DETSEMBER 2018

Viru-Nigula valla elanike arv on 5942 inimest.

PÖÖRDUMISED

Austatud vallarahvas!

Lääne-Virumaa Tubli töötaja
rinnamärgi omanik Marit Laast
Marit Laast (pildil) on
Viru-Nigula vallavalitsuse planeerimisja maakorraldusspetsialist.

MARITIT KÜSITLES VNT

Lõpetasin EPA 1992. aastal,
suhteliselt huvitaval ajajärgul
kui nõukogude aeg ei olnud
Eestist veel täielikult kadunud
ja uued reformid jõustunud.
Seda võikski nimetada reformide ajajärguks, mil muutusi
oli igas valdkonnas, eriti aga
omandi- ja maakorralduses.
Olime just kolinud Viru-Nigula valda elama, abikaasa
oli aasta varem lõpetanud
samuti EPA ning sai töökoha
Viru-Nigula kolhoosis. Parasjagu otsis äsja (taas)moodustatud Viru-Nigula vald
tööle spetsialisti, kes hakkaks
omandi- ja maareformiga tegelema ning kuna olin suhteliselt sarnase eriala lõpetanud
(metsamajandus), siis kutsutigi mind vallavalitsusse tööle.
Esimene ametinimetus oli
mul metsanduse spetsialist.
Mäletan, et vallad andsid tol
ajal välja raielubasid, mis
oli ka minu üks tööülesanne,
aga peamiseks tööks oli siiski
omandireformi toimikutega
tegelemine.
Omandireform andis kõva
aluspõhja ja teadmised nii
kohalike olude-, inimeste-,
talude- kui ka seaduste tundmaõppimisel, töö käigus
sain korraliku ülevaate valla
ajaloost ja lähiminevikust.
Pärit olen Kesk-Eestist ning
Viru-Nigulast polnud enne
suurt midagi kuulnud, aga töö
käigus talude ja külade ajaloos ning dokumentides sobramine oli nii põnev, et vahel
unustasingi ennast toimikuid
lugema.
Töötasin päris kaua väike-

ses vallas ja nüüd, peale valdade ühinemist, veidi suuremas. Pean ütlema, et vahe on
olemas. Väikeses vallas oled
inimeste muredega rohkem
kursis, tead probleeme sotsiaalvaldkonnast kuni ehitusküsimusteni – kui kodanikul
oli mure, käis ta ikka kõikide
ametnike tubadest läbi, igaühega arutas midagi. Suuremas vallas oled kursis enda
eriala ja naabertoa probleemidega, ega teiste valdkondade
teemad enam väga kõrvu ei
ulatugi.
Ametnikud olid väikeses vallas tööle vormistatud
konkreetse ametinimetusega, kuid sisuliselt tegelesime
ikka kõrvalvaldkonnaga ka,
näiteks olin kohaliku lehe toimetaja.
Veel on suures ja väikeses
vallas töötamise vahe selles,
et näiteks näed mõnda kolleegi alles koju tõtates. Väikeses
vallas olime üheskoos nagu
pere.
Suuremal vallal on oma
eelised ka – arenguvõimalused on suuremad. Suurem
vald saab endale lubada ka
rohkem erinevate valdkonda-

de spetsialiste, mis tähendab
probleemide kohapeal lahendamist ning mis omakorda tähendab suurt ajavõitu – enam
ei pea teenuseid tellima väljastpoolt. Väga hea on töötada, kui kohapeal on kohe võtta arvutispetsialist või jurist,
kelle teenuseid läheb meie
bürokraatiat täis ühiskonnas
aina rohkem tarvis. Need on
suured eelised, mis teevad
töötamise ladusamaks ja kiiremaks.
Loomulikult on töö suures, ühinenud omavalitsuses läinud mitmekesisemaks
– kui enne tegelesin keskkonnavaldkonnas ning maakorraldusest oli ainult kitsas
valdkond, siis praegu moodustavad põhitööülesannetest
suurema osa just maakorraldusküsimused. Lisandunud
on uusi ja põnevaid väljakutseid, tööstuslinnas on maakorraldaja tööülesanded teise
iseloomuga kui maapiirkonnas, palju tuleb tegeleda tööstuspiirkonnale iseloomulike
probleemidega, sadama ja
tootmisega, mis tähendab, et
pead end kiirelt kõige sellega
kurssi viima.

Hea on tõdeda, et nii eelmises kui ka praeguses töökohas
soositakse ka töövälist tegevust – igati toetatakse vabatahtlikku panustamist mõnda
organisatsiooni või ühingusse.
Kuulun ise naiskodukaitsesse,
mis tähendab, et nii mõnigi
nädalalõpp tuleb ohverdada
metsas „roomamisele“ või
õppekogunemisele. Ise viskan
nalja, et kuulumine naiskodukaitsesse kompenseerib arvuti
taga istuvat tööviisi - mulle
meeldib käia just sellistel üritustel, mis on füüsilise iseloomuga – formeerimised, orienteerumised metsas, rivistused
jne.
Üheks toredaks ühiskondlikuks tegevuseks on ka osa
võtmine Mahu külaseltsi tegemistest. Seltsi kuulun viis aastat ning praegu seisame selle
eest, et kümme aastat tagasi
alanud seltsimaja renoveerimine saaks ükskord lõpule.
Plaane on seltsiga veel teisigi,
meie unistustes on tulevikus
Mahu sadama ümbruses terviklik, kompaktne ja stiilne
kompleks, kus toimuvad toredad üritused ning mida on
võimalik huvilistele ka välja
üürida.
Üks väike tore seltskond,
mille järele hakkan juba suve
lõpus igatsema, on näitering.
Suvel me eriti kokku ei saa,
siis on muud huvid, aga sügisel koguneme taas ning hakkame plaane pidama, mida
kevadeks lavale tuua. Oleme
niimoodi koos käinud pea
kümme aastat ja peaaegu igal
kevadel mõne uue etenduse
lavalaudadele toonud. Näitlemine ja see väike seltskond on
tõelised stressimaandajad –
peale tööpäeva lõppu on väga
lahe kokku saada ja mõnikord
lihtsalt lobiseda – vahel jõuame enne proovi pool maailma
ära parandada ja kõik poliitikud paika panna.

Täna oleme jõudnud aasta kõige pimedamasse, aga teisest küljest vaadates võib-olla kõige ilusamasse kuusse.
See algas talvekuule kohaselt ilusa lumesajuga ja kattis
maa valge vaibaga, mis kahjuks on jõudnud juba äragi
sulada. Aga arvestades meie heitlikku talveilma, ega esimene lumi maha ei jäägi, küll tuleb uuesti.
Esimese advendiküünla süütamisega algas imeilus jõuluaeg, mis oma küünlasäraga toob soojust ja südamerahu
kõikidesse valla kodudesse ‒ see oleks kõige ilusam lootus, mis täituma peaks.
Advendiaja üheks sõnumiks on inimeste märkamine,
peaksime olema hoolivamad üksteise suhtes, vaatama
endasse, et leida endast see hea, mida jagada ka teistega.
Aasta viimase kuu kiiretes tegemistes leidke endale
aega oma lähedastega koosolemiseks ja nende tänamiseks kõige hea eest, mis aasta jooksul tehtud sai.
Esimese advendiga algab lastel kodudes päkapikuaeg
ja lootus, et päkapikud oma salapäraste liikumisteedega
ka nendeni jõuavad. Olge aga head ja sõnakuulelikud,
küll siis päkapikud midagi ka akendele riputatud sussidesse poetavad.
Soovin kõikidele valla elanikele ilusat jõuluaega ja jõulurahu kõigile, olgu teie hinges rahu ja headus.
Põlegu advendiküünlad ja säragu jõuluehteis kõikide
kodud!
RIHO KUTSAR

VALLAVOLIKOGU ESIMEES

Head vallakodanikud!

2018. aasta on mööduvale hämmastava kiirusega. Uuel
ühinenud vallal oli suur väljakutse kõigepealt üheskoos
hakkama saada ja siis toimetada nii, et kogukond oleks
rahul. Nagu öeldakse - hundid söönud, lambad terved.
Enamikku meist rõõmustas kuum suvi ja palju päikest.
Põllumehi tegi see olukord muidugi kurvaks, aga eestlane on tugev ning sitke ja saab hakkama!
Kui vaatan tagasi möödunud aastale, siis hindan väga
meie valla inimeste head läbisaamist ja sõbralikku suhtumist. Meil on olnud palju õigeid otsuseid ja õnnestumisi just tänu suhtumisele. Näeme õelat hõõrumist kasvõi
meie oma maakonnas ja naabervaldades. Eks alati saab
paremini ja siin panen südamele vaadata iseendasse ning
näha maailma pisut laiemalt kui ruutmeetrid enda ümber.
Nii palju jääb tegemata just tänu jonnile ja põhimõtetele. Olen alati arvanud, et tuleb suurelt mõelda ja suurelt
ette võtta. Siis on hea meel, kui ka väiksemgi asi korda
saab.
Soovin teile rahulikku jõuluaega lähedaste keskel. Ikka
energiliselt ja jõudsalt edasi uude aastasse!

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

ÕNNITLEME
Lääne-Viru sädeinimeseks sai Aseri Vabaajakeskuse juhataja Kaire
Kutsar (pildil).
Palju õnne ja kordaminekuid!
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teadasaamise vaimus. Samas on 2017. aasta kevadest
meil kõigil enim kõlanud fraas - varsti algab remont.
Suvel remont algaski.
Lasteaed LASTEAIA
sai uued ruumid.
KELLUKESE
PERE
Aasta viimastel päevadel käis kibekiire kolimine
uutesse soojadesse rühmaruumidesse. Meie kooli lasteaia rühmad alustasid jaanuaris tööd uutes, soojades
ja valgusküllastes ruumides.
Põhikool on üle elanud sügisese remonditolmu ja
müra, kolinud remonti minevast koolihoone osast
hoone põhiosasse. Aseri koolimaja juurdeehitusse on
planeeritud uued ruumid põhikoolile. 2018. aasta on
meie kooliperele täis ootusi ja ka kannatlikust. Peame
hakkama saama ruumikitsikuses ja tegutsemiseks
nuputama leidlikke lahendusi, aga nagu me ise ütleme — helge ja ilusa tuleviku nimel kannatame ära.
Soovime meie uue valla ametnikele, kes meie
põhikooli projektiga tegelevad, edu, sihikindlust ja
eestlaslikku visadust probleemide lahendamisel.
Aseri Kool soovib kõigile Viru-Nigula valla elanikele edukat ja õnnelikku 2018. aastat!
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hulka kuuluvad treeningpaiga kasutamise kulud,
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Euroopa Liidu riikide koolide arvestuses sai Kunda
Ühisgümnaasiumist parima
tulemuse Karl Naaber 10.
klassist, kelle punktisumma
oli 94, mis tagas talle 9462
õpilase hulgas suurepärase
67. koha. Meie kooli paremuselt teise tulemuse saavutas
12. klassi õpilane Allan Loo
89 punktiga ning kolmandale kohale tuli abiturient
Keitlin Räni 83,5 punktiga.

Põhikooli õpilaste hulgas oli
parim Emilia Virkunen 9.
klassist, kes saavutas 73,5
punktiga tubli 4758. koha.
Lisaks nimetatud õpilastele tegid tubli tulemuse ka
Tairo Tirmaste, Lauren Kozlov, Mirjam Onkel, Stiivo
Uueni, Keili Kautlenbach ja
Janar Sädeme. Kokku osales
meie koolist rahvusvahelisel
võistlusel 18 õpilast.
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Seadus muudab paindlikumaks sotsiaalmaksu miinimumkohustuse ja avansilise
makse arvestamise reegleid
ning võimaldab FIE-l maha
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festivalidel ja suvelaagrites
käia. Hakkasime kooli näiteringiga Kirdekad osalema
eeltoodust
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Viru-Nigula
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oli vallavanema kandidaadiga arutlusel ka minuga
seonduv, kas lähen volikogusse või jätkan ametnikuna
Viru-Nigula vallavalitsuses.
Vallavanema kandidaat Einar Vallbaum kinnitas, et
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Kunda Ühisgümnaasiumi 3.b, 4.a ja 4.b klassi väljasõit
Tartusse Ettevõtluskülla ja SPARK Makerlabi
ÕPPEPÄEV TARTUS
5. novembril sõitsime koos
neljandate klassidega Tartusse Ettevõtluskülla ja Makerlabi töötuppa. Esimene
töötuba oli Makerlab, kus
meisterdasime
katapulte.
Kui katapuldid olid valmis,
siis korraldati rühmade vaheline katapultide sõda, milles minu tiim jäi ühe korra
viiki ja ühe korra võitis.
Meisterdamise juures oli
keeruline teistele järele jõuda. Väga huvitav oli katapulti meisterdada, kuna ma
ei olnud kunagi varem seda
teinud. Mõni hetk oli igav,
sest vahepeal jõudsin teistest ette ja siis pidin ootama. Segav oli siis, kui keegi
kogu aeg küsis minult abi.
Teine õpituba oli Ettevõtluskülas. Seal jaotati meid
tiimidesse. Mina olin meediakeskuses. Seal oli veel
palju kohti, näiteks pank,
töökoda, kauplus ja ilukeskus. Pidime raha säästma,
et meie unistus täituks ning
saaksime sõita soojale maale. Õppisin seda, kuidas
raha säästa, kuhu raha läheb ja missuguseid valikuid
teha. Ülesanded jagati nii,
et ühe kuu töötavad teised
ja siis meie. Kõige huvitavam ülesanne oli see, kui
ma pidin minema panka autot kindlustama, aga alguses
läksin hoopis töökotta ja see
oli natuke piinlik. Kui olime
Ettevõtluskülas oma ülesanded täitnud, tehti meile õpitust kokkuvõte.

Päev möödus Tartus väga
ruttu ning pidime hakkama
Kundasse tagasi sõitma.
Ekskursioon oli väga lahe
ning ootan juba järgmist
väljasõitu kuhugi vahvasse
kohta.
GREETE VESKI

3.B KLASSI ÕPILANE

VÄLJASÕIT TARTUSSE ETTEVÕTLUSKÜLLA
Külastasime klassiga 5. novembril Ettevõtlusküla ja
Makerlabi katapuldi töötuba.
Ettevõtluskülas
jagati
meid rühmadesse. Iga rühm
sai endale oma töökoha.
Seal oli valikus juuksurisalong, kaubamaja, tehnikapood, töökoda ja pank. Me
õppisime rahaga ringi käima
ja ülekandeid tegema. Saime
ka töötada oma töökohas.
Õppisime, kuidas olla hea
teenindaja ja käituda klientidega. Pärast saime kõik

kokku ja vestlesime, kuidas
meie erinevates mängutöökohtades läks. Üldiselt oli
kõik hästi, kuid mõni asutus
läks pankrotti ka! Ettevõtlusküla oli väga lahe!
Makerlabi katapuldi töötoas saime meisterdada ise
katapulte ja pärast tegime
nendega võistlust. Saime
kõik oma katapuldid koju
kaasa võtta. Mulle ja ka kõikidele teistele meeldis väga
see ekskursioon. Väga lahe
päev oli!
EMILY LILLEOJA

4.A KLASSI ÕPILANE

EKSKURSIOON TARTUSSE
5. novembril käisime klassiga Tartus. Tee Tartusse
oli pikk, aga kohale jõudes
teadsin, et nüüd läheb lõbusaks.
Esialgu pidime ehitama
katapulte. See oli üsna raske,
sest seal oli palju sarnaseid
tükke. Kui kõigil katapuldid

Salliv kool - Kunda Ühisgümnaasium
Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Õpilasesinduste Liiduga
kuulutati
septembrikuus
välja projektikonkurss “Kas
mu kool on salliv?”, kus oli
võimalik taotleda rahalist
toetust oma projekti elluviimiseks.
November oligi Kunda
Ühisgümnaasiumis salliva
kooli kuu - viidi ellu projekt
„Naerata- see sobib Sulle!“
Projekti eesmärgiks oli vähendada koolikiusamist.
Projekti raames käis koolis töötubasid tegemas ja
õpilastega suhtlemas eripedagoog Pille Kriisa. Tema

töötubades said õpilased
teada, mida tuleb teha, kui
näed koolis kiusamist ja
kiusajateks on hoopis need,
kellel on tegelik probleem.

Koostöös poiste käsitööõpetaja Kaido Kukega loodi
kooli murepostkast, kuhu
õpilased ja ka õpetajad saavad panna kirjad oma mure-

valmis said, valmistasime
fooliumist palle ja moodustasime võistkonnad. Iga
võistkonna ette pandi üks
karp ning võistlejate ülesandeks oli katapultide abil
pallide lennutamine kasti.
Pärast võistlust läksime sööma. Seejärel viidi meid ühte
suurde saali, kuhu oli ehitatud linn. Seal asusid erinevad asutused – poed, juuksur, linnavalitsus, apteek,
töökoda ja pank. Taaskord
jagati meid gruppidesse.
Nüüd moodustas iga rühm
oma pereäri. Igal ﬁrmal oli
oma eesmärk, mida prooviti
täita. Mina töötasin juuksurisalongis ning meie ülesandeks oli koguda raha auto
jaoks. Tööl raha teenimine,
selle kogumine ja säästmine
olid väga väsitavad, aga saime sellega hakkama ja täitsime oma eesmärgi.
Käik SPARK Makerlabi
töötuppa ja Ettevõtluskülla
oli vahva ja õpetlik.
KAROLIINA NASIKOVSKI

4.B KLASSI ÕPILANE

Täname õppepäeva toetamise eest SA Lääne-Viru
Arenduskeskust, Viru-Nigula Avatud Noortekeskust
ning lapsevanemaid.
KLASSIJUHATAJAD
ÜLLE JUUSE-TUMAK,
JANA ROOTARE,
ANNI PÄÄSUKE

dega. Postkasti eelis on see,
et oma muredest saab teada anda anonüümselt. Toimus ka koomiksi võistlus
pealkirjaga Naeratav kool.
Eesmärk oli panna noored
mõtlema selle peale, milline
võiks olla naeratav kiusamisvaba kool.
Murepostkast osutus koolis väga efektiivseks, seega
otsustasime koostöös kooli
juhtkonnaga murepostkasti
kauemaks kasutusele võtta.
PROJEKTIJUHT
KÄROL KIRSIPUU

KUNDA ÜHISGÜMNAASIUM
8. KLASS
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LAPSE SUU EI VALETA
MIDA SA
ARVAD
PÄKAPIKKUDEST?
Nad on head
ja kohe päris
head, sest nad
toovad teistele
kommi.
Nad on kavalad, töökad,
ilusad, toredad,
sõbralikud.
Me ootame
neid, sest toovad palju kommi. Aga nad
võiksidki käia
ainult
talvel,
sest suvel ostab Päkapikk
emme ise kommi.
Neid on vaja, sest ma ju ootan neid.

ASERI LASTEAIA LAPS

MIDA PÄKAPIKUD TOOVAD?
Kommi ja mõnikord kohe hästi palju, mänguasju, mandariine.
Mulle tõi ükskord sibula, aga ma ei tea, miks ta selle
mulle küll tõi.
MILLISED PÄKAPIKUD ON JA KAS SA OLED
NEID NÄINUD?
Ma ei ole neid näinud, sest nad on liiga pisikesed.
Tal on tutimüts, rohelised jalanõud, punased riided,
valge habe.
Tal on tutimüts, täpselt nagu oleks unemüts.
Ükskord ma istusin öösel üleval, ma ei näinud üldse
teda, aga hommikul oli ikka komm sussi sees.
Kui sa ei maga, siis nad ei anna üldse kommi.
KUIDAS PÄKAPIKUD AKNAST SISSE SAAVAD?
Ta on nii väike, ta võlub ennast teisele poole ja tal on
maagia.
Ta võlub läbi seina ja saab teisele poole.
Nad on nii väikesed, et saavad akna vahelt sisse. Aga
nad võivad tulla ka ukse vahelt, teevad ennast nähtamatuks.
Neil on võlupulber, kallavad endale peale ja saavadki
tuppa.
Võivad tulla hoopis korstnast sisse.
Ah, kuidagi tuleb, aga ma ei tea kuidas.
KUIDAS NÄEVAD VÄLJA PÄKAPIKUD?
Päkapikk on väikest kasvu.
Neil on punane müts ja veel valge habe ka.
Ta on keskmine, ma olen suurem.
Temal on punane müts suure tutiga ja siis veel roheline
vöö ka.
Tal on jalas punased kingad.
Päkapikk kannab punast mantlit.
Päkapikud elavad seal, kus on lumi ja toovad sussi sisse kingitusi.
Nad on väikesed, aga näevad välja suured.

MÕNE REAGA

Kuidas me ettevõtlikkust õppisime
20. novembri hommik Vasta
Koolis. 8. ja 9. klasside õpilased on kogunenud koolimaja
juurde ja ootavad bussi. Seekord sõidab vana mõisamaja
juurde erakordselt luksuslik
buss ning noored saavad alustada teed. Karjääriretk, mille
korraldas Sihtasutus KredEx,
on ellu kutsutud selleks, et
tutvustada Eesti koolinoortele
nende kodumaakonnas tegutsevaid ettevõtteid, avardada
sealtkaudu nende teadmisi
karjäärivõimalustest ja toetada ettevõtlikku eluhoiakut.
Selleks, et retkele pääseda,
tuli läbida konkurss (kirjutada motivatsioonikiri). Vasta
Kool on osalenud konkursil kolm korda, kuid retkele

on pääsenud viimasel kahel
aastal. Lääne-Virumaalt pääsesid väljasõidule kaks kooli ‒ Vasta Kool ja Rakvere
Reaalgümnaasium. Noored
käisid külas ujuvkaisid tootval ettevõttel Top Marine,
poorbetoontooteid valmistaval ﬁrmal Bauroc ja elementmajade tootjal Production
House. Õpilased olid ettevõtetesse väga oodatud, seal
olid ettevalmistatud ekskursioonid ja põnevad tegevused. Positiivselt jäid meelde
sõbralik ja avatud suhtlemine
ning põnevate tehnoloogiate
kasutamine. Päeva lõpus kinnitasid noored, et teistmoodi
koolipäev oli väga õpetlik
ning silmaringi avardav.

21. november aga jätkus
sama põnevalt kui eelmine
päev lõppes. 7.-9. klasside
õpilased sõitsid õppekäigule
Tartusse Ettevõtluskülla. Seal
veedetud tunnid panid noori ettevõtlikkusele vaatama
hoopis teise pilguga. Osaleti
hasarti tekitavas õppemängus, kus õpilased said igaüks
endale rolli, mida täie tõsidusega täitma asuti. Mängus
olnud juhendajad aitasid õpilastel rolle mängida, kuid olukorrad olid võetud päris elust.
Näiteks toimis külas-linnas
oma linnavalitsus, remonditöökoda, kliinik, kauplus,
ilusalong, pank ja meediakeskus. Peale rollimängu toimus
ühine arutelu, kus iga asutus/

ettevõte sai teha kokkuvõtteid
ning järeldusi ‒ kelle ettevõtlikkus väljamõeldud pangakontole ka lisaeurosid tõi.
Oleme ettevõtlikkuse mõtteviisi rakendanud lisaks selleteemalistele väljasõitudele
ka igapäevastes õppetundides. Kaasava õppimise metoodika kaudu on õpilastes
võimalik arendada iseseisvat
ja ettevõtlikku hoiakut ning
otsustusvõimet. Lisaks ärgitab see tegutsemishimu. Loodame, et meie noortest saavad
tublid, aktiivsed ning iseseisvad kogukonnaliikmed.
KRISTA LEPPIK

VASTA KOOLI
PEDAGOOG-HUVIJUHT

Kunda apteek 95

FOTO: MEELI EELMAA

Kunda apteegi eelkäijaks oli vabriku apteek, mis eksisteeris juba 19. sajandi lõpus 16-kohalises haiglas. Need
asusid Lontovas, Blücheri mõisas, suures kahekorruselises kivimajas.
Alguses tegutsenud apteek oli väike, aga tööstuslinna
kasvades suurenes ka vajadus apteegi laiendamiseks.
Apteek on ravimitega varustanud nii elanikke kui ka
raviasutusi.
Soovime apteegile palju õnne ja sõbralikke kliente!
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KASULIK

Lumetõrje Viru-Nigula vallas

Tööpiirkond: Selja, Marinu, Kiviküla, Paasküla, Kaliküla, Ojaküla, Kabeliküla, Kunda Aru, Linnuse, Kunda
küla, Siberi, Kutsala, Kuura, Villavere, Simunamäe, Letipea.
Selja PM – kontaktisik Taivo Tonka, tel 5621 4721.
Tööpiirkond: Iila, Vasta, Nugeri, Kanguristi, Unukse,
Pärna, Mahu, Koila, Mäepealse, Kurna, Tüükri, Aasukalda, Pada-Aruküla, Pada, Toomika, Samma, Võrkla,
Varudi, Pikaristi, V-Nigula.
Auto Guru OÜ – kontaktisik Illar Lukken, tel 5695
1869.
Tööpiirkond: Kestla, Tagaküla, Kõrkküla, Kõrtsialuse, Rannu, Härjapea, Koogu, Oru, Kalvi, Aseriaru, Aseri.
LEI OÜ – kontaktisik Indrek Tapner, tel 5388 3277.
Lumetõrjet koordineerib Guido Reimer, tel 5341 2834.

Jäätmeveo hinnad

Seoses jäätmeveo hankelepingu tähtaja lõppemise ja uue
riigihanke korraldamisega hakkavad järgmise aasta algusest kehtima jäätmeveol uued hinnad.
Hanke tulemusel ühtlustuvad jäätmeveo hinnad esmalt endise Viru-Nigula valla ja Kunda linna piirkonnas,
kuhu leitakse ühine teenusepakkuja. Uus jäätmeveo hankeleping hakkab kehtima 1. märtsist 2019. Endine Aseri
piirkond liitub sama hankega 1. detsembrist 2020, kui
lõpeb praegune hankeleping Ekovir OÜ-ga.
Perioodil 1. jaanuarist kuni 28. veebruarini 2019 tekib
endisesse Viru-Nigula valla piirkonda ja Kunda linna
jäätmeveo vabaturg. AS Ragn-Sells saatis uuest aastast
kehtima hakkavad jäätmeveo hinnad otse kõigile oma
klientidele.
OÜ Keskkonnateenused jäätmeveo hinnad 1. jaanuarist 2019 (kehtivad Kunda linnas sõlmitud lepingutele)
on järgmised:
olme m³
0,15 kott
0,08
0,14
0,24
0,37
0,66
0,80
1,10
1,50
2,50
4,50

ühe tühjenduse
hind km-ta
2,25
1,04
1,82
3,12
4,81
8,58
10,40
14,30
19,50
32,50
58,50

ühe tühjenduse
hind 20% km-ga
2,70
1,25
2,18
3,74
5,77
10,30
12,48
17,16
23,40
39,00
70,20

paber

ühe tühjenduse
hind km-ta
1,71
6,50
11,50

ühe tühjenduse
hind 20% km-ga
2,05
7,80
13,80

0,66
2,50
4,50

Kes soovib ajavahemikul 01.01.-28.02.2019 sõlmida uut
jäätmeveo lepingut, peab kontakteeruma ise otse teenusepakkujaga.
HEIKO KÄLLO

VALLAVALITSUSE KESKKONNASPETSIALIST

KULTUURIKALENDER
P 16. detsembril kell 15 Aseri Rahvamaja
Kunda Linnaorkestri kontsert.
17.-19. detsembrini Aseri Rahvamaja
Jõulumaa lastele.
19. detsembril kell 18 Jõulumaa programm täiskasvanutele
N 27. detsembril kell 12 Viru-Nigula Rahvamaja
Viru-Nigula eakate klubi Maarjahein jõulupidu.
L 29. detsembril kell 13 Viru-Nigula Rahvamaja
Viru-Nigula valla koduste laste jõulupidu.
T 1. jaanuaril kell 00.30 Viru-Nigula Rahvamaja
Tantsimata tantsude öö.
P 6. jaanuaril kell 16 Viru-Nigula Maarja kabeli juures,
Aseri Rahvamaja juures
Kolmekuninga päev: kuuskede põletamine.
K 23. jaanuaril kell 19 Kunda Linna Klubi
Teatrietendus „Hullumeelse päevik“ Argo Aadli.

Archimedese kruvi visualiseering Kunda ajaloolisele paisule.

Kunda jõe paisud
Keskkonnaministeeriumi ja -agentuuri nägemus Kunda jõel asuvatest paisudest koosneb
paisrajatiste lammutamisest (IMG Energy
hüdroelektrijaama pais) ja Kunda ajaloolise
paisutuse likvideerimisest ehk veest tühjaks
laskmisest. Sellisele järeldusele on Keskkonnaamet ja -ministeerium jõudnud üksnes väite
põhjal, et lõheliste kudeala võiks olla praegusest kudemise alast suurem.

HEIKO KÄLLO,

VIRU-NIGULA VALLA KESKKONNASPETSIALIST

Vallavalitsuse ja paisude
omanike visiooni kohaselt
võiks lahendada erinevate
osapoolte probleemid Archimedese kalakruvi, mille
generaatoreid on hakatud
laialdaselt kasutusele võtma väikese kõrguskasvuga
paisudel üle Euroopa. Tegemist on lahendusega, mis
võimaldab paisude omanikel toota hüdroenergiat ning
samamoodi tagada rändel
olevatele kaladele liikumise võimalus nende soovitud
suunas. Archimedese kruvi
kompaktsuse tõttu on võimalik kasutada lahendusi,

mis sobivad ka muinsuskaitse alustele objektidele,
nagu Kunda ajalooline hüdroelektrijaam on.
Paisutuste likvideerimine
ja lammutamine ei tuleks
Kunda kontekstis kõne alla
seetõttu, et tsemenditehase veega varustatus sõltub
otseselt IMG Energy hüdroelektrijaama paisust. Lisaks on AS Kunda Nordic
Tsement juba investeerinud
IMG paisul oleva kalalifti
rajamisse, mille elluviimist
on tõhusaks pidanud Eesti
riik. Lisaks eeltoodule välistaks paisutuste kaotamine/

lammutamine hüdroenergia
tootmise võimaluse Kunda
jõel. Kui Euroopa Liit (sh
Eesti riik) on võtnud suuna
taastuvenergia kasutamise
suurendamisele ja fossiilsete kütuste kasutamise vähendamisele, siis oleks aeg
vastavalt ka talitama hakata.
Arusaamatuks jääb antud hetkel ka ministeeriumi
väide, et Eesti kalade puhul
Archimedese kruvilahendus
ei toimiks. Tekib küsimus,
kas Eesti kalad on Euroopa
kaladest palju rumalamad?
Olen ise kirjutanud lõputöö
teemal „Archimedese kruvi
kasutamise eeluuring Kunda
jõe näitel“ ja käinud nimetatud kruve monitoorimas
Austrias. Kõik toimib, kalad
leiavad tänu peibutusvoolule kerge vaevaga kruvi üles
ja läbivad paisutuse ala tänu
kalakruvile edukalt. Pilsingus (Austria kruvikalapääsu üks asukohtadest) ei ole
kevadisel ja sügisesel seirel
tuvastatud vigastusi veel
ühelgi kalal (ca 400 monitooritud kala igal kuuajalisel
seirel). Loodame, et Kesk-

konnaministeerium suhtub
lahenduse leidmisesse tõsiselt ja kaalub pilootseadme
rajamise lubamist Kunda
jõele. Projekt on koostatud
ja Kunda ajaloolise paisu
omanik AS Generaator on
valmis Archimedese kruvilahenduse Kunda jõele
rajama. Kahjuks ei ole AS
Generaator vee erikasutuslubade taotlemisel kümne
aasta jooksul kohtusaalist
kaugemale jõudnud. Selle
tarbetu paberite määrimise tulemusena on nii paisu
omanikud kui ka kalad juba
kümme aastat kahju kannatanud. Antud aastakümnendi sisse mahub ainult üks
riigi heakskiidetud lahendus
IMG paisule ehitatud kalalifti näol, mille maksumus
oli 491 988 eurot. Kahjuks
ei hakka see lift kalu nägema enne, kui alumise ajaloolise paisu kalade rändele
pääsemise küsimus on lahendatud.
Kalalift on KNC ja IMG
ﬁnantseering.

Rakvere Lihakombinaadi jõulutooted
RÖSTITUD
KAERAHELBEKATTEGA AHJUKAEL KÜPSETUSKARBIS
Tomati, paprika, basiiliku ja punega
maitsestatud mahlasest kaelakarbonaadist ahjupraele lisab
põneva
välimuse
mustadest sõstardest
ja krõbedaks röstitud
kaerahelvestest kate.
Ehe eestipärane maitseelamus!

TAMMESUITSUNE
BARBECUE-VERIVORST LAMBASOOLES
Traditsioonilise retsepti järgi valmistatud verivorstid,
mille koostises on odrakruubid, sealiha ja naturaalne
seaveri. Ehtsas lambasooles
peenikesed verivorstid on
maitsestatud traditsioonidele kohaselt vorstirohu ehk
majoraaniga, kuid erilist
maitsenaudingut lisab magusvürtsikas ning mõnusalt tammesuitsune mekk. Lisatud ei ole säilitusaineid ega kunstlikku lõhna- ja maitsetugevdajat E621.

NEW YORGI SEAVÄLISFILEELÕIGUD
VAHTRASIIRUPIGLASUURIGA KÜPSETUSKARBIS
Rakvere
ameerikapärase
tootesarjaga saad ka talvel
rohkem ja Ameerika moodi! Saad kuumalt auravad
ja toitvad road, mis sobivad
suurepäraselt näiteks talvisele peolauale. Tähista suurelt – nagu Ameerikas! New
Yorgi stiilis taised paksemad seavälisﬁleelõigud on kaetud
mõnusa vahtrasiirupiglasuuriga ja mugavalt ahjuvalmis.
Ameerikalikule lihale annavad rikkaliku suitsuse-magusa
maitse tomat, paprika, kaneel, ingver, tšilli, sibul ning küüslauk.

BOSTON BUTT SEAPRAAD JÕHVIKATE JA
VAHTRASIIRUPI- TŠILLIKATTEGA KÜPSETUSKOTIS
Rakvere ameerikapärase tootesarjaga saad ka talvel rohkem ja Ameerika moodi! Saad kuumalt auravad ja toitvad
road, mis sobivad suurepäraselt näiteks talvisele
peolauale. Tähista suurelt
– nagu Ameerikas! Boston
butt-seapraad on seaesiosast
lõigatud väärttükk ehk
seaabaliha, mis on kaetud
vahtrasiirupi-tšilliglasuuri
ja kuivatatud jõhvikatega.
Küllusliku prae ameerikapärast maitset täiendavad paprika, erinevad piprad, tomat,
küüslauk ja sibul.
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Raske haigus, mis kulgeb meeldivalt:
jahikirg + kokandus = Jäägri Grill
Detsembri algul, kui enamus
eestimaalasi mõlgutab juba
mõtteid jõuludest ja seapraest, pidas Virumaa Koostöökogu ühe muheda vestluse hoopis meie piirkonna
ekstravagantseima ulukiliha
serveerija Kalle Kohveriga,
Jäägri Grilli peremehega.
Mida Kallele endale süüa
meeldib ja missuguseid mõtteid ta Jäägri Grillis mõlgutab, jagame ka teiega.
Alustame juttu sellest, et
Kõrtsialuse külas asuv Jäägri
Grill on saanud aastal 2013
Virumaa parima toidutootja tiitli. Küsimusele, kuidas
tiitli omanik sellisesse tunnustusse suhtub, vastab Kalle mõnusa naerumuginaga:
„Eks tiitlid ja auhinnad ikka
lähevad korda, mehed on
ju suhteliselt edevad, meile
ikka meeldib kui kiidetakse.“ Jahindus ja ulukiliha
kokakunst on Jäägri Grilli
ja Kalle isiklik leivanumber:
„Eks see on jah selline raske
haigus, mis kulgeb meeldivalt. Heidi Vihma koostatud
kokaraamatuga, kuhu mõned
aastad tagasi sattusin, läks
ka nii, et koostaja ise otsis
mind üles. Minu lemmik –
metssiga – on nüüd küll kauge unistus,“ naerab Kalle.
„Need jah … kurb küll, on
enam-vähem kõik tänaseks
aafrika katku surnud. Aga
noore kopra liha on ka suupärane. Kui aega on, võtan
ikka kulbi kätte. Jõululõuna lasen lastel valmistada,
ehk võtan midagi üllatuseks
kaasa ka omalt poolt,“ lisab
Grilli peremees muigamisi.
Jäägri Grillis pakub Kalle
erinevaid ulukilihast roogi:
„Metskits, punahirv, põder eks see menüü on meil vastavalt hooajale.“ Küsimusele,

Metsis.
FOTO: KALLE KOHVER

kuhu ja mida ta ise välja sööma läheb, saame vastuseks –
kala ja lambaliha. „Aga kuhu
minna, seda ei tea, ei ole
ammu käinud,“ lisab Kalle
naerdes.
Oma ettevõttest, Jäägri
Grillist rääkides on Kalle
tagasihoidlik, kuid enesekindel: „No meil on majutus, toitlustus, jahikorraldus,
ruumide rent nii kogukonna
üritusteks kui ka teistele huvilistele. Jahihooajal läheb
ikka kogu aur jahindusele.
Turiste käib piisavalt, kontrollin olukorda, ei ole väga
koormav. Külalised käivad
naaberriikidest,
Kreekast,
Maltalt, Saksamaalt, kogu
Lõuna-Euroopast, Itaaliast.
Seda, et ka Itaaliast, teavad
meedia kaudu vist küll juba
ka jahikauged inimesed,“
naerab Kalle, viidates meediakära tekitanud välisjahituristidele, kelle haldamisega jahikorraldajad eelmisel
linnujahi hooajal kimpus
olid. „Aga eks see ongi jahikorraldajate teema – külalised tuleb hoida kontrolli all.
Ei ole nii, et arvad, et tuled
kuhugi pärapõrgusse ja siin
on kõik lubatud. Kohalik jahiseadus kehtib ühtemoodi
nii meie kui turistide jaoks
ja keelatud jahindusvõtted,
näiteks elektroonilised peibutusvahendid, on igal pool

SPORT

ta ettevõtjana vastab Kalle
muheledes: „Eks koolitama
hakkaksin ikka ise. Koolitaja paberid on juba taskus,
olen ette mõelnud küll nii
palju. Aga kui te küsite, kas
olen ettevõtjana ka isiklikul
tasandil rahul sellega, kuhu
olen jõudnud, siis … No siis
ma vastan nii, et kui kaugemale pole saanud, järelikult
olen rahul.“
Kui intervjuu lõpetame ja
uurime Kallelt, missuguse
foto võiks artiklile lisada,
viskab mees aga ootamatu
vimka ja saame tema kohta
teada veel ühe põneva fakti:
„Pange see metsisekuke pilt
meie kodulehelt. See on punaste kulmudega lind, kes
käis mul siin õue peal jalutamas,“ muheleb Kalle. Nimelt
siis, kui Kalle jahis ei käi ja
köögis ei kokka, teeb ta fotosid. Nii kavalalt, et tal on
õnnestunud tabada hetki, mis
isegi proﬁloodusfotograaﬁde
puhul on üsna haruldased.
Nii leiavad huvilised internetiavarustest näiteks Kalle
foto kümne tunni vanusest
põdravasikast ja emakarust
kolme pojaga.
Soovime Kallele edukat
jahti ka fotopüssiga jahihooaja väliselt ja kutsume kõiki
Jäägri Grilli maitsvat ulukiliha mekkima.
MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU

JÄÄGRI GRILL
Kõrtsialuse küla, Viru-Nigula
vald, Lääne-Viru maakond
Avatud: iga päev
12.00-21.00
Telefon: 335 1566 või
516 3192
E-post: info@jaagrigrill.ee
www.jaagrigrill.ee
Facebook: Jäägri Grill

Kuidas talvel oma
naha eest hoolitseda?

TAIMEKASVATUS

Jõulukaktus - värviline
rõõmupakkuja
Jõulukaktusel ehk lülikaktusel on palju erinevaid
värvitoone, tuntum ehk nö
fuksiaroosa.
Tegemist on ka natuke tujuka taimega, mis võib poest
tuues oma õied maha visata.
Ta on väga külmatundlik ja
vastuvõtlik tuuletõmbele.
Soovitatakse leida talle nö
oma koht kas siis laual või
aknalaual ja teda mitte enam
ühest kohast teise tõsta.
Soovitav on kahekümnekraadine toasoojus, sest liiga
palavaga viskab ta samuti
õied maha ja külmas toas
jällegi õisi välja ei aja.
Kuna on tegemist kaktu-

vastunäidustatud. Minu asi
vastuvõtjana on reeglid neile
selgeks teha,“ selgitab Kalle.
Seda, miks jahituristid
meile nii paljudest eriilmelistest paikadest jõuavad, oskab
Kalle samuti põhjendada:
„Loodus on mitmekesine, ei
ole ainult linnujaht. Paljud
näevad siin vabas looduses
esimest korda põtra, karu,
vaata, et metskitsegi. Lõuna-Euroopas ei kohta väga
sellist asja, jah.“
Suurimaks väljakutseks
piirkonnas ettevõtjana näeb
Kalle sarnaselt teistelegi
tööjõupuudust: „Vahel korraldan jahti, keedan suppi
ja koristan ka tube kui vaja.
Kuigi meil palgatöölisi on
siiski kolm ja päris pere-ettevõte me ei ole.“
Minevikust, tulevikust ja
igapäevaelust rääkides on
Kalle mõtlik: „Eks praegu on pigem selline talvine
vaikelu – pulmad ja peied
vaheldumisi. Aga ega ilma
projektideta seda kohta siin
poleks olnud, see on selge.
Projektitoetustega küll püsti
pandud, aga nüüd tuleb majandada ja hallata juba iseseisvalt. Kevadel ongi plaanis peamaja lõpuni valmis
ehitada, kui õnnestub, siis samuti Virumaa Koostöökogu
projektitoetusega. Lisandub
majutusruume ja sooviks ka
väikest koolitusklassi, kuhu
sisse seada laskesimulaator,
sest noori jahindushuvilisi
on piirkonnas ikka palju. Tahaksin nad metsa meelitada,
selles mõttes näen sellel ettevõtmisel perspektiivi. Meil
on muuseas piirkonda palju
ka jahinaisi tekkinud, tundub väga popp teema olevat
naisterahvaste seas,“ muigab
Kalle. Isikliku arengu koh-

sega, siis kastmisega tuleb
samuti ettevaatlik olla, õitsemisperioodil peab muld
niiske olema, aga puhkeperioodil kasta minimaalselt.
Enne õitsemise perioodi on
soovitav lisada kastmisvette
ka natuke väetist.
Kui on vaja jõulukaktus
ümber istutada, tehke seda
vahetult enne uue kasvuperioodi algust märtsis-aprillis. Sobiv muld on vett läbi
laskev, huumusrikas ja kergelt happeline. Hästi sobib
näiteks kompostmuld, millele on lisatud liiva.
VNT

Talv - see on külmad ja
tuuled. Pakase ilmaga on
rasunäärmed vähem aktiivsed ning õhu kuivuse tõttu
keskküttega siseruumides
muutub nahk tundlikumaks
- hakkab sügelema ja punetama. See on esimene vedelikupuuduse tunnus.
Kodune
hooldusrutiin
peab koosnema vähemalt
kolmest tootest. Esiteks,
näopesuvahend (alkoholivaba). Keegi eelistab kasutada
mineraalvett, kellelegi meeldib piim või toonik. Teiseks,
niisutavad või toitvad kreemid. Kreem peab olema rasvasem kui suvel ning selle
valimisel tuleb lähtuda naha
vajadustest. Kolmandaks,
kreemi lisatooted - niisutavad seerumid ja naturaalsed
õlid. Võimalusel tuleb teha
vähemalt kord nädalas niisutavat maski, kuna talvel
kaotab nahk palju vett. Oma
klientidele soovitan valida
kindla nädalapäeva, näiteks
pühapäeva õhtu protseduuride läbiviimiseks. Sellest
peab tekkima teie rituaal.
Sellega tekib harjumus ja te
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ei hakka enam otsima põhjust selle homseks lükkamiseks.
Ärge unustage kolme minuti reeglit - kohe pärast
veeprotseduuride lõpetamist
tuleb kanda nahale kreemi,
sest just siis on nahk aurutatud ja poorid avatud ning
kasulike
komponentide
imendumine suureneb. Külmal ajal ei tasu unustada kätekreemi ja huulepalsamit.
Kuidas aidata nahka külmal ajal? Tuleb juua vähemalt 1,5 liitrit puhast vett
päevas. Keskkütte kuivatavat toimet saab vähendada
õhuniisutaja ja regulaarse
tuulutamisega.
Tervislik toitumine. Kõik
mitte kurnavad füüsilised
harjutused mõjutavad positiivselt naha seisundit.
Naeratage rohkem! Kohtuge rohkem sõpradega! Ning
kindlasti armuge!
Aga seal ongi juba kevad
saabumas ...

NADJA HEIN

Spordiuudised

17. novembril toimusid Kunda Spordikeskuses Eesti
meistrivõistlused klassikalises lamades surumises. Ürituse korraldas RSK sPORTKUNDA aktivist Kaido Vahesalu koostöös Eesti Jõutõsteliidu ja Kunda Spordikeskusega.
Traditsiooniline võistlus õnnestus hästi, osa võtsid
jõutõstmise spordiala tuntud tegijad. Absoluutarvestuses
läksid kuldmedalid Ave Tüürile ja Siim Rastile, kellest
viimane võitis detsembri alguses Kaunases jõutõstmise
Euroopa meistrivõistlustel esikoha (120+ kg) meeste arvestuses.
Kodupubliku rõõmuks jäi 74 kg meeste arvestuses
esikoht kohalikule jõutõstjale Andrei Koplikule. Tema
Eesti meistritiitlit tähistavaks võidutulemuseks oli 163,5
kg. Nii selle kui ka eelnevate tulemuste põhjal on Andrei
kindel favoriit meie valla 2018. aasta parimate sportlaste
valimisel meessportlase kategoorias.

Üleskutse

Detsembri keskel algab Viru-Nigula valla 2018. aasta
parimate sportlaste valimine!
E-küsitluse vorm on avalik Viru-Nigula valla veebilehel hiljemalt 20. detsembril.
Kutsume andma tagasisidet parimate sportlaste tunnustamiseks!

JÕULUAJA JUMALATEENISTUSED
EELK KUNDA KOLMEKUNINGA KOGUDUS
Esmaspäev, 24. detsember
kell 16.00 JÕULULAUPÄEVA JUMALATEENISTUS
Teisipäev, 25. detsember
kell 16.00 1. JÕULUPÜHA JUMALATEENISTUS
Pühapäev, 6. jaanuar
kell 12.00 KOLMEKUNINGAPÄEVA
JUMALATEENISTUS
VIRU-NIGULA KIRIKUS
Jõululaupäeval, 24.12 kell 14.00
I jõulupühal, 25.12 kell 14.00
31.12 kell 14.00
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
NEED

JÕULUD KÕLAVAD
TUTTAVALT!
TANEL
PADAR
NELE-LIIS
VAIKSOO

TARVI KULL - klahvpillid
SIIM USIN - basskitarr
KASPAR KALLUSTE - löökpillid

03.12
TALLINN, Kaarli kirik
10.12
RAKVERE Kolmainu kirik
17.12
TARTU Peetri kirik
20.12
VILJANDI Pauluse kirik
Kontsertide algus kell 19,
uksed avatakse kell 18.
Korraldaja: OÜ Berit Grupp, tel 5056240,
www.beritkontsert.ee

Piletid müügil

Detsember 2018

