Grossi Toidukaubad Viru
Ralli 2018 toimub reedel,
15. juuni õhtul k.a. Viru- Nigula vallas. Võistluste pidulik avamine ja esimese auto
start on kell 18.30 Kunda
linnas, Grossi Toidukaupade
kaupluse ees olevas parklas.
Ametlik ralliraadio on
Kuku Raadio sagedusel 99.6
MHz.
Kiiruskatse Pundri – Pärna
– Kuldallika – Malla – Kaldametsa – Raudkatku teelõik
on algusega kell 19.13 (rada
on suletud tavaliikluseks
kell 18.00 – 21.00).
Kunda linna kiiruskatsele
Uus-Sadama tee - Rakvere
mnt – Rahvamaja – Maageranna tee – Lähta tee –
Staadioni – Koidu – Aia
– Mäe – Kalda – Kasemäe
– Kasemäe/Aia ringtee – Kasemäe stardib esimene auto
kell 19.38 (linnatänavad on
tavaliikluseks suletud kell
18.30 – 21.30).
Vabandame liiklusest ja
võistlusest tulenevate ebameeldivuste pärast, mis on
seotud kodanike tavaelu häirimisega.
Meeldivaid rallielamusi ja
kohtumisteni ralliraja ääres
ohutus vaatamiskohas!
Kontakt: Märt Ots, tel
+372 5044 073.

Viru Ralli 2018

MEELESPEA RAJA ÄÄRES
ELAVATELE INIMESTELE JA PEALTVAATAJATELE:

Kunda linna kiiruskatse

Kiiruskatse Pundri – Pärna – Kuldallika – Malla – Kaldametsa – Raudkatku

INFO:

15. juunil ajavahemikus kl. 18.00 – 21.15 Kunda linnas
tänavate sulgemine seoses Viru Ralli 2018 linnakatse toimumisega:
•Liin 15 – Rakverest kl. 18.15 ja 20.20 väljuvad bussid
sõidavad Kunda bussijaamani, teenindamata jäävad Kasemäe, Kooli ja Kunda pargi peatused
•Kunda pargi peatusest ei välju bussid kl. 18.55 ja
21.05, need bussid väljuvad Kunda bussijaamast kl. 19.00
ja 21.10

●Ralliautod tutvuvad eelnimetatud kiiruskatsetega alates
neljapäevast, 14. juunist kell
9.00-20.00. Kõik ralliautod
võivad tutvuda kiiruskatsega
mitte rohkem kui kaks korda.
Maksimaalne lubatud liikumiskiirus on neil 80 km/h ning
seda on vähendatud hoovidest
ja õuealadelt läbisõidul kuni
50 km/h, mõnes kohas kuni 30
km/h. Kõik kiiruse ületamised
fikseerib GPS jälgimissüsteem
ja karistus on 25 € iga ületatud
kilomeetri eest.
●Ärge jätke lapsi ja eakaid
ning koduloomi järelvalveta
ka autode kiiruskatsega tutvumise ajal.
Ralli toob kaasa liikluskorralduse muudatusi, seetõttu jälgige liikluskorraldajate märguandeid. Ajutised liiklusmärgid,
keelualad ja rajapiirded on rallil selleks, et tagada pealtvaatajate ohutus.
●Võistluse ajal, kui kiiruskatse rada on suletud:
●Pealtvaatajad võivad jälgida
kiiruskatset ainult selleks korraldaja poolt ettevalmistatud
aladel ja need on ainult turvalindi taga.
●Ralli turvatöötajate korraldused on täitmiseks, mitte vaidlustamiseks!
●Kui kuulete turvatöötaja an-

Volikogu poole aasta tegemistest
Eelmise aasta oktoobris
valimiste tulemusena moodustunud Viru-Nigula Vallavolikogu 21 liikmeline
koosseis on juba natuke
üle poole aasta tööd teinud
ja kümne toimunud istungi
tulemusena vastu võtnud 27
määrust ja 76 otsust.
Volikogu tööle hakkamiseks tuli esimeste istungite
jooksul valida volikogu esimees, aseesimees, volikogu
alatiste komisjonide esimehed ja aseesimehed ning komisjonide koosseisud, lisaks
valisime peale uue valla põhimääruse kinnitamist volikogule ka teise aseesimehe.
Teise tähtsa ülesandena
oli volikogul vaja valida
vallavanem ning kinnitada
Vallavalitsuse liikmete arv
ja koosseis. Kolme liitunud
omavalitsuse ametiasutuse
ümberkorraldamisega
kinnitati Viru-Nigula vallavalitsuse struktuur. Kõigi
nende otsustuste tulemusena hakkas uus omavalitsus
täistuuridel tööle, sest ees
ootas paljude dokumentide
ümbervaatamine ja uute te-
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gemine.
Uute
dokumentidena
on vastu võetud järgmised määrused: 2018. aasta
eelarve, valla põhimäärus,
ametiasutuse palgajuhend,
ametnikele esitatavad nõuded, korruptsioonivastase
seaduse rakendamise kord,
vallavara valitsemise kord,
lasteaiaõpetajate ja õpetaja
abide puhkusemäärad, lapsevanemate poolt makstav
määr valla lasteaedades,
õpilaste
sõidusoodustuste kord, tänavakaubanduse
kord ja müügipileti hind,
sotsiaalhoolekandelise abi
kord ja toetuste määrad,
eluasemekulude piirmäärad, lasteaiaõpetaja palga
alammäär, 2018. aasta maamaksumäär, Aseri Kooli
põhimäärus, eelarve reservfondi kasutamine, avaliku
ürituse kord, huvihariduse
ja huvitegevuse toetamine,
heakorra eeskiri, volikogu
liikmete hüvitiste kord ning
hallatavate asutuste asutamise, ümberkorraldamise ja
lõpetamise kord.
Otsustena võeti volikogus

vastu esindajate määramine mitmesse liitu, asutuste
nõukogudesse, koolide ja
lasteaedade hoolekogudesse, vallalehe kolleegiumisse. Lisaks nendele inimeste
määramisega seotud otsustele määrati Pada küla
piirkonnale vee-ettevõtja,
kinnitati uue valla sümboolikana endise Viru-Nigula
valla oma, otsustati mitmete
kinnistute jagamine ja maa
sihtotstarbe määramine, delegeeriti seadustes kohaliku
omavalitsuse üksuse ülesannete täitmine vallavalitsusele, algatati arengukava
ja eelarvestrateegia koostamine, algatati ka üldplaneeringute
ülevaatamine
ja kinnitati selle tulemused, kehtestati maaüksuste
detailplaneering,
hõivati
Kunda Mäe tänava kolm
peremehetut ehitist nende
lammutamiseks, otsustati
esitada taotlus esmatasandi
tervisekeskuse rajamiseks,
anti luba ümber korraldada
Kunda Hooldekodu, rentida
vallale buss, osaleda tugiteenuste parendamise jät-

kuprojektis ning tehti palju
muid valla tööks vajalikke
otsuseid.
Kõiki
vallavolikoguga
seotud materjale on võimalik vaadata valla kodulehelt
aadressil: https://viru-nigula.ee/istungid
Tänan kõiki volikogu
liikmeid, kes on volikogu
istungitest ja komisjonide
koosolekute tööst osa võtnud! Istungitest puudumise
keskmine näitaja – 1,5 inimest istungi kohta – näitab
liikmete tõsist suhtumist
valijate poolt antud mandaati. Volikogu istungitest
on järjepidevalt osa võtnud
ka vallavanem ja volikogule eelnõusid ette valmistanud valla ametnikud, tänan
koostöö eest.
Enne suvist puhkust on
veel ootamas juunikuu volikogu istung.
Soovin kõikidele ilusat
suve, võidupüha ja jaanituld!
RIHO KUTSAR

VALLAVOLIKOGU ESIMEES

tavat vilesignaali, siis on ralliauto juba lähedal. Kontrollige üle, kas olete ikka ohutus
kohas – turvalindi taga.
●Ärge minge turvalindile liiga
lähedale, sellega võite turvalindi katki teha.
●Ärge seiske väliskurvides,
rajale liiga lähedal, kohtades,
kus ei ole turvalinti või on
märk „Pealtvaatajate keeluala“.
●Pealtvaatajatele
valmistatakse ette selleks spetsiaalsed
vaatamiskohad
●Keelatud on liikuda piki
võistlustrassi ja ületada seda
ilma turvatöötaja loata.
●Spordivõistlusel viibimine ja
alkohol ei käi kokku!
●Ärge jätke lapsi, eakaid ja
koduloomi järelvalveta.
●Kiiruskatseid vaatama minnes palume parkida autod võimalikult teeserva lähedale ja
ainult paremasse teeserva (kui
sõidate kiiruskatse suletud
teeosa suunas), et vastutulevatele suurtele päästeautodele
ja teistele operatiivsõidukitele
oleks tagatud vaba väljapääs
kiiruskatselt. Kiiruskatselt-kiiruskatsele sõites ära ületa lubatud sõidukiirust – Sinu tegemisi jälgib Eesti Politsei.
●Ka jalgrataste ja ATV-dega
ei tohi sõita kiiruskatsetel ning

neid ületada ilma turvatöötaja
loata.
●Arvestage tuleohuga. Metsaalune pole lõkke tegemiseks,
grillimiseks ega suitsukonide
mahaviskamiseks.
●Kui teist möödub rohelise
vilkuriga auto, alles siis on
võistlustrass avatud tavaliikluseks, sõltumata algsest väljakuulutatud sulgemisajast.
●Kui kiiruskatsel juhtub õnnetus ja on näha, et võistlejad vajavad kiirabi sekkumist ja seal
ei ole läheduses turvameest,
siis anna sellest teada telefonil
112. Häirekeskuse päästekorraldaja võtab ühendust korraldajatega. Iga inimene võib
sekkuda õnnetusse abi andmiseks kuni päästetöötajate saabumiseni.
● Kui raja ääres elavatel inimestel on vaja kiirabi või
päästjate abi, siis helistage
112. Kokkuleppel Häirekeskusega kiiruskatse peatatakse
ja teid abistatakse võimalikult
ruttu.
● Kunda linna elanikud, ärge
palun parkige oma autosid kiiruskatsena sõidetavate tänavate äärde reedel, 15.
juunil alates kella 18.00-st.
NB! Kõik tänaval parkivad autod oleme sunnitud teisaldama
kella 18 ja 18.30 vahel.

VALLAVANEMA PÖÖRDUMINE

Hea vallakodanik!

Soovin teile kõigile ilusat päikeselist suve ja põllumeestele kindlasti ka parasjagu vihma!
Leidke suvel aega olla koos lähedaste ja perekonnaga
ning varuge jõudu talveperioodiks.
Meie elu suurimaks väärtuseks on tervis ja meie lähedased. Tihtipeale unustame elu kiirrongilt maha astuda
ja enda eest hoolitseda. Tegelikult võib rahulikult palju
asju nö homsesse jätta ja hoopis perega midagi üheskoos
teha.
Ka ma ise olen seda tüüpi, et tahan asju kiiresti korda
saada. Nii näiteks on ka vallaasjadega. Südamest soovin,
et palju rohkem oleks korda tehtud, aga takerdun asjaajamistes bürokraatia ja muidugi ka eelarve taha.
Olen õnnelik juht, kes on saanud tööle maakonna parima meeskonna ja tänu neile oleme üheskoos poole aasta
jooksul ka nii mõndagi saavutanud. Plaanid on suured,
mida soovime lähiaastatel üheskoos ellu viia. Teeme asju
tasapisi, kuid hästi! Kui ma vaid saaks, siis teostaksin
kõik kodukandiga seotud unistused täna ja kohe!
Hoidkem üksteist ja oma kodukohta. Saame ka naabritega paremini läbi ja unustame Andrese ja Pearu jonnakuse ning tujukuse. Võtame eesmärgiks olla paremad
eestlased, sest elu paremaks muutmine algabki meist endast!
Mõnusat puhkuseaega!

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
VIRU-NIGULA VALD

Aadress: Kasemäe 19, Kunda, 44107, Lääne-Virumaa
Üldtelefon: 325 5960
Avatud
E, T, K, N 08.00-17.00; R 08.00-15.00
Kodanike vastuvõtt
T 08.00-16.00; K 08.00-17.00
Maakorraldaja vastuvõtt
E, T 08.00-16.00
Vallavolikogu ja Vallavalitsuse istungite protokollidega
saab tutvuda www.viru-nigula.ee
Viru-Nigula valla rahvaarv 31.05 seisuga on 5955 inimest.

TASUB TEADA

Viru-Nigula vallavalitsuse teade

Juunis ja juulis võtab Viru-Nigula vallavalitsuse raamatupidaja Viru-Nigula aleviku raamatukogus vastu kommunaalteenuste makseid igal kolmapäeval kell 8.0012.00.

Viru-Nigula valla arengukava
avalikud arutelud

Hea vallaelanik,
Viru-Nigula vallavalitsus korraldab valla arengukava
tutvustavad arutelud elanikele järgmiselt:
14. augustil kell 18 Aseri rahvamajas
15. augustil kell 18 Viru-Nigula rahvamajas
16. augustil kell 18 Kunda päevakeskuses
Aruteludel osalevad vallavolikogu esimees Riho Kutsar,
vallavanem Einar Vallbaum ja valdkondade juhid.
Arengukava koostamise kohta lisainfo ja materjalid on
siin: https://viru-nigula.ee/arengukavad
Ootame aktiivset osavõttu, igaühe arvamus loeb!
VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS

Viru-Nigula vallavalitsuse tellitud
koolitused korteriühistutele
Eesti Korteriühistute Liidu koolitused toimuvad:
14. juunil kell 19.00 Viru-Nigula rahvamajas
18. juunil kell 19.00 Aseri koolis (vene keeles)
19. juunil kell 19.00 Kunda lasteaias Kelluke
Ootame rohket osavõttu!

VIRU–NIGULA VALLAVALITSUS
võtab oma meeskonda tööle

AEDNIKU
TÖÖ KIRJELDUS
• heakorratööd
• haljastuse ettevalmistamine ja rajamine (puude, põõsaste, lillede istutamine, murude rajamine)
• haljastuse hooldus (istutusalade hooldus, puude/põõsaste lõikamine,
rohimine, multšimine)
• osalemine haljastusalaste projektide koostamisel
NÕUDMISED KANDIDAADILE
• kutse-või vastav eriharidus; keskharidus
• vastutustundlikkus ja korrektsus
• võimalus töötada välitingimustes
• varasem töökogemus
• kasuks tuleb B-kategooria juhilubade olemasolu, vene keele oskus
ETTEVÕTE PAKUB
• huvitavat ja vaheldusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku meeskonda
• sportimisvõimalusi
Tööle asumise aeg: kohe
Tööaeg: paindlik töögraafik
Tööpiirkond: Kunda linn, Viru-Nigula alevik, Aseri alevik, Rannu küla
Töötasu: kokkuleppel
Avaldus ja CV saata postiga aadressil
Viru-Nigula vallavalitsus Kasemäe 19, Kunda 44107, Viru-Nigula vald või
e-postile: vallavalitsus@viru-nigula.ee
Info: Majanduskeskuse juhataja Tõnis Lehari, telefon: 5344 6070,
e-post: majandus@kunda.ee

Tööpakkumine aegub 22.06.2018
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ASERI RAHVAMAJA 40

Meie inimesed: Juta
Aseri Rahvamaja
naisansambel Neda,
keda juhendab meie
loo peakangelane Juta
Tiitso, saab käesoleva
aasta novembris 40
aastaseks. Juta panust
Aseri kultuuriellu on
raske üle hinnata.
2010. aastal anti talle
Aseri valla aukodaniku nimetus.

LUULE VARINURM

Juta (pildil) sündis Ubjas,
kaevuri perekonnas. Kooliteed alustas Aluvere algkoolis ja alates 3. klassist
pandi ta koos noorema õega
ka Rakvere muusikakooli.
Kaks korda nädalas ootas
ema supimannerguga jaamas ja pani tüdrukud pärast kooli dresiini peale, et
nad klaveri- ja viiulitundi
saata. Tagasi sõideti nn loomavagunis ja isa oli jaamas
vastas. Koju jõuti alles kell
11 õhtul. Koolitunnid sai
õpitud teel olles. Juhtus ka
seda, et vahel tuli jalgsi
Rakverest läbi metsa koju
sammuda. Seks puhuks olid
koolikotis igaks juhuks ajalehed ja tikud, et hunte elava
tulega eemale peletada.
Muusika oli nii tüdrukutele kui vanematele sedavõrd
tähtis, et kui Juta õppis 5.
klassis, üüriti Rakveresse
korter ja nii elasid ning majandasid lapsed end terve
töönädala ise, saades koju
vaid puhkepäevadeks. Vaa-

tamata kõigele olid tunnistustel ainult „viied“. Pärast
põhikooli lõpetamist viisid
õpingud Tallinna Muusikakeskkooli. Statsionaaris õppimine tuli aga pere kehva
majandusliku olukorra tõttu
katki jätta ja kool sai lõpetatud kaugõppes. Juta esimene
töökoht oli Kunda muusikakoolis, kus ta õpetas klaverit. Samal ajal tegi toonane
Kunda klubi juhataja Karin
Mets talle ettepaneku moodustada naisansambel. Siis
sündiski ansambel Neda.
Nagu Aseris tellisetehas, nii
oli ka Kundas tsemenditehas see, kes andis rahvale
tööd ja korraldas kultuuri-

elu. Neda ongi tuletatud tsemenditehase nime Punane
Kunda viimastest silpidest.
Abielu tõi Juta Aserisse.
Töö jäi esialgu Kundasse,
aga nelja aasta pärast avanes
võimalus õpetada klaverimängu algul Aseri Keskkooli muusikaklassis, hiljem
vastloodud muusikakoolis.
Rahvamajja,
toonasesse
Aseri Kultuurimajja, kutsus
Elmar Liiv teda meesansamblile Vanad tondid klaverisaatjaks. Varsti sai Jutast
ansambli juhendaja. Oldi
väga populaarsed ja rännati
palju ringi. Kultuurimajas
tegutses samal ka naisansambel Keraamika, mida

juhendas Silvi Varinurm.
Laululembeseid noori naisi
oli aga rohkem, kui ühte ansamblisse mahtus ja nii küpses aeg luua ka teine. Juta
võttis soovijad kokku ja nii
jätkas Neda oma elu Aseris.
Esimesed aastad väga
libedalt ei läinud. Kindla
koosseisu kujunemine võttis
aega oma 8-9 aastat. Tänaseks on Nedal oma selgelt
äratuntav stiil, kõla ja kvaliteet. Juta ütleb, et tema
ansamblis on targad naised,
kelle eesmärk on kooslaulmise oskust arendada. See
on sõpruskond, kes on koos
käinud ka siis, kui pole vaja
esineda või proove teha.
Kuulsad on Neda põhjalikud
ja lustlikud kadrikavad, millega kadripäeviti aserlasi on
üllatatud. Koos on käidud
kontsertidel, veekeskustes,
peetud piknikke ja tähistatud sünnipäevi. Ansamblis
on neid, kes kõik 40 aastat
koos vastu on pidanud. Samas laulab siin ka endiste
lauljate lapsi. Täna tähendab rahvamajas lauluproovidel ja esinemistel käimine
nii lauljate kui nende pereliikmete jaoks ka üksjagu
loobumist ja ohvrimeelsust.
Noortel tüdrukutel oli lihtne
kodust välja saada. Kõigist
on tänaseks saanud emad ja
paljudest vanaemad, kes end
üha rohkem peavad jagama
lugematute rõõmsate ja vähem rõõmsate kohustuste
ja sündmuste keerises. Soovime Jutale ja Nedale suurt
jõudu ja energiat koos edasi liikuda ja imelist oskust
neid kompromisse leida!

Mereväe sõjalaev Wambola
külastab Kunda mere- ja perepäeva
Sõjalaev Wambola osaleb
Kunda mere- ja perepäeval,
kus meeskond avab laeva
külastamiseks kõigile soovijaile, kohtub vallavalitsusega ja peab sõbraliku jalgpallilahingu.
„Osavõtt Kunda merepäevast on laevaperele igati oodatud sündmus,“ ütles
Wambola komandör vanemleitnant Tanel Kangro. „Meil
on äärmiselt hea meel, et
saame Kunda elanikele nende kodukoha sõpruslaeva
tutvustada, muutes sealjuures üritust kõigi jaoks mitmekülgsemaks.“
Reedel, 13. juulil toimub
Kundas koostöökohtumine staabi- ja toetuslaeva
Wambola ning Viru-Nigula
vallavalitsuse ja valla väliskülaliste vahel. Laupäeval,
14. juulil osaleb Wambola
Kunda mere- ja perepäeval,
kus peetakse kohalikega
jalgpallilahing. Ajavahemikus 12.30-15.00 avatakse
laev külastamiseks kõigile
huvilistele.
Pardatähisega A433 mereväe staabi- ja toetuslaev
Wambola kuulub Lindormen-klassi. Sisu ning teh-

nika poolest ulatuslikult
kaasajastatuna arvati laev
mereväe teenistusse 2016.
aasta lõpus, mil uuendati ka
Eesti mereväe ja Kunda linna vahelist sõpruslepingut.
Viimasega läks Kunda vapi
kandmise õigus Wambolale. Varasemalt on Kunda
vapilaevad olnud tuukri- ja
toetuslaev Tasuja ning miinitraalerid Kalev ja Vaindlo.

Eesti sõjalaeva Wambola peal on staabiruumid ja
mahukas kinnine miinitekk,
mida saab kasutada väljaõppeks või miinituukrite tegevuse toetuseks – vajadusel
saab sisustada tuukritöökoja. Piisavalt ruumi on ka
mobiilse barokambri jaoks.
Pardal on kaks töökoda,
puurmasinad ning treipingid. Laeval on põtkur, kaks

kummipaati (üks kuni kaheksale ja teine neljale inimesele) ning mitu kraanat
– vööris kahe tonnise tõstejõuga ja teine 2,8 tonnise
tõstejõuga kraana ahtritekil.
Laeva luugid avanevad otse
veepiirile.
VNT

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Eestlaste uskumatud
seiklused Gagauusias
Gagauusia Autonoomsest Vabariigist
kuulsin esmakordselt
Aseri Kooli sõprussuhteid uurides.
MEELI EELMAA

Kuna Gagauusia on Moldova Vabariigi üks osa, siis
arutasime koostöö teemat
ka Moldova Vabariigi suursaadikuga Eestis, Inga Ionesiga. Proua suursaadikule
sõprussuhte taaselustamine
väga meeldis ja nii meie sõit
teoks saigi. Kuna eelnevalt
oli meie valla delegatsiooni
kutsutud osa saama Moldova Vabariigis asuva Criuleni maakonna pere- ja külapäevadest, siis ühendasime
kaks meeldivat kohtumist.
Gagauusiasse
sõitsime
pisut eelarvamusega, sest
olime neist kuulnud kui
türgi verega venemeelsest rahvast. Meie üllatus
oli aga vastupidiselt positiivne, meie külaskäigul ei
mainitud kordagi midagi
Venemaast või nende suu-

FOTO: MEELI EELMAA

rest juhist. Vastuvõtt toimus
uhiuues modernses rajoonikeskuses ning meie kohtumist oli jäädvustama tulnud

isegi kohalik televisioon.
Koostöölepingusse ja kogemuste vahetamisesse suhtuti väga hästi. Lisaks näidati

TASUB TEADA

Aseri valla kroonika
sai kaante vahele

meile valmivat tehnoparki
(ehitatakse välisinvesteeringute abiga), gümnaasiumi, kuhu Eesti-Gagauusia
ühisprojektiga on valminud
liikluslinnak. Kooli üheks
eripäraks on (mida Eesti koolid võiksid võtta hea
näitena), et tundide vaheajal
lapsed tantsivad ja teevad
seda suurima rõõmuga.
Lisaks külastasime kohalikku rahvusmuuseumi (saime ülevaate pisikese rahva
ajaloost) ja rahvusstiilis
vastvalminud külalistemaja
koos restoraniga.
Näha oli, et rahvas soovib
edasi areneda ja töötahet
jätkub. Meie tagasihoidlik
delegatsioon lahkus Gagauusiast algselt planeeritud
pealelõuna asemel alles õhtul.
Kohtumisest ootame toreda koostöö algust hariduse
valdkonnas, lisaks äriprojekte, kultuurilist sidet ja ka
poliitiliste kogemuste jagamist.
Headel suhetel pole riigipiire ja palju sõpru üle kogu
maailma on ainult meie suur
väärtus!

Laanetagused 25

HEILI NÕMMETS

ASERI RAAMATUKOGU

Viru-Nigula valla kodukohvikud
avavad uksed 25. augustil

25. augustil eksponeerige uhkusega oma kodupaiga ehedust ja omapära, avage aiaväravad, tõstke välja aiamööbel, katke laud endale meelepärase koduse toidukraamiga ning tervitage kõiki avatuse ja külalislahkusega!
Kodukohvik on palju rohkemat kui toit - see on võimalus tutvustada valla erinevaid piirkondi, nautida sõbralike
inimeste seltskonda, kiigata nende aedadesse ja kuulata
muusikat või linnulaulu. Et ükski kohvik ei jääks külastamata, siis koostame eelnevalt kohvikute asukohtadega
kaardi, mille järgi on mugav orienteeruda ning saada infot kohvikute ja seal pakutava kohta. Reklaami jälgige
valla kodulehelt, infostendidelt ja Facebooki lehelt.
Huvilistel palume kohviku registreerimiseks või küsimuste korral saata kiri e-posti aadressil kristi@kunda.
ee kohe või hiljemalt 10. augustiks! Pane kirja kohviku
nimi, aadress, vastutava kohvikupidaja nimi, telefoninumber ja e-posti aadress.
Loodame, et 25. augustil tuleb üks tore päev, kus pakume üheskoos Viru-Nigula valla kodukohvikutes maitsvaid elamusi külastajatele ja võõrustamisrõõmu kohvikupidajatele.
KRISTI ONKEL

Puuetega inimeste koja koostöökohtumine Viru –Nigula vallas

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda sai rahastuse
projektile „Koostöö“, mis esitati Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (VIROL).
Projekti eesmärgiks on külastada Lääne-Virumaa omavalitsusi pärast haldusreformi, tutvuda uute juhtide ja
sotsiaaltöö spetsialistide ning kohaliku elu-oluga, mis
puudutab puuetega inimesi, jagada informatsiooni Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja pakutavatest teenustest ning korraldada teraapiapäev maakonna sotsiaaltöötajatele.
Teraapiapäev toimub 25. mail Rakveres, eesmärk on
tuua sotsiaaltöötajad teise keskkonda ja pakkuda põnevaid tegevusi nii ruumis kui looduses – Rakvere Tammikus, koolitaja on Kairit Kaaleste.
Esimene kohtumine toimus Vinni vallas 25. aprillil,
teine 3. mail Rakvere vallas ja kolmas 9. mail Viru-Nigula vallas. 17. mail oleme Haljala vallas, 21. mail Tapa
vallas, 22. mail Väike-Maarja vallas ning 18. juunil Kadrina vallas. Rakvere linnaga on kohtumise aeg kokkuleppimisel. Projekti rahastab VIROL.

URVE SEPP

on rivis olnud alates rühma
loomisest. On täiesti loomulik, et aeg-ajalt kollektiivi
koosseis muutub, kuid julgelt võib öelda, et valdav
enamus rühma liikmetest on
üle kümne aasta koos tantsinud.
Sageli küsivad inimesed
meie ümber, et mis vägi
see on, mis sunnib teid õhtuti peale päevatööd tantsukingad jalga tõmbama
ja proovisaali minema?...
Meie jaoks on tants meeldiv ajaviide, suurepärane
seltskond ja hea põhjus kodust välja tulemiseks. Meie
pundi pikaealisuse saladus
peitub kindlasti sarnases
huumorimeeles ja heas kohanemisvõimes. Olgu öeldud, et hea rahvatantsija
peab olema oma loomult nö
meeskonnamängija, suutma
rühmakaaslastega arvestada
ja mõnikord oma isiklikud
eelistused tahaplaanile jätma. Kindlasti on väga oluline ka iga tantsija tagala mõistvad pereliikmed, keda

Aseri raamatukogus toimub 15. juunil kell 15.00 raamatu
„Aseri valla kroonika 09.04.1992 - 15.10.2017” esitlus.
Kroonikas kajastuvad vallavolikogu, vallavalitsuse,
valla allasutuste, piirkonna ettevõtete ja mittetulundusühingute tegemised 25 aasta jooksul. Kirjutamisel on
aluseks võetud vallavolikogu ja vallavalitsuse istungite
protokollid, valla infolehed, ajakirjanduses ilmunud artiklid, kodulehtede ja valla allasutuste juhtidelt saadud
info. Raamatu koostas Ott Penek.

KUNDA KLUBI JUHATAJA

Väljavõte Eesti rahvatantsu arenguloost: Kõige
uuem tüüp rahvatantse on paartantsud. Paartantsu põhimõte erineb oluliselt rühmatantsu
omast, koostoimivast suuremast rühmast eralduvad kaks, tavaliselt eri soost tantsijat, tiheda
kinnisvõttega ühendatud paariks, kelle tegevus
on kooskõlastatud omavahel, aga mitte teiste
tantsijatega ega teiste paaridega - viimastega
arvestatakse niivõrd, kuivõrd seda nõuab ühisel ringjoonel tantsimine …
Kevadel tähistas Kunda
linna klubi segarahvatantsurühm Laanetagused, kes
sedasama paartantsu juba
veerand sajandit harrastanud on, meeleoluka kontserdiga oma 25. juubelit.
Rühma nime mõtlesid
välja algkoosseisu tantsijad
enne tantsupeole registreerimist. Nemad leidsid, et Kunda asub pealinnast kaugel,
täiesti omas nurgas, mere
ääres, suurte laante taga,
miks mitte Laanetagused ...
lisaks haakus nimi suurepäraselt juhendaja Enna Laanemetsa nimega.
Rühm on osalenud pea
kõikidel
tegutsemisaega
jäänud
üldtantsupidudel,
võtnud mõõtu võistutantsimistel, jaganud oma tantsurõõmu nii kodus kui välismaal. Suurima töövõiduna
saame kirja panna Maie Orava tantsude võistutantsimise
võidu D-rühmade arvestuses 2016. aasta kevadel.
Meie nö kullafond on
Enna, Rahel ja Raivo, kes
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soovime siinkohal siiralt
tänada!
Enamus kohaletulnud endisi Laanetaguseid nentis
pärast juubelikontserti, et oli
tore ja samas ka kade tunne,
et nad oleksid väga tahtnud
koos meiega laval olla. See
annab tunnistust, et rahvatants on heas mõttes nagu
krooniline haigus - kes sellega tõsiselt nakatunud, sellel suurt paranemislootust ei
ole …
Kuigi ametlikult on taid-

lushooaeg selleks korraks
lõppenud, saab suvel mitmel
korral Laanetaguseid jalga
keerutamas näha 22. juunil
Kunda küla jaanitulel, 6.-8.
juulini Sõbralaadal Soomes
Virolahtis ning 14. juulil
Kunda rannas Mere- ja perepäeval… seejärel pisike
puhkus ning septembrist
hakkame hoolega valmistuma XX üldtantsupeoks, mis
toimub 2019. aasta suvel…
nii, et järgmine veerandsada
ikka tantsusammul edasi.

OLULINE INFORMATSIOON:
Puuetega inimestele on võimalus saada tasuta nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise
taotlejale, vajalik etteregistreerimine tel 6715909 või kirjutada: nõustaja@epikoda.ee Kristi Rekand.
Õigusnõustamise teenust pakutakse Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Kojas (Lille tn.8, Rakvere) iga kuu
esimesel kolmapäeval, vajalik etteregistreerimine tel
6015122 või 53850005, teenust pakub SA Õigusteenuste
Büroo.
Jagame käsiraamatut „Teekond erilise lapse kõrval“,
ka vene keeles. Eesti Puuetega Inimeste Kojal on valminud raamat „Eesti puuetega inimeste eluolu Eestis“
(ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni täitmise
variraport).
Suur tänu asjaliku kohtumise eest Viru-Nigula vallas ja
jätkuvat koostööd soovides
HELMI URBALU

LÄÄNE-VIRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA
JUHATUSE ESIMEES, PROJEKTIJUHT
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Laura Põld Kunda Tsemendimuuseumis

TASUB TEADA

Palverännak Viru-Nigulas

25. augustil toimub traditsiooniline palverännak Viru-Nigula Maarja kabeli juurde. Kavas on kell 11 Püha
Missa Viru-Nigula kirikus, kell 12.30 kohv ja tee ning
kell 13.30 adoratsioon ja protsessioon Neitsi Maarja kabelisse.
Katoliiklaste tuntuim palverännaku paik Eestis on Viru-Nigula Maarja kabel. Viru-Nigulasse traditsiooniliselt
tehakse ühine palverännak kord aastas, juulikuu alguses
heinamaarja püha paiku (käesoleval aastal siiski augustikuus) austades sellisel viisil Neitsi Maarjat.
Viru-Nigula Maarja kabel on rajatud 13. sajandil.
Pärast luterlikku reformatsiooni jäi kabel hoolduseta ja
muutus rahvaliku ebausu keskuseks, mis 17. saj keskel
põhjustas osalise lammutamise ja järgneva lagunemise.
Täna on näha endisest kabelist säilinud otsaviilu. Kabel
on haruldane, kuna erineb samal ajal püstitatud hoonetest idast tulnud ehituslaadi poolest. Huvitav on teada,
et tegemist on vanima kivist sakraalehitisega Virumaal.
VNT

Teeliste kirikud
alustavad uut hooaega

Uut suvehooaega alustab Eesti Kirikute Nõukogu kultuuriturismi algatus „Teeliste kirikud“.
„Teeliste kirikud“ eesmärk on tutvustada nii kohalikele reisihuvilistele kui Eestit külastavatele turistidele
suveperioodil pikemalt avatud, kauneid ning paljuski
unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, kabeleid, palvemaju ja kloostreid.
„Teeliste kirikud“ trükiseid- reisijuhte jagatakse algatusega liitunud kirikutes ja kohalikes turismiinfokeskustes. Samuti saab infot kirikute kohta internetist: www.
teelistekirikud.ekn.ee .
Alates XIII sajandist on pühakojad olnud Eesti kultuuri lahutamatuks osaks, mis moodustavad väärtusliku osa
meie kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist. Sageli on
linna, valla ja küla üheks paljudest vaatamisväärtustest
selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu püsinud
müürid hoiavad eneses olulisi kunstiväärtusi. Seepärast
võib kirikuid õigusega pidada Eestimaa olulisteks turismisihtkohtadeks ja kohalikeks vaatamisväärsusteks.
Teeliste kirikute tutvustamiseks on koostatud informatiivne, pildimaterjaliga illustreeritud teatmik ning sarnase kujundusega veebileht. Trükisest leiab 450 pühakoja
eesti- ja inglisekeelse lühitutvustuse, lisatud on avatud
kirikute kontaktandmed, jumalateenistuste ja palvuste
ajad ning ülevaate saab kirikutega seotud majutuspaikadest. Uuenduslikult on käesoleval aastal lisatud ka märge, millistesse pühakodadesse pääseb ratastooliga.
Informatsiooni avatud kirikute kohta leiab samuti projekti koduleheküljelt http://www.teelistekirikud.ekn.ee
Veebilehekülg sisaldab võrreldes trükisega rohkem kirikute pilte ning informatsiooni.
Veebikeskkond on seitsmekeelne ning infot on võimalus lisaks eesti keelele lugeda inglise, saksa, soome,
vene, rootsi ja prantsuse keeles.
Rohkem informatsiooni algatuse „Teeliste kirikud“ kohta jagab „Teeliste kirikud“ projektijuht Marko Kaldur telefonidel +372 522 3700 ja +372 533
25292 või e-kirja teel teelistekirikud@ekn.ee. Vaata ka
www.teelistekirikud.ekn.ee

INFO

Bussiliinide muudatused
alates 1. juunist 2018

Juuni 2018

Liinid 15, 26, 28, 41, 42, 65 lähevad üle suvistele sõidugraafikutele. Liinid 6, 9 sõidavad alates 2. juunist
koolivaheaja graafikute järgi. Liin 10 sõidab alates 13.
juunist suvise sõidugraafiku järgi. Muudatused väljumisaegades. Rakkest kl 16.02 väljuv buss on käigus kõikidel
tööpäevadel ja sõidab kuni peatuseni Töökoda. Liinil 11
laupäevasel kl 17.05 väljumisel Rakverest uus marsruut
– buss sõidab Haljalasse läbi Veltsi. Liin 17 sõidab alates
12. juunist koolivaheaja graafiku järgi. Lisatud väljumine
kl 6.45 esmaspäeval. Ära jääb väljumine Kundast Võsule
iga kuu teisel esmaspäeval. Liinil 21 jääb ära väljumine
Rakverest kl. 11.00, selle asemel väljub liin nr 41, mis
sõidab läbi Näpi ja Sõmeru. Liinil 30 reedel kl. 17.25
Rakverest väljuv buss on käigus kuni 30. septembrini,
pühapäeval kl 16.25 Rakverest väljuva bussi marsruuti
on lisandunud sissesõit Vihulasse peatustega Kulli, Tiigi, Vihula. Liinil 38 muudatus marsruudis – teisipäeval,
kolmapäeval ja neljapäeval väljub buss Võsult kl 19.00 ja
sõidab marsruudil Võsu – Vergi – Haljala. Liinid 46, 56
sõidavad alates 13. juunist suviste sõidugraafikute järgi.
Sõiduplaanid ja info: www.peatus.ee, www.harjuytk.ee

15. juunil kell 16 avab Laura Põld oma täienduse Kunda Tsemendimuuseumi püsiekspositsioonile. Kunstnik
loob muuseumi püsinäituse
sisse alternatiivse teekonna, jutustades samuti linna,
siinsete loodusressursside ja
tootmise ajalugu, kuid tehes
seda abstraktsemalt ja poeetilisemalt. Näitus on järjekorras teine EV100 kunstiprogrammi raames.
Kunda vana tööstusmaastik, pudelahjude säilmed,
AS-i Kunda Nordic Tsement
tänapäevase tehase tootmisprotsessid ja toormaterjali
karjäärid – kõik see on inspireerinud kunstnik Laura
Põldu näituse loomisel Kunda
Tsemendimuuseumis.
Kui vana tsemenditehase
karismaatilised varemed on

Laura Põld.

Savikarjäär.
FOTO: MAARIN EKTERMANN

liiga ohtlikud, et külastajaid
sinna juhtida, toob kunstnik

AVANÄDALAVAHETUSE AJAKAVA:

REEDEL, 15. JUUNIL
kell 16 näituse avamine muuseumis
kell 17 vestlus ja ringkäik kunstnikuga näitusel
kell 18 soovijatele ringkäik vanal tehasemaastikul Uno
Trummi juhatamisel
LAUPÄEVAL, 16. JUUNIL
kell 18 ringkäik kunstnikuga näitusel
kell 19.00–20.30 „Kunstnikud kogudes” projektijuhi,
kunstiteadlase Maarin Ektermanni loeng kaasaegsest
Eesti kunstist.

JÄRGMISED ÜRITUSED
TSEMENDIMUUSEUMIS:

25. augustil Kodukohvikute päev
kell 11–16 teetseremoonia Laura Põllu autoriloominguna
valminud nõudega.
29. septembril Eesti Loodusmuuseumi Loodusretk:
sada aastat tehismaastikke Ida-Virumaal.
Vaata maastikku uue pilguga! Retkel külastatakse nii
praeguseid kui ajalooliseid tehismaastikke, mille peamiseks kujundajaks on olnud põlevkivi kaevandamine ja
töötlemine, mis sai alguse natuke enam kui 100 aastat tagasi. Retk bussiga, algus- ja lõpp-punkt Tallinnas, teejuht
ELMi geoloog Sander Olo.
30. septembril muuseumi hooaja lõpetamine.
Töötoad ja vestlused Kunda sinisavi kasutamise võimalustest – nii praktilised võtted ökoviimistluses (savikrohv) kui ka esteetiline lähenemine eksperimentaalses
keraamikas ja nüüdisaegses kunstis
Rohkem infot sündmuste kohta ning „Kunstnikud kogudes” järgmised avamised: http://proloogkool.eu/kunstnikudkogudes ja Facebookist: kunstnikud kogudes.

midagi arhitektuuripärandi
tunnetusest hoopis siseruumidesse, luues monumentaalsed objektid, milles on
leidnud koha nii kunagine
linna Vabatahtliku Tuletõrje
Ühingu seinaleht Herilane,
keraamilised objektid kui ka
leitud kivistised. Kunstnikule omased voolavad vormid
ja materjalikasutus ei tõmba
konkreetset piiri loodusliku
ja tehisliku, leitud objektide
ja omaloodu, uue ja vana
vahele. Olles oma loomingus väga protsessikeskne
kunstnik, jõuab Põld lõpliku vormistuseni katsetades
ja materjalidega mängides.
Võttes seekord lähtekohaks
kohaliku Lontova kihistu

TÄNAME:

Kristi Onkel
Helen Jagant
AS Kunda Nordic Tsement, eriti Peeter Toom,
Ülari Pai ja Allar Aamer
Triin Pruul
Dénes Farkas
Maarja Tänav
Katrin Hallas
Jānis Ābele
Inese Emma Klovina
Lukas Eggerth
Uno Trumm
Eesti Kaasaegse Kunsti
Muuseum
Eesti Kunstiakadeemia
keraamikaosakond
Eesti Kunstiakadeemia
raamatukogu
Eesti Loodusmuuseum

„sinisavi”, eksperimenteeris
Põld loodusliku savikrohvi
valmistamise võtetega, kohandades seda oma skulptuurilaadsete objektidega.
Spetsiaalselt juubeliaastaks ellu kutsutud EV100
kunstiprogrammi suurprojekt viib kümme kunstnikku
kokku kümne (väike)muuseumiga üle Eesti, et tõmmata tähelepanu kultuuripärandile ning pakkuda selle
mõtestamiseks ja tänapäevaga sidumiseks uusi viise. Projekti käigus viibisid
kunstnikud kuni kaks nädalat valitud muuseumi juures residentuuris, tutvudes
põhjalikumalt selle ajaloo,
kogude ja igapäevase toimimisega. Residentuuride
tulemuseks on kümme väga
erinevat näitust, sekkumist
püsiekspositsiooni või kogude uudset tõlgendamist.
Kunstnike töötamine kogude või arhiividega on Lääne
kaasaegses kunstis küllaltki
levinud praktika, kuid Eestis
on katse sellise põhjalikkusega uusi ühendusi luua ja
erinevaid kogukondi sidustada esmakordne.
Näitus Kunda Tsemendimuuseumis jääb avatuks 30.
septembrini 2018.
Kunda Tsemendimuuseumi saab külastada aadressil
Jaama 11, Kunda, 44106,
Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond.
Lisainfo: Maarin Ektermann, „Kunstnikud kogudes” projektijuht, tel 5552
0882

Kunda Nordic Tsemendi keskkonnapäev
Kunda Nordic Tsemendi
XXXI keskkonnapäev keskendus vastutustundlikule
maakasutusele ja elurikkusele
30. mail toimus Sagadi
mõisas AS-i Kunda Nordic
Tsement 31. keskkonnapäev, kus lisaks tsemendi
tootmisega kaasnevate teemade käsitlemisele keskenduti vastutustundlikule
maakasutusele ja karjääride
elurikkuse edendamisele.
Kunda Nordic Tsemendi üldisest olukorrast, perspektiividest, töökeskkonnast ja
-ohutusest andis ülevaate
tegevdirektor Meelis Einstein.
Keskkonnaalaseid
tegevusi tutvustas keskkonnajuht Kalle Kikas, karjääridest ja vastutustundlikust maakasutusest rääkis

Kunda Nordic Tsement

arendusdirektor Riho Iskül
ning keskkonnauuringutest
ja elurikkuse kavast andis
ülevaate
keskkonnaspetsialist Riin Kruusimägi.
Keskkonnapäeva teises poo-

les tegi Liis Keerberg ornitoloogiaühingust
ülevaate
Kunda Nordic Tsemendis
korraldatud pilootprojektide
tulemustest. Annabel Runnel, Eelika Kiil ja Magdalee-

na Männik Tartu ülikoolist
rääkisid Aru-Lõuna lubjakivikarjääri uudsetest maastikest ning Anna-Helena
Purre ja Kadi Padur Tallinna
ülikoolist kõnelesid kaevandamisjärgse maakasutusviisi valiku optimeerimisest
koostöös huvigruppidega.
Kunda Nordic Tsemendi
31. keskkonnapäeva juhtis
Kunda Nordic Tsemendi
kauaaegne vanemnõunik,
volitatud insener ja betooniühingu auliige Aadu Kana.
Üritusel osalejatele jagati
Kunda Nordic Tsemendi
jätkusuutlikkuse aruannet
Tsemendiwabrik, mis on allalaaditav ettevõtte veebilehelt: https://www.knc.ee/et
KNC

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Juuni 2018

Häiresüsteem muudab kodu turvaliseks
Uus suvehooaeg on alanud.
See on aeg, mil taas võiks
mõelda nii oma suvila kui
ka linnakodu turvalisusele.
Tehnoloogia on arenenud
ning enam pole vaja osta
kalleid seadmeid ning seejärel maksta turvafirmadele
siduvate lepingutega igakuiseid tasusid. Uuemaid
automaatseid häiresüsteeme
on võimalik ise lihtsalt paigaldada, omamata selleks
mingeid erilisi eelnevaid
teadmisi.
Tänapäevased lahendused sisaldavad juba kõiki
vajalikke andureid lisaks
tavapärasele suitsuandurile,
ühendades need omaniku
telefoniga (mis on eriti oluline siis, kui peres kasvavad
väiksed lapsed või on tegemist eakatega, kelle liikumine on piiratud).
Oluline on siinjuures aru
saada, millised eelised on
uuematel anduritel. Andurid jagunevad iseenesest
kohalikeks ja ühendatuteks.
Kohalikud andurid on need,
mis annavad alarmi ainult
kohapeal. Ehk siis näiteks
kui maja põleb, annab suitsuandur sellest ka alarmiga
märku. Kuid see alarm ei
jõua omanikuni, kui teda
kohapeal pole. Näiteks võib
kodust kaugel olev suvila
maani maha põleda ilma, et
sellest keegi midagi teaks.
Ükskõik, kui palju suitsu-

alarm sellest ka kohapeal
piiksub.
Seetõttu on soovitav andurid alati oma automaatse
häiresüsteemiga ühendada
ehk kasutada süsteemiga
ühendatud andureid. Selline süsteem saadab signaali
inimese telefoni kas vastava
mobiilirakenduse või sms-i
kaudu. Lisaks anduritele
saab samasse süsteemi lisada ka kaamerapildi, koduvalve ja palju muudki. Lisakasuna annavad automaatse
häiresüsteemi puhul kasu-

tusel olevad andurid märku,
kui neil on mingi rike või
nende patarei hakkab tühjenema.
Meedias on viimasel ajal
tihti juttu olnud ka gaasi ja
vingugaasi anduritest. Kuna
sageli võib see informatsioon pisut segadusse ajada,
siis siinkohal mõningad selgitused:
Vingugaasi andur - Vingugaas (CO) kujutab endast
nähtamatut, lõhnatut, äärmiselt mürgist gaasi. See tekib
erinevate kütuste, näiteks

TASUB TEADA

puidu, ahjukütuse, bensiini,
maagaasi või propaani mittetäielikul põlemisel.
Majandus- ja taristuministri määrusega akt nr
87, § 45 P11 on vingugaasiandur kohustuslik alates
01.01.2018
eluruumides,
kuhu on paigaldatud korstnaga ühendatud gaasiseade.
Näiteks vannitoad või köögid, kus kasutatakse gaasi-veesoojendit. Määrus ei
laiene eluruumidele, kus on
kasutusel ainult gaasipliit.
Gaasiandur - gaasiandureid on erinevaid - on olemas andurid, mis reageerivad vedelgaasile, (näiteks
balloonigaas) ja andurid,
mis reageerivad maagaasile
(näiteks see, mis on gaasiboilerites kasutatav).
Lõpetuseks
rõhutaksin
veelkord, et automaatsed
häiresüsteemid ei ole keerulised ja kallid. Neid saab
paigaldada osaliselt ning
vastavalt vajadusele. Hiljem
saab juba töötavat süsteemi
alati täiendada. Samuti saab
automaatse häiresüsteemi
vajadusel siduda koduautomaatikaga.
ALAR AVLOI

KODUAUTOMAATIKA
SPETSIALIST

alar.avloi@zmartone.com
wwww.zmartone.ee

Metsades on lõkke tegemine keelatud!
Alates 31. maist hakkas
kehtima kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure
tuleohuga aeg. Varasematel
aastatel on Päästeamet suure tuleohuga aja välja kuulutanud piirkonniti. Sel aastal
on olukord väga tuleohtlik
kuuma ja kuiva ilma tõttu
aga kõikjal.
Suure tuleohuga aeg tähendab, et looduses on kõrge temperatuuri ja sademete
puudumise tõttu äärmiselt
suur tuleoht ning igasugune
tuletegemine võib tekitada
tulekahju ohu või põhjustada tulekahju metsas või
maastikul.
Inimeste jaoks seab suure
tuleohuga aeg lisapiirangud
metsas tegutsemisel. „Suure tuleohuga ajal on keelatud metsas suitsetamine,

grilliseadme kasutamine ja
lõkke tegemine, sh selleks
ettevalmistatud kohas,“ sõnas Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu. Päästeametile tähendab suure
tuleohuga aeg kõrgendatud
tähelepanu pööramist inimeste käitumisele looduses
ringi liikudes ja toimetades.
Viimastel aastatel on
Päästeameti võimekus tänu
Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisele oluliselt kasvanud. Päästeametil
on uued põhiautod, paakautod ja konteinerautod. „Hetkel on Päästeameti kasutuses neli drooni, mis annavad
meile
maastikupõlengute
korral kiire ülevaate põlengu ulatusest ja võimaldavad
teha kiiremaid ning efektiivsemaid otsuseid tööde alus-

tamiseks,“ ütles Päästeameti
päästetöö osakonna juhataja
Martin Lambing. Lambingu
sõnul tuleks tulevikus aga
droonide olemasolu ja spetsiifikat veelgi laiendada, et
hõlpsamini luuret teostada
ja tulekoldeid avastada.
Päästeamet tuletab meelde, et tulekahju on kergem
ennetada kui seda hiljem
kustutada, st looduses tuleks
liikuda ja käituda hoolivalt.
Palume
mootorsõidukiga
looduses sõitmist vältida,
auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte
sõita ATV-ga turbasel pinnal. Auto väljalaskesüsteem
võib kuiva looduse süüdata
ja ATV-ga turbapinnal sõites
võib koguneda turbamulla tolm sõiduki summutile
ning selle kuumenedes ja

tagasi maapinnale kukkudes
võib puhkeda tulekahju.
Sellise mõtlematu tegevuse tagajärg haarab suure
hulga päästeressursist ning
võib oluliselt halvendada
ülejäänud
päästeteenuste
kättesaadavust elanikkonnale.
Vaata Ilmateenistuse tuleohu kaarti siit https://
www.ilmateenistus.ee/ilm/
prognoosid/tuleohukaart/
Käitumisjuhised metsaja maastikutulekahju korral
leiad Päästeameti kodulehelt
siit - https://www.rescue.ee/
et/kodanikule/elanikkonnakaitse/metsa-ja-maastikutulekahju.html
ALLIKAS: PÄÄSTEAMET

Adven alustas Kunda biokütuste katlamaja ehitusega
Adven Eesti AS-i rajatav
kolme megavatise võimsusega Kunda katlamaja
valmib sügiseks. Ligi 1,3
miljonit eurot maksva katlamaja rajamist finantseerib
pea poole ulatuses Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest.
Kunda linnas Võidu tänaval aprillikuus alanud katlamaja ehitustööd kestavad
juunikuuni, mil linn saab
kaasaegse ja tõhusa puiduhakke katlamaja. Katlamaja ehitab ehitusettevõte AS

Paide MEK ja seadmed tarnib OÜ Efipa.
Adveni arenduse ja investeeringute valdkonna juhi
Priit Tiidu sõnul toob uus
katlamaja pikemas perspektiivis soodsama soojushinna, kui senine maagaasist
sooja tootnud katlamaja
võimaldas. “Kunda astub
uue katlamajaga kaasaegse
katlamajaga linnade hulka,
lisaks on kõigil tarbijatel ka
kaugloetavad soojusmõõdikud,” viitas Priit Tiit.
Kunda kaugküttevõrgus
toodetakse 57 majapidami-

sele aastas keskmiselt 17
000 megavatt-tundi soojusenergiat. Otsus ehitada biokütuse katlamaja põhines
linnaga koostöös valminud
soojusmajanduse arengukavale, mille Kunda Linnavolikogu 2016. aasta alguses
kinnitas.
Kuna uus katlamaja muudab soojuse tootmise Kundas efektiivsemaks ja taastuvenergial
põhinevaks,
kaasrahastatakse kõiki planeeritud
investeeringuid
Euroopa Liidu struktuurifondide vahenditest Kesk-
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konnainvesteeringute Keskuse kaudu.
Lisaks Kundale on Adven olnud abiks ka teistesse piirkondadesse paremate
küttelahenduste leidmisel tööd käivad Narva-Jõesuu,
Viiratsi ja Väike-Maarja
katlamajade ehituses. Adven investeerib lähiaastatel
veel ligikaudu 8 miljonit eurot, et viia biokütusele kõik
ettevõtte suuremad kaugküttepiirkonnad.
VNT

Jagamismajandus suurendab
kogukonnatunnet

Tänane turuolukord näitab, et jagamismajandus ei ole
enam pelgalt käibefraas, vaid osa igapäevasest elukorraldusest. Taoline toimimisviis pakub lisarakendust, tõstab
ja parandab kogukonnatunnet ning säästab keskkonda.
Enamus meist kutsub takso Taxify või Uberi äpiga, reserveerib majutuse Airbnb’is ning paljud teenivad lisaraha GoWorkaBit’i abil. Ja nüüd, kevad-suviste välitööde
ning ehitus- ja remondihooaja hakul, avas oma virtuaalsed uksed ka täiesti uus jagamismajanduse põhimõttel
töötav rasketehnika teenuseid vahendav kodumaine portaal JepRent.
Jagamismajanduse üks peamisi väärtuseid on, et see
lähendab kohalikke kogukondi ning viib arengus pidevalt edasi. Tänases tarbimisühiskonnas on viimaks jõutud arusaamisele, et kõiki asju ei pea omama. Asju omavahel n-ö jagades tõuseb ka toote väärtus ning väheneb
ökoloogiline jalajälg.
Uudne tehnika ja teenuste jagamise keskkond teenib
kõikide osapoolte huve. Võidavad kõik, kes tehnika rendiga tegelevad või oma tehnikaga teenust pakuvad. Lisaks need, kel soov oma tegevust laiendada või lihtsalt
uut tasuta turunduskanalit proovida. Ka alustavale firmale on JepRent platvorm parim turunduslik hüppelaud,
sest palju on ettevõtteid, kes vajaksid kohalikku transporti, ehitus- ja metsatehnika abi. Võidavad ka inimesed,
kes soovivad oma maja ümber välitöid teha, kuid vastava
tehnika ja teenusepakkuja leidmine oli seni keeruline.
Tehnikat võib JepRenti vahendusel pakkuda nii teenuse kui tootena ehk koos juhiga või ilma. Teretulnud on
ka lihtsama tehnikaga teenusepakkujad. JepRent on tulus keskkond ohtlike puude langetajatele ehk arbujatele,
survepesuriga katuste ja terrasside pesijatele ning oodatud on ka murutraktori või ATV’ga osutatavad teenused.
Kasu saavad samuti need, kellel teenust parasjagu tarvis
on. Kõik võidavad! JepRenti kuulutuste lisamine ja lehe
kaudu masinate / teenuste rentimine on kuni 2018 aasta
lõpuni täiesti tasuta!
Märksõnad, mis tänast elu veel iseloomustavad, on kiirus, mugavus ja lihtsus. Jagamismajanduse üks kandvaid
mõtteid on, et igaüks saaks võimalikult lähedalt ja parima hinnaga kätte toote või teenuse, mida ta parasjagu
vajab. Ka JepRenti kaardirakendus täidab seda põhimõtet. Kui on tarvis suvilakrundil kraavi kaevata, siis näeb
kaardi abil kiirelt ja lihtsalt, kus lähim kopp asub. Nõnda
säästab esiteks väärtuslikku aega, mis kulus varem suure
hulga erinevate pakkumiste läbi töötamiseks, teiseks ka
raha, sest rasketehnika transport on kallis.
Märksõna, mis nii tänast maailmapilti kui uudset rasketehnika portaali veel iseloomustab, on läbipaistvus.
Kõik, kes jagamismajandusel põhinevaid teenuseid kasutavad, saavad teiste kohta tagasisidet jätta. Sama praktikat järgitakse ka JepRentis. Tagasiside võimalus tõstab
toodete-teenuste väärtust ning tehingute operatiivsust:
kasutajatel on lihtsam kvaliteetsed teenusepakkujad üles
leida ning probleemsete klientidega ei pea üldse tegemist
tegema.
TARMO VAIK

Stora Enso jaoks
on Kunda oluline koht

Stora Enso on maailma
juhtiv pakendite, biomaterjalide, puitkonstruktsioonide ja paberi tootja,
mis annab ülemaailmselt tööd üle 26 000-le
inimesele.
Sealjuures
on ka Kundal selle suure ettevõtte tegevuses
oluline roll – nimelt
veetakse Kunda sadama kaudu Stora Enso Põhjamaade
paberitehastesse kõik Stora Enso Eesti Imaveres ning
Näpil asuvatest saeveskitest lähetatav hakkepuit ja suur
osa paberipuud. Paberipuu puhul on tegemist puiduga,
millele puudub hetkel kohalikul turul tarbija ning mis
on toormeks paberi ja kartongi tootmisele. Puiduhake
on saetööstuses tekkiv kõrvalprodukt, mis läheb samuti
eelpoolmainitud toodete toormeks. Koostöö Kunda sadamaga algas juba 1996. aastal.
Viimastel aastatel on Stora Enso oma teadustegevuses
astunud suure sammu edasi ning asunud uurima ka teisi puidukiul põhinevate toodete tootmise võimalusi, sh
ligniinil põhinevad komposiidid, millest saab omakorda
toota alternatiive täna fossiilsetest materjalidest toodetavatele materjalidele. Seega võib öelda, et Kundal on oma
roll mängida ka maailma vabastamisel taastumatutest allikatest toodetud materjalidest, sh. plastikust.
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Lehmakommilõhnalises
Kunda linnas mängisid Poisid tulipunases
Käesoleval aastal tähistab
Kunda linn oma 80. sünnipäeva. Nagu inimese elu,
koosneb ka linna elu lugudest, mida aitavad talletada mälestused. Kunda
Ühisgümnaasiumi 9. ja 12.
klasside õpilased kogusid
ajalootunni raames mälestusi nn. nõukogude ajast.
Alljärgnevad
mälestused
on oma vanaema Valentina
Šumilova meenutuste järgi
kirja pannud Kunda kooli
9. klassi õpilane Jana Šumilova (edaspidi JŠ). Teksti
täiendavad Kunda kauaaegse õpetaja ja kodu-uurija
Tiiu Raju kommentaarid
(edaspidi TR).
JŠ: Vanaema rääkis, et kui
nad hakkasid esimest korda
Kunda poole sõitma, siis oli
tal mingi ärevus sees. Tal
polnud õrna aimugi, milline võiks Kunda välja näha.
Ning kui nad lõpuks jõudsid
linna, mis oli kaetud paksu
tolmukihiga, siis oli tema
soov siit ära sõita.
TR: Tsementi toodetakse peeneks jahvatatud paekivist ja sinisavist. Saadud
segu segatakse veega lobriks ja juhitakse pöördahju.
Kõrges kuumuses moodustub klinker, mis on herneterade suurune. Kõige peenemad klinkri osad tõusevad
koos veeaurudega suitsuna

korstnasse. Kui suitsu läbi
tugevate filtrite ei lasta, langeb peen hall tolm ümbruskonnas maha. Praegu filtreeritakse suitsu korralikult ja
Kunda on puhas linn.
JŠ: Nad jõudsid Kundasse 1978. aastal ja elasid
Jaama tänavas, mis oli tehasele väga lähedal, seega olid
kõik kohad kaetud paksu
tolmukihiga. Rohelist muru
polnud üldse, õunapuud
ning teised puud olid üleni
hallid, talvel polnud valget
lund näha. Kui lapsed õues
mängisid ja õhtul koju tulid,
siis oli vaja nad ära pesta…
Linnas leidus palju tööd.
Tööst ei jäänud kunagi puudu. Kuhu tahtsid tööle minna, sinna ka said. Tehastes
töötas väga palju rahvast.
Töötati palju ka poodides,
neid oli rohkem kui tänapäeval. Pood „Lemmik“ asus
all-linnas, praeguse Põdra
pubi juures… Poodides oli
kõik olemas. Kõik toiduained olid puhtad ja naturaalsed, ilma e-aineteta. Aga kui
Venemaal tuli võimule Gorbatšov, hakkasid poodidest
toidud ära kaduma.
TR:
„Lemmiku“ poes
oli piimaosakond, liha-kala
osakond ja bakaalkaupade
osakond. Leiba, saia, kuivaineid ja konserve said
tarbijad ise võtta, maiustusi

Kunda Kaubamaja
FOTO: HTTPS://AJAPAIK.EE/PHOTO/78392/KUNDA-KAUBAMAJA

ning jooke müüdi leti tagant. Ostude eest tasuti leti
taga olevas kassas.
JŠ: Veel oli Kaubamaja,
see asus all-linnas Koidu
tänaval. Peale toidu müüdi
seal ka riideid. Kõik olid
heas seisus… Kaubamaja kõrval asus Kunda linna
RSN TK (hilisem linnavalitsus).
TR: Kunda Kaubamaja
oli Tallinna Kaubamaja järel
ajaliselt teine Eesti NSV-s.
Esimesel korrusel olid jalanõude ja kultuurikaupade
osakonnad, teisel korrusel
trikotaaži-, kanga- ja valmisriiete osakonnad. Eriti
nõutud olid tollel ajal raadioaparaadid ning televiisorid.
JŠ: All-linnas oli väga pal-

ju soid, mehed püüdsid seal
kala. Samuti olid seal ka
aiamaad. All bensiinijaama
juures oli spordisaal. Põdra pubi asemel oli raudteejaam, sellest ka tänava nimi
Jaama. Rong saabus Rakverest, samuti oli Kundas ka
autobuss.
TR: Laiarööpmeline raudteeharu Kundast Rakverre
sai valmis juba 1896. aastal. Esimene jaamahoone
oli puidust ja põles ära. Uus
jaamahoone on see maja,
kus nüüd asub Põdra pubi.
Reisijaid veeti Rakverre
dresiini või mootorvaguniga. Reisijatele oli ehitatud
perroon, mis praegugi alles.
JŠ: Grossi poe asemel oli
kino, kus sai aega veeta.
Veel oli ka haigla, sünni-

tusmaja ja pagaritööstus.
Leivakombinaadi
juures
oli kommivabrik, kus tehti
„Lehmakese“ komme.
TR: Kui linnaelanike arv
kiiresti kasvas, ehitati leivavabrik. See oli Rakvere
leivakombinaadi
Kunda
tootmisjaoskond ja asus
Lembitu tn. 1. Seal toodeti
vormileiba, saia ja hiljem ka
koorekomme „Lehmake“.
Vabriku toodangut müüdi ka
väikeses kioskis maja sissepääsu kõrval. Ilma rahata
levis sooja leiva aroom, hiljem ka „Lehmakeste“ oma.
JŠ: Raamatukogu asus all
tänaval (seal kus on hetkel
elumajad) ning üle tee asus
postkontor. Postkontori juures olid telefoniputkad, kust
sai helistada ja telegrammi

saata. Kahjuks oli seal levi
halb ning rääkida ei saanud.
Sadamat ei olnud, oli ainult
rand/rannaäärne ala, mida
ümbritsesid piirivalvajad.
Linnas oli ka restoran ja kulinaaria.
TR: Restoran „Viru“ asus
aadressil 1. mai puiestee 8
(praegusel Kasemäe tänaval). Terve maja oli restorani
päralt, söögisaal asus teisel
korrusel. Tööpäevadel oli
see iseteeninduslik söökla.
Nädalalõpul tõmmati neljakohalistele laudadele laudlinad peale ja see muutus
restoraniks. Kohalikest oli
moodustatud orkester Poisid
tulipunases. Seal oli ka baar
ja kulinaariakauplus.
JŠ: Kundas olid eraldi
koolid – vene ja eesti kool.
Endine muusikakool asus
klubi juures. Muusikakooli
juures oli lasteaed ja veel oli
lasteaed hooldekodu juures.
Haigla taga oli suur mägi,
kus sai kelgutada, hetkel
on seal aiamaad. Kooliaias
kasvas väga palju õunapuid.
Rahvas käis sealt omale
õunu korjamas. Kesklinn
aga ei asunud mitte kooli,
vaid kaubamaja ees.
MÄLESTUSED JA
KOMMENTAARID LIITIS KOKKU
KÜG-I AJALOOÕPETAJA
MART KAND

Noor saab peagi omavalitsuselt rohkem tuge
Maikuus alustavad noortegarantii tugisüsteemi kasutamist 35 kohalikku omavalitsust, mis tähendab,
et üle Eesti on valmisolek
pakkuda vajadusel tuge ligi
36% noorele vanusegrupis
16–26.
Kindlasti on igaühel tutvusringkonnas mõni noor,
kes hetkel ei tööta ja ei õpi
ning pole ka märgata, et ta
teeks tulevikuplaane. Natuke murelikuks teeb, mis
noorest saab ja kuidas teda
aidata. Hea uudis on see, et
üha rohkem on omavalitsusi, kes soovivad oma piirkonna noori senisest enam
toetada.
Mais alustavad noortegarantii tugisüsteemi kasutamist need 35 kohalikku
omavalitsust, kes on selleks valmisolekut ja soovi
avaldanud. See tähendab
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR)
noortegarantii tugisüsteemi
kasutuselevõttu, mis võimaldab saada teavet enda
piirkonna 16–26 aastastest
noortest, kes tõenäoliselt
vajavad tuge kas haridustee
jätkamiseks või tööturule
jõudmiseks. Samuti kohustust saadud teabe alusel
noortele tuge pakkuda. Seejuures tuleb järgida noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorralduse mudelit ja nii
noorsootöö kui ka sotsiaaltöö häid tavasid.
Taotluste esitamiseks va-

jalik info, taotluse esitanud
omavalitsuste nimekiri ja
noortegarantii tugisüsteemi
rakendamiseks
vajalikud
materjalid on leitavad tööelu
portaalist (www.tooelu.ee/
tugisysteem).
Kuidas ära tunda tuge või
abi vajavat noort?
Kahjuks ei pruugi keegi
tuge vajavat noort kohe ära
tunda, sest väliselt ei viita
sellele üldjuhul miski. Tegemist on inimese eraelu
puudutava küsimusega, seetõttu tihti ei julge lähedased
ja sõbradki noore tulevikule
tähelepanu juhtida või uurida noorelt mittetöötamise ja
õpingute katkestamise põhjuseid. Kiire elutempo tõttu
vahel isegi ei märgata, et
noor on kõigele käega löönud, edasiõpingutest loobunud, ei suuda pikemat aega
tööd leida ja on sihi kaotanud. Noore probleemid tulevad ilmsiks enamasti siis,
kui seda oskavad märgata
lastevanemad, sugulased,
sõbrad või pedagoogid, sotsiaaltöötajad, karjäärinõustajad. Kui noor käib veel
koolis, võivad ka õpetajad
oma kogemustele tuginedes
märgata, et noor on muutunud, mis tähendab, et tal
võivad olla mured. Seda
peegeldab muu hulgas noore käitumine, hinded, suhtumine ellu ja õpitavasse.
Üldjuhul võib öelda, et
kui noorel on jäänud kool

pooleli või kui täisealine
noor ei ole juba aasta aega
töötanud ning ka ei otsi tööd
ega tee plaane, vajab ta tuge.
Millised on peamised riskitegurid?
Noorte Tugila eelmise
aasta analüüs näitas, et sagedamateks riskiteguriteks,
miks satutakse hätta, on
nii noormeeste kui neidude
puhul lõpetamata haridus
ja seejärel päritolu maapiirkonnast, mis tähendab,
et elatakse piirkonnas, kus
pole töökohti, perede sissetulekud on väikesed ja
puudub piisav ühistranspordisüsteem, et käia kaugemal
tööl. Üheks noorte probleemiks on ka vähesed sotsiaalsed oskused.
Kui 2015. aastal sügisel
käivitus 15–26-aastaste mitteõppivate või -töötavate
noorte toetamiseks Noorte
Tugila programm, siis kahe
aasta töö tulemusel võib
öelda, et ligi 52% noortest ei oleks programmi ise
jõudnud, kui keegi poleks
nende olukorda märganud
või noore murele viidanud.
Seega on oluline osata märgata noori ja lugeda väliseid
märke.
12% puhul on Noorte Tugila poole pöördunud noor
ise või tema pere. 36% puhul on noored jõudnud teenusesse, sest noorsootöötajad on liikunud kohtades,
kus noored käivad ning kus
on võimalik noortega suhel-

des võimalikke probleeme
või toe vajadust selgitada.
Kuidas uus süsteem ja
juhtumikorralduse mudel
töötama hakkab?
Juba praegu on olemas
noortegarantii tugisüsteemi
olulised osad, mis eraldiseisvalt töötavad, näiteks
karjääri- ja tööturuteenused,
noorsootöö toel elluviidav
Noorte Tugila programm,
kohaliku omavalitsuse enda
teenused ja noortele suunatud tegevus. Noortegarantii
tugisüsteem aitab kõigil tuge
vajavatel noortel nendeni
paremini jõuda ja süsteemi
terviklikumaks muuta.
Noorte kohta, kes võiksid tööle ja õppima asumisel tuge vajada, hakkavad
STAR-i riiklikud registrid
infot andma kaks korda
aastas – kevadel ja sügisel.
Rahvastikuregistrist
saadakse ühendusevõtuks
vajalikud kontaktandmed
– e-posti aadressid, telefoninumbrid ja elukoha aadressid. Alaealise noore puhul annab register ka noore
hooldajate – näiteks tema
ema ja isa kontaktandmed,
mis on vajalikud, et kohaliku omavalitsuse töötaja
saaks noorega toevajaduse
täpsustamiseks
ühendust
võtta. Alaealise noore puhul
saab kohaliku omavalitsuse
töötaja teavitada lapsevanemaid, et nende lapse poole
on toepakkumisega pöördu-

tud.
Kohaliku
omavalitsuse
pöördumise saavad need
16–26-aastased noored, kes
vastavad kõigile järgmistele
tingimustele: ei õpi, ei tööta;
ei ole töötuna arvel, ei ole
tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist
töövõime kaotust; ei saa
töötamise toetamise teenust
või hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise
eest; ei tegele ettevõtlusega;
ei kanna vangistust või eelvangistust; ei viibi asendusvõi kaitseväeteenistuses.
Arvestades seda, et tegemist on registrite andmetega, mis ei pruugi peegeldada alati tegelikku olukorda,
tuleb kohalikul omavalitsusel üle täpsustada noorega
registrist saadud info ning
noore toe vajadus. Näiteks,
kui noor on asunud elama ja
õppima välisriiki, kuid pole
rahvastikuregistris elukohamuudatust kajastanud, võib
noortegarantii tugisüsteem
registritest saada info, et
noor pole aktiivne ja võib
vajada abi.
Kohalik omavalitsus lähtub noorte andmeid kasutades andmekaitsereeglitest.
Samuti arvestab kindlasti
noore soovidega ja keegi
vastu noore enda tahet talle
tuge ja teenuseid peale ei
suru.
Loodud lahendus annab
ühtlasi noorele võimaluse
koheselt enda toevajadu-

sest ja soovidest kohalikule omavalitsusele teada
anda. Selleks tuleb vastata
lühikese ankeedi küsimustele kohaliku omavalitsuse
pöördumisega saadetud veebiaadressil. Kui noor soovib
tuge, siis kohaliku omavalitsuse töötaja ehk juhtumikorraldaja jõuab koostöös
noorega temale vajalike ja
sobivate lahendusteni. Noore eesmärkidest lähtuvalt
koostatakse ja arutatakse
koos läbi plaan, kuidas lahenduseni jõuda. Vajadusel
kaasab juhtumikorraldaja
teenuste osutajad. Kõige
olulisem on see, et kohaliku
omavalitsuse töötaja nõustab ja toetab noort tema teekonnal eesmärgi seadmisest
kuni selle saavutamiseni.
Noortegarantii tugisüsteemi kasutamist reguleerivad
sotsiaalhoolekande seaduse
ja teiste seaduste muudatused jõustusid 15. aprillil.
Tugisüsteemiga liitumine
on kohalikule omavalitsusele vabatahtlik, kuid tegemist
on hea võimalusega panustada oma piirkonna noorte abistamisse, et toetada
noorte iseseisvat toimetulekut, hariduse omandamist,
töövalmiduse suurendamist
ning tööturule minekut.
ARTIKKEL ON VALMINUD
SOTSIAALMINISTEERIUMI
JA TUGILA KOOSTÖÖS
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Aseri kool lõpetab õppeaastat

LÜHIDALT

Kellukese lasteaed
soovib mõnusat suve

Meie kooliskäimine lõppes tänavu
8. juunil, sest kaks
ametlikku koolipäeva
tegime ette suurtalgute ja Aseri päeva ajal.
Lõpuklassid – eesti
ja vene üheksas – lõpetavad 20. juunil
algusega kell 16 ning
ootavad lahkesti õnnitlejaid.
Kooli 132 õpilasest lõpetas
õppeaasta neljade-viitega
38, pälvides kooli tänukirja.
20 õpilast said tunnistusele
aastahindeiks ainult viied
ning kutsuti 12. juunil vallavanema tunnustusüritusele.
Lõppeva õppeaasta teise
poole tähtsündmus oli mõistagi 24. veebruar, Eesti Vabariigi 100. juubel, millele
pühendatud üritused juhatas sisse juba 6. detsembril
Soome Vabariigi analoogse
pidupäeva tähistamine õpilaste isiklike Soome-seoste
ja riiki tutvustavate esitluste ning soome lauludega.
Enne kodumaa sünnipäeva
tähistasime 16. veebruaril
Leedu sadat lugude-laulude ja leedulannast külalisega. Sügisel, 18. novembril
jõuab järg Lätini, mil kooli
aula püsivasse kujundusse
lisandub Läti lipp ja neljas
number 100.
Meie riigi juubelit pidasime teemaüritusega Kümme
päeva veebruaris, mis algas
populaarse sõbrapäevamelu
ja vanemate õpilaste ette
valmistatud
ajalootunniga 100 aastat uut kalendrit.
Teine päev langes kokku
idamaa koera-aasta alustamisega. Järgnes juba nimetatud Leedu juubel. Kahel
nädalavahetuse päeval käidi
peredega sügisest avaramaks muutunud kodukanti
pildistamas.
19. veebruar algas olümpiamängudele
mõeldes
talvise õuevõimlemisega,
millele järgnes vanemate
õpilaste karjääripäev Tööle
kaasa! AS-is Wienerberger ning nooremate klassi-

Miks, algav päev, on argipäev su nimeks?
Ma kuulutan su sekundid kõik imeks
täis iluehmatust ka täna hommikul.

de loodusmatk. Järgmisel
päeval lavastasid mitmed
aineõpetajad ja muuseumiõpetaja vana aja koolitunde
krihvli-tahvli, tindisulepea,
arvelaua ja muuhulgas ka
klassinurka visatud hernestega, millel põlvitamise
proovimine osutus väga populaarseks.
21. veebruaril jätkusid
vana aja koolitunnid ja toimus Aseri muusikakooli,
meie lasteaia ja esimese
kooliastme pidupäevakontsert. 22. veebruaril toimus
teemaüritus Aseri kooli rajajate A. Leetsmanni ja J.
Kutti lugu Eesti riigi sünni valguses. Vaatlesime
112-aastase kooli loomist
ja algusaastaid ning pärast
jutte sõitsime Viru-Nigula
kalmistule, et tänutundes
jäädvustada nende õpetajate mälestus kenotaafidega.
Üritusele oli sõitnud J. Kutti
pojapoeg abikaasaga Rootsist. 23. veebruaril korraldasime Evelin ja Johan Randvere imelise esinemisega
kontsertaktuse ja direktori
vastuvõtu, millelt läksime
vastu juubelipäevale.
Kevadistest tegemistest
nimetagem poiste õnnitlemisaktsiooni tüdrukutepäeval ja jüripäevaeelset
poiste väljasõitu Tallinna
sõjamuuseumisse ja lennusadamasse. Peale selle

sõitsid vanemad õpilased
kutseoskuste
festivalile
(külastades ka Maarjamäe
muuseumikompleksi), Eesti põllumajandusmuuseumi
(osaledes Tartu kunstimuuseumi õpitubades), V klass
sõitis Stockholmi, õpilasdelegatsioon esines Ivangorodi sõpruskooli hariduskonverentsil, mitukümmend
õpilast-õpetajat osales juunis kahepäevasel Peterburi
reisil jpm. Nagu ka viimati
nimetatu, sai õpetajate suurepärane lihavõttevaheaja
Valgevene reis teoks ammuse koostööpartneri Juventa
Tuur reisibüroo vahendusel.
Emadepäeva tähistasime
muusikas. Külas oli peaaegu aserlane, praegu Saksamaal tegutsev muusik Vlady
Bystrov, kellele oleme tänu
võlgu viimastel suvedel
Aseri rannas jm toimunud
impromuusika festivalide
eest. Koos Tallinna muusiku
Inga Lehtoga viisid nad läbi
õpitoad ja andsid kooliperele ja emadele südamliku
kontserdi.
Kool, sh lasteaialapsed
esinesid Vasta toredal laulupäeval. 11 laululast osales
valla lauluvõistlusel, kust 5
õpetaja Varinurme kasvandikku pääses edasi maakonna ettelaulmisele. Kahte
nendest – Gertel Raudseppa
ja Marat Abdussaljamovit

Kui heliseb viimane koolikell
On kevad. Vanadel iidsetel
pärnadel on rullunud pungadest lahti helerohelised
lehetutid. Sirelid on riietanud end valgetesse ja lillat
tooni kostüümidesse ning
levitavad oma lummavat
parfüümi möödujate meeltesse. Linnud toimetavad
oma pesapuudel, toidavad
väikeseid järeltulijaid ja
vahelduseks hõiskavad mitmehäälses viisikooris. Varahommikused päikesekiired
helgivad pimestavalt koolimaja katuseplekilt ...
Nüüd saabub maja ette
esimene koolibuss. Sealt
pudeneb välja terve parv
rõõmsameelseid poisse ja
tüdrukuid. Osa neist lippab
otse üle muruplatsi koolimaja poole, vanemad ja tarmukamad kõnnivad soliidselt mööda jalgteed.
Vaatan neid ja mõtlen
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möödunud kooliaasta peale.
Alles oli sügis ja kogu
see rõõmus lastepere hullas
vahetundidel värvilistes lehehunnikutes. Siis tulid küll
talvekuud, aga lumerõõmud
jäid sellel aastal pea olematuks. Isegi jõuluvana pidi
seekord hoopis limusiiniga
tulema, sest saani jaoks lund
nappis.
Oli see ilm mis ta oli, aga
koolielu oli läinud aastal
taaskord põnev ja sündmusterohke.
Parimateks
paladeks, kus terve kool
osales, olid kindlasti traditsiooniline isadepäeva üritus,
jõulunäidend, laadad, kevadkontsert ja väikekoolide
muusikapäev, mis ühendas
meie maakonna väikeseid
põhikoole, oma valla kolme
kooli ja ka sõpru naabermaakonnast. Suur ja uhke
pidu oli. Meenuvad ka meie

väiksemad tegemised, mis
telepurki püüti. Nendeks
olid Hanna-Brita duett Ivo
Linnaga ja Eestimaa sünnipäevaks tähe matk Viru-Nigulas.
Sellel aastal on hästi elavalt käima läinud ka spordielu. Pea igal nädalavahetusel toimus Viru-Nigulas
mõni spordivõistlus, kus
meie kooli lapsed saavutasid häid tulemusi. Mul on
hea meel, et meil nii tublid lapsed on. Tänutundega
mõtlen neile kodudele, kus
vanemad panustavad igati
oma laste arengusse ja toetavad neid nende ettevõtmistes. Ülen tänusõnad laste
õpetajatele ja treeneritele, et
nad on endas leidnud jõudu
ja tahet kogu seda koormat
vedada.
See kooliaasta saab läbi
loetud päevade pärast. Las-

– on õnn kuulda-näha TV
Laulukarussellil.
29. mail kõlas koolikell
viimast korda 21 lõpuklassi
noorele, kes juunis kolm eksamit annavad.
31. mail oli kümnel lapsel
lasteaia lõpupidu, varem sai
teoks tore väljasõidupäev
Rakvere linnusesse.
2. juunil osalesime staadionil ja rahvamajas Aseri
päeval.
Viimastesse koolipäevadesse mahtus klasside matkapäev, suurepärase Narva teatri Ilmarine etendus,
päästeameti õppepäev ja
Peatu-vaata-lehvita-üritus,
töötukassa
karjääripäev,
Kaitseliidu toetatud maastikumäng mere ääres, vanapaberitoomine e puudepäästmisaktsioon, Eesti tantsib
Karolin Möllitsa käe all jm.
Kool on läinud aasta
märtsi kolimisest peale olnud ehitusootel. Läinud suvel-sügisel möllu sees, kui
vahetati küttesüsteem ja
talveks valmisid esimesel
korrusel uued lasteaiaruumid. Olles tänavu kevadel
tühjendanud juurdeehituse – tulevikus koolimajaks
mõeldud hooneosa - , ootame lootusrikkalt renoveerimistööde algust.
ALLIKAS: ASERI KOOL

teaias ongi juba lõpupidu
peetud ja värsked vilistlased
kooli saadetud. Nüüd jääb
oodata ära veel lõpuklassi
eksamitulemused ja siis ka
neile tuult tiibadesse soovida.
Ja siis äkki- läinud nad
ongi. Klassiruumid jäävad vaikseks, korstnast on
kuulda ainult hakipoegade
piiksumist ja kooli pargis
hakkavad peagi pärnad õitsema. Roosialleed koguvad
õiteilu, et taas sügisel tulijaid rõõmustada.
Seniks aga kaunist ja
päikselist suve! Lõpetajatele soovin unistuste väravate
avanemist! Kohtume taas
sügisel!
ÜLLE VILLER

VASTA KOOLI DIREKTOR

Nii on öelnud Kristina Ehin.
Igal lasteaiaõpetajal on soov teha laste päevad imelisteks ja nii igal hommikul. Kuid saabub ka see hommik,
kui lapsed tulevad rühma viimast korda.
Kellukese lasteaed saatis sel kevadel kooli 29 last. Lõpupeod olid 25. mail ja 1. juunil.
Need päevad tõid meie majja natuke rõõmu ja natuke
kurbust. Kurb oli juba nii tuttavaks saanud lastele öelda
head aega. Laste tänusõnad ja lilleõied tõid nii mõnelegi
pisara silma. Samas oli rõõm, et meie silme all on ema
käekõrval lasteaed tulnud tillukestest tüdrukutest ja poistest sirgunud neiud ja noormehed ning nad võivad julgesti kooli minna.
Sügisel ootame oma majja juba uusi tillukesi Viru-Nigula valla lapsi. Seniks aga soovin Kellukese pere suurtele ja väikestele ning lastevanematele ilusat suve ja
kosutavat puhkust.
TATJANA VALLASTE

KUNDA LASTEAIA KELLUKE JUHATAJA

Õpilasesinduse pöördumine

Head õpilased ja õpetajad, see õppeaasta oli tore ja sündmustest tulvil! Tegime koos palju põnevat! Aitäh teile,
kes te meiega koos toimetasite ja meie tegemistest osa
võtsite!
Suur tänu meie sõpradele - Viru-Nigula vallavalitsus,
AS Kunda Nordic Tsement, AS Estonian Cell, Flexa
Eesti AS, Saarepiiga kohvik, Põdra pubi ja Kunda spordikeskus - aitäh teile, et olete panustanud Kunda kooli
ja sellega ka meie tegevusse! Teie panus on meile väga
oluline.
Soovime teile kõigile toredat suvepuhkust!
Uute kohtumisteni sügisel!
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI ÕPILASESINDUS

Nopi Üles Kundas

Aktiivsetest noortest Kundas puudust ei tule. 7. klassi
õpilane Kärol Kirsipuu käis sügisel Nopi Üles projektikoolitusel ja otsustas kirjutada projekti, et toetada noortevahelist positiivset suhtlemist.
28. märtsil toimuski koolis projektipäev, mille üheks
töötoa teemaks oli eri rahvustest noorte konfliktid, mida
juhtis tuntud eripedagoog ja koolitaja Pille Kriisa. 4. aprillil toimus koolis avalik koolitus kogukonnale. Koolitaja rääkis, kuidas ära tunda noorte käitumisest nende
tegelikke soove ja vajadusi ning kuidas erinevates situatsioonides vastavalt käituda.
11. mail toimus Kunda klubis noorteõhtu „Sind on
märgitud ja märgatud“. Diskole sissepääsuks oli tingimus kanda isetehtud, positiivse sõnumiga märki, mida
sai kohapeal meisterdada. Inspiratsiooni märgi tegemiseks said noored hea tuju loosungitelt, mis olid kõikjale
seintele pandud. Õhtu lõppedes kõndis nii mõnigi noor
ringi pluusiga, mida märkide tagant paistagi enam polnud. Muusikat lasid noortele DJ´d Rakverest ning aktiivse liikumise vahepeal said noored ka janu kustutada ja
keha kinnitada. Nii mõnigi noor oli õhtust vaimustunud
ja küsis, millal järgmine noorteõhtu Kundas korraldatakse.
Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste
raames.
KAIRI LUSTI

Viru-Nigula valla lapsed
Laulukarusselli maakonnavoorus
31. mail toimus Rakveres maakondlik Laulukarusselli eelvoor, kus teiste hulgas esines 12 tublit solisti meie vallast. Suur tänu kõigile lastele ja nende juhendajatele koduvalla väga tubli esindamise eest!
Televooru pääsesid maakonda esindama Marat Abdussaljamov ja Gertel Raudsepp, eripreemia pälvis Martin
Palk. Palju õnne! Meil on väga hea meel, et meie vallas
on sedavõrd andekad laululapsed ja tublid juhendajad!
KEIO SOOMELT
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Toimusid Aseri XXII suvemängud

HUVITAV

Taekwondolastel on olnud
väga tihe hooaja lõpp

Osalesime kahe viimase kuu jooksul turniiridel Soomes,
Lätis, Saksamaal ja Eestis.
Soomes Nurmijärvis peetud rahvusvahelisel turniiril
saavutasid meie Viru-Nigula valla sportlased järgmised
tulemused: Veronika Jakovleva 1. koht; Andrei Aksjonov
1. koht; Violetta Mitjuhhina 1. koht; Karina Jakovleva 2.
koht; Hardi Heero 2. koht.
Lätis, Marupes peetud rahvusvahelisel turniiril saavutasid Viru-Nigula valla sportlased järgmised tulemused:
Anete Alice Orumaa 1. koht; Andrei Aksjonov 2. koht;
Daniil Rogožkin 3. koht; Tsergo Tsilk 3. koht.
Osale sportlastest olid eelnevad turniirid nn soojenduseks Berliinis toimuvaks suureks rahvusvaheliseks
turniiriks, kus osales üle tuhande sportlase üle maailma.
Meie sportlastest esindasid Eestit Anete Alice Orumaa,
Karina Jakovleva ja Andrei Aksjonov. Kõik kolm tegid
tublid matšid ning saavutasid 3. koha.
20. mail korraldasime koostöös Virumaa Taekwondo
ja Spordiklubi Manadaga kohaliku turniiri Rakveres, kus
osales üle 60 sportlase. Viru-Nigula vallast osales kokku
14 sportlast, kes saavutasid 13 kuldmedalit ja viis hõbemedalit: Ken Ander Melter 1. koht; Andrei Aksjonov
kaks korda 1. koht; Siim Arro 1. koht; Emilia Danilova
1. koht; Tsergo Tsilk 1. koht; Martin Kulik 1. koht; Samantha Kadõmova 1. koht; Rasmus Pohlak 1. koht; Karlis Kartash 1. koht; Richard Uustalu 1. ja 2. koht; Mario
Leskinen 1. ja 2. koht; Chris Peterson 2. koht Mihkel
Takk 1. ja 2. koht; Artur Ukolkin 2. koht.
27. mail osalesime Puurmanis toimuval väikesel turniiril, kus me osalesime Virumaa Taekwondo meeskonna
alt. Andrei Aksjonov saavutas teise koha ja Anete Alice
Orumaa kaks korda esikoha. Anete võistles kahes kategoorias -55kg, mis on tema enda kaalukategooria ja
lisaks -73kg. Mõlemas kategoorias tulime ülekaalukalt
esimesele kohale. Tänu sellele tõstsime oma meeskonna
koefitsienti ja saavutasime meeskondlikus arvestuses tugeva esikoha.
Tiheda võistlusgraafiku vahel osalesime Soomes laagris ning korraldasime mitmeid treeningpäevasid Kundas,
Rakveres ja Aseris valmistumaks turniirideks.
Spordiklubi Team Yong suvel treeninguid ära ei jäta.
Treeningud toimuvad suvel esmaspäeviti ja neljapäeviti.
Lisaks osaleme suvel ka kolmes laagris. 14. juulil aga
on plaan korraldada turniir Kundas. Esmakordselt Eestis
korraldame võistlused rannas värskes õhus.
Järgmine õpilaste vastuvõtt toimub juba septembris.
Eelregistreerimine augustis. Treeninggruppides on kohtade arv piiratud.
Täname Viru-Nigula vallavalitsust, Kunda Spordikeskust, Eesti Taekwondo Liitu ja föderatsiooni suurepärase
koostöö eest.
MARKO LEVTŠENKO

Kohalikud jalgsimatka ja
mägironimise treenerid ruulivad!
Sellist nime kannab üks põnev projekt, mis käivitub juba
juulis koostöös VIKO-ga LEADER-meetme raames. Ootame selles osalema VIKO piirkonnast 8-10 noort, kes on
huvitatud treeneri tööst matkamise valdkonnas. Kahe aasta jooksul toimub neli kahepäevast õppelaagrit ja 20 õppepäeva, kus tulevased treenerid saavad hulga matkamise ja treeneritöö alaseid teadmisi, oskusi ning kogemusi.
Õppelaagrid ja õppepäevad toimuvad Aseri Vabaajakeskuses, Kohtla-Nõmmel, Aidus, Sakal, Karjaorus ja
Valastel. Lisaks on kaljuronimise õppepäevad Tallinna
Ronimisministeeriumis, Rakvere Spordikeskuse ronimisseinal ja Tartu Ülikooli ronimisseinal. Projekt lõpeb
matkatreeneri kutse omistamisega.
Loodame väga, et projekt aitab kaasa rakendada tulevikus paremini piirkonnas olemasolevaid matkaspordile
sobivaid kohti ning rajatisi nagu ronimissein Aseri Vabaajakeskuses ja mitmed kohad pankrannikul.
Kui oled huvitatud õppelaagrites ja õppepäevadel osalemisest, siis võta ühendust Aseri Vabaajakeskus – tel
507 2198 Kaire Kutsar.

Aseri Suvemängudest on
kujunenud aastatega üks populaarseim suvine spordiüritus Aseris. Ootame alati nii
praeguseid kui ka endiseid
Aseri elanikke sportima,
lõõgastuma või lihtsalt veetma koos pere või sõpradega
kena suvepäeva.
Ka seekord oli 2. juunil
päev täis erinevaid spordivõistlusi. Nagu ka eelnevatel aastatel, alustasime
hommikul kell 6.00 Aseri
tiigil kalapüügiga. Naistest
võidutses Natalja Paškevitš,
kes seekord oli oma tulemusega edukam ka meestest.
Meeste klassis oli parim
Vladimir Tšertovikov ja parim laps Gleb Jemeljanov.
Kell 11.30 avas vallavanem Einar Vallbaum XXII
Aseri Suvemängud, kohalolijad said nautida Aseri
edukate väikeste laululaste
Marat Abdussaljamovi ja
Kertel Raudsepa esinemist,
nende juhendaja on õp Silvi-Niina Varinurm.
Aseri Suvemängude parimad erinevatel aladel:
Tänavakorvpallis I koht
võistkond NIGULA 1 – M.
Murro, K. Kivaste, T. Hain;
II koht võistkond LOOMAD – K. Penek, A. Traumann, A. Rump, M. Penek;
III koht võistkond NIGULA
2 – M. Sirelmets, J. Uukivi,
V. Budilov, H. Engelbrecht.
Meeste
viskevõistlusel
saavutas I koha M. Penek,
II koht K. Penek ning III-IV
kohta jagasid Teet Reisi ja
Gaido Kentem; naiste viskevõistluse võitis Glafira
Nagel, II-III kohta jagasid
Angelika Kaplina ja Liina
Pastel.
Poiste
tänavakorvpalli

võistluse võitsid Nikita Kljujev ja Romet Pung, teine
koht kuulus Janari Timmerile koos Oskar Rudenkoga
ning kolmanda koha saavutasid Kristjan Veldi, Romek
Sild ja Jürgen Veldi.
Jalgpallis
võidutses
võistkond ASERI PARIMAD, II koht kuulus ASERI võistkonnale ja III koht
VIRU-NIGULA/KUNDA
ühisvõiskonnale.
Telliskiviviskes saavutas
naiste klassis esikoha K.
Vdovina 8.75, II koht K.
Uussoo ja III koht L. Pastel,
naised 40+ I koht E. Vassiljeva, II koht N. Paškevitš,
III koht M. Volkova. Meeste I koht E. Malts 20.24, II
koht A. Pelepelin, III koht T.
Hain. Mehed 40+ I Marko
Murro, II J. Aboljanin, III T.
Reisi.

Kuulitõukes
saavutas
naiste klassis I koha Kadri
Järvetar 9.64, II koht Kairi
Järvetar ja III koht O. Pelepelina. Naiste 40+ võistlusklassis I koht N. Paškevitš, II koht M. Volkova ja
III koht S. Abdussaljamova. Meeste klassis savutas I
koha E. Malts 13.59, II koht
T. Hain, III koht R. Orav.
Meeste 40+ vanuseklassis
I koht M. Murro, II koht V.
Budilov, III koht T. Reisi.
Kaugushüppes
naiste
klassis I koht Kadri Järvetar
3.42, II koht A. Käär ja III
koht Kairi Järvetar. Naised
40+ I koht S. Abdussaljamova, II koht M. Volkova ja
III koht E. Vassiljeva. Meeste klassis saavutas I koha E.
Malts 5.61, II koht A. Sepnik
ja III koht K. Penek. Mehed
40+ T. Reisi 3.95, II koht V.

Kruglikov, III koht R. Korjus. Tüdrukud – I koht K.
Arro 2,38, II koht A. Oras,
III koht J. Puškina. Poistest
saavutas I koha K. Koskor
3,52, II koht G. Jemeljanov,
III koht R. Korjus.
Jooksus saavutas naiste klassis I koha A. Käär,
II koht G. Nagel ja III-IV
koht Arina ja Marina Kuznetsova, naised 40+ I koht
S. Abdussaljamova, II koht
E. Vassiljeva ja III koht M.
Volkova. Meeste klassis oli
kiirem I. Jakovlev, II M.
Tšistjakov ja III koht A. Peters. Mehed 40+ - I koht E.
Rõžov, II koht J. Tonevitski
ja III koht T. Reisi.
Nooleviskes oli osavõtjaid
koguni 139! Kõige täpsema
käega naiste arvestuses oli
G. Nagel, II koht L. Pastel ja III koht R. Kaplina.
Meeste arvestuses võitis M.
Assanov, II koht A. Rump ja
III koht L. Pung. Lastest oli
täpseima käega O. Oras, II
koht G. Kodu ja III koht R.
Peetso.
Toimus ka taekwondo
näidistreening ja kõik soovijad said õpetussõnu ning
ka ise proovida seda huvitavat spordiala. Alutaguse
Matkaklubi eesotsas Ingrid
Kuliginaga korraldasid seiklustegevust mägironimise
elementidega, staadionil oli
ka ronimissein.
Täname kõiki osavõtjaid,
Aseri Kooli ja toetajaid
ning soovime päikselist ja
teguderohket suve!
Rohkem pilte meeleolukast päevast leiate: http://
www.aserivv.ee/gallery/
thumbnails.php?album=413
KAIRE KUTSAR

Kokkuvõte 28. Kunda Linna jooksust
Pühapäeval 27. mail toimus
28. Kunda Linna jooks, mis
oli ühtlasi esmakordselt
toimuva
Lääne-Virumaa
jooksusarja teiseks etapiks.
Päikesepaisteline ilm ja uus
jooksusari meelitas kohale
palju tervisesportlasi, kokku sai tulemuse kirja koguni
222 osalejat.
Päeva alustasid traditsioonilised lastejooksud, mis
toimusid Kunda linnastaadionil. Esimesed võidud
100m distantsil tulid koduvalda, kui poistest võitis
100m distantsi Keiro Valdek
ja tüdrukutest Grettel Press.
AS-i Imprest eriauhinna sai
jooksu noorim osaleja Madis Kosso. Meie valla lapsed
olid väga tublid, kuuludes
peaaegu kõikidel distantsidel esikolmikusse. Tüdrukutest võitis üldkokkuvõttes
Katriina Nasikovski 400m
jooksu ja kaks korda pikemal maal oli edukaim Nora
Aron. Poistes saavutas alavõidu 400m jooksus Magnus Jagant. Põhjalikult saate
tulemustega tutvuda veebilehel www.nelson.ee.
Päeva põhijooksus kogunes stardijoonele 99 osalejat, kellest suurem osa valis
pikema ehk 8,8 km distantsi. Uus noortejooksu 1,8 km

FOTO: RETI KOKK

rada oli avatud nii noortele
jooksjatele kui ka kõndijatele.
28. Kunda Linna jooksu
põhidistantsi võidud läksid
Tallinnasse - nii naiste kui
ka meeste üldarvestuses
võitsid
jooksuseltskonna
#Headinimesed esindajad
Marion Tibar ja Raido Mitt.
Meeste esikolmiku tasemevahe lubas lõpptulemuse
vormistamise jätta staadioniringile, kus favoriit Raido
Mitt edestas läänevirulasi
Cris Polli ja Kundast pärit
Peep Jalakat, kes ühtlasi
oli Viru-Nigula valla pa-

rim mees 8,8 km distantsil.
Naistest tegi kiireima jooksu kohaliku spordiklubi
Team Yong esindaja Karina
Jakovleva, kes üldkokkuvõttes sai naistest kõrge 4.
koha.
Suurema osa Kunda Linna
jooksu auhinnalauast kattis
AS Kunda Nordic Tsement.
Laste ja noortejooksu auhinnad panid välja AS Estonian
Cell, Flexa Eesti AS, AS
Imprest, OÜ Lammasmäe
Puhkekeskus, Põdra pubi ja
Krone ScanBalt OÜ. Suur
tänu kõikidele toetajatele,
osalejatele ja vabatahtlike-

le, kes aitasid kaasa toreda
jooksuürituse korraldamisel.
Siinkohal kutsun kõiki veel Lääne-Virumaa
jooksusarjast osa võtma!
Järgmine, kolmas etapp
19. Viru-Nigula rahvajooks - toimub 12. augustil
Viru-Nigulas ja ülejärgmine,
neljas etapp – 20. Aseri Savijooks – toimub 7. septembril
Aseris.
Sportlikku suve soovides
AINAR SEPNIK
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SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja Arenduskeskus
pakub tasuta nõustamisteenuseid
Lääne-Viru Ettevõtlus- ja
Arenduskeskus
tegutseb
Rakveres, endises Maavalitsuse hoones. Arenduskeskuses on ametis ettevõtluskonsultant Epp Orgmets, noorte
ettevõtlikkuse programmi
juht Anu Oja, ettevõtluse
arendamise programmi juht
Merle Vallner, investorkonsultant Sven Ratnik ja mittetulundusühingute konsultant Kaoke Kärdi. Keskuse
tegevust juhib Heli Eigi.
Pakutakse järgmiseid teenuseid:
* ettevõtjatele – kuidas
alustada
ettevõtlusega,
koostada finantsprognoosi
ja turundusplaani, aidatakse
analüüsida äriideed
* noortele ja haridusasutustele – ollakse noorte
ettevõtlikkuse ja innovatsioonivõimekuse suurendamisel toeks haridusasutustele, õpilastele ja õpetajatele,
õpilasfirmadele ja nende
juhendajatele läbi erinevate
ettevõtluspädevusi tõstvate

koolituste, õppevisiitide ja
sündmuste korraldamise
* tegutsevatele ettevõtjatele – pakutakse võimalusi
uute teadmiste ja kogemuste omandamiseks, misläbi
luuakse eeldused uute lahendustega toodete/teenuste
tekkeks ja ettevõtte innovatsiooni-, tootearendus-, ekspordi- ja turundusvõimekuse kasvuks ning töökohtade

lisandväärtuse suurenemiseks
* investeeringutest ja ekspordist huvitatud ettevõtjatele – kuidas tulemuslike
väärtuspakkumistega tuua
piirkonda välisinvestoreid.
Investorinformatsiooni vahendamine toimub koostöös
EAS-iga.
* mittetulundusühingutele
– tugitegevused kogu orga-

Kaks päeva akordionimuusikaga
Kunda muusikakooli akordioniõpilastel oli mai lõpus
hea võimalus osaleda kahel
päeval erinevatel huvitavatel sündmustel.
27. mail toimus esimene
Rakvere
akordionipäeva
kontsert „Tiri ja tõmba“.
Kokku tulid noored akordionimängijad Tapalt, Kadrinast, Kundast ja Rakverest.
Ürituse korraldajateks olid
Rita Mets Rakvere muusikakoolist ja Margus Laugesaar. Igal koolil oli võimalus
esineda kuni 15-minuti pikkuse kavaga. Nii osalejatele
kui publikule jagus rõõmsavärvilisi kavasid, kust sai

lugeda tutvustavat informatsiooni esinejate ja esitusele
tulevate lugude kohta. Mitmekesiseks ja huvitavaks
kujunes kogu kontsert, mis
lõppes koondorkestri esinemisega. Kuna üritus toimus
Rakvere
muusikakoolis,
siis oli ühiseks lõpulooks
valitud kauaaegse Rakvere
muusikaõpetaja Jaan Paku
pala „Meelespea“. Selles
loos mängisid kaasa ka
õpetajad. Küsisin kontserdi
järelmuljeid oma õpilastelt.
Kert: “Oli lõbus ja sai esinemiskogemusi juurde.“ Käroli: „Kõige toredam üritus!“
Need arvamused räägivad

iseenda eest. Lepiti ühiselt
kokku, et järgmisel aastal
maikuu viimasel pühapäeval saame uuesti kokku.
Kohe järgmisel päeval,
28. mail sõitsid Kunda muusikakooli akordioniõpilased Tallinnasse, et kuulata
tuntud šveitsi nuppakordionimängija Yves Moulini
kontserti. Yves Moulin on
vaid 32-aastane aga andnud
kontserte kogu maailmas
ja loonud Šveitsis ka oma
muusikakooli. Ta interpreteerib paljude heliloojate
muusikat ning loob ka ise
muusikat. Tund aega möödus kiiresti, sest oli põnev ja

nisatsiooni arengutsükli ulatuses, asutamine, juhtimine,
tegevuste rahastamine, projektide nõustamine, tegevusvõimekuse kasvatamine.
Lisainformatsioon:
* kodulehelt: http://www.
arenduskeskus.ee
* e-post: info@arenduskeskus.ee
* telefon +372 325 8028

huvitav. Muidugi aplodeeris
publik seni, kuni esitusele
tuli lisapala. Kokkuvõtteks
lisan mõlemal päeval osalenud Käroli arvamuse: “Need
kaks päeva olid lõbusad
ning sain teada, kui palju on
mul veel arenguruumi.“
Lõpetuseks tahan tänada
lapsevanem Kalev Kirsipuud ja Üllar Angat, kes
meid mõlemal päeval lahkesti (esimesel päeval koos
pillidega) sihtkohta ja tagasi
koju sõidutasid.
MERIKE SUBAN

KUNDA MUUSIKAKOOLI
AKORDIONIÕPETAJA
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KULTUURISÜNDMUSED
R 15. juuni kell 15 Aseri raamatukogu
Raamatu “Aseri valla kroonika 09.04.1992-15.10.2017”
esitlus.
R 15. juuni kell 16 Kunda Tsemendimuuseum
Eesti Vabariik 100 kunstiprogrammi kuuluv projekt
“Kunstnikud kogudes”.
Kell 16 näituse avamine, kell 17 vestlus kunstnikuga
ja ringkäik näitusel, kell 18 soovijatele ringkäik tehase
varemetes ja lähiümbruses.
R 15. juuni kell 18.30 Kunda Grossi Toidukaupade
kaupluse parkla
Grossi Toidukaubad Viru Ralli 2018 avamine ja start
L 16. juuni kell 12 Vasta kool
Vasta Kooli kuld- ja hõbelennu traditsiooniline taaskohtumiste päev
L 16. juuni kell 18 Kunda tsemendimuuseum
Ringkäik kunstnikuga näitusel. Kell 19 loeng kaasaegsest Eesti kunstist.
P 17. juunil kell 10
Tervisepäev Malla külas
N 21. juuni Kunda Ühisgümnaasium
Lõpuaktused: kell 12 põhikool, kell 16 gümnaasium
R 22. juuni kell 20 Kunda Külaselts
Jaaniõhtu. Tantsuks ans. Vanker
L 23. juuni kell 19 Viru-Nigula Vabadussamba juures
Viru – Nigula rühma Kaitseliidu pidulik rivistus ja võidutulede üleandmine valla küladele
L 23. juuni kell 20 Mahu rand
Jaaniõhtu. Tantsuks ansamblid Pihlapojad ja PlaanB,
õhtujuht ja diskor Alari.
P 24. juuni kell 12 Viru-Nigula kalmistu
Surnuaiapüha
P 24. juuni kell 21 Aseri
Jaaniõhtu. Tantsuks ans. Hellad Velled
P 8. juuli kell 12 Kunda kalmistu
Surnuaiapüha
P 8. juuli kell 9 Rannu park
Põhjaranniku suvelaat
L 14. juuli kell 10 Kunda rand
20. Mere- ja Perepäev
L 21. juuli kell 10 Aseri
Ebahariliku muusika festival
20.-25. august Viru-Nigula
Vasta kooli laste suvepäevad
L 25. august kell 11 Viru-Nigula
Palverännak Maarja kabeli juurde
L 25. august kell 12 Kunda Noortemaja
Laste- ja noortepäev Suvelõpumix - noortekohvik
L 25. august kell 10-17
Viru-Nigula valla kodukohvikute päev
L 25. august kell 21 Kunda, Mahu ja Aseri rand
Muinastulede öö
Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul süütame 100 lõket
Viru-Nigula valda
P 9. september kell 16 Aseri Rahvamaja
Vanavanemate päev

MIDA PANNA JAANIDEL GRILLILE?

Rakvere:

AMERICAN TAMMESUITSUSES
MARINAADIS ŠAŠLÕKK
Taste of America – amee- pipar, sinep, koriander, tšilli,
rikapärastest maitsetest ins- sibul, küüslauk, apteegitill.
pireeritud grilltoodete sari Erilist naudingut ja elamust
Rakverelt!
pakub marinaadi tammeKäsitsi lõigatud parim suitsune mekk.
šašlõkiliha – seakaelakarboŠašlõkk on pakitud uudnaad, mille ehedas ameeri- sesse käepärasesse kotti,
kapärases marinaadis anna- mida on mugav kaasa haaravad tooni maitsetaimed ja ta ja mis on sõbralikum ka
vürtsid nagu paprika, must loodusele.

AMEERIKAPÄRASE
TOORSUITSUPEEKONI VARDAD
Taste of America – amee- ratud mõnus ja õhuke toorrikapärastest maitsetest ins- suitsutatud peekon sobib
pireeritud grilltoodete sari nii grillimiseks kui ka ahjus
Rakverelt!
küpsetamiseks.
Uudne ümber varda kee-

Tallegg:

KINTSULIHAŠAŠLÕKK
TIKKA MASALA MARINAADIS
Aasia maitse – eksootilis- kanakintsulihatükid on intest aasiapärastest maitse- diapärases tikka masala matest inspireeritud tooteseeria rinaadis, mille maitsebuketi
Talleggilt!
moodustavad kurkum, ingEksootilises
aasiapära- ver, tomat, küüslauk ja manses marinaadis kanakint- gopulber.
sulihašašlõkk.
Mahlased

BOSTON BUTT STEIK
TAMMESUITSUSES MARINAADIS
Taste of America – amee- ka seaabaliha ehedas barrikapärastest maitsetest ins- beque-maitselises marinaapireeritud grilltoodete sari dis on tunda maitsetaimi ja
Rakverelt!
vürtse nagu paprika, must
Boston butt või pork butt pipar, sinep, koriander, tšilli,
on ameerikapärane nime- sibul, küüslauk, apteegitill
tus sealiha väärttükile, mis ning mõnusat tammesuitsust
FILEESTEIGID
lõigatakse seaesiosast. Toe- mekki.
KOOKOSE-KARRIMARINAADIS
Aasia maitse – eksootilis- bul, küüslauk, petersell, kaAMERICAN TOORVORST LAMBASOOLES
test aasiapärastest maitse- rulauk ja till.
Taste of America – amee- sikusega. Punaka tooniga
test inspireeritud tooteseeria
Õhukesed broilerifileesrikapärastest maitsetest ins- lambasooles vorstile annaTalleggilt!
teigid on kobestatud ja küppireeritud grilltoodete sari vad hea maitse röstitud tšilAasiapärase maitsestuse- sevad pannil või grillil väga
Rakverelt!
li, küüslauk, Cayenne’i piga eestimaisest kanafileest kiiresti, vajades kummaltki
Mahlased ameerika stiilis par ja paprika. Küpseb eriti
steigid. Maitse annavad poolt vaid 2 minutit küpsetoorvorstid on parajalt suit- hõrguks säriseval grillil.
kookospiim,
sinepiseem- tamist.
suse maitse ja kerge vürtned, kurkum, koriander, si-
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Sest maa(koolis) on paradiis?

Mis oleks, kui sulgeks mõned Harjumaa gümnaasiumid
ja jätaks selle arvelt ellu armsad maakoolid? Ilmselt on
nii mõnigi meist mõelnud, miks pannakse kinni just
minu kodukool? Ehk ei olegi riigigümnaasium nii halb
mõte? Või on? Tegelikult on probleem selles, et otsused
tehakse ära kuskil kõrgemal ja inimestel on lihtsalt hirm
selle ees, mida tulevik toob.
2014. aasta Praxise koolivõrgu analüüs tõi välja, et kõige hullem on gümnaasiumide olukord just Harjumaal ja
Tallinnas, kus piisaks 74 gümnaasiumi asemel 21st. Mis
oleks kui annaks “üleliigsete” koolide raha maakoolidele, kus seda napib? Nii saaks ehk mõne kooli päästa ja
jätta alles lastele võimaluse käia kodulähedases koolis.
Kui maakoolides on rohkem raha, siis oleksid ka sealsed
palgad suuremad, rohkem oleks võimalusi ka õppematerjalide ja -käikude jaoks. Nii oleks maakoolist saadav
haridus juba peaaegu võrdsel pulgal linnas pakutavaga,
aga selle vahega, et kool on kodu juures, mitte ei pea
sõitma kümneid ja kümneid kilomeetreid.
Lisaks sellele, et maakool on tihtipeale kodu lähedal,
on sellel ka teisi plusse. Näiteks, kui suures klassis on
võimalik kõrvale hiilida klassivälistest kohustustest,
siis väikeses klassikomplektis on kõik kohustatud kaasa
lööma. See võib alguses tunduda tüütu lisakohustusena,
kuid tegelikkuses annab meeletu kogemustepagasi kogu
eluks. Olles aktiivne klassi liige jääb laps silma nii õpetajatele kui ka teistele lastele. Väike klass annab võimaluse
individuaalseks õppetööks, mida suur klass ei võimalda.
Õpetajatel on aega iga lapse jaoks ning murelapsed ei jää
ilma abita. Maakool annab suurepärase ettevalmistuse
edasiseks eluks. Väikeses koolis kõiki tunnevad kõiki,
oskavad teisi märgata ja vajadusel abistada.
Seevastu suures koolis tekib paratamatult olukord, kus
iga laps ei saa särada ja silma paista, kui tema ümber on
veel teised 400 või enamgi last. Linnas võib kõik küll
käe-jala juures olla, kuid kas see kaalub üles individuaalsuse, mida saab pakkuda maakool ja väike klassikomplekt.
Küsimusi tekitab ka teadmine, et edaspidi vastutab
gümnaasiumihariduse eest riik. Kas siis on riigil õigus ka
otsustada, mida õpetatakse? Põhikooli osa jääb kohalike
omavalitsuste kanda. Võib- olla tekib siis just olukord,
kus haridusse tekib veel suurem lõhe, kui see praegu on?
Arvame, et ei ole mõeldav, et väike kool maal ja suur
mammutkool Tallinna kesklinnas õpetavad sõna-sõnalt
samu asju. Laste vajadused on olenevalt elukeskkonnast
erinevad. Nii jääb suur vastutus õpetajatele, kes peavad
täitma riiklikku õppekava, kuid seejuures suutma arvestada ka just enda laste huvide ning vajadustega.
Koolide reformimine jaguneb meie silmis laias laastus
kaheks: väikeste maakoolide sulgemine, mis jätab lapsed
ilma võimalusest käia kodulähedases koolis; riigigümnaasiumite loomine, mis tekitab olukorra, kus omavahel
võivad kokku saada väga erinevate traditsioonidega koolid, paratamatult jääb ühe kooli identiteet alla.
Mõlemad variandid on kohalikele inimestele valusad
ja lastele kahtlemata keerulised. Lihtne on alati kõik
ajada rahapuuduse kaela. Loomulikult ei näe me asju
läbi roosade prillide ning ei usu, et kogu lugu ongi nii
must-valge, kui seda tihtipeale näha tahetakse. Olles ise
pärit armsast kogukonnast, kus koolil on väga suur roll
kanda, on meil siiski õigus loota ja unistada...
MARJORETE ORUMAA
KERTU LEHTSAAR
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Teehoiutöödest 2018. aastal
Kindlasti olete tähele pannud, et meie valla teed ja tänavad on üsna kehvas seisukorras.Seda eriti just Kunda
linnas. Kuna teede olukorra
parandamine on vallavalitsuse üks tähtsamaid eesmärke, siis panustame sellesse
valdkonda järgnevatel aastatel üsna palju. Praegu on
käsil teehoiukava koostamine, mis saab olema põhidokumendiks, mille järgi valla
teede seisukorda parandama hakatakse. Selleks, et
tänavate katend püsiks auguvaba aastaid, tuleb enne
ehitustöid tellida korralik
ehitusprojekt. Kõik see võtab aga aega ja raha.
Viru-Nigula valla omanduses olevate teede teehoiutöid rahastatakse valla
eelarvest, kusjuures sihtotstarbeline rahaeraldis on vastavalt teede kogupikkusele
ette nähtud ka riigi poolt.
Käesoleval aastal on riigipoolne sihtotstarbeline toetus Viru-Nigula valla kohalikele teedele ca 237 700

eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga ca 1400 eurot
rohkem. Koos vallapoolse
omapanusega on vallateede
hoolduseks 2018.a eelarves
364 000 eurot. Selle summa
sisse ei kuulu Kunda linnas
asuva Jaama tänava remont,
mille tarbeks on vald saanud
täiendavalt toetust 512 000
€. Olgu siinkohal öeldud, et
Viru-Nigula vallas on kokku
ca 208 km avalikke ja avalikult kasutatavaid teid ning
nende
korrashoidmiseks
jääb riigipoolsest rahast
väga palju puudu.
Tänavusel aastal teostame Kunda linnas Võidu
ja Koidu tänavate katendi
freesimise ja nende profileerimise. Kalda tänava
rekonstrueerime täies ulatuses. Rekonstrueerime ka
Jaama tänava lõigu Estonian Celli mäest kuni Kunda
linna piirini. Projekteerime
Koidu ja Pargi tänavad ning
Jaama tänava tee-ehitusprojekti viime vastavusse
praeguse seadusandlusega,

KONTAKT 5694 9076
marge.zaidullin@gmail.com

et järgmisel aastal teha ehitustöid Tehase ringteelt kuni
Tsemendimuuseumini.
Need tööd on seotud riigihangetega, mistõttu ei oska
praegu täpset tööde alustamise aega öelda. Kindlasti
saavad ehitustööd teostatud
enne septembri lõppu. Projekteerimistööd
hiljemalt
novembri lõpuks.
Viru-Nigula ja Aseri piirkondades teostame kruusateede remonti vastavalt teede olukorrale. Greiderdame
kõik valla avalikud ja avalikus kasutuses olevad teed
ning kruusakatendi uuendamine toimub nendel teedel,
mis on väga kehvas seisus
näiteks Mäepealse tee, Kabeliküla tee, Ehalkivi tee,
Pärna tee, Kaldaaluse tee.
Lisanduvad kruusateede üksikute lõikude remont. Igale teele me kruusakatendi
uuendamisega sel aastal ei
jõua, aga kõike jõudumööda.
Sel aastal teeme ka tolmutõrjet üksikutel kruusa-

teelõikudel, kus kasusaajate hulk ja tolmuprobleem
kõige suurem. Edaspidi on
plaanis tellida tolmutõrjet
järjest suuremas mahus.
Järgmistel aastatel plaanime alustada osade kruusateede tolmuvabakatendite
ehitamist, kuid see toimub
juba teehoiukava alusel ja
piisavate rahaliste vahendite
olemasolul.
Teedega seotud muredega tegelevad Viru-Nigula
vallas Guido Reimer (tel
53412834, e-post guido.reimer@viru-nigula.ee) ja Raido Tetto (tel 5032591, raido.
tetto@viru-nigula.ee).
Igasugune teede remont
häirib alati mingil määral
tavapärast liiklust ja ümbruskonda ning võib tekitada
ebameeldivusi. Seega soovin remondi ajal liiklejatele kannatlikkust ja pikka
meelt.
RAIDO TETTO

MAJANDUSVALDKONNA JUHT

aega vähemalt kolm tundi - elamus on garanteeritud.
Prouale on seltsiks igavene õpilane Oss Abitudi
(pildil), kes istub koolipingis juba aastast 1978.
Ajaloolisi materjale hakkasid lapsed korjama seoses
koolis tegutsenud tuletõrjeringiga. Ringis osalemise
üheks osaks oli vanade majade külastamine ning nii
need esemed ajalootuppa tulidki. Aseri Kool tegutseb
aastast 1905
ja sellest ajast kuni tänapäevani on oleViru-Nigula
vallavalitsus
mas
täiuslik
kooli
ajalugu.
ootab oma meeskonda
Täna on lahked ümbruskonna inimesed ka ise huKESKKONNASPETSIALISTI,
vitavaid ajaloolisi esemeid toonud, ruum jääb toodud
asjadele
kitsaks.
Kindlasti on ajalootoa
kelle
peamiseks
tööülesandeks
on valla vaatamisväärsusteks
näiteks
aabits
aastast
1948
keskkonnaalase tegevuse korraldaminevõi venekivi tükk,
mis on üle 4000 aasta vana. Poistele pakuvad huvi
Sobival
on: vanad raadiod ning telefonid.
Saksa kandidaadil
sõdurite kiivrid,
• keskkonnaalane
kõrgharidus
Tüdrukutele jällegi
on huvitav vaadata vana hälli
• teadmised
oma
töövaldkonda
ja kohaliku
(möödunud
sajandi
algusest),
eelmise omavalitsuse
sajandi koolikorraldust
reguleerivatest
õigusaktidest
vorme, vanaaegseid nõusid ja palju muudki.
• väga
hea Lea
arvutioskus
AutoCADi
valdamine
Proua
Karjal ning
on ka
endal vahva
hobi - ta kokesktasemel
gub ﬁlmikuulsuste fotosid. Olete oodatud ajaloolisele
• hea
suhtlemisoskus,
algatusvõime
ja loovus, pingeretkele!
Täpsem info
Aseri Koolist.
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taluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
• kõrgtasemel eesti keele oskus nii
kõnes kui kirjas
VIRU-NIGULA
TEATAJA
• vene keele valdamine vähemalt suhtlustasandil
• B-kategooria juhiluba

TASUB TEADA
Kasuks tuleb:
• keskkonnaprojektide juhtimise või nendes osalemise
kogemus
• kohaliku omavalitsuse töökogemus

Aseri Kooli
ootused uuel aastal

Pakume:
2017. aasta on toimekas koolimajas lennanud lin• huvitavat ja vastutusrikast tööd
nutiivul. Pärast uue aasta saabumist on aeg hetkeks
• toredaid ja toetavaid kolleege
tagasi vaadata. Koolielu on kulgenud ikka õppimise ja
• erialast täiendkoolitust
teadasaamise vaimus. Samas on 2017. aasta kevadest
• nüüdisaegset töökeskkonda ja töövahendeid

meil kõigil enim kõlanud fraas - varsti algab remont.
Suvel remont algaski. Lasteaed sai uued ruumid.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.
Aasta viimastel päevadel käis kibekiire kolimine
uutesse soojadesse rühmaruumidesse. Meie kooli lasMotivatsioonikiri, CV koos palgasooviga ja haridust tõendateaia rühmad alustasid jaanuaris tööd uutes, soojades
va dokumendi koopia palume saata hiljemalt 19.06.2018
ja valgusküllastes ruumides.
e-postil vallavalitsus@viru-nigula.ee
Põhikool on üle elanud sügisese remonditolmu ja
Lisainfo:
majandusvaldkonna
juht Raido
Tetto,
müra, kolinud
remonti minevast
koolihoone
osast
telhoone
325 5968,
raido.tetto@viru-nigula.ee
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
ise ütlekuulutab välja
konkursi
ÕPETAJA
vabame
ametikoha
me — helge ja
ilusa
tuleviku
nimel
kannatame
ära.
täitmiseks (koormus 1,0)
Soovime
meie
uue
valla
ametnikele,
kes
meie
Tööle asumise aeg 21. august 2018. a.
põhikooli projektiga
edu, sihikindlust
ja
Sooviavaldus,
CV ningtegelevad,
õpetaja kvalifikatsiooni
tõeneestlaslikku
visadust
probleemide
lahendamisel.
davad dokumendid saata 29. juuniks 2018. a Koidu
Kool
kõigilevald
Viru-Nigula
valla
elani75,Aseri
Kunda
linn,soovib
Viru-Nigula
või e-posti
aadressil:
kele edukat ja
õnnelikku
2018.
aastat!
lasteaed.kelluke@kunda.ee
Kontakttelefon: 3221259.

Kunda lasteaed Kelluke

EHA POLLUKS

ASERI KOOLI DIREKTOR

VÄLJAANDJA:
VÄLJAANDJA:
Viru-Nigula vallavalitsus
Viru-Nigula
Vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107
Kasemäe
19, Kunda
www.viru-nigula.ee
44107
Trükikoda:
www.viru-nigula.ee

Toimetaja:
2000
TOIMETAJA:
Meeli
Eelmaa
Meeli Eelmaa
Keeletoimetaja:
Seidi Lamus-Tšistotin
KÜLJENDAJA:
Printall AS
Marimai
Kesküla
Küljendaja:
TRÜKIKODA:
Tiraaž:
Marimai
Kesküla
REKLAAMI
TELLIMINE:
Printall
3000
reklaami@viru-nigula.ee
Reklaami
tellimine: reklaam@viru-nigula.ee
TIRAAŽ:
LOE INTERNETIST:
www.viru-nigula.ee/

Muudatuste eesmärk on
soodustada FIE-na tegutsemist, luues neile äriühin-

Vaata ka tulumaksuseadus,
sotsiaalmaksuseadus.
Tööandja saab maksu-

rohkem panustada. Vaata ka
tulumaksuseadus.ee
Kaob abikaasade ühis-

Vaata ka tulumaksuseadus.
ee
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Miks ma loobusin Viru- Nigula
vallavolikogu liikme kohast
Võlgnen selgituse oma
valijatele, miks loobusin
Viru-Nigula vallavolikogu
liikme kohast ning asusin
tööle Haljala vallavalitsuse
järelevalveametnikuna.
2017. aasta kohalike volikogude valimistel osutusin
Keskerakonna nimekirjas
valituks
Viru-Nigula
vallavolikogusse.
Kohaliku
omavalitsuse
korralduse seadus § 18 lg
1 p 6 alusel lõppevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt, kui valituks
osutunu valitakse sama
valla kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Tulenevalt

eeltoodust pidin otsustama,
kas jätkata ametnikuna Viru-Nigula
vallavalitsuses
järelevalveametnikuna ning
loobuma volikogu liikme
kohast või jääda
Viru-Nigula
vallavolikogu liikmeks ning jätkata
järelevalveametnikuna Haljala vallavalitsuses. Koalitsiooniläbirääkimiste käigus
oli vallavanema kandidaadiga arutlusel ka minuga
seonduv, kas lähen volikogusse või jätkan ametnikuna
Viru-Nigula vallavalitsuses.
Vallavanema kandidaat Einar Vallbaum kinnitas, et
järelevalveametniku ameti-

koht jääb Viru-Nigula vallavalitsuse struktuuris alles
ning seetõttu pärast valimiste väljakuulutamist võtsin
vastu otsuse, et lõpetan enne
tähtaega oma volikogu liikme volitused ja volikogus
jätkab minu asendusliige.
Novembris teatas mulle
vallavanem Einar Vallbaum,
et vallavalitsuse struktuuri
tuli muudatus ning järelevalveametniku ametikoha
nimetus muudeti vallavaraja järelevalvespetsialistiks,
millega kaasnevad täiendavad tööülesanded.
Paraku ei jõudnud me vallavanemaga tööülesannete

ja palga osas kokkuleppele
ning pärast seda võtsin vastu otsuse, et ei saa jätkata
Viru-Nigula vallavalitsuses.
Kuna ennetähtaegselt lõpetati minu volikogu liikme
volitused, siis kahjuks ei ole
mul võimalik volikogusse
naasta.
Eelpool ongi väljatoodud
põhjused, miks loobusin
Viru-Nigula Vallavolikogu
liikme kohast ja jätkan tööd
Haljala vallavalitsuse järelevalveametnikuna. Usun, et
valijad mõistavad mind.
TIIT JÕGI

Suurepärane tulemus
rahvusvaheliselt inglise keele võistluselt
30. novembril 2017 toimus rahvusvaheline inglise
keele võistlus Best In English. Kokku osales 17 612
õpilast 29 riigi 750 koolist.
Tegemist on internetipõhise
testiga, milles on esindatud lugemis-, kuulamis- ja
grammatikaülesanded. Testi eest oli võimalik kokku
saada 98 punkti. Osalesid
õpilased vanusevahemikus
15-19 eluaastat.

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.
Ülalmainitud
õpilased

tegid meie kooli kümme
paremat tulemust, kelle
tulemuste summa põhjal
moodustati koolide pingerida. Euroopast osalenud 397
kooli hulgas saavutati 244.
koht 770 punktiga.
Täname ja tunnustame
kõiki õpilasi!
KRISTI ARON

KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
INGLISE KEELE ÕPETAJA

Virumaa Koostöökogu Leader-meede avaneb taas
Juba varakevadel, 17.-25.
märtsil avaneb taas MTÜ
Virumaa
Koostöökogu
Leader meede.
MEEDE 1 – Mikroettevõtluse arendamine – toetuste eelarve ca 262 087
eurot. Eesmärk: piirkonnas
on kasvanud jätkusuutlike
töökohtade arv ja/või tõusnud uuenduslike kohalikul
ressursil põhinevate teenuste ja toodete arv ning mitmekesisus.
MEEDE 2 - Turismiteenuste ja -toodete arendamine
– toetuste eelarve 405 862

eurot. Eesmärk: piirkonna
võimekus turistide teenindamiseks on kasvanud.
MEEDE 3 - Nutikate energialahenduste
kasutusele
võtmine - toetuste eelarve
ca 74 366 eurot. Eesmärk:
piirkond kasutab nutikaid
energialahendusi.
MEEDE 4 - Piirkonna
kompetentside tõstmine –
toetuste eelarve ca 64 450
eurot. Eesmärk: kogukonna
ettevõtlushoiakud on kõrged, inimeste silmaring on
lai ja oskusteadmiste tase
kõrge.

MEEDE 5 - Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
- toetuste eelarve ca 34 704
eurot. Eesmärk: noorte ettevõtlikkushoiakud on kõrged, silmaring lai ning oskusteadmiste tase kõrge.
Toetustele on suunatud üle
841 468 euro.
Infopäevad toimuvad:
22.01. Kõrtsialuse küla
seltsimajas, algusega kell
17.00;
19.02. algusega kell 17.00
(koht täpsustub, vaata kodulehelt).
Infopäeval räägime Viru-

maa Koostöökogu meetmetest - nõuetest ja võimalustest; nõuded taotlejale uue
Leader määruse (kinnitatud
03.11.2017) valguses; eraldi praktiline teemakäsitlus
ühisprojektide tegevuskavad, äriplaan ja ﬁnantsprognoosid.
Taotlema on oodatud kõik
haldusreformile eelnenud
piirkonnad (Aseri, Kohtla,
Lüganuse, Sonda ja Rägavere).
Lisainfo www.viko.ee
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VASTA KOOL VAJAB UUEST
ÕPPEAASTAST
lasteaiaõpetajat (tööle asumise aeg 21. august)
eripedagoogi 0,5 ametikohta
logopeedi 0,5 ametikohta
sotsiaalpedagoogi 0,5 ametikohta

Nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele.

Pannkoogi Terminal
Terminali kiosk on avatud
Kunda mererannas
Olete oodatud:
E_R 11.00-19.00
L_P 11.00-17.00
tel.+372 5662 7213
Mõnusaid toiduelamusi!

Korstnapühkija teenus
Tel +372 5560 4046

Kandidaatidel palume saata avaldus, CV ja
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad
18. juuniks aadressile: Vasta Kool, Vasta küla
44034, Viru-Nigula vald
või elektrooniliselt aadressile: direktor@vastakool.
ee
Info tel 518 2049
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XX MERE- JA PEREPÄEV
KUNDA RANNAS
KULTUURIPROGRAMM LAUPÄEVAL,
14. JUULIL 2018
11.00 Perejumalateenistus Kunda kirikus
10.00 – 19.00 Laat rannas
11.00−15.00 Kunda sadam avatud külastajatele, ekskursioon “Wambola” laeval ja vedurlaeval „Kunda“, sadama
tehnika näitus, Kunda Vabatahtliku Merepääste esitlus,
sadama olmehoones avatud näitus „Aasta Betoonehitis“
12.00-17.00 Paadisõit merel
12.00-16.00 Maanteeameti infotelk
12.30-16.00 Aasukalda Vabatahtlikud Päästjad
12.00-17.00 Noorte telk
12.00-17.00 Lasteprogramm
12.00-18.00 Spordiprogramm
12.00 XX Mere- ja perepäeva pidulik avamine sadamas
12.00 Grillfest 2018 avamine peoplatsil
12.45 Päevajuhi ülevaade programmist peoplatsil
13.00 Kunda Linnaorkestri kontsert, dirigent Kait Tiitso
13.40 Eesti Grilliliit kutsub: Eesti rahva räimegrillikool
14.00 Grillfest I võistlusvoor - Kunda Merepäeva räimeroog
14.10 Esinevad Viru-Nigula valla rahvatantsijad – naisrühmad Memmed ja Maarjapiigad ning segarühm Laanetagused
15.00 Grillfest II võistlusvoor - Kunda Merepäeva üllatusroog
15.10 Esineb tantsutrupp Lozioara Moldova Vabariigist
15.25 Esinevad Kunda Slaavi ühing Läte naiskoor Zarjanka ja rahvatantsijad
15.45 Esineb tantsutrupp Lozioara Moldova Vabariigist
16.00 Grillfest III võistlusvoor – Merepäeva fantaasiaroog
17.00 Esineb Moldova rahvamuusika ansambel Strugurel
Tallinnast
17.20 Esineb folkloorirühm „Viru-Nigula mehed”
18.30 – Grillfest 2018 võistluse võitjate autasustamine
19.00 Esinevad Alima tantsustuudio tantsijad
20.00 Esineb punk-rock ansambel PööLoY GLääNZ
21.00 Lõkketule süütamine rannas
21.40 Esineb Latin-Dance showtrupp Panter
22.00 Esineb ansambel Swingers, solistid Birgit Sarrap ja
Tanja Mihhailova-Saar
22.40 Esineb Latin-Dance showtrupp Panter
23.00 Esineb ansambel Swingers, solistid Birgit Sarrap ja
Tanja Mihhailova-Saar
00.00 Head ööd Kunda rannas! Pidu jätkub linnas Merepäeva afterpartyl!
Päevajuht Margus Grosnõi
Päevapilet 5 eurot, eelkooliealistele lastele tasuta
Merepäeva bussid sõidavad linnast randa ja tagasi
Vt täpsemalt http://kundalinnaklubi.ee/ või
Facebook/ Mere-ja-perepäev-Kunda-rannas
Info telefonil: (+372) 322 1556

Koduloo- ja matkahuvilistele mõeldud matk on võistkondlik valikorienteerumine koos kontrollküsimuste ja mõnede seiklusülesannetega. Matk on tasuta. Eelregistreerimine on vajalik kaartide ja supi koguse määramiseks. Võimalik külastada kohalikku miniloomaaeda (omal kulul).

