ei pea teist keelt rääkima,
siin saab keelest aru. Meeldib eesti keel. Meeldib oma
kodu, sest see on tehtud paekivist. Eesti naine sünnitab

Kunda lasteaed Kelluke Sipsikute rühm

meid ju siia.
Mis teeb eestlasest eestlase?
Eestlane räägib eesti keelt,

FOTO: ERAKOGU

ta on beeži nahaga ja ei räägi vene keelt. Rahvusriided,
teeb eesti asju. Eestlased
oskavad käituda, kaasa arvatud minu issi. Nad ei ole

Miks naine on peres tähtis?
Ta peab sööki tegema,
raamatuid lugema, paneb
lapsi magama, triigib ja
paneb pesu kuivama, peseb teisi asju, WC potti puhastab. Naine on tähtis, et
raha teenida ja pulgakaid
osta lastele. Naistele meeldib torti teha. Emmega saab
mängida. Emme ütleb, millal on magama
mineku
aeg. Naine on mehele tähtis,
sest ta ütleb, et poodi oleks
vaja minna. Ja veel on naine
tähtis mehe jaoks, sest siis
saab lapsi. Naine on peres
lohutajaks, kui keegi on
kurb või kui õnnetus juhtub.
Naistele saab teha koos isaga kingitusi.
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Mida teha maa ja mere kokkupuutealal Käsmust Kundani?
Eelmise aasta sügisel Lääne-Viru maakonnas käivitunud Soome-Eesti Interreg
koostööprojekt
rannaala
integreeritud korralduskava
koostamiseks on tänaseks
jõudnud avalikustamise faasi. Kui seni on teemat arutatud erinevate sihtrühmadega
nagu sadamaomanikud, rannakalurid ja omavalitsused,
siis nüüd ootame tagasisidet
ja mõtteid kõigilt kohalikelt
inimestelt ja kogukondade
eestvedajatelt. Korralduskava ja tagasiside kontakt
on leitav alates 30. märtsist
valla kodulehelt.
Ranna-ala integreeritud
korralduskava ei ole planeering, selle eesmärk on
pigem väärtuste kaardistamine, erinevate valdkondade vaheliste seoste ja ühistegevuste leidmine. Inimeste
ootused rannaala avalikele
juurdepääsudele ja rekreatsiooni võimalustele on kasvanud ning integreeritud
korralduskava koostamise
käigus saab erinevad huvid
läbi arutada.
Kui varasemalt on kulgenud maa ja mere vahel
piiritsoon, siis nüüd on see
muutunud Eestis institutsionaalseks eraldusjooneks,
kus maismaad valitseb omavalitsus ja merd riik. Projekti üheks tulemiks on suunata
omavalitsus mõtlema mere
suunas ja tuletada riigile
meelde, et ka omavalitsustel

on sõnaõigus mere osas (nt
loodus- ja riigikaitse võtmes).
Olulisteks sõlmkohtadeks
on väikesadamad. Kui veel
kümme aastat tagasi oli sadamate areng põhjarannikul
halb, siis viimastel aastatel
on areng märgatav – välja
on arendatud Võsu ja Eisma,
väikesadama rekonstrueerimist kavandatakse ka Käsmus ja Karepal. Sadam ei
peaks olema kasutatav vaid
merelt tulijatele. Seega kasvab ootus, et väikesadamad
oleksid avalikud ja juurdepääsetavad.
Üldine suundumus näitab,
et sadamate laiendamise va-

jadus võib saabuda kiiresti
peale sadama tööle hakkamist, sest kasutajaid on ootamatult palju. Avatud juurdepääs merele ja erinevate
väärtustega arvestamine –
see on inimeste üldine ootus
rannaala
funktsioonidele,
mida tuleb oma tegevuste
kavandamisel arvestada nii
riigil kui ka omavalitsusel.
Riigil on see võimalus läbi
maaomandi ning omavalitsustel läbi ehitustegevuse
suunamise ja juurdepääsuteede avalikus kasutuses
hoidmise.
Traditsioonilised valdkonnad nagu põllumajandus
ja rannakalandus on ran-

na-aladel marginaliseerumas, eriti ilmekalt avaldub
see Lääne-Viru maakonnas.
Samas võiks rannakalandusel olla aktiivsem roll kultuuripärandi kestmisel ja
puhkemajanduses.
Järjest
olulisemaks muutub erinevate valdkondade toetus
üksteisele – näiteks kohaliku põllumajandustoodete ja
kala kasutamine, kalapüügi
integreerimine turismimajandusse, puhke- ja söögikohtade koos toimimine jne.
Toetama peaks erinevate tegevuste integreerimist
kohalikul tasandil, seda kas
ühistegevuse innustamise,
koostöövormide mitmeke-

sistamise ja ka finantsmehhanismide väljatöötamisega. Tavaelus takerdub see
sageli aja ja järjepidevuse
puudumise taha. Sageli kujuneb keerukaks väljakutseks innustava algataja ja
eestvedaja leidmine.
Milliseid tegevusi võiks
testala kontekstis edaspidi kavandada Viru-Nigula
vallas? Toolset ja Kunda
linna lahutab ning ühendab Toolse looduskaitseala.
Kaitseala põhieesmärgiks
on Kirde-Eestis ainulaadse
soovikutammiku ja merelinnustikule olulise puhke- ning toitumisala kaitse.
Kohalikud omavalitsused
näevad oma arengudokumentides Toolse looduskaitseala kui puhkeala ning
väärtustavad selle puhke- ja
turismipotentsiaali. Kavandatud on nii Kronkskalda
vaateplatvormi kui tervise- ja matkaradade rajamine Kronkskalda kaitsealast
väljapoole jäävale osale.
Viru-Nigula valla senine
üldplaneering käsitleb ala
kui kaitsealal paiknevat
puhkeala. Puhkeala kasutust võiks edaspidi vaadelda
enam seoses Toolse linnuse
ja selle puhkealaga, kus kasutuskoormus on suhteliselt
suur, kuid ala on kehvas seisukorras.
Tuleks mõelda piiriüleselt
nii omavalitsuse kui merepiiri osas. Merekasutus on

ka praegu piirideta, Kundast käiakse Karepal kalal,
mittetulundusühingu Kunda
Vabatahtliku
Merepääste
tegutsemispiirkond ulatub
vähemalt Eisma sadamani ning perspektiivis peaks
Kunda linn kujunema multifunktsionaalsemaks tõmbekeskuseks. Edaspidi võiks
vaadelda enam Karepa ja
Toolse ning Kunda linna
suuremat sidusust. Seda aitab ilmselt parandada juba
maakonnaplaneeringus kavandatud kergliiklustee, mis
võimaldab Karepa inimestel
turvalisemalt käia Kundas
(kui piirkonna suuremas
keskuses) kui ka Kunda elanikel Karepal suvitamas või
ka vajadusel kavandatavas
väikesadamas paate hoidmas.
Kõik, kes soovivad kaasa
mõelda ja oma arvamusi
avaldada, on oodatud 17.
aprillil algusega 16.00 Karepa rahvamajja.
Projekt on finantseeritud
Euroopa
Regionaalarengu Fond (ERDF) Interreg
Kesk-Läänemere Programmi 2014-2010 kaudu. Projekti viivad läbi Eesti Maaülikool, Tallinna Ülikool,
Turu Ülikool, Soome Keskkonnainstituut (SYKE) ja
Satakunta maakonnavalitsus.
MAILA KUUSIK
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Vesi on ohutu ja mõnus!

Kunda Spordikeskus
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Ujumine sobib kõigile!
Ujumine on üks liikumisvormidest, mida on võimalik harrastada aasta läbi ja
see sobib kõigile. Ujumine on kasulik kogu kehale,
kuna koormus langeb kõigile olulistele lihasrümadele. Vees olles muutub sinu
keha kergemaks, tänu sellele pead kandma ainult osa
oma keharaskusest. Ujuda
saab beebieast kuni kõrge
vanuseni, ujumine sobib ka
erivajaduste ning vigastuste
korral. Kui teil on probleem
kõrge vererõhuga, on ujumine suurepärane võimalus
vererõhunäitajate parandamiseks.
Ujumine on üks sood-

samaid ülemäärast stressi
maandavaid tegevusi. Talvekuudel, kui looduses on
energiat vähe, on positiivne
tuju oluline. Lisaks näitavad uuringud, et vahemikus
oktoobrist jaanuarini regulaarselt ujujatel on väiksem
stress, vähem väsimust ja
parem mälu.
Kõige efektiivsem trenn
kalorite põletamiseks, ainevahetuse kiirendamiseks
ning musklite kasvatamiseks on just nimelt ujumine.
Vesi on väga sõbralik lihaste
ja liigeste suhtes - seega on
enda vigastamise tõenäosus
minimaalne. Ujumine on
suurepärane treeningmee-

tod, sest aitab kaloreid põletada ning annab lihastele
piisavalt koormust. Kergelt
ujudes põletad tunnis keskmiselt 500 kalorit, kuid tempot tõstes võib see number
küündida
seitsmesajani.
Lisaks on vesi peaaegu 800
korda tihedam kui õhk, mistõttu iga käetõmme ja jalalöök kohtab vastupanu: see
on hea kogu organismile,
kuid eriti puusadele, kätele,
õlgadele ning tuharatele.
Kui ujumine on juba selge,
ei nõua see suuri kulutusi.
Kui käite tihti ujumas, oleks
mõistlik silmade kaitsmiseks kasutada ujumisprille
ning naistel (ja meestel, kel-

lel on pikad juuksed) tuleks
basseinis ujumisel kindlasti
kasutada ujumismütsi. Seda
nii enda juuste kaitsmiseks
kui ka austusest teiste basseinikasutajate vastu. Kui
olete ujumas koos perega,
veenduge alati oma pere
väiksemate liikmete ohutuses enne, kui ujumistreeninguga alustate.
Kunda
Spordikeskuse
ujula on avatud: E-R 07.3022.00 ja L,P 11.00-21.00.
UJUMISTREENER
MARINA KARAMKOVA

Kunda Spordikeskuses toimus laupäeval, 17. veebruaril
veeohutuse teemaline perepäev, mille korraldasid Viru-Nigula vald ja Päästeameti Ida päästekeskus.
Perepäeva eesmärgiks oli tutvustada valla elanikele
päästjate tööd ning lastele, kuidas vee ligidal ohutult käituda.
Toimusid töötoad, lastega võimles ja tantsis Jänku.
Ürituse kõige põnevam osa oli päästjate demonstratsioon
uppuja päästmisel. Peale demoesinemist tegi Viru-Nigula valla spordijuht Ainar väikese vimka, kukkus vette ja
hakkas appi karjuma. Päästjad reageerisid kohe.
Oli väga meeleolukas ja õpetlik päev!
VNT

Maakondlik
vene keele olümpiaad

9. märtsil toimus Kunda Ühisgümnaasiumis vene keele
Lääne-Viru maakondlik gümnaasiumi olümpiaad. Üldteema oli „Eesti Vabariik 100. Vene kultuuri kandjate panus Eesti arengusse” (100 лет Эстонской республики.
Вклад носителей русской культуры в развитие
Эстонии).
Vene kodukeelega õpilaste seas võitis 1. koha Karina
Jakovleva Kunda ÜG 10. klassist.
Õnnitleme!
ÕPETAJA MARINA KLIMENKO
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Estonian Celli heitvee väljalasketoru purunemise
teemat on ajakirjanduses käsitletud ebakorrektselt

LÜHIDALT

Kunda ÜG õpilased
maakonna talvistel
meistrivõistlustel edukad

Lääne-Viru maakonna U14 ja U16 vanuseklasside talvistel meistrivõistlustel kergejõustikus saavutas 2006. a
sündinud tütarlaste seas Britte Karu teise kohta kaugushüppes ning kolmanda koha kuulitõukes ja 60 m jooksus. U16 vanuseklassis saavutas Nora Aron teise koha
kõrgushüppes ja 60 m tõkkejooksus ning kolmanda koha
60 m jooksus. 2005. a sündinud tütarlaste seas saavutas
Elis Anete Saksman neljanda koha 60 m tõkkejooksus ja
kuulitõukes.
2006. a sündinud noormeeste seas saavutas Rihhard
Vodja esikoha kaugushüppes ja teise kohta 60 m jooksus
ning Aleks Lehmus kolmanda koha kõrgushüppes.
Võistlustel osales Kunda ÜG-st seitse õpilast. Treener
on Meelis Kari.
VNT

Inglise keele kõnevõistluselt
esimene ja kolmas koht

Rakvere Gümnaasiumis toimunud Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud ingliskeelne kõnevõistlus.
Maakonnast osales 12 gümnaasiumiõpilast, nende seas
ka Kunda ÜG gümnasistid Allan Loo ja Keitlin Räni.
Loosiga tõmmatud spetsiifilisemal teemal ette valmistatud kõne esitati Rakvere Gümnaasiumi aulas viibivale
žüriile ja publikule. Allan Loo saavutas esimese ja Keitlin Räni kolmanda koha. Keitlinile omistati ka publiku
lemmiku tiitel. Mõlema õpilase inglise keele õpetaja on
Kristi Aron.
VNT

Ajaloo olümpiaadilt
maakonnas teine koht

Lääne-Virumaa koolide ajaloo-olümpiaadil saavutas 7.
klasside arvestuses kõrge teise koha Mihkel Mägi. Head
ainetundmist näitasid ka Keitlin Räni gümnaasiumiastmes (10. koht) ning Nora Aron 6. klasside arvestuses (11.
koht). Õpilasi juhendas Mart Kand.
VNT

Viru-Nigula vald
oli talimängudel Eesti parim

Meie valla sportlased saavutasid 34. Eesti omavalitsuste
talimängudel väikeste valdade arvestuses ESIKOHA!
3.-4. märtsini toimunud talimängudel Viljandi linnas
ja vallas peeti üldarvestust kolmes grupis: linnad, suuremad vallad (üle 8000 elaniku) ja väiksemad vallad (kuni
8000 elanikku).
Kuni 8000 elanikuga valdasid võistles 14 ning esikolmik oli kõik Lääne-Virumaalt. Viru-Nigula järel saavutas teise kohta Kadrina ja kolmanda Vinni vald.
Üksikaladel olid parimad meie lauatennisistid, kes 26
omavalitsuse võistkonna seas saavutasid kindla esikoha.
Finaalis alistati tulemusega 5:3 Pärnu linna esindus.
Viru-Nigula valla spordijuhi Ainar Sepniku hinnangul
tõi meile võidu vapper ja entusiastlik esinemine kõikidel
kavas olnud spordialadel (välja arvatud naiste korvpall).
“Tänan siiralt kõiki osalejaid ja ka nende pereliikmeid,
kes võistlejatele käisid kaasa elamas. Suur tänu ka vallavalitsusele toetuse eest,” ütles Sepnik.
Eesti omavalitsuste 43. suvemängud toimuvad juba 7.8. juulini Haapsalus. Kes soovivad osaleda, võivad endast Ainar Sepnikule juba praegu teada anda ja treenima
hakata - ootame taas aktiivset osavõttu!
VNT

Eelmise aasta detsembris meedias
lahvatanud uudis
AS-i Estonian Cell
(edaspidi EC) heitvee
väljalasketoru purunemisest kogus palju
tähelepanu ja tekitas
ka kohalikes elanikes
palju küsimusi.
HEIKO KÄLLO,

TTÜ VEETEHNIKA MAGISTRANT.

Mure on igati õigustatud,
sest me kõik tahame elada
teadmisega, et meid ümbritsev keskkond oleks hoitud,
ohutu meile endile ja elamiskõlbulik ka meie järeltulevatele põlvedele. Just sellepärast omavad keskkonna
potentsiaalse ohustamisega
seotud uudised väga suurt
jõudu. Palju debateeritakse keskkonda puudutavatel
teemadel, näiteks nagu Rail
Baltic, Est-Fori tselluloositehas Emajõe kaldale jt,
kuid arvamused erinevad
ühest äärmusest teiseni ning
selget sõnumit ei suuda nii
suurte projektide pooldajad
kui ka vastased ühiskonnale
edastada.
EC kasutab oma tootmises vett, mis võetakse Kunda jõest. Tootmises tekkiv
reovesi töödeldakse enne
keskkonda tagasi suunamist
anaeroobselt. Järelpuhastusena on kasutusel aeroobne
protsess, mis tagab väga
madalad
reostusnäitajad.
Anaeroobne protsess vähendab reovees mitmekordselt
orgaanilise aine sisaldust,
mis teeb hilisema aeroobse
töötluse (puhastamise) oluliselt energiat säästvamaks ja
keskkonna sõbralikumaks.
Orgaaniline aine on vaja eemaldada selleks, et hiljem
keskkonnas
lagunemisel
võib see mõjutada veekogu
lahustunud hapniku sisaldust. Lisaks energiasäästlikumale reovee töötlemisele
annab anaeroobne käitlus
EC-s väärtuslikku biogaasi,
mille metaani sisaldus on
umbes 76% ja mille energeetiline väärtus on üle
60 GWh aastas. Saadud
biogaas suunatakse tagasi
tootmisesse, et vähendada
maagaasi tarbimist. Tänasel
päeval suudab EC kolmandiku vajalikust gaasist ise
toota.
Tulles väljalasketoru purunemise juurde, siis olukorda adekvaatselt kajastav
ajakirjanik peaks esmalt
mainima, et tegemist on
heitveetoru purunemisega
umbes 1 km kaugusel rannajoonest, millest Mahu lahte pääsev heitvesi on täpselt
samasuguse
kvaliteediga
(vastab
keskkonnakompleksloas etteantud tingimustele), nagu ka 2,4 km kaugusel asetseval väljalasul.
Erinevus seisneb ainult sel-

les, et heitvett väljutatakse
toru purunemise tõttu rannajoonele lähedamal, mis
võib tekitada jääkreostuse
hajumis- ning hapniku puudujäägi probleeme Mahu lahes (viimased uuringud seda
täheldanud ei ole). Süvamereväljalaskude eesmärk on
reostuse juhtimine rannajoonest võimalikult kaugele,
et parandada reostuse segunemist, kuid eriti oluline on
see siis, kui esinevad häired
reoveepuhastusprotsessis
ning keskkonda suunatakse
puhastamata reovett. Seni,
kuni puhastusprotsess toimib hästi, ei ole tegemist
keskkonna
reostamisega,
isegi kui heitvesi suunatakse
rannajoonele väga lähedale.
Ajakirjandusest võib leida
EC heitveetoru purunemise
kohta ebatäpseid artikleid,
mis oma olemuselt võiksid
kuuluda pigem ilukirjanduse valdkonda. Näiteks artikkel pealkirjaga „Kuidas sai
tsellutehase solk poolteist
aastat vales kohas merre
voolata?“. Juba pealkiri ise
on eksitav ja ebakorrektne.
Sõna „solk“ asemel oleks
ainuõige kasutada sõna
“heitvesi” või “puhastatud
reovesi”. Eestis on üle 800
reoveepuhasti, mis kõik juhivad oma „solgi“ veekogudesse.
Millised reostusparameetrid EC heitvees võivad mõjutada keskkonda purunenud toru asukohas?
Heitvee kvaliteeti mõõdetakse järgmiste parameetritega:
biokeemiline
hapnikutarve (BHT), keemiline hapnikutarve (KHT),
heeliumi-,
lämmastiku-,
fosfori-, raskmetallide- ja
sulfaatide sisaldus ning pH.
Läänemerele on iseloomulikud surnud tsoonid, mis jätavad toitained alumistesse
põhjakihtidesse kinni. Seda
põhjustab soolase vee sissevool pinnaaluses veekihis
ja mageda riimvee sissevool

pealmises kihis. Lisaks sellele põhjustavad kihistumist
ka külmem põhjavesi ja
soojem pinnavesi.1 Läänemerd saab EC väljalasketoru purunemise järel ohustada kaks parameetrit: BHT
ja KHT (fosfori ja lämmastiku sisaldus EC heitvees
on väga väike, vastavalt 1 t/
aastas ja 19 t/aastas. Tallinna reoveepuhasti samad näitajad on näiteks 20 t/aastas
ja 370 t/aastas 2, 3). BHT ja
KHT väljendavad hapniku
vajadust, mida orgaanilise
aine lagundamiseks tarvis
on. Kui keskkonda suunatavas heitvees on BHT ja
KHT näitajad väga kõrged,
siis võib tekkida olukord,
kus vees ei ole piisavalt
hapniku, et orgaanilist ainet
lagundada ning tulemuseks
on hapniku puudujääk, mis
on ohtlik ökosüsteemile.
Kuidas purunenud heitveetorust väljuva heitvee
KHT ja BHT mõjutavad
keskkonda? Siinkohal tsiteerin samal teemal meedias
ilmunud artiklist ühe lõigu:
“Seega saame kinnitada, et
vastavalt KMH (keskkonnamõjude hindamine) käigus
kogutud ekspertarvamustele
ning TÜ Eesti Mereinstituudi seire tulemustele puudub
puhastatud heitvee merre
suunamisel negatiivne mõju
vee-elustikule ja taimestikule,” ütleb Krikova. „Ka varasemad MSI teostatud uuringud ei ole näidanud muutusi
looduslikust foonist, samuti
on merevee temperatuur,
soolsus ja hapnik olnud
loodusliku fooni tasemel.“
Eksperthinnangust saame
järeldada, et meri on saanud
heitvee koormusega kenasti
hakkama. Looduslikus foonis muutuseid märgata ei
ole.
Ajakirjanduses leidub ka
EC protsessiskeemi valesti mõistmist. Artiklist välja
toodud lõik muutmata kujul on järgmine: „Mulle tuli

siiski mõningase üllatusena,
et Estonian Cell üldse midagi merre laseb, sest avalikkusele on ettevõte ennast
kuvanud kui äärmiselt loodussõbralikku tootmisüksust, mille korstnatest väljub
vaid aur ja tekkivast solgiveest tehakse biogaasi.“
Siin mõttekäigus on juba
põhimõttelised vead väga
suured. Esiteks stabiliseeritakse reovesi anaeroobselt,
mille tulemusel tekib biogaas. Teiseks jääb mulje, et
autori arvates aurustub reovesi lihtsalt õhku. Reovett
ei ole võimalik muul moel
ära kaotada, kui seda puhastada ja heitveena veekogusse suunata. Nii tehakse
tänapäeval terves maailmas.
Autori loogikast lähtudes
oleks teiseks võimaluseks
reovee aurustamine, mis
ilmselgelt on igas mõttes
keskkonnavaenulik, sest vee
aurustumine on äärmiselt
energiakulukas ning suurte
vee koguste juures võimatu nagu EC-s, kus reovett
tekib üle ~6000 m3 ööpäevas. Vastupidi, biogaasi
tootmisega tegeletakse EC-s
selleks, et toimida keskkonnasõbralikult. Tegemist on
ringmajandusega, mis on
tänapäeval väga aktuaalne
ja soositud tegutsemise viis,
kus orgaaniline aine lagundatakse anaeroobselt metaaniks ja CO2-ks ning metaani põlemisel tekib samuti
CO2, mis on fotosünteesi
alus, mitte äärmisel ohtlik
kasvuhoonegaas, nagu tihti
armastatakse kirjutada.
Lõpetuseks tahan nii olulisi teemasid avaldavatele ajakirjanikele südamele
panna, et teie kirjatöö peab
käsitlema teemat sõltumatult, ausalt ja sisaldama pädevat terminoloogiat. Teie
sõnadest saab kujuneda kogukonna arvamus, mis pahatihti võib olla kallutatud
ja väär.

Viidatud allikad
1
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2
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3
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Flexa Eesti AS: edu võti on
efektiivsus ja kvaliteet

TASUB TEADA

Kaasaegne tööpink
tehnoloogiaõpetuse klassi

Viru-Nigula vallas
tegutseb mööblitööstusettevõte Flexa
Eesti AS, mis annab
tööd 200 inimesele
Viru-Nigula tehases ja
80 töötajale Kadrina
tehases.

FLEXA EESTI AS

Flexa kuulub rahvusvahelisse
lastemööblitootja
kontserni Flexa4Dreams,
mis asub Taanis. Kontsern
sai alguse aastal 1972, kui
ettevõtte omanik Henning
Lykke Jensen sai esmakordselt isaks ja otsustas hakata
tootma kõrgekvaliteedilist
laste mööblit.
Flexa Eesti asutati 26. aprillil 1994, mil hakati tootma
esmakordselt voodi komponente Viru-Nigula tehases.
Tänasel päeval asuvad kontserni tehased Eestis, Lääne-Virumaal Viru-Nigulas
ja Kadrinas.
Aastal 1997 ehitati saeveski, millele samal aastal järgnes kohe ka tehase avamine
Kadrinas. Saeveski suleti
2009. aastal.
FLEXA TOOTED
Flexa toodeteks on voodid,
voodi süsteemid, kummutid, kapid, riiuli süsteemid ja
multifunktsionaalsed kastid,
mis sobivad igale kliendile. Tooted on enamasti valmistatud täismännipuidust.
Täispuidu eelisteks on tugev
tekstuur, keskkonnasõbralikkus ja looduslikkus.
Uue tootena hakati 2011.
aastal tootma puitkiudplaadist (MDF plaat) mööblit,
mis sisaldab männipuidust
detailidele lisaks ka kasepuidust detaile.
Ülevaade majandustegevusest
Viimased aastad on olnud
ettevõttele edukad. Käive
kasvas 2016. aastal võrreldes eelmisega 4,1% ulatudes 27 392 tuhande euroni.
2017. aasta käive oli 27 768
tuhat eurot.
Käibe kasv oli valdavalt
tingitud
kontsernisisese
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Viru-Nigula tehas. Üldpind 20 000 m², sellest 3000 m² ladu. Toodab toorliimkilpi, voodite ja
kappide komponente. Võimsus 9000-12 000 karpi nädalas.

2015. aasta kevadtalvel tegevust alustanud Kunda Hariduse Toetusselts püüab hea seista selle eest, et hariduselu
Kundas oleks mitmekülgne ja väga heal tasemel.
Kunda Ühisgümnaasiumis 28. oktoobril toimunud talgupäeval tehti korda tehnoloogiaõpetuse klass ja selle
lisaruumid, koristati aastakümnete jooksul kogunenud
tarbetuks muutunud mööbel ja organiseeriti äravedu.
Aastakümneid seisnud ja amortiseerunud tööpingid leidsid uued omanikud läbi oksjoni. Oksjonitulu, milleks oli
2 166,58 eurot läheb uue ja kaasaegse tööpingi soetamise fondi. Tööpingi ostust jääb paraku aga veel puudu 2 809,15 eurot, sest sobiva seadme hind on 4 975,73
eurot.
Kaasaegne tööpink on suur samm tehnoloogiaõpetuse
klassi vahendite kaasajastamisel. Eesmärk on tasapisi
uuendada kogu sisustus ja pakkuda ruumide kasutamise
võimalust kõikidele Viru-Nigula valla koolidele.
Lisaks tehnoloogiaõpetuse klassi sisustuse uuendamisele on plaanis koristatud ruumidesse luua mängude tuba
klassiõhtute korraldamiseks ja vahetundides aja veetmiseks.
Seega, hea ettevõtja, vilistlane, lapsevanem – kutsume
teid üles võimalusel kaasa aitama uue ja kaasaegse tööpingi soetamisele. Tööpingi soetusest ülejääv raha kasutatakse tehnoloogiaõpetuse ruumide kaasajastamiseks.
Oma panuse saab anda, kandes toetussumma Kunda
Hariduse Toetusseltsi arveldusarvele
EE127700771001519162, selgituseks „Tööpink tehnoloogiaõpetuse klassi“.
Iga summa on oluline ja aitab kaasa Kunda Ühisgümnaasiumi hariduse mitmekülgsusele ja õpikeskkonna
kaasajastamisele.
KUNDA HARIDUSE TOETUSSELTS

Viru-Nigula noortetuba
kogub populaarsust
Kadrina tehas. Üldpind 5000 m², sellest
1000 m² ladu. Toodab laudade, riiulite, MDF
voodite ja kappide komponente. Võimsus
5000-6000 karpi nädalas.

müügimahu suurenemisest.
Müük suurenes kõikide
kaubamärkide lõikes, sealhulgas kolmandat aastat järjest enim omamärgitoodete
klientidele. Müük kontsernivälistele klientidele vähenes.
Ettevõtte jaoks on toodete kvaliteet ning tootmise
efektiivsus kaks peamist
edutegurit, mille tõstmisele jätkuvalt erilist tähelepanu pööratakse. Tootmise
juhtimisel kasutati edukalt

Uue tootena hakati 2011. aastal tootma
puitkiudplaadist (MDF plaat) mööblit, mis
sisaldab männipuidust detailidele lisaks ka
kasepuidust detaile.

LEAN põhimõtteid.
Ettevõtte kasum 2016.
aastal oli 777,8 tuhat eurot
(2015: 419,6 tuhat eurot).
2017. aastal jäi kasum samasse suurusjärku kui eelmisel aastal.
INVESTEERINGUD
2016. majandusaastal investeeriti põhivaradesse 813,4
tuhat eurot (2015: 282,3
tuhat eurot). Peamised investeeringud olid seotud
olemasoleva masinapargi

tootlikkuse tõstmisega, renoveeriti töötajate olmeruume ja kontoriruume, tehti
mitmeid parendusi tööohutuse tagamiseks.
2017. majandusaasta investeeringud olid suunatud materjalide paremale ja
efektiivsemale kasutamisele
ning masinate ja seadmete tootlikkuse tõstmisele,
energia kokkuhoiule ning
töökeskkonna parendamisele. Investeeringu summa oli
võrreldav eelneva aastaga.

Viru- Nigula noortetuba asub Viru-Nigulas,
Kunda tee 8, rahvamaja teisel korrusel.
Meil on võimalik
mängida
lauamänge, tutvuda Xbox-i
võludega või lihtsalt
lamaskleda kott-toolidel. Lisaks on olemas
vajalikud
vahendid
meisterdamiseks, joonistamiseks ja värvimiseks. Kooliga koostöös oleme korraldanud Halloweeni peo ning rahvamajaga koostöös pannkoogipäevi ja
koolinoorte diskoõhtuid.
Veebruaris korraldati üheskoos spordihoone ja kooliga
moesõu, kus noored said oma disainerioskusi ka teistele
näidata. Parimatele moeloojatele olid ka vahvad auhinnad.
Otto arvab, et Xbox on tal küll kodus ka olemas, aga
siin saab sõpradega mängida. „Xboxi mängudest meeldib mulle kõige rohkem „Minecraft“, sest seda saab
mitmekesi mängida,“ ütles Marten. Robin-Marx lisas:
„Lauamängudest on parimad „DOBBLE“, „Monopol“
ning „Gaas välja!“.“
VNT

Kevadväsimus - mis me ise teha saame,
et ta meid tüütama ei hakkaks
Kevadväsimus tülitab inimesi tavaliselt juba aasta
algusest ja väljendub pideva
väsimusena, millega kaasneb suurem unevajadus.
Arvatakse, et selle üks põhjusi on vitamiinide vähesus
toidus. Oma osa on ilmselt
ka eelnenud pikal pimedal
sügis- ja talveperioodil. Väsimust aitab sel ajal ennetada hea valgustus töökohas
ja kodus. Kevadväsimusest
ülesaamiseks soovitatakse
õiget töö- ja puhkerežiimi,
liikumist, jalutuskäike looduses ning vitamiiniküllast
toitu.
Soovitatakse
loobuda
kohvist ja suhkrust ning

süüa värvilist toitu. Samuti
aitab päikese käes viibimine. Apteegist on soovitav
lisaks D- ja C-vitamiinile
soetada ka B-vitamiini.
Väga tähtis osa kevadväsimuses on ka korralikul
unel – oluline on piisavalt
magada ja lõõgastuda. Kevadel on veel eriti tähtis leida tasakaal töö ja puhkuse
vahel. Tuleb võtta aega lõõgastuseks – viibida looduses
või tegeleda millegagi, mis
hingele kosutust pakub. Kui
vähegi päeval päikest paistab, tasub iga kiir kinni püüda – päike ja värskes õhus
liikumine toob hea tuju ja
annab energiat!

Jäätmejaam

FOTO: ERAKOGU

Kevad on suurpuhastuste aeg

Õues võiks iga päev liikuda vähemalt pool tundi.
Stressirohkel perioodil tuleb
võtta aega enda jaoks. See
võib olla spaasse minek,
massaaž või mõni mõnus

hoolitsus – kõik see mõjub
kehale ja hingele hästi!
TOIMETAS
MEELI EELMAA

Alusta suurpuhastust varakult - Lääne-Virumaa jäätmekeskuse andmetel alustavad inimesed suurpuhastusi
mais ja juunis. Kuna sel perioodil kõigile konteinereid
ei jätku, siis soovitavad jäätmekeskuse töötajad alustada
prügi kokku korjamisega juba varem.
Lääne-Viru jäätmekeskusesse võib viia igasugust prügi
(ka ohtlikud jäätmed, vanad kodumasinad jne), inimene
saab ise valida, kas prügi on segamini või sorteeritult.
Viru-Nigula valda registreerinud inimesele on Lääne-Viru jäätmejaama 20 kg prügi toomine aastas tasuta.
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KULTUURISÜNDMUSED
P 18. märts kell 10 Tüükri küla
Tervisepäev
R 23. märts kell 19 Kunda Tsemendimuuseum
Valdese kirjanduskohvikus Indrek Hargla
L 24. märts kell 12 Aseri Rahvamaja
Teatripäev
P 25. märts kell 13 Kunda Linna Klubi
Eakate ühenduse Videvik pidu
P 8. aprill kell 12 Viru-Nigula Rahvamaja
Pensionäride klubi Maarjahein kevadpidu
L 14. aprill kell 16 Kunda klubis
Berega ühenduse juubelikontsert
P 18. aprill kell 10 Kaliküla
Tervisepäev
R 30. aprill Viru-Nigula Rahvamaja
Viru-Nigula valla solistide laulupäev
L 21.aprill kell 16 Kunda Linna Klubi
Segarahvatantsurühma Laanetagused sünnipäevakontsert
22. aprill kell 12 Aseri Rahvamaja
Talgupäev: Aserisse kiige püstitamine
P 22. aprill Kunda Linna Klubi
KÜG Teatri- ja muusikapäev
23.-27. aprillini Kunda Noortemaja
Koolivaheaja eriprogramm
K 25. aprill kell 12 Viru-Nigula Rahvamaja
Pannkoogipäev
K 25. aprill kell 18 Viru-Nigula Rahvamaja
Koolinoorte disko
L 28. aprill kell 13 Kunda Linna Klubi
Viru-Nigula valla lusikapäev

Pakume
missiooniga tööd

TULE
PÄÄSTJAKS
Kunda komandosse
KUI SUL ON keskharidus, autojuhiload,
valdad eesti keelt ja oled füüsiliselt heas
vormis, siis võib päästja amet olla Sinu
jaoks.
Päästja töö võimaldab Sul töötada graafiku
alusel, 24-tunnisele vahetusele järgneb 3
vaba päeva – aeg pere ja muude tegevuste
jaoks. Trenni saad teha vahetuse ajal ja
puhkust pakume 35 päeva aastas. Kõlab ju
hästi!
Lisaks kaasneb selle ametiga ühiskonna
respekt, sõprade imetlus ja hea tunne
inimeste elude ja vara päästmisest, koos
ennetustegevusega.
Kui päästja adrenaliinirohke töö tekitab
Sinus huvi, pane kohe oma sooviavaldus
teele cv@rescue.ee märksõnaga „Kunda
päästja“ ja uuri lähemalt meie kodulehel
www.rescue.ee

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:
1. Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine.
2. Majandustegevuse mitmekesistamine.
3. Kalasadamate uuendamine.
4. Koelmualade loomine või taastamine.
5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215
51 45 215
info@est-land.ee

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing
kuulutab välja EMKF meetme
"Kalanduspiirkonna kohaliku
arengu strateegia
rakendamine" 2018. aasta
esimese taotlusvooru
ajavahemikul 21.–27. märts 2018

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu 21.–27. märtsini 2018. Digitaalselt
allkirjastatud taotlus tuleb saata e-posti aadressile info@vrky.ee. Projektitoetuse taotlusi saab esitada ka paberkandjal. Selleks tuleb eelnevalt registreeruda telefonil 5330 3930 või e-posti aadressil info@vrky.ee. Taotlusi võetakse vastu kuni 27.03.18 kella 17.
Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.vrky.ee alajaotus "abiks
taotlejale" või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee.
MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing korraldab teisipäeval, 6. märtsil 2018
kell 12 Võsul infopäeva Võsu sadamahoone II korruse nõupidamiste
ruumis EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia
rakendamine" projektitoetuse taotlejatele ja teistele huvilistele. Tutvustatakse projektitoetuse taotlemise võimalusi, toetatavaid tegevusi ja toetuse
saamise nõudeid ning toetuse taotlemise tingimusi ja korda.
Lisainfo info@vrky.ee, tel 5330 3930 ning ühingu kodulehel www.vrky.ee

Märts 2018

VIRU-NIGULA
VALLA
TEATAJAVALLA
9
VIRU-NIGULA
8
T
8 VIRU-NIGULA VALLA T
КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ
КУЛЬТУРНЫЕ СОБЫТИЯ

Вс 18 марта в 10.00 деревня Тююкри
Вс
18здоровья
марта в 10.00 деревня Тююкри
День
День здоровья
Вс 18 марта в 13.00 Кундаский городской клуб
Вс
18 марта
в 13.00пожилых
Кундаский
городской клуб
Праздник
общества
«Видевик»
Праздник общества пожилых «Видевик»
Пт 23 марта в 19.00 Кундаский цементный музей
Пт
23 марта вкафе
19.00воКундаский
музей
Литературное
владениях цементный
Индрека Харгла
Литературное кафе во владениях Индрека Харгла
Сб 24 марта в 12.00 Азериский народный дом
Сб
24театра
марта в 12.00 Азериский народный дом
День
День театра
Вс 8 апреля в 12.00 Виру- Нигулаский народный дом
Вс
8 апреля
в 12.00 клуба
Виру-пенсионеров
Нигулаский«Маарьяхейн»
народный дом
Весенний
праздник
Весенний праздник клуба пенсионеров «Маарьяхейн»
Сб 14 апреля в 16.00 Кундаский городской клуб
Сб
14 апреляконцерт
в 16.00общества
Кундаский
городской клуб
Юбилейный
«Берега»
Юбилейный концерт общества «Берега»
Вс 18 апреля в 10.00 Каликюла
Вс
18здоровья
апреля в 10.00 Каликюла
День
День здоровья
Пн 30 апреля Виру- Нигулаский народный дом
Пн
30 апреля
Нигулаский
народный
дом
Певческий
деньВирусолистов
волости ВируНигула
Певческий день солистов волости Виру- Нигула
Сб 21 апреля в 16.00 Кундаский городской клуб
Сб
21 апреля концерт
в 16.00 Кундаский
городской
клуб
Праздничный
группы смешанных
народных
Праздничный
концерт группы смешанных народных
танцев «Ляянетагусед»
танцев «Ляянетагусед»
22 апреля в 12.00 Азериский народный дом
22
апреля
в 12.00 Азериский
народный дом
Толока:
установка
качелей в Азери
Толока: установка качелей в Азери
Вс 22 апреля Кундаский городской клуб
Вс
22театра
апреляи Кундаский
городской
клубгимназии
День
музыки в Кундаской
общей
День театра и музыки в Кундаской общей гимназии
23-27 апреля Кундаский дом молодежи
23-27
апреля каникулярная
Кундаский дом
молодежи
Специальная
программа
Специальная каникулярная программа
Ср 25 апреля в 12.00 Виру- Нигулаский народный
Ср
дом25 апреля в 12.00 Виру- Нигулаский народный
дом
День блинов
День блинов
Ср 25 апреля в 18.00 Виру- Нигулаский народный
Ср
дом25 апреля в 18.00 Виру- Нигулаский народный
дом
Дискотека для школьников
Дискотека для школьников
Сб 28 апреля в 13.00 Кундаский городской клуб
Сб
28ложки
апреля
в 13.00 Кундаский
городской клуб
День
в волости
Виру- Нигула
День ложки в волости Виру- Нигула

OÜ ESTEST PR
OÜ
ESTEST
PRи
скупает
леса
скупает
леса
и
поля.
поля.
Телефон: 50 45 215
Телефон:
51 45 215,50 45 215
51
45 215,
info@est-land.ee
info@est-land.ee

