Valla elanike arv 31.10.2019 seisuga on 5804 inimest.

Kui ma oleksin MEES
LILI LILLEPEA

Kui mina, naine, oleksin
hoopis mees, siis milline
ma oleksin? Kas ma oleks
suur ja tugev, kas ma oleks
väike ja väle? Kas ma
peaksin tähtsaks autoritaarsust või hindaksin ma
hoopis lähedust? Kelle valiksin enda kõrvale, mille
järgi? Milliste reeglite järgi kasvataksin oma lapsi,
mida püüaksin neile edasi
anda? Kas ma hooliksin
endast ja oma tervisest?
Kas ma teeksin sporti diivanilt või spordisaalis?
Aus vastus on, et pole aimugi. Oleks ja poleks on pahad
poisid, nagu me teame. Tähtis on hoopis see, kuidas ma
panustan oma mehe, poja,
venna ja isa meheks olemisse, kuidas ma hindan oma
kõrval olevaid mehi ja millise jälje neisse jätan.
Tütrena saan öelda oma
isale, et hoolin temast ja

vajan teda enda kõrvale ka
siis, kui olen juba naine.
Minu vajadus ei seisne materiaalses ega kasvamiseks
vajalikus, vaid lihtsalt teadmises, et kuskil on ISA, kes
kannab minuga ühesuguseid
väärtusi ja traditsioone.
Õena loodan, et olen alati
oma vendade jaoks olemas
ja me saame jagada nii raskeid kui ka kergeid hetki, et
oleks õlg õla tunne. Ka siis,
kui igapäev ei kohtu ega
räägi omavahel, tean, et on
keegi, kes on minuga samast
materjalist, sarnase DNA ja
soontes voolava ajalooga.
Naisena pakun mehele
eelkõige teekaaslast, kellega koos alustada ühest eluristmikust ja minna koos
läbi mitmete järgnevate ristmike. Et luua hoopis uued
väärtused ja kasvada kokku. Olla ka suure ja tugeva
mehe kõrval võrdväärne
naine, samas lubades tal
siiski tunda perepea vastutust, kuid võttes ära koorma.

Olla tiim kõigi oma meeskonnaliikmete nõrkuste ja
tugevustega.
Ja lõpuks emana. Armastada oma poega nii, et hingel
on valus. Lubada tal nutta ja
emmata, kukkuda ja tõusta.

Anda talle võimalus vaadata
maailma tema enda silmadega, lasta tal kuulata tema
enda kõrvadega ja lubada
tal tunda tema enda kätega,
aga kogu aeg andes märku,
et ma olen siin. Alati!
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ahvusvaheline meestepäev on iga-aastane rahvusvaheline sündmus, mida tähistatakse 19.
novembril. See keskendub meeste ja poiste
tervisele, sugudevahelise suhtluse ja võrdõiguslikkuse edendamisele ja positiivsete eeskujude esiletoomisele. Seda hakati tähistama 1999. aastal Trinidadis
ja Tobagos, praeguseks on see levinud üle kogu maailma.
Meestepäeva põhieesmärk on juhtida tähelepanu poiste ja meeste tervisele.
Teiste eesmärkidena on välja toodud: tunnustada positiivseid meeseeskujusid; mitte ainult ﬁlmistaare ja sportlasi, vaid tavalisi mehi, kes elavad ausalt ja eeskujulikult;
tunnustada meeste panust ühiskonda, abiellu, pereellu,
laste kasvatamisesse ja keskkonda; keskenduda meeste
sotsiaalsele, emotsionaalsele, füüsilisele ja vaimsele tervisele ja heaolule; välja tuua meeste diskrimineerimist
seadustes, sotsiaalkäitumises ja -ootustes; parandada
sugudevahelisi suhteid ja edendada soolist võrdõiguslikkust; luua turvalisem, parem maailm, kus inimestel oleks
hea üles kasvada.
Movember on meeste tervisele suunatud kampaania,
mille nimi tuleneb sõnadest vuntsid (inglise keeles moustache) ja november.
Movember on ellu kutsutud põhjusel, et mehed pööravat enda tervisele liiga vähe tähelepanu. Kampaania fookuses on läbi aastate olnud neli peamist teemat: meheks
olemine; eesnäärmevähk – mida mehed vanuses 45+
peaksid tegema; munandivähk – kuidas end kontrollida;
vaimne tervis ja suitsiidiennetus;
Movembri eesmärk on vähendada aastaks 2030 meeste
enneaegset suremust 25% võrra.
ALLIKAD: ET.WIKIPEDIA.ORG, MEESTEKUU.EE

ASERI VABAAJAKESKUSE 45. sünnipäeva ootuses
30 aastat lauatennist ehk kohtumine Tatjana Tšistjakovaga

K

ohtume Tatjanaga
Aseri
Vabaajakeskuses, selles
samas
hoones,
kus ta kolm aastakümmet
tagasi lauatennisega alustas.
Hoone fuajees on seintele
riputatud fotod Tanjast ja
tema õpilastest. Ilmselgelt
on Tanjal selles majas, terves Aseris ja ka Eesti lauatennise ajaloos väga oluline
koht.
„Hakkasin emaga tema
treeningutel kaasas käima
juba päris väiksena. Siis kui
teised lasteaias lõunaund
magasid, tulin mina emaga trenni,“ kirjeldas Tanja
lauatennisega
alustamist.
Tanja räägib lauatennisest,
kui millestki hirmus tavalisest ja ühest loomulikust
elu osast. Eks ta ongi tema
elu loomulik osa. Mulle kui
võõras keel.
Alguses käiski Tanja emaga lihtsalt kaasas, aga siis
arvas treener Iljas Mirzagajev, et mis see laps ikka
niisama vaatab, las mängib.
Ja tuli välja, et päris hästi
mängib.
Oma esimesest võistlusest mäletab Tatjana, et sai
sealt diplomi „Kõige noorem võistleja“, võitu ei tulnud aga motivatsiooni andis
juurde.
Nooruki treeninggraaﬁk
oli väga tihe, iga päev või

lausa kaks korda päevas
treeningud, nädalavahetustel võistlused, sealhulgas
koolivaheaegadel ja suvel
ka. „Lauatennises on väga
oluline järjepidevus ja tunnetus,“ selgitab Tatjana treeningute tiheduse põhjusi.
Naise sõnul tänapäeva lapsed enam nii ei jaksa. Praegu ise Aseris treeneriametit
pidav naine ütleb lastele,
kes plaanivad treeninguid
katkestada, et vähendagu
koormust, aga tehku kas
või paar korda nädalas. Just
sellepärast, et mitte kaotada
tunnetust.
Uurisin Tatjanalt, kas tal
polnud soovi treeninguid
katkestada ja muuga tegeleda. „Oli üks kord, treener palus joosta (üldfüüsise arendamiseks- toim), ma ütlesin,
et ei taha. Treener ütles siis,
et mine ära. Ma panin reketi
lauale ja läksingi ära. Paar
nädalat ei läinud trenni, aga
siis hakkas imelik, tühi tunne tekkis. Imestasin, et miks
mind pole tagasi kutsutud,“
jutustas ta. Läks tagasi ja on
siiani lauatennise juures.
Vahepeal tegeles Tatjana
ka võrkpalli ja tantsimisega, aga loobus neist treeneri soovitusel, kuna nendes
on vigastuste oht ja seeläbi
võib lauatennise mäng kannatada.
Tatjana võrdleb tema

Vasakult Tatjana ema, Aseri Keskkooli direktor Jaan-Ülo
Saar, Tatjana, kultuuriministeeriumi kantsler Henn Vallimäe, Aseri Spordikooli direktor Kaire Kutsar, treener Iljas
Mirzagajev. Foto: erakogu

nooruse aja ja praeguse aja
konkurentsi:
„Järelkasvu
on ja ka karika kojutoojaid
on, aga üldine tase on siiski nõrgem, kui oli 20 aastat
tagasi!“ Ta on olnud treener
Aseri noortele üle kümne
aasta, üks tema õpilasi on
jõudnud samuti Eesti koondisesse. Alustas 5-6 lapsega,
tänaseks käib tema juures
õppimas 15-20 last, kuid
jaksu oleks vähemalt poole rohkemate õpetamiseks.
„Lauatennisega alustamiseks ei ole vanus oluline,
kõigile saab õpetada. Mida
varem alustada, seda suurem on tõenäosus tippu jõuda, aga mängida saab igas
vanuses,“ julgustab treener
uusi tulijaid ühendust võtma.
Palusin Tatjanal mõelda
ühele soovile, mis puudutab
lauatennist. „Minu soov on,

et rohkem inimesi leiaks tee
selle kauni spordiala juurde,
mis annab palju emotsioone
ja arendab igakülgselt noori
(kiirus, vastupidavus jne).
Kindlasti sooviks ka sellel
hooajal Aseri naiskonnagaga püsida ikka Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel
medalikonkurentsis."
Tanja jutustab loo ühest
seigast Euroopa meistrivõistlustelt, kus juhtus üks
täbar lugu. „Veerandﬁnaali
eel avastasin, et mu reket
on kadunud. Treenerile ma
öelda ei julenud. Õnneks
on võistlustel alati toetav ja
sõbralik seltskond ning ühelt
vene mängijalt sain kummi
ja eestlaselt reketi aluse ja
mängisin mängu ära. Mõtlesin veel, et kui võidame siis
ütlen treenerile ja kui ei võida, siis ei ütlegi. Võitsime!“
Närvipinget lisas juurde ka

see, et tegemist oli naise viimase võistlusega koondises.
„Öeldakse, et lauatennis
on kõikidest spordialadest
raskuselt teisel kohal (esimesel on iluvõimlemine)
nõudes mängijalt ühekorraga väga paljude oskuste rakendamist. Lisaks on
treeningutel pikk ettevalmistus aeg. Kui jalgpallis
võib võistlustele saada juba
hea oskuse korral kahe kuuga, siis lauatennises kulub
võistlusele jõudmiseks aasta
või kauemgi,“ selgitas Tatjana „Aga see on andnud nii
palju juurde – kogemused,
reisid, ka iseseisvust!“
Tanja sõnul seisneb mängu võlu selle keerukuses ja
ettearvamatuses, mängus tuleb kasutada korraga koordinatsiooni, keskendumist,
kiirust, reageerimist.
Kaire Kutsar: „Kogu selle edu taga oli ka tegelikult
väga palju tööd ja hingevalu. Oli küll neid kordi, kui
sai teda üksi laevale saade-

tud ja nuttes lahku mindud.
Sportlane alustas koostööd
Rootsi klubiga 14 aastaselt.
Tol ajal polnud mobiiltelefone, et igal võimalusel
ühenduses olla. Saatsidki
lapse pimesi laevale ja leppisid vastuvõtjatega kokku.
Ükskord oli Hiina treeninglaagrisse sõites ka selline juhus, kui Rootsi treener, kelle
all Tatjana siis treenis, pidi
talle Rootsi laevale vastu
minema, aga ei leidnud last
üles. Te ei kujuta ette millist hingevalu see põhjustas.
Lõpuks tuli välja, et Tatjana
ootas kohusetundlikult ühes
ja samas kohas, ei julgenud
WC-ssegi minna.
Tatjana võitude saladus
seisneb mitmete asjade kokkulangevuse taga – tema andekus loomulikult, aga samas ka varakult alustamine,
töökus, järjepidevus, pere
igakülgne toetus ja treener
I koostöö ljas Mirzagajeviga. "

Esimene ametlik võistlus oli Tanjal 1991. aastal 8-aastaselt, alates 1994. aastast oli ta järjepidevalt Eesti noorte
MV medalil.
Alates 13. eluaastast kuulus Tatjana Eesti koondisesse.
1997 Euroopa noorte meistrivõistlustelt pronksmedal ja
2000 jällegi pronksmedal.
Põhja-Euroopa meistrivõistlustelt 3 kuldmedalit, 2 hõbemedalit ja 2 pronksmedalit.
34-kordne Eesti meister.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
VALLAVANEMA VEERG

Viimase kahe aasta jooksul on Viru-Nigula vallas
väga palju ära tehtud – alustades valla arengukavandamisest, erinevate valdkondade tööd reguleerivate
kordade loomisest kuni suurte ja mahukate projektide elluviimiseni. Üks ressursimahukamaid projekte
on olnud septembri alguses avatud Aseri Kooli põhikooli osa rekonstrueerimine ja sisustamine. Tänaseks on lõppjärgus ka Kunda linna suuremahulised
ehitustööd seoses teede ja tänavate rekonstrueerimise ning tänavavalgustite paigaldamisega. Jaama
tänav on renoveeritud ning ehitustööd on lõpetatud.
Kõrtsialuse-Rannu valgustatud kergliiklustee on
avamisjärgus. Uputuste vältmiseks tehti korda Kunda linna klubi drenaaž. Viru-Nigula kogukonna saun
valmib jõuludeks. Aseri lapsed said endale värvikirevate ja tänapäevaste atraktsioonidega uue mänguväljaku ning oktoobri lõpus avasime valla noortele
Kundas maakonna esimese pump tracki trikiraja.
Uudne spordirajatis avardab veelgi Viru-Nigula vallas vaba aja veetmise võimalusi ning toob siia noori
ka väljastpoolt valla piire.
Projekte on olnud suuremaid ja väiksemaid ning
usun, et valla üldise heakorra ning inimeste elutingimuste ja heaolu parandamiseks oleme suutnud
viimastel aastatel väga palju ära teha. Kutsungi
siinkohal vallarahvast üles osalema detsembri alguses Kundas, Viru-Nigulas ja Aseris toimuvatel
kokkusaamistel vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse ametnikega. Kokkusaamistel anname täpsema ülevaate viimaste aasta tegemistest ja edasistest
plaanidest ning arutleme päevakajalistel teemadel.
Küsimused saavad vastused ning murekohad kaardistatud.
Lõpetuseks pöördun teie poole head vallaelanikud
palvega lõpetada Aseri rahvamaja kohta valeinformatsiooni jagamine sotsiaalmeedias ja muudes infokanalites. Uus rahvamaja juht on leitud ning teeme üheskoos kõik selleks, et Aseri rahvamaja tööle
panna.
EINAR VALLBAUM
VIRU-NIGULA VALLAVANEM

KUTSE KOKKUSAAMISTELE
Hea vallaelanik, olete oodatud kokkusaamistele vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse ametnikega Kunda
Päevakeskusesse esmaspäeval, 9. detsembril kell 17,
Viru-Nigula Rahvamajas teisipäeval, 10. detsembril
kell 17 ja Aseri Rahvamajas kolmapäeval, 11. detsembril kell 17. Kokkusaamistel annavad Viru-Nigula
vallavalitsuse ametnikud ja volikogu liikmed ülevaate kahe aasta tegemistest, päevakajalistest sündmustest ja edasistest plaanidest. Lisaks teeb lühitutvustuse Fermi Energia OÜ, kelle eesmärk on tuua Eesti
energiatootmine 21. sajandisse, arendades kaasaegse
väikse tuumajaama, mis tagab Eesti varustuskindluse
elektriga iga ilmaga, soodsa hinna elektritarbijatele
ning riigi kliimaeesmärkide täitmise.
Selleks, et kokkusaamised oleksid võimalikult
konstruktiivsed palume saata oma küsimused ja
ettepanekud kirjalikult enne kohtumisi aadressil
vallavalitsus@viru-nigula.ee. Kirju ootame 29. novembrini.

TEADE
Uuest aastast alustame vallalehes eakate õnnitlemise
ja uute vallakodanike tervitamisega.
Mitmed lehelugejad on vallavalituse poole pöördunud sooviga, et lehes õnnitletaks eakamaid sünnipäevalapsi. Toimetus otsustas, et elustame vana traditsiooni ning uue aasta jaanuari vallalehes toome
lugejateni rahvastikuregistri andmete alusel Viru-Nigula valla eakad sünnipäevalapsed. Lehes õnnitletakse alates 70. sünnipäevast sünnipäevalapsi 0 või 5-ga
lõppevate eluaastate täitumisel.
Lisaks õnnitleme uusi vallakodanikke, kes on lehe
ilmumise kuule eelneval kuul Viru-Nigula valda registreeritud.
Kes ei soovi oma andmete avaldamist vallalehes
esitab vallavalitsusele vabas vormis suulise (telefonil 5334 1270 ) või kirjaliku avalduse (e-postile
vallavalitsus@viru-nigula.ee).

Uudiseid volikogu oktoobrikuu istungilt

Volikogu istungit alustas
oma infoga AS Eco Pro
esindaja Madis Kõrvits,
kes tutvustas Aseri, Mere
17 kinnistu jääkreostuse
likvideerimise
projekti.
Mereäärset masuudireostust hakatakse koristama
kolmeetapiliselt. AS Eco
Pro, kelle esindaja tutvustas kaarti, millel on välja
toodud reostunud ala ning
reostuse
likvideerimise
etapid, on esimese etapi elluviijaks. Selle etapi
tähtaeg jääb 2020. aasta
juuni lõppu, ülesandeks on
likvideerida endise masuudimahutite laadimissõlm,
sest see on merele kõige
lähemal ja avaldab mereäärsele osale kõige suuremat mõju. Kinnistul olevad
kolm vana mahutit, milles
praegu on hinnanguliselt
ca 100 m3 naftasaadusi või
masuuti,
tühjendatakse,
puhastatakse ja likvideeritakse. Reostunud pinnas
(ca 3000 m3) eemaldatakse, veetakse ära ja asendatakse puhta pinnasega.
Volikogu kehtestas 2.
jaanuaril 2020 jõustuva
määruse Viru-Nigula valla
külavanema statuut, mille
olid kolm ühinenud omavalitsust
ühinemislepingusse sisse kirjutanud.
Vastuvõetud statuudiga
kinnitati külavanema va-

limise kord, kandidaadile
esitatavad nõuded ning õigused ja kohustused volituste kestuse perioodiks.
Külavanema valimiseks
on kaks võimalust: võib
valida ühele külale või
mitmele külale ühine.
Külavanemat saavad valida vähemalt 16-aastased
selle küla elanikud, külavanema kandidaat ise peab
olema vähemalt 18-aastane valla elanik. Külavanem
täidab oma ühiskondlikku
ametit vabatahtlikult, olles
külaelu edendaja ühistegevuste korraldamisel ja
omavalitsuse kontaktisikuks.
Kõik Lääne-Viru omavalitsused osalevad projektis
„Lääne-Viru
maakonna
piirkondlike algatuste tugiprogramm 2020-2023“,
milles ka Viru-Nigula vald
on alates 2015. aastast
osalenud. Tugiprogramm
koosneb kahest osast:
noorte ettevõtlikkuse suurendamine ja Lääne-Virumaa ettevõtlusvaldkonna
arendamine. Noorte ettevõtlikkuse suurendamise
programmi, mille tegevustest saavad osa valla 777
õpilast ja lasteaialast, eesmärgiks on tõsta maakonna haridusasutuste ettevõtlushariduse kvaliteeti ja
tagada noorte konkurent-

sivõime kasv tööjõuturul.
Lisaks keskendutakse tegevustega Ettevõtliku kooli maakondliku võrgustiku
toetamisele, koolide ja ettevõtete vahelise koostöö
ja õpilasﬁrmade metoodika leviku suurendamisele.
Kogu projekti kavandatud tegevuste vallapoolne
omaﬁnantseering on kolme
aasta peale 7638 eurot.
Volikogu andis vallavalitsusele loa soetada rannakoristusmasin, millega
saaks valla kolme supelranda ‒ Kunda, Mahu ja Kalvi
‒ regulaarselt korrastada ja
puhtana hoida. Sellega vähendatakse töömahukat ja
aeganõudvat käsitsi tegemist ning hoitakse ära prahi kogunemine ja taimede
vohamine.
Volikogu poolt kinnitati
kahe komisjoni koosseisude muudatused. Septembrikuu volikogu istungil
kultuuri- ja spordikomisjoni uueks esimeheks valitud
Karmen Kraut esitas esilduse komisjoni uue koosseisu kinnitamiseks ja majanduskomisjoni esimees
Raivo Heinmets soovis
kinnitada kaks uut komisjoni liiget ‒ Kaie Hein ja
Ivar Sööt.
Viru-Nigula vald on
Eesti Linnade ja Valdade
Liidu liige, kus valla esin-

dajateks on volikogu esimees ja vallavanem ning
esindajatele on määratud
asendaja. Seoses Koit Orase poliitilistel põhjustel
vallavolikogu aseesimehe
ametikohast
loobumisega, kutsus volikogu oma
otsusega Koit Orase Eesti
Linnade ja Valdade Liidu
üldkoosoleku ja volikogu
asendusliikme kohalt tagasi ja nimetas tema asemele
vallavolikogu aseesimehe
Raivo Heinmetsa.
Volikogu kinnitas uueks
hariduskomisjoni esimeheks volikogu liikme Elju
Rästa, sest eelmine komisjoni esimees Marge
Zaidullin esitas avalduse
komisjoni juhtimisest loobumiseks.
Volikogu liikmed andsid
oma nõusoleku istungilt videoülekannete tegemiseks,
mis annab vallaelanikele
ja avalikkusele võimaluse
jälgida volikogu istungeid
interneti vahendusel. Istungit saab edaspidi jälgida
otseülekandena, mille aadressi avalikustame valla
veebilehel.
RIHO KUTSAR
VALLAVOLIKOGU ESIMEES

Vallavalitsuse istungite kokkuvõtted
3. OKTOOBER 2019
Otsustati:
•määrata Jaamajõe maaüksusele sihtotstarve ja
anti vallavalitsuse arvamus maa riigi omandisse
jätmise kohta;
•seada Kunda linnas munitsipaliseerimisel olevale
maaüksusele sundvaldus
Eesti Lairiba Arenduse
Sihtasutuse kasuks;
•väljastada ehitusluba
Naps Solar Estonia OÜ
Viru-Nigula vallas Kunda
külas Uuetoa kinnistule
le100kW elektritootmisrajatise (pikesepaneelid)
paigaldamiseks. ;
•kooskõlastada Nurme
3 toidukaupluse teeninduskohamärgi paigaldus
Aseri alevikus Tehase tn
ja Nurme tn ristmikul.
Teeninduskohamärk viitab
kerge eine ja kohvi saamise võimalusele.

17. OKTOOBER 2019
Otsustati:
•kinnitada Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke
hoolekogu koosseis järgmiselt: Endo Valving Siilide rühma lastevanemate
esindaja; Liina Pastel Kiisude rühma lastevanemate esindaja; Tairi Tambik
Krõllide rühma lastevanemate esindaja; Agathe
Osko Sipsikute rühma lastevanemate esindaja; Regle Sepik Muumide rühma
lastevanemate esindaja;
Liane Saar Mõmmide rühma lastevanemate esindaja; Triinu Uibu Jänku-

de rühma lastevanemate
esindaja; Andrei Koplik
Tibude rühma lastevanemate esindaja; Jane Laos
Mesimummude
rühma
lastevanemate esindaja;
Maiken Mälk Lepatriinude rühma lastevanemate
esindaja; Raivo Heinmets
Liblikate rühma lastevanemate esindaja;
Irina
Savinitš Lõokeste rühma
lapsevanemate esindaja;
Gerli Lonskaja Pääsukeste rühma lapsevanemate
esindaja; Liina Polluks
Öökullide rühma lapsevanemate esindaja; Elle
Türkel õpetajate esindaja;
Raido Tetto Viru-Nigula
Vallavalitsuse esindaja;
•suurendada klassi täitumuse piirnormi Kunda
Ühisgümnaasiumis
2019/2020 õppeaastal;
•anda arvamus maa
riigi omandisse jätmise
kohta. Vallavalitsus tegi
Maa-ametile ettepaneku
anda maareformi seaduse
alusel Viru-Nigula valla
munitsipaalomandisse Viru-Nigula vallas Kunda
linnas asuvad Koidu tn 89
ja Kalmistu tee 2a maaüksused;
•määrata ehitise teenindamiseks
vajaliku
maa suurus ja sihtotstarve munitsipaalomandisse
taotlemise eesmärgil. Viru-Nigula vallas Kunda
linnas aadressidel Tähe
tn 2a ja Tähe tn 4b asuvad Viru-Nigula vallale
kuuluvad ebaseaduslikult
ehitatud hooned (kuu-

rid). Vallavalitsus esitas
Maa-ametile
ettepaneku nimetatud maaüksuste munitsipaalomandisse
taotlemiseks;
•seada Kunda linnas munitsipaliseerimisel olevale
maaüksusele sundvaldus
Elisa Eesti AS-i kasuks.
Sundvaldust soovitakse
seada Viru-Nigula vallas
Kunda linnas Tugimaantee nr 20 Põdruse-Kunda-Pada Kunda linna lõigu
maaüksusele. Sundvalduste sisuks on õigus omada
maaüksusel
sideehitisi
ning teostada kõiki töid,
mis on vajalikud sideehitiste ehitamiseks, kasutamiseks, korrashoiuks,
ümberehitamiseks ja lammutamiseks;
•eraldada reservfondist
vahendid hulkuvate loomadega seotud tegevuste jaoks. Seoses inimeste
vastutustundetu käitumisega on tehtud suurel hulgal kulutusi, enam kui
käesoleval aastal eelarves
ettenähtud oli, kodutute
kasside varjupaika toimetamiseks. Loomakaitseseadus sätestab, et kui hulkuva looma omanikku ei
ole võimalik kindlaks teha
ega leida talle uut omanikku, tuleb läbi viia looma
eutanaasia. Loomaomaniku
kindlakstegemise
alguse ja eutanaasia läbiviimise vahel peab olema
vähemalt kaks nädalat,
mille jooksul tuleb tagada
looma nõuetekohane pidamine ja vajaduse korral

ravi. Loomakaitseseadus
sätestab, et hulkuvate loomade püüdmist, pidamist,
hukkamist ja korjuste hävitamist korraldab kohaliku omavalitsuse üksus
oma territooriumil. Ühe
kassi varjupaika teisaldamise ja seal pidamise hind
on ca 150 eurot;
•kooskõlastada
Aseri
Sadam OÜ vee erikasutusloa KMH programm;
•võtta vastu eelnõu „Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse põhimäärus“. Seoses Viru-Nigula
Sotsiaalhoolekande Keskuse allüksuse Kunda
hooldekodu operaatorõiguste üleminekuga Südamekodud OÜ-le tuleb nimetatud allüksus asutuse
struktuurist välja arvata.
Samuti muutub asutuse
postiaadress;
•kinnitada Viru-Nigula
Sotsiaalhoolekande Keskuse töötajate koosseis.
Seoses Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse
allüksuse Kunda hooldekodu operaatorõiguste
üleminekuga Südamekodud OÜ-le muutub keskuse koosseis;
•väljastada ehitusluba
Aseri alevikus Kooli tn 5
kinnistule laste mänguväljaku rajamiseks;
•väljastada kasutusluba
spordirajatise pump track
kasutamiseks.
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Vallavolikogu võttis vastu
külavanemate statuudi
Uuest aastast kehtima hakkav määrus loob eeldused
selleks, et valla kõigi 43
küla elanikud saavad hakata valima endale esindajaid - huvide kaitsjaid. Statuut reguleerib külavanemate
valimise korra, nende õigused ja kohustused volituste
kestuse perioodil ning volituste kestvuse.
Külavanema valimise algatavad külaseltsi juhatus
või neljandik külaelanikest,
kes kutsuvad kokku külakoosoleku.
Koosolekule
kutsutakse ka vallavalitsuse
esindaja, kes valimiskomisjoni koosseisus aitab läbi

viia salajase hääletamise
protseduuri. Külavanem valitakse ametisse neljaks aastaks. Ühel külal saab korraga
olla üks külavanem, küll aga
võib elanike soovi korral valida mitme küla peale ühise
külavanema. Oluline on leida sobilik lahendus iga küla
huvikaitse tagamiseks, mitte
jätta huvikaitsjat valimata.
Külavanemale
hüvitatakse ametitegevusega seotud
põhjendatud kulud tema esitatud avalduse ja kuludokumentide alusel. Selles osas
lepitakse eelnevalt kokku
vallavalitsusega. Lisaks külavanemale võidakse küla-

koosolekul valida ka tema
asendaja ning teda toetav ja
abistav külakogu.
Tänases maaelus nähakse
külavanemates üht lootust, et
nende kaudu hakkab paremini toimima sidusus valla elanike ja ametnike vahel ning
on võimalik kiiremini teada
saada ja lahendada külades
kerkivaid probleeme. Jagatud ühised väärtused soodustavad kohaliku elu edenemist
ja aitavad peatada ääremaastumist. Külavanem on võtmeisik kogukonna juhitud
arengu võimestamisel, küla
ühendaja (õlatunde ja ühtsustunde looja, aga vajadusel

TASUB TEADA

ka lepitaja), külaelu hoidja ja
edendaja, kes koordineerib
ja aitab korraldada ka küla
ühistegevusi ning ellu viia
ühisprojekte.
Külavanemad saavad ametimärgi ja –tunnistuse, neile
korraldatakse koolitusi ning
hakatakse regulaarselt kokku
kutsuma külavanemate kogu.
Viru-Nigula valla külavanema statuudiga saab lähemalt
tutvuda Riigi Teatajas, mille
link on ka valla veebilehelel:
viru-nigula.ee/eeskirjad-ja-korrad
EVE OJALA-BAKRADZE
ARENDUSJUHT

Olulised heakorratööd talvisel perioodil
Taaskord on saabumas pime
ja libe aeg, mistõttu peavad
kinnistute omanikud suhtuma täie tõsidusega lume
koristamisse, libedustõrje
tegemisse ning vajadusel
katuseräästast
jääpurikate eemaldamisse, kuna see
aitab säästa inimeste elu ja
tervist.
Viru-Nigula valla heakorra eeskirja kohaselt on
kinnistu omanik (sh korteriühistu) kohustatud koristama kinnistult ja kinnistuga külgnevalt puhastusalalt
lume ja tegema libedusetõrjet. Ehk siis tuleb hoida

puhtana kinnistu ja sellega
külgnev kõnnitee. Tähelepanu tuleks pöörata ka vihmaveesüsteemidele, kuna sealt
voolav vesi muudab kõnnitee eriti libedaks. Libedusetõrjeks kõnni- või pargiteel
ei tohi kasutada tuhka või
kloriide. Rajatud haljastuse säilimise tagamiseks, ei
ole lubatud kloriidiseguse
liiva või lume kuhjamine
puude ümber ja haljasalale.
Katuselt mahalangenud või
koristustööde käigus mahaaetud lund ei tohi jätta kõnni- ja sõiduteele, vaid see tuleb ära vedada või viia oma

krundile.
Head kinnistu omanikud,
palun vaadake üle, kas eelnevalt soetatud jää- ja lumetõrjevahendid on jätkuvalt
kasutuskõlblikud või on
vaja olemasolevad uute vastu välja vahetada. Samuti
soetage juba varakult libedusetõrjeks vajalikku puistematerjali, et ei tekiks olukorda, kus kõnniteel on pea
võimatu liigelda, kuid teil
puuduvad lume- ja libedustõrjeks vajalikud vahendid.
Head valla elanikud, palun tutvuge valla heakorra
eeskirjaga, mis on täitmi-

seks kõigile valla territooriumil elavatele, viibivatele
ja tegutsevatele isikutele
ning vallas asuva kinnis- või
vallasvara omanikele. Viru-Nigula
Vallavolikogu
31.05.2018 määrus nr 26
„Viru-Nigula valla heakorra eeskiri“ on kättesaadav
Riigi Teataja kodulehel https://www.riigiteataja.ee/
akt/412062018062
Turvalist liiklemist soovides,
ENE MUTTIKA
JÄRELEVALVESPETSIALIST

Sündmused Viru-Nigula Koduloomuuseumis
2019. aasta lõpu eel
Lõpetuseks selle aasta teemale „Võõra võimu aastad“,
korraldas muuseum kultuuriõhtu, kus eksponeeris
1940.-50. aastate kunsti.
Väljapaneku jaoks andis
materjali Andrus Einmann
(pildil) Mahu külast, kelle
valduses on tema isa Eduard
Einmanni (1913-1982) looming. Välja oli pandud akvarelle, sügavtrüki-, pliiatsi- söe- ja seepiatehnikas
joonitusi. Huvitav oli tutvuda ka kunstniku eskiisidega,
milleks olid erinevatel reisidel või pikkadel ja igavatel
koosolekutel taskuploki lehtedele joonistatud ﬁguurid
ja portreed. Omapärase ja
ajaloohõngulise mulje sai
reportaažpiltidest sõjaaegsest Jaroslavlist, kuhu oli
koondatud paljud eesti kultuuriinimesed. 1951. aastal
Ukrainas loomingulisel komandeeringul valminud piltidelt peegeldus tolle aja eluolu. Kunstnikelt, eriti neilt,
keda oli kuhugi komandeeritud, oodati ennekõike
töölisklassi kujutamist entusiastlikus ülesehitustöös.
Lippe ja loosungeid neil
piltidel ei olnud. Töökangelased olid oma portreedel
lihtsad ja loomulikud. Tohutu rikkaliku päevalillesaagi
koristamise pildiseeria viis
mõtted sellele, et sealsamas viljaaidas oli 15 aastat
tagasi üle elatud kunstlikult
esile kutsutud näljahäda!

Selle oli korraldanud „armastatud“ riigijuht Stalin
teadlikult, saates surma
suure hulga ukrainlastest….
Väljapanek tervikuna mõjus
tundlikumatele inimestele
veidi rusuvalt, mida oligi
oodata.
Ettekandja oli põiminud
esitlusse lõike pärast isa surma tema kaasaegsetega tehtud intervjuudest, mille kaudu sai kuulda vähetuntud
fakte eesti kunsti suurkujude Laikmaa, Viiralti, Raua,
Köhleri loomingu kohta.
Kohtumisele lisasid värvi
Eesti Kultuurkapitali toetusel esinema kutsutud muusikud Kaia Tambi (tšello) ja
Toivo Peäske (klaver).
Näituse ühe osa moodus-

tasid kohaliku harrastuskunstniku Mati Ehrenpreisi
akvarellid, mis olid loodud
mälupiltide järgi isiklikest
läbielatud sündmustest nõukogude ajal. Nende kaudu
võisid külastajad ka oma
noorusajast samalaadseid
situatsioone meenutada.
Kultuuriõhtu oli uudne ettevõtmine muuseumiseinte
vahel ja sellest hakkas liikuma uus idee. Nii kogunesid
24. septembril kohalikud
kunstiharrastajad vaatama
ja arutama ka teiste harrastajate (Heili Tarjan, Marie
Allas, Sirje Liiskmaa, Lea
Metsis, Hillar Vimberg)
poolt toodud taieseid. Pakuti välja, et muuseumis võiks
edaspidigi koguneda ning
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lisaks muule suurte kunstnike töid tundma õppida.
Tõdeti, et nõukogudeaegse
põlvkonna koolihariduses
puudus usuõpetus, mistõttu
maailmakuulsate kunstnike loodud taiesed jäävad
enamikule meist kaugeks ja
mõistetamatuks. Nüüd kavatseme siin selle haridusliku puudujäägi korvata ning
lükata käima nn pastoraadi
kultuuriringi.
8. detsembril kohtume
pastoraadis kultuuriﬁlosoof
Einar Laignaga, kes avab
meile ühiskonnaelu suundumuste tagamaid ajaloolise
ﬁlosooﬁa vaatepunktist lähtuvalt. Kohtumisele on oodatud kõik kultuurihuvilised
ja need, kes soovivad advendiajale sügavamat tähendust
anda.
Pooleli jäänud "Videvikujuttude" sari jätkub Mahu
Külaseltsi hubases majas
24. novembril ja seondub
kunstihuviliste
sooviga
tundma õppida renessansiajastu suurte kustnike töid.
Teemaks on Roomat külastanud kunstnike talletatud
mälestused aegade tagant
nii fotode kui joonistustena
ning põgus ülevaade seal
leiduvatest kunstišedöövritest.
ENE EHRENPREIS
VIRU-NIGULA MUUSEUMI
JUHATAJA

Hea vallakodanik!

On aeg teha kokkuvõtted selle aasta tegemistest, toimetustest meie valla avalikus ruumis.
Kevadises, aprillikuu teatajas, tutvustasin selle aasta
planeeritavaid töid valla territooriumitel.
Lubatud lillepotid Kiili Betoonist on nüüd kenasti kõik
mööda valda laiali ja peale värvilisi lopsakaid suvelilli,
säravad pottides päikese käes kanarbikud.
Palju kirutud ja kiidetud ringteed Kundasse sissesõidul
on saanud lisaks laevadele ning kividele ka mägimännid
ning järgmisel kevadel on plaanis lisada veel kõrrelised,
lisaks väiksemaid paate ning lõplik viimistlus graniitkillustikuga.
Seoses teede remondiga Kundas sai Koidu ja Võidu
ristmikul asuvalt teepeenralt välja kaevatud olemasolevad mägimännid, mis istutati ümber Kunda kivi juurde
suurde haljasalasse. Antud haljasala taimestamisega jätkame ka järgmisel kevadel.
Viru-Nigula vald on andnud nõusoleku osaleda 2020.
aastal programmis "Hea avalik ruum". Programmis osalev vald korraldab arhitektuurivõistluse: osalema on oodatud kõik, kes soovivad oma avalikku ruumi paremaks
muuta. Viru-Nigula vallas oleme planeerinud Kunda,
Viru-Nigula ja Aseri keskuste rekonstrueerimise ning
loodame antud programmis osalejatena saada häid ideid,
kuidas kujundada valla keskustesse eelkõige valla kodanikele koht, kus nii täiskasvanud, kui ka lapsed igapäevaselt oma ega veeta saavad, kuid keskus peaks olema
pilkupüüdev ka valda tulevatele külalistele.
Ja endiselt, hea inimene, aita palun kaasa sellele, et
see ilu, tehtud töö ja hooldus ikka kaunis püsiks. Anna
teada vandalismist või kutsu ise vandaalitseja(d) korrale.
Ootame endiselt ka ettepanekuid ning ideid valla avaliku
ruumi korrastamiseks. Milline on see koht, kus sinul vallakodanikuna on hea elada?
Kaunist jätkuvat sügist!
SAVELIIN KAARNEEM
MAJANDUSKESKUSE HOOLDUSJUHT

Paneme valla
jõulutuledes särama

Saabuva pühadekuu eel kutsub Viru-Nigula vald ehtima
jõulutulede ja kaunistustega oma kodusid ja kortermaju
ning ettevõtteid ja asutusi. Loome üheskoos jõulumeeleolu ning paneme ka pimedal ajal valla tänavad särama!
Silmapaistvamad jõulukaunistused saavad tunnustatud
ja premeeritud Viru-Nigula valla meenetega.
Küsi lisa: liis.krigul@viru-nigula.ee või telefonil
5197 3353

TEADE
Seoses ehitustöödega jäävad ajutised bussipeatuste asukohad Kundas kehtima kuni 30.11.2019.
Vabandame ebamugavuste pärast.
Lisainfo valla kantseleist + 372 325 5960

VÄLJAANDJA: Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107. http://viru-nigula.ee
TRÜKIKODA: Printall AS
TIRAAŽ: 2000
TOIMETAJA: Lili Lillepea
KÜLJENDAMINE: Ajakirjastus OÜ
REKLAAMI TELLIMINE: reklaam@viru-nigula.ee
LOE INTERNETIST: http://viru-nigula.ee/ajaleht-2019
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Viru-Nigula valla õppeasutused
tõid haridusfestivalilt tunnustusi

HUVITAV

Soome-ugri nädalad Aseri Koolis

Tänavust soome-ugri hõimupäeva tähistasime raamatukogus. Klasside kaupa tuldi suure kaardi alla kokku, et
teada saada, kes on meie hõimurahvad ja kus nad elavad
(elasid). Kui vanemate klasside õpilased olid internetist
hõimurahvaste elukohad üles leidnud, sai see nooremate
jaoks suurele kaardile ära märgitud ja kõigil oli võimalus
näha, missugused rahvad kus ja kui kaugel meist elavad.
Üritasime mõista, mis meid ühendab või eristab. Kuulasime internetist, kuidas kõlavad erinevate soome-ugrilaste keeled ja rahvalaulud. Nii saime teada, et kui
näiteks karjala ja vadja keeles oli tuttavaid sõnu palju,
siis ungari ja udmurdi keel tundus täiesti võõras. Soome
polka oli päris koduse kõlaga, udmurdi memmede laul
Eurovisioonil nii tuttav ei tundunud.
Iga tund lõppes mingi sugulasrahva looga, mida koos
läbi mängiti. Pildil mängib esimene klass koos õpetajaga
vepsa muinasjuttu „Põgenevad loomad“.
ASERI KOOL

Uus mänguväljak
teeb Aseri lastele rõõmu

Vastvalminud laste mänguväljak Aseris Kooli tänava
kortermajade vahelisel platsil pakub rõõmu suurtele ja
väikestele elanikele. Uued ja värvikirevad atraktsioonid
täiendavad juba olemasolevaid ning olid juba ammu oodatud, et aleviku lastele tegevust pakkuda.
Mänguväljaku kogumaksumus oli veidi üle 26 000
euro ja selle rajamist toetas Keskerakond 20 000 euroga.

17. oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud haridusprogrammi
„Ettevõtlik kool“ haridusfestivali fookus oli sel aastal
õpetajatel, täpsemalt “õpetajad õpetavad õpetajaid”.
Maailm muutub ja aina
enam saame kinnitust sellele, et me ei saa enam õpetada vanaviisi. Hoopis olulisemad on tulevikuoskused!
Oma mõtteid õppimisest ja
õpetamisest jagas meiega
päeva alguses Roland Tokko, kes on Aju Akadeemia
asutaja ja 2018. aastal ilmunud raamatu “12 asja,
mida koolis ei õpetatud, aga
mida kõik peaksid teadma”
autor. Haridusfestival pakkus õppuritele, õpetajatele,
koolijuhtidele ja lastevanematele erinevaid töötubasid.
Päeva teises pooles toimus
üle-eestilise
Ettevõtliku
Kooli edulugude konkursi

„Õppimine on põnev“ võitjate väljaselgitamine.
Päeva lõpus anti välja ettevõtliku õppe standardid
ehk kvaliteeditunnused õppeasutustele. Vastavus standardile näitab huvigruppidele, et õppeasutus kasutab
süsteemset kvaliteedijuhtimissüsteemi, viies regulaarselt läbi enesehindamisi
ja läbides välishindamise,
mille tõendamiseks väljastatakse kvaliteedimärk koos
autahvli ja lipuga. Baasstandardi tunnistus, mis tõendab
ettevõtliku õppe rakendamist anti välja Viru-Nigula
lasteaiale Kelluke, Vasta
Koolile ja Kunda Ühisgümnaasiumile.

ELLE TÜRKEL
VIRU- NIGULA VALLA
LASTEAIA ÕPPEJUHT

Sündmusterohke nädalalõpp ettevõtlikus Vasta Koolis
On neljapäev, 17. oktoober
ning algamas on põnev päev
Vasta Koolis. Kell 12 oli
kogu koolipere kogunenud
kaunisse Vasta mõisa saali,
et kuulata Pille Lille Muusikute Fondi kaasabil toimuvat koolikontserti „Akordioniga näitusel“. Õpilastele
esines akordioniduo koosseisus Henri Zibo ja Mikk
Langeproon.
Kohe peale kontserti jätkus pisut teistmoodi koolipäev projektiga „Peakokad
koolis“. Projekti tarvis vaadati üle õpetlik videoﬁlm
„Eesti toidu lugu 19. sajandist kuni tänapäevani“.
„Peakokad koolis“ projektiga liitus Vasta Kool juba
2019. aasta augustis. 43
Eesti peakokka koostöös
Maaeluministeeriumiga külastavad või külastasid septembris ja oktoobris Eesti
põhikoole. Peakokad viivad
läbi kodundustunde ja kokkavad koos lastega ning tutvustavad toiduvalmistamise põhitõdesid. Meie kooli
külastas meie oma vallast,
Kunda linnast pärit peakokk
Koit Uustalu. Kui Koit koolimajja jõudis, oli umbes
15 Vasta Kooli õpilast õppekööki kogunenud. Tore oli
see, et nii mõnigi noormees
oli otsustanud maitsvate
roogade valmistamist proovima tulla. Plaanis oli valmistada neli rooga: karaskit,

Koit Uustalu Vasta mõisas õpilastega toitu valmistamas. Foto: Marge Oruste

toekat pannileiba, krõbedaid
kalapalasid ja purukooki
õuntega. Õpilased osalesid
kõikides etappides- alates
toiduainete puhastamisest ja
ettevalmistamisest, viilutamisest kuni serveerimiseni.
Kokk suutis esimesest hetkest õpilasi oma positiivse ja entusiastliku olekuga
toiduvalmistamise
kunsti
kaasata. Kui kala tekitas
esialgu õpilastes pisut võõristust, siis projekti lõppfaasis ehk toitude söömises oli
kalapala kõige populaarsem
toit! Nii mõnigi õpilane jäi
kööki veel kauemakski toimetama. Tore, et karaskit
ja õunakooki said õpilased
veel järgmiselgi koolipäeval
nautida.
Väga toimeka päeva lõpetuseks osales Vasta Kool

Halloweeni kohvik
Eelmisel aastal käisime õppereisil Soomes, Helsingis.
Sel aastal tuli meie klassil
mõte minna Rootsi pealinna
Stockholmiga tutvuma. Selleks peame aga raha teenima ning otsustasime koolis
teha Halloweeni kohviku.
Valmistusime peaaegu kaks
kuud – otsisime mõtteid,
tellisime müügiks kaupu
ja planeerisime, mida teha.
Eelmisel pärastlõunal kolestasime klassiruumi ja
läksime koju viimaseid et-

tevalmistusi tegema. Lõpuks jõudis see päev kätte.
Seal oli rohkelt müügiks
nii söödavat kraami, mänguasju kui dekoratsioone:
morssi verekotikestes, R.I.P
muﬃneid, veretarretist, kolepopcorni, juustuluudasid,
konte, soojendatud sõrmi
verekastmes, mulda ussikestega ning palju muud.
Teenisime raha ka hirmsaid
näomaalinguid tehes. Avatud oli ka fotonurk. See päev
läks väga kiiresti ja töiselt,

Paides toimuval Ettevõtliku
Kooli haridusfestivalil. Oleme Ettevõtliku Kooli põhimõtteid järgides õpetanud
oma koolis juba pikemat
aega, kuid otsustasime sel
sügisel hakata taotlema kvaliteedimärki. 17. oktoobril
oli Paide Muusika ja Teatrimajja kogunenud umbes 400
õpetajat, koolijuhti ja noort.
Festivali käigus kuulutati
välja koolide ja lasteaedade
parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning
jagati välja standardid ehk
kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet. Vasta Koolile anti
kvaliteeditunnuse baastase.
Tegemist on tunnustusega,
mis kuulub kogu kooliperele. See näitab, et meie koolis

kuid samas suurepäraselt ja
kui kõik õnnestub, siis teeme veel ka jõulukohviku.
Täname õpetaja Kristelit
kaunistuste eest, oma vanemaid ja õpetajaid, kes lubasid meil ettevalmistusi teha.
Loomulikult läheb suur tänu
ostjatele, sest ilma nendeta
ei oleks mõtet midagi müüa!
Ootame kõiki ka oma jõulukohvikusse! Jääge reklaami ootama.
5.A KLASS, ASERI KOOL

antav haridus on kvaliteetne
ning konkurentsivõimeline.
Ettevõtlikule koolile kohaselt jätkus põnev nädalalõpp veel reedelgi. Nimelt
toimus juba traditsiooniks
saanud algklasside sügispidu ehk rebaste pidu. Rebaste peo korraldajateks on
igal aastal 4. klassi õpilased
koos klassijuhatajaga. Algklasside õpilased olid ette
valmistanud toredaid etteasteid ning „katseid“ 1. klassi
õpilastele. Pidu lõppes ühiste laulu- ja ringmängudega.
Lisaks võõrustas terve
päeva jooksul Vasta Kooli
7. klass sõprusklassi Keilast. Ettevalmistused külaliste vastuvõtuks algasid
juba eelmisel päeval, mil
ette valmistati maitsvaid
sööke. Külaliste aega sisustati ekskursiooniga kaunis
mõisakoolis, korraldati hariv mõisamäng ning osaleti
meisterdamise töötoas.
Tegemist oli üsna tegusa
nädalalõpuga, kuid taolisi
ettevõtmisi jagub meie ettevõtlikus kooliperes igasse
nädalasse ning peagi algavad ettevalmistused tervet
kogukonda kaasavaks jõuluetenduseks. Ettevõtmisteni!
KRISTA LEPPIK
VASTA KOOLI PEDAGOOGHUVIJUHT
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Tipptegijad avardavad õpilaste silmapiiri
1. novembri hommikul kogunesid Kunda Ühisgümnaasiumi gümnasistid kooli
aulasse, et kohtuda Eesti
Advokatuur 100 ja algatuse Tagasi Kooli raames advokaat Küllike Nammiga
(pildil). 2019. aasta sügisel
on Tagasi Kooli fookuses
karjääriteemad. Selleks, et
õpilased saaksid teha elus
teadlikke valikuid, toome
õpilaste ette külalisõpetajaid
ning korraldame karjääriteemalisi külalistunde.
Külalisõpetaja
loengu
fookuses oli advokaadikutse kui karjäärivalik –
samm-sammult said õpilased aimu sellest, mida, kus
ja kui palju õppima peaks,
et lõpuks kohtusaalis kaitsja
rollis olla. Pelgalt magistrikraadist ei piisa. Tuleb anda
eksam advokatuuri pääsemiseks, seejärel assisteerida
kaks aastat vandeadvokaati
ning kahe aasta möödudes
jälle eksam sooritada. Lihtsa

Foto: Kristi Aron

matemaatilise tehte tulemusena võtab see minimaalselt
7-8 aastat. Tippu jõuda ei
ole kerge!
Uurisime, kui palju on
Eestis kohtusaalides näi-

temängu ja teatraalust.
Nammi sõnul on meie ja
Ameerika kohtusüsteem nii
erinevad, et ﬁlmidega paralleele tõmmata ei saa. Samas
tõi ta välja, et hoolimata

faktidele ja tõenditele keskendumisest, on kindlasti
oluline roll kaitsja verbaalsel võimekusel.
Advokaadi töös on palju vastutust ja pinget. Peab
olema suuteline kliendi saladust hoidma ning tulema
toime meediakäraga. Küllike Nammi pikim protsess
on praeguseks kestnud neli
aastat. Ta nentis, et tihtipeale saavad palju meedia
tähelepanu kriminaalkuriteod ning inimesed kipuvad
hinnanguid andma lisaks
kohtualusele ka kaitsjale. Ta
rõhutas, et advokaat ei kaitse mitte kunagi tegu, vaid
inimest. Advokaat ei aja
mitte kunagi isiklikku asja,
fookuses on õige ja põhjendatud karistuse määramine.
Eesti Advokatuur valis
Küllike Nammi 2015. aastal
kutsetegevuse kategoorias
kõige silmapaistvamaks advokaadiks.

Kunda Muusikakooli tegemistest –
Arvo Pärdi keskuse külastamine
11. oktoobril külastasid Kunda Muusikakooli õpilased ja
õpetajad Arvo Pärdi keskust
Laulasmaal ja Rahvusraamatukogu Tallinnas. Peatusime hetkeks ka poola helilooja Frederic Chopini pingi
juures, mis asub Vabaduse
väljakul, Jaani kiriku läheduses.
Palusin õpilastel kirjutada
muljeid sellest päevast.

ARVO PÄRDI KESKUS
Emily: „Bussisõit läks toredalt. Me sõitsime Arvo Pärdi
keskusesse, mis asub Laulasmaal. Kui me kohale jõudsime, siis kõndisime parklast
keskuseni.“
Erik: „Arvo Pärdi keskuses oli väga huvitav, sai palju
teada Arvo Pärdi minevikust,
kus ta elas ja millist muusikat ta tegi.“
Keitlin: „See koht oli väga
omapärane ja avar. Muidu
arvasin ma, et see koht on
linnas, aga oli hoopis metsas.
Seal oli väga tore ja põnev.“
Oliver: „Me sõitsime otse
Arvo Pärdi keskusesse. Seal
oli meil ekskursioon, mis algas kontserdisaalis, kus oli
väga hea akustika. Me käisime ka korraks kabelis, kus
olid ilusad seinamaalingud.
Pärastpoole me värvisime
lillepotte ja kõigil tulid väga
erinevad.“
Elis Anete: „Arvo Pärdi
keskus oli väga huvitava kujundusega ja mulle meeldis
see. Saime ka maalida väikeseid lillepotte tema muusika
saatel.“
Kärol: „Kui me värvisime

Foto: Sandra Kaldma

neid lillepotte, siis tänu sellele hakkas mulle meeldima
Arvo Pärdi „Peegel peeglis“.
Egert: „Minu arust tegi selle keskuse ainulaadseks see,
et see on pühendatud Arvo
Pärdile ja tema loomingule, sest mulle väga meeldib
tema muusika, kuna see on
nii rahustav ja ilus. Ma loodan, et satun kunagi ka Arvo
Pärdi kontserdile.“
Alari: „Meile näidati dokumentaalﬁlmi Arvo Pärdist ja
tema loomingust. Selle tegi
eriliseks see, et seda näidatakse ainult seal (A.Pärdi
keskuses) ja Arvo Pärt räägib
oma elust ise.“
Amelia: „Mulle väga meeldis seal. Kõige enam meeldis
seal see ﬁlm, mida temast
näidati. See oli kuidagi väga
motiveeriv, sest tal läks 7-8
aastat aega, et oma lugu valmis saada. Sel ajal pidi ta ka
Eestist lahkuma.“

Emiilia: „Ja sel päeval sain
teada, et Arvo Pärt on usklik.“
Hanna Brita: „Filmis räägiti veel ühest tähtsast asjast.
Nimelt sellest, kuidas Arvo
Pärdil oli käsil selline aeg,
kus ta ei suutnud enam muusikat kirjutada, kuid siis lõi
ta hoopis uue muusikastiilitintinnabuli.“
Karoli: „Arvo Pärdi muusikat kuuldes tunnen nagu
see oleks osa minust. Tunnen, kuidas mõistan seda
muusikat.
Elmar: „Me nägime Arvo
Pärti. Ta surus kätt ja lubas
pilti teha. Edasi, võib öelda
kuni söögikohani, ei mäleta
midagi, sest ma olin nii vaimustuses.“

selle hoone pärast, sest see
oli suur ja huvitav.“
Oskar: „Rahvusraamatukogus oli laulupeo teema.
Seal anti ka töölehed, mida
pidi täitma. Vahepeal käisime ka Chopini pingi juures.“
Hanna Brita: „Teemaks oli
laulupidu ja nägime erinevaid laulupeokäsikirju ning
laulude noote. Vägev oli
vaadata, kuidas laulupidude
plakatid on aastatega palju
muutunud. Saime lahendada ka ülesandeid, mis meile
lehe peal jagati.“
Kärol: „Meie giid oli selline hea ja rahulik ning pani
meid grupis tööle ja siis asju
otsima. Mulle meeldis sealt
ülevalt ilus linnavaade.“
Siiri: „Rahvusraamatukogus oli väga huvitav vaadata eelmiste aastate laulikuid
ning näha, milliseid laule
kunagi laulupidudel lauldi.“
Greete: „Seal oli väga palju vanu laulikuid, kutseid,
suveniire. Me tegime seal
veel otsimismängu plakatitega ja see oli väga põnev.“
Keitlin: „Rahvusraamatukogus oli kaheksa korrust.
Mulle meeldis kõige rohkem
8. korrusel.“
Emiilia: „See oli nii tore
päev. Ma olen rahul, et ma
tulin muusikakooli!“
MERIKE SUBAN
KUNDA MUUSIKAKOOLI
ÕPETAJA

RAHVUSRAAMATUKOGU
Elis Anete: „Rahvusraamatukogu meeldis mulle just

Ootame kõiki huvilisi Kunda Ühisgümnaasiumi jõulukohvikusse
Nii nagu igal aastal, ootame selgi korral kooli külla
ning jõulurõõmust ja ootusest osa saama õpilasi,
nende perekondi ja külalisi
kogu vallast. Korraldame
jõulukohviku laupäeval, 7.
detsembril, et võimalikult
paljudel oleks võimalus

osaleda. Nelja tunni vältel
pakume jõulumeeleolu igale eale. Üles astuvad kooliteatri näitlejad, tantsitakse
ja lauldakse. Esinevad koorid. Jõulukohvik on kohvikklubi formaadis ning külalised saavad etteasteid nautida kohvikus samaaegselt

õpilasesinduse kohvikus pakutavate hõrgutistega. Avatud on õpilastööde näitus
ja jõululaat. Sel korral on
jõululaadale kauplema oodatud lisaks kooliõpilastele
ka kaupmehed väljastpoolt
kooli. Täpsem info programmi ja laadal kauplemi-

se kohta telefonil 3277002
või
e-posti
aadressil
huvijuht@kundakool.ee.
KRISTI ARON
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
DIREKTOR
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Muusikakoolid muusikakuul

2. oktoobril tähistati Kunda Muusikakoolis rahvusvahelist muusikapäeva. Õpetaja Merike Suban oli ette
valmistanud viktoriini, mis hõlmas nii muusikaajalugu
kui ka muusikateoreetilisi teadmisi. Osalesid 4.-7. klassi
õpilased. Ühiselt tuletati meelde eelmistel aastatel õpitut
ning samas saadi ka uusi teadmisi.
15. oktoobril toimus Kunda Muusikakooli saalis traditsiooniline moosikontsert. Esinesid Kunda Muusikakooli
õpilased ning pärast toimus ühine moosisaia söömine,
mis õpilastes tekitab alati teatavat liiki elevust. Moosi ja
saia jätkus päris mitmeks järgnevaks päevaks.
Koostöös Kunda Linna Klubiga toimusid kahe muusikakooli ühised hingedepäeva kontserdid 31. oktoobril
Aseri Kooli saalis ja 2. novembril Kunda linna klubis.
Esinesid mõlema muusikakooli õpilased. Kava oli koostatud võimalikult mitmekesine, et näidata mõlema kooli
tugevamaid külgi. Pärast mõlemat kontserti toimus ühine
kringlisöömine.
Varsti on kätte jõudmas jõuluaeg ning 10. detsembril
ootame teid kõiki Kunda Ühisgümnaasiumi saali suurele
jõulukontserdile.
PÄRT TARVAS

Aseri koolilt loomade kodule

4. oktoobril tähistati loomakaitsepäeva.
Aseri Kooli õpilasesindus otsustas koguda raha Virumaa loomade varjupaigale. Annetuskarbi panime 2.oktoobril õpilasesinduse lauale. Annetada võisid kõik, kes
seda vähegi soovisid. Nii kogunes 74 eurot ja 50 senti.
18.oktoobril sõitsime Rakverre loomade varjupaika, et
raha üle anda. Seal võeti meid väga lahkelt vastu ja meie
annetuse eest oldi väga tänulikud. Olime väga rõõmsad,
et saime aidata.
HEDI JA KÄDI, 6.A KLASS

Fotod: Gerli, 5.a klass, ja Jüri Šipilov

TÄNUSÕNAD

Meenutusi õpetajate päevast

5. oktoober on ülemaailmne õpetajate päev. Meie, õpetajad pensionärid, väga tahtsime rõõmu, soojust… ning me
saime neid, tulles slaaviühingu Berega juhatajate Faisa
Aleksandrova, Nadežda Vassiljeva ja Ljubov Kljutšniku
poolt korraldatud üritusele.
Meile sooviti vahvaid õnnitlusi ja kingiti imelise aroomiga roose. Sel õhtul me tantsisime, laulsime, mängisime
(tehes seda, loomulikult, istudes) ja naersime. Emotsioone oli niivõrd palju, et neid ei suuda sõnadega kirjeldada. Vahva ürituse lõppedes oli hing elevil ja rahul. Peale
tordi ja šokolaadikringli söömist, läksime õue, eeldades,
et meid ootab valge buss. Kuid valget bussi ei olnud, ehk
on kusagil ära eksinud.
Niisiis, jääme siia ootama järgmise 5. oktoobrini. Kahju on, et kõik me seda ära oodata ei jõua… Kuid me ei
kurvasta ega nuta ning soovime teile kõikidele ainult
head.
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Spordiklubi Team Yong tegemised

3. novembril osalesime Eesti meeskonna koosseisus
seitsme sportlasega taekwondo avatud turniiril Jelgava
CUP 2019, Lätis. Turniiril osalesid Eesti, Läti ja Valgevene sportlased. Spordiklubi Team Yong koosseisu kuulusid sportlased Kundast, Viru-Nigulast, Rakverest ja
Tapalt.
Andrei Aksjonov 1. koht; Emilia Danilova 1. koht;
Tsergo Tsilk kaks korda 1. koht(võistles kahes kategoorias); Samantha Kadõmova 2. koht; Erik Šumilov 2.
koht; Nikita Rimitsen 3. koht; Martin Kulik 3. Koht.
Eeskujuliku töö eest treenerite kiidusõnad Erikule.
Vastavalt viimastele võistlustele on spordiklubi reitingutabelis toimunud muutused. Uuendatud tabel: http://
teamyong.ee/taekwondo/reiting
Täname võistluste korraldajat ja kõiki osalenud sportlaseid, treenereid ja klubisid Lätist, Eestist ja Valgevenest võistlustel sõbraliku, motiveeriva ja sportliku aura
loomise eest. Meeldiv ja tulemusrikas on koostöö Viru-Nigula valla, Kunda Spordikeskuse, Black Belt Clubi,
motiveeritud sportlaste ja toetavate lapsevanematega.
12. oktoobril osalesime kahe sportlasega taekwondo turniiril Lätis, Salaspilsis. Osalesime turniiril sportlaste ja
treeningprogrammi testimiseks.
Vastavalt turniiril kogetule, analüüsile ja tulemusele
teeme vastavad muudatused ja plaanid treeningkava ja
kalendri koostamisel.
Turniiri tulemuse statistiline näitaja oli kõrge. Kahe
sportlasega 6 medalit ja eritunnustuse parima tehnika
eest.
Tsergo Tsilk 1. koht +48 kg, 1. koht +44 kg, 1. koht
löögikiirus, eritunnustus parima tehnika ja tulemuse eest.
Khaled Aljabr 2. koht -33 kg, 3. koht -36 kg, 1. koht
löögikiirus.
Turniiril
osalemist
toetas
kicksport.ee.
Täname Black Belt Clubi ja Filipp Leinbergi koostöö
eest.
Hetkel on spordiklubi tava treeningreziimis. Koostame
hooaja kalendrit ja vastavalt sellele planeerime treeningprogrammid.
4.-6. oktoobrini toimusid Euroopa juunioride taekwondo
meistrivõistlused Hispaanias Marina D’or-is. Eestit esindas tiitlivõistlustel Spordiklubi Team Yong sportlane
kategoorias -55 kg Anete Alice Orumaa treener Ronald
Smorodiniga Kundast. Ettevalmistus ja treeningprotsess
oli stabiilne.
Turniiril alistas Orumaa esimese vastase Serbiast 15-7. Teise matši kaotasime Kreeka võitlejale.
Sellele turniirile eelnes septembri alguses peetud U21
taekwondo Euroopa meistrivõistlused Rootsis, Helsingborgis.
Need olid Anete Alicele esimesed Eestist väljaspool toimuvad tiitlivõistlused. Oleme rahul tehtud tööga. Saadud
kogemust on kõrgelt hinnanud sportlane, treener ja klubijuhid. Spordiklubi tänab toetajaid, kes antud turniiridel
osalemisele kaasa aitasid ja usuvad meie tegemistesse:
Viru-Nigula vald, MTÜ Viru-Nigula Valla Toetusgrupp,
Kunda Spordikeskus, Kultuurkapital, Kicksport.ee, Eesti
Taekwondo Föderatsioon, ML Capital & Properties OÜ,
Kalvo Salmus ja teised eraisikud.
Spordiklubi tänab eeskujuliku treenerit Ronald Smorodinit.
Hetkel on spordiklubi tava treeningreziimis. Koostame
hooaja kalendrit ja vastavalt sellele toimub treeningprogrammide koostamine ja planeerimine.
RONALD SMORODIN JA MARKO LEVTŠENKO
SPORDIKLUBI TEAM YONG TREENERID

Meenutus tuntud laskursportlasest
Eelmisel kuul täitus legendaarsel laskesportlasel 120.
sünniaastapäev. 12. oktoobril 1899. aastal sündis Kalvi
vallas, Koila külas Kärneri
talus legendaarne laskursportlane – Gustav Lokotar.
Elukutseline sõjaväelane
alustas lasketreeningutega
1931. aastal Johannes Siiri
õhutusel. Aastatel 19341939 kuulus sportlane Eesti koondisesse. Legendi
staatuses olev laskur võitis
MM-idelt kokku koguni 19
medalit, neist 12 saavutas
ta parima tulemusega. Võime olla väga uhked, et meie
vallast on pärit sportlane,
kes on 12-kordne maailmameister!
Suurmeister Gustav Lokotar on olnud osaline mitmete
laskmise maailmarekordite püstitamisel ning teinud

tegusid kuulsal Argentina
karikal. Tiitlivõidud Eesti
MV-l kahvatuvad kindlasti
maailmatasemel tehtud sooritustega, kuid seitse individuaalset ja 11 meeskondlikku EMV tiitlit on samuti
tunnustust väärt. Tiitlivõitudele lisaks on meie laskja saavutanud suurel hulgal
Eesti rekordeid.
Viru-Nigula vald on uhke,
et meie piirkonnast on pärit
niivõrd tuntud sportlasene, ning aitab kaasa tema
mälestuse
säilitamisele.
24. novembril korraldatakse Kaitseliidu Viru maleva
eestvedamisel järjekordne
Gustav Lokotari mälestusvõistlus laskmises.

AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT
Foto: erakogu

Valdade ja linnade järgmised
talimängud korraldab Viru-Nigula vald
Eesti omavalitsuste selle
talve sportmängude korraldajaks valis Eestimaa
Spordiliit Jõud Viru-Nigula
valla. Harrastussportlastele
mõeldud mõõduvõtt toimub
29. veebruarist 1. märtsini.
Viru-Nigula valla spordijuht Ainar Sepnik põhjendas
kandideerimissoovi, öeldes,
et valla spordirahvale meeldib asju ära teha. Head tahet
toetab mitmesuguste võimalustega korraliku spordikompleksi olemasolu. “Lääne-Virumaa tahab ennast
jätkuvalt tõestada,” lausus

Sepnik ja meenutas, et siinkandis olid ka eelmised talimängud, kui neid organiseeris koostöös maakondliku
spordiliiduga Kadrina vald.
“Tõsi, väga suurt konkurentsi korraldusõiguse saamiseks pole, vaid pigem on
vaja leida keegi, kes on valmis vastutuse võtma,” lisas
spordijuht. Ühe plussina nimetas Ainar Sepnik, et omajagu turgutust saavad tänu
sportmängudel
osalevate
harrastussportlaste võõrustamisele kohalikud majutuskohad ning toitlustajad

Lõviosa võistlusi toimub
Viru-Nigula valla spordibaasides Kundas ja Aseris,
samas kui meeste korvpalliturniiri mängud tuuakse
olude sunnil Rakvere spordihalli,
murdmaasuusavõistlused plaanitakse teha
Mõedakul ning mäesuusatajad saavad võistelda lähiümbruse esinduslikemas
kompleksis Kiviõlis. Talimängude paremad omavalitsused selguvad eraldi
linnade ja valdade arvestuses, viimased on omakorda
jagatud elanike arvu järgi

Tublid tulemused ainevõistlustelt
Maakondlikul 4. klasside
ettelugemise võistlusel esindasid Kunda Ühisgümnaasiumi Greete Veski ja Helen
Larionov. Kõikide toredate
ettelugejate seast valiti välja
kõige loomulikum ja mõnusam lugeja. Lääne-Virumaa
parimaks osutus Greete Ves-

ki, kes esindas maakonda
vabariiklikul ﬁnaalvõistlusel “Heal meelel ja ilusal
keelel” 19. oktoobril.
18. oktoobril selgusid
Põhja-Eesti piirkonna I etapi tulemused NUTISPORDIS. Kunda Ühisgümnaasiumi õpilased olid tublid.

Gümnaasiumiõpilaste arvestuses saavutas I koha Alver Petuhov (11. klass) ja III
koha Aron Hein (11. klass).
8. klassi õpilaste hulgas saavutas Nora Aron I koha. 7.
klassi õpilastest oli kooli parim Britte Karu (6. koht). 4.
klassi parima tulemuse tegi

kahte gruppi. Spordialadest on tavapäraselt kavas
murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja
lumelaud), meeste korvpall,
naiste korvpall, lauatennis,
male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus. Ühel populaarsemal alal, meeste korvpallis, peetakse jaanuaris lisaks
eelturniire. Omavalitsuste
suvised spordimängud on
tuleva aasta juulis Paides.
ALLIKAS: VIRUMAA TEATAJA

Lennart Kasemaa (5. koht).
1. klassi õpilane Säde Karja
saavutas II ja Berith Maipoom IV koha.
KRISTI ARON
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
DIREKTOR

Aseri lauatennisenaiskond alustas uut hooaega võitudega
12. oktoobril tehti Viljandi
Spordihoones algust Eesti
võistkondliku lauatennise
meistrivõistlustega. Meie
naiskond alistas Tallinna
Lauatennisekeskuse, Pärnu-Jaagupi LTK kui ka TalTech/Rakvere skooriga 4:0.
Meeste esiliigas võitis
Aseri SK meeskond neljast
matšist kolm, jagades selle
tulemusega II-III kohta.
Teist mängupäeva mängitakse jälle Viljandis 17. novembril.
KAIRE KUTSAR
ASERI VABAAJAKESKUSE
JUHATAJA

Reklaam Viru-Nigula Valla Teatajas
reklaam@viru.nigula.ee
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Aseri rahvamaja kunstilise juhina
alustas Alevtina Jermakova
Tere tulemast Viru-Nigula
valda ja Aseri kogukonna
kultuurihoidjaks. Kuidas
paar esimest nädalat on
möödunud?
Tänan väga. Tegelikult
olen ametis juba kolmandat nädalat. Aga aeg lendab
nii kiiresti, tundub, et kõigest paar päeva tagasi asusin tööle. Samas tean ka, et
väga palju on minu jaoks
veel tundmatu. Kuid pean
ütlema, et töö on iseenesest
tuttav, kuna töötasin seitse
aastat Sillamäe Kultuurikeskuse direktorina.
Oled sa inimestega tutvuda jõudnud, kuidas sind
vastu võeti?
Jah, inimesed Aseris ja
üldse teie vallas on väga
head ja külalislahked. Võtsid mind soojalt vastu. Tunnen, et inimestel on suur

huvi minu vastu (naerab).
See on arusaadav, olen siin
absoluutselt uus inimene.
Millised on esimesed suuremad plaanid?
Plaanidest on veel vara
rääkida. Muidugi tahan, et

rahvamaja töötaks, et inimesed tuleksid majja hea
meele ja rõõmuga. Üritused
peavad olema erinevad, et
igaüks leiaks siin midagi
oma maitse järgi. Kuid arusaadav on ka, et majja on
vaja investeerida, et ta saaks

Foto: Andero Eiche

veetmiseks ning on kohane igas vanuses huvilisele,
olenemata nende oskustest.
„Rajatis jääb staadioni ning
pallimänguväljaku
vahele, täiustades kogu Kunda

Spordikeskuse kompleksi.
See on paraja suuruse ja mitmete hüpete ja üleminekutega ning sobib kasutamiseks
kõigile ratastega liikumisvahenditele," selgitas Viru-

Kas sul on olnud Aseriga
varem mingit kokkupuudet? Mida sa varem teadsid Aserist ja mida selle
vähese ajaga oled veel teada saanud?
Tegelikult on Aseri uus
koht minu jaoks. Kunagi olin siin läbisõidul, aga
mitte rohkem. Aga olen
jõudnud natuke jalutada,
külastada juba Aseri kooli, lasteaeda, muusikakooli,
vabaajakeskust. Tore, et sellises väikeses ja meeldivas
kohakeses on inimestele pakutud erinevaid võimalusi
nende vaba aja veetmiseks.
Loodan, et kõikide asutustega teeme koostööd ja kõik
inimesed on siia majja alati
oodatud.

Nigula valla spordijuht Ainar Sepnik. Arvestades olemasoleva rulapargi olukorda
tean, et valla noored ootavad uue trikiraja avamist
pikisilmi ning loodan, et ka
väärtustavad ning hoiavad
rada ja selle ümbrust.
Kunda pump track’i ehitasid Läti ettevõte We Build
Parks ja Tiptiptap OÜ, kes
on ettevõtte ametlik esindaja Eestis. Ehituse kogumaksumus oli veidi üle 108 000
euro, millest Leaderi toetus
moodustas 97 403,96 eurot.

Keskkonnaministeerium otsib taas Aasta Keskkonnategu
ja Aasta Keskkonnasõbralikku Ettevõtet
Keskkonnaministeerium on
kindel, et nii Saares, kui Harjus, Setumaal või Jõgeval on
tehtud keskkonna heaks nii
mõndagi. Nüüd on oluline
kõik need ettevõtted, ühingud või inimesed üles leida
ja Aasta Keskkonnateo ning
Aasta Keskkonnasõbraliku
Ettevõtte konkursile esitada.
Aasta Keskkonnategu on
konkurss, kuhu oodatakse
laiemalt keskkonna heaks
tehtut, mis innustab ja on
eeskujuks. Keskkonnaminister Rene Kokk kutsub
inimesi üles selliseid ettevõtmisi märkama ja konkursile esitama. “Just kohalikud
elanikud on need, kes on
oskavad kõige õigemini hinnata, mis neid ümbritsevat
keskkonda kõige paremini
aidanud on. Nüüd on meil
kõigil võimalus esitada tunnustamiseks inimesi, kes on
meie lähedal, kogukonnas
ja kelle tegevus on suunatud
keskkonnakaitsele,“ ütles
keskkonnaminister
Rene
Kokk.
Aasta
Keskkonnateole
kandideerida nii ettevõtted,

TASUB TEADA

paremini funktsioneerida,
aga see on küsimus pikas
perspektiivis.

Kundas avati pump track
25. oktoobril avati Kunda
Spordikeskuse kõrval uudne
ekstreemspordirajatis pump
track. Trikirada valmis tänu
Viru-Nigula valla ja MTÜ
Partnerite koostööle ning
Leader-meetme rahalisele
toetusele.
„Viru-Nigula vald peab
oluliseks valla ja maakonna noortele tänapäevaste
vaba aja veetmise võimaluste loomist ning mul on väga
hea meel, et see projekt tänu
eestvedajatele ning koostööpartneritele teoks sai,” ütles
Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum.
Pump track on asfalteeritud trikirada, mis sobib nii
sportimiseks kui ka vaba aja
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ühingud, eraisikud kui ka
asutused. Esitada võib enda
tehtud projekti või ka kedagi teist, kes võiks olla Aasta Keskkonnateo auhinna
vääriline. Tegu peab olema
uudne ja suunatud laiadele massidele ning tehtud
mitte isikliku kasu saamise
eesmärgil. Viimaste aastate parimad teod on otseselt
suunatud looduse heaks ja
keskkonnateadlikkuse kasvuks. Näiteks eelmisel aastal pälvis võidu Laeva jõe
taaselustamise ning tõugja ja
tuura asustamise eest MTÜ
Eesti Loodushoiu Keskus.
Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte konkursile
ootame osalema kõik väikesed, keskmised ja suured
ettevõtted ning organisatsioonid, kes oma viimase
aasta tegevuses on senisest
enam keskkonnaga arvestanud. Meie eesmärgiks on
tõsta esile ettevõtteid, kes on
oma tegevust või tootmist
muutnud või ehk hoopis on
nende toodang selline, mis
muudab keskkonda paremaks. Keskkonnaminister

Rene Koka sõnul on keskkonnasõbralikkus ettevõtete
jaoks suurepärane müügiargument ja seepärast on konkursil osalemine kahtlemata
oluline. „Ootame osa võtma
kõiki organisatsioone, kes
on eriliselt panustanud keskkonnasaaste vähendamisse
ja keskkonnahoiu suurendamisse.
Keskkonnasõbralikud lahendused on hea
näide, kuidas muuta keskkonnaprobleemid
hoopis
võimalusteks,“ ütles Rene
Kokk. Osaleda saavad kõik
era- ja avaliku sektori organisatsioonid ja ettevõtted,
kes on eelneva aasta jooksul
tegutsenud keskkonda arvesse võttes.
Mõlemale konkursile saab
kandideerida 4. novembrist
4. detsembrini läbi keskkonnatunnustuste kodulehekülje
– www.keskkonnatunnustused.ee
Oma panuse konkursi
parimate selgitamisel saab
anda ka rahvas, nimelt toimub detsembris rahvahääletus, kus selgitatakse rahva
lemmikud. Parimaid tunnus-

tatakse jaanuaris.
Aasta Keskkonnateo puhul on on Keskkonnaministeerium välja pannud auhinnafondi, mille suurus on
kuni 5000 eurot.
Aasta Keskkonnasõbraliku Ettevõtte võitja saab
Keskkonnainvesteeringute
Keskuse toel investeerida
oma
keskkonnasõbralikkuse arendamisse veel 35
000 eurot. Eesti konkursi
võitjatel ja tunnustatutel on
võimalus osaleda ka Euroopa keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil (European
Business Award for the Environment), mis toimub juba
järgmisel aastal.
Ootame kõiki aktiivselt
osalema konkursil Aasta
Keskkonnategu ja Aasta
Keskkonnasõbralik
Ettevõte 2019, sest häid asju ei
tohi ainult enda teada hoida.
Kandideerida saab kuu aja
jooksul, kuni 4. detsembrini
ja parimaid tunnustame jaanuaris.
K ESKKONNAMINISTEERIUM

Valmis prügimaja Kunda Loode 4

Valminud on esimesed
prügiplatsid ja prügimajad

Sellest aastast alates on olnud võimalik taotleda Viru-Nigula vallalt toetust prügimajade või prügiplatside ehitamiseks. Toetuse summa maksimummäär on 1500 eurot
või maksimaalselt 80% projekti lõppmaksumusest. Vallal on plaanis jätkata prügimajade toetamise projektiga
ka järgmisel aastal, sest projekt on olnud edukas ja selleks aastaks on toetus kogu mahus kasutatud.

Vald soetab rannakoristusmasina

Suvi ja rannailmad on küll kaugel, kuid juba tehakse tööd
selle nimel, et Viru-Nigula valla kolme ranna - Kunda,
Mahu ja Kalvi - liivad puhtana hoida.
Kui seni on randu koristanud Viru-Nigula valla majanduskeskuse heakorrabrigaad ning prügi eemaldamine on
olnud aeganõudev ja vaevarikas, siis oktoobrikuu volikogu istungil otsustati vallale soetada 23 720 eurot maksev rannakoristusmasin. Uudne masin sõelub liivakihi
läbi 10–15 sentimeetri sügavuselt, kogudes kokku prahi
ja rämpsu jättes rannaliiv võimalikult puhtaks.

TEADE
Alates 1. novembrist on Viru-Nigula valla territooriumil
(v.a Aseri piirkond) lepinguliseks jäätmevedajaks Eesti
Keskkonnateenused AS.
Tänaseks peaks olema kõigil jäätmeveo kliendilepingud olemas, kellel veel pole, siis palun võtke ühendust
Eesti Keskkonnateenused AS klienditeenindusega telefonil 640 08 00 või e-posti aadressil tallinn@keskonnateenused.ee. Kõikidele jäätmeveoga seotud küsimustele
saate vastused samuti eeltoodud kontaktidelt.

Kas sina oled aasta vahetumiseks valmis?
Kas sinul on 2020. aasta
seinakalender olemas?
Kui vastasid teisele küsimusele eitavalt, siis meie ulatame
oma abikäe!
Naiskodukaitse Viru-Nigula jaoskonnal on valminud
2020. aasta seinakalender,
mille piltidele oleme kutsunud
12 meie oma valla tublit ja aktiivset meest!
Kui tahad, et uhke meestekalender kaunistaks just sinu
seina,
siis praegu on õige aeg tellimus sisse anda!
A3-suuruses kalender 12 pildiga maksab
novembrikuus tellides ja makstes vaid
9 eurot tk!
Tellimiseks kirjuta juba täna kairi.press@mail.ee, kalendrid jõuavad sinuni detsembrikuu teises pooles.
Uus aasta - uus kalender!
Ole valmis!
NB! Kalendrit oodates lae endale
telefoni rakendus Ole Valmis!

Metsakeskus ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900
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Aseri raamatukogu päkapiku
meisterdamise õpituba

23. novembril kell 14 toimub Aseri raamatukogus õpituba, kus meisterdame päkapikke. Võimalusel kaasa võtta
erinevaid sokke või vana kampsun, täitematerjali, päkapikuhabet. Osaleda võivad nii lapsed kui ka täiskasvanud.
Novembrikuu lõpust kuni jaanuarini saab vaadata näitust päkapikkudest. Igaüks võib tuua näitusele erinevaid
päkapikke.

Kriisiõppepäev Kundas

„Kriisideks valmistumine ning kogukonna teadlikkuse ja
oskuste suurendamine läbi lauaõppuse meetodi“
19. novembril kell 13-18.
Asukoht Lasteaia 4, Kunda, Viru-Nigula vald
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Lääne-Viru
maakonna turvalisuse nõukogu, Päästeameti ning Politsei- ja Piirivalveametiga korraldavad elanikkonna kaitse
teemalist kriisideks valmistumise õppepäeva.
Kõikide osalejate vahel loositakse õppepäeva lõpus
välja viis kriisivaru komplekti, mis sisaldavad ka selliseid vajalikke esemeid nagu akupank, taskulamp, raadio
ja palju muud!
Lisaks läheb loosi ka meditsiinivaru komplekt, mille
on komplekteerinud Rakvere Haigla!
Lisainfo: sirli.kapper@virol.ee või tel. 524 1280

KUNDA KIRIK
P, 17. novembril kell 12
IGAVIKUPÜHAPÄEVA
JUMALATEENISTUS, armulaud
P. 8. detsembril kell 12
ADVENDIPÜHAPÄEVA
JUMALATEENISTUS, armulaud
Teenib diakon Valdek Hang
Info 53974886, kunda@eelk.ee
Annetused, EELK Kunda kogudus
Swedbank EE352200001120244512

KULTUURIKALENDER
R 15. november kell 20 Kunda linna klubi
Kohvik-klubi
N 21. november kell 19 Kunda linna klubi
Kino „Kiirtee põrgusse“
R 29. november kell 18 Aseri rahvamaja
PLMF muusikute kontsert
Oksana Sinkova (ﬂööt) ja noored ﬂöödimängijad, el.
klaveril Lea Leiten.
P 1. detsember kell 14 Viru-Nigula kirik
Advendipüha jumalateenistus, advendiküünla süütamine. Laulab Viru-Nigula segakoor.
P 1. detsember kell 16 Aseri keskväljak
Advendiküünla süütamine
P 1. detsember kell 18 Kunda keskväljak
Advendiküünla süütamine
2.-6. ja 9.-13. detsember Aseri rahvamaja
Jõulumaa
P 8. detsember kell 16 Kunda kirik
Advendipüha teenistus
Laulavad Kunda Ühisgümnaasiumi ja muusikakooli
laululapsed
R 13. detsember kell 19 Kunda linna klubi
Viru-Nigula valla taidlejate jõulupidu
P 15. detsember kell 14 Aseri rahvamaja
Eakate klubi Pihlapuu jõulupidu
P 15. detsember kell 15 Kunda linna klubi
KLO jõulukontsert

KORSTNAPÜHKIJA
TEENUS
Info tel +372 5560 4046.
Ahjukoda OÜ
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