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Lääne-Virumaa Aasta
Noorteühendus on
Meresõprade klubi
27. septembril Rakvere Teatris toimunud
noorte inspiratsioonipäeval anti taaskord
üle konkursi „Lääne-Virumaa noor
tegija“ preemiad.
Konkursi eestvedajaks on
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit (VIROL) koos Europe Direct’i teabekeskusega
ning koostööpartneriks ja
kaasrahastajaks on AS OG
Elektra.
Konkursi eesmärgiks on
tõsta esile maakonna tublisid
noori, kes on kogukonnas
aktiivsed ja edendavad eakaaslaste elu. Noortele jagatakse preemiaid juba neljandat aastat ning teistkordselt
toetab ettevõtmist rahaliselt
AS OG Elektra.
Kategoorias „Aasta noorteühendus“ oli kolm nominenti ning seekord osutus võitjaks Kunda Meresõprade
klubi.
Klubi tuli Kunda noortemajas esimest korda kokku
2017. aasta sügisel. Selle
liikmeteks võivad olla kõik
noored, kes tahavad õppida
kalapüüki, kalaroogade valmistamist, saada teadmisi
merendusest ja käia põneva-

tel väljasõitudel. Ettevõtmisi
veavad Raivo Rassak Toila
Vabatahtlikust Merepäästest
ning kirglik kalamees ja kir-

janik Olavi Ruitlane. Praeguseks on klubi tegutsenud
juba peaaegu aasta ja selle
aja jooksul on koos palju

Klubi tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.

põnevat ette võetud.
Meresõprade klubis on
üheks väga oluliseks teemaks veeohutus. Noored
meresõbrad on kogunud
teadmisi, kuidas käituda
veekogul õnnetuste ennetamiseks, õppinud kasutama
päästevesti, tutvunud merepääste vahenditega ja teinud
praktilisi harjutusi Kunda
spordikeskuse basseinis.
Meresõprade klubi liikmed on suured kalastamise huvilised ning koos on
õpitud tundma Eesti vetes
elavaid kalu, õnge kokku panemist ning harjutatud heitma spinningut. Ühel külmal
talvepäeval käidi jääaugust
kala püüdmas ja valmistati
maitsvaid kalaroogasid.
Lisaks eelnevale on Kunda
Meresõprade klubi liikmed
õppinud ilma ennustamist,
tundma merejääd, külastanud Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Haapsalus
laevatehast.
Meresõprade klubil on
ees veel palju põnevaid ettevõtmisi – minnakse kalale, plaanitakse väljasõite ja
merereisi. Kõik noored, kellel on huvi merenduse vastu,
saavad infot Kunda noortemajast ja uued liikmed on
Meresõprade klubisse väga
oodatud.

ÕNNITLUSED

Lille ja Rein Musten.
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Kuldpulmapaarid
Viru-Nigula vallast

14. septembril tunnustati Rakvere, Kolmainu kirikus
Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu ettevõtmisel kõiki
maakonna abielupaare, kes on koos elanud 50 ja rohkem
aastat.
KIRA & KALJU TAMMJÄRV
koos elanud 55 aastat
ELVE & ENNO HUSSAR
koos elanud 60 aastat
LINDA & HANS MUTTIK
koos elanud 50 aastat
LILLE & REIN MUSTEN
koos elanud 55 aastat
MALLE & TOOMAS KÜNGAS
koos elanud 50 aastat
Palju õnne ja tervist!

Viru-Nigula valla arengukava ja eelarvestrateegia
on kehtestatud
Vallavolikogu kinnitas 27.
septembril toimunud istungil Viru-Nigula valla arengukava aastateks 2019-2026
ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2023. Arengukava on kohaliku omavalitsusüksuse arengu eesmärke
määratlev ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav
dokument. Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud
iseseisev dokument, milles
on plaanitud kavandatavate
tegevuste finantseerimine.
Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks valla eelarve koostamisel, vallale
kohustuste võtmisel ja projektide kavandamisel.
Arengukava sisaldab ees-

märke ning tegevussuundi ja
konkreetseid tegevusi valla
lähituleviku kujundamiseks.
Selle koostamisse oli kaasatud inimesi võimalikult
paljudelt elualadelt, siht- ja
sidusgruppidest. Toimusid
ka avalikud arutelud kõigis
valla suuremates asustusüksustes: Kundas, Viru-Nigulas ja Aseris. Protsessi
käigus analüüsisime, millises seisus oleme täna, kuhu
tahame jõuda ning millised
on meie võimalused oma
tegevusi efektiivsemalt korraldada. Eesmärk on tagada uue valla jätkusuutlik ja
igas mõttes tasakaalustatud
areng.
Vallavolikogu ja -valitsus

koos valla ametiasutuse ja
hallatavate asutustega on
arengukava ellu viies valmis
muutusteks, sest juurdunud
suhtumine „Teeme õiget
asja ja nii peaksime ka jätkama, sest oleme kogu aeg nii
teinud,” - ei vii meid enam
edasi. Palju on juba tehtud,
aga suur töö ootab veel ees
teenuste piirkondlikul ühtlustamisel. Sealjuures hoiame silme ees üht peamistest eesmärkidest – osutada
vajaduspõhiseid ja järjest
kvaliteetsemaid
avalikke
teenuseid, parandades sellega eelkõige elanike elukvaliteeti, aga samas muutes ka
meie valla atraktiivsemaks
nii arendajatele-ettevõtjate-

le kui ka külalistele.
Lähiaastate üks olulisemaid prioriteete on kindlasti
majandustegevuse
efektiivsus ja vallaeelarves
põhitegevuskulude kokkuhoid. Seetõttu on ka enamik
arendusprojekte (nt Kunda
lasteaia ja hooldekodu energiatõhusustööd, valla suuremates asustusüksustes tänavavalgustuse uuendamine
jt) suunatud edaspidiste
kulude kokkuhoiule. Sellest
tekkivad
finantsvahendid
saab omakorda investeerida nii teenuste kvaliteedi
tõstmisesse kui ka omavalitsuse toimimise efektiivsemaks muutmisesse. Plaanis
on juurutada tulemuspõhist

juhtimist ja arendada e-teenuseid. Mitmete tegevuste
sisuline täitmine ei pruugigi
nõuda täiendavaid rahalisi
ressursse, vaid prioriteetide
kohandamist, ja/või töö paremat planeerimist ja efektiivsuse suurendamist.
Arengu võti peitub kahtlemata tegusas ja tulemuslikus koostöös, mida tuleb
vallas koordineerida kõigi
kolme sektori vahel (avalik,
mtü, ettevõtted). Mida suuremaks vald muutub, seda
olulisem roll on kodanikuaktiivsusel ja kogukonnast
altpoolt tuleneval initsiatiivil. Seetõttu toetab vallavalitsus igati mittetulundusühenduste loomist, nende

tegevuse hoogustamist ja
seeläbi kogukonnateenuste
arendamist. Kevadel alustasime ühendustele regulaarsete kogemuspäevade korraldamisega ja 15. oktoobril
oli esimene tähtaeg valla
järgmise aasta eelarvest
toetuste taotlemiseks. Mittetulundusühendustele oluline info on koondatud valla
veebilehel siia: https://viru-nigula.ee/seltsitegevus
EVE OJALA-BAKRADZE

VIRU-NIGULA VALLAVALITSUSE
ARENDUSJUHT
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
TEATED

Valla elanike arv 30. septembri seisuga on 5950 inimest.
Vallavalitsus uuendab oktoobrikuu jooksul valvekaamerad kaasaegsemate seadmete vastu (HikVision).
Valmis on saanud Kunda linna mürakaardid ja aruanne,
mille leiate Viru-Nigula valla kodulehelt www.viru-nigula.ee uudiste lingi alt.

TASUB TEADA

Kristi Tomingas on
Viru-Nigula valla kantseleijuht

Olen kohalikus omavalitsuses töötanud nüüdseks juba
21 aastat. Kui vaatan oma CV-d, siis see on väga lühike. Aastal 1997 asusin Vihula vallavalitsuse teenistusse
vallasekretäri ametikohale. 1999. aasta sügisel ühinesid
Vihula ja Võsu vald ning jätkasin ühinenud valla vallasekretärina kuni 2008. aasta augusti lõpuni. 1. septembril
jätkasin teenistust Viimsi vallavalitsuses personalispetsialisti ametikohal ja 2012. a septembrist juba Viimsi
vallasekretärina kuni selle aasta juuni lõpuni. Ja nüüd
olen kodumail tagasi.
Olen võsukas aastast 2003, enne seda elasin Vergis, ehk
siis Lääne-Virumaa on minu koduks olnud aastast 1989.
Sündinud ja kasvanud aga olen Pärnumaal turbarabade
keskel, Tootsis. Olen lõpetanud Tallinna Majanduskooli
õiguse eriala ning oman valla- ja linnasekretäride kutsetunnistust. Olen kolme lapse ema. Kaks vanemat tütart
on juba oma elu elamas ning neil on kahepeale kokku
kolm last. Minuga koos on veel 13-aastane poeg.
Kui lugesin konkursikuulutust vallakantselei juhi ametikohale, siis ega pikalt ei mõelnud. Väljakutse tundus
huvitav. Tulles ühest suuremast Eesti omavalitsusest
(valdade mõistes), siis maailmade põrkumine on olemas
ja see ongi selle kõige juures huvitav. Vallakantselei juhina on minu eesmärgiks tagada kiire ja efektiivne asjaajamine, kiidusõnu saav klienditeenindus ja meie töö
avalikkus. Suurem osa tööst on majasisene töökorraldus,
lisaks vallavalitsuse personalitöö juhtimine. Minu suurim soov on oma teadmisi Viru-Nigula vallas kõige paremal moel rakendada. Mõtteid ning ideid on palju, hetkel
tuleb olukord ära kaardistada ja siis tegutsema hakata.
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Viru-Nigula Teataja külastas
Virumaa Teataja ajakirjanikku
Anu, sind on viimasel ajal
tihti näha Viru-Nigula
vallas toimuvatel üritustel, volikogus, vallamajas,
elanike juures jne. Minu
käest on küsitud, kes see
blond neiu on? Palun tutvusta ennast Viru-Nigula
valla rahvale
Tänan komplimendi eest.
Olen Virumaa Teataja ajakirjanik. Ema. Laps. Õde.
Abikaasa. Sõber. Virumaa
Teatajas on minu üks ülesannetest kirjutada uudiseid
Viru-Nigula valla kohta.
Vallast, kus tunnen mõnda
inimest. Nimelt möödusid
minu lapsepõlvesuved Kundas vanaema juures. Juhtus
nii, et kuniks vanaema tsemenditehases koristas, pidin
kuulama vanema õe targutusi - tema juhatas ühe inimese koosolekuid.
Eredamaks muutsid need
pikad suved vanaema töökaaslastest lahedad onud,
kelle meenutused ja lood on
mul siiani meeles. Armastasin üle kõige neid lugusid
kuulata.
Ilma naljata, mulle tundub, et pool minu suguvõsa
on Kunda päritolu.
Kui tulen Kundasse, siis
kõiges - puus, kivis ja inimestes - on minu jaoks lugu.
Kõik on seal koos minuga

lugu tegema täiesti erilise
inimesega, kirjutad võimsast juhtumist, jutustad lugu
.... Sellest ja nendest, kes
päriselt elu muudavad. Ka
minu oma. Olen tänulik,
et mulle on antud võimalus teiste lugusid edastada.
Püüan seda teha hästi, elada
ja töötada kirega.

Anu Viita-Neuhaus
FOTO: VIRUMAA TEATAJA

suureks kasvanud.
Olen avastanud Viru-Nigula vallas võimsa väega
kohti - Mahu rand on tõeline
pärl, Viru-Nigulas on võimas Maarja kabel ja Aseris
vahvad inimesed.
Sinu ametis pole kõik nii
roosiline ja huvitav, nagu
paljud arvavad, mis motiveerib sind seda tööd tegema?

Ajakirjaniku
töö
kohta lubage mul kasutada
sõnu - eriline, vägeandev ja
kaunis amet.  Olen ikka lähtunud sellest, et ajakirjandus
on lugude jutustamine.
Jah, on keerulisi hetki tõsised probleemid, õnnetusjuhtumid või inimeste
traagika jäävad mõnikord
tugevasti minu sisse kajama. Kriitika teeb mõnikord
haiget. Kuid siis ... lähed
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Meie inimesed: Ingrid
Juba 30 aastat meie
memmede tantsuringi
Eideratas juhendanud
Ingrid Korjusest võib
liialdamata rääkida
ka kui Eesti rahvakultuuri tugisambast
Aseris.

LUULE VARINURM
Aseri tiigi koristamine.

Aseri tiik sai puhtamaks

Möödunud põuane suvi tähendas puhkajatele puhast rõõmu ja põllumeestele suurt peavalu. Meie vaatasime kahetsusega, kuidas Aseri tiik iga päevaga ikka väiksemaks
kuivas, tuues nähtavale kõike, mis sinna aastate jooksul
kogunenud oli. Harjumuspärastel jalutuskäikude ümber
tiigi arutleti tihti teemal, et nüüd oleks ju õige aeg kogu
see risu ära koristada.
Sügisesel pööripäeval saime lõpuks niikaugele, et tegime selle töö ära. Et asi hoo sisse saaks, peab ju keegi kusagilt alustama. Juri Šipilov võttis enda peale vallapoolse
asjaajamise, et oleks rahvale jagada kindaid ja prügikotte
ning kindlustataks prahi äravedu. Kirjutasime üleskutse,
riputasime selle teadete tahvlile ning Facebooki üles ja
23. septembri keskpäeval hakkasime toimetama. Ilm oli
ilus ja töö sujus ladusalt. Ühisel jõul sikutasime välja autorehve ja poolmädanenud puutüvesid, korjasime kokku
sadu pudeleid ja kõikvõimalikku muud prahti. Eksklusiivsemaid leide olid külmik ja üks rebase muumia. Meid
oli kokku tulnud 40 inimese ringis alates lastest ja lõpetades pensionäridega. Kui tiigi ümbrus sai üle käidud,
suundusid aktiivsemad veel ojakaldaid puhastama.
Loodame ühiselt, et sügissajud meie armsa veekogu
uuesti täidavad ja valla abiga saavad lahendatud ka tehnilised probleemid, mille tõttu vee kadumine tänavu nii
intensiivne oli.
LUULE VARINURM

Sa jääd koosolemistel ja
üritustel pigem nähtamatuks, aga hiljem oskad inimestelt vajaliku info kätte
saada. Kas sinu elumoto
on - enne kuula ja siis räägi?
Enne kuula, siis räägi - nii
ja naa. Tõsi, kui on aega,
siis ma lähen lugu tegema ettevalmistatult, mulle
endale meeldib mõnikord
lisada vahvat kiiksu küsimustele, mõelda loole kummalisi
konstruktsioone.
Teinekord annab elu ootamatu võimaluse, inimese,
loo, mida peab kohe, siin ja
praegu, hetketi loebki ainult
kiirus. Aga alati inimlikkus.
Mul on ka palve, kui kellelgi, kes seda lugu loeb, on
pakkuda eriline inimene või
lugu, soovib jagada muresid
või rõõme, siis palun kirjutage - anu.viita-neuhaus@
virumaateataja.ee

Esimene kokkupuude rahvatantsuga oli algkooli aegu,
hiljem sai tantsitud meie
legendaarse õpetaja Elvi
Raudsepa juhendatud neidude rühmas. Kooliaega mahtusid peale tavakooli õppetundide ka muusikakool
Kohtla-Järvel, kergejõustiku- ja korvpallitreeningud
ning õhtused bändiproovid
koolisaalis. Aseri Keskkooli bändi, mille solist Ingrid
koos klassiõe Katriniga oli,
oodati ka Kohtla-Järve rajooni teistesse koolidesse
tantsuks mängima.
Pärast kaheksat aastat klaveriõpinguid tekkis võimalus asuda tööle rahvamaja
juures tegutseva segatantsurühma
klaverisaatjana.
Rahvatants hakkas üha rohkem meeldima ja kui tekkis
olukord, mil rühm jäi juhendajata, hakkas Ingrid pärast
pikka kõhklemist kogenud
Kiviõli tantsujuht Helju
Veedami toetusel ise rühma
juhtima.
Saabus aasta 1988, mil
tuli pakkumine hakata tege-

Ingrid Korjus pildil vasakul
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lema memmede rühmaga.
Memmedest sai fantastiline
seltskond, kes oli alati valmis tegutsema ja käed külge panema. Nende 16 naise
hulgas oli selliseid meistreid, et suudeti ise kududa
seelikuriiet ning õmmelda
ja tikkida seelikuid-tanusid-käiseid. Neid kokkutulekuid ja pidusid, kus Eideratas tantsimas on käinud, ei
jõua kokku lugedagi.
Ajal, mil Ingrid pereelu
alustas, polnud Aseris võimalik korterit saada ja noorpaar kolis kaheks aastaks
Tartusse. Kodukoha kutse
oli aga tugev ja koos väikese
pojaga tuldi Aserisse tagasi,

kahetoalisesse „hruštšovkasse“. Varsti sündis ka tütar
ja kuna kohapeal paremat
elamist saada oli võimatu,
hakati ehitama oma maja.
Viis aastat pingutusi, mil iga
vaba hetk kulus ehitusele,
tasusid end ära selle sooja
tundega, mil esmakordselt
koduaknast valgus paistis ja
korstnast suitsu tõusis. Perre
oli sündinud veel kolmaski
laps ja nüüd jätkus vabalt
ruumi kõigile.
Põhitöökoht on Ingridil
olnud Aseri koolis. Algul laborandina, siis 15 aastat huvijuhina ja pärast seda klassiõpetaja ning loodusainete
õpetajana. Rahvamaja tege-

miste kõrval jätkus energiat
ka koolilastele rahvatantsu
õpetada. Huvijuhikoolituse raames oli tal õnn saada
kolm aastat tantsuõpetust
Mait Agu käe all. Kõrgharidus tuli mõistagi laste ja
töö kõrvalt aga aega jätkus
muulegi. Kõik lapsed said
jalga omakootud karupüksid, selga kampsunid ja pähe
tuttmütsid.
Ingridi suur kirg on reisimine. Aga mitte üksi, vaid
ikka terve bussitäiega. Kogu
korralduslik töö, kaasa arvatud giidiks olemine on ikka
Ingrid võtnud enda kanda.
Pole vist ühtki saart ega saarekest, kuhu Ingrid oma rahvast poleks viinud, Mandri-Eesti kaunitest paikadest
rääkimata.
Kõikidel reisidel ja olengutel on Ingridi kaaslaseks
ikka muusika ja hea tuju.
Kui kusagil on klaver või
akordion, võib tema sõrmede alt varsti kuulda mõnd
mõnusat rahvalikku pala,
mida kaasa laulda või mille järgi tantsu keerutada.
Kodused peod on ikka täis
muusikat.
Ingridi rikkus ja tagala on
tema kolm last ja kaheksa
lapselast. Kui kõik pered
kokku tulevad ja öömajale
jäävad, peab varuks olema
15 patja ja tekki. Ja kokku
tullakse sageli, sest siin jätkub tegemisi nii väikestele
kui suurtele. Selles kodus on
mõnus ja soe.

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Kunda Ilusalong 10-aastane

Ilusalong on selle perioodi
vältel kauniks teinud ja lõõgastust pakkunud mitmele
tuhandele kliendile. Kunda ja nüüd ka juba laiemalt
Viru-Nigula inimesed on
ülimalt rahul. Teenused ja
teenindus on igati professionaalne ja samas ka nõutud - koheselt endale teenust
ei saagi, ikka pead pikemalt
ette broneerima.
Aastate jooksul on ilukeskus osutanud erinevaid
teenuseid ja proovinud pakkuda ka midagi muud, kui
lihtsalt maniküür, pediküür
ja juuksur. Ajaga tuleb kaasas käia ja töötada vastavalt
klientide soovidele, tõdeb
ilukeskuse juhataja Sirje
Källo, kes ise on vallas hinnatud massöör.
Salongi klientidele on Sirje oma meeskonnaga siiralt
tänulik, paneb vaid südamele kellaaegadest kinnipida-
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mist.
Kui küsida, kas ilukeskus
vajaks ka lisatööjõudu, vastab Sirje, et ühele juuksurile

oleks küll veel tööd pakkuda.
Nii, et kõik oma ala parimad, kiirustage ühendust

võtma telefonil 325 5355
või 520 5176. Kunda, Pargi
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Turvalisus on koostöös loodud väärtus
Liikudes meie teedel ja tänavatel, torkavad tihti silma
oranžid tahvlid teede ääres
postide küljes või linnades
majaseintel kirjaga „naabrivalve piirkond”. Üsna tihti
jäävad aga need inimestele
arusaamatuks.
Naabrivalve eesmärgiks
on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel.
Ühingu tegevusse kaasatakse naabrid, politsei, kohalik
omavalitsus ning MTÜ Eesti Naabrivalve.
Inimesed on hakanud üha
rohkem tunnetama vajadust
kaitsta oma vara ja turvalist elukeskkonda. Tihti on
kuulda öisel ajal ringi liikuvatest võõrastest autodest.
Kurikaelad on „külas käinud” valveta suvemajades.
Puhkerajoonides on tihti
probleemiks võõrad, kes ei
allu kohalikule kehtestatud
korrale. Sellised juhtumid
on viinud kogukonna rahva
vajadusele otsima võimalusi turvatunde tõstmiseks.
Ühise tegevusega on aga
võimalik hoida oma ja naabrite elukeskkond turvalisem.
Naabrivalve pakub selleks
ideaalseid tingimusi ja on
odavaim turvalisuse tõstmise viis.
Septembrikuu lõpus toimus Kunda päevakeskuses
arutelu turvalisuse parandamise teemal. Osavõtjad tõid
ühe võimalusena välja naabrivalve tegevuse.
Naabrite koostöö on
piirkonna turvalisuse nurgakivi, mis toimib põhimõttel - hooli, märka, reageeri. Naabrivalve abil on
lihtsam naabritega tuttavaks
saada ja niimoodi on kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve
plakatid ja kleebised eristavad teie piirkonna ning teevad teie tegevuse nähtavaks
ka teistele. Loodud piirkondade
sektorivanematega
vesteldes ilmneb, et juba
naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema
elukeskkonna. Naabrivalve

aitab luua ka paremat suhtlust kogukonnas.
Naabrivalve
sektorid
on loodud enamikes Eesti maakondades. Kokku on
liitunud majapidamisi üle
11 tuhande enam kui 550
erinevast paigast üle Eesti.
Aastas keskmisena luuakse
30 uut naabrivalve piirkonda üle Eesti. Viru-Nigula
vallas on moodustatud seni
viis naabrivalve piirkonda
48 liitujaga.
Eesti Naabrivalve ühingult saab tellida naabrivalve
liikmetele ja liituda soovijatele turvalisuse-teemalisi
koolitusi, kus osalejatele
annavad soovitusi politsei, päästeameti, kohaliku
omavalitsuse ja naabrivalve
esindajad. Populaarsed on
maakondades korraldatavad
„Ohutuspäevad“, kust samuti saab vajalikku teavet.
Turvalisuse suurendamiseks on ka teisi täiendavaid
võimalusi koostöös turvafirmadega.
Esmane on siiski hoolivus oma naabrite suhtes.
Kui Sina aitad naabrit, aitab tema Sind.
Mõtle juba täna, kuidas teil endal on võimalus
üheskoos naabritega kodu
ja koduümbrus turvalisemaks muuta. Henry Ford on
öelnud: „Kui kõik liiguvad
edasi koos, siis kordaminek
tuleb iseenesest …” Koos
minnes ootab kordaminek
ka naabrivalvega liitunuid.
Tuleb vaid astuda esimesed
sammud.
Sõbralik
naeratus
ja

„Tere!” naabrile olgu esimene samm, et muuta tõeliselt
koduks piirkond, kus elate.
HÄIRENUPP
Eesti Naabrivalve on välja
töötanud teenuse üksi elavate või suure osa päevast üksi
kodus veetvate inimeste
jaoks, kes võivad õnnetuse
korral jääda hätta abi kutsumisega. Ehkki paljud üksi
elavad eakad või puudega
inimesed saavad igapäevase eluga hästi hakkama, on
randmel kantav häirenupp
õnnetuse korral asendamatu
abivahend. Õnnetusest teada andmiseks piisab nupule
vajutusest ja appi on valmis
ruttama koolitatud vabatahtlik- tuttav ja usaldusväärne
inimene lähikonnast. Täpsem info selle kohta on kodulehel: häirenupp.naabrivalve.ee
KUIDAS LIITUDA
NAABRIVALVEGA?
Naabrivalvega alustamise
eelduseks on Sinu huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu.
Jaga mõtet oma naabritega. Naabrivalve liikumist
võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu üldkoosolekul või ka näiteks naabrid
hoovi kokku kutsudes.
Naabrivalvega
liitumise soovi korral valige endi
hulgast tulevase naabrivalve
sektori vanem. Naabrivalve
sektori vanem esindab sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel
Täitke Naabrivalve ühin-

gust või kodulehelt saadud
blanketil nimekiri elanikest,
kes soovivad liikumisega
ühineda ja edastage nimekiri
ühingule.
Naabrivalve sektor saab
alguse ühingu ettevalmistatud kootöölepingu sõlmimisega.
Uue sektori liikmed saavad oluliste kontaktnumbrite lehe kõikide naabrite ja
koostööpartnerite kontaktidega ning infomaterjalid
nõuannetega turvalisuse parandamiseks.
Naabrivalve
piirkonna
märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid ja kleebiseid.
Liitumistasu on üks euro
majapidamise/korteri kohta
ja sama suur on ka aastamaks. Juriidilise liikme, nt.
korteriühistu, lasteaia jne.
liitumistasu ja samuti aastamaks on kümme eurot.
Meeldetuletamiseks mõned lihtsad turvasoovitused:
 korralik uks ja lukk aitavad kodu turvalisemaks
muuta
 uksesilm aitab kindlaks
teha, kes ukse taga
 ka kodus olles hoia välisuks lukus
 eramaja aias töötades
hoia majauks lukus, sest Sa
ei näe ja ei kuule, mis teisel
pool maja toimub
 kui oled aiatöö lõpetanud, paiguta aiatööriistad
kuuri, keldrisse või garaaži
 kui jalgrattasõit on tehtud, vii ratas tuppa, kuuri või
garaaži, sest aeda järelvalveta jättes võib sellest ilma
jääda. See soovitus kehtib
ka teiste kergesti kaasavõetavate spordivahendite kohta, nagu rulluisud jne.
Lisainfot ja abi saab
Naabrivalve
kodulehelt
www.naabrivalve.ee ja tel.
6 522 522.
JÜRI SIIM

EESTI NAABRIVALVE
MAAKONDLIK ARENDUSJUHT
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Toetus üksi
elavatele pensionäridele

Oktoobrikuu toob juba teist aastat järjest positiivse lisa
meie vanemaealiste inimeste sissetulekutesse – üksi elavad pensionärid saavad üksi elava pensionäri toetust.
Toetuse eesmärk on parandada pensionäri majanduslikku iseseisvust ja vähendada vaesust.
Millega täpselt on tegemist, sellest kirjutab sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna nõunik Merle Sumil-Laanemaa.
Üksi elava pensionäri toetust maksab sotsiaalkindlustusamet koos oktoobrikuu pensioniga ja selle saamiseks
ei pea pensionär ise midagi tegema – amet maksab seda
rahvastikuregistris olevate andmete põhjal. Toetuse määramiseks vaatame, millised andmed on pensionäri kohta
rahvastikuregistris kuue kuu pikkuse perioodi vältel alates 1. aprillist kuni 30. septembrini. Toetuse saamiseks
peab pensionär olema kogu sellel perioodil vanaduspensionieas ja nagu toetuse nimi ütleb - elama rahvastikuregistri andmetel üksi. Toetust makstakse neile, kelle kättesaadav pension on 2018. aastal väiksem kui 492 eurot.
Üksi elamise reeglil on ka mõned erandid. Näiteks,
kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav
ning üks nendest või mõlemad on pensionärid, on õigus
üksi elava pensionäri toetusele. Ka juhul, kui pensionär
elab koos oma alaealise või kuni 21-aastase õppiva lapsega, saab pensionär toetust.
Paraku on jätkuvalt aga ka selliseid pensionäre, kes
elavad küll reaalselt üksi, kuid kelle andmed rahvastikuregistris seda ei kinnita. Lapsed on ammu kodust lahkunud, kuid kui sissekirjutused on jäänud rahvastikuregistris muutmata, ei saa sotsiaalkindlustusamet seda toetuse
määramisel arvestada. Ka juhul, kui inimene on rahvastikuregistrisse registreeritud ainult kohaliku omavalitsuse
täpsusega, ei ole meil võimalik toetust määrata. Julgustame seetõttu inimesi kindlasti oma aadressiandmeid rahvastikuregistris õigeks muutma ja sel juhul tekib toetuse
saamise õigus juba järgmisel aastal.
TOETUST SAAVAD
KA HOOLDEKODUDE ELANIKUD
Üksi elava pensionäri toetust maksame ka kõigile ööpäevaringset hooldusteenust saavatele pensionäridele, kes
on teenusel viibinud vähemalt alates selle aasta aprillist.
Nende puhul ei lähtu me rahvastikuregistrijärgsest elukohast, vaid asjaolust, et inimestel tuleb hoolekandeasutustes tasuda sarnaselt kodus elamisele igakuiselt eluks
hädavajalike kulutuste eest.
Kui kahest samale aadressile elama registreeritud pensionärist üks on läinud hooldekodusse ja teine on jäänud
nende ühisesse koju üksi elama, maksame toetust mõlemale. Seda põhjusel, et üldjuhul hooldekodud ei võimalda teenuse saajaid rahvastikuregistris ümber kirjutada ja
seega puudub hooldekodu elanikuga samal elamispinnal
elanud pensionäril sisuliselt võimalus end registris üksinda elama märkida.
KUIDAS TOETUST SAAB?
Üksi elava pensionäri toetuse maksab sotsiaalkindlustusamet välja üks kord aastas – koos oktoobrikuu pensioniga. Toetuse suurus 2018. aastal on 115 eurot. Toetus makstakse välja samamoodi, nagu pension - kui see
makstakse arvelduskontole, siis samale kontole laekub
ka toetus. Kui aga pension toodi koju, siis tuuakse toetus
samuti koju.
Toetuse saamisel ei ole oluline, kas vanaduspensioniealine inimene töötab või ei tööta. Samuti ei võeta toetuse
määramisel arvesse muid sotsiaaltoetusi ja tulusid. Toetuse määramisel lähtume inimese kättesaadava pensioni
summast, mis peab toetuse saamiseks olema väiksem kui
492 eurot. Üksi elava pensionäri toetust ei maksustata
tulumaksuga ja makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse arvestamisel sissetulekute hulka.
Kui pensionär saab pensioni ka mõnest välisriigist,
peab ta toetuse saamiseks sotsiaalkindlustusametile teada andma oma välisriigi pensioni suuruse 1. aprilli 2018
seisuga. Toetust maksame vaid juhul, kui Eestist ja välisriigist saadavate pensionite summa kokku jääb alla 492
euro.
KOKKUVÕTTEKS
Üksi elava pensionäri toetuse saamise peamiseks eelduseks on korras andmed rahvastikuregistris. Kui pensionär
ei vasta mingil põhjusel selleaastasel vaatlusperioodil aprillist septembri lõpuni - toetuse saamise tingimustele,
tekib järgmine võimalus toetust saada järgmisel aastal.
Rohkem infot üksi elava pensionäri toetuse kohta leiab
sotsiaalkindlustusamet kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0. Küsimuste
tekkimisel saab võtta ühendust sotsiaalkindlustusameti
infotelefonil 612 1360 või e-kirja teel yksielavad@sotsiaalkindlustusamet.ee.
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Koolifolk

Koolifolk toimus juba teist korda

3. oktoobril toimus Lüganuse rahvamajas järjekordne
koolifolk. Aasta tagasi osales kolm Lüganuse valla kooli,
seekord juba kuus kooli ja lasteaeda. Tundsin huvi, kas
sinna ka naabermaakonna esinejaid oodatakse ning meid
võeti rõõmuga vastu.
Õhtu sai alguse kell 16.00 ühise pudrusöömisega. Kõik
esinejad said käepaelad, mille vahel vahel loositi välja
kaasaskantavad kõlarid.
Etteasteid oli igast valdkonnast: regilaulu, laulumänge,
etendusi eesti vanarahva tegemistest ja traditsioonidest.
Meie esitasime vana saksa tantsu (mis jõudis eelmise sajandi esimeses pooles ka Eestisse) Tuustep. Meie esinemine võeti vastu suure aplausiga ja rahvale meeldis eriti
see, et kõik huvilised said tantsu ka ise selgeks õppida.
Töötoas valmistati rütmipille. Meeleolukat muusikat
simmanil tegid ansambel Mando Trio ja Kõuekeeled.
Tantsuks mängisid pillimehed ühiselt, teiste hulgas ka
Lääne- Virumaalt pärit lõõtsamängija Martin Müller. Oli
väga lahe nautida toredat muusikat.
Õhtu lõppes pimeduses tuleskulptuuriga KOOLIFOLK
ja väikese ilutulestikuga.
MARET SALK

Õpetaja Elle Türkel

Läbi elu tantsides
Liikumisõpetaja Elle
Türkel on töötanud
Kunda lasteaias Kelluke juba 12 aastat.
Tantsinud ja tantsida
soovinud on ta kogu
oma teadliku elu.

VNT TOIMETUS

Vargamäe
FOTO: WWW.VARGAMAE.EE

Päev Vargamäel

„Vargamäe muuseum Tammsaare väljamäel on rahvuslik pühapaik, kus tõelus ja väljamõeldis on jäädavalt läbipõimunud.“
Muuseumi koduleht
Teisipäeval, 11. septembril käisid Kunda kooli gümnasistid Vargamäel. Väljasõidu raames külastati A. H.
Tammsaare muuseumi, käidi Kodru rabas, Järva-Madise
kirikus ja kirjanikule püstitatud monumendi juures Albu
vallamaja ees.
Väljasõidu eesmärk oli kinnistada 12. klassi teadmisi
juba õpitud eesti tuntuimast kirjanikust ning teha ilmekas sissejuhatus Tammsaare loomingusse 10.-11. klassi
õpilastele.
Vargamäel ootas õpilasi giid, kellega koos käidi läbi
kogu Tammsaare-Põhjatalu. Peale muuseumituuri mängiti vihjemängu. Rühmad pidid otsima talu territooriumilt sõnu, millest tuli hiljem kokku panna Tammsaare
tsitaat. Igaüks sai oma ajusid ragistada, et vihje järgi õige
koht üles leida ja sealt leitud sõna kirja panna. Talu maade ja hoonetega tutvumine aitab romaani lugedes luua
selgemat pilti tolleaegsest elukorraldusest. Muuseumikülastuse lõpetas einestamine rehetoas.
Peale lõunapausi seati sammud Kodru rabasse. Õpetaja Marika Toom jagas kõigile töölehed, mille täitmiseks
pidid õpilased rabaloodust katsuma, tajuma ja lähemalt
vaatlema. Paljud õpilased olid rabas esimest korda ja
sealne vaatepilt lummas neid. 10. klassi õpilastel õnnestus kohata ka sealset elanikku – rästikut. Rabamatk lõppes Järva-Madise kiriku juures, kuhu õpilased ka sisse
piilusid.
Enne tagasisõitu tehti ühispilt A. H. Tammsaare monumendi juures, mis on eriline selle poolest, et see on
püstitatud kirjaniku eluajal.
TEKSTI KOOSTASID LOREEN JA KENT 11. KLASSIST

Elle mäletab oma lasteaiapäevilt seika, kus kõik pidid
muinasjuttu kuulama, aga
tema jaoks oli mitu korda
kuuldud jutt niivõrd igav, et
läks kõrvaltuppa tantsima.
Kasvatajale see käitumine
ei meeldinud ja ta sai noomida. Tantsuisu see aga ära
ei võtnud.
Edasi viis tee lasteaiast kooli, ikka koos teiste omasuguste lastega tantsutruppe
organiseerides. Koolis sai
ka üritustel esinemist proovitud. Peale kooli lõpetamist

tuli juba huvi õppida tantsimist ja liikumist professionaalsemal tasemel ja nii ta
studeeris kolm aastat Viljandi Kultuurikolledžis.
Jõhvist pärit neiu tuli Kundasse 1993. aastal kunstiliseks juhiks klubisse. Elle
on väga pühendunud inimene ja tahab teha kõike väga
korrektselt. Nii ta siis ühel
hetkel avastas, et tahab selle töö asemel teha midagi
muud ning pühenduda rohkem ka kodule ja lastele.
Peatselt vahetaski ta klubitöö lasteaiatöö vastu, kuid
klubis võib teda aeg-ajalt
leida askeldamas tänaseni.
Elle päevad on tihedad. Lisaks igapäevasele lasteaiatööle on tal esmaspäeva pärastlõunal Kunda lasteaias
Kelluke 7- aastaste laste
liikumisrühm, teisipäeviti
võib teda leida klubis juhendamas naiste liikumisrühma, kolmapäeval tantsib

ta latiinotantsu ning rahvatantsu koos Laanetagustega,
neljapäeva pühendab endale
ja käib joogas. Reede ja laupäev jäävad siis esinemiste
päevaks ning pühapäeval
taas latiinotants.
Lisaks juhendab ta kolmapäeviti veel ka seenioride vesivõimlemist Kunda
Spordikeskuses.
Oma malbe loomuse poolest
armastavad Ellet kõik - nii
lapsed kui ka vanemad inimesed. Ta on kui päike, kes
särab ka pilvise ilmaga.
Elle jaoks on oluline, et
lapsed ise tahaksid trenni
tulla, et neile meeldiks see,
millega nad tegelevad. Lisaks muidugi on tähtis, et
laps õpiks õigesti liikuma ja
muusikat kuulama.
Kui Ellel on vaba aeg, siis
meeldib talle väga toimetada kodus ja näiteks süüa
teha. Siin tuleb jällegi mängu looming. Näiteks, kui

FOTO: KATRE VAHESALU

on oodata külalisi, siis on
jällegi oluline, et kõik oleks
täpselt ja korrektselt just nii,
nagu Elle tahab - iga pisidetailini.
Kui küsida Ellelt, kas ta tahaks elada näiteks Tallinnas,
siis tuleb kiire vastus, et jah,
Kadriorus elaks küll ning
kohe naeratab ja lisab, et on
tegelikult just siin, oma kodus, väga õnnelik.
Unistused ja soovid kipuvad täituma, tasub neid vaid
enda jaoks „kõva häälega“
soovida.
Soovime Ellele edu ja jaksu
edasi tantsimiseks ning ka
teiste õpetamiseks!
Lasteaia Kelluke juhataja
Tatjana Vallaste:
“Elle on parim õpetaja, keda
üks juht võiks oma meeskonda tahta. Ta on energiline, sõbralik, ideede genereerija ja elluviija. Alati on
ta valmis asutuse arengusse
panustama.”

„Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“
Märtsi alguses otsustas Sihtasutus Innove rahuldada
Kunda Ühisgümnaasiumi
projektitaotluse
„Kunda Ühisgümnaasiumi kollektiivi motivatsiooni
tõstmine ja suhtlemisoskuste parandamine käitumisraskustes õpilastega“, mida
rahastati Euroopa Sotsiaalfondist. Projekti algataja ja
koordinaator oli kooli arendusjuht Kairi Lusti.
Projekti raames toimus
õpetajatele kaks koolitust.
Kevadel toimunud koolitus
oli teemal „Kuidas aidata teisi ja seda tehes ka ise
ellu jääda?“, mille eesmärk
oli õppida erinevaid õpilaste
motiveerimise tehnikaid ja
mooduseid õpimotivatsiooni üleval hoidmiseks. Koolitaja Epp Adler andis läbi
erinevate tegevuste õpetajatele võimaluse iseennast
paremini tundma õppida ja
oma tööle uuenduslikult läheneda, et seeläbi paremaks
suhtlejaks saada.

Augustis toimus Arbavere
puhkekeskuses õpetajatele
koolitus „Suhtlemine probleemse lapsega“, kus kooli
kollektiiv sai ülevaate õpilase probleemse käitumise
võimalikest põhjustest ja
õpetaja toimetulekuvõimalustest
käitumisraskustes
lapsega. Koolitajaks oli
Marju Koor, kes on 12 aastat töötanud psühholoogi ja
koolitajana ning viinud läbi
suhtlemis-, kriisi-, stressijuhtimise- ja motivatsiooniteemalisi koolitusi pedagoogidele ja lastevanematele.
Koolitajana peab Marju oluliseks kogemuspõhist õpet,
mistõttu püüab ühildada
aastate jooksul omandatud
praktikat
tõenduspõhiste
meetoditega ning läbi selle
anda osalejatele uut inspiratsiooni tööalaseks ja isiklikuks arenguks.
Eesti Vabariigi haridusseadusest lähtuvalt on õpetaja
tööalase täiendusõppe eesmärk luua õpetajatele või-

malused eneseanalüüsiks ja
professionaalseks arenguks
ning kujundada inspireeriv
ja innovaatiline hoiak, mille abil kasutada omandatud
teadmisi ja oskusi parimal
moel oma töös õppija arengu toetamisel. Nii said ka
Kunda Ühisgümnaasiumi

õpetajad Sihtasutus Innove
toel enne uue kooliaasta algust ennast tööalaselt täiendada.
KAIRI LUSTI

KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
ARENDUSJUHT
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Kaunis kodu
2018 LääneVirumaal

Kauneid koduaedu on
Eestis ja Lääne-Virumaal
president Lennart Meri üleskutsel tunnustatud 21 aastat.
Ka tänavu kutsus Eesti
Kodukaunistamise Ühenduse Lääne-Viru piirkonnajuht
Meeli Veia kokku maakonna kohalike omavalitsuste

esindajad, kelle ülesandeks
oli esitada oma valla poolt
kauneid elamiskohti.
Viru-Nigula vallast said
tunnustatud:
- Kaupo Lehtla Lehtla talu
Samma külas julge värvikasutuse ja loodusega kooskõla leidmise eest. Vallale tehti
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ettepanek esitada antud talu
uuesti 2019. a maakondlikule konkursile.
- Evi ja Aivo Saare kodu
Kunda linnas kauni koduümbruse rajamise ja säilitamise eest.
- Korteriühistu Veetorni
8 Aseri alevikus ilusa elukeskkonna rajamise ja hooldamise eest.
Täname kõiki, kes esitasid
oma kandidatuuri või mainisid toimekat naabrit. Olge
ikka julged tunnustama oma
valla inimesi kauni koduümbruse hoolitsemise eest!
Kohtume järgmisel aastal!
MEELI EELMAA

Kauni Kodu tänuüritus
FOTO: MEELI EELMAA

Noored tahavad rohkem
Elu kingib valikuid
vastutust, näitab kogukonnapraktika kogemus
Noortest on septembri jooksul räägitud avalikkuses palju. Tavapärasele kooliaasta
alguse elevusele lisandus
sel aastal aga märgatavalt
tumedamaid noote, kui meediasse jõudsid lood noortekampadest. Hetkeks võis
näida, et noored ongi hukas
ega soovi oma aega ühelgi ühiskondlikult kasulikul
viisil kasutada. Tegelikkuses leiab oluliselt rohkem
näiteid vastupidisest, näitab
viimase viie aasta jooksul
igasse Eesti maakonda jõudnud ning sel sügisel veelgi
rohkemaid õpilasi osalema
ootava kogukonnapraktika
programmi kogemus.
„Kui anda noortele võimalus iseseisvalt tegutseda
ja käsi külge panna, siis neil
on ideid ja tahet midagi ära
teha täiesti olemas. Sealt
võivad tulla väga huvitavad
lahendused,“ arvab Viljandi
Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse õpetajana töötanud
Juhan-Mart Salumäe.
Oma kogemusest meenutab ta näiteks seda, kuidas
matemaatika ja füüsika süvakallakuga klassi poisid
käisid paljulapseliste perede
liidu sünnipäeval mustkunstitrikke tegemas. „Loovust
ja varjatud andeid on noortel
palju, aga küsimus on selles,
kas me oleme täiskasvanutena piisavalt julged, et neid
võimalusi pakkuda.“
Kogukonnapraktika annabki noortele enamasti
ühiskonnaõpetuse tunni raames võimaluse minna lühiajalisele praktikale mõnda
vabaühendusse, et saada

seeläbi praktilist töökogemust ning parem pilt kodukoha ning laiemalt ühiskonna probleemidest. Veelgi
olulisemana aga nende lahendusvõimalustest.
2013. aastal alustanud
programmi mudel on lihtne:
kool pakub oma õppekava
raames õpilastele võimaluse saada praktikakogemus
mõnes kohalikus vabaühenduses. Lisaks töökogemuse
saamisele ning praktiliste
oskuste omandamisele panevad noored seal käed külge mõne probleemi lahendamisele, olgu noorsootöö,
lastekaitse, kodutute loomade aitamise või mõnes muus
valdkonnas.
Erinevaid rolle ja tegevusi proovitakse nii kohalikes
kui üle-eestilistes organisatsioonides. Teiste algatuste
seas on noored puutunud
kokku ausama ühiskonna
loomisega ühingus Korruptsioonivaba Eesti.
„Kogukonnapraktika kaudu õnnestus meil teha koostööd noortega, kes tahtsid
rohkem teada, mida korruptsioonivastane tegevus
endast kujutab,“ meenutab
noori juhendanud Anni Jatsa. „Kõik abituriendid, kes
praktikaülesande
käigus
mõne valdkonnaga täpsemalt tutvuma pidid, lõpetasid
kogukonnapraktika
eeskujulikult ja edukalt ning
ühing on õpilaste töö eest
igati tänulik.“
Ka noored ise on oma kogemusega valdavalt rahule
jäänud ning paljud on jätkanud pärast praktika lõppu

vabatahtlikena või leidnud
vabaühenduse juures suisa
töö. Sel sügisel ootab programm rohkemate noorteni
jõudmiseks uusi partnerkoole ja vabaühendusi. Koolid
saavad seejuures paindlikul
moel valida endale sobivaima mudeli, kuidas kogukonnapraktikat õppetööga
lõimida.
Viljandi noori juhendanud
Salumäe näeb kogukonnapraktikas võimalust mitte
ainult noorte, vaid ka kooli
jaoks: „See mitmekesistab
õppeprogrammi, toob elulist
külge sisse, aitab tööd sisukamalt teha. Lisakoormat
mulle õpetajana tegelikult ei
langenud, sest sain materjali mujalt vähendada, paljud
õpikusse kirjutatud teemad
saadi palju otsesemalt kätte. Praktiline tegevus on aga
see, kus teadmised kinnistuvad.“
Kui meediast tuleb sõnumeid noorte poolt toime
pandud kuritegudest, sotsiaalsest ebapädevusest või
jõukudena aja veetmisest,
siis kujuneb stereotüüpne
pilt, kirjeldab Salumäe. Ta
meenutab, kuidas nii mõnigi
kogukonnapraktikaga seotud inimene ütles, et ei oleks
osanud arvatagi, et mõni
11. klassi noor nii äge võib
olla. „Üheltpoolt avastab
noor täiskasvanute maailma, kuhu ta ühel hetkel siseneb. Teine külg on see, et
vabaühendused ja vanemad
avastavad ka ise noori uue
nurga alt.“

Kogukonnapraktika programmi veab eest Vabaühenduste Liit, selles
osaleb ligi nelikümmend kooli ja üle saja vabaühenduse.
Programm ootab liituma koole ja vabaühendusi üle Eesti. Kui soovid
seda teha, loe lisa: www.heakodanik.ee/kogukonnapraktika
Kogukonnapraktika programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi
Noortegarantii osa ja seda rahastatakse 2015-2018 aastatel haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.“

Vasta Kooli õpetaja Berit
Tein on Viru-Nigulas töötamas esimest aastat.
Noor naine on teinud oma
elus suure muutuse, doktorikraadiga Eesti Maaülikoolis
töötanud
taimekasvatuse
lektor on nüüd oma elukohaks valinud Viru-Nigula
valla ja töökohaks imearmsa
pisikese mõisakooli.
Täna tegeleb ta paari õpilasega, kes õpivad lihtsustatud õppekava järgi ning on
ka pikapäeva rühma õpetaja.
Beriti õppimisest ja suurtest kogemustest taimekasvatuse erialal ning teadusetöödest võiks ilmselt
rääkida tunde ehk võib-olla
ka päevi-niivõrd huvitav ja
mitmekülgne on see teema.
Beriti käe alt on eluteele
astunud mitu põllumeest,
agronoomi, kes on tänaseks
edukad ettevõttejuhid. Ka
täna annab ta nõuandeid
võimaluste piirides.
Aga palju rohkem lähevad

Beriti silmad särama, kui
me räägime tema praegusest
tööst ja väljakutsest, mis ta
endale võttis. Viru-Nigula
valda tõi elu ta tänu perekonna ja kodu loomisele.
Peret ja lapsi ning nendega
koos veedetud aega peab
Berit täna kõige olulisemaks. Samas hindab ta ka
ümbritsevat meeletut rahu,
sest ta teab, mis on kärsitu
suurlinna elu. „Tahan, võtan lapsed ja jalutame Vasta
mõisa hoovis,” õhkab ta õue
kiigates.
Berit hakkas suve lõpus
endale vallas tööd vaatama
ning leidis raamatukoguhoidja töökuulutuse. Haridusjuht Merike Trumm pani
talle aga silma peale ning
nii pakutigi Beritile hoopis
õpetaja kohta. Berit ise ütleb, et raamatukoguhoidja
Mervi ongi kõige õigem inimene raamatukogu töö peale. Saatus lihtsalt tahtis nii,
et kaks noort naist saaksid

õiged töökohad.
Berit ise leiab end taas
õppimas, sest lastega töö
tähendab kannatust ja väga
isiklikku lähenemist. Sa ei
saa vaadata kella ja nibutada näppu, et ruttu-ruttu.
Need pisikesed koolijütsid
on hoopis teistsugused kui
tudengid ülikoolis.
Õpetamine ning inimestega töötamine eeldab õpetajalt või lektorilt eelkõige
inimlikkust ja see osa sarnaneb tema praegusele ning
eelnevale tööle.
Õpilasi peab alati kiitma
ning tunnustama ja motiveerima.
Vasta Kooli direktor Ülle
Viller on õnnelik, et nende kollektiiviga on liitunud
mitmekülgne inimene ning
loodab peatselt Beritile veel
lisakoormust anda.
Tere tulemast meie valda,
armas Berit!
MEELI EELMAA

Maria Šipilova-südamega õpetaja,
kelle jaoks on kõik lapsed alati võrdsed
Maria töötas Aseri koolis
algklassiõpetajana, aga neli
aastat tagasi võttis enda
juhendada erivajadustega
laste klassi. Õpetajakutset
omandades oli ta lisaks selgeks saanud ka erivajadustega laste õpetamise, teadmata, kas seda oskust kunagi
ka vaja võiks minna. Maria
ise on lõpetanud Aseri Kooli
kuldmedaliga.
Maria räägib Viru-Nigula
Teatajale:
Vahel küsitakse õpetajalt,
kuidas nad jaksavad ning
suudavad? Mina ütlen ausalt, et jah, ma väsin ning
lastega töö pole lihtne. Kuid
samas saan neilt ka tagasi
väga palju rõõmu ja energiat. Kõik on omavahel sõltuvuses. Kui energiavarud
otsas, siis lähen loodusesse,
töötan aias. Minu abikaasa
Jüri on mulle samuti suureks
toeks- ta teab täpselt, millal
tuleb lasta mul omaette olla.
Ennast kogun ma reisidessel aastal õnnestus mul külastada lausa seitset erinevat
kohta. Ka Eestimaa on täis
kauneid paiku, mis veel üldsusele avastamata.
Aseri on minu kodualev-

Maria Šipilova
FOTO: ASERI KOOLI LAPSED.

siin ma käisin koolis ja siin
olen töötanud õpetajana
juba 31 aastat. Siin Aseri
Koolis õpetades on mul ka
missioon- aidata erivajadustega õpilasi. Mulle meeldib
meie kollektiiv ja tunda on
ka valla toetust.
Õpetaja olla Eesti Vabariigis on hea, mina olen rahul!
Kui kooli kollektiiv on hea
ja klassid pole suured, siis
tingimused on ju suurepärased. Lapsed on nagunii toredad igal pool.
Erilist tähelepanu ja suurt
tunnustust ma samuti ei oota

või loomulikult, tunnustust
ja „pai“ soovib iga inimene,
sõltumata ametipostist. Hea
meel on, et saan hästi läbi
nii laste kui ka lastevanemate ja endiste õpilastega. Viimased on mul külas käinud
juba ka oma lastega.
Loodan, et anname õpilastele kaasa palju teadmisi
ning nad saavad uhkustundega kõigile öelda, et “Mina
õppisin Aseri Koolis”.
Ilusat kooliaastat ning palju suurepäraseid elamusi!
TOIMETAS MEELI EELMAA
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Mõtteid rannikuala edasisest korraldamisest
ehk kokkuvõte SustainBalticu projektist
SustainBalticu projekt on kestnud
Käsmu–Kunda piirkonnas pea kaks
aastat. Kätte on kokkuvõtete tegemise aeg.
MAILA KUUSIK,
ANU PRINTSMANN,
TARMO PIKNER

Projekti tulemusel valmib
rannikuala korralduskava,
mille peamisteks teemadeks
on rekreatsioon, ettevõtlus
ja liikuvus, mis on omavahel
väga seotud. Projekti teised
alad on olnud Läänemaal ja
Soomes Satakunta ning Kokemäenjoki piirkonnas.
Meeldetuletuseks vahepeal toimunust. Aprillist augustini kestis korralduskava
avalikustamise
protsess,
mille vältel oli kava esialgset versiooni kõigil võimalik lugeda ja kommentaare
saata. Toimus kaks avalikku
arutelu – Karepal ja Võsul
ning peale seda said kõik
huvilised vastata kolme kuu
jooksul elektroonilisele küsitlusele. Küsitlus koosnes
nii tavapärasest küsimuste-vastuste formaadist kui
ka vastajate poolt kaardile
kantavatest väärtuspõhistest
kohtadest - alad, mida kasutatakse merele minekuks,
suplemiseks, millised metsad on väärtuslikud, kuhu
võiks suunata edaspidi elamuehitust jne. Küsitluse
täitsid 133 inimest, kellest
14 olid külastajad; 50 kohalikku elanikku ja suvilaomanikku on selle piirkonnaga
olnud seotud kauem kui 25
aastat. Nagu alati, oli vastanute hulgas rohkem naisi,
kuid vastanute vanus küündis 10. kuni 82. eluaastani.
Kõige suuremateks murekohtadeks peeti randade üldist heakorda, kehva transpordiühendust, rannaäärse
olustiku kadumist tugevneva arendussurve käigus ning
samal ajal marginaliseerumist, mis mõjutab kohalike
teenuste kättesaadavust. Täname kõiki vaevanägijaid!
Teie tagasisidet kasutame
korralduskava täiendamisel.
Projekti tulemusena saab
teha teatavaid üldistusi,
mida võiks edaspidi silmas
pidada rannikuala erinevaid
tegevusi kavandades ja meretraditsioone elus hoides.
OMAVALITSUS
JA RIIK
Kindlasti oleks vaja edaspidi tihedamat koostöö riigi
ja omavalitsuste vahel. Mereala planeerimine toimub
riigi tasandil ning seetõttu on
omavalitsustel ja kohalikel
elanikel vähe motivatsiooni teemaga tegeleda, kuna
otsuseid teeb sisuliselt riik.
Üldiselt pärsib selline maa
ja mere jaotus valitsemis- ja
kaasamisprotsessides rannikualadel integreeritud lähenemisi. See suundumus tuli
esile ka Lääne-Viru mereala
visiooni koostamisel – oma-

valitsused pole harjunud
rannikumere planeerimises
kaasa rääkima ja pigem vaadeldakse maismaal toimuvaid arenguid. Aga hetkel
on võimalik mere-äärsetel
omavalitsustel läbi avaliku
planeeringuprotsessi öelda
sekka oma sõna. Teiseks
koostöösuunaks võiks olla
Riigimetsa
majandamise
keskuses (RMK) juba alustatud kõrgendatud avaliku
huviga metsade määramine
omavalitsuse ning kogukondade koostöös. Kolmandaks
suunaks võiks olla looduskaitsega seonduv, ka väljaspool kaitsealasid. Näiteks
tuli korralduskava avalikustamise käigus välja, et Kunda ja Toolse vahel on olnud
jalgsi liikumise võimalused,
ja kuigi suurema osa sellest
moodustab Toolse looduskaitseala, võiks edaspidi
taastada Toolse ja Kunda
ühendamise matkarajana.
Pikemas perspektiivis vajaks diskussiooni turismi
ja kohalike maksude seos.
Selle teema on tõstatanud
viimati Tallinna linn ja sellele on nagu tavapäraselt nii
pooldajaid kui vastaseid.
Põhjarannik on olnud oluliseks puhkepiirkonnaks juba
19. sajandi lõpust ning turismi osatähtsus ja külastajate arv piirkonnas pidevalt
kas suuremas või väiksemas
kasvutrendis. Ranniku piirkonda külastavad turistid
tekitavad lisaks hooajalistele töökohtadele ka märkimisväärse keskkonnasurve,
millega tuleb samuti omavalitsusel tegeleda. Turismiettevõtjate suurem panus, nt
kas koostöö fondi või (sihtotstarbelise) maksu kaudu,
võimaldaks veelgi piirkonda
edendada.
Igal juhul hajutaks selline
nn kohalik suvemaks omavalitsuse finantskoormust
ja annaks täiendava ressursi piirkonnas nii sise- kui
välisturismi arendamiseks.
Ettevõtjate ja kohalike inimeste huvi on olnud näiteks
suvine tihedam ühistranspordikorraldus, eripäral põhinevad kultuurisündmused,
kiiremad internetiühendused ja paremad kergliiklusteed – seda oleks võimalik
nimetatud maksust toetada.
Maks võiks olla sihtotstarbeline ja selle kasutamise
saaks läbi rääkida (nt ümarlaua korraldamisel korra
aastas) ka kohalike ettevõtjatega. Maks iseenesest ei
peaks olema suur ehk väga
koormav, kuid annaks siiski
lisaressursi omavalitsusele.
VÄHEM PRÜGI,
ROHKEM JÄÄTIST
Eelmisest teemast kasvab
välja ka supluskohtade temaatika, mis inimestele
palju korda läks ja mille
osas küsitluses palju ettepanekuid tehti. Tegelikkuses
käiakse ujumas eelkõige
kodulähedastes ja privaatsemates randades. Küsitluses
olid nimetatud rannad, millel võiks olla piirkondlik ja

misel – võtke arutamiseks
aega.

Kunda merepäästjad 2017. aasta suvel.

üle-Eestiline tähtsus. Eestlasele omaselt paneme igaks
juhuks kirja kuldse keskmise ja ei lasku äärmustesse
nagu “ei meeldi üldse” või
“meeldib väga”. Aga üldjoontes võiks ju randadega
enam-vähem rahul olla. See,
mis puudutab merd ja randa
kui väärtust (sh avalikud
juurdepääsud) on inimeste
jaoks väga oluline. Piirkonna peamiste väärtustena nimetataksegi just merd, liivarandasid ja männimetsasid.
Peamisteks
probleemideks on randades endiselt
prügimajanduse korraldamine, riietuskabiinide ja
tualettide olemasolu. Samuti on inimestel ootused
nn pisiteenuste ehk jäätise
ja joogivee olemasolule.
Lisaks neile on mainitud
puuduvaid laste mänguväljakuid, kuid parkimine
randades ei paista olevat
nii suur probleem, kui võinuks eeldada meie autostunud ühiskonnas. Võrreldes
teiste randadega on Toolse
saanud kõige nigelama hinnangu, mille põhjuseks võib
olla ääremaa staatus nii Viru-Nigula kui Haljala valla
suhtes. Kuid kindlasti on
sellel rannal koos linnusega
suurem potentsiaal kui seda
seni on kasutatud.
Kohalike inimeste jaoks
on oluline kooskäimiskohtade kestmine, olgu nendeks siis väikesed külapoed,
seltsitoad või raamatukogud. Püsielanikkonna osaline vananemine, laienevad
kaugtöö võimalused ja sellega kaasnev noorte perede
lisandumine ning hooajaline külastusintensiivsuse
tõus – nende tendentsidega
tuleks arvestada rannikuala
sotsiaalse
infrastruktuuri

kavandamisel.
ROHKEM RAHVAST
NII MAAL KUI MEREL
Oluline trendi muutus on
toimunud sadamate arendamise osas. Sadam ei ole
ainult merelt tulijatele ja
minejatele. Sadamatesse on
tekkinud juurde mitmeid
funktsioone – toitlustamine,
vabaõhuüritused, majutus
vms. Väikesadamate areng
toob kaasa kasutajate kasvu,
mis omakorda tekitab vajaduse sadamat laiendada või
kasutushooaja pikendamiseks sadamasse uusi funktsioone (nt aluste hoiustamine, hooldamine) tuua.
Samuti on väikesadamaid
korrastatud ning need on
muutunud ka visuaalselt
atraktiivsemaks. Seega kasvab lisaks merelt tulijatele,
kes tarbivad sadama pakutavaid teenuseid (vesi, kütus,
transport vms) ka maismaalt
tulijate ootus, et sadamad
oleksid avalikud ja juurdepääsetavad. Heaks näiteks
on siin Võsu sadam, millest
osa on avatud jalutajatele
ning teine osa on nn kinnine, kus hoitakse paate. Selliseid lahendusi võiks ka
edaspidi kasutada sadamate
planeerimisel.
Sadamate
arendamine
(nii uute arendamine kui
vanade laiendamine) on senini üheks suuremaks konfliktiallikaks kogukonnas.
Siin vastanduvad peamiselt
olijad ja tulijad. Sadamate
arendajad soovivad sageli
rajada oluliselt suuremaid
sadamaid kui eeldab kohalik
kogukond. Üks ilmekamaid
näiteid on Käsmu sadam,
kuid analoogsed protsessid
on toimunud Võsul ja avaliku arutelu baasil võib arva-

ta, et sama saatus ootab ka
Karepa väikesadamat. Kuna
sadama kavandamine on
oluliselt laiem ja komplekssem teema kui ainult kaide
rajamine – sadamaga kaasnevad teed ja juurdepääsud,
parkimine, teenused jne, siis
mõjutab see väljakujunenud
külastruktuuri ja kogukonda
märkimisväärselt.
Lisaks
harjumuspärase keskkonna
muutusele toob see kaasa
ka ranna-ala traditsioonilise kasutamise muutuse, nt
paatide hoidmine sadamas
maksab senisest enam, sadamasse juurdepääsu aeg võib
olla piiratud vms.
Seega tuleb sadamate kavandamisel arvestada, et
selleks kulub rohkem aega
kui tavapärasel planeeringu
koostamisel ning seda just
avalike arutelude läbiviimiseks, planeeringu sisu ja
eesmärgi selgitamiseks jms.
Analoogselt
sadamate
arendamisega on rannikualadel elamuehituse pooldajaid ja vastaseid. See
võib piirkonniti oluliselt
erineda, kuid nt küsitlusele vastanute hulgas jaotus
pooldajate ja vastaste suhe
praktiliselt pooleks. Sellega
tuleb arvestada planeeringute koostamisel ja üldisemalt
ehitustegevuse suunamisel.
Inimestel on erinevad arusaamad ehituspärandist ja
-tavadest (nt viilkatused vs
arhitektide “kuudid”), loodus- ja kultuuriväärtustest
ja see on täiesti mõistetav.
Nagu sadamate puhul on
kesksel kohal sageli mastaabi küsimus nii ehitusalade kui hoonete mahtude
osas – millal suurus ületab
mentaalse taluvuse piiri.
Siin saab anda sama nõu,
mis sadamate kavanda-

NÄOGA MERE POOLE
Merekultuur on Eestis nn
katkestatud kultuur nagu
märgib Valdur Mikita oma
raamatus “Kukeseene kuulamise kunst”. Seega kõik
tegevused, mis toetavad
mere kasutamist, nagu purjespordilaagrid, kalanduslaagrid nii lastele, kuid miks
mitte ka täiskasvanutele,
peaksid olema prioriteetsed nii riigi kui omavalitsuse ja erasektori tasandil,
et säiliksid merega seotud
tegevused ja traditsioonid.
Ka kogukonnad ja mittetulundusühingud saavad siia
olulisel määral panustada.
Vabatahtliku
merepääste
korraldatavad koolitused ja
merepääste õppused kujundavad inimeste käitumist
ja harjumist nii merel kui
merega. Selles osas on Viru-Nigula vald väga heas
seisus, kuna Kundas on olemas aktiivne ja teotahteline vabatahtlik merepääste.
Loodetavasti oskavad seda
hinnata nii elanikud kui
omavalitsus.
Rannakalandus hoiab elus
tähtsat osa kultuuripärandist
ning samas pakub ka teatavat sissetulekut. Võrreldes
teiste
kalastuspiirkondadega Eestis, on Lääne-Viru rannakalurite kogupüük
tagasihoidlik ning viimastel aastatel on püügimahud
veelgi vähenenud. Rannakalanduse üks suuremaid
väljakutseid on hooajaliste
kõrvaltegevuste arendamine
(nt osalemine turismiteenustes) nendeks perioodideks,
kui merele ei saa või kala
napib. Lisaks tuleks toetada
kala väärindamist piirkonnas, leida tasakaal kutseliste
rannakalurite ja harrastuskalurite huvide vahel ning
panustada kalavarude jätkusuutlikusse.
MIDA PROJEKTIST
ÕPPIDA?
Lisaks juba kirjapandule on
see ehk olnudki õppimise ja
kuulamise protsess. Intervjuude läbiviimise käigus
on selgeks saanud, et potentsiaalseid koostöökohti
rannikualade integreeritud
korralduskava protsessis on
palju. Senise koostöö nappuse peamiseks põhjuseks
on ilmselt ajapuudus. Samas
erinevused ja eriarvamused
saavad luua sünergiat rannaja merekultuuri ning sellega
seotud tegevusalade edendamisel. Üheks olulisemaks
tulemiks projektis oligi erinevate teemade (rekreatsioon, liikuvus, ettevõtlus)
sidustamine rannikualade
planeerimise kontekstis.
Ja kõik julgemalt merele
mõtlema ja merel tegutsema! Me peame end ju mereriigiks ning meri on meie
ühine rikkus, mis vahel lahutab, kuid enamasti ühendab.
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Vabatahtlikuks hoolekandeteenuste juurde Lääne-Virumaal
Liikumine Kodukant on Sotsiaalministeeriumi tellimusel asunud välja töötama ja testima
vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandeteenuste juurde kuues Eesti maakonnas, sh
Lääne-Virumaal. Lääne-Virumaal kaasame
vabatahtlikke neljas omavalitsuses: Viru-Nigula, Väike-Maarja ja Tapa vallas ning Rakvere
linnas. Mudeli testimisel abistame täisealisi
erivajadusega inimesi ning eakaid.
Vabatahtlikke
kaasame
hoolekandeasutustesse või
sotsiaaltöötajate
juurde,
kuid kindlasti ei hakka vabatahtlikud tegema nende
inimeste tööd. Vastupidi!
Vabatahtlikud pakuvad selliseid tegevusi, kuhu hoolekandeteenused ei ulatu.
Nii on meie vabatahtlike
võimalikud ülesanded: olla
seltsiliseks (nt arutelud, infovahetus, lugemine, käeline tegevus, aju stimuleerivad harjutused, füüsilised
harjutused), saata inimest
sotsiaalsete tegevuste juures või kultuuritarbimisel
või pakkuda tugiteenust olla seltsiliseks ja abistada
lihtsamate kodutööde tegemisel, mida abisaaja üksi
ei teeks, aga koos toetajaga
oleks (kasvõi osaliselt) võimeline seda tegema ise (nt
poeskäigul koti kandmine
või teejuht, kui on nt tegemist mäluhäiretega inimesega) või pakkuda abi vaimset
ja emotsionaalset rahuldust
pakkuvate tööde tegemisel,
nagu näiteks kliendi lugude
talletamine ning üksteiselt
õppimine.

Vabatahtlikuna saad kaasa
aidata, et sinu kodukohas ei
jääks inimesed üksi, märkamata ja hooleta.
Milliseid oskuseid/vahendeid eeldatakse vabatahtlikelt
Kindlasti head suhtlemisoskust. Arvuti kasutamise
oskus on eeliseks, sest vabatahtlikud peavad täitma
klienditoimikuid. Võimalust panustada regulaarselt
oma aega pikema aja jooksul (kord nädalas või kord
kuus vms). Vanust vähemalt
16 eluaastat. Vanuse ülempiiri ei ole.
Kindlasti ei maksa karta,
et abistamiseks puuduvad
vajalikud
eelteadmised,
sest iga alustav vabatahtlik osaleb enne tegevusega
alustamist koolitusel ning
sisse elamisel toetab sind
vabatahtlike koordinaator,
toetust vajava inimese lähedane, hoolekandeasutuse
või kohaliku omavalitsuse
töötaja.
Mida vabatahtlik töö pakub?

Võimalust panustada oma
elukeskkonda, kogukonda
ning aidata inimestel oma
kogukonnas ise toime tulla
ja hakkama saada.
Olla osa vabatahtlike kogukonnast, sh osaleda vabatahtlikele pakutavastest
arengupäevadest jms üritustest.
Võimalust olla osaline
millestki suurest ning panustada sellesse, et vabatahtlike
kaasamismudel
hoolekandesüsteemis oleks
ka tulevikus vabatahtlike
soove ja võimalusi arvestav.
Mida organisatsioon pakub?
Koolitust igale alustavale
vabatahtlikule, mis toimub
Jänedal 20.-21. oktoobrini.

Koolitusest osavõtt on kindlasti vajalik!
Vabatahtlike arengupäevi
ning klubilisi tegevusi.
Sõidukulude hüvitamist.
Igakülgset toetust ja abi
nii sisse elamisel kui ka igapäevases töös.
Tegevuse lõpus vabatahtliku tegevuse tunnistuse.
NB! Vabatahtlike koolitus on kahepäevane ning
toimub 20.-21. oktoobrini
Jänedal.
Vajadusel saame oma vabatahtlikele tööle kandideerimisel kaasa anda soovituskirja.
Kandideerimiseks
saada kiri e-posti aadressile
ene1975@gmail.com või
helista 5598 0670.

200 000 inimest on oodatud tasuta koolitustele
Tööturul on käes hullud
päevad. Tööandjate sõnul
ei ole neil enam mitte kuskilt tööjõudu leida, töötajad
väidavad, et pakutav palk on
liiga madal. Eksperdid leiavad, et töö iseloom on hakanud muutuma, et majandus
areneks tuleb üle vaadata
töösuhted, töö korraldus ja
kokku viia vajadus ning oskused.
Vajadus eri ametite ja
oskustega töötajate järele
muutub pidevalt. Tekivad
uued töökohad, mis nõuavad teistsuguseid oskusi kui
varem omandatud. Oluline
on olla enda täiendamiseks
või millegi sootuks teistsuguse juurde õppimiseks valmis.
Töölkäivale inimesele on
koolitusel osalemine kõige kiirem viis oma oskusi
täiendada. Töötukassa pakub töötavatele inimestele
võimalust saada tasuta koolitusi.
KES SAAB KOOLITUSEL OSALEDA?
Töötukassa toetab eeskätt
neid töötavaid inimesi, kellel ei ole erialast haridust
(on lõpetanud vaid põhikooli või keskkooli) või kes on
vanuses 50+ või kelle eesti
keele oskus vajab täienda-

mist ja kelle sissetulek on
Eesti keskmisest madalam.
Samuti neid, kes tervisest
tulenevalt ei saa oma senist
tööd jätkata. Kokku on töötukassa andmetel selliseid
inimesi Eestis üle 200 000.
Tänast tööturu olukorda
vaadates võib tunduda, et
tööd saab iga inimene, miks
peaks minema midagi juurde õppima? Sel puhul tasub
meenutada millised olid
tööülesanded 5-10 aastat
tagasi ja mõelda milliseks
võib kujuneda minu töö
järgmise 5-10 aasta jooksul.
Tänane kogemus näitab, et
üha rohkem tungib tehnoloogia tööprotsessidesse või
tuleb tööandjale oma tegemistest aru anda nutiseadmete kaudu. Hea tunde toob
teadmine, et uute oskustega
suureneb võimalus valida
omale sobivaim töö.
Kui õpihimuline töötaja
ei saa koolitust töötukassa
kaudu, leidub mitmeid teisigi võimalusi tasuta koolitustel osaleda. Kutseõppeasutused ja kutseõpet pakkuvad
rakenduskõrgkoolid korraldavad erinevaid tasuta lühikursusi. Pakutavate tasuta
kursuste nimekiri on haridus- ja teadusministeeriumi
kodulehel ning info kursustele registreerimise kohta

leiab koolide kodulehtedel.
MIDA SAAB ÕPPIDA?
Milliseid oskusi tasub
omandada ja koolituse saamise võimalused aitab välja
selgitada töötukassa karjäärinõustaja.
Aastaks 2025 kasvab enim
vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses, haldus- ja abitegevuste
alal ning seoses rahvastiku
vananemisega tervishoius ja
sotsiaalhoolekandes.
Töötukassa toetab ettevalmistamist ametitele, mida
tööandjate ja ekspertide hinnangul on rohkem vaja ning
millel ei ole piisaval hulgal
sobivaid töötajaid. Toetatavad ametid on välja valitud
valdkondlike tööjõuvajaduse uuringute põhjal (nn
OSKA uuringud), mida
teostab Kutsekoda. Toeta-

tavate ametite valik laieneb
koos järgmiste OSKA uuringute valmimisega. Töötajad saavad kolme aasta
jooksul töötukassa toel investeerida oma oskustesse
2500 eurot.
Uued oskused viivad elus
edasi ja õppimine vanust ei
küsi
Töötukassa teavituskampaania kutsub inimesi uurima, kas ka nemad saaksid
ja vajaksid mõnda koolitust.
Aadressilt
www.töötajaõpi.ee saab infot ja nõuandeid koolituste kohta ning
lugeda ka teiste inimeste
õppimiselugusid – kuidas
massöörist sai medõde ja
klienditeenindajast tegevusjuhendaja.
KARIN ANDRE
LAURI KOOL

EESTI TÖÖTUKASSA

Töötust ennetavate meetmete pakkumisega alustas
töötukassa eelmise aasta mais. Töötavad inimesed on
tööturukoolitust alustatud 1800 korral.
Kõige enam on koolitusi läbinud Ida-Virumaa elanikud,
järgnevad Harjumaa ja Tartumaa.
Keskmine koolitusel käinud inimese vanus on vanus 45.
Vanim koolitust alustanud mees oli 62 ja naine 63.
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HUVIRINGID 2018/2019

Huviringid Kunda linnas

Laste rütmika- ja lauluring (lasteaias), juhendaja Katri
Vahesalu, T kell 15.45
Tütarlaste võimlemisring (lasteaias), juhendaja Elle
Türkel, E kell 16.00
Kunstiring noortele (klubis), juhendaja Helen Jagant,
N kell 16.30
Kooliteater (koolis), juhendaja Natalie Neigla
Kunda Naiskoor (koolis), juhendajad Kaie Aja ja Katri
Vahesalu, E kell 18.00
Eakate laulukoor Laululustijad (koolis), juhendaja
Kaie Aja, E kell 15.00
Tervisevõimlemine eakatele (koolis), juhendaja Natalie
Neigla, T kell 16.00
Käsitöö õpitoad (klubis), juhendaja Kristi Onkel, kord
kuus P kell 11.00
Idamaise tantsu ring Alima (klubis), juhendaja Epp
Kaljos, T kell 17.30
Naisvõimlemisrühm (klubis), juhendaja Elle Türkel, T
kell 19.00
Naisrahvatantsurühm Kõkutajad (klubis), juhendaja
Kristin Tagam, E kell 18.30
Seenior-naisrahvatantsurühm Rannapiigad (päevakeskuses), juhendaja Taima Kivila, T kell 11.30
Segarahvatantsurühm Laanetagused (klubis), juhendaja Enna Laanemets, K kell 20.00
Memmede rahvatantsurühm (päevakeskuses), juhendaja Enna Laanemets, T kell 14.00
Breiktantsu ring (klubis), juhendaja Jevgeni Mišin, K
ja R kell 18.00
Kunda Linnaorkester (muusikakoolis), juhendaja Kait
Tiitsoo, R kell 19.30
SLAAVI ÜHING LÄTE (SELTSIDE MAJAS):
Naiskoor Zarjanka, juhendaja Jelena Vainlo, K ja R kell 17
Rahvatantsurühm Svetozara, juhendaja Tatjana Mihhaljuk, E kell 18
Tantsuring Habibi, juhendaja Tatjana Kenk, E kell 16
Teatristuudio, juhendaja Antonina Kotšetkova, K ja R
kell 19
Lastering Päikseke, juhendajad Tatjana Mihhaljuk ja
Natalia Mazurik, L kell 11
Kunstiring, juhendaja Galina Penkovskaja, K kell 14
Naisteklubi, eestvedaja Tamara Ivanova, kord kuus L
kell 15
SLAAVI ÜHING BEREGA (SELTSIDE MAJAS):
Naiskoor Lada, juhendaja Ljubov Kljutšnik, T ja N kell
18.00
Kirjandusring, juhendaja Nadežda Vassiljeva, kaks
korda kuus T kell 17.00
Naisteklubi Sudaruski, juhendaja Nadežda Vassiljeva,
kord kuus L kell 14.00
Lisainfo saamiseks palun kirjutage
klubi@kunda.ee või helistage telefonil 322 1556.

Huviringid Viru-Nigula
Rahvamajas

Näitering, juhendaja Alina Klimova E kell 18.00 (alustab 5. novembril)
Laste pilliring, juhendaja Ervin Lember T ja N kell
14.00
Laste käsitööring, juhendaja Urve Stepanova T kell
14.30
Lastering, juhendajad Ervin Lember ja Urve Stepanova
T ja R kell 16.00
Viru-Nigula naisrahvatantsurühm Maarjapiigad, juhendaja Enna Laanemets, klaverisaatja Lea Kapstas T
kell 19.00
Viru-Nigula rahvamuusikud, juhendaja Ervin Lember
K kell 18.00
Viru-Nigula naisansambel, juhendaja Ervin Lember N
kell 13.00
Segakoor, juhendaja Tiiu Millistfer, abidirigent Ivi-Ly
Soomre N kell 18.30
Folkloorirühm Viru-Nigula mehed, juhendaja Ervin
Lember, jutumees Jaak Lepik N kell 20.00
Lisainfo saamiseks palun kirjutage
vnrahvamaja@hot.ee või helistage telefonil 527 8979

Huviringid Aseri Rahvamajas

RUSSKAJA DUŠA ja HÕBEHALL, juhendaja Anna
Zamahhov
NÄITERING, juhendaja Luule Varinurm
NEDA, juhendaja Juta Tiitso
KAPELL, juhendaja Anatoli Zamahhov
PUIDUTÖÖRING, juhendaja Kaidu Peetso
NOORTE TANTSURING, juhendaja Karolin Möllits
showtantsu ring noortele
EIDERATAS, juhendaja Ingrid Korjus
Lisainfo saamiseks palun kirjutage
rahvamaja@aseri.ee või helistage telefonil 335 1620.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Algas konkurss “Eesti Aasta
Spordivabatahtlikud 2018”
Rahvusvaheline
Spordivabatahtlike
Liikumine
SCULT kuulutas välja konkursi “Eesti Aasta Spordivabatahtlikud
2018”.
Kandidaate saavad kuues
alljärgnevas kategoorias esitada nii eraisikud kui organisatsioonid.
Kandidaate saab esitada
järgmistes kategooriates:
Aasta Spordivabatahtlik
2018 – peaauhind aasta parimale spordivabatahtlikule
Eestis.
Aasta Spordivabatahtlik
Noor 2018 – spordivabatahtlik vanuses kuni 18 eluaastat.
Aasta Spordivabatahtlik
Rändur 2018 – vabatahtlikuna kaasa löönud väljaspool Eestit toimunud spordisündmustel.
Aasta Spordivabatahtlike Kaasaja 2018 – organisatsioon või eraisik, kes on
oma tegevusse (sündmus
või klubi) vabatahtlikke
eeskujulikult kaasanud või
vabatahtlike tööd koordi-

neerinud.
Aasta Spordivabatahtlike Sõber 2018 – organisatsioon, ettevõte, bränd või
eraisik, kes on spordivabatahtlike tegevusele ja/või
spordivaldkonnale laiemalt
kaasa aidanud.
Aasta Spordivabatahtlike Innustaja Koolis 2018
– haridustöötaja (õpetaja
või koolijuht), kes on motiveerinud õpilasi või üliõpilasi osalema vabatahtlikena
spordivõistlustel ja spordiklubides.
Konkursi tähtaeg on
31.10.2018 ja kandidaate
saab üles seada siin: https://
goo.gl/forms/Go6HqvO4LcpUFwrS2
Auhinnakomisjoni kuuluvad erinevad spordivaldkonnaga seotud organisatsioonid ja aktiivsed-sportlikud
ühiskonnategelased erinevatelt elualadelt.
Võitjad kuulutatakse välja 30. novembril toimuval
Spordikorraldajate
Inspiratsioonipäeval
SCULT

Fest 2018, vt: https://www.
scult.org/en/scult-fest/scultfest-2018
Konkurssi “Eesti Aasta
Spordivabatahtlikud” korraldab juba kolmandat aastat Rahvusvaheline Spor-

divabatahtlike Liikumine
SCULT, vt: https://www.
scult.org/.
Spordivabatahtlike liikumise SCULT juhi Ott Pärna
sõnul ei toimu vabatahtlike abita maailmas ühtegi

spordivõistlust. “Mõelgem
üheskoos tagasi tänavusele
spordiaastale ja toimunud
võistlustele ning seadkem
üles parimaid, kes väärivad
tunnustust,” sõnas Pärna.
Konkursi lisainfo: Lii

Oktoober 2018

Vilms, tel 515 1842, e-post:
estonia@scult.com

Ootame kandidaate
aasta tervisedendaja tunnustamiseks
Aasta tervisedendaja tiitli
andmisega
tunnustatakse
inimesi, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks,
silmapaistvalt panustanud
maakonnas inimeste tervise
parendamisse ja väärtustamisse ning edendanud vald-

konda paikkonna tasandil.
Esitada võib isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise
edendamisse oma igapäevase töö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult.
Kandidaate võivad esitada
üksikisikud, asutused ja organisatsioonid, kohalikud

omavalitsused jt.
Kandidaate saab esitada
31. oktoobrini 2018 aadressil https://docs.google.
com/forms/d/1fRDBeuuJxcXKsR9soyxYaqh4NHgSuVmD4e4iK70gcCI/edit ,
millele saab klikata veebileheküljelt.

Kandidaatide seast valib
laureaadi VIROL-i juures
tegutsev Lääne-Viru Tervisenõukogu.
Laureaat esitatakse Sotsiaalministeeriumile tunnustamiseks.
Aasta tervisedendaja tiitlit
antakse välja 2012. aastast.

Seni tegeles aasta tervisedendaja
tunnustamisega
Lääne-Viru Maavalitsus.
Märgakem ja tunnustagem
enda ümber neid, kes oma
aega ja energiat panustavad
maakonna tervisedenduse
järjepidevaks arenguks.

Lisainfo:
Kaidy Aljama
turvalisuse ja rahvatervise
spetsialist
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit
e-post: Kaidy.Aljama@virol.ee

Maakondlik
seiklusorienteerumine
Laupäeval, 29. septembril
algas maakondlik seiklusorienteerumine. Projektist
võtavad osa kõik meie maakonna kaheksa kohalikku
omavalitsust.
Meie vallas on tähistatud
kaks rada: Kunda linn, Linnuse küla – 11 punkti ja Viru-Nigula alevik, Vanaveski, Padaorg ja Samma hiis
– 12 punkti.
Tegemist on seiklusliku
orienteerumisega. Liikumisviisiks võiks olla eelistatult
jalutamine, jooksmine või
jalgrattaga sõitmine. Pikemate vahemaade ja väiksemate lastega rajale minnes
sobib ka „autoorienteerumine“. Peamine eesmärk on
saada inimesed liikuma ning

harida neid huvitavate faktidega ajaloost. Viru-Nigula
valla radadel on küsimused
koostatud põhjalikult, mis
on orienteerumise entusiasti Ene Ehrenpreisi käekirja
teades ainus valik!
Seiklusorienteerumine
pole aja peale. Igaüks valib
endale sobiva aja ja liikumisvahendi, läbides punkte
vastavalt võimalusele. Samuti võib jätta mõnes kaugemas punktis käimata või
teha seda erinevatel päevadel. Rajad on avatud perioodil 29.09-21.10 ehk kokku
jääb sellesse perioodi neli
nädalavahetust, kus eeldatavasti on inimestel rohkem
vaba aega pere, sõprade või
kolleegidega võtta ette üks

tervislik rännak. Palun kasutage võimalust! Ka valla
asutused ja ettevõtted võiksid seda kasutada, rajad on
tähistatud ja teile jääb vaid
ülesanne enda seltskonnaga
välja minna.
Palun tutvuge materjalidega, mis on leitavad valla
kodulehelt https://viru-nigula.ee/laane-virumaa-seiklusorienteerumine , lisaks
Facebookis – Lääne-Virumaa Seiklusorienteeriumine
lehel. Ühiselt kujundatud
VIHIKUS tuleb kompostriga tähistada kindel ruut, mis
vastab raja numeratsioonile
ja lisaks vastata küsimustele.
Materjale saab: Kunda
Spordikeskusest,

Kasemäe
19,
Kunda
linn (administraatori letis spordikeskuse fuajees)
E-R
7.30-22.00,
L-P
11.00-21.00; MEIE toidukauplusest, Kunda tee
4,
Viru-Nigula
alevik
E-P 10.00-18.00.
Lisainfo: Ainar Sepnik, tel
5343 1400
Pärast raja läbimist palume kindlasti infomaterjalid tagastada samadesse
punktidesse hiljemalt 21.
oktoobriks, et saaksime
teha kokkuvõtteid ja selgitada välja loosiauhindade
võitjad, keda autasustatakse
VIROL-i poolt 27. oktoobril
Rakveres toimuval orienteerumispäeval.

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Oktoober 2018

Puudulik immuunsüsteem teeb organismi
nakkustele vastuvõtlikuks, põhjustab
tüsistusi ja aeglustab paranemist
Valutav kurk, nohu, halb
enesetunne, köha ja palavik on inimese jaoks väga
häirivad. Viirusnakkuste põdemine on meie kliimas paratamatu eriti perioodil, kus
viibitakse palju koos siseruumides. Iga inimene saab
oma immuunsuse tõstmiseks palju ise ära teha. Lihtsad tõed, nagu piisav uneaeg
ja puhkus, vähem pingeid ja
stressi, regulaarne, mitmekülgne toitumine ja muidugi
kõige olulisem - sportimine
ja viibimine värskes õhus.
1.Madal D- ehk päikesevitamiini tase veres. Rusikareegel - Põhjamaades
profülaktiline annus 1200
-2000 TÜ päevas septembrist kuni aprillini. Eakad ja
palju siseruumides viibivad
inimesed peaksid D-vitamiini lisaks võtma ka suveperioodil (D-vitamiini taset

veres on võimalik ka perearsti juures kontrollida.)
2.MINERAALIDEST on
organismi kaitsevõime tõstmisel erilisel kohal TSINK
ja SELEEN, mitte vähemtähtsad RAUD ja VASK.
3.ANTIOKSÜDANTIDEST - vitamiinid C, A ja E.
4. Abi saab ka taimedest:
looduslik
antibiootikum
greibiseemneekstrakt
nii
profülaktikaks kui raviks.
Punane päevakübar (Echinacea), leedrimarjad ja muidugi ingver.
5. Haiguste perioodil peab
erilist rõhku panema ka
hügieenile, käte pesemise
kõrval on väga oluline nina
puhastamine meresoolalahusega viirustekitajate väljapesemiseks.

Parviste (5 p) ees. Samade punktide arvuga kaotas
pronksmedali koefitsiendiga
meie valla tuntuim maletaja
ja turniiri korraldaja Kalev
Pagar. Viru-Nigula valla arvestuses oli esikolmik järgmine:
Kalev Pagar (üldarvestuses 4. koht)

Ervins Veitsurs (11. koht)
Maidu Treimann (12.-13.
koht).
Naistest saavutas üldvõidu Lily Noks (2 p), kes
edestas napilt teiseks tulnud
Viru-Nigula valla parimat
naismaletajat Ülle Orgmetsa. Noortest sai väärt kogemuse Kunda poiss Sten

Arro, kes tulevikus kindlasti vanematele maletajatele
konkurentsi suudab pakkuda.

rivalve, rahvamalev, leivatehas, restoran, motoklubi,
sport laiemalt, piirivalve,
rand, linnasaun, pesumaja, kooli internaat, vaba aja
veetmine, kinod, kooliaiad,
defitsiidi hankimine, mõni
õpetaja või tuntud, värvikas persoon, tsemenditehas,
paraadid, taidlus, jaanituled
jne.
Lühilood ja pildid või

nende koopiad on oodatud
aadressil Kasemäe 22 või
e-posti aadressil selts@kunda.ee hiljemalt 10. novembriks 2018 . Kui kirjutamine
käib üle jõu siis palun anna
endast sellegipoolest märku
ja leiame mooduse kuidas
Sinu mälestus siiski talletada.
Kunda Hariduse Toetusselts koondab ja talletab

kõik mälestused elektrooniliselt. Põnevamad mälestused talletatakse kogumikku.
Seltsi poolt moodustatud
komisjon premeerib üht mälestuse esitajat Eesti Rahvamuuseumi piletitega.
Ära lase oma mälestustel
kustuda vaid jaga neid järgnevate põlvkondadega!
Lisainformatsioon telefonil 5363 4218.

AINAR SEPNIK

VIRU-NIGULA VALLAVALITSUSE
SPORDIJUHT

Aseri Kooli
ootused uuel aastal

Bridžimängu-huvilised,
andke endast märku!

Üleskutse
Kunda Hariduse Toetusselts kutsub jagama lühilugusid enda, oma vanemate,
vanavanemate või teiste
lähikondlaste
mälestusi
Kundast, selle eluolust ja
inimestest taasiseseisvumisele eelnenud perioodist.
Mõned märksõnad võimalikest mälestuste allikatest: kaubandus, transport,
haridusasutused, klubi, pii-
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Heitealade mitmevõistluse võitsid Vitali Budilov ja Merike Viira

TOIMETAS KAIE HEIN

Maleuudised
Laupäeval, 29. septembril
toimusid Viru-Nigula rahvamajas Viru-Nigula lahtised
meistrivõistlused
kiirmales. Võistlustel osalenud 25
maletaja seas olid peamiselt
meie maakonna sportlased.
Üldkokkuvõttes võitis turniiri Üllar Hermlin (6,5 p)
Eino Vaheri (5,5 p) ja Janek

Veel aastaid tagasi tegutses kool gümnaasiumina,
aga täna vaid põhikoolina. Kooliga ühes majas
on lasteaed.
Kuid selle tavalise maja
territooriumil on üks imeline, võiks ütelda maagiline
ruum. Täna on selle toa
SPORT
nimi Aseri Kooli ajalootuba. Tulevikus võiks sealsamas paikneda kogu valla ajaloomuuseum - niivõrd
täiuslik ja huvitav on see kooslus.
Kodu pole täiuslik ilma pererahvata ja ka see tuba
poleks nii ilmekas ilma proua Lea Karjata. Kindlasti
on märgata, et armas vanaproua on pannud sellesse
tuppa oma hinge. Igal tükil paberil, raamatul ja riideesemel on oma suur lugu, mida Lea oskab väga huvitavalt jutustada. Ajalootoa külastuseks on vaja varuda
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
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aastast 1905 ja sellest ajast kuni tänapäevani
on olemas täiuslik kooli ajalugu.
Täna on lahked ümbruskonna inimesed ka ise huvitavaid ajaloolisi esemeid toonud, ruum jääb toodud
asjadele kitsaks. Kindlasti on ajalootoa vaatamisväärsusteks näiteks aabits aastast 1948 või venekivi tükk,
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retkele! Täpsem info Aseri Koolist.
Tulemused (mehed):
Vitali Budilov (V1), Kunda, 1438
p
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Aivo Mirka (V3), Kunda Spordikeskus, 1288 p
Kristjan Vodja (M), Kunda, 1281 p
Kristjan Kari (U14),TASUB
RakvereTEADA
ViKe, 1221 p
Ainar Sepnik (M), SK Running, 1167 p
Alex Larionov (U18), Kunda ÜG 1157 p
Tulemused (naised):
Merike Viira (V2), Viru-Nigula SK, 1342 p
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KULTUURIKALENDER
K 17. oktoobril kell 19 Viru-Nigula Rahvamajas
Salongiõhtu: Moldova vein ja Arkna juust.
L 20. oktoobril kell 13 Kunda Linna Klubis
Moldova kultuuri päev
22. - 26. oktoobrini kell 16 Kunda Noortemajas
Koolivaheaja sündmused
K 24. oktoobril kell 12 Viru-Nigula Rahvamajas
Pannkoogipäev
K 24. oktoobril kell 18-22 Viru-Nigula Rahvamajas
Koolinoorte disko
L 27. oktoobril kell 19 Viru-Nigula Rahvamajas
KaRakTer etendus: Igaühele oma
R 2. novembril kell 18 Kunda Linna Klubis
Hingedepäeva õhtu: Marek Sadam
R 9. novembril kell 20 Viru-Nigula Rahvamajas
Hooaja avapidu. Ansambel Onud.
L 10. novembril kell 12 Aseri Rahvamajas
Isadepäeva töötoad: Isad ja pojad meisterdavad koos
P 11. novembril kell 14 Kunda Linna Klubis
Isadepäeva pidu
L 24. novembril kell 17 Aseri Rahvamajas
Aseri Rahvamaja 40

LÜHIDALT

Lasteaias toimus leivanädal

1.-5. oktoobrini tähistati lasteaias leivanädalat. Alustasime kinohommikuga, kus vaatasime erinevaid multiplikatsioone ja videoid leivateo etappidest: külvist küpsetamiseni ja ajalooliste leivavalmistamiste teemadel.
Lapsed võtsid mõõtu viljakotivedamise võistlustel ja
õpetajad pidid kinnisilmi maitstes leivasorte nimetama.
Õpetajad ja lapsevanemad olid küpsetanud ise leiba,
millega lapsed said maiustada. Reedel olid kõik rühmad valmistanud tikuvõileibu ja rääkisid, mida toredat
nädalajooksul tehti. Lapsed olid selgeks õppinud laule
ja luuletusi leivast, meisterdanud veskeid ja leivapätse.
Etendati lavastust kakukesest. Üheskoos mängisid lapsed laulumänge ja sõid omavalmistatud tikuvõileibu.
ALLIKAS: HTTPS://LASTEAED.KUNDA.EE/

Urve Tinnuri
loomingu tutvustus

24. oktoobril kell 17 tutvustab Viru-Nigula valla raamatukogus (Koidu 75, Kunda) oma loomingut kirjanik
Urve Tinnuri. Romaanid: „Kui põld oleks järv“ ja „Kaks
ööd mahajäetud majas“.

MÕNE REAGA

Viru-Nigula mälumänguturniir
sai hoogsa alguse

Kunda mälumänguklubi tegevus sai alguse 2006. aasta
kevadel, mil Heldur Lahne ja Kaido Veski perekond Lahne köögilaua taga sündinud idee teoks tegid ning esimesed kolm võistlust korraldasid. Esimesi kohtumisi aitasid
ette valmistada ka Uno Trumm ja Tiit Alte. Hiljem on
korralduslik pool pisut muutunud, jaotudes hooaja lõikes
osalevate võistkondade vahel võrdselt. Hetkel võistkonnas Selts mängivate Veski ja Trummiga on liitunud kundalased Kristjan Vodja ja Janek Puusepp, nende korraldada oli ka hooaja esimene võistlus.
Kaido Veski sõnul on osalejate hulk aastate lõikes püsinud suhteliselt stabiilsena: „Mulle päris meeldib, et
reaalselt ongi tegemist sellise mõnusa klubilise tegevusega – hea ja üksteisest lugu pidav seltskond, kvaliteetne
ja mitmekülgne meelelahutus. Kaks uut võistkonda annab asjale ainult hoogu juurde!”
Esimese võistluse pingerida kujunes küllalt pinevaks,
saades lõpplahenduse alles viimases voorus. Pingelise
mängu esikoha võitis sel korral kahepunktilise eduga
võistkond Palgid konkurentide Vasta ja KÜG ees. Viimaseid eraldas omakorda vaid punkt.
ALLIKAS: HTTP://WWW.SELTS.EE

