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Kunda Muusikakool tähistab oma
55. aastapäeva suure kevadkontserdiga
Friedrich Nietzsche:
„Ilma muusikata elu
oleks viga”

7. mail kell 17.00 tähistab Kunda Muusikakool Suure Kevadkontserdiga oma 55. juubelit.
Kontsert toimub Kunda Ühisgümnaasiumi saalis. Esinevad
kooli õpilased. Kontsert on
kõigile tasuta. Ootame kontserti nautima endisi kolleege ja
vilistlasi.
Koolis õpib hetkel 59 õpilast
kümne õpetaja juhendamisel
ning eriala valikus on klaver,
puhkpillid, akordion, viiul, laul,
löökpillid, kitarr jne.
Kunda Muusikakooli asutamisel oli otseseks eeskujuks
Rakvere Laste Muusikakool.

Selle kohaliku muusikakultuuri
olulise keskuse loomise nimel
tegid omal ajal tööd lapsevanemad ning eriti tolleaegne keskkooli muusikaõpetaja, Kunda
linna kultuurielu edendaja Mae
Tammis. Ta juhendas eeltööna
kolm aastat keskkoolis muusikaklassi ning tänu tema panusele oli võimalik Kunda Muusikakoolis esimesel tegevusaastal
avada korraga nii esimene kui
ka teine klass.
Esimesel tegevusaastal õppis
laste muusikakoolis 57 õpilast
klaveri- ja akordionierialal.
1964. aastal tuli juurde puhkpilliõpetus, aastate vältel lisandusid viiuli eriala, kooriklass,
täiskasvanute huviharidus, üldkultuurilise põhihariduse osakond ja laulumängukool ehk

eelklass.
Esimesed kümme aastat oli
kooli direktoriks Mari Valk
(Kornelt), aastast 1974 arendas
ja juhtis kooli Sirje Tambi ning
aastatel 2003-2018 oli direktoriks Kristi Moldau.
2019. aastast on kooli direktoriks Pärt Tarvas.
Eestil on ette näidata aukartustäratav kogus maailma mainega muusikategelasi, kellel on
ajaloos kindlasti väga kandev
roll. Tuletame siinkohal meelde Rudolf Tobiast, Arvo Pärti
või Neeme Järvit, kes on Eesti
tutvustamiseks palju panustanud. Nemad omakorda tuginevad oma loomingus varasemate
põlvkondade kogemusele. Eelnevad viited muusikale Eesti
aladel on pärit kirjalikes doku-

mentides, näiteks Läti Henriku Liivimaa kroonikas leidub
viiteid eestlaste toonasele laulukultuurile. Muusikakultuuri
areng on seotud üldise kooliharidusega, nii külakoolide kui
ka ülikoolidega. Esimesed professionaalsed eesti soost muusikud said oma hariduse enamasti
kaugemal, näiteks Peterburis.
Kõrgemad muusikakoolid Tallinnas ja Tartus asutati alles
Eesti Vabariigi iseseisvumisaastatel.
Kõrgemate muusikakoolide
aluseks on laialdane laste muusikaharidus, mida on võimaldanud just muusikakoolid. Nende
muusikahariduse
püramiidi
alusena toimivate koolide hulka kuulub ka Kunda Muusikakool. Kooli on lõpetanud vääri-

kas seltskond noori muusikuid,
kellest nii mõnigi on jätkanud
oma eluteed elukutselise muusikuna. Ent kindlasti on kõik
õpilased võtnud koolist kaasa
midagi olulist oma edasisele
eluteele: armastuse muusika
vastu, oskuse ise musitseerida
ja loodetavasti ka oskuse ennast kokku võtta ja eesmärgi nimel panustada. Väga oluline on
ka oskus esineda laval ja teha
koostööd teistega. Kindlasti on
koolil ja siin õppinud lastel nii
Eesti riigile kui ka maailmale
veel palju anda.
Kunda Muusikakooli edasise
arengu osas sooviks ja plaaniks laiendada erialade valikut
ning arendada ka kergemuusika
poolt. Sarnased traditsioonid on
ju Kunda Muusikakoolis varem

olnud ning need vajaksid kindlasti taaselustamist. Kooli eesmärgiks on laiendada ning süvendada Eesti muusikakultuuri
ning kasvatada häid ja väärikaid kodanikke Eesti riigile.
Albert Einstein on öelnud
„Teaduslikus mõtlemises on
alati olemas luule element.
Tõeline teadus ja tõeline muusika nõuavad samalaadset mõtteprotsessi.” Seega on muusikal
isiksuse kujunemisel äärmiselt
oluline ning vajalik roll.
Viva la Musica!

Pärt Tarvas

Kunda Muusikakooli direktor

Kunda Muusikakooli uus juht on Pärt Tarvas
Pärt on üldsusele tuntud kui
ansambli C-Jam tšellomängija.
See pill on teda saatnud sestsaadik, kuni ta oma elu mäletab
- juba varases lapsepõlves, just
5-aastasena viis ema ta laste
muusikakooli.
Ka tema töökoht on senini
seotud vaid tšelloga - Pärt on
töötanud ERSO orkestris ja ansambel C-Jam tegutseb juba 15
aastat.
Nüüd saabuski aeg uuendusteks ja uuteks väljakutseteks kaks korda saatis hea sõber talle soovituse asuda tööle Kunda
Muusikakooli juhina ning tei-

sel korral Pärt ka härjal sarvist
haaras. Ka väike keskkonnavahetus tuleb nooruslikule härrasmehele kasuks.
Mõtteid ja tegutsemistahet tal
on, aga palju tegusid ja otsuseid
takerdub materiaalsete põhjuste
taha - pisikesel vallal pole eriti
võimalusi suuremateks uuendusteks.
Täna on suurimaks murekohaks muusikakooli klaver,
mida enam kuidagi parandada
ei saa. Lisaks palju nö pisiasju,
mis vajavad kiiret lahendamist.
Näiteks pole muusikakooli õpilastel ukse taga tundi oodates

kuskil istuda.
Pärdi unistuseks on luua
muusikakooli juurde tegutsev
bänd, et noortel tekiks motivatsioon tegeleda ka muuga, kui
näiteks nutitelefonis istumisega. Bändi jaoks on muusikariistad olemas.
Kui küsida Pärdilt tema kõige
erilisemat esinemiskohta, siis
mainib ta Tartu kaarsilda. Eriliseks või isegi ohtlikuks tegi
esinemise seal vaid mõne meetri kauguselt lastud ilutulestik.
Kõige naljakama seiga toob
ta aga Shangaist, kus lapsed
nautisid kontserti 100% ja kui

kellelgi tuli tualetihäda, siis
kasutati selleks joogipudeleid juhtub ikka maailmas kõike.
Kindlasti on Pärdil huvitavaid lugusid reisimisest ja esinemistest terve raamatu jagu.
Loodetavasti toob ta midagi
oma avatud maailmavaatest ja
oskustest ka meie väikesesse
valda.
Soovime uuele juhile palju
edu ja tegutsemistahet!

VNT

Pärt Tarvas, erakogu.

Volikogu kinnitas valla jäätmehoolduseeskirja
Volikogu veebruarikuu istung
toimus Aseri rahvamajas, millega lõppes ka istungite toimumise ring valla erinevate asutuste
saalides ning alates märtsikuust
toimuvad volikogu istungid
Viru-Nigula Hariduse Seltsi
ruumides (endises Viru-Nigula
vallavalitsuse hoones).
Siinkohal lühiinfo veebruarija märtsikuu volikogu istungitelt.
Olulise otsustusena kehtestas
volikogu valla jäätmehoolduse korraldamise eeskirja, mis
ühendab endise kolme omavalitsuse eeskirjad ühtseks täpsustatud ja täiendatud eeskirjaks,
millega kinnitati nõuded, jäätmeliigid, veopiirkonnad, vedamise sagedus ja aeg, teenustasu
suurus, järelevalve jne. Eeskirjaga on võimalik tutvuda valla

kodulehel https://viru-nigula.
ee/jaatmemajandus. Valla territooriumil on eeskirja täitmine
kohustuslik kõigile!
Korraldatud jäätmeveo kohustusega
ühtne
piirkond
moodustub pärast tervet valda
hõlmava riigihanke korraldamist. Hetkel kehtivad Aseris ja
Kundas erineva lõpptähtajaga
sõlmitud lepingud, aga endine
Viru-Nigula vald ei olnud korraldatud jäätmeveo kohustusega piirkond.
Jäätmete üleandmise võimalused muutuvad korraldatud
jäätmeveo kohustusega paremaks ja valla territooriumi prügistamine vähemaks - see peaks
olema meie kõigi eesmärgiks!
Lääne-Viru maakonna omavalitsustes toimub praegu maakonna uue arengustrateegia-

ga tutvumine, täiendamine ja
muudatuste läbivaatamine ning
aprillikuu volikogus peaksime
selle maakonnale väga tähtsa
dokumendi ka kinnitama.
Volikogu tutvus valla kaevetööde ja tänava sulgemise
eeskirjaga, mille eesmärk on
ühtlustada ja reguleerida valla haldusterritooriumil tehtavaid kaevetöid, sest praegu kehtivad veel endiste
omavalitsuste vastavad õigusaktid. Esimesel lugemisel tehti
mitmeid ettepanekuid eeskirja parandamiseks, mis kiideti
heaks ja lisatakse eelnõusse.
Volikogu võttis vastu otsuse, millega muudetakse alates
uuest õppeaastast Aseri Kool
ja Vasta Kool põhikoolideks
ning nende lasteaia rühmad liidetakse Kunda linna lasteaiaga.

Ümberkorraldamisega
tekib
14 rühmaga ja ca 250 lapsega
Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke.
Volikogul tuli oma hariduskomisjonile valida uued juhid, sest senised loobusid oma
kohtadest. Uueks juhiks valiti
Marge Zaidullin ja aseesimeheks Riho Kutsar. Uue hariduskomisjoni esimehe juhtimisel
toimus märtsis ka komisjoni
koosolek, kus arutusel oli noortevolikogu ja lasteaedade teema.
Volikogu jaanuari istungil
vastu võetud otsusega anti endise Viru-Nigula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
varad üle OÜ-le Aseri Kommunaal. Veebruaris määrati
Aseri Kommunaal lisaks endise
Aseri valla piires tegutsemise-

le vee-ettevõtjaks ka Viru-Nigula alevikus ja Pada külas.
Volikogu andis vallavalitsusele loa korraldada kaks
riigihanget: Viru-Nigula sauna ümberehitustöödeks ning
8+1 ja 19+1- kohaliste busside kuuekümneks kuuks kasutusrendile võtmiseks, millega vahetatakse välja juba
kasutuses olevad kaks bussi.
Volikogu taotleb keskkonnaministeeriumilt ettevõtluskeskkonna arendamiseks vajaliku
maa
omandamist. Kinnistu
asub Kunda linna kirdeosas,
Lontova ja mere vahelisel alal,
kuhu on koondunud koos sadamaga arenev ettevõtlus. Üldplaneeringu järgi on sinna ette
nähtud tootmise ja ladude paigutamine ning taotletav kinnistu autoparklate alaks.

Viru-Nigula vallavalitsuse
omandis on hoonestatud kinnistu Kestla külas, mis ei ole vallale vajalik talle pandud ülesannete täitmiseks, seega vallavara
võõrandatakse avalikul suulisel
enampakkumisel alghinnaga
9900 eurot.
Vallavalitsusele anti volikogu otsusega luba sõlmida Rannu Külaseltsiga vara (kinnistu
koos hoonega Vahtra tn 3) tasuta kasutamise leping kahekümneks aastaks.
Järgmine volikogu istung
toimub 25. aprillil, milleks on
ettevalmistamisel mitmed kaalukad valla elu puudutavad eelnõud.

Riho Kutsar

vallavolikogu esimees
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Viis müüti hambaravihüvitisest

1.

müüt: hüvitis on
kvaliteetse hambaravi pakkumiseks
liiga väike.
Tegelikkus: hüvitise hinnakiri on välja töötatud
koos hambaarstidega ning see
lähtub reaalsest ravipraktikast
ja raviasutuste tegelikest kuludest.
Täiskasvanute hambaraviks
on lisatud haigekassa hüvitatavate teenuste loetellu esmavajalikud teenused, mis on vajalikud hammaste kontrolliks ning
raviks.
Hambaraviteenustele, mida
hüvitab haigekassa, on üle Eesti kehtestatud ühtne hinnakiri.
See on loodud ja täiendatud
koostöös hambaarstidega. Haigekassa on koostanud hinnakirja selliselt, et üle on vaadatud
tegelikud kulud, mis on erinevate protseduuride tegemiseks
vajalikud. Lisaks arvestatakse
juurde nii raviks kuluv aeg,
seadmete kulu kui ka inimeste
aeg ja palk.
Esmavajalike hambaraviteenuste hinnakirja uuendatakse
regulaarselt ja hindu kohandatakse vastavalt hambaarstide
ettepanekutele ja patsientide
vajadustele. Ühtne hinnakiri
annab inimesele kindlustunde,
et ta saab igal pool sama raha
eest sama palju kvaliteetset
hambaravi.

tavatele hambaraviteenustele
kehtib ühtne hinnakiri kõikide
lepingupartnerite juures. Kui
hüvitist saaks igal pool ja sellele ei kehtiks ühtne hinnakiri, siis ei saaks inimesed seda
võrdselt kasutada, sest ühe ja
sama teenuse hind võib kliinikutes olla väga erinev.
Haigekassaga on lepingu
sõlminud üle 310 hambakliiniku, kus töötavate arstide seast
saab hõlpsasti endale sobiva valida ja olla kindel,
et makstakse õiglast
hinda.
Hüvitise
summa arvestatakse patsiendi
arvelt
maha
kohe
hambaarsti juures
ning hiljem ei
pea inimene esitama ühtegi dokumenti või avaldust. See aitab
kaitsta patsienti
ebaõiglaselt kõrgete hindade eest
ning teeb kogu
asjaajamise
lihts a maks.

3.

müüt: hüvitis piirab inimese vabadust hambaarsti
valida.
Te g e l i k k u s :
patsiendil on võimalik valida,
millisesse hambakliinikusse ta
läheb. Haigekassal on partnerid
üle kogu Eesti, kelle juures saab
hambaravihüvitist kasutada.
Hüvitis on esimene samm õiges suunas, et hambaravi oleks
erineva sissetulekuga
inimestele sama
kvaliteediga
kättesaadav
üle Eesti.
Hambaravihüvitist
võimaldab
k a suta-

da üle 310 haigekassa partneri
ehk pooled Eestis tegutsevad
hambakliinikud, kelle seast
leiab patsient endale hõlpsasti
sobivaima. Lepingu sõlmimine
haigekassaga on tehtud väga
lihtsaks, et iga hambaarst saaks
soovi korral võimalikult mugavalt oma klientidele soodustust
pakkuda.
Endale lähima hüvitist pakkuva arsti leiab haigekassa kodulehelt https://www.haigekassa.ee/hambaravi.

4.

müüt:
hüvitise
eest peab saama
kõik hambad korda.
Tegelikkus: hüvitise eesmärk on võimaldada
inimestel vähemalt kord aastas
hambaarsti juures käia ning
eelkõige toetada neid, kes pole
majanduslikel põhjustel tükk
aega hambaarsti juures käinud.
Hambaravih ü -

2.

müüt: hambaravihüvitis ei käi
patsiendiga kaasas.
Te g e l i k k u s :
hüvitis liigub patsiendiga kaasas eeldusel, et teenust kasutatakse haigekassaga lepingu
sõlminud hambaarsti juures.
Kõik täiskasvanud ravikindlustatud inimesed saavad
kasutada
hambaravihüvitist
kõikides haigekassaga lepingu
sõlminud kliinikutes. Hüvita-

LÜHIDALT

Tagastatud valijakaardid

Siseministeerium korraldab erinevatel valimistel (nt kohaliku
omavalitsuse volikogu, Riigikogu, Euroopa Parlament) valijakaartide koostamist ja saatmist valijatele. 2019. aasta Riigikogu valimistel saadeti postiga 367 044 valijakaarti, millest Siseministeeriumile tagastati ligikaudu 7000, sest neid ei olnud
erinevatel põhjustel võimalik valijatele kätte toimetada.
Enamus valijakaarte tagastati postkasti puudumise tõttu. Viru-Nigula vallas tagastati Siseministeeriumile postkasti puudumise tõttu 37 valijakaarti, kuna neid ei olnud võimalik valijatele kätte toimetada.
Varsti on tulemas Euroopa Parlamendi valimised ning taas
saadetakse valijatele valijakaarte, seetõttu palub Siseministeerium inimestel, kes on soovinud saada paberkandjal valijakaarti, vaadata üle oma postkasti seisukorra ja asukoha kinnistul, et valijakaart ikka valijani jõuaks.
Paberil valijakaardist võib loobuda ning tellida endale riigiportaali (https://www.eesti.ee/) kaudu e-posti aadressile elektroonilise valijakaardi.

Reklaam
Viru-Nigula
Teatajas
reklaam@viru.nigula.ee

vitise eesmärk on parandada
hambaravi kättesaadavust neile,
kes seda kõige enam vajavad.
Hüvitis ei kata kogu hambaraviks kuluvat summat, aga võimaldab üle vaadata suutervise
olukorra, tuletada patsiendile
meelde suuhoolduse põhitõdesid ja alustada vajadusel raviga.
Aina kasvav hambaarstide
külastatavus näitab, et hambaravihüvitis on aidanud paljudel
pöörduda kontrolli ja alustada
vajadusel hambahaiguse ravi.
Hüvitise kasutust on uuritud ka
inimeste sissetulekute lõikes ja
üle poolte hüvitiste kasutajatest
on need, kes saavad miinimumpalka või kellel sissetulek puudub. See kinnitab, et hambaravihüvitis on inimestele abiks ja
oluline samm parema suutervise poole.
Täiskasvanud ravikindlustatud inimene saab hambaravihüvitist 40 eurot aastas. Lisaks on
ette nähtud suurem, 85-eurone
hambaravi hüvitis lapseootel
naistele, väikelaste emadele,
pensionäridele ja osalise või
puuduva töövõimega inimestele. Sügava vaimse või füüsilise
puudega inimese jaoks, kes ise
ei suuda oma suutervise
eest hoolt kanda,
on hambaravi tasuta.
Ta s u t a
hamba-

ravi saavad haigekassa abil ka
kõik kuni 19- aastased lapsed ja
inimesed, kes vajavad vältimatut hambaravi.

5.

müüt: haigekassa
ei panusta piisavalt
hambahaiguste ennetusse.
Te g e l i k k u s :
haigekassa tegeleb nii hambaravi hüvitamise kui ka hambahaiguste ennetusega, mis on
mõlemad ühtviisi olulised.
Haigekassa pakub kuni
19-aastastele lastele ja noortele
tasuta hambaravi, et suuprobleeme varakult ennetada ning
kasvatada üles põlvkond, kes
astub täiskasvanuellu tervete
hammastega.
Haigekassa on juba pea kümme aastat koostöös Eesti Hambaarstide Liiduga ellu viinud
laste hammaste tervise parandamisele suunatud projekte,
mille käigus koolitatakse nii
lapsi kui lapsevanemaid laste
suutervise eest hoolt kandma.
Selleks, et suurendada inimeste teadlikkust suuhügieeni
ja õigeaegse ravi olulisusest,
korraldab haigekassa regulaarselt suutervise kampaaniaid ka
täisealistele.
Lisaks peaksid patsiente suuhügieeni teemadel harima ja
juhendama hambaarstid. Kui
tänu hambaravihüvitisele tulevad arsti juurde ka need, kes ei
ole aastaid oma suutervise eest
hoolitsenud, saab hambaarst
neile selgitada, kuidas ja kui
sageli peaks hambaid puhastama ning mis hammaste
tervise hoidmisel veel oluline on. Nii aitavad hambaarstid ka ise oma patsientide teadlikkust tõsta
ja probleewme ennetada.
www.haigekassa.ee

Haigekassa hakkab väikelaste vanemaid
teavitama ravikindlustuse lõppemisest
28. märtsil kinnitas Vabariigi Valitsus Eesti Haigekassa
põhikirja muudatuse, mis võimaldab edaspidi haigekassal
teavitada inimesi nende ravikindlustuse lõppemisest. Esmalt hakkab haigekassa saatma
teavitusi väikelaste vanematele.
„Hiljutine Praxise uuring
tõi esile, et paljudel inimestel
Eestis on ravikindlustuskaitse katkendlik. Kuid haigus ei
küsi, kas inimesel sellel kuul on
ravikindlustus või mitte. Ühe
lahendusena tõi uuring välja
võimaluse teavitada inimesi
ravikindlustuse lõppemisest ja
ravikindlustuse saamise võimalustest. Praeguseks on vajalikud
õigusruumi muudatused tehtud
ja haigekassa alustab teavitu-

sega,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut. „Pikemas
perspektiivis peaksime võtma
Eestis suuna, et kõigil inimestel
oleks ligipääs arstiabile. Kuidas
selleni jõuda, vajab aga ühiskondlikku arutelu ja täiendavat
analüüsi.“
Esimeses etapis saavad ravikindlustuse lõppemise kohta
teavituse väikelaste vanemad
või hooldajad, kelle ravikindlustus kuni 3-aastase lapse vanemana või hooldajana lõpeb.
Haigekassa teavitab inimest
ainult siis, kui lõppev kindlustus on ainus ravikindlustuse
saamise alus ehk inimesele ei
kehti ühelgi teisel alusel ravikindlustust (nt FIE-na vmt).
„Nende inimeste jaoks on te-

gemist väga olulise infoga, sest
kui lapsehoolduspuhkus lõpeb
ja nad kohe tööle ei asu või ennast töötuks ei registreeri, siis
katkeb ka nende ravikindlustus,“ selgitas ravikindlustuse
osakonna peaspetsialist Avely
Raid-Lelov.
Teateid
ravikindlustuse
lõppemise kohta saadab haigekassa riigiportaali eesti.ee
kaudu. „Inimesed saavad teate
riigiportaali postkasti või sealt
suunatud isiklikule e-posti
aadressile. Samuti edastatakse
teavitus lapsevanemale sms-i
teel,“ kinnitab Raid-Lelov. Lisaks sellele, et inimesi teavitatakse nende ravikindlustuse
katkemisest, antakse neile edasi
ka haigekassa kontaktid, mille

kaudu saab uurida võimalusi
ravikindlustuse jätkamiseks.
Rohkem infot ravikindlustuse kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või
klienditelefonilt (+372) 669
6630.
Ravikindlustuse olemasolu
saab kontrollida ka riigiportaali eesti.ee lehelt.
Haigekassa plaanib lähitulevikus hakata teavitusi saatma
ka teistele sihtrühmadele, kelle
ravikindlustus hakkab lõppema. „Edaspidi plaanime teenust
laiendada ka näiteks ajateenijate ja üliõpilaste informeerimiseks,“ ütles Raid-Lelov.

Valmib loovtöö
Viru-Nigula ja
Karvia valla
sõprussuhete
teemal

de suhete loomisest 25 aastat.
Veerandsaja aasta jooksul on
toimunud väga palju kohtumisi nii Viru-Nigula vallas
kui ka Soomes, Karvia vallas.
Loovtöö tarvis filmisime 27.
märtsil Viru-Nigula rahvamajas
intervjuusid Ain Tiivase, Ervin
Lemberi ja Tiia-Haida Järvega.
Nimetatud isikud on Viru-Nigula valda esindanud suhete
algusaastatest alates ning tänu
neile on selle aja jooksul toimunud ohtralt kohtumisi ja huvitavaid ettevõtmisi. Lisaks on

nad kogunud teemakohast materjali, nagu meened, ajaleheväljalõiked, pildimaterjal jms.
Karvia valla esindajana osaleb
loovtöö videos Arja Honkanen,
kes on aastate jooksul olnud
soomepoolne kontaktisik ja
tõlk. Filmimise käigus valmis
üle 50 minuti materjali, millest
lõppvariandi vormistamiseks
tuleb veel pisut monteerimistööd teha. Samas jääb ka kogu
filmitud materjal alles, mida
soovime kindlasti talletada Viru-Nigula muuseumis. Pärast

loovtöö valmimist on plaanitud
kohtuda juulikuus, kui Virumaale on rahvusvahelise projekti YEAH raames saabumas
ka delegatsioon Karviast. Kohtumise eesmärk on planeerida
edaspidiseid tegevusi ennekõike koolidele, õpetajatele ja õpilastele.
Loovtöö valmimisele aitavad
kaasa juhendajad Krista Leppik
ja Reti Kokk.

Vasta kooli 8. klassi õpilane
Pärli Laurelle Oras otsustas
teha loovtöö Viru-Nigula ja
Karvia valla sõprussuhete teemal. 2019. aastal täitub nen-

Krista Leppik
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Vahur Liivak
Vasta Kooli õpetaja Vahur Liivak sai
2019. aasta veebruaris
vallavanema tunnustuskirja hariduse populariseerimise eest.
Palusime õpetajat
rääkida pisut endast
ja õpetajatööst. Oleme
uhked ja soovime Vahurile palju õnne ning
ohtralt uusi ideid!

VAHUR RÄÄGIB NII:
Saada vallalt tunnustuskiri haridustegevuse populariseerimise ja edendamise eest oli minu
jaoks üllatus.
Püüan järgnevalt lahti mõtestada, kuidas minu kui ettevõtja
tee on viinud õpetajaametini.
Haridust olen alati pidanud
tähtsaks. Olen lõpetanud Tallinna Polütehnikumi, Tallinna
Polütehnilise Instituudi (täna
Tallinna Tehnikaülikool, lühendatult TalTech) süsteemiinsenerina, omandanud Tallinna
Ülikoolis õpetaja kutse ja kaks
aastat õppinud Tartu Ülikoolis
füüsikat.
Kutsetunnistusi on ka mitu:
hoonete energiaaudiitor (olen
hoonetele väljastanud energiamärgiseid) ja elektri valdkonnas oman kuni 1000 V kõiki
elektriga seotud tööde (projekteerimine, remont, hooldus jne)
teostamise õigust B-pädevuse

Vahur Liivak. Autor: Meeli Eelmaa.

tunnistuse piires.
Aktiivsest tööajast kolmandiku olen töötanud kooperatiivses asutuses (energeetika) ja
kolmandiku asutuses, mis hiljuti maakondades likvideeriti.
Nüüd tegelen eraettevõtlusega
ja natukene aega pühendan ka
õpetajaametile.
Õpetajaametit olen pidanud
Vasta Koolis juba ligi kümme
aastat. „Süüdi“ minu õpetajatööle asumises on kooli direktor
Ülle Viller. Täites üht järjekordset tööülesannet Viru-Nigulas,
kohtasin kooli uksel Üllet, kes
päris, kas ma tean kedagi soovitada tööõpetuse õpetajaks.
Minu vastus oli eitav. Kui ma
aga olin sellele küsimisele paar
päeva mõelnud, otsustasin ise

TASUB TEADA
õpetajaametit proovida.
Seda tööd teen tänaseni kahel päeval nädalas. Algul poiste
tööõpetuse õpetajana ja mõni
aasta hiljem hakkasin ka füüsikatunde andma.
Enda kogemustest tulenevalt
püüan oma varasemast tööpagasist saadud ja täiendõppest
omandatud teadmisi õpilastele
jagada. Õppetundides ikka ja
jälle rõhutan, et koolis käimine
ei ole ainult hariduse omandamine, vaid ka harituse silumine.
Mõnikord õpilastega vesteldes on jäänud kõrvu lause, et
„kui kooli lõpetan, lähen teenima suurt „pappi““. Olen püüdnud neid siis maa peale tagasi
tuua, rõhutades, et tööandja,
firma juht soovib võtta tööle ja
maksta palka ainult neile töötajatele, kellel on teadmised ja
oskused.
Töö-tehnoloogiaõppes püüame omandada teadmisi mitte
ainult puutöös. Juhin tähelepanu ka tööde planeerimisele.
Näiteks töö teostamine saab
alguse ideest, seejärel joonistatakse eskiis, mille alusel koostatakse vajalike materjalide loetelu, mõeldakse läbi, milliseid
töövahendeid kasutada ja nii
kuni viimistluseni välja.
Aeg-ajalt püüame koostada
jooniseid arvutis, arvutigraafikaga. Õpilased on kavandanud
elamuid, millistes soovivad tulevikus elada.
Võõras ei ole ka elektroonika
valdkond, kus õpilased maketil

koostavad kodus kasutatavaid
erinevaid elektri lülitusskeeme
(lihtlülitus, veksellülitus, ümberlülitus).
Kooli III astmes plaanin teha
katsetusi metalli keevitamisega. Esimesed keevituse proovid
peaks teoks saama 2019. aastal,
enne suvevaheajale minekut.
Kahjuks ei saanud Vasta
Kooli energiasäästu projekti
rahastamise taotlus positiivset
otsust. Järgnevalt on tekkinud
idee võimaluse otsimiseks koolile CNC pingi ostmiseks. CNC
pingi lahendus on veel otsustamata, kas valida laser- või
freespink.
Füüsikatundides seon õpikutes kirjutatu reaalse igapäevaeluga, näiteks milline on
reageerimiskiirus ja kui palju liigub auto reageerimisaja
jooksul edasi, millisest hoone
osast (aknast, uksest, laest jne)
kaob kõige rohkem soojust,
miks peame teadma ja jälgima
elektriohutuse reegleid, et mitte eksida ja saada elektrilööki,
miks Eesti energeetika saastab
Euroopas kõige enam loodust,
milline energiatootmise viis on
loodussõbralikum jne, jne.
Vahuriga vestles Vasta Kooli
õpetaja Krista Leppik.

Jäätmekäitlusest Viru-Nigula vallas
Eelmise aasta suvel sai alustatud koostööd MTÜ-ga Jäätmehalduskeskus, kelle teostada
on valla korraldatud jäätmeveo
hange ja koostada jäätmekava.
Nende tegevuste eelduseks oli
valla
jäätmehoolduseeskirja
olemasolu, mille vallavolikogu
kehtestas 28. veebruaril. Seejärel korraldatud jäätmeveo hange ei saanud edukat lõpplahendit. Riigihankel teiseks jäänud
ettevõte vaidlustas hanke tulemused ning välja tuli kuulutada
uus. Lähim võimalik aeg, millal
uue hanke tulemused Viru-Nigula ja Kunda piirkonnas kehtima saavad hakata, on alates
augustist. Endine Aseri valla
piirkond liitub uue hanke tulemustega siis, kui nende praegune hankeleping OÜ-ga Ekovir
lõpeb (01.12.2020). Suurimad
muutused, mis kaasnevad korraldatud jäätmeveoga:
Kõik kinnistud, kuhu on sisse kirjutatud vähemalt üks inimene, saab automaatselt „kohustatud liituma jäätmeveoga“
staatuse.
Loomulikult jääb kehtima ka
prügiveo perioodilise vabastuse süsteem inimestele, kes
kasutavad oma kinnistut ainult
suveperioodil. Antud muudatus
on mõeldud eelkõige selleks,
et hajaasustuse piirkondades
jäätmekäitlust edendada. Olles külastanud valla erinevaid
suvilate piirkondi ja aianduskooperatiive, võib öelda, et olukord on pehmelt öeldes kurb.
Seesmiselt toredad ja vaiksed
kohad, aga ümberkaudsed alad
ja mets meenutavad oma väljanägemiselt pahatihti rohkem
Lääne-Viru Jäätmekeskust. Samuti tuleb nendest piirkondadest ka kõige rohkem kaebusi
prügi ebaseadusliku käitlemise
kohta. Seda olukorras, kus Ees-

tit ähvardab 100 miljoni euro
suurune trahv, kui me ei suuda
aastaks 2020 ringlusesse võtta
vähemalt 50% olmejäätmetest.
Praeguse seisuga on vallas 537
kinnistut, mis saavad jäätmeveo uue hanke tulemuste jõustumisel „kohustatud liituma“
staatuse. Valla elanikud ise
selleks midagi tegema ei pea.
Vedaja saab vallalt nimekirja ja
võtab ise kõigiga lepingu sõlmimiseks ühendust. Vedajaga
peaks ise ühendust võtma siis,
kui vedaja pole veel ühendust
võtnud, aga naabriga juba on.
Oodata on toetusi prügimajade ehitamiseks vallas.
Prügimajade ehitamiseks on
ette nähtud valla selle aasta eelarves 30 000 eurot. Huvilistel
palun hoida silm peal vallalehel ja sotsiaalmeedial. Lähiajal
valmib ja anname Vallavalitsusele kinnitamiseks määruse,
mis toetab huvilisi prügimajade
ehitamisel. Toetuse summa jääb
praeguse info kohaselt 15002000 euro piiresse ühe projekti kohta. Sealjuures omaosalus
peaks olema vähemalt 20%.
Toetust saavad kõige kiiremad,
sest raha on eelarves piiratud
koguses. Kui projekt on edukas, siis kindlasti püüame selle-
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ga jätkata ka järgnevatel aastatel. Toetus aitab korteriühistutel
luua suletud, kaitstud platsi/
maja prügikonteinerite jaoks
ning lihtsustada jäätmekäitlust
hajaasustustes, sest kõikide
majapidamisteni pahatihti jäätmeveok ei pääse. Võimalik on
toetust taotleda ka projektidele,
mis kätkevad endas ühe objektina prügimaja ja näiteks busside ootamise paviljoni.
Muutub prügiveo teenuse
hind.
Kuna prügiveo teenuse hind
selgub hankemenetlusel vähempakkumise käigus, siis
määrab selle hinna antud hetke turu olukord. Kuna jäätmete käitlemine on iga aastaga
muutunud ainult kallimaks, siis
mõjutab see ka jäätmeveo hinda. Hetkel saab öelda vaid niipalju, et uue jäätmeveo hanke
tulemusena ühtlustuvad kindlasti jäätmeveo hinnad vallas.
Vallas on majapidamisi, kes
maksavad jäätmeveo korra eest
0,13 senti, samas kui mõni teine majapidamine Kunda piiridest 500 m väljas maksab sama
koguse jäätmete veo korra eest
13 eurot. Endise Viru-Nigula
valla elanikud saavad edaspidi mitmekordse hinnavõidu.

Endise Kunda linna elanikud
jällegi peavad jäätmeveo eest
hakkama rohkem maksma. Endise Viru-Nigula valla kõrgete
jäätmeveo hindade puhul on
kindlasti suurt rolli mänginud
ka asustuse tihedus valla territooriumil.
Täiendavate küsimuste osas
võib pöörduda telefonil 5374
1160 või e-postil heiko.kallo@
viru-nigula.ee. Kindlasti tuleb
jäätmekäitlusest vallalehes juttu sellel aastal veel. Lõpetuseks
pilt ühest meie valla „suvitusrajoonist“ ning fakte jäätmekäitlusest.
Kõiki pildil nähtavaid jäätmeid võtab Kunda jäätmejaam
vastu tasuta. Kile laguneb looduses 1000 aastat, alumiinium
500 aastat, klaas 4000 aastat.
Nüüd mõelge, mitu inimpõlve
Teie jalajälge veel taluma peavad.
1. Üle 60% prügikasti visatavatest jäätmetest on taaskasutatavad.
2. Jäätmete vähese taaskasutusse suunamise tõttu raiutakse
ligi 40 hektarit vihmametsi iga
minut.
3. Igal aastal ladestatakse
Eestis prügimägedele ligi 425
kg jäätmeid iga elaniku kohta.
Seda kogust saab oluliselt vähendada, kui prügi sorteerida ja
taaskasutada.
4. Igal aastal suureneb maailmameres hõljuvate prügimägede hulk umbes 10 miljoni tonni
võrra.
5. Suurim “ujuv prügimägi”
asub Vaikses ookeanis Hawaii
saarestiku lähistel ning on umbes 680 tuhat ruutkilomeetrit
suur. See on suurem kui Prantsusmaa.
Heiko Källo

keskkonnaspetsialist

Aprill on südame- ja töökohaspordikuu,
seetõttu on fookuses liikumine ja südame tervis

Südamekuu aprillis tähistamise traditsioon on alguse saanud
südamenädalast. Südamekuu läbiv teema on liikumine ja tervis. Südamekuu eesmärgiks on juhtida tähelepanu südametervisele, et ennetada südame- ja veresoonkonnahaiguseid.
Südame-veresoonkonnahaigusi registreeritakse Eestis veidi
üle 80 000 uue juhu aastas. Need on ka peamine surmapõhjus
– ligikaudu 8000 surma ehk pooled surmad Eestis on tingitud
südame-veresoonkonnahaigustest.
Sel aastal on südamekuu fookuses insult. Insult on järsku algav osaline ajutegevuse häire, mille põhjuseks on kahjustatud
ajuosa verevoolu vähenemine või lakkamine. Insult on peamine rasket invaliidsust põhjustav haigus. Olulisemateks riskiteguriteks on kõrge vererõhk, suitsetamine, südamehaigused ja
diabeet.
Kõige lihtsam viis insulti haigestumist vältida on toituda tervislikult ja tasakaalustatult, olla kehaliselt mõõdukalt aktiivne,
loobuda suitsetamisest ja kontrollida regulaarselt oma vererõhku ja veresuhkrut. Loe insuldi kohta lähemalt: https://bit.
ly/2UgAr2P .
Eesti Firmaspordi Liidu eestvedamisel tähistatakse sel aastal
südamekuuga üheskoos töökohaspordikuud. Töökohasport tähendab tööajal tehtavat või tööandja poolt soodustatud liikumist. Selle eesmärk on aidata kaasa töötaja heale tervisele ning
vaimsele ja füüsilisele võimekusele. Terve aprillikuu toimuvad üle Eesti töökohaspordiga seotud sündmused. Täpsemat
informatsiooni leiab: https://www.firmasport.ee/tookohaspordikuu/.
Ka Viru-Nigula vallavalitsus võtab südame- ja töökohaspordikuust osa. Aprillis on igal nädalal plaanis erinev liikumistegevus, mis ühiselt läbitakse.
Kutsume ka Sind aprillis oma südamest hoolima ja mõnusalt
liikuma!

VNT

Keskkonnainspektsiooni teade kaluritele

Keskkonnainspektsioon tuletab seoses püügihooaja algusega kastmõrraga kala püüdvatele kaluritele meelde, et 2018. a
septembrikuus jõustunud keskkonnaministri määrus nr 31 paragrahv 7 lõige 1 sätestab, et: „Kui kalalaeva pardal on turska,
kilu või räime, tuleb kastmõrrapüügi korral vähemalt üks tund
enne püügilt sadamasse saabumist esitada andmed sellises järjestuses: 1) püügi aluseks oleva loa number ja teadet esitava
kapteni nimi; 2) kalalaeva pardanumber ja kalalaeva täpne sadamasse saabumise koht ja aeg; 3) pardale võetud kilu-, räimeja tursakogus eluskaalu kilogrammides.“
Kui varasemalt tekkis kastmõrraga püüdjal teate tegemise
kohustus juhtumitel, kui pardal oli vähemalt 50 kg kilu, räime
või turska, siis algaval püügihooajal ei sõltu teate tegemise kohustus kalakogusest ning teade tuleb esitada, kui kastmõrrast
nõutud kilu, räime või turska on pardale võetud.
Kehtiva redaktsiooni kohaselt: „Kui püügikohast sadamasse jõudmiseks kulub vähem kui üks tund,
võib lõike 1 punktis 3 nimetatud andmed esitada pärast
püüniste nõudmist, kuid vähemalt 10 minutit enne sadamasse saabumist. Teade peab sisaldama püügi aluseks oleva loa numbrit ja teadet edastava kapteni nime.“
Samuti tuletab Keskkonnainspektsioon meelde, et kala kaalumisel tuleb kasutada mõõteseaduse kohaselt taadeldud kaalu
(kastmõrraga püütud kalale laieneb kaalumiskohustus). Reeglina väljastatakse kaaludele taatlustunnistus, mille kehtivus on
üks aasta. Palume kõikidel kaalude omanikel enne püügihooaja algust üle kontrollida, kas kala kaalumiseks kasutatavatel
kaaludel on kehtivad taatlustunnistused ja kas taatlustunnistused on kehtivad kuni püügihooaja lõpuni ning vajadusel teha
kaaludele korduvtaatlus enne püügihooaja algust.
Keskkonnainspektsioon

Valla kiituseks

Kuna mäletan hästi, kuidas Kunda 40 aastat tagasi välja nägi,
siis nüüd on pilt südantsoojendavalt teine. On küll palju vanu
lagunenud hooneid ja räämas kohti, kuid elurajoonid on puhtad ja korras. Selle eest hoolitsevad valla heakorratöötajad ja
ka elanikud ise. Tarvitses vaid vallamajas käia, kus kõiki lahkelt jutule võetakse ja muredest keskkonnaspetsialistile rääkida, kui Kalda tänava kõnniteed hakati lumest lahti lükkama.
Maha võetud puuoksad veeti minema. Järjekindlalt viiakse ära
õueprahi kotid.
Pensionäril on aega aknast välja vaadata. Silma hakkab, et
poest tulles viskavad mõned inimesed kilepakendid tee äärde
maha, kuigi kõrval on lukustamata prügikastid. Ka on suitsetajaid, kes koni vabalt kõrvale lennutavad. Maailmas on igal
pool nii, et koeraomanik oma looma väljaheite ise kilekotiga
maast võtab ja prügikasti paneb. Kas meil on nii?
Loodetavasti kannavad vallajuhtide püüdlused vilja ja Kunda sadama tähtsus suureneb. Head plaanid on supelrannaga.
Oleks tore, kui Kunda ei manduks ainult pensionäride väikelinnaks, vaid oleks arenev, puhas ja rõõmus koht meie põhjakaldal.
PS. Erilist tänu väärib Kalda 16 maja ümbruse korras hoidja
Koidu Suija.
Hea töö väärib kiitust!
Arvo Jaakson
Kalda 16

4

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Aprill 2019

Eesti keele kuu oli edukas

LÜHIDALT

Mõmmiku LA. Autor: Erika Klein

Mõmmiku lasteaia tegemised

Mõmmiku lasteaias pole aega niisama veedetud - ikka on askeldatud, õpitud ja harjutatud erinevate toredate ürituste tarbeks. Eriti pidulikult ja koos külalistega Aseri lasteaiast, tähistasime kodumaa sünnipäeva. Kõigil olid salmid-laulud kenasti
peas ja tantsusammud selged. Tänu suurepärasele õpetajate
koostööle lasteaedade vahel sai nautida ühtset ja sujuvat eeskava. Suur tänu ja kiitus Aseri lastele ja õpetajatele.
Veebruaris oli tänu Varudi Mõisa lahkele pererahvale vahva võimalus külastada loomafarmi. Seal vaatasime-uurisime,
kuidas ja kust kohast jõuab meieni piim. Loomulikult saime
pärast maitsta ka head ja rammusat pìima ning tervislikke puuvilju. Külaskäik rõõmustas Liblikate ja Jänkude rühma lapsi.
Märts ja vastlad tulid tuisuselt. Trotsides krõbedat ilma tegime siiski oma pikimad liud mäel. Tore tädi Mervi raamatukogust käis lasteaias lastega tutvumas ja kutsus lapsi raamatukogusse. Võtsime kutse rõõmuga vastu, käisime ja avastasime
raamatute võlumaailma läbi nalja ja mängude. Emakeelepäeval koostasid Liblikad, nagu juba traditsiooniks on saanud,
oma rühma luuleraamatu. Seda esitleti ka teistele rühmadele.
Juhtus ka nii, et planeeritud teatrinädal pidi “näitlejate haigestumise tõttu” edasi lükkuma, kuid lõpuks sai ka see teoks.
Lapsed said näha etendusi kolmes erinevas žanris. Jänkude
rühm esitas muusikali “Jänkuke ja tema sõbrad”, Lepatriinude rühm üllatas meid nukulavastusega “Kakuke” ja Liblikad
etendasid saalis heategevusliku loo “Päikesele külla”. Koguti
naeratusi ja head tuju.
Kindlasti tuleb ka aprillis palju toredaid üritusi. Siinkohal
tõstaks esile lasteaia sünnipäevanädala, mida alustame laste
tööde näituse avamisega Viru-Nigula raamatukogus 22. aprillil kell 10.
Olete oodatud laste töid imetlema. 24. aprillil saab Mõmmik
jälle aasta vanemaks.
Mõmmiku-pere soovib kõigile kaunist kevadet!
Erika Klein

2019. aasta on kuulutatud eesti keele aastaks ning 14. märtsil tähistame emakeelepäeva.
Selleks puhuks otsustas Vasta
Kool kuulutada märtsikuu eesti
keele kuuks. Seda ikka selleks,
et eesti keelt ja keeleoskuse
tähtsust enam esile tõsta.
Koostöös
aineõpetajatega planeerisime tegevusi, kus
oleksid keeleõppesse integreeritud ka teisi ainetunde. Nii
näiteks sündis 5.-6. klasside
õpilastel fantaasiajuttude ning
arutlevate kirjandite galerii,
kus tuli kasutada nii keele- kui
ka kunstiõpetuse oskuseid.
Õpilased said üles kirjutada
kauneid eesti keele sõnu. Valmisid nii pea- kui ka väikese

maja stendidele ilusate sõnade
väljapanekud. Eesti keele õpetaja Anu lisas ka kolesõnade
plakati, mida õpilased soovi
korral täiendada võisid. Olgu
siinkohal mainitud, et kolesõnade all ei mõeldud mitte koleda sisu, vaid koleda kõlaga
sõnu.
Terve märtsikuu jooksul said
kõik õpilased ja ka täiskasvanud osaleda fotokonkursil
„Mina ja raamat“. Osalemiseks
oli vaja teha selfie (võis lasta ka
kellelgi teisel osalejat pildistada) osalejast, kes loeb raamatut
või presenteerib raamatut, mida
sooviks väga lugema hakata.
Osales 21 lugejat ning nende
pilte on võimalik vaadata Vasta

Kooli Facebook`i lehel.
6. märtsil viis koolis külalistunni läbi Tartu Ülikooli keeleteadlane Andriela Rääbis, kes
tutvustas õpilastele oma põnevat uurimistööd suulise kõne,
täpsemalt telefonivestluste teemal.
27. ja 29. märtsil osalesid
õpilased eesti keele viktoriinis.
Tegemist oli internetipõhise
võistkondliku mänguga, mis
viidi läbi kooli tahvelarvuteid
kasutades. Võistluse käigus
saadi teada ohtralt uusi fakte
ning teadmisi.
Lisaks eelnevale võtsid 9.
klasside õpilased osa üle-eestilisest Vikerraadio e-etteütlusest, 8. klassist Pärli Laurelle

Mida tähendab: muna õpetab kana?
Viru-Nigula lasteaialt Mõmmik:
Andri 7a 4k: Et nagu kana oleks nagu profim ja nagu targem...
Muna õpetab kana... Mh... kana ei tea ja muna teab...
Alvar 6a 7k: Mina ei tea... ta ei saa õpetada... sellepärast, et
ta on muna ja munad ei kõnni ega loe, vaid seisavad paigal…
ainult multifilmis räägivad...
Kunda Lasteaialt Kelluke:
Muna õpetab kana telefoniga helistama ja telefoni numbreid
tuletama meelde
Suured kanad õpetavad lastele voolimist, arvutamist ja ujumist.
Kana õpetab munale söömist. Kanad hoolitsevad munade eest.
Nad ei ole jooksmises osavad, trenni õpetavad tegema.
Muna õpetab vaikusemängu.
Muna ei pea kana õpetama, hoopis kana peab muna õpetama.
Neil olid puust mänguasjad ja vanemad nukud ja neil ei olnud
kombaine.
Kana on ema ja muna on laps.
Õpetaja võib ka kana olla.
Sipsikud 7-aastased:
… õpetab kana muna tegema.
Seal on tibu, kes räägib.
see tähendab, kuidas laps võib öelda oma emale.
Laps tahab olla tark, õpetab ema.
Siilid 3-6-aastased:
Kana on suur ja teab, mida teha. Muna ei tea. Muna ei pea
õpetama.
Muna ei saa õpetada kana. Sellepärast, et ta ei oska. Lapsed
õpetavad emasid.
Krõllid 5 aastased

Vasta Kooli huvijuht
Krista Leppik

Algas hariduslik klassiekskursioonide
konkurss #MeieReis, mille võitja saab
kogu klassi tasuta reisile viia!
Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus algatas klassiekskursioonide konkursi #MeieReis,
mille raames kutsutakse õpilasi looma oma unistuste ekskursiooni. Peaauhindadeks on
parimate reiside maksumuse
tasumine, publiku lemmikule
on eriauhind Eesti Rahva Muuseumilt.
Konkursi peamiseks eesmärgiks on edendada kooliõpilaste
finantskirjaoskust ehk rahatarkust ning anda neile praktiline
kogemus eelarve planeerimise,
meeskonnana töötamise ja projekti koostamise vallas. Eelkõige viisid konkursi sünnini
rahvusvahelised uuringud, mis
näitavad, et finantsteadmiste
poolest on meie õpilased esirinnas, kuid kui vaadata kogu elanikkonna käitumist ja hoiakuid

rahaasjades, siis oleme viimaste seas. Kõige efektiivsem on
õpilaste rahatarkust edendada
läbi põneva ja praktilise ülesande, mis võimaldab neil õpitut
ka reaalses elus kasutada.
„Korraldasime
#MeieReis
konkursi ka kaks aastat tagasi
ja koolide huvi oli väga suur.
Saime üle poolesaja põneva
projekti ja nägime, et noored
tahavad klassiekskursioonide
planeerimisel kaasa lüüa. Oli
rõõm näha, kui loovaid ja kuluefektiivseid reise kokku pandi,“ avaldas Rahaasjade Teabekeskuse juht Kati Voomets.
Konkursil hinnatakse eelkõige ekskursiooni terviklikkust
ja seda, milliseid õpiväljundeid
see lastele loob. Oluline on ka
eelarves püsimine ja võimalikult leidlike ja loovate lahen-

duste leidmine.
Eelmisel aastal klassiga osalenud ja 4.-6. klasside arvestuses võitnud Konguta kooli klassijuhataja Liina Tamm kirjeldas
konkurssi nii: „Mul on eriliselt hea meel selle üle, et tänu
konkursile paranesid laste digioskused ja õpilased oskavad
nüüd paremini kasutada näiteks
GoogleDrive keskkonda, Delfi
kaarti ja teha infootsinguid. Vähem tähtis pole ka see, et õpiti
planeerima aega, eelarvet ja terviklikult kogu reisi.“
Osalemiseks pole vaja teha
muud, kui täita ühes klassikaaslaste ja klassijuhatajaga reisi
projekt veebileheküljel kukkur.
swedbank.ee/meiereis, filmida
üles klassi tutvustav video.
Konkursile esitatud projekte
hindab žürii, kes selgitab igas

Kunda Ühisgümnaasiumi tegemisi
Lapsesuu ei valeta

ja 6. klassist Kerttu käisid Lääne-Viruma põhikoolide kirjandivõistlusel ning 5. klassist
Karl Mattias ja Heleri olid kutsutud Virumaa laste luulevõistluse tänuüritusele.
29. märtsil toimus Vasta kooli saalis kogunemine, kus esinesid algklasside õpilased laulude, luuletuste, pillimängu ning
lühinäidendiga. Kõik etteasted
olid seotud emakeele ja huvitavate sõnamängudega.
Tänan kõiki, kes aitasid eesti
keele kuu sündmuseid planeerida ning läbi viia. Aitäh osalejatele!

27. märtsil võttis Kunda Ühisgümnaasiumi kolmeliikmeline
lugemishuviline võistkond osa
maakondlikust 3.-4. klasside
kirjandusmängust.
Õpilased
pidid eelnevalt läbi lugema etteantud 12 lasteraamatut, mille põhjal koostati küsimused.
Võistkonda kuulunud Sandra
Saadel (3.a), Greete Veskil
(3.b) ja Emily Lilleojal (4.a)
läks väga hästi – 19 võistkonna
seas saavutati teine koht.

Mõnes töötoas sai luuletada
sportlikke luuletusi, mõnes
teises jälle lihtsalt sportida,
orienteeruda, olümpiateemalist
Kahooti mängida, QR-Bingot
õues lahendada. Õpiti pisut esmaabivõtteidki. Projektipäeva
lõpetas spordimuuseum. Õpilastele näidati äraarvamiseks
kuulsate eesti sportlaste spordivahendeid, -rõivaid, -jalanõusid, räägiti muuseumist ja tehti
viktoriini. Oli teistmoodi koolipäev…
Kooliolümpia toimub mai lõpus.

28. märtsil toimus koolis sportlik projektipäev. 8. klassi õpilased Mihkel Mägi ja Ivan
Fedorov kirjutasid loovtööna
projekti kooliolümpia läbiviimiseks. Projekt sai rahastuse,
mistõttu tuli Eesti Spordi- ja
Olümpiamuuseum Tartust projektipäeval meile ise külla.
Projektipäeva
erinevates
töötubades valmistutigi eelseisvateks olümpiamängudeks:
õpilased kujundasid olümpiateemalisi logosid, rinnamärke
ja diplomeid.

Aprill algas päikeseliste ja kevadiste mõtetega ka meie koolis. Aiandusnädalal oli Tegude
Tuba siginat-saginat täis: suurel
vahetunnil oli kõigil võimalus
värvida puidust lillekaste valgeks, täita need mullaga ning
külvata seemneid. Saame näha,
mis sellest kõigest tuleb…

LUULETUSED SPORDIST
TREENING
RASKE, JÄRJEPIDEV
HIGISTAMINE, NUTMINE,
ÜLETAMINE
TULEB LÕPUNI VASTU PIDADA
SOORITUS
Marileen Saar 5. klass

SPORT
TUGEV, MÕNUS
UJUMINE, JOOKSMINE,
HÜPPAMINE
SPORDIS ON PALJU TERVIST
VÕIMLEMINE
Emilia Danilova 5. klass

JOOKS
KIIRE, HIGINE
VÕITMINE, KAOTAMINE,
VÄSIMINE
POISS JOOKSEB PALLIGA
VÕIDU LIPPAMINE
Magnus Jagant 4. klass

TANTSIMINE
LÕBUS, RASKE
KEKSLEMINE, KARGAMINE,
KEERUTAMINE
SEE ON VÄGA LÕBUS
VANTSIMINE
Ingrit Parker 4. klass

kooliastmes (1.-3. klass, 4.-6.
klass, 7.-9. klass, 10.-12. klass)
välja kõige terviklikuma projekti.
Konkursi on ellu kutsunud
Swedbanki Rahaasjade Teabekeskus. Eriauhinnad on välja pannud lisaks Eesti Rahva
Muuseumile ka Eesti Terviserajad, TalTech Mektory Tehnoloogiakool, Energia Avastuskeskus, Vudila Mängumaa,
Nõmme Seikluspark, Kiviõli
Seiklusturismi Keskus, Eesti
Pank, Tervise Paradiis ja Lõunakeskuse Seikluspark.
Lisainfo:
Kati Voomets
Swedbanki Rahaasjade ja
Teabekeskuse juht
kati.voomets@swedbank.ee
+372 59003262

Kooliteatri saavutused
2. aprillil toimus Sõmerul Lääne-Virumaa algklasside teatripäev. 1.-2. klass tõi etendusega
„Jussikese seitse sõpra“ koju
eripreemia parima rekvisiidimängu eest.
3.-5. klassi etendus „Päris
jube lugu“ pälvis laureaadi
tiitli ja läheb Lääne-Virumaad
esindama 3.–4. mail Tõrvasse. Hoiame neile pöialt! Sama
etendus sai ka parima orgaanilise terviku esitamise eripreemia
ning parima rollimängu preemia läks 3.b klassis õppivale
Khaled Aljabr’ile ja 5. klassi
õpilasele Viktoria Timošenkole.

Märtsi lõpus toimunud Lääne-Virumaa kooliteatrite festivalilt tõi vanem kooliteatritrupp
etendusega „Hinge tagasitulek“
koju veenva esituse eripreemia.
Parima meesnäitleja eripreemia sai meie kooli endine
õpilane Marten-Egert Vahtla
(õpib RRG-s). Noormehele
läks ka eripreemia julge monoetteaste ees monoetenduses
„Anekdoot“.
Maarika Veski

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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A mida Virumaa Koostöökogu teeb?
Lugu sellest, kuidas
MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) on
vähese ajaga suutnud
üht väikest piirkonda
arendada nii, et süda
lausa rõõmust rõkkab.

VIKO ajaarvamine käib Euroopa Liidu programmperioodide
kaupa. Käesolev programmperiood algas 2015. aastal ning
lõpeb juba 2020. Programmperioodi lõppedes järgneb järelevalveperiood.
Selle vähese ajaga on VIKO
panustanud piirkonna arengu
heaks üsna suurte summadega
ja võtnud osa ka rahvusvahelistest projektidest, et piirkonna võimalusi mitmekesistada.
Märtsis toimunud strateegiaseminaril, kus liikmetega vaadati
otsa nii strateegia sisulisele kui
vormilisele poolele, tõdeti rahuloluga, et algusest peale on
toimetatud targalt, arvestades
piirkonna väiksust ja eripära.
VIKO juhatuse liikme Valdek
Haugase sõnul on näiteks suur
pluss väga avatud suhtlemine –
nii juhatuses kui ka liikmetega
– valitseb koosmeel ja probleemid lahendatakse kohe.
Sellist koondinfot, nagu täna,
annab VIKO välja iga-aastaselt, kuid seekord soovime, et
inimesed päriselt ka loeksid,
mida maaelu arendamiseks Leader meetme toel on ette võetud. Rõhutada soovime seda,
et need on VIKO ja VIKO
liikmete suled, mitte kellegi
teise omad, mis nüüd auga välja
teenitult puhevile aetakse.
Kuna uue taotlusvooru projektid on veel hindamata, siis
hetkel analüüsime andmeid
2018. aasta lõpuni.
Viimasel programmperioodil
on kokku olnud kuus taotlusvooru, seitsmes on menetluses.
Antud statistikas on arvestatud andmeid Lüganuse valla,
Viru-Nigula valla Aseri piirkonna, Toila valla Kohtla piirkonna ja Vinni valla Rägavere
piirkonna osas.
Statistika näitab päris loogilisi tulemusi – kõige suurema
elanike arvuga Lüganusel on ka
kõige suurem hulk taotlejaid.
Kohtla piirkond on projektide
laekumise osas järgmine. Tihedalt on kannul Aseri piirkonna

taotlejad ja siis endine Rägavere piirkond. Kokku on investeeritud piirkonda miljoneid,
täpsemalt 2 807 045 eurot, Leader meetme toetus sellest on
1 456 423 eurot.
Kas teate, mitu uut majutusasutust on ehitatud Leader
meetme toel Virumaa Südames? Täpselt viis. Ehk siis
täpsemalt – 40 voodikohta,
20 karavani kohta ja 20 voodikohta glämpingutes, kokku
80 voodikohta. Kuna käimasolev taotlusvooru menetlus
pole lõppenud, siis mitteametlikult on teada, et majutuskohti
Virumaa Südamesse tuleb veelgi. Ja on ka neid, kes selleks
Leader meedet ei kaasa, vaid
investeerivad ise.
Väikese piirkonna jaoks
on oluline, et inimestel oleks
tööd. Leader meetme toel
on piirkonda loodud viimasel
programmperioodil kokku 61,5 töökohta.
Võib öelda, et statistika on
vägagi rõõmustav! Ja muuseas
–
järelevalveorganisatsioon
PRIA kontrollib antud lubadusi
väga hoolega.
Virumaa Südame kaubamärgist olete kuulnud? Sisuliselt
on VIKO ise organisatsioonina
võtnud vastutuse ning teinud
piirkonna ja liikmete hüvanguks lõppeval programmperioodil üle 200 000 euro väärtuses projektitaotlusi. Suurim
uhkus on turismisektori arendamine – piirkonna projekti
„Ühisturundus Virumaa Südames“ raames on paigaldatud
maanteedele teenusepakkujate
juurde suunamiseks 50 teenindusmärki. Uuendatud on info
kümnel ja lisaks paigaldatud
veel 12 uut väliturismikaarti.
Valmistatud on 22 seinakaarti ja 15 turismiinfostendi ning
tuhandeid
turismivoldikuid
teenusepakkujate juurde. Paigaldamisel on 15 suunaviidapuud, igaühel kuni kümme
suunaviita. Valminud on ettevõtjatele turismivoldikud eraldi
loodusturismi, pereturismi ja
majutus&toitlustus kohta. Valminud on piirkonna kohta neli
videoklippi – iga aastaaja kohta
üks. Just arvestades aastaaegu,
vaadake ja imestage ise, kui
kaunid paljad tagumikud piirkonna soodes ringi kalpsavad!
Filmimeister on Hans Markus
Antson, ettevõttest Antson Pro-

duction OÜ https://www.youtube.com/channel/UCKh1eA3dva2zXkBf-RiQvGg. Koostatud
on korralik fotopank, fotode
autoriks on Valmar Voolaid. Lisaks kõigele eelpool nimetatule
on meil ka inforohke koduleht
www.virumaasuda.ee, kust on
võimalik leida põhjalikku infot
piirkonna kohta.
Ja olgem ausad – kord aastas
võtame piirkonnast pundi kokku ja näitame ennast Tallinnas
turismimessil TourEst, et külalised kohalikud näod ära tunneksid.
Niipalju siis turismist, mis
on meetmete hulgas populaarseim. VIKO suurim väljakutse on alati olnud ka muu
ettevõtluse taotluste hulga
suurendamine. Turismi on sõltuvalt asukohast ja piirkonna
eripärast alati panustatud ja
selle valdkonna esindajad on
tee siia ka leidnud. Piirkonda
oodatakse väga ka muude valdkondade ettevõtlustaotlusi. Ja
oh seda rõõmu – nüüd oleme
jõudnud punkti, kus meetme
eelarve on lõhki taotletud ja
võib rahul olla, kuna valdkond
on
laienenud
kohalikust
toidust, metallist, aiandusest ja
puidust rõivatootmiseni välja.
Ka juhatus leiab, et valitud
strateegilised tegevussuunad,
nagu mikroettevõtluse toetamine ja noored, on end igati õigustanud, kui vaadata seda, kui
paljudes erinevates valdkondades projektitaotlusi laekub.
Valdek Haugas, juhatuse liige:
„Piirkond on viimase nelja–viie
aastaga silmnähtavalt arenenud
ja VIKO-l on selles kindlasti
oma roll. Oleme loonud keskkonna, kus paljud ettevõtjad
on hakanud tegema koostööd,
selle asemel, et konkureerida,
sest nad näevad ühistegevuses
kasu.“
Kuna soovitakse piirkonnas
ka muud ettevõtlust aktiviseerida, on ellu kutsutud rahvusvahelise koostööprojekti „Häid
näiteid Ungarist ja Eestist“
raames ettevõtlushommikute
algatus – varahommikul värskeima peaga, kell 08.00–09.00,
saavad piirkonna ettevõtjad ja
omavalitsuste juhid kokku, et
tutvuda üksteise tegemistega,
saada kasulikke kontakte, küsida vajadusel omavalitsuselt
otse küsimusi, mis neid huvitavad, ning iga kord tutvutakse ka

võõrustava ettevõtja tegemistega. Lisaks on soov ka noorte ettevõtlikkust kasvatada – panustasime aasta algul ka Lüganuse
valla noortele suunatud inspiratsioonipäeva.
Rahvusvahelistest projektidest on piirkonnal ette näidata
ka koostööprojekt „Nuoret Seprat – Noored Sõbrad“ Soomega, mille raames on piirkonna
noored kahe aasta vältel osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes noortelaagrites, millest
kaks toimub veel käesolevalgi
aastal.
Koostööprojektiga „Ettevõtjate võrgustamine“ on kaasatud
kahe tegevusgrupi ettevõtjad,
et külastada nii välismaad kui
ka Eestis tutvuda erinevate Leader-projektidega. Häid uusi
mõtteid on ikka vaja ja selleks
tuleb oma keskkonnast välja astuda. Lisaks on koostööprojekti
raames toimunud suurepärased
koolitused motivatsiooni, läbipõlemise, ajajuhtimise jms
teemal.
Suled on küll juba väga puhevil, aga – peame väga lugu
ka soodest. Kaardistatud on
kolm sood (Uljaste, Sirtsi ja
Kestla). Sood on tähistatud infotahvlitega koostöös RMK ja
Keskkonnaametiga. Samuti on
Leader-programmi toel koolitatud mitmeid retkejuhte, nii et
turvaline retk piirkonna sohu
on täiesti võimalik, ja arvestades, kui ilus seal on, suisa hädavajalik.
Üks
meie
strateegia
suundadest,
mis
toimib
hästi, kuid vajab jooksvalt
korrigeerimist, kuna tegemist
on üsna uuendusliku meetmega, on nutikate energialahenduste meede. Ott Penek, VIKO
kontori
projektispetsialist:
„Meetme avamisel on tehtud
väga põhjalik eeltöö – viidud
läbi infopäevad, õppepäevad,
õppereis Eestis. Lisaks on
meetme tingimuste väljatöötamisel kaasatud oma eriala spetsialiste ning täiendatud meedet
pärast õppereisi Austriasse, kus
taastuvenergia kasutamise osas
ollakse Eestist ikka sammuke
ees. Meetme abil on ehitatud
nii 17.5, 8 kui ka 2 kW päikeseelektrijaamasid, ehitamisel
on hetkel 2.4 ja 15 kW jaamad
ning lisaks ka kaks tuugenit
(kokku 6 kW). Teostatud on
kolm energiaauditit ja üks on
veel pooleli. Taotlemiste ja ehituste perioodil viimasel programmperioodil toodetakse oma
tarbeks ligikaudu 350 000 kWh
taastuvenergiat ja tänaseks kasutab või alustab taastuvenergia kasutamist piirkonnas viis
objekti. Taotlejaid meetmes
on – meetmesse esitatud ja ka
toetatud on kümmet erinevat
projekti.”
Piirkond ei suuda konkureerida oma naabritega elanike
arvu ja eelarve osas, kuid oma
algatuste ja investeeringutega
piirkonna
arendustegevusse
pakume konkurentsi ka kõige
suurematele Leader piirkondadele.
Arvate, et ennast kiitmast me
ei väsi? Loomulikult ei väsi,
puhkame ja kiidame edasi...
MTÜ Virumaa Koostöökogu

www.viko.ee
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Viru-Nigula valla haljastusplaanid

Ühinenud Viru-Nigula vald võttis esmaseks eesmärgiks parandada uue haljastusega valla üldpilti.
Esimesed sammud said tehtud juba sügisel, kui uued lillepotid Kiili Betoonist leidsid koha Aseri Vabaajakeskuse, Aseri
Kooli ja Aseri rahvamaja ees.
Bussipeatused, Aseri keskväljak, Viru-Nigula kiriku esine ja
paljud muud paigad valla territooriumil saavad samuti uued
kaunid lillepotid.
Kuna Kunda on sadamalinn, siis hakkavad linna kaunistama
sümboolsed laevakujulised lillepotid nii sissesõidul Lajose kui
ka tsemenditehase juures paiknevatel ohutussaartel. Ohutussaared saavad lisaks suvelillepottidele ka maakivid ning püsihaljastuse.
Jätkub Kunda keskväljaku haljastamine ning vaadatakse üle
ka teised haljasalad ja pargid.
Väga tähtsal kohal on kogu valla haljasalade hooldustööd,
muru niitmised, puude ja põõsaste hoolduslõikused, hekkide
pügamine. Vanad ja väsinud hekid juuritakse välja, vaadatakse
üle ka ohtlikud puud ja vajadusel asendatakse uutega.
Seoses Koidu ja Võidu tänavate teekatete uuendamisega ei
saanud olemasolevad puud kahjuks enam samasse kohta jääda.
Kui teed on valmis, siis istutatakse ka uued puud.
Haljastuse osas oleme tänulikud vallakodanike abi eest ja
samuti anname teada, et kõik ettepanekud on teretulnud!
Saveliin Kalur

Viru-Nigula valla majanduskeskus.

Põletikuliste luuja liigeshaiguste infopäev

laupäeval, 27.aprillil
Sushi Tiger koolitusruumis, Tallinna tn 12 III korrus
(sisenemine Laia tn poolsest uksest, Sushi Tiger tagaküljest)
09.30 - 10.00 Kogunemine, registreerimine, hommikukohv
10.00 - 10.15 Infopäeva avamine, Eesti Reumaliidu ja Lääne-Viru Reumaühingu tutvustus
10.15 - 11.00 Kuidas liigesehaigust ära tunda ja millal võiks
arsti poole pöörduda. Luutiheduse mõõtmise vajadusest IdaTallinna Keskhaigla õendusjuht Katti Kõrve
11.00 - 11.10 Sirutuspaus
11.10 - 12.00 Mida võiks teada ja järgida/jälgida, kui liigesehaigus on diagnoositud. Ida-Tallinna Keskhaigla õendusjuht
Katti Kõrve
12.00 - 12.40 Supipaus
12.40 - 13.20 “Põletikulised liigeshaigused – diagnoosimine”.
Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog dr Karin Laas
13.20 - 13.30 Sirutuspaus
13.30 - 14.20 “Põletikulised liigeshaigused – tänapäevane
ravi”. Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog dr Karin Laas
14.20 - 14.35 Kohvipaus
14.35 - 15.05 Psoriaasi ja prosiraatilise artriidiga patsiendi toimetulek. Eesti Psoriaasiliidu juhatuse esimees Georg
Jurkanov
15.05 - 15.35 Tööalane ja sotsiaalne rehabilitatsioon. Eesti
Reumaliidu juhatuse liige Ingrid Põldemaa
15.35 - 15.45 Päeva lõpetamine
Registreerimine kestab 22.aprillini või kuni kohtade
täitumiseni!
Lääne-Viru Reumaühing tel 5569 5179 e-post: laaneviru@
reumaliit.ee

KORSTNAPÜHKIJATEENUS
Info tel +372 5560 4046.
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Nutisport Kunda Ühisgümnaasiumis

SPORT

Aseri lauatennisistid
noolivad kuldmedaleid

Balteco Eesti võistkondlike lauatennise meistrivõistluste põhihooaja viimane, neljas mängupäev 23. märtsil Aseris viis
omavahel kokku turniiritabeli tippu kuuluvad naiskonnad.
Võidukalt väljus neist heitlustest võõrustajate tiim Aseri
Spordiklubi, kes ei kaotanud kaheringilise turniiri lõpuks tiitlivõistlustel ainsatki matši ning läheb seega 12. mail otsustavatele kohamängudele Tallinnasse ühe peamise esikohapretendendina.
Aseri SK, kelle koosseisus mängisid viimati Reelica Hanson, Sabina Musajeva ja Tatjana Tšistjakova, võitis LTK Narova 4:1, LTK Kalevi 4:0 ja Maardu LTK 4:1.
Maksimaalse 24 punktiga esikohal lõpetanud läänevirulaste
järel platseerus tabelis teiseks Maardu LTK 21, kolmandaks
LTK Narova 20 ja neljandaks LTK Kalev 19 punktiga. Tabeli
teisest poolest leiab Pärnu-Jaagupi LTK, Tallinna Nõmme SK
ja Spinmasteri.
Finaalturniiril kohtub Aseri SK poolfinaalis Kalevi LTK
naiskonnaga, teises poolfinaalis lähevad kokku Maardu LTK
ja LTK Narova.
Meeste II liigas saavutas Aseri Spordiklubi meeskond teise
koha. Meeskond mängib samuti 12. mail üleminekumängudel
pääsu eest I liigasse.
Aseri Vabaajakeskus

Spordiuudised

Eesti - Läti ühisliigas võitis RSK sPORTKUNDA korvpallimeeskond kaheksa osavõtjaga turniiri. Kahel nädalalõpul peeti
kokku kümme mängu. Esimesed kohtumised toimusid Valgas,
viimased Gulbenes. Kaheksa U-14 vanuse klubi pidasid maavõistluse, kus neli Eesti võistkonda (Tartu Ülikooli KK, RSK
sPORTKUNDA, Reinar Halliku KK, KK Valgamaa/Värska)
mängisid iga Läti tiimiga (Jelgava BJSS, Marupe SC, Sigulda, Upesciene Bergu Skola) kaks kohtumist. Järgnesid kohamängud. Finaalis alistati Marupe SC. Täpsem info tulemuste
ja koosseisu kohta on Kaido Vahesalul? - vähemalt sPORTKUNDA võistkonna koosseisu võiks siinkohal avaldada või
selle lause kustutada.
27. märtsil oli ülipikk päev (start kell 6.45, tagasi kell 21.45)
Pärnus, kus peeti Eesti Koolispordi Liidu finaalmängud 3x3
korvpallis. 6.-7. klassi poisse oli finaalis 28 meeskonda. Võitsime esimesed viis mängu. Poolfinaalis jäime alla Vaida kooli poistele ja kolmanda koha mängus lisaajal Rakvere RG-le.
Kokkuvõttes saavutasime seega neljanda koha. Mängisid Madis Järvepere-Luik, Margo Jagant, Kaspar Kokk ja Erik Šumilov.
28. märtsil oli koolis külas Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum.
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18. märtsil toimus Kunda koolis Nutispordivõistluse Nuti-Mati piirkondlik finaal, kus
mõõtu võtsid Põhja-Eesti parimad nutisportlased. Juba sügisel algasid eelvõistlused, mis
koosnesid neljast etapist, igal
korral võisteldi kolmel erineval alal. Võistlusalad olid kõik
seotud matemaatika põhikooli
riiklikus õppekavas läbitavaga. Tublimad võistlejad võtsid
mõõtu piirkondlikes finaalides,
parimad saavad pääsu vabariiklikusse finaali.
Korraldajate ja koolijuhi
avasõnade järel esitas Kaie
Aja juhendamisel poistekoor
laulu, mille sõnad olid just nutispordi võistluseks kohandatud. Järgnes võistlemine kahes
grupis, kus seitsmest alast tuli
lahendada vähemalt neli endale meelepärast. Kes parajasti ei
võistelnud, sai aega sisustada
õpetajate Ülle Juuse-Tumaki ja Kaido Kuke pakutavates
töötubades. Päev lõppes Kunda Ühisgümnaasiumi 1.–2.

klasside näitetrupi etendusega
„Tähemäng“, juhendaja Natalie
Neigla ning tublimate autasustamisega.
Meie kooli tublimad olid 2.3. klasside arvestuses Geron
Riik 2. koht, Lennart Kasemaa
6. koht ja Kevin Kirsipuu 8.
koht. 6.-7. klassidest saavutasid
parimad kohad Nora Aron 2.
koht, Siiri Kokk 5. koht ja Kaspar Kokk 6. koht. 8.-9. klassidest andis piirkondlikele võistlejatele tulise lahingu Kaidi

Jagant, kes saavutas 10. koha.
Gümnaasiumi arvestuses tulid esimesed neli kohta meie
koolile: Alver Petuhov 1. koht,
Aron Hein 2. koht, Martin Lehmus 3. koht ja Janika Logatšjova 4. koht.
Täiskasvanute seas näitas
head tulemust matemaatikaõpetaja Aale Kokk, kes saavutas 2. koha.
Nutispordi keskkonnas võistleb 8651 võistlejat. Vabariiklikusse finaali, mis toimus 8.

aprillil Haapsalus, pääsesid
meie koolist Geron Riik, kes
saavutas suurepärase 8. koha ja
Alver Petuhov, kes sai 11. koha.
Samuti võistles Lääne-Virumaa
täiskasvanute võistkonna eest
meie matemaatikaõpetaja Aale
Kokk.
Üle-eestilist nutispordivõistlust Nuti-Mati viidi sel aastal
läbi kolmandat korda.
Nutisport on spetsiaalne
keskkond, kus õpilased saavad
arvutis harjutada interaktiivseid
matemaatikaülesandeid.
Lahendamiseks on vajalik konto,
mis seotakse konkreetse õpilasega ning kõigis ülesannetes
genereeritakse andmed (ka joonised) juhuslikult. Ülesanded
on koostatud nii, et neid oleks
võimalik peast lahendada.
Nutispordi Põhja-Eesti piirkonna finaalürituse korraldajad
Kairi Laubholts ja Aale Kokk.

Raamatubingo Viru-Nigula raamatukogus
Märtsikuust saavad lapsed mängida Viru-Nigula raamatukogus
raamatubingot. Mängimiseks tuleb küsida raamatukogust eale
vastav „bingopilet”, laenutada pileti ruutudega sobivad raamatud
ja asuda lugema. Kui bingomängija on laenutatud raamatu läbi
lugenud, küsib raamatukoguhoidja loetu kohta mõned küsimused
ja seejärel saabki väike lugeja oma „bingopileti” vastavasse ruutu templi. Kui mängijal on täis kõik neli nurka, diagonaal ja täismäng, saab ta iga etapi läbimisel väikese auhinna. Täismänguni on
jõudnud ja kohe-kohe jõudmas juba päris mitu last.
Raamatukoguhoidjal on suur rõõm tõdeda, et raamatubingo on
täie hooga käima läinud ja innustanud lugema palju lapsi. Loevad
ka need, kes muidu eelistavad oma vaba aega muul viisil veeta.
Mitmed bingotajad tulevad peale kooli raamatukokku, võtavad
oma raamatu ja loevad seda kuni bussi tulekuni. Selline kooslugemine võimaldab kaaslaste ja raamatukoguhoidjaga loetu üle arutleda ning sel teel ka uusi teadmisi kinnistada ja teistega jagada.
Laste seas on välja kujunenud lemmikraamatud, mida soovitatakse
ka teistele.
Bingolugemine kestab kuni 27. maini, mil toimub lõpupidu,
mille raames tunnustame kõiki lugejaid ja kaasalööjaid.
Raamatubingo vastu on üles näidanud huvi ka mitmed täiskasvanud lugejad, kes sooviksid samuti oma lugemisvara valida veidi
mängulisemalt. Seega korraldame ehk edaspidi ka täiskasvanutele
ühe lugemislusti pakkuva raamatubingo.
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Head vallakodanikud

taekwondo võistlused.

Taekwondo uudised

6. aprillil osalesid SK Team Yong sportlased taekwondo turniiril Lätis, kus meie viiest sportlasest kolm tulid esikohale.
Võistlustel osalesid Samantha Kadõmova, Andrei Aksjonov,
Tsergo Tsilk, Anete Alice Orumaa ja Artur Ukolkin. Neist Samantha, Anete ja Tsergo võitsid kõiki vastaseid ja saavutasid
esikohad. Teised sportlased medaliteni ei jõudnud.
Spordiklubi Team Yong tänab AS-i Estonian Cell, kes toetas
spordiklubi 2018. aastal TOP 10 taekwondo sportlastele võistkonna dressi soetamist!

VNT

Kunda Spordikeskuse
lahtiolekuajad lihavõttepühadel
Kunda Spordikeskus on suletud R 19.04 ja P 21.04.
Laupäeval 20.04 – avatud 11.00-21.00.
Seoses riigipühadega on LINNASAUN laupäeval
20.04 avatud alljärgnevalt:
Naised kell 11.00-15.00.
Mehed kell 16.00-20.00.

Alates 1. maist ootame teid kaasa lööma toredas liikumisprojektis – Lääne-Virumaa Seiklusorienteerumine 2019. Osalevad kõik
Lääne-Virumaa omavalitsused, maakonda saab maha märgitud
kokku vähemalt 16 erinevat orienteerumisrada. Orienteerumine
kestab 1. maist kuni 25. juunini.
Tegime sarnase projekti eelmisel sügisel, kuid sel aastal on periood pikem ja annab hea võimaluse ilmade soojenemisel minna
liikuma. Kutsume üles perekondi, sõpru, koole, lasteaedu, ettevõtteid ja asutusi – kasutage võimalust ja minge orienteeruma.
Meie vallas on orienteerumisrajad Kunda linnas ja Aseri alevikus. Rajakaarte saate küsida alates 30. aprillist Kunda Spordikeskusest ja Aseri Vabaajakeskusest. Soovi korral saate neid ka ise
printida, laadides failid alla valla veebilehelt.
Nende vahel, kes läbivad vähemalt kolm vabalt valitud rada,
loositakse välja jalgratas, mille paneb välja Rattapood. Veelgi
väärtuslikum auhind ootab neid, kes läbivad vähemalt igas KOVis
ühe raja, ehk min kaheksa rada maakonna peale – mida rohkem
läbite, seda suurem on tõenäosus võita!
Lisainfo:
Ainar Sepnik
Seiklusorienteerumine 2019 projektijuht
mob +372 5343 1400
e-post ainar.sepnik@viru-nigula.ee
KOERTE JA KASSIDE TASUTA VAKTSINEERIMINE
MARUTAUDI VASTU TOIMUB 1. MAIL
Kunda staadionil kell 10.00-12.00
Viru-Nigulas kell 13.00-13.20
Aseri bussijaamas kell 14.00-15.00
Kohapeal on võimalik lasta loomi vaktsineerida ka teiste viirushaiguste vastu (tasuline).

Info tel +372 516 1515, veterinaararst Viivo Võlu.

Õppus Kevadtorm tuleb taas
Kaitsevägi korraldab
29. aprillist 17. maini
õppuse Kevadtorm,
millel osaleb rohkem
kui 9 000 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 palub kaitsevägi õppuse toimumise vältel
olla liikluses tavapärasest tähe-
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lepanelikum 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 tekitavad 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 kaitsevä-

gi 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 56961267 või e-posti
teel kevadtorm@mil.ee.
Kaitsevägi kaardistab tekkinud 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!
Kaitsevägi

TASUB TEADA
Rahuloluküsitlus raamatukogudes

Pärast 2017. aastal toimunud haldusreformi viidi läbi Viru-Nigula valla raamatukogude ühinemine. Ühinemisjärgselt
sai 2018. aasta septembrist Viru-Nigula ja Aseri raamatukogudest harukogud ja Kunda Linnaraamatukogust Viru-Nigula
valla raamatukogu põhikogu. Küsitluse eesmärgiks on hinnata elanikkonna rahulolu Viru-Nigula ja Aseri raamatukogude
teenuste ja keskkonnaga. Küsitlus on anonüümne ja kogutud
andmeid kasutatakse selleks, et raamatukogu teenused vastaksid paremini kasutajate ootustele. Küsitlusele saab vastata kuni
15. maini raamatukogudes paberkandjal või Viru-Nigula Valla
Raamatukogu kodulehel olevate linkide kaudu.
VNT

Uus vallavalitsus. Autor: Meeli Eelmaa.

Viru-Nigula vallas toimus võimuvahetus

Esmaspäeva, 1. aprilli hommikul astusid Viru-Nigula vallavalitsuse uksest sisse viis Kunda Ühisgümnaasiumi õpilast, kellel oli kindel eesmärk – vahetada Viru-Nigula vallavalitsuses
välja võim. Võimuvahetusest anti teada ka vallavanem Einar
Vallbaumile. Seejärel suundusid ennast värskelt vallavõimuks
tituleerinud õpilased valdkondade ja allasutuste juhtide koosolekule. Seal kandis uus vallavanem Kent Kerner ette manifesti, millega võim endale võeti. Manifesti ettekandmisele järgnes
aplaus – aprillinali oli õnnestunud! Värsked ametnikud suundusid seepeale “kohvipausile”. Tegelikult aga mindi tutvust
tegema välja vahetatud ametnike tööga.
Toredat aprillikuud!
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Vabariiklik Puuetega Inimeste XXIV Kultuurifestival
24.-25. maini Rakvere teatris
Kava:
24. mai
10.00 – Tervitused
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja tervitusesinemine
10.30-10.45 - Regina Seppik Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda, omalooming, luuletus „Elamata elu“.
10.50-11.05 - MTÜ „Hingerahu“ näidend „Kaamerad“.
11.10-11.25 - Esineb solist
Maarja Kaplinski ja saadab
Anu Jaagosild.
11.30-11.45 - Randvere kooli
varjuteatri etendus „Viisakate
sõprade lugu“.
11.50-12.05 - Tallinna Laagna lasteaed-põhikooli isetegevusansambel „Nõgesekene“.
12.10-12.25 - Pärnu Pimedate Ühingu näiteringi näidend
„Mälumängurid“.
12.30-12.45 - MTÜ Iseseisev
Elu tantsu- ja lauluring Tartust.
12.50-13.05 - Jõhvi erivajadustega noorte näiteringi omaloominguline etendus „Kus Sa

oled, minu elu?“
13.10-13.25 - Pärnu Pimedate
ühing, solist Raimo Riitsaar.
13.30-13.45 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koja etteaste.
13.50-14.05 - Ansambel „Viu
ja sõbrad“, Saaremaa Puuetega
Inimeste Koda.
14.10-14.25 - Pärnu Pimedate Ühingu lauljad, kollektiiv
„Rannapiigad ja kaptenid“.
14.30-14.45 - Tartu Puuetega
Inimeste Koja noorteansambel
„Laululind“.
14.50-15.05 - Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu lauluansambel.
15.10-15.25 - Sõmera Kodu
näitering „Erilised“, Saaremaalt.
15.30-15.45 - Solist Jelena
Kudrjašova, nägemispuudega.
15.50-16.05 - Narva Invaliidide
ühing „Eenar“. Grupp „Narvskije Kazatski“.
16.10-16.25 - Ansambel „Väike Kannel“.
16.30-16.45 - Tartu Puuetega
Inimeste Koda, segaansambel

„Lauluviis“.
17.30 – Autasustamine
20.00-23.00 – Simman (festivalist osavõtjatele)
25. mai Vabalava, ajapiiranguteta
10.00 - Tervitussõnad, päeva
tutvustus.
Regina Seppik, luuletus „Aastad need tulevad“.
Andres Tarja süntesaatoril.
Euroopa puuetega noored
(Hollandist, Hispaaniast, Itaaliast ja Eestist) – Spektaakel
„(In)visible souls behind the
masks“-„Nähtamatud hinged
maskide taga“.
Tartu Puuetega Inimeste Koja
segaansambel „Lauluviis“.
Merilyn Jaeski, nägemispuudega tudeng Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemiast.
Ansambel „Väike Kannel“ Tartust.

Võisiku Kodu Saaremaalt.
Kava „Oi aegu ammuseid“.
Vändra piirkonna Erivajadustega Inimeste Seltsi tantsurühm
„Vallatud“.
Tartu Puuetega Inimeste Koja
noorteansambel „Laululind“.
AS Hoolekandeteenused –
Kehra Kodu.
AS Hoolekandeteenused - Rakvere Kodud.
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda - festivali lõpuesinemine.
15.30 – Festivali lõpetamine.
Festivalist osavõtt on tasuta.
Palume broneerida eelnevalt
kohad tel +372 5164 3449 või
e-post: virukoda@virukoda.ee
Vabariiklikku Puuetega Inimeste XXIV Kultuurifestivali toetavad: Eesti Puuetega Inimeste
Koda, Eesti Puuetega Inimeste
Fond, Rakvere linn, Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit.
Korraldaja:
Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Koda, tel
324 2023, Helmi Urbalu.

Ohtlike jäätmete kogumine Viru-Nigula vallas
1. juunil 2019. a
1. juunil on võimalik ohtlikke jäätmeid loovutada järgmistes
kogumispunktides:
Asukoht
Selja Külaseltsi maja juures
Ojaküla (veoautode peatumisplats)
Malla küla (Põdruse-Kunda-Pada mnt

Kogumise aeg
10.00-10.20
10.30-10.50
11.00-11.20

ristis olevate majade juures)
Viru-Nigula alevik (ohtlike jäätmete 11.30-11.50
kogumiskoht, Maarja tn 7)
Rannu (Vahtra tänava parklas)
12.00-12.20
Aseri alevik (Kommunaali juures, 12.25-12.45
Kordoni tn 12)

Viru-Nigula valla kogumisringi kontaktisik on Joonas Saska,
tel +372 5382 5995

www.viru-nigula.ee

Ootame vallaelanikke kandideerima rahvakohtunikuks Viru Maakohtusse
Seoses käesoleva koosseisu
Viru Maakohtu rahvakohtunike volituste lõppemisega 2019.
a viimases kvartalis otsib ka
Viru-Nigula
Vallavolikogu
isikuid, kes soovivad osaleda
rahvakohtunikuna õigusemõistmises Viru Maakohtu juures
järgneval neljal aastal.
Rahvakohtunikuks võib nimetada 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kelle elukoht
on Eestis ja kes oskab eesti
keelt keeleseaduses sätestatud
C1-tasemel või sellele vastaval
tasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

RAHVAKOHTUNIKUKS
EI VÕI NIMETADA ISIKUT, KES ON:
1. süüdi mõistetud kuriteo
eest;
2. pankrotivõlgnik;
3. tervise tõttu sobimatu;
4. omanud püsivat elukohta, see tähendab elukohta,
mille aadressiandmed on
kantud rahvastikuregistrisse, alla ühe aasta selle
omavalitsusüksuse territooriumil, kes on esitanud
ta rahvakohtuniku kandidaadiks;
5. kohtu, prokuratuuri või politseiteenistuses;
6. kaitseväeteenistuses;

7. advokaat, notar või kohtutäitur;
8. Vabariigi Valitsuse liige;
9. Valla- või linnavalitsuse
liige;
10. Vabariigi President;
11. Riigikogu liige.

suse kantseleisse (Kasemäe
19, Kunda linn) ja täita ankeet kohapeal;
3. saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressile
Kasemäe 19, Kunda 44107
Lääne-Virumaa.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja
vastavad eelpool nimetatud
tingimustele, palume hiljemalt 29. aprilliks 2019:
1. saata digitaalselt allkirjastatud ankeet (leitav www.viru-nigula.ee/uldinfo ) e-posti
aadressile
vallavalitsus@
viru-nigula.ee ;
2. tulla Viru-Nigula vallavalit-

Rahvakohtunikuks kandideerijad peaksid arvestama, et kohtuistungitel tuleb osaleda alates
esimesest kohtuistungist kuni
asjas tehtava lõpplahendi kuulutamiseni ja see periood võib
olla pikk. Seetõttu peaks kandideerijal olema kindel soov ja ka
reaalne võimalus rahvakohtuniku töös osalemiseks.
Tööandja peab rahvakohtuni-

ku õigusemõistmises osalemise
ajaks tööst vabastama, mistõttu
peaks kandideerijal olema tööandjalt eelnev kooskõlastus.
Rahvakohtunike tööd tasustatakse riigieelarvest. Rahvakohtunikule makstava tasu suuruse
ja maksmise korra kehtestab
valdkonna eest vastutav minister määrusega.
Rahvakohtunikukandidaadid
valib Viru-Nigula Vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu valitud
kandidaatide seast nimetab
rahvakohtuniku ametisse kohtu
juures asuv komisjon.
Rahvakohtunikke nimetades
arvestab kohtu juures asuv ko-

misjon kandidaadi sobivust,
kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning
seda, et rahvakohtunike hulgas
oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid. Isikut
ei või nimetada rahvakohtunikuks järjest rohkem kui kaheks
perioodiks.
Rahvakohtunikke puudutavad
paragrahvid sisalduvad kohtute
seaduse 3. peatükis. Täiendav
info on leitav Eesti Kohtute kodulehel.

VNT
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Põdra pubi läbis uuenduskuuri

Uuenduste käigus olid jäänud renoveerimata garderoob ja
WC-d koos eesruumiga käte pesu jaoks. Remondi käigus kasutati lammutatud 150 aasta vanuse maja palke trepi piirdeks,
millele lisati ka vanad Tartus toodetud alumiiniumist nagid.
Ühest vanast uksest sai tehtud peegliraam väikese lauakesega, teisest uksest sai seinale aluse nagide jaoks. Lage
kaunistavad vanad nõukaajast pärinevad tööstusvalgustid.
Lisaks vahetati välja põrandaplaadid kõikides kõne all olevates
ruumides ja ka piljardiruumis.
Ootame teid külastama!
E-N 11.00-20.00
R 11.00-02.00
L 12.00-02.00
P puhkame

VNT

Pildid: Renee Räni, Põdra pubi.
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PANE
SEINALE!

HOONEVÄLINE TULEOHUTUS
• Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui 1x aastas.

PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus ≥ 1.20 m
ja sädemepüüdja
max võrguavaga 10x10 mm

≥ 0.80 m

• Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks
ise puhastada.
• Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna
puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija,
kes väljastab korstnapühkimise akti.

Töötasapind kui korstna kõrgus

≥ 1.20 m

METS

Kulu põletamine on
aastaringselt keelatud

Ilusate ilmade saabudes ja aedu korrastades kipuvad inimesed lõket tegema. Lõkke tegemise juures on vaja jälgida ohutusnõudeid,
et tuli ei ohustaks meie endi ega naabrite vara. Tuleb jälgida, et
lõkkease asuks hoonetest ja metsast ohutus kauguses ning mitte
keset heinamaad või kulu. Suurema lõkke korral peab olema vahemaa majani vähemalt 15 meetrit ja metsani 20 meetrit. Suure
tuulega (üle 5,4 m/s, mil liiguvad puude jämedamad oksad) lõket
teha ei tohi. Kindlasti peavad asuma lõkke kõrval esmased kustutusvahendid. Tuld ei tohi jätta järelevalveta ning lahkudes tuleb
kustutada lõkkease ja hõõguvad söed.
NB! Kui siiski juhtub, et tuletegemine on väljunud kontrolli alt,
siis helistage kohe tel 112.
Kaunist kevadet!
Heldur Lahne

Tuleohtlik aeg

≥ 20 m

• Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses
• Piira kivide või pinnasevalliga
• Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
• Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
• Ära jäta lõket järelvalveta
• Lase täielikult ära põleda või kustuta
veega.

Küttegaasil töötavat,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud grillseadet tuleb
kasutada väljaspool siseruume.
Koha valikul juhindu
kasutusjuhendist

10 L

või

Tahkel kütusel töötav

grillseade küttepuudega.

Kuluheina ja roostiku põletamine on

LÕKE

Tahkel kütusel töötav

6 kg

26.05

DAGÖ

28.05

Piletid
soodushinnaga
kuni 31.03

6 kg

Hoia käepärast sobiv
tulekustutusvahend nt ämber
või kastekann 10 L veega,
6 kg tulekustuti

TESTI OMA KODU TULEOHUTUST SIIN: WWW.KODUTULEOHUTUKS.EE

PEARU PAULUSE

REIN RANNAP
OTT LEPLAND

või

TULEOHUTUSALASTE KÜSIMUSTE KORRAL HELISTA PÄÄSTEALA INFOTELEFONILE 1524 • VEEBINÕUSTAJA: facebook.com/paastenoustaja • TULEKAHJU KORRAL HELISTA 112

HOROSKOOBI TUULES

25.05

läbimõõduga alla 1 m

grillseade grillsöega.

23.05

Sume suvekontsert
Käsmu ran nas

10 L

≥5m

Parimad pa la d

INES &KARL-ERIK TAUKAR

≥8m

≥2m

KEELATUD

MIDA MEHED
TEGELIKULT TAHAVAD?

24.05

enam kui 100 L

≥ 15 m

LÕKE

läbimõõduga üle 1 m

22.05

& AKUSTILISE LIVE BÄNDIGA

PRÜGIKONTEINER

6 kg

Kaunid Kontserdid Käsmus 2019
Armastusega kapten ikülast

Kaun is õhtu koos

≥4m

≥2m

Kunda päästekomando pealik

Erishow

PÕLEVMATERJALID (nt puuriit)

KATUSEREDEL

27.05

Suur ga la ko n tsert

MARKO MATVERE
& OOPER-KVARTETT

Juba kaheksa aastat tegutsenud Lontova seikluspark koos Blücheri kohvikuga laiendab oma tegevust ning avab suve hakul puhkemaja.
Maja, mille akendest avaneb kaunis vaade Kunda jõe ürgorule ning selle kallastel paiknevale Lontova seikluspargile, loob võimaluse eripalgeliseks puhkuseks või üritusteks inspireerivalt looduskaunis keskkonnas.
Maja kahel korrusel on kuus kahe- kuni neljakohalist tuba, milles saab
kokku ööbida 17 inimest. Igas toas on duširuum koos WC-ga. Tubade
hinnad algavad 34 eurost.
Esimesel korrusel paikneb saal, kus saab korraldada nii seminare kui
ka tähistada erinevaid sündmusi, nagu näit sünnipäev kuni 50-le inimesele. Saunamõnusid saab lisaks soome saunale nautida ka õues paiknevas
kümblustünnis. Seikluspargi territooriumil on lasteala, tuubirada, meeskonnaala omavahelise suhtlemise ja koostöövõime arendamiseks, kõrgning madalseiklusrada, lisaks loomulikult jalutusrajad.
Pargi südames paiknev Blücheri kohvik on avatud seitsmel päeval nädalas, tööpäevadel on menüüs päevapakkumised. Lontova seikluspark,
puhkemaja ning Blücheri kohvik võõrustavad külalisi aastaringselt, oodatud on nii ettevõtted, sõpruskonnad kui ka pered.
Tutvu võimalustega www.lontovaseikluspark.eu.
Broneerimiseks kirjuta info@lontovaseikluspark.eu või helista telefonil 5360 6666.

KUTSUB:

29.05

LAHTISTE
USTE PÄEV &
SÜNNIPÄEV

30.05

1. MAIL kl 12 - 15

KARL MADIS 60
KAUNIMAD
ARMASTUSLAULUD

Algus kell 20:00

Lontova seikluspargis
valmib puhkemaja!

Galakon tsert

SEIKLUSED
JA MÄNGUD
KOGU PERELE!
ÜRITUS ON TASUTA.
SEIKLUSRAJAD -15%

AVASTA SEIKLUSED:
WWW.LONTOVASEIKLUSPARK.EU

Karepa metsavaht06:47
Karepa
06:48
Rutja
06:50
Eisma
06:57
Rutja
07:04
Karepa
07:06
Karepa metsavaht07:07
Toolse tee
07:09
Hernemaa
07:10
Selja kool
07:13
Maakonna
Selja
07:15
bussiliin
Selja kool
07:17
Kaliküla
07:20
Vahtramäe
07:23
Selja tee
07:24
Alajaam
07:25
Kasemäe
07:26
Kooli
07:27
17 Kunda
Kunda
pargi- Toolse
07:29
Kunda - Toolse
- Eisma- -Toolse
Kunda - Eisma - Kunda
Kunda
- Eisma
- Kunda
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Maakonna
bussiliin

18

17

Peatus
E-R *
Kunda pargi
06:30
Kunda
06:35
Alajaam
06:36
Selja tee
06:37
Vahtramäe
06:38
Tigapõllu
06:41
Toolse
06:43
Toolse tee
06:45
Karepa metsavaht06:47
Karepa
06:48
Rutja
06:50
Eisma
06:57
Rutja
07:04
Karepa
07:06
Karepa metsavaht07:07
Toolse tee
07:09
Hernemaa
07:10
Selja kool
07:13
Selja
07:15
Selja kool
07:17
Kaliküla
07:20
Vahtramäe
07:23
Selja tee
07:24
Alajaam
07:25
Kasemäe
07:26
Kooli
07:27
Kunda pargi
07:29

Peatus
E-R *
Kunda pargi
15:40
Kooli
15:42
Kunda
15:44
Alajaam
15:45
Selja tee
15:46
Vahtramäe
15:47
Kaliküla
15:50
Selja kool
15:53
Selja
15:55
Selja kool
15:57
Hernemaa
16:00
Toolse tee
16:01
Karepa metsavaht16:03
Karepa
16:04
33 Rakvere - Viru-Nigula - Mahu - Aseri
Rutja
16:06
Eisma
16:13
Peatus
T, N
L
Rutja
16:20
Rakvere
13:10
13:30
VaalaKarepa
13:13 16:22
13:33
Karepa
metsavaht
Metskonna
13:14 16:23
13:34
Toolse tee 13:16 16:25
Viadukti
13:36
Toolse
Sõmeru
tee
13:17 16:27
13:37
Tigapõllu 13:23 16:29
Raudlepa
13:43
UhtnaVahtramäe
tee
13:26 16:32
13:46
Sämisilla
13:48
Selja tee 13:28 16:33
Sämi Alajaam 13:29 16:34
13:49
Kabala
tee
13:32 16:35
13:52
Kasemäe
Pikaristi
13:34 16:36
13:54
Kooli
Padaorg
13:58
Kunda pargi13:38 16:38
Viru-Nigula

13:40

14:00

18 Aseri
- Kunda
Aseri- Viru-Nigula
- Viru-Nigula
- Kunda
Peatus

E, K, R

L

E-R

E-R

Aseri
08:05
09:40
15:05
17:00
18 Aseri - Viru-Nigula - Kunda
Aseriaru
08:09
09:44
15:09
17:04
Kalvi
08:11
09:46
15:11
17:06
Konnatiigi
08:12
09:47
15:12
17:07
Peatus
E,
K, R
L
E-R
E-R
Kurna
08:13
09:48
15:13
17:08
Aseri
08:05
09:40
15:05
17:00
Tüükri tee
08:14
09:49
15:14
17:09
Aseriaru
08:09
09:44
15:09
17:04
Mahu tee
08:16
09:51
15:16
17:11
Kalvi
08:11
09:46
15:11
17:06
Vasta tee
08:18
09:53
15:18
17:13
Konnatiigi
08:12
09:47
15:12
17:07
Viru-Nigula
08:20
09:55
15:20
17:15
Kurna
08:13
09:48
15:13
17:08
Kanguristi
08:23
09:58
15:23
17:18
Tüükri tee
08:14
09:49
15:14
17:09
Kutsala
08:26
10:01
15:26
17:21
Mahu tee
08:16
09:51
15:16
17:11
Malla tee
08:29
10:04
15:29
17:24
Vasta tee
08:18
09:53
15:18
17:13
Kasemäe
08:33
10:08
15:33
17:28
Viru-Nigula
08:20
09:55
15:20
17:15
Kooli
08:34
10:09
15:34
17:29
Kanguristi
08:23
09:58
15:23
17:18
Kunda pargi
08:36
10:11
15:36
17:31
Kutsala
08:26
10:01
15:26
17:21
Malla tee
08:29
10:04
15:29
17:24
Kasemäe
08:33
10:08
15:33
17:28
Peatus
E-R
E,
K, R
L
E-R
Kooli
08:34
10:09
15:34
17:29
Kunda pargi
07:30
14:30
14:45
17:40
Kunda pargi
08:36
10:11
15:36
Kunda
- Aseri17:31
Kunda
07:35 - Viru-Nigula
14:35
14:50
17:45
Malla tee
07:39
14:39
14:54
17:49
Kutsala
07:42
14:42
14:57
17:52
Peatus
E-R
E,
K, R
L
E-R
Kanguristi
07:46
14:46
15:01
17:56
Kunda pargi
07:30
14:30
14:45
17:40
Viru-Nigula
07:49
14:49
15:04
17:59
Kunda
07:35
14:35
14:50
17:45
Vasta tee
07:50
14:50
15:05
18:00
Malla tee
07:39
14:39
14:54
17:49
Mahu tee
07:52
14:52
15:07
18:02
Kutsala
07:42
14:42
14:57
17:52
Tüükri tee
07:53
14:53
15:08
18:03
Kanguristi
07:46
14:46
15:01
17:56
Kurna
07:54
14:54
15:09
18:04
Viru-Nigula
07:49
14:49
15:04
17:59
Konnatiigi
07:56
14:56
15:11
18:06
Vasta tee
07:50
14:50
15:05
18:00
Kalvi
07:57
14:57
15:12
18:07
Mahu tee
07:52
14:52
15:07
18:02
Aseriaru
07:59
14:59
15:14
18:09
Tüükri
07:53
14:53
15:08
18:03
Aseri tee
08:04
15:04
15:19
18:14
Kurna
07:54
14:54
15:09
18:04
Konnatiigi
07:56
14:56
15:11
18:06
Kalvi
07:57
14:57
15:12
18:07
Aseriaru
07:59
14:59
15:14
18:09
Aseri
08:04
15:04
15:19
18:14

E-R
18:30
18:34
18:36
18:37
E-R
18:38
18:30
18:39
18:34
18:41
18:36
18:43
18:37
18:45
18:38
18:48
18:39
18:51
18:41
18:54
18:43
18:58
18:45
18:59
18:48
19:01
18:51
18:54
18:58
E-R
18:59
20:30
19:01
20:35
20:39
20:42
E-R
20:46
20:30
20:49
20:35
20:50
20:39
20:52
20:42
20:53
20:46
20:54
20:49
20:56
20:50
20:57
20:52
20:59
20:53
21:04
20:54
20:56
20:57
20:59
21:04

Peatus
E-R *
Mahu tee
13:43
14:03
Kunda pargi
15:40
* Ajavahemikul suvise koolivaheaja algus - 31. august käigus esmaspäeval, kolmapäeval, reedel
Koila
13:44
14:04
Kooli
15:42
Unukse
13:45
14:05
Kunda
15:44
* Ajavahemikul suvise koolivaheaja algus - 31. august
Pärna tee
13:46
14:06
käigus esmaspäeval,
Alajaam kolmapäeval,
15:45reedel
Mahu
13:51
14:11
Selja tee
15:46
Pärna tee
13:56
14:16
Liini teenindab: AS GoBus, reg 10085032, Ringtee 25, 50105 Tartu, infotelefon: 12012
Vahtramäe
15:47
MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus, reg
80213342, Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn,
infotelefon: 640 6780 13:57
Unukse
14:17
Liini teenindab: AS GoBus, reg 10085032, Ringtee 25, 50105 Tartu, infotelefon: 12012
Kaliküla
15:50
Koila
13:58
14:18
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, reg 80213342, Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn, infotelefon: 640 6780
Selja kool
15:53
Tüükri tee
14:00
Kurna
14:01
Selja
15:55
Konnatiigi
14:03
Selja kool
15:57
Maakonna Kalvi
Maakonna
14:04
Hernemaa
16:00
bussiliin
bussiliin
Aseriaru
14:06
Toolse tee
16:01
Aseri
14:11
Karepa metsavaht16:03
Mahu tee
14:19
Karepa
16:04
Viru-Nigula
14:23
Rutja
16:06
Kanguristi
14:26
Eisma
16:13
Kutsala
14:29
56Viru-Nigula
Viru-Nigula - Rakvere
Rutja
16:20
- Rakvere
Malla tee
14:32
Karepa
16:22
33 Rakvere - Viru-Nigula - Mahu - Aseri
Kunda
14:37
Peatus
E-R
E-R, P
P
L
E-R *
Rakvere
- Viru-Nigula
- Mahu - Aseri
Aseri - Mahu - Viru-Nigula - Rakvere
56 Viru-Nigula - Rakvere 15:20
Karepa
metsavaht16:23
Aseri
Rannu
15:23
Toolse
16:25 L
Peatustee
T, N
Peatus
T, N
L
Peatus
E-R
E-R, P
P
E-R *
Kalvi teerist
15:26 L
Toolse
16:27
Aseri
15:20
Tüükri
15:29
Rakvere
13:10
13:30
Aseri
08:05
Rannu
15:23
Padaorg
15:32
Tigapõllu
16:29 13:33
Vaala
13:13
Aseriaru
08:09
Kalvi teerist 07:10
15:26 16:20
Viru-Nigula
10:40
14:40
15:34
Vahtramäe
16:32
Metskonna
13:14
13:34
Tüükri
15:29 16:22
Kalvi
08:11
Padaorg
07:12
10:42
14:42
15:36
Padaorg
15:32 16:25
Pikaristi
07:15
10:45
14:45
15:39
Selja tee
16:33 13:36
Viadukti
13:16
Konnatiigi
08:12
Viru-Nigula
07:10 10:47
10:40 14:47
14:40 15:41
15:34 16:27
16:20
Kabala
tee
07:17
Sõmeru
tee
13:17
13:37
Kurna
08:13
Alajaam
16:34
07:12 10:50
10:42 14:50
14:42 15:44
15:36 16:29
16:22
SämiPadaorg
07:20
Pikaristi
07:15 10:51
10:45 14:51
14:45 15:45
15:39 16:30
16:25
Raudlepa
13:23
Tüükri tee
08:14
Sämisilla
07:21
Kasemäe
16:35 13:43
Kabala
07:17 10:53
10:47 14:53
14:47 15:47
15:41 16:32
16:27
Uhtna
tee tee 07:23
Uhtna
13:26
Kunda
10:15
Koolitee
16:36 13:46
Sämi
07:20
10:50
14:50
15:44
16:29
Raudlepa
07:26
10:56
14:56
15:50
16:34
Sämisilla
Malla tee
10:19
Põllu/Sõmeru
Sämisilla
07:21
10:51 15:03
14:51
15:45
16:30
Kunda pargi 13:28
16:38 13:48

33

Sämi
13:29
13:49
Kabala tee
13:32
13:52
* Ajavahemikul suvise koolivaheaja algus Pikaristi
13:34
13:54
Padaorg
13:38
13:58
Viru-Nigula
13:40
14:00
Mahu tee
13:43
14:03
Koila
13:44
14:04
Unukse
13:45
14:05
Pärna tee
13:46
14:06
Mahu
13:51
14:11
Pärna tee
13:56
14:16
Unukse
13:57
14:17
Koila
13:58
14:18
Tüükri tee
14:00
Kurna
14:01
Konnatiigi
14:03
Kalvi
14:04
Aseriaru
14:06
Aseri
14:11
Mahu tee
14:19
Viru-Nigula
14:23
Kanguristi
14:26
Kutsala
14:29
Malla tee
14:32
Kunda
14:37

56

Kutsala
10:22
Kanguristi
10:26
31. august käigus esmaspäeval,
kolmapäeval, reedel
Viru-Nigula
10:29
Mahu tee
10:32
Koila
08:16
10:33
Unukse
08:17
10:34
Pärna tee
08:18
10:35
Mahu
08:23
10:40
Pärna tee
08:28
10:45
Unukse
08:29
10:46
Koila
08:30
10:47
Mahu tee
08:31
10:48
Viru-Nigula
08:35
10:52
Padaorg
08:37
10:54
Pikaristi
08:40
10:57
Kabala tee
08:42
10:59
Sämi
08:45
11:02
Sämisilla
08:46
11:03
Uhtna tee
08:48
11:05
Raudlepa
08:51
11:08
Sõmeru tee
08:56
11:13
Viadukti
08:57
11:14
Metskonna
08:59
11:16
Vaala
09:00
11:17
Rakvere
09:03
11:20

Peatus
T, N
L
Aseri
08:05
Aseriaru
08:09
Kalvi
08:11
Konnatiigi
08:12
Liini teenindab:
AS GoBus, reg 10085032,
Ringtee 25, 50105 Tartu, infotelefon: 12012
MTÜ Põhja-Eesti
Ühistranspordikeskus,
reg 80213342, Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn, infotelefon: 640 6780
Kurna
08:13
Tüükri tee
08:14
Kunda
10:15
Malla tee
10:19
Kutsala
10:22
Kanguristi
10:26
Viru-Nigula
10:29

Puiestee
Uhtna tee
07:23
10:53 15:05
14:53
Sõmeru
tee
07:31
Raudlepa
07:26 11:01
10:56 15:06
14:56
Põllu/Sõmeru
15:03
Linnasetehas
15:09
15:05
NäpiPuiestee
15:10
Sõmeru tee 07:32
07:31 11:02
11:01 15:12
15:06
Viadukti
Linnasetehas07:34
15:09
Metskonna
11:04
15:14
Näpi
15:10
Vaala
07:35
11:05
15:15
Viadukti
07:32 11:08
11:02 15:18
15:12
Rakvere
07:38
Metskonna
07:34
11:04
15:14
Vaala
07:35
11:05
Peatus
L
E-R, P
P 15:15
Rakvere
07:38 10:00
11:08 14:00
15:18
Rakvere
08:55
Vaala
08:58
10:03
14:03
Peatus 08:59 L 10:04
E-R, P 14:04 P
Metskonna
Rakvere
08:55 10:06
10:00 14:06
14:00
Viadukti
09:01
Vaala
08:58
10:03 14:07
14:03
Näpi
Metskonna
08:59
10:04 14:08
14:04
Linnasetehas
Viadukti
09:01 10:07
10:06 14:11
14:06
Sõmeru
tee
09:02
Näpi
14:07
Puiestee
14:12
Linnasetehas
14:08
Põllu/Sõmeru
14:13
Sõmeru tee 09:08
09:02 10:13
10:07 14:21
14:11
Raudlepa
Puiestee
14:12
Uhtna tee
09:11
10:16
14:24
Põllu/Sõmeru09:13
14:13
Sämisilla
10:18
14:26
09:08 10:19
10:13 14:27
14:21
SämiRaudlepa
09:14
Uhtna
09:11 10:22
10:16 14:30
14:24
Kabala
teetee 09:17
Sämisilla
09:13 10:24
10:18 14:32
14:26
Pikaristi
09:19
Sämi
09:14
10:19
14:27
Padaorg
09:23
10:28
14:36
Kabala tee 09:25
09:17 10:30
10:22 14:38
14:30
Viru-Nigula
Pikaristi
09:19
10:24
14:32
Padaorg
09:27
Padaorg
09:23
10:28
14:36
Tüükri
09:30
09:25
10:30
14:38
KalviViru-Nigula
teerist
09:33
Padaorg
09:27
Rannu
09:36
Tüükri
09:30
Aseri
09:39
Kalvi teerist
09:33
Rannu
09:36
* Käigus
ajavahemikus
01. september - 21. juuni
Aseri
09:39

15:47
16:32
15:55
15:50 16:37
16:34

15:55 16:38
16:37
15:56
15:58
16:40
15:59
16:41
15:56 16:44
16:38
16:02
15:58
16:40
15:59
16:41
E-R *
16:02
16:44
15:45
15:48
E-R *
15:49
15:45
15:51
15:48
15:49
15:51
15:52
15:53
15:54
15:52
16:02
15:53
16:05
15:54
16:07
16:02
16:08
16:05
16:11
16:07
16:13
16:08
16:17
16:11
16:19
16:13
16:17
16:19

Rakvere - Viru-Nigula

* Käigus ajavahemikus 01. september - 21. juuni

* Käigus ajavahemikus 01. september - 21. juuni
Liini teenindab: AS GoBus, reg 10085032, Ringtee 25, 50105 Tartu, infotelefon: 12012
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, reg 80213342, Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn, infotelefon: 640 6780

Peatus
E-R
Aseri
06:50
Viru-Nigula
07:05
Kunda pargi
07:21
Kunda
07:26
Eisma
07:48
Vihula
08:01
Sagadi mõis
08:10
Maakonna
Võsu
08:25
bussiliin
Kotka
08:41
Loksa tee
08:54
Kuusalu tee
09:03
Mustakivi
09:29
Hobujaama
09:40
Mere puiestee 09:42
Balti jaam
18V Aseri - Kunda - Võsu
- Tallinn 09:46
Aseri - Kunda - Võsu - Tallinn
Tallinn - Võsu - Kunda - Aseri
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18V

Maakonna
bussiliin

28

28 Kunda - Karepa - Vainupea - Rakvere
Kunda - Karepa - Vainupea - Rakvere
28 Kunda - Karepa - Vainupea - Rakvere

Peatus
K*
K **
R
Kunda
08:40
08:40
08:40
Peatus
K*
K **
R
Selja
08:51
Kunda
08:40
08:40
08:40
Peatus
E-R
Peatus
E-R
Eisma
09:02
09:02
09:09
Selja
08:51
Aseri
06:50
Balti jaam
13:35
Karula
09:11
09:11
09:18
Eisma
09:02
09:02
09:09
Vabaduse väljak 13:40
Viru-Nigula
07:05
Kandle
09:18
09:18
09:25
Karula
09:11
09:11
09:18
Kivisilla
13:48
Kunda pargi
07:21
Varangu
mõis
09:26
Kandle
09:18
09:18
09:25
Mustakivi
13:58
Kunda
07:26
Haljala
09:31
09:35
09:38
Varangu
mõis
09:26
Kuusalu tee
14:24
Eisma
07:48
Põhjakeskus
09:42
09:46
09:49
Haljala
09:31
09:35
09:38
Loksa tee
14:32
Vihula
08:01
Teater
09:45
09:49
09:52
Põhjakeskus
09:42
09:46
09:49
Võsu
15:00
Sagadi mõis
08:10
Rakvere
09:49
09:53
09:56
Teater
09:45
09:49
09:52
Sagadi mõis
15:11
Võsu
08:25
Rakvere
09:49
09:53
09:56
Vihula
15:20
Kotka
08:41
Rakvere - Vainupea
Peatus
K * - Karepa
K ** - KundaR
Eisma
15:33
Loksa tee
08:54
Rakvere
12:20
12:20
12:20
Peatus
K*
K **
R
Kunda pargi
15:58
Kuusalu tee
09:03
Teater
12:23
12:23
12:23
Rakvere
12:20
12:20
12:20
Kunda
16:03
Mustakivi
09:29
Põhjakeskus
12:26
12:26
12:26
Teater
12:23
12:23
12:23
Viru-Nigula
16:17
Hobujaama
09:40
Veltsi
12:34
Põhjakeskus
12:26
12:26
12:26
Aseri
16:32
Mere puiestee 09:42
Haljala
12:38
12:38
12:39
Balti jaam
09:46
Veltsi
12:34
Varangu
mõis
12:47
Haljala
12:38
12:38
12:39
Peatuses Loksa tee ümberistumine liinilt/liinile 61 Kadrina - Viitna - Loksa
- Viitna - Rakvere
Kandle
12:50
12:55
12:51
Varangu mõis
12:47
Peatus
E-R
Karula
12:57
13:02
12:58
Kandle
12:50
12:55
12:51
Balti jaam
13:35
Peatused: Aseri, Aseriaru, Kalvi, Konnatiigi, Kurna, Tüükri tee,
Peatuses Loksa tee ümberistumine liinilt/liinile 61 Kadrina - Viitna - Loksa - Viitna - Rakvere
Eisma
13:06
13:11
13:07
Karula
12:57
13:02
12:58
Vabaduse väljak 13:40
Mahu tee, Vasta tee, Viru-Nigula, Kanguristi, Kutsala, Malla tee,
Selja
13:25
Peatused: Aseri,
Aseriaru, Kalvi, Konnatiigi,
tee, Mahu tee,
Vasta
tee, Viru-Nigula,
Eisma
13:06
13:11
13:07
Kivisilla
13:48 Kurna, TüükriKasemäe,
Kooli,
Kunda
pargi, Kunda, Alajaam, Selja tee,
Kunda
13:28
13:33
13:36
Kanguristi, Kutsala, Malla tee, Kasemäe, Kooli, Kunda pargi, Kunda, Alajaam, Selja tee, Vahtramäe,
Mustakivi
13:58
Vahtramäe, Tigapõllu, Toolse, Toolse tee, Karepa metsavaht,
Selja
13:25
Tigapõllu, Toolse, Toolse tee, Karepa metsavaht, Karepa, Rutja, Eisma, Vainupea, Pajuveski, Kulli,
Kuusalu
tee Lauli,14:24
Kunda
13:28
13:33
13:36
Karepa,
Rutja,Koljaku,
Eisma,Vergi
Vainupea,
Pajuveski, Kulli, Tiigi, Vihula,
Tiigi, Vihula, Paisjärve,
Sikkani,
Sagadi mõis, Sagadi
küla, Nõmme,
tee, Võsu,
* Käigus ajavahemikus 01. september - 31. mai
Lepispea, Korjuse,
Eru, tee
Tammispea,14:32
Vihasoo, Kotka, Loksa
tee, Kuusalu
tee, Mustakivi,
Hobujaama,
Loksa
Paisjärve,
Sikkani,
Lauli, Sagadi
mõis, Sagadi küla, Nõmme,
Mere puiestee, Balti jaam, Vabaduse väljak, Kivisilla
**
Käigus
ajavahemikus
01.september
juuni - 31. -august
Võsu
15:00
Koljaku, Vergi tee, Võsu, Lepispea, Korjuse, Eru, Tammispea,
* Käigus ajavahemikus 01. september
- 31.
mai
* Käigus
ajavahemikus
01.
31. mai
** Käigus ajavahemikus 01. juuni - 31. august
Sagadi mõis
15:11
Vihasoo, Kotka, Loksa tee, Kuusalu tee, Mustakivi, Hobujaama,
** Käigus ajavahemikus 01. juuni - 31. august
Peatused: Rakvere, Teater, Põhjakeskus, Tõrremäe, Suvilad,
Vihula
15:20
Mere puiestee, Balti jaam, Vabaduse väljak, KivisillaPeatused: Rakvere, Teater,
Põhjakeskus, Tõrremäe, Suvilad, Päide, Pahnimäe, Luha, Kisuvere, HalPäide,
Pahnimäe,
Luha,
Kisuvere,
tee,
Veltsi
tee,
Veltsi,
jala
tee,
Veltsi
tee,
Veltsi,
Haljala,
Lambasaare,
Võle,
Kandle
tee, Haljala
Haljala kalmistu,
Tatruse,
Salumäe
Eisma
15:33
Peatused:
Rakvere,
Teater,
Põhjakeskus,
Tõrremäe,
Suvilad,
tee, Varangu mõis, Veski,
AavikuLambasaare,
tee, Kandle, Noonu
tee,Kandle
Karula, Pajuveski,
Vainupea,
Eisma,
RutHaljala,
Võle,
tee,
Haljala
kalmistu,
Tatruse,
Kunda pargi
15:58
Päide,Toolse
Pahnimäe,
Luha,
Kisuvere,
HaljalaSelja
tee,kool,
Veltsi
tee,
Veltsi,
ja, Karepa, Karepa metsavaht,
tee, Toolse,
Tigapõllu,
Hernemaa,
Selja,
Kaliküla,
Salumäe
tee, VaranguVõle,
mõis,Kandle
Veski,tee,
Aaviku
tee, kalmistu,
Kandle, Noonu
Kunda
16:03
Vahtramäe, Selja tee, Alajaam,
Haljala,Kunda
Lambasaare,
Haljala
Tatruse,
tee,
Karula,
Pajuveski,
Vainupea,
Eisma,
Rutja,
Karepa, Noonu
Karepa
Viru-Nigula
16:17
Salumäe tee, Varangu mõis, Veski, Aaviku tee, Kandle,
metsavaht,
tee, Vainupea,
Toolse, Tigapõllu,
Hernemaa,
Selja
kool,
Aseri
16:32
tee, Karula, Toolse
Pajuveski,
Eisma, Rutja,
Karepa,
Karepa
Liini teenindab: AS GoBus, reg 10085032, Ringtee 25, 50105 Tartu, infotelefon: 12012
Selja,
Kaliküla,
Vahtramäe,
Selja
tee,
Alajaam,
Kunda
Liini teenindab: AS GoBus, reg 10085032,
Ringtee
25, 50105 Tartu,
infotelefon: 12012
metsavaht, Toolse tee, Toolse, Tigapõllu, Hernemaa, Selja kool,
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, reg 80213342, Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn, infotelefon: 640 6780
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, reg 80213342, Roosikrantsi 12, 10119 Tallinn, infotelefon: 640 6780
Peatuses Loksa tee ümberistumine liinilt/liinile 61 Kadrina - Viitna - Loksa - Viitna - Rakvere
Selja, Kaliküla, Vahtramäe, Selja tee, Alajaam, Kunda
Peatused: Aseri, Aseriaru, Kalvi, Konnatiigi, Kurna, Tüükri tee,
Mahu tee, Vasta tee, Viru-Nigula, Kanguristi, Kutsala, Malla tee,
KULTUURIKALENDER
Kasemäe, Kooli, Kunda pargi, Kunda, Alajaam, Selja tee,
Vahtramäe, Tigapõllu, Toolse, Toolse tee, Karepa metsavaht,
N 24. aprill kell
16 Viru-Nigula
Karepa,
Rutja, Eisma, rahvamaja
Vainupea, Pajuveski, Kulli, Tiigi, Vihula,
Koolinoorte pidu.
Paisjärve, Sikkani, Lauli, Sagadi mõis, Sagadi küla, Nõmme,
T 30. aprill kell
20 Aseri
taga
Koljaku,
Vergi rahvamaja
tee, Võsu, Lepispea,
Korjuse, Eru, Tammispea,
Volbripidu. Vihasoo, Kotka, Loksa tee, Kuusalu tee, Mustakivi, Hobujaama,
N 2. mai kell Mere
17 Viru-Nigula
rahvamaja
puiestee, Balti
jaam, Vabaduse väljak, Kivisilla

Vasta kooli kevadkontsert.
N 2. mai kell 18 Kunda linna klubi
Film: Kapten Morten lollide laeval.
Pilet 5.-/3.- EUR
L 4. mai erinevad paigad
Teeme ära talgupäev.
T 7. mai kell 17 Kunda Ühisgümnaasium
Kunda Muusikakooli 55. juubeli Kevadkontsert.
R 10. mai kell 17 Viru-Nigula koduloomuuseum
Kodupaigapäev. Kolhoosiraamatu esitlus.
R 10. mai kell 18 Aseri rahvamaja
Seltskonnaõhtu.
L 11. mai kell 9 Viru-Nigula
Nigulapäeva laat.
L 11. mai kell 13-17 Pada mõisa ait
Avatud uste päev.
Elav muusika ja luulenurk, laulavad lapsed koos emadega.
Müügil talutooted ja käsitöö, avatud kohvik.
L 11. mai kell 20 Viru-Nigula rahvamaja
Nigulapäeva peoõhtu ansambliga „Plaan B“.
P 12. mai kell 12 Kunda kirik
Emadepäeva jumalateenistus, esinevad Kunda Muusikakooli õpilased.
P 12. mai kell 15 Kunda linna klubi
Kunda Linnaorkestri Emadepäeva kontsert.
L 18. mai kell 12-18 Viru-Nigula koduloomuuseum
Põnev peatus Viru-Nigulas.
Programmi Pealinnast Piirilinna raames on muuseum koos kohvikuga avatud kell 12 -18.
Lastele kell 14 ja 16 kratitund.
L 18. mai kell 17 Aseri rahvamaja
Esteetika- ja tantsukooli kevadkontsert.
L 18. mai kell 17 Kunda tsemendimuuseum
Muuseumiöö
kell 17 laulud ja ringmängud lastega: Kaire Rapur
kell 18 loeng “Maagilised märgid Eestis”: Tõnno Joonuks.
Näitus Eesti maagilistest märkidest ja nende tähendustest.

KIRIKUTEATED
KUNDA KIRIKUS
21. aprillil kell 12.00
ÜLESTÕUSMISPÜHADE
1. ÜLESTÕUSMISPÜHA
jumalateenistus.
Armulaud
12. mail kell 12.00
EMADEPÄEVA
jumalateenistus.
Armulaud
Laulavad Kunda Muusikakooli laululapsed
Info 5397 4886
kunda@eelk.ee
Annetused
Swedbank
EE352200001120244512

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
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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

TELLI OMALE VASTA KOOLI, ASERI KOOLI VÕI
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI KOOLIVORM!


ʹǤ–ʹǤǨ

Vormiriideid on võimalik kätte saada koolist alates
ʹͶǤǤ


Nigulapäev
11. mai Viru-Nigulas

Kell 9–13 kiriku kõrval laat
Oodatud on kõik kaupmehed omatoodangu
ja käsitööga, samuti ootame valla õlle- ja
küpsetiste meistreid, parimatele auhinnad.
Oma tegevust tutvustavad Viru ja Tallinna
Vangla, Aasukalda Priitahtlikud jt.
Esinevad Kunda Linnaorkester, Maarjapiigad,
Viru–Nigula naisansambel, Viru–Nigula Mehed.
Info tel 52 78979 Ervin Lember

Kell 13–19 Pada aida
avatud uste päev
Elav muusika ja luulenurk, laulavad lapsed koos
emadega. Müügil talutooted ja käsitöö, avatud
kohvik. Tasumine vaid sularahas.

Teisipäeval, 7. mail 2019
algusega 17.00
Kunda Ühisgümnaasiumi
saalis

Kunda Muusikakooli
55. juubeli
KEVADKONTSERT
Esinevad erinevad
solistid ja ansamblid
Sissepääs vaba,
kõik on oodatud!

Kell 20 Viru-Nigula Rahvamaja
Nigulapäeva peoõhtu ansambliga „Plaan B”,
DJ ja õhtujuht Alari.
Pääse 5 eurot eelmüügist maikuust
T–N 11.00–15.00 Rahvamajas,
kohapeal 8 eurot.
www.viru-nigula.ee

Ǥ
ȋǤǤȌ


Näidistvõimalik tutvuda Ǥ



(tel. 5212524 või Ǥ̷ǤȌ

