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Vabariigi 101. aastapäeva vastuvõtul esines Aseri kapell. Foto: Meelis Meilbaum

Eesti Vabariigi aastapäeval
tunnustasime tublimaid
24. veebruaril Kunda klubis
toimunud Eesti Vabariigi
101. aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul andis vallavanem Einar
Vallbaum üle tunnustused
järgmistele valla tublimatele
inimestele ja ettevõtetele:
Ainar Sepnik, Viru-Nigula
vallavalitsuse spordijuht tunnustus Viru-Nigula valla
sporditegevuse korraldamise ja arendamise eest.
Helgi Luik, Viru-Nigula
vallavalitsuse lastekaitsespetsialist - tunnustus märkimisväärse panuse eest

Viru-Nigula valla sotsiaalosakonnas.
Evi ja Aivo Saar- tunnustus
Viru-Nigula valla esindamise eest konkursil Kaunis
Kodu 2018.
Perekond Lehtla - tunnustus Viru-Nigula valla esindamise eest konkursil Kaunis Kodu 2018.
Korteriühistu Veetorni 8,
Aseri - tunnustus Viru-Nigula valla esindamise eest
konkursil Kaunis Kodu
2018.
Natalie Neigla - tunnustus
pikaaegse panuse eest Kun-

da kultuurielu arendamisel.
Enna Laanemets - tunnustus rahvatantsu traditsioonide hoidmise ja kultuuritegevuse arendamise eest
Viru-Nigula vallas.
Reelica Hanson - 2018.
aasta naissportlane.
Tatjana Tšistjakova 2018. aasta treener.
Andrei Koplik - 2018. aasta meessportlane.
Ene Ehrenpreis - 2018.
aasta spordiveteran.
Erkko Noormaa - 2018.
aasta spordiaktivist.
Aseri SK lauatennise nais-

kond - 2018. aasta võistkond.
Vahur Liivak - tunnustus
haridustegevuse populariseerimise ja edendamise
eest Viru-Nigula vallas.
Lea Karja - tunnustus haridustegevuse edendamise
ja pikaaegse panuse eest Viru-Nigula vallas.
Silvi-Niina Varinurm tunnustus haridustegevuse
edendamise eest Viru-Nigula vallas.
Ülle Juuse-Tumak - tunnustus
haridustegevuse
edendamise eest Viru-Nigu-

la vallas.
Tiiu Jalakas - tunnustus haridustegevuse edendamise
eest Viru-Nigula vallas.
Ervin Orgmets - tunnustus
panuse eest turvalisuse tagamisel Viru-Nigula vallas.
Viru Ralli korraldusmeeskond - tunnustus hea koostöö ja ühisürituse organiseerimise eest Viru-Nigula
vallas.
Kristo Saaremägi - tunnustus ettevõtluse ja maaelu
arendamise eest Viru-Nigula vallas ning aktiivse tegevuse eest kaitseliitlasena.

Adven Eesti AS - tunnustus
hea koostöö eest ja Viru-Nigula valla elanike heaolu
parendamise eest.
Kraavi
Põllumajandus
OÜ - tunnustus ettevõtluse
ja maaelu arendamise eest
Viru-Nigula vallas.
Varudi Mõis - tunnustus
ettevõtluse ja maaelu arendamise eest Viru-Nigula
vallas.
Kunda Mobil AS - tunnustus ettevõtluse arendamise
eest Viru-Nigula vallas.
VNT

Eesti Vabariigi 101. sünnipäevaks
Eestit on iseloomustatud kui
hea ettevõtluskliima, madala maksupoliitika ja lihtsa
ettevõtlusstruktuuriga riiki.
Meid tõsteti eeskujuks
teistele endistele Nõukogude Liidu liikmesmaadele,
kiideti meie majandusnäitajaid ning seati veduriks teiste Balti riikide ette.
Meil olid oma suured edulood, nagu „Eesti, see on
maa, kus leiutati Skype!“,
„Eesti- Balti tiiger“, „Ettevõtte asutamine vähem kui
tunniga!“ ...
Jäi üle vaid loota väliskapitali sissevoolule, suurtele
investeeringutele ning uutele suurtele edulugudele.
Tänaseks on need loosungid vaheldunud. Eestist on
saanud rahapesumaa - riik,
millest lasti läbi teadmata

päritoluga miljardeid. Võõrvõimu asemel kummardame
välismaiseid pankasid ning
rahuldume nende röövelliku
poliitikaga pensionifondide
madala tootlikkuse ja kasumi väljaviimise osas.
Mis puudutab ettevõtlust
ja kunagist Balti tiigriks olemist, siis Läti ja Leedu on
mitmeski osas Eestist ammu
ette läinud. Heast ettevõtluskliimast pole meil enam
mälestustki. Pidevad maksumuudatused destabiliseerivad ettevõtlust, mitmed
„tasuta“ pakutavad teenused maksab maksumaksja
teisest taskust topelt kinni
ning naaberriikidest kõrgemad maksumäärad viivad
eestlaste ja potentsiaalsete
külastajate raha võõrsile.
Rääkimata investoritest.

Samal ajal on rõhutatud
ka seda, et Eestil puudub
suurem eesmärk, strateegilised püüdlused ning kahjuks
puuduvad ka suured unistused. Oleme laskunud mugavustsooni, kus kõik tundub
piisavalt hästi, et mitte enam
pingutada.
Unistaminegi
näib liigse energiakuluna.
Ja meil ei lähegi sugugi
halvasti ka vaatamata sellele, et Eestit iseloomustavad
loosungid on muutunud.
Vähemasti mitte majanduslike näitajate poolest. Tublid ettevõtjad on suutnud
ekspordi viia positiivsesse
ning eestlasliku jonniga ajada taga tootlikkust, innovatsiooni, teha investeeringuid
ning luua töökohti.
Riigijuhtidel oleks väga
palju õppida ettevõtete juh-

tidelt ja omalt poolt pakkuda tuge ettevõtluse arenemisele.
Maksuraha kiire kättesaamise otsuste kõrvale tuleb
aga asetada pikaajalised
prognoosid, mitte tõsta halduskoormust ja bürokraatiat
ning mitte luua rahulolematust.
Kui veel paar aastat tagasi kõlas poliitikute suust,
et ettevõtjad peaksid mugavustsoonist välja tulema,
siis nüüd oleks sõnum poliitikutele - tulge välja rahva
sekka ja hakkame koostööd
tegema!
Me vajame endiselt ka
lihttöölisi - neid, kes kauba ette veavad, neid, kes
kaubad riiulitesse asetavad,
neid, kes transporditöid
teostavad ja ka neid, kes ko-

ristavad ja korda tagavad.
Majandus tervikuna ei sõltu
üksikutest start-up´ide edulugudest, see sõltub meist
igaühest.
Kas olukord, kus me pole
kunagi elanud nii hästi kui
praegu, on muinasjutu lõpp
või ikka veel teekond ilusa
ja küllusliku lõpu poole?
Kummale poole meist jääb
hädaorg ning kas me suudame sellest mööduda?
John F. Kennedy on öelnud, et „parem kohtuda tipus kui kuristiku serval“.
Tipust on võimalik alla vaadata ja näha tervikut. Tipust
on võimalik jälgida ja valida
teekondi. Tipus olles võib
unistada ja suuri plaane seada. Tipus olles on võimalik
kurssi valida.
Meilgi on võimalik otsus-

tada oma teekonna üle ja
seda kujundada ning muuta.
Kui saame korda majanduse, siis saame arendada ja
toetada haridust, tervishoidu
ja kultuuri.
Ärgem unustagem, et alles
me tähistasime oma väikese
riigi sajandat sünnipäeva
ning olime uhked oma vabaduse ja iseseisvuse üle. Me
ei taha ju ometi, et teisel sajandikul, mille ehitame lastele ja lastelastele, libiseks
meie oma armas Eesti riik
meie näppude vahelt teiste
kätte. Meie saatus, mu armsad kaasmaalased, on meie
enda otsustada.
EINAR VALLBAUM
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Vabariigi aastapäeva kõne

TASUB TEADA

„Mis maa see on? Siin pole ühtegi mäge,
vaid metsad lõputud ja laukasood.
Kuid siinne rahvas täis on imeväge
ja kummalised nende laululood.“

S
Egle Järvepere. Foto: Reti Kokk

Egle Järvepere

VIRU-NIGULA VALLA FINANTSJUHT

Olen 33-aastane, kahe poja ema. Mul on 15-aastane ja
7-aastane poeg. Olen põline Viru-Nigula elanik, käinud
üheksa aastat Vasta Koolis ja keskkoolis Kunda Ühisgümnaasiumis. Kõrghariduse omandasin Lääne-Viru
Rakenduskõrgkoolis ärijuhtimise erialal. Hetkel omandan magistriharidust Eesti Maaülikoolis majandusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal.
Viru-Nigula vallavalitsuses olen töötanud juba 12+
aastat. Väikeses vallas töötasin pearaamatupidajana,
uues ühinenud vallas vanemraamatupidajana ja hetkel
finantsjuhina. Ametinimetus on küll ajas muutunud, kuid
töö sisu ja iseloom on jäänud samaks. Raamatupidamine
on vastutusrikas, keeruline ja distsiplineeritud elukutse,
kuna põhineb paljudel reeglitel, meetodite järgimisel,
andmete kogumisel ja nende käsitlemisel. Põhimõtted on
ausus, objektiivsus, kompetentsus ja hoolsus, konfidentsiaalsus ja professionaalsus. Mis kõik kokku ongi põhjus, miks mulle see valdkond huvi pakub. Antud elukutse
peegeldab minu olemust ja sobib mulle.
Ajapuuduse tõttu mul väga palju hobideks aega ei jää,
kuid kevade saabudes püüan rohkem väljas viibida. Minu
hobiks on rahvatants. Püüame oma kollektiiviga Maarjapiigad saada ka tantsupeole. Kõige paremini rahustab
närve aias toimetamine, nii ootangi väga lume sulamist,
et aiatöid saaks tegema hakata.
Ühinenud Viru-Nigula vallas on käimas teine eelarveaasta. Esimene aasta möödus kiiresti ja segadust oli
päris palju. Tuli ühtlustada erinevad korrad ja eeskirjad.
Finantsosakonnas oleme läbi teinud palju muutuseid
ja püüame asju teha efektiivsemalt kui kunagi varem.
Meeskond on tore ja koos saame probleemidest jagu.

Naised, lubage endale
rohkem aega ilusalongis

Tihti arvavad naised, et ilusalong on pigem “teisejärguline vajadus”, mille tulem ei teeni suuremat kasu ega
eesmärki. Tegelikult peaks iga naine leidma aja mõne
ilusalongi teenuse jaoks. Sealt leiab naine juurde enesekindlust, ilu ja energiat. Salongi külastus on tähtis eelkõige naise enda heaolu ja enesetunde parandamiseks,
kuid alati kaasneb sellega ka mõnus aja maha võtmine ja
lõõgastus. Salongide teenused ei peaks olema enam “kingitus iseendale”, vaid pigem loomulik osa naiste elust.
Kõik naised väärivad seda õnnelikku ja rahulolu tunnet,
mis on siis, kui oled just tulnud juuksurist, maniküürist,
kosmeetiku juurest. Peale massaažisalongi külastust
peaks oleme veel eriliselt vabastav ning puhanud tunne.
Naised, leidke endale “enese aeg” ja tulge salongi. Enese armastamine paneb ka mehi teid rohkem armastama.
Ilusat kevadeootust!
VNT JA SIRJE KÄLLO (KUNDA ILUSALONG)

Kingitus Kunda Ühisgümnaasiumile
ja Vasta Koolile

2018. aasta alguses ilmunud artiklite kogumik „Letipea ja Lood“ on end majandanud üllatavalt hästi. Teose
koostaja, toimetaja, kirjastaja ja kaasautor Marek Vahula
kinkis seljataha jäänud talvel neid ka Kunda Ühisgümnaasiumile ja Vasta Koolile - vastavalt 40 ja 30 eksemplari. Teose saavad kingiks kõik sellekevadised kallid lõpetajad ja kahe kooli armsad pedagoogid.
Raamat on vabamüügis Kunda Tsemendimuuseumis.
MAREK VAHULA

ee on Siiri Sisaski
ja Peeter Volkonski võrratu koostöö, mis jõudnud
laulupidudele.
Hea koolirahvas, Kunda rahvas, Virumaa rahvas,
Eestimaa rahvas. Jätan kõrvale kõik etiketilised epiteedid ja pöördun Teie poole
just nende sõnadega.
Meie riik saab 101-aastaseks ja alustab oma teist
sajandit. Sellel puhul on
võimalik Teie ees pidada
kiidulaulu või ajalootundi.
Täna me seda ei tee, vaid tahan Teiega jagada oma mõtteid- mõned ilusad, mõned
veidi murelikudki, ja üritan
neid siduda meie kodulinna
Kundaga.
Kunda on rahvusvaheline linn. Juba umbes tuhat
aastat tagasi läks siitsamast
mööda viikingite kaubatee
ja nad istutasid siia rohelised lehed, mida tunneme
karulauguna. Nende rajatud
põld, kaks kilomeetrit pikk
ja pool kilomeetrit lai, asub
Lontovas Mallasse viiva tee
ääres ja mai lõpul korjame
meiegi sealt tänapäeval neid
tervislikke vitamiinitaimi.
Kas on see Eesti vanim apteek?
Meie keeles on palju
sõnu, mis sisaldavad sõna
„kond“. Ühiskond, seltskond, vennaskond, koolkond, kogukond, meeskond
jne. Võib-olla on mu mõtted
liiga lennukad ja ei pruugi
meeldida keeleteadlastele,
aga kas ei või just sellest
sõnast tulla Kunda nimi?
Kond – Kunda. Sellisel juhul ühendab Kunda nimi
juba väga ammu mingit

inimeste kooslust, kellel on
ühine minevik, olevik ja tulevik.
Me arvatavasti ei mõtle
sellele, aga Kunda on linn
ookeani äärel ja ookean
asub meist kõigest kolme
kilomeetri kaugusel. Sõida, kuhu soovid – Tšiilisse,
Austraaliasse,
Antarktikasse. Kes seda ei usu, siis
soovitan suure maakaardi
või gloobuse hetkeks tagurpidi keerata. Avaneb hoopis
teistsugune perspektiiv ja
Kunda asukski nagu maailma keskel. Aeg-ajalt on
kasulik asjade mõistmiseks
näha neid teises perspektiivis.
Siin saalis istuvad täna
meie uued juhid, ministrid,
direktorid. Aga mitte ainult
juhid, vaid ka eestimaalased,
kes kujundavad käesoleva
sajandi. 19. sajandi keskel
pöördus üks meie toonastest juhtidest J.V. Jannsen oma vastavatud Perno
Postimehes lugejate poole
sõnadega „Tere armas eesti
rahvas“. Kas võib-olla kaunimat pöördumist? Nelja sõnaga on kõik öeldud. Ja natuke rohkem kui tuhat aastat
tagasi kutsus Lääne-Rooma riigi taastaja Karl Suur
oma riiki kõik tolleaegsed
väljapaistvad
teadlased,
õpetlased, kunstnikud, kõik
loojad. Mitte ainult ei kutsunud, vaid lõi neile kõige paremad tingimused ning kuldas nad üle. Sellega pani ise
kirjaoskamatu mees aluse
kultuurile, mida nimetame
läänelikuks. Siit on juhtidel
väga palju õppida.
Eesti keeles on kolm kaunist sõna – isamaa, kodumaa

ja emakeel. Isa, kodu, maa
ja keel. Uued juhid peavad
suutma neid sõnu väärtustada. Siis on olemas side
Jannseniga ning arusaamine
Karl Suure kordasaadetust.
Loomulikult ei ole Eesti ainult eestlastele. Kunda
koolis õpivad koos eestlased ja venelased. Mõeldes
Kohtla-Järvele, on seda
koosõppimist Kundas suudetud teha juba ammu ning
ilma igasuguse kisa ja kärata. Täna õpivad meie koolis
ka kolm araablast.
Eesti on atraktiivne maa.
Maailma tunnustatuim reisijuht Lonely Planet toob välja esikümne paikadest, mida
turistidel tasuks külastada:
Kuressaare linnus, Eesti
Vabaõhumuuseum, KUMU,
Tartu Ülikooli muuseum,
Raekoja plats Tallinnas,
Trüki- ja paberimuuseum
Tartus, Eesti Rahva Muuseum, Kadrioru Kunstimuuseum, Lennusadam ja Pärnu
rand. Oleme me neid paiku
ise külastanud? Kas 2040.
aastal ei võiks selles nimekirjas olla ka näiteks vana
vabriku kohale rajatud Kunda Loomelinnak?
Tähtsaim paik Kundas on
kool, see ei tähenda seda, et
teised paigad ei ole tähtsad,
aga kool on tähtsaim. Eesti
riik ja Kundagi on järjepidevad ainult siis, kui inimesed
on haritud. 1940. aastal okupeeriti meie riik paari suvekuu jooksul. Kui me ei suuda meie riigile anda haritud
inimesi, võime 2040. aastal
olla olukorras, kus meil polegi inimesi, kes suudaks
meie riiki juhtida. Me ju
ei soovi seda! Kaotada riiki
rumaluse pärast! Seepärast
ongi kool tähtsaim paik ja
Karl Suurest ma juba eelpool kõnelesin.
Meie kooli õpetaja Maarika Veski on oma kodu renoveerides pööningult leidnud

kauni kirjavahetuse kahe
siitkandist pärit armastaja
vahel. Te näete neid kirju
teise korruse stendil. Need
on Mallast pärit Augusti kirjad Marie Laeverile.
Milline käekiri ja millised
sõnad! Need olid inimesed,
kes nägid meie riigi sündi.
8. veebruaril 1902. a kirjutas August Mariele: „Aga
oh, kallis Marie ma ei kirjuta Teile mitte silmakirjaks
ega ajaviiteks, nagu see
mitmetele moodiks on. Vaid
uskuge mind, ma teen seda
hingeihal, oma valutava südame vaigistuseks...Nõnda
kui esimesed väiksed lilled
kevadisel ööl külma põhjatuule käes igatusega päikesetõusu ootavad. Ja iga kiirekese üle rõõmustavad, mis
ta üle metsa neile alla saadab. Nõnda samuti tunneb
ka minu süda iga kirjasõnakese üle rõõmu, mis Teie
mulle saadate.“
Marie Laeveri nimeline
naine suri Tallinnas 69-aastasena 1944. a maikuus. Kas
August elas sõja üle? Kas
noored abiellusid? Kas meie
hulgas on nende järglasi?
Kindlasti on. Istub siin saaliski Anett Laever.
Meie riigi põhiseaduse
esimene paragrahv kinnitab: „Eesti riik on iseseisev
ja sõltumatu demokraatlik
vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas.
Eesti iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu.“
Jäägu meie riik kestma.
Olgu meie hulgas neid, kes
on võimelised ning kellel on
soov ja tahtmine meie riiki
edasi kanda. Head vabariigi
aastapäeva!
Märksõnade ja mälu järgi
MART KAND

KUNDA ÜG AJALOO- JA
ÜHISKONNAÕPETUSE ÕPETAJA

Aseris helisevad kellukesed
Proua Valentina Lunitševa elab Aseri kortermajas.
Rõõmus proua tuleb mulle
uksele vastu ja kutsub lahkesti edasi. Koridor on täis
erinevaid kellukesi. “Abikaasa hobi,” selgitab Valentina.
Paraku pole meest meiega
juba üheksandat aastat ja ka
kellukeste kogu elab seetõttu natuke nö oma elu - ehk
kui keegi kusagilt toob, siis
tuleb neid juurde. Valentina
arvab, et kellukesi on kokku umbes 300, aga täpset
arvestust tal pole. Ka ei tea
ta, milline oli just esimene
kingitud kelluke, millest
abikaasa hobi alguse sai.
Kogutud on kellukesi umbes 20 aastat. Neid on keraamilisi, puidust, punutuid,
heegeldatud, klaasist, savist,
metallist jne. Kõige rohkem
meeldib Valentinale aga uksel olev kelluke, mis heliseb
heledalt, kui uks liigub. Ka
on kogus mõned huvitavad
tuulekellad. Kõige pisem
kelluke on sõrmkübara suu-

rune.
Proua Valentina abikaasa
oli suur meistrimees, lisaks
kellukeste kogule on meisterdatud igasuguseid nikerdusi nii puidust kui merekarpidest. Kusjuures pole

olemas ühtegi sarnast tööd.
Kui kellelgi on olemas
mõni tore kelluke, mida ta
on nõus ära andma, siis võib
Viru-Nigula Teataja toimetajalt uurida, kuidas saame
üheskoos selle toimetada

Valentinale.
Ilusat kevadeootust kellukeste helinas!
Tekst ja foto Meeli Eelmaa
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Vasta Kooli tegemistest

A

asta algas Vasta Koolis väga
hoogsalt. Kohe
peale jõuluvaheaega asusid õpilased usinalt tarkusi koguma
ning õppima ka tunnivälistes tegevustes.
17. jaanuari hommikul
kogunesid 9. klassi õpilased Kunda Ühisgümnaasiumi kuulama Märt Treieri
loengut „Georgi ja Kaspari
lugu“. Tegemist Eesti koolidele mõeldud Maanteeameti
tasuta koolitusega, mis käsitleb noorte riskikäitumise
ennetamise teemat ja mille
üheks eesmärgiks on aidata
kaasa liikluses vigasaanute
ja hukkunute arvu vähendamisele koolinoorte seas.
21. jaanuaril tähistasime
ülemaailmset kallistamispäeva. Sellele päevale andsid oma panuse Vasta Kooli
TOREkad.
29. jaanuaril õpetas veebikonstaabel meie kooli õpilasi internetis turvalisemalt
käituma.
30. jaanuaril said 5.-8.
klasside noored osa KEAT
(„Kaitse end ja aita teisi“)
loengust, mille seekordseks
teemaks oli vee- ja tuleohutus. Lisaks rääkis loengupidaja Päästeametist - Milvi
Kompus - 1. klassi õpilastele sellest, kuidas veekogu
ääres turvalisemalt viibida.
Loengud olid väga asjakohased ja põnevad.
Samal päeval osalesid
1.-9. klasside võistkonnad
üle-eestilisel
matemaatikavõistlusel. Tegemist oli
online-mänguga, kus pandi
proovile
peastarvutamise
oskus. Kokku osales võistlusel rohkem kui 9000 õpilast üle Eesti. Meie kooli
õpilaste tulemused olid üle

vabariigi keskmise. Palju
õnne!
31. jaanuaril said 9. klasside õpilased karjääriõpetuse tunni raames osa Rakvere
Ametikooli tutvustusloengust. Loengus tutvustati
lisaks kõikidele ametikoolis õpetatavatele erialadele
põhjalikumalt puutöö eriala.
8. veebruaril viibisid Vasta Kooli TOREkad Raasikul
TORE konverentsil.
12. veebruaril osalesid
Vasta Kooli laulutüdrukud
Puurmannis mõisakoolide
laulupäeval.
14. veebruaril tähistasime
sõbrapäeva. Hommikukogunemisel kuulasid õpilased lasteraamatu „Kus on
armastus?“
ettelugemist.
Koolipäeva jooksul oli avatud
sõbrapäevapostkast,
kuhu sai oma sõpradele häid
soove postitada. Lisaks oli
võimalus vahetundidel sõbramärke meisterdada.
Peale lõunat kogunesid
algklasside õpilased Viru-Nigula spordisaali, kus
toimus traditsiooniline algklasside rahvastepallivõistlus. Saali kogunesid ka
kaasaelajad, kes olid oma
poolehoidu
valjuhäälselt
välja näitamas. Oma soosikute toetuseks meisterdati
ka plakateid. Tulises võitluses saavutas võidu ja sai
endale rändkarika 3. klassi
võistkond.
15. veebruaril püüdsime
suurest sulailmast hoolimata
kogu kooliperega Viru-Nigula spordisaali lähistele
lumelinna ehitada. Iga klass
panustas linna kerkimisse
suure hoole ja pühendumisega. Valmisid vahvad elevandid (TOREvants), liumäed, tunnelid jmt.
21. veebruaril külastas

Vasta Kooli Rahvusarhiivi
pedagoog Tiina Männapsoo,
kes viis läbi koolitunni 5.-9.
klasside õpilastele. Saime
teada seda, mis on arhiiv ja
kuidas saaksid õpilased seda
enda jaoks vajalikul moel
kasutada. Uurisime arhiivimaterjale ning püüdsime
materjale arhiivist ka ise
otsida. Uurimismaterjalideks olid arhiivimaterjalide
väljavõtted Vasta Kooli ja
Viru-Nigula piirkonna kohta. Põnevat uurimist ja uusi
avastusi jagus pikemaks
ajaks.
22. veebruaril tähistasime
oma kodumaa 101. aastapäeva. Koolis toimus aktus,
kus esinesid laulukoorid
ning luuletuste lugejad. Vasta Kooli õpilaskogu liikmed
avaldasid eelnevalt soovi
kuulutada vabariigi aastapäeval välja Vasta kooli
aukodanikud. Selleks viisid
kõikide klasside õpilased
läbi küsitluse, mille tulemusena valiti välja õpilaskogu
sõnastatud
kriteeriumide
järgi aukodaniku tiitli laureaadid. Tunnustasime ka
kõiki nominente. Õpilaskogu liikmed leidsid, et aukodaniku tiitli väljaandmine
aitab kaasa parema koolikultuuri loomisele. Lisaks
saavad laureaadid olla heaks
eeskujuks kõikidele kaasõpilastele.
2019. aasta on eesti keele aasta ning Vasta Kool on
kuulutanud märtsikuu eesti
keele kuuks. Sellel kuul toimuvate sündmustega soovime tõsta enam esile eesti
keelt, selle ilu ning tähtsust.
6. märtsil viis Andriela
Rääbis Tartu Ülikoolist läbi
loengu 6.-9. klasside õpilastele teemal „Suulise kõne
uurimine: viisakusküsimu-

sed telefonivestlustes“.
Lisaks osalevad Vasta
Kooli õpilased märtsikuus
kirjandivõistlusel, võtavad
osa luulevõistluse tänuüritusest, lahendavad e-etteütlust, koostavad ilusate
sõnade stendi, kirjutavad
fantaasiajutte ja muistendeid ning lisavad juurde illustratsioone.
4.-22. märtsini toimub fotovõistlus „Mina ja raamat“,
millest võivad osa võtta ka
kõik Viru-Nigula valla täiskasvanud. Osavõtuks tuleb
teha selfi endast ja raamatust, mida hetkel loetakse
või soovitakse lugema hakata ning saata see Vasta Kooli
Facebook`i lehele.
Eesti keele kuu viimasel
nädalal korraldame eesti
keele teemalisi viktoriine.
Alates sõbrapäevast osalevad Vasta Kooli 1. ja
2. klassi õpilased Räpina
Aianduskooli tomatikasvatusprojektis. Tänaseks on
väikestest taimekestest sirgunud juba kenad taimed.
Edu nende kasvatamisel
ning loodame, et enne suvevaheajale minekut saavad
lapsed omakasvatatud taimede vilju maitsta.
Tublid on olnud Vasta
Kooli laulukoorid. Lisaks
ohtrale harjutamisele koolimajas on osaletud mitmetes
laululaagrites ning ettelaulmistel. Eesmärgiks on jõuda
sellel suvel toimuvale üldlaulu- ja tantsupeole. Hoiame pöialt!
Kenaks traditsiooniks on
saanud ka igakuine sünnipäevalaste
õnnitlustseremoonia. Jätkame seda ka
edaspidi.
HUVIJUHT KRISTA LEPPIK

Niidukitest lumesahani – LEI OÜ on tööks valmis!
Lühikese ja konkreetse ettevõtte nime taga peidab ennast ka üks üsna konkreetse
jutuga tubli kohalik ettevõtja Indrek Tapner. Virumaa
Koostöökogu vestles Indrekuga märtsi alguses, kui ta
parasjagu lumesaha roolis
oli. Aga sahk sai mõneks
hetkeks peatatud ja intervjuu kärmelt peetud, et töösse
pikka pausi ei tuleks ja kõik
inimesed turvaliselt koju
jõuaksid. Head lugemist!
Alustuseks natuke Teist
– olete Türi ja Järvamaa
maamajanduskoolide
taustaga. Kas see valdkond oli teadlik valik õppima asumisel?
Isa tegeles põllumajandusega ja selles mõttes oli
tegemist teadliku valikuga,
et isa eeskuju oli olemas.
Kindlasti mitte peale sunnitud valik, aga võib-olla natuke suunatud. Ja ma pean
ütlema, et ma olen täna selle
valikuga rahul.
Kuidas oma ettevõtte loomiseni jõudsite? Mis innustas?
No vaatasin isa kõrvalt, et

ta saab sellega hakkama ja
tundus, et saaksin ise ka.
Ja tundub, et sain ka. 2015
alustasin ja siiamaani olen
toimetanud ja hakkama saanud.
Mis ettevõtte nime taga
peitub, kui see saladus ei
ole?
(Naerab) – Ei ole saladus.
See on lihtne – minu, minu
elukaaslase ja tütre eesnimetähtedest koostatud lühend.
Mis ettevõtjana kõige keerulisem tundub?
Hmm … Takistus on
võib-olla tööjõu leidmine. Laienemisplaane tehes
olen naaberettevõtjate käest
kuulnud, et pole väga leida. Inimesi on küll rohkem
kui Võrumaal, aga töötajate
leidmine on ikkagi keeruline. Kui teenustega laienema
hakkan, siis pean sellega arvestama.
Mida oma töö juures kõige
enam naudite?
Kõige enam on see ikkagi
vabadus, mida ettevõtjaks
olemine annab. Et kui talvel
lumelükkajana sai jaanuari-

kuus veri ninast väljas ööd
kui päevad saharoolis istuda, siis pool veebruarit oli
päris mõnus lihtsalt puhata.
Ei pidanud muretsema, et
pean ikka kuhugi minema,
palgatööl on teistmoodi.
Mis projektidega olete Virumaa Koostöökogu juurde jõudnud – kas laienemine on olnud või tõotab
tulla edukas?
Seadmete soetamine on see,
milleta alustada ei oleks
saanud. Esimese projektiga
ostsin niidukid ja lumesaha, mis on hooajaliste tööde
jaoks ja teisega frontaallaaduri, kopa ja käru, millega
saab siis tegelikult aastaringselt teenust osutada. Ja
laienemise osas on nii, et
kui Viru-Nigula vallas kuulutati välja hange lumelükkamisteenuse osutamiseks,
siis oli kolm teenusepakkujat ja kolm piirkonda, mida
katta. Niitmisteenust tegin
eelmisel aastal nii Jõhvist
Iisakuni kui Jõhvist Narvani riigimaanteedel. Ja sel
aastal ilmselt tuleb ka kogu
Viru-Nigula piirkond niitmisteenuse osas meie ette-

võtte hallata. Seega tundub,
et olen energia paigutanud
õigesse kohta.
Kas lisaks rahalisele toetusele on Virumaa Koostöökogu võrgustiku mõttes
Teile ettevõtjana samuti
toetav?
On. Olen oma teenuseid
osutanud näiteks Liimala
kämpingus ja Purtse sadama
ehitusel. Kuna see organisatsioon toetab piirkonna ettevõtjaid uute ettevõtete loomisel ja teiste arendamisel,
kes siis omakorda tekitavad
juurde meile tööobjekte, siis
ma ütleksin, et meie ettevõtte kasu on üsna konkreetne.
Mis on järgneva viie aasta
plaan ettevõtte kontekstis?
Plaanin veel laieneda ja palgata juurde töötajaid. Üks
traktor on plaanis kindlasti
juurde osta.
LEI OÜ
Indrek Tapner,
indrek.tapner@gmail.com
MTÜ Virumaa
Koostöökogu
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Kellukese lasteaias tähistati
Eesti Vabariigi sünnipäeva

Kunda lasteaias Kelluke toimus reedel, 22. veebruaril
meie kalli kodumaa 101. sünnipäevale pühendatud kontsertaktus, mille korraldas Sipsikute rühm. Lapsed laulsid
ja tantsisid isamaa auks. Sipsikud kostitasid kõiki omaküpsetatud muffinitega, mis olid kaunistatud väikeste sinimustvalgete lipukestega.
ELLE TÜRKEL

Kellukese lasteaia lapsed naistest

Meie 5-7- aastased lapsede arvasid nii:
Naine on ema ja vanaema. Naised käivad köögis koristamas ja süüa tegemas. Naise tunneb ära, sest tal on ripsmed värvitud ja küüned lakitud. Naistel on sõrmused ja
kõrvarõngad. Naised käivad peol ja tantsivad meestega.
Naised on head, kui nad pole kurjad. Sest vahel nad on
kurjad, kui lapsed pahandust teevad. Õpetaja on naine ja
raamatukogutädi on ka naine.
ALLIKAS: LASTEAED KELLUKE.

Puurmani laulupäev. Foto: Krista Leppik

Puurmani laulupäev
12. veebruaril toimus Puurmani mõisakoolis V ansamblite
ja solistide laulupäev. Vasta Kool on sellel päeval osalenud
neli korda.
Laulupäeval esinesid mõisakoolide lauljad erinevatest Eesti paikadest. Laulude teemaks oli kodu, kodumaa, sõprus ja pere. Ette kanti 27 ilusat laulu.
Meie kooli ansambel laulis Tiina Kippeli „Virumaa” laulu
ja Hanna Brita Luik Riine Pajusaare laulu „Lugu”. Hanna
Brita sai väga kiitva hinnangu oma heliseva hääle ja stiilipuhta esituse eest. Iga esineja pani ka Eesti kaardil oma
kodukohale väikese südame.
Külalisena osales sel aastal Kristiina Ehin, kes mõtiskles
kontserdil kuuldud laulude üle ja rääkis oma loomingust
ning ansambli „Naised köögis” tegemistest. Laulsime kõik
koos tema sõnadele kirjutatud armsaid laule.
Laulupäevast on saamas tore traditsioon vabariigi aastapäeva tähistamiseks.
MARET SALK
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„Vaesed ja vallatud viiekümnendad“ Aseri rahvamajas
Viiekümnendate Aseri. Vabrikuviled,
põlevkiviving,
passikontroll, mere kohal
taevas sähvivad prožektorikiired, suhkrusabad, reproduktor posti otsas – need
on mõned märksõnad, mis
kuuluvad sellesse aega. Samas oli see aeg õnnelik, sest
sõda oli läbi ja elu läks jälle
käima. Sündis meie viiekümnendate põlvkond.
Neid aegu üritasime meelde tuletada ja näidata veebruari keskel Aseri rahvamajas korraldatud stiiliõhtul.
Alustasime sellest, et palusime eakamatel aserlastel tuua
slaidiprogrammi jaoks vanu
fotosid noorusajast. Meil on
ju rahvast igast ilmakaarest
ja seetõttu sai tulemus põnevalt kirju. Nooremad peo-

lised vaatasid huviga toonaseid tualette ja soenguid,
vanemad õhkasid kuldse
noorusaja järele.
Kogu õhtu jooksul kõlas
retromuusika nii plaadilt kui
elavas esituses. Tuletasime
meelde, mis tantse tollal
meie klubis tantsiti ja näiteringi toel elustasime isegi
poliitloengu, mis noortel pahatihti enne tantsupidu tuli
ära kannatada. Rahvamaja
fuajees rippus kolhoosikorda ülistav loosung, mille all
„Eideratta“ naiste ja näiteringiga ka väike kihutuskoosolek maha peeti.
Toonaseid laule ja pillilugusid laulsid meie ansamblid ja mängis kapell. Kui
peokülalised kõiki esinemisi muidu sooja tähelepanuga

Kui mood sai näidatud,
esinemised esinetud, kooslaulmised lauldud ja lõbusa
viktoriiniga filmimuusikast
oldi ühelpool, läks lahti
tants Anatoli Zamahhovi
mängitud ja lauldud retrolugude järgi.
Rahvas nautis meie viiekümnendate pidu mõnuga.
Andis ju väike stiilimuutus
riietuses ka käitumisele vabadust ja vallatust juurde.
Kordi ja kordi vaadati üle
slaidiprogrammi viiekümnendatest, mil siia kerkisid
esimesed „kõigi mugavustega“ majad ja kõik oli alles
ees.
kuulasid, siis kolmes järgus
nähtud moedemonstratsioon
võeti vastu tormilise aplau-

siga. Viiekümnendate mood
liivakellafiguuri ja ultranaiselikkusega on kahtlemata

GALINA SIMONIŠ

ka täna kaunis vaadata ning
muudab kandjagi naiselikumaks ja õilsamaks.

ASERI RAHVAMAJA
KUNSTILINE JUHT

Õppus Kevadtorm tuleb taas

TEADE

Tulemas on töö- ja karjäärimess

16. aprillil kell 12.00-15.00 toimub Rakvere Spordikeskuses (Kastani 12, Rakvere) Lääne-Virumaa töö- ja karjäärimess „Kujunda oma tööelu teadlikult“.
Oodatud on kõik, kes soovivad leida tööd ja on huvitatud sellest, mis toimub nii Lääne-Virumaa kui kogu Eesti tööturul.
Messil on hea võimalus tulevaselt tööandjalt uurida, millised
on tema ootused ja võimalused.
Avatud on ka karjääriala, kus saab vastuseid oma küsimustele, sh välismaal töötamise ning ettevõtlusega alustamise kohta.
Sellest aastast jagatakse karjäärinõu ka koolinoortele.
Oma esindustega on messil väljas mitmed koolid ja töötukassa partnerasutused, kuulata saab põnevaid ettekandeid, kuidas oma tööelu kujundada, võimalusi parandada ja millised on
vähenenud töövõimega inimese võimalused tööturul.
Päeva juhib Tarvo Sõmer.
Üritus on kõigile huvilistele tasuta.
Kohtumiseni messil!
KRISTI MOLDAU

TÖÖTUKASSA LÄÄNE-VIRUMAA OSAKONNA JUHATAJA

Kunda linnas Võidu tänava
ajutine sulgemine liikluseks
Viru-Nigula Vallavalitsus andis 7. märtsil korralduse nr 59,
millega lubati osaliselt sulgeda liikluseks Kunda linnas Võidu
tänav.
Võidu tn suletakse Selja tee ja Kasemäe tn vahelisel alal 1.
aprillist 30. septembrini 2019 või kuni Võidu tn rekonstrueerimistööde lõpuni.
Ümbersõit korraldatakse Jaama tn kaudu ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega.
Vallavalitsuse korraldus liiklusskeemiga on Viru-Nigula
valla veebilehel: https://viru-nigula.ee/
VNT

Üksi elava pensionäri toetus
Juba kolmandat aastat saavad üksi elavad pensionärid oktoobrikuus nn. üksi elava pensionäri toetust. 115 euro suuruse toetuse maksab Sotsiaalkindlustusamet ilma taotluseta kõigile,
kes vastavad 1. aprillist kuni 30. septembrini kolmele tingimusele:
• on kogu sellel perioodil vanaduspensionieas;
• elavad rahvastikuregistri andmetel üksi;
• kelle kättesaadav pension on väiksem, kui 540 eurot
(2019. aastal).
Et oktoobrikuus toetus kindlasti üksi elava vanaduspensionärini jõuaks, soovitame juba praegu veenduda, et alates 1. aprillist kõik need tingimused täidetud on.
Rohkem infot toetuse kohta leiab Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0.
MERLE SUMIL-LAANEMAA

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI HÜVITISTE OSAKONNA NÕUNIK

Kaitsevägi korraldab 29.
aprillist 17. maini õppuse
Kevadtorm, millel osaleb
rohkem kui 9000 võitlejat
Eestist ja liitlasriikidest.
Kolm nädalat kestval õppusel kontrollib kaitsevägi
lahingplaanide
sünkroniseeritust, juhtimistasandite
vahelist koostööd ja üksuste
valmisolekut lahingülesannete täitmiseks. Õppusel on
peamine treenitav üksus 1.
jalaväebrigaad.
Tänavu langeb Kevadtormi põhiraskus suuresti just
Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka
Harju- ja Jõgeva maakondi.
Õppuse põhitegevus toimub
Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi,
Toila, Vinni ja Viru-Nigula
valla ning Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna
territooriumitel. Kevadtormi intensiivseim osa kestab
2.-10. maini.
Õppuse ajal liigub üle
kogu Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe- ja liitlaste

tehnikat, mis võib kaasa
tuua ajutisi liikluspiiranguid. Seetõttu tuleks õppuse
toimumise vältel olla liikluses tavapärasest tähelepanelikum ja jälgida muutuvaid
liikluskorraldusi.
Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad erinevaid imitatsioonivahendeid,
sealhulgas paukpadruneid,
õppegranaate ja valgusrakette. Olgugi et Kevadtormil
ei kasutata lahingmoona,
võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes
palju kahju. Leides õppuse
alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks
seda mitte mingil juhul ise
puutuda! Sellises olukorras
jätke meelde leitud eseme
asukoht ja teavitage sellest
koheselt õppusel osalejaid
või häirekeskust telefonil
112.
Rasketehnika, lennuvahendite ja imitatsioonivahendite kasutamine tekita-

vad tavapärasest rohkem
müra. Kuna valjud helid
võivad häirida nii lapsi kui
koduloomi, palub kaitsevägi
hoida võimalusel õppuste
piirkondades mürapelglikud
loomad siseruumides ning
selgitada lastele toimuva
põhjust.
Õppusel osalejad teevad
omalt poolt kõik võimaliku,
et vältida kahjusid taristule.
Paraku pole alati võimalik
kahjustusi täielikult ennetada või välistada. Kui kellegi omand on õnnetu juhuse
tõttu saanud kannatada, siis
palub kaitsevägi fikseerida
nii vahejuhtumi kui võimalusel kahju tekitaja (masina
number, üksuse- või kaitseväelase nimi) ning võtta
ühendust õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum
lahendatakse. Informatsioon
tuleb edastada telefonil
5696 1267 või e-posti teel
kevadtorm@mil.ee.
Kaitsevägi kaardistab tek-

kinud kahjusid ka ise, märgistades kahjustada saanud
ala spetsiaalse kollase lindiga. Lindil on välja toodud
kahjustuse identifitseerimiseks vajalik teave, mistõttu
palume selliseid märgistusi omaalgatuslikult mitte
eemaldada.
Kaitsevägi annab endast
parima, et mitte liigselt
häirida õppuse ala elanike
argielu ja vajadusel olla olemas olukordade selgitamiseks. Küsimuste ja tagasiside korral pöörduge julgelt
õppuse alal ringi liikuvate
„CIMIC“ märgistust kandvate osalejate poole.
Võimaldades kaitseväel
harjutada oma kodukandis, annate sellega olulise
panuse Eesti riigikaitsesse.
Täname Teid toetuse eest
ja jääme lootma meeldivale
koostööle!
KAITSEVÄE PEASTAAP

Kraavi Põllumajandus pälvis tunnustuse
Viru-Nigula
vallavalitsus
tunnustas Kraavi Põllumajandus OÜ-d ettevõtluse ja
maaelu arendamise eest.
Kraavi Põllumajandus on
pereettevõte, mille eesotsas
on perekond Luik. Tänasel
päeval toimetab farmis kolm
põlvkonda. 1993. aastal tegi
talupidamisega algust praegu 73-aastane Leonora, kes
tänagi jõudumööda farmis
askeldab. Seitse aastat hiljem
liitus tiimiga poeg Alvar, kes
ettevõtte eestvedamise peagi enda peale võttis. Mõne
aasta pärast tuli abikaasale
toeks ka Birgit, kelle ülesanneteks jäi kõik, mis puudutab pabereid ja asjaajamist.
Juba üheksandast eluaastast
on põllutöödel suureks abiks
perepoeg Jan Erik. Tänaseks
on ta juba 18-aastane staažikas põllumees, kes aasta pärast on lõpetamas Olustvere
Teenindus- ja Maamajanduskooli põllumajanduse eriala.
2018. aastal tehti suurem investeering ja ehitati uus lüp-

silaut koos lüpsiplatsiga. Laut
mahutab 298 looma ning
korraga saab platsil lüpsta
24 lüpsilehma. Investeeringut plaanides mõeldi pikalt
ja põhjalikult, kas minna
edasi või hakata otsi kokku
tõmbama. Nagu teada, ei ole
viimased aastad olnud piimakarjakasvatust soosivad,
kuid otsustati võtta siiski risk
ning tegevust jätkata. Uue
lüpsilauda ehitamine lõi paremad tingimused nii loomadele kui nende talitajatele.
Täna toimetab farmis lisaks
Luige perele kaks lüpsjat,
kaks karjakut, vasikatalitaja
ja veterinaararst. Sel aastal
otsib ettevõte oma kollektiivi traktoristi. Kui kellelgi
on huvi uue farmi töös kaasa
lüüa, siis võtke ühendust peremehega.
Ilusat kevadeootust!
VNT
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Algab loomatoetuste taotlemine
Loomakasvatuse
üleminekutoetuse ja
piimalehma kasvatamise otsetoetuse
taotlusi on tänavu
võimalik PRIAle esitada 2.-21. märtsini.
Ka käesoleval aastal
saab taotlusi esitada
ainult elektrooniliselt
e-PRIA vahendusel.
Piimalehma kasvatamise
otsetoetust saab taotleda
loomapidaja, kelle nimel on
põllumajandusloomade registri andmetel 2. märtsi seisuga kuni 400 piimatõugu
lehma. Kuna taotlemine on
loomade arvu põhine, siis
loomi saab asendada. Taotlusalune arv piimalehmi tuleb karjas pidada vähemalt
8. maini ja selle kuupäevani
ei tohi ühelgi päeval karjas
olla rohkem kui 400 piimalehma. Toetuse saamisel on
oluline, et kõikide karjas
olevate
piimalehmadega
toimuvatest
sündmustest
teavitatakse põllumajandusloomade registrit ettenähtud
aja jooksul, hilinenud teavituste korral ei loeta looma toetusõiguslikuks. Kui
taotlusaluste piimalehmade
arv peaks vähenema see-

tõttu, et loom liigub karjast
välja mittevääramatu jõu
põhjusel nt. lihakombinaati,
tuleb taotlusel taotlusaluste
loomade arvu esimesel võimalusel vähendada. Piimalehma kasvatamise otsetoetuse taotlust saab esitada ka
hilinenult 22. märtsist kuni
15. aprillini, kuid sel juhul
vähendatakse toetust 1% iga
hilinetud tööpäeva kohta.
Ammlehma kasvatamise
üleminekutoetust saab lihatõugu või lihatõuga ristamisel saadud veiste eest,
kes on 2. märtsi seisuga
vähemalt kaheksa kuu vanused. Toetuse taotlemine
on loomapõhine ja taotlusaluseid ammlehmi ei saa
asendada. Ka selle toetuse
puhul kehtib taotlusalustele ammlehmadele karjas
pidamise periood 8. maini.
Kui taotlusalune ammlehm
peaks
pidamisperioodil
karjast välja minema mittevääramatu jõu põhjusel nt.
kombinaati, tuleb see loom
esimesel võimalusel taotlusel taotlusaluste loomade
hulgast maha võtta.
Ute kasvatamise üleminekutoetust saab taotleda vähemalt kümne ute kohta, kes
on taotleja nimel registreeri-

tud hiljemalt 2. märtsi seisuga ning on hiljemalt 27.
aprilliks ühe aasta vanused.
Kuna taotlemine on loomade arvu põhine, siis loomi
saab asendada. Taotluses
näidatud arv toetuse nõuetele vastavaid uttesid tuleb
karjas pidada vähemalt 8.
maini. Kui taotlusaluste uttede arv peaks vähenema
seetõttu, et loom liigub karjast välja mittevääramatu
jõu põhjusel nt. lihakombinaati, tuleb taotlusel taotlusaluste loomade arvu esimesel võimalusel vähendada.
Kõik taotlused tuleb esitada elektrooniliselt e-PRIA
vahendusel
E-PRIA kasutamiseks on
taotlejal vaja ID-kaarti
koos kehtivate sertifikaatide ja PIN koodidega või
mobiil-ID’d. Toetuste taotlemisel kuvab e-PRIA iga
kliendi puhul tema taotlemisel aluseks olevad andmed.
Kui taotleja nimel on põllumajandusloomade registris
toetuse nõuetele vastavaid
loomi, siis need andmed
kuvatakse taotlusvormi lisainfosse, lisaks ka olemasolevad toetusõigused. Taotluse täitmisel on suureks
abiks see, et e-PRIA annab
taotluse täitjale võimalikest

vigadest teateid ja juhib täitmist vajavatele lahtritele tähelepanu juba enne taotluse
esitamist. See aitab vältida
vigu ja teeb taotluse menetlemise ladusamaks. Taotluse
esitajatele on abiks lisamaterjal „Abiks taotlejale“.
E-PRIA teenuste kasutamise juhendid leiab PRIA
veebilehelt
taotlusvooru
materjalide hulgast (www.
pria.ee → Toetused →
Loomakasvatus),
samuti on abiinfo kättesaadav
e-PRIAs
samm-sammult
toiminguid tehes. Vajadusel
saab abi PRIA otsetoetuste
infotelefonil 737 7679.
PRIA maakondlikes teenindusbüroodes on kliendiarvutid ning kliente aidatakse e-PRIA kasutamisel.
Bürood on avatud E – N kell
9.00 – 16.00, reedeti suletud. Soovitame büroosse
tulles endale aeg broneerida
PRIA kodulehel: www.pria.
ee/broneering
PRIA soovib edukat ja
ladusat taotlemist!

Suukorv kurjale koeraomanikule?
On kolmapäev, 20. veebruar, keskpäev. Õues särab
päike, õhk on karge. Olin
eelmisel päeval igavesele
teele saatnud oma väga lähedase inimese. Hing kaunis
hell. Võtan koera rihma otsa
ja lähen jalutama. Liigun
mööda Koidu tänavat paarisnumbritega majade poolt.
Teisel pool on kõnnitee jääkonarusi täis ja libe. Kohati
on tänavale lükatud lumevall, kõnnin siis autotee servas. Koer jookseb mööda
mururiba.
Möödun majast, mis on
enne endist ehitusmaterjalide poodi. Aed on ümbritsetud kõrge hekiga. Umbes
poole aia pikkuse pealt kuulen koera haukumist. Minu
peni hüppab paar korda aia
poole. Aiani jääb vähemalt
meeter. Minu kutsu haugub
teisele koerale vastu, tüdineb ja liigub edasi. Me ei
seisatu. Koer aias paugub
edasi. Olen aiast peaaegu
möödas, kui kuulen mehe
karjumist: „Mis te kõnnite
siin? Siin pole kõnniteedki.“
Minu koer tõmbab mind

edasi. Hüüan üle õla: „Milles asi?“ Ma ei näe ei koera
ega peremeest, nad jäävad
mu selja taha ja heki varju.
Mees vastab: „Mis te ärritate minu koera?“ Liigun
edasi, ei ole ju mõistlik koos
koeraga tagasi minna. Raputan vaid pead ja kõnnin
Kukerpalli mäest alla randa.
Olen sellisest rünnakust
häiritud. Mõtlen: „Mis see
oli?“ Tagasi läheme mööda
jõekallast, piki kergliiklusteed. Seal, kus vana prügila
juurest keerab tee Lähta lagedale, peatub pruun kastiga
džiip. Keegi mees ronib autost välja ja jääb ilmselgelt
mind ootama. Mõtlen, et
keegi soovib vast teed küsida. Manan näole viisaka
naeratuse. „Mis teile nalja
teeb?“ kõlab äkki valjult
mehe suust. Edasi järgneb
midagi, millest minu mõistus keeldub aru saamast.
Jõuan vaid öelda: „Ah, see
olete teie!“ Meelde jääb ähvardus: “Kui te veel tulete
ja mu koer aiast üle või läbi
pääseb, siis ma ei tea, mis
teie koerast ja teist saab!“

Proovin üle kisa karjuda ja
selgeks teha, et ma ei ole
harjunud, kui mingi mees
mind tänaval ründab. Mees
kisas vastu: „Ma ei ole
mees. Mu koer ründas teid!“
Jutt kiskus täisjamaks. Vestluseks või aruteluks ei saanud seda nimetada. Olin sügavalt traumeeritud. Pisarad
hakkasid voolama. Kõndisin
minema. Tundus, et mees
sai ka oma õnnetunde kätte.
Vähemalt ei jälitanud mind
enam. Olen siiani hämmingus ja solvunud säärasest
käitumisest
täiskasvanud
mehe poolt. Meenub lause:
„Ära karda looma, karda
inimest“. Tekkis küsimus:
mida mina tegin valesti?
Ruth Kaljund
Viru-Nigula vallavalitsuse
keskkonnaspetsialisti Heiko Källo kommentaar:
Viru-Nigula valla koerte ja
kasside pidamise eeskirja §
4 lõige 1 ütleb, et koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel
suukorviga, tagades kaas-

kodanike ja teiste loomade
ohutuse. Eespool kirjeldatud situatsioon leidis aset
valla maal, kus seaduse järgi
ei ole lemmikloomaga viibimine keelatud. Koidu tänava paarisnumbritega majade
poolne kõnnitee on halvas
seisus, kuid asub valla maal.
Olgu öeldud, et suvel teostatava Koidu tänava teeremondi käigus kaotatakse ära
paarisnumbritega majade
poolsed kõnniteed. Nende
asemele luuakse haljasalad.
Soovin kõikidele vallakodanikele üksteisemõistmist
ja rahulikku meelt. Ka mina
lugesin ühe ilusa päeva
hommikul mõttes rahulikult
kümneni, kui nägin aknast,
et talv on ennast uuesti ilmutanud. Vaatamata sellele,
et käes on märts, on meie
tublid hooldustöölised juba
mitu kuud talihooldustöödega rasket vaeva näinud,
tehes seda kiiduväärt tööd
nii öösel kui päeval. Olgem
mõistvad ka nende suhtes.

KUULUTUSED

Rannakalurite Ühing
kuulutas välja kevadise taotlusvooru

Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ (tegevuspiirkond Võsult Narvani) – võtab vastu projektitoetuste
taotlusi läbi e-PRIA 27. märtsist kuni 3. aprillini 2019
järgmistes tegevussuundades:
I tegevussuund - kalapüügi- või vesiviljelustoodete
väärindamine või turustamine;
II tegevussuund - majandustegevuse mitmekesistamine;
III tegevussuund - kalasadamate uuendamine;
IV tegevussuund - koelmualade loomine ja taastamine;
V tegevussuund - sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi
edendamine.
Täpsem info meetmete ja toetuse taotlemise tingimuste
kohta:
http://www.vrky.ee/abiks-taotlejale
Rohkem infot tel 5330 3930 või e-kirjaga info@vrky.ee

Avatud on kohaliku omaalgatuse
programmi maakondlik toetusvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Toetust saavad taotleda avalikes huvides
tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles
liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik
ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui
poole.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 2000 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (VIROL) e-posti
aadressil: moonika.aruvainu@virol.ee hiljemalt 1. aprillil 2019 kella 16.30-ks.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning
taotluse koostamise juhendid on üleval VIROL-i kodulehel aadressil: https://www.virol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm
Lisainfo: Moonika Aruvainu, VIROL-i arendus- ja väliskoostööspetsialist, tel 524 3927, e-post: moonika.aruvainu@virol.ee

Avatud on kogukondliku turvalisuse
maakondlik toetusvoor

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru
eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad
on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus
igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise
kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas
ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele
ja kuritegudele.
Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus
toetatakse taotlusi, mis:
• edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise
elukeskkonna loomisel;
• suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
• aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.
Taotlejaks võivad olla:
• Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühing ja
sihtasutus, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei
ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus;
• vabatahtlikku päästekomandot pidav kohaliku omavalitsuse üksus.
Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.
Lisainfo: Sirli Kapper, VIROL-i turvalisuse ja rahvatervise spetsialist, tel 325 0115, e-post: sirli.kapper@virol.ee

Hajaasustuse programm läheb taas käima
Lääne-Virumaal avatakse
hajaasustuse programmi
2018. aasta voor 2019. aastal 11. märtsil.
Nagu varasematel aastatel,
nii ka sel aastal on toetuse
taotlemise põhitingimused
samad, st
taotleja alaline elukoht
rahvastikuregistri andmetel
peab olema sama majapidamine, millele toetust taotle-

takse, avaldaja peab elama
hajaasustusega maapiirkonnas ning sissekirjutus toetust taotlevasse majapidamisse ei saa olla hilisem kui
01.01.2019.
Programmist toetatakse
järgmisi valdkondi:
• veesüsteemid
• kanalisatsioonisüsteemid
• juurdepääsuteed

• autonoomsed
teemid.

elektrisüs-

Hajaasustuse
programmi
rahastatakse Eesti riigi ja
kohalike omavalitsuste eelarvetest. Toetuse summa,
mis on 67% konkreetse
toetusprojekti abikõlblikest
kuludest, tuleb 50% riigilt
ja 50% kohalikelt omavalitsustelt.

Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja
kaastaotleja rahaline oma- ja
kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab olema
vähemalt 33%.
Maksimaalse
toetuse
summa arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus
2014-2018
hajaasustuse
programmist saadud toetuste

5

summa veevarustussüsteemide-, kanalisatsioonisüsteemide-, juurdepääsuteede
või autonoomsete elektrisüsteemide parandamiseks.
Taotlusi võetakse vastu
alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluse esitamise lõpptähtaeg on 13. mai 2019. a.
Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid

on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK)
kodulehel https://www.rtk.
ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
Programmi kontaktisik:
Marit Laast marit.laast@
viru-nigula.ee tel 32 29 631.
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Meie taekwondo sportlased
saavutasid neli Eesti meistritiitlit

SPORT

Reelica Hanson tuli Eesti meistriks

2.-3. märtsini Tallinnas toimunud lauatennise Eesti
meistrivõistlustel võitis Aseri SK mängija Reelica Hanson kuldmedali naispaarismängus koos Kätlin Latt`iga
(LTK Kalev).
Lisaks võidule naispaarismängus saavutas Reelica kolmanda koha naiste üksikmängus ning naasis Eesti täiskasvanute meistrivõistlustelt kahe medaliga.
VNT

Kunda Ühisgümnaasiumi
õpilased osalesid edukalt
kergejõustikuvõistlustel

Rakvere kiirjooksupäeval 21. veebruaril testiti noorte
võimeid 60 m madallähtest ja 40 m lendlähtest. Parimad
selgitati kahe distantsi aegade liitmise teel. Lisaalana oli
kavas 60 m tõkkejooksud.
U14 vanuseklassis saavutas Rihhard Vodja I koha,
Nora Aron U16 vanuseklassis II koha ja Britte Karu
U14 vanuseklassis III koha. 60 m tõkkejooksus saavutas
Rihhard Vodja I, Britte Karu II ja Nora Aron II koha.
Võistlustel osalesid veel Amelia Petrov, Aleks Lehmus,
Romet Dõba ja Alex Larionov.
“Sportland SPRINT” toimus 23. veebruaril Tartus.
Võistluste programmi kuulus sprindi mitmevõistlus (60
m jooks + 200 m jooks) ning lisaalana 300 m jooks.
Kundast tegid kaasa neli noort. Sprindi mitmevõistluses
saavutas Rihhard Vodja III koha, Britte Karu U14 vanuseklassis V koha, Nora Aron VI koha ja Aleks Lehmus
10. koha.

Eesti neljandate lahtiste võitluskunsti mängude
raames toimusid 15.-17.
veebruarini ka Eesti WT
Taekwondo meistrivõistlused. Kundast osales erinevates kategooriates (lapsed,
kadetid, juuniorid ja täiskasvanud) 19 sportlast. Spordiklubina saavutasime 15
poodiumikohta, statistiliselt
neli Eesti meistritiitlit, seitse
hõbemedalit ja neli pronksmedalit.
Eesti meistriteks tulid
Hardi Heero, Violetta Mitjuhhina, Emilia Danilova
ja Tsergo Tsilk. Teise koha
saavutasid Daniil Rogožkin, Anete Alice Orumaa,
Kristina Jakovleva, Andrei
Aksjonov, Artur Ukolkin,
Ken Ander Melter ja Mihkel
Takk. Pronksmedalid tõid
koju Karina Jakovleva, Erik
Šumilov, Chris Peterson ja
Samantha Kadõmova.
Kõik osalejad olid tublid
ja võitlesid väga hästi, kuigi
kaotuse pidid vastu võtma
Kert Saar, Mohamad Aljabr,

Richard Uustalu ja Mario
Leskinen. See tähendab
sportlaste jaoks raskemaid
treeninguid ja tõsisemat ettevalmistust.
Võistkond tänab abitreener Ronald Smorodinit
sportlaste sekundeerimisel
ja nende ettevalmistamisel võistluseelsel perioodil.
Peale Ronaldi oli võistkonnal tribüünidel kaasas tubli
ja motiveeritud toetajaskond
sportlastest, lapsevanematest ja fännidest, kes samuti
aitasid sportlaseid soojendada ja võitluseks valmistuda.
Täname Eesti Taekwondo
Föderatsiooni sujuva ja hea
võistluse korraldamise eest!
Täname ka kõiki klubisid,
kes oma osalemisega tekitasid tugeva konkurentsi
sportlaste seas! Suured tänusõnad Kunda spordikeskusele ja Viru-Nigula vallale
suurepäraste treeningvõimaluste ja transpordi eest!
MARKO LEVTŠENKO

Viru-Nigula valla võistkond
võistles edukalt talimängudel

Noori treenib Meelis Kari.
VNT

Aseri tiigil toimusid Eesti sünnipäeva
tähistamiseks kalapüügivõistlused

23. veebruaril Aseri tiigil toimunud kalapüügivõistlustel
pingutati selle nimel, kellel õnnestub püüda kala, mis on
kõige lähemal kaalule 101 grammi.
Tulemused:
Mehed
1. Valeri Bazarov.
2. Valeri Volnov.
3. Sergei Šipilov.
Naised
1. Olesja Pelepelina
Lapsed
1. Gleb Jemeljanov.
2. Mihkel Jagant.
3. Karalina Jefimova.
Kõige lähemal oli Valeri Bazarovi püütud 52-grammine
kala.
VNT

VÄLJAANDJA: Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107. http://viru-nigula.ee
TRÜKIKODA: Printall AS
TIRAAŽ: 2000
TOIMETAJA: Meeli Eelmaa
KÜLJENDAMINE: Ajakirjastus OÜ
REKLAAMI TELLIMINE: reklaam@viru-nigula.ee
LOE INTERNETIST: http://viru-nigula.ee/ajaleht-2019

2.-3. märtsini toimusid Kadrinas ja selle ümbruses 35.
Eesti omavalitsuste talimängud. Viru-Nigula valla
võistkond oli väljas hästi
komplekteeritud võistkonnaga. Kokku esindas meie
valda erinevatel spordialadel 53 sportlast.
Olime esindatud kaheksal
spordialal: murdmaasuusatamises, mäesuusatamises,
lauatennises, kabes, males,
ujumises, meeste korvpallis
ja juhtide võistlusel.
Üksikaladelt saavutasime kõige parema tulemuse
lauatennises – spordialal,
mis eelmisel aastal tõi meile samadel mängudel vabariikliku esikoha. Sel aastal
olid ootused samuti kõrged,
kuigi meil ei õnnestunud
välja minna kõige tugevamas koosseisus. Võistkonnas täitis tüdruku koha noor
Angela Laidinen, kes võitles
väga vapralt ja sai vanemate
konkurentide vastu mängides väärt kogemuse. Tänu
meie esinduse ühtlasele tugevusele jõudis võistkond
siiski finaali, kus peeti väga
pingeline kohtumine Põhja-Pärnumaa vallaga. Määravaks said meie esireketite
Kert Räisi ja Tatjana Tšistjakova oskused otsustavatel
momentidel. Viru-Nigula
vald võitis lauatennises teist

aastat järjest esikoha, sel
korral oli võistlustules 27
omavalitsust.
Teistest
võistlusaladest
olime edukaimad mäesuusatamises, kus kokkuvõttes
saime kõrge 5. koha. Sealjuures tegid hea esituse vallavalitsuse töötajad: N35
vanuseklassis saavutas Kristi Jõemets 7. koha ja Marit
Laast 10. koha. Eelmisel
sügisel alustas Kunda ÜG-s
malering. Tänu lauamängudes omandatud mänguoskustele said Oliver Soomre, Oskar Soomre, Amelia
Petrov ja Elis Anete Saksman võimaluse esindada
Viru-Nigula valda talimängudel ning tegid seda väga
edukalt. Male ja kabe võistkonnad saavutasid võrreldes eelmise aastaga parema
tulemuse - males 10. koha
ja kabes 13. koha. Mõlemal
alal oli väljas 20 võistkonda. Siinkohal kiitus tublidele noortele, kes lühikesest
mängupraktikast hoolimata
tulid valda esindama.
Meeste korvpallis toimus
20. jaanuaril eelturniir Kunda spordikeskuses, kus saavutatud alagrupi 2. koht tagas meile pääsu finaali, Eesti
16 parima võistkonna hulka.
Finaalturniiril olid meie
vastaseks väga tugevad,
peamiselt endistest korv-

palli meistriliiga ja tänastest
esiliiga mängijatest koosnevad võistkonnad. Meie SK
KNT baasil moodustatud
valla esindusvõistkond pidi
leppima kokkuvõttes 16.
kohaga. Tegemist on meile
väga hea tulemusega. Näiteks ei pääsenud eelturniirilt
edasi maakondlikud konkurendid, Vinni ja Kadrina,
kes on meile võrdsed vastased. Maakonna esiliigas
mängivale võistkonnale ei
saa kindlasti ette heita Eesti
esiliiga võistkondadele alla
jäämist.
Murdmaasuusatamine on
talimängudel kohustuslik
ala, mis meie jaoks on kõige suurem väljakutse. Sellest hoolimata saime kokku nii naiste kui ka meeste
teatevõistkonna.
Lisaks
oli stardis kaheksa individuaaldistantsi sõitjat. Murdmaasuusatamise
tulemus
oli spordialadest küll kõige
nõrgem (25. koht), kuid osalemine seal punktide saamise seisukohalt ülioluline.
Kuigi jäime mõnedel distantsidel viimaseks, oleme
uhked meie valda vapralt
esindama tulnute üle, kes
pidid võistlema Eesti tugevamate suusatajate vastu.
Peale ujumise tegime kõikidel aladel eelmiste talimängudega võrreldes pare-

ma võistkondliku tulemuse.
Kokkuvõttes saavutasime
225 punkti, mis arvestatakse
kokku murdmaasuusatamise ja viie parima ala tulemusena. Kuni 8000 elanikuga
omavalitsuste seas andis
kogutud punktisumma meile tubli kolmanda koha ning
üldarvestuses 10. koha (50
osaleja seas).
Eelmisel aastal saavutasime esikoha kuni 8000
elanikuga
omavalitsuste
seas 212 punktiga, mis sellel aastal andnuks kõigest
7. koha. Konkurents oli sel
aastal väga tugev ning seda
suurem on rõõm, et omavalitsuste vaheline mõõduvõtt
on muutunud paljudele auasjaks.
Omavalitsuste spordimängudel osalemine on oluline. Meie head tulemused
nii individuaalselt kui ka
võistkondlikult ja üldkokkuvõttes annavad põhjust ka
edaspidi selle traditsiooniga
jätkata. Järgmisena on meil
plaanis valla esindusvõistkond välja panna 15. Eestimaa suvemängudele, mis
toimuvad sel suvel Tartus
12.-14. juulini.
AINAR SEPNIK

SPORDIJUHT
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Tunnustasime parimaid sportlasi

V

iru-Nigula valla
spordinõukogu
eestvedamisel
selgitati
välja
2018. aasta parimad sportlased. E-küsitluse
ja spordinõukogu punktide
liitmisel selgusid kümnes
kategoorias parimad, keda
tunnustati Eesti Vabariigi
101. aastapäeva tähistamise
raames toimunud üritustel.
Sportlaste tulemuste põhjal valis spordinõukogu välja tugevamad kandidaadid
erinevatelt
spordialadelt
ning seejärel korraldati ligi
kuu aega kestnud avalik küsitlus. Küsitluse tulemusena
kerkisid peaaegu kõikides
kategooriates üles liidrid,
keda ka tulemuste põhjal
võis eeldada favoriitideks.
Siinkohal vabandan, et tüdrukute arvestuses jäi küsitluse aktiivseks muutmise ajal
välja üks tugev kandidaat,
kuid väga suur rõõm oli,
et antud noorsportlane sai
hääletusel koguni 49 häält
ja kokkuvõttes see apsakas
lõpptulemust ei mõjutanud.
Spordinõukogu otsustas
möödunud aasta detsembris
tunnustada paremaid noorsportlasi erinevate alade lõikes. Kuna spordialad on nii-

võrd erinevad, siis andsime
välja mõlemas kategoorias
kolm tunnustust noorsportlastele vanuses 12 kuni 19
aastat. Lisaks tunnustasime
eraldi noorte võistkondi.
Täiskasvanute seas said tunnustuse AASTA naissportlane, meessportlane, võistkond, treener, spordiveteran
ja spordiaktivist. Lisaks anti
välja eritunnustus ühele
väga aktiivsele spordiperekonnale.
2018. aasta oli meile väga
edukas nii noorte kui ka
täiskasvanute seas. Määravaks said tulemused, kohad
Eesti meistrivõistlustel ja
kuulumine spordialade rahvuskoondistesse. Mitmed
sportlased ei piirdu vaid
kohalike võistlustega ja on
saavutanud edu ka rahvusvahelistel võistlustel Baltikumis ja Põhjamaades ning
esindanud Eesti koondist
tiitlivõistlustel. Rahvusvahelisel tasemel on kindlasti
märkimisväärne lauatennisisti Kristina Andrejeva võit
Rootsis, Daniil Ruzevitši ja
Martin Lehmuse osalemine saalihoki MM-kvalifikatsiooniturniiril Moskvas,
Anett Laeveri esinemine
Põhjamaade meistrivõist-

lustel ning taekwondo sportlaste medalid kõrgetasemelisel võistlusel Berlin Open
2018.
Meie vallas on spordis
kaks tugevat tugipunkti.
Aseri hoiab pidevalt lippu
kõrgel lauatennisega, kus
2018. aasta treeneri Tatjana Tšistjakova eestvedamisel lisandub pidevalt noori
ja andekaid sportlasi, kes
saavutavad kõrgeid kohti
nii individuaalselt kui ka
võistkondlikult.
Seetõttu
läks koguni viis tunnustust
ootuspäraselt Aseri lauatennisistidele. Teine suur osa
tublide tulemuste poolest
tuntud valla sportlastest
treenib Kundas. Noorsportlaste kuuest tunnustusest
koguni viis läks Kunda ÜG
õpilastele. Ühtepidi on see
loogiline, kuna Kundas on
kõige rohkem elanikke,
treenereid ja organiseeritud treeninguid, kuid teiselt
poolt näitab see piirkonna
tugevaid sporditraditsioone
ja häid treenimisvõimalusi.
Kunda linnast on sirgunud
hetkel väga palju erinevate
spordialade rahvuskoondise
liikmeid või kandidaate ning
lisaks treenib siin sportlasi,
kellel on võimalus enda ta-

2018. aasta sporditunnustused
Tunnustuse kategooria

Tunnustuse saaja

Aasta noorsportlane

Anete Alice Orumaa

taekwondo

Aasta noorsportlane

Kristina Andrejeva

lauatennis

Aasta noorsportlane

Anett Laever

kestvusratsutamine

Aasta noorsportlane

Daniil Ruzevitš

saalihoki

Aasta noorsportlane

Ronald Smorodin

taekwondo

Aasta noorsportlane

Rihhard Vodja

kergejõustik

Aasta noortevõistkond

lauatennis

Aasta naissportlane

Aseri SK kadettide võistkond:
Kristina Andrejeva / Raili Nurga
U-16 RSK sPORTKUNDA/Tallinna KK Kalev
Märt Ait, Janar Sädeme, Deniss Takovenko,
Alver Petuhov
Reelica Hanson

lauatennis

Aasta meessportlane

Andrei Koplik

jõutõstmine

Aasta võistkond

Aseri SK lauatennise naiskond:
Tatjana Tšistjakova, Reelica Hanson, Glafira
Nagel, Kristina Andrejeva
Tatjana Tšistjakova

lauatennis

Aasta noortevõistkond

Aasta treener

Viru-Nigula Vallavalitsus
andis 24. jaanuaril korralduse nr 16, millega eraldati
mittetulundusühingutele tegevustoetusi 2019. aastaks
alljärgnevalt:
Spordiklubi Team Yong
summas 8180 €;
Rahvaspordiklubi sPORTKUNDA summas 4500 €;
Mittetulundusühing
SK
White Wolf summas 3000 €;
ASERI
SPORDIKLUBI
summas 2300 €;
Mahu Külaselts summas
1260 €;
Mittetulundusühing Sidecar
Racing summas 1200 €;

Kunda Külaselts summas
1110 €;
Rannu Külaselts summas
1050 €;
Mittetulundusühing
LTK
VIRU-NIGULA summas
1000 €;
Viru-Nigula
Spordiklubi
summas 580 €;
Mittetulundusühing Kunda
Crew summas 500 €;
Spordiklubi Running summas 430 €;
Viru-Nigula Hariduse Selts
summas 320 €;
Eesti Evangeelse Luterliku
Kiriku Viru-Nigula Kogudus summas 320 €;
Mittetulundusühing Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando summas 320 €;
Mittetulundusühing
Viru-Nigula Motoklubi summas 300 €;
Slaavi Ühing Läte summas
300 €;

Mittetulundusühing Berega
summas 250 €;
Mittetulundusühing VANADI ART summas 250 €;
Kõrtsialuse Küla Selts summas 100 €;
ja toetusi ürituste korraldamiseks:
Spordiklubi Running ürituse “A. Noormetsa mälestusvõistlus heitealadel” korraldamiseks summas 280 €;
Kõrtsialuse Küla Selts üritusel „Myrskyla sõprusküla
külastus“ osalemiseks summas 200 €;
Mittetulundusühing
Viru-Nigula Motoklubi ürituse „Viru-Nigula Punnvõrr
2019“ korraldamiseks summas 700 €;
Spordiklubi Running ürituse „20. Viru-Nigula rahvajooks“ korraldamiseks summas 500 €;

1-1/2016/278) tingimused.
Maakonnaplaneeringu
peamine eesmärk on maakonna ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemine, tasakaalustades seejuures riiklikud ja
kohalikud huvid. Planeeringuga lahendatakse planeerimisseaduses sätestatud
ülesanded. Maakonnaplaneeringu koostamisel oli aluseks üleriigiline planeering
Eesti 2030+ ja Lääne-Viru
maakonna ruumilise arengu

analüüs. Planeeringulahenduse välja töötamisel on
arvestatud olemasolevaid
riiklikke ja maakondlikke
arengukavasid ning kohalike omavalitsuste üldplaneeringuid.
Planeeringus käsitletavad
olulisemad teemad on asustuse paiknemine, teenuste
kättesaadavus ja transpordiühendused,
ettevõtlus,
looduskeskkonna väärtused,
tehniline taristu, riigikaitse
ja siseturvalisus. Kõikide

lauatennis

Aasta spordiveteran

Ene Ehrenpreis

orienteerumine

Erkko Noormaa

motosport

Aasta eritunnustus

perekond Jagant

kergejõustik

set tõestada 2019. a rahvusvahelistel tiitlivõistlustel.
Tänan siiralt kõiki sportlasi, nende treenereid ja
pereliikmeid. Loodan, et
sümboolne tunnustus annab
Teile lisamotivatsiooni pingutamiseks ja sportlastee

jätkamiseks.
Viru-Nigula
vald on uhke enda sportlaste üle ja teeb kõik selleks, et
aidata kaasa teie sportimisvõimaluste parandamisele.

VNT märkus: Ainar pälvis
vallavanemalt tunnustuse
valla sporditegevuse eduka
arendamise ja korraldamise
eest.

AINAR SEPNIK

SPORDIJUHT

Sergei Shidlovski pöördumine
Viru-Nigula valla rahva poole
Spordiklubi Team Yong ürituse „Kunda Open“ korraldamiseks summas 500 €;
Spordiklubi Team Yong ürituse „Kunda Beach Open
2019“ korraldamiseks summas 400 €.
Vastavalt Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele
toetuste andmise korrale on
toetuste taotlemise tähtaeg
ürituste korraldamiseks
ja projektide läbiviimiseks
juba 15. aprill. 2020. aastaks tegevustoetuste taotlemise tähtaeg on 15. oktoober 2019.
Täpsem info Viru-Nigula
valla veebilehelt mittetulundusühingute rubriigist.
VNT

Delfis 28. veebruaril ilmunud artikkel tekitas Aseri
rahva seas ebalevaid tundeid. Tegemist on pisut ajakirjanduslikult üle paisutatud uudisega.
https://ekspress.delfi.ee/teateid_elust/valgevene-usumees-tahab-tuua-eestisse-20-000-palvelist?id=85437503
Sergei teatab VNT-le, et on tulnud Aserisse vaid
parimate soovidega ja midagi vastumeelset pole
kunagi plaanis olnud teha. Nende soov on, et Aseri
hakkaks õitsema.
Eelkõige tegeletakse hetkel sotsiaalse tööga - Aseris on korraldatud laste laagreid ja jõulupidusid.
Artiklis mainitud kinnisvaraostudega on plaanis
tulevikus rajada Noorte Kristlaste Rahvusvaheline
Kool, mille juures on ka internaat. Sellesse kooli oleksid siis oodatud õpilased üle kogu maailma.
Kuna majad asuvad mererannikul, siis on sinna
kompleksi juurde mõeldud ka palvemaja, kuhu inimene saab tulla rahulikult mõtisklema.
Hetkel on käimas ka projekti koostamine, mille
käigus kutsutakse aastal 2020 Tallinnasse 20 tuhat
kristlast, et teha ühine palvetamine kusagil suurel
staadionil. Kindlasti räägitakse kristlastele piirkondadest, kus tegevus käib ja võib-olla juhtub sel ajal
ka mõni külaline Aserisse. Külastuse pikkus sel juhul ei kesta kindlasti kauem kui üks päev.
VNT

Riigihalduse minister kehtestas Lääne-Viru maakonnaplaneeringu 2030+
Rahandusministeerium teatab, et riigihalduse minister kehtestas 27.02.2019
käskkirjaga nr 1.1-4/30
Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu 2030+. Maakonnaplaneering
haarab
haldusreformi eelset Lääne-Viru maakonna territooriumi, jättes endise Aseri
valla territooriumile kehtima Ida-Viru maakonnaplaneeringu 2030+ (kehtestatud 28.12.2016 Ida-Viru
maavanema korraldusega nr

korvpall

Aasta spordiaktivist

Viru-Nigula vald toetab
mittetulundusühinguid
Eelmise aasta lõpul viidi
ühinenud vallas kehtestatud uue korra järgi läbi
esimene taotlusvoor mittetulundusühendustele valla
eelarvet toetuste eraldamiseks.

Spordiala

teemade osas on planeeringus välja töötatud üldised
põhimõtted ja tingimused
maakonna ruumilise arengu
kavandamiseks.
Maakonnaplaneering on
aluseks kohalike omavalitsuste
üldplaneeringute
koostamisel. Samuti tuleb maakonnaplaneeringuga
arvestada riigi ja kohalike
omavalitsuste arengudokumentide koostamisel.
Planeeringu
koostamise käigus viidi läbi kesk-

konnamõjude strateegiline
hindamine (KSH), mille
eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel
ning kehtestamisel, tagada
kõrgetasemeline keskkonnakaitse. KSH aruandes on
selgitatud, kirjeldatud ja
hinnatud planeeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi
mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale ning kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise

meetmed säästvaks ja tasakaalustatud arenguks. Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, millega
kaasneks oluline piiriülene
keskkonnamõju.
Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu 2030+ materjalidega on võimalik tutvuda
veebilehel https://maakonnaplaneering.ee.

ALLIKAS:
RAHANDUSMINISTEERIUM.
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Kaunid Kontserdid Käsmus 2019
Armastusega kapten ikülast
26.05

22.05

DAGÖ

MIDA MEHED
TEGELIKULT TAHAVAD?

Parimad pa lad

23.05

HOROSKOOBI TUULES

PEARU PAULUSE

28.05

Erishow

Kaunis õhtu koos

27.05

Suur ga la ko ntsert

& AKUSTILISE LIVE BÄNDIGA

MARKO MATVERE

24.05

& OOPER-KVARTETT

INES &KARL-ERIK TAUKAR

29.05

Sume suvekontsert
Käsmu rannas

25.05

REIN RANNAP
OTT LEPLAND

Piletid
soodushinnaga
kuni 31.03

KARL MADIS 60
30.05

KAUNIMAD
ARMASTUSLAULUD

Algus kell 20:00

Galakon tsert

VIRU-NIGULA SAEVESKI AS
Lääne-Virumaal
AEGVIIDU PUIT AS
Harjumaal
VIIRATSI SAEVESKI AS
Viljandimaal

OSTAB

KUUSE- JA MÄNNIPALKI
www.nordwood.ee
tel 520 2709
Aivo.Kalmet@nordwood.ee

KULTUURIKALENDER

KORSTNAPÜHKIJA TEENUS
Info tel +372 5560 4046.

P 17. märts kell 12 Viru-Nigula rahvamaja
Pensionäride pidu.

P 7. aprill kell 14 Aseri rahvamaja
Kevadine perepäev.

R 29. märts Kunda linna klubi
Maakondlik kooliteatrite festival.

N 11. aprill kell 19 Kunda linna klubi
Kino: Mehed.

N 4. aprill kell 19 Kunda linna klubi
Viru-Nigula näitetrupi etendus „Farss isand Pathelinist“.

R 12. aprill kell 20 Kunda linna klubi
Kohvikklubi.

P 7. aprill kell 13 Kunda linna klubi
Videviku pidu.

K 17. aprill kell 19 Viru-Nigula rahvamaja
Etendus „Loomaaialugu“.

