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Ühtse meeskonna toimimiseks

11. oktoobril 2019
pärjati Estonian Cell
Eesti Aasta Ettevõtja
2019 tiitliga.
Foto: www.estoniancell.ee

EESTI AASTA ETTEVÕTE 2019
Estonian Cell panustas taas keskkonnasäästlikkusele
Haavapuitmassitootja Estonian Cell paigaldas septembris viimased seadmed
20 miljoni euro suuruse
kasvuinvesteeringute programmi raames, mille tulemusena kasvab ettevõtte
tootmismaht 185 000 tonnini aastas ja väheneb mõju
keskkonnale. Investeeringute rahastamiseks reinvesteerib ettevõte kogu 2018. aastal teenitud kasumi.
Estonian Celli juhatuse
liikme Lauri Raidi sõnul
käivitatakse investeeringuid
samm-sammult ja need ja-

gunevad kahte etappi. “Esimese etapi, mille peamine
fookus oli suunatud keskkonnahoiule ja ressursside
säästmisele, oleme juba käivitanud. Teise etapi seadmete käivitamine toimub
suvekuudel ja selle tulemusel väheneb keskkonnamõju
tänu ressursside efektiivsemale kasutamisele. Samuti kasvavad Estonian Celli
aastased tootmismahud 185
tuhande tonnini 2019. aasta teiseks pooleks,” rääkis
Raid.
Siiri Lahe (juhatuse liige)

sõnul on ettevõte 12 tegutsemisaasta jooksul investeerinud 42 miljonit eurot lisaks
153 miljoni eurosele alginvesteeringule. „Käivitushetkest alates on kasutatud vaid
parimat võimalikku tehnikat
ja viimaste aastate investeeringud on võimaldanud parandada nii jätkusuutlikkust
kui veelgi vähendada mõju
keskkonnale. Heade müügitulemuste ja kuluefektiivsuse kombinatsioonis saavutas
ettevõte 2018. aastal puhaskasumi 15 miljonit eurot,
mis täielikult investeeritak-

se tootmismahu ja efektiivsuse kasvu,” rääkis Lahe.
Kundas asuv Estonian
Celli haavapuitmassitehas
alustas tootmist 2006. aastal. Tegu on viimase aastakümne ühe suurima Eestisse
tehtud välisinvesteeringuga
kogumaksumuses 195 miljonit eurot. Ettevõttes töötab
89 inimest, kuid väärtusahelas antakse tööd enam kui
viiesajale inimesele.
ALLIKAS: ESTONIAN CELL AS
VEEBILEHT ESTONIANCELL.EE

Tunnustati maakonna säravamaid haridustöötajaid
Õpetajate päeva eel tunnustas Lääne-Viru Omavalitsuste Liit kolmapäeval, 2.
oktoobril aasta õpetaja 2019
galal maakonna haridustöötajaid.
Viru-Nigula vallast olid
nomineeritud kolm silmapaistvat
haridustöötajat:
Aale Kokk ja Kairi Lusti
Kunda Ühisgümnaasiumist
ning Krista Leppik Vasta
Koolist.
Palju õnne kõigile nominentidele ning aasta õpetajatele!
Kallid õpetajad, teie loote
meie tulevikku, teie käes on
meie tuleviku võti, jõudu ja
jaksu teile sel huvitaval teekonnal!
Viru-Nigula valla Vasta Koolis peetud pidulikul
aktusel õnnitleti ja tänati
4. oktoobril kahte töötajat,
kes oma pikaaegse panuse
ja pühendumisega on eeskujuks meile kõigile. Palju

Vasakult Krista Leppik, Kristi Aron, Kairi Lusti, Einar Vallbaum, Aale Kokk, Merike Trumm ja Ülle Viller.

õnne teile veel kord tööjuubelite puhul, Laine Kuldner
ning Ülle Viller.
Kunda Ühisgümnaasium
tähistas õpetajate päeva traditsioone järgides: õpilased

said õpetajatena tundi anda
ning päeva lõpetas aktus,
kus kogu koolipere koos.
Koolijuht arutles õpetajaks
olemise üle ning õnnitles
tööjuubilare: Jaak Jalakas

(40 tööaastat), Marina Klimenko (35), Luule Raam
(35) ja Evely Press (10).
VNVT

1. ja 2. oktoobri pärastlõunal osalesid Viru-Nigula vallavalitsuse töötajad meeskonna supervisioonil Kundas.
Esimesel kahel päeval osalesid vaid spetsialistid. Ees on
ootamas kolmas päev, kus oluline roll protsessis on juhtkonnal.
Aeg-ajalt on vaja kogu kollektiiviga istuda ühes inforuumis, eemal arvutiekraanist ja lihtsalt suhelda. Rääkida läbi kõige „ilmselgemad“ töösse puutuvad asjad,
visata nalja ja õppida üksteist tundma. See loob ja hoiab
turvalist ning ühtehoidvat meeskonda. Üksteise tuge on
igas meeskonnas vaja.
Supervisioon on järjest enam kasutust leidev kaasaegne ja tõenduspõhine meetod organisatsiooni koostöövõimekuse ja meeskonna koostoimimise arendamiseks.
Tegemist on süsteemse nõustamisprotsessiga, mille
keskmes on isiksuste, tööalaste ülesannete ning organisatsiooni koostoimimine. Protsessi juhib väljaõppinud
kogemustega superviisor.
ANNIKA KAPP
LILI LILLEPEA

Septembrikuu volikogus

Peamiseks tööks oli septembris arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine ning muutmine. 23. augustist kuni 6. septembrini kestis valla kodulehel nende dokumentide muudatuste eelnõude avalikustamise periood,
mille vältel oli kõigil õigus ja võimalus teha ettepanekuid arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks. Seejärel vaatas arengu- ja eelarvekomisjon ning teiste komisjonide liikmed tehtud muudatusettepanekud läbi ja
andsid oma hinnangu nende arvestamiseks või tagasilükkamiseks ning vallavolikogu istungil kinnitati muudatused. Kuigi kaks volikogu liiget jäid hääletamisel mingil
põhjusel erapooletuks, andsid kohal olnud 16 liiget oma
nõusoleku muudatuste kinnitamiseks. Arengukava ja
eelarvestrateegiaga ning tehtud ettepanekutega saab tutvuda valla veebileheküljel Arengukava menüüjaotuses.
Aseris Veetorni tänaval asuvate garaažibokside omanikud koondusid MTÜ Aseri Veetorni Seltsi alla, et saaksid
taotleda ametlikku kasutusõigust. Volikogu otsustaski 20
aastaks garaažiboksid tasuta kasutusse anda, vallavalitsus sõlmib lepingu ja annab vara MTÜle üle.
Volikogu liige Jelena Fjodorova loobus avaldust esitades kahes komisjonis juhtimise kohustusest, mistõttu tuli
volikogul korraldada kultuuri- ja spordikomisjoni ning
majanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimised,
sest seadus näeb ette nende koosvalimise läbiviimist,
mille käigus ei soovinud ka Kristjan Vodja komisjoni
aseesimehe kohal jätkata. Ilmselgelt on need loobumised seotud istungil Kaido Veski poolt üle antud poliitilise
avaldusega, millega allakirjutanud koalitsioonilepingust
taganesid. Kultuuri- ja spordikomisjoni uus esimees on
Karmen Kraut ja majanduskomisjoni juhtimist jätkab
Raivo Heinmets.
Septembris oleme tegelenud ka valla külavanema statuudiga, mis läheb oktoobrikuu istungile kinnitamiseks
ja peale seda on võimalus täitma asuda Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu vastavat
punkti.
Vaatamata poliitilise avaldusega tekitatud pingele jätkab volikogu koalitsioon oma tööd nii komisjonides kui
istungitel eelnevate kokkulepete ja uute eesmärkide elluviimiseks.
RIHO KUTSAR
VALLAVOLIKOGU ESIMEES
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Lp Kunda linna
aiamaade kasutajad

Viru-Nigula vald taotles Maa-ametilt munitsipaalomandisse vormistamiseks kolme maaüksust, millel asuvad
Kunda linna elanike aiamaad. Maa-amet otsustas rahuldada ühe meie taotlusest, kaks maatükki otsustati anda
riigile.
Seoses kahe aiamaa maaüksuse riigi omandusse vormistamisega palun nendel, kelle aiamaad asuvad kaartidel punase joonega piiratud maaüksustel, võtta ühendust
valla maakorraldaja Marit Laastiga (tel 322 9631 või marit.laast@viru-nigula.ee ).
Maa kasutajate kontakte on vaja selleks, et edastada
need Maa-ametile, kes hiljem võtab maa kasutajatega ise
ühendust.
Kaardid on paremini vaadeldavad valla veebileheküljel www.viru-nigula.ee.

Ootame ettepanekuid
valla tunnustusavalduste andmiseks

Koos Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisega on heaks
kombeks saanud ka meie tublimate kodanike, ühenduste
ja ettevõtjate tunnustamine.
Viru-Nigula Vallavalitsus on kehtestanud ühtse vallas tunnustusavalduste andmise korra, millega saab
lähemalt tutvuda siin: https://www.riigiteataja.ee/
akt/414122018030. Link avaneb valla veebilehel juhtimise menüüs eeskirjad ja korrad alt.
Nimetatud korra lisas 3 on esildise vorm, mis
tuleb määruses nimetatud tähtajaks esitada Viru-Nigula vallavalitsuse üld e-posti aadressile:
vallavalitsus@viru-nigula.ee või posti teel: Kasemäe 19,
44107 Kunda linn, Viru-Nigula vald.
Palume vormikohaselt täidetud ja allkirjastatud esildised saata või tuua vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt
15. novembriks. Otsuse aukodaniku tiitli või teenetemärgi saamiseks langetab vallavolikogu, teiste tunnustusavalduste osas vallavalitsus ja/või vallavanem.
Taotlusi tunnustamiseks võivad esitada kõik Viru-Nigula vallas elavad ja tegutsevad juriidilised ja füüsilised
isikud, volikogu komisjonid, volikogu liikmed, vallavalitsus, vallavanem jne.
Väärikaid kandidaate võidakse tänavu vabariigi aastapäeval tunnustada järgmistes kategooriates:
- aukodaniku nimetus;
- teenetemärk;
- elutöö preemia;
- aasta tegu (korras nimetatud kõigis eluvaldkondades);
- aunimetus (taotluse esitaja enda määratud kategooriates, nt heakorrastatuim küla, aktiivseim kodanikuühendus, aasta treener, aasta mees- ja/või naissportlane jne);
- tänukiri.
Esildisel tuleb kindlasti piisavas mahus ja arusaadavalt
kirjeldada kandidaadi teeneid ning tänukirja taotlemisel
sõnastada ka tänukirjale kirjutatav tekst.
Märka tublisid tegijaid ja anna neist teada!

Poliitiline avaldus
Käesolevat avaldust sundisid allakirjutanuid koostama
Viru-Nigula vallas käärivad
konﬂiktid. Oleme seisukohal, et senisel moel jätkamine
pole enam võimalik ning teeme vallavalitsusele ettepaneku selgitada arusaadavalt ja
konkreetselt enda seisukohti
avalduses välja toodule.
Üks olulisemaid etteheiteid
meie poolt vallavalitsusele ja
eelkõige vallavanemale on
üleolev ja pahatahtlikkuse tunnustega asjaajamislik lohakus.
On teada tuntud tõde, et asjad
peavad lisaks sellele, et nad on
juriidiliselt justkui korrektsed
ka näima sellised. Näiteid ei
Ole vaja süvitsi otsida: leebemas otsas võiks nimetada eelarvedistsipliinist (otsuste vales
või ebaloogilises järjekorras
tegemine) ning ametliku kirjavahetuse tähtaegadest mitte
kinni pidamist. Raskemateks
näideteks on küsitava sisuga ning kogukondlikke huve
mitte teenivate õigusaktide
väljastamine. Täpsemalt on
neid kajastanud ka üleriigiline
meedia1 ning eksimustele tähelepanu pööranud justiitsministeerium2.
Volikogu liikmete põhjendatud kahtluste korral on
küsimusi pigem üleolevalt
ja demagoogiliselt pareerida
püütud selmet selgitada tegutsemise motiivi ning millisel
moel teenivad need vallakodanike huve. On eluvõõras imestada, kui selle peale aktiivsem
osa kodanikest iseseisvalt
järeldusi teeb ning häälekalt
pahameelt väljendab.
Tänaseks on vallavolikogu
andnud täitevvõimule küllaltki suure vabaduse ise otsustada. Leiame, et küpses
omavalitsuses peakski see
nõnda olema, kuid paraku on
meie vallas viinud see mitmete ohtlike tendentsideni nagu
vähene läbipaistvus vallavara müügi korraldamisel või
informatsiooni päevakorrapunkti all kasinalt tutvustatud
protokolliliste otsuste põhjal
pikaajaliste ﬁnantskohustuste
võtmine (erinevad sõidukid).
Tegemist on asjaajamislikult
n-ö hallidel aladel liikumisega, mida saatev hilisem
üleolev selgitamine paneb
volikogu liikmed keerulisse
olukorda. Info puudulikkus ja
nappus ning ebakõlad selles ei
võimalda volikogu liikmetel
täita vallakodanikelt saadud
mandaati tegelike otsustajatena. Vähese kogemusega ning
n-ö valla toiduahela osaks ole-

vad volikogu liikmed sunnib
see aga sisulist tööd tegemata
vaikima. Ja see on tendents,
mida meie hinnangul uut, ka
sisuliselt ühinenud valda üles
ehitades kuidagi taluda ei tohiks.
Vallavanem on meedia vahendusel röhutanud3, et tema
ametisse
kandideerimise
üheks tingimuseks oli asjaolu, et volikogus ei ole opositsiooni. „See põhimõte, mille
tingimuseks seadsin, töötab
päris hästi,” sõnab ta muuhulgas. Me ei oska seda liigitada
muuks, kui sisutuks praalimiseks. 2017. aasta valimiste
järel sõlmitud koalitsioonilepingu aluseks oli uueks vallaks ühinenud endiste omavalitsuste
ühinemisleping4.
Teiste hulgas deklareerisid ka
asendusliikmed oma allkirjaga, et uue valla arendamisel
lähtutakse just sellest. Kui juriidiliselt on tegemist küllaltki
hambutu avaldusega, kuna
seadus peaks seda nagunii tagama, siis sisulise poole pealt
tähendas koalitsioonilepingu
allkirjastamine vähemalt alla
kirjutanute jaoks kinnitamist,
et osapooled on valla arengu
nimel valmis ühiselt pingutama.
Paraku pole see kokkulepe
kunagi toimima hakanudki.
Koalitsioonilepinguga eesmärgiks seatud head omavahelised suhted ja üksteisega
arvestamine toodi ohvriks
asjaajamislikule
ladususele. Vaid pealtnäha väike asi,
milleks on valla sümboolika leidmiseks konkursi välja
kuulutamine, ladus suure osa
vundamendist konﬂiktile, mille käes volikogu hetkel tõsiselt
vaevleb. Vallavanem rõhutab
eespool viidatud Päevalehe
artiklis oma laialdast poliitikukogemust (samas end alati
eelkõige ettevõtjaks pidades),
ometi ei oska (või ei tahagi)
ta seda oma koduvalla hüvaks
sisuliselt kasutada.
Üsna iseloomulikuks on Viru-Nigula vallale saanud ka
erinevate toorete ja vallakodanikega läbi arutamata ideedega pealiskaudselt lahmimine.
Vaevalt sai puiduraﬁneerimise
tehase teema vaibuda, kui juba
näidati kaardil näpuga tuumaelektrijaama ehitamiseks
sobilikku asukohta ning alustati valla arengu kõlava nime
all vallavanema lähikonda
kuuluvate ettevõtjate hüvaks
kohaliku raudtee riigi bilanssi
lobistamist. Nimetatud arengud on aga valla arengukava-

ga vaid kaudselt, üldiste valdkondade üldiste kirjeldustega
seotud, põhjustavad hämmeldust ja segadust ning juhivad
tähelepanufookuse tegelikelt
kitsaskohtadelt eemale.
Pahatihti tundub, et vallavanem püüab meelega luua pilti,
millel edumeelset ettevõtjat
kiusavad asjatundmatud ning
harimatud kohalikud vastalised, kes ei tahagi muud, kui
oma teisejärgulises rahvamajas kolmandajärgulist kultuuri
teha ja ettevõtliku vallavanema ränkadest pingutustest
hoolimata välja surra. Ajakirjanikule on ta lausunud nõnda: „Ma ei soovi külapoliitika
mängimist, kus hääletamise
tulemusi hakkab mõjutama
mingisugune vana vimm stiilis, et kui kooliõpetaja pani
omal ajal halbu hindeid, siis
nüüd võimule saades ma kangutan ta ametist lahti.”5 Kas
saab nimetada heaks poliitiliseks kultuuriks sellist suhtumist? Suhtumist, mis nii sõnades kui ka tegudes pidevalt
vastanduda püüab ning ennast
teistest, samuti oma oskusi,
kogemusi ning õigust kaasa
rääkida kasutada üritavatest
vallakodanikest ja volinikest
kõrgemale seab?
Selle sama tsitaadi tuules on
keeruline mõista ka vallavalitsuse personalipoliitikat ning
seda ümbritsevat autokraatlikku juhtimisstiili, mille kurvemateks näideteks on saanud
just ametist lahti kangutamine.
Hoolimata kõlavatest loosungitest ei ole valla ametiasutuses tagatud psühholoogiliselt
turvaline töökultuur. Pigem
iseloomustab seda hirm ja
destruktiivsus, kammitsetus
eelarvamustest nii ametnike
kui ka kodanike suhtes. Kuidas
teisiti nimetada sisutühjasid
vastuseid teatud kodanike teabenõuetele või professionaalselt pädeva endise ﬁnantsjuhi
sisulistele ettepanekutele valla
aruandluse korrastamiseks või
valdkonda reguleeriva määruse korrigeerimiseks? Kuidas
saame me väita, et rakendame
head kaasamistava või teeme
otsuseid neid õiguspäraselt
kaalutledes? Me oleme küllaltki väike omavalitsus ning
ka meile on omane rahvastiku
stabiilne vähenemine. Kui me
tõrjume meie oma inimesi otsustusprotsessidest nende seisukohtade pärast, mõjub see
meie tulevikule rängalt.
On inimlikult mõistetav, et
lihtsam on suhelda nendega,
kellega pole minevikus konf-

likte olnud või kes isiklikku
kasu silmas pidades omalt
poolt võimalikult soosivat
joont hoiavad. Võib ka pikalt
arutleda, millised protsessid
või arengud laiemale üldsusele suuremat kasu toovad. Üsna
selgelt kindlustab arenenud
ettevõtlus meie püsimajäämise ka tulevikus. Kas see aga
õigustab vallakodanikes süvenevat muljet, et teatud ettevõtjate või gruppide huvid käivad
tavakodanike omadest eespool? Näiteid on kõlanud ka
eespool segadused Aseri sadama maade ümber ning neid
saatvad keskkonnaprobleemid
ja kohalike inimeste tõrjumine
harjumuspärastelt radadelt.
Ka Kunda sadamale otsustuskorras maade müümine jättis
läheduses elavatele kodanikele halva, tõrjutud maigu.
Üksteisele risti vastu käivad
signaalid seoses Aseri rahvamaja müügiga ning pealtnäha
head tegeva pealisülesandega
Jumala otsijate liikumise valla
poolt (ilmselt teadmatusest ja
süvenematusest) julgustatud
agressiivne laienemine. Kõik
need ja ka siinkohal loetlemata näited vastuoludest on
tegelikult endas kätkenud
hulgaliselt võimalusi valdade
ühinemist ka sisuliselt eest vedada. Valikuline distantseerumine või valla meediakanalite
silmaklapid suurendavad aga
lõhet veelgi enam. Ometi tunneb suur osa kohaliku omavalitsemise vastu huvi tundvaid
kohalikke just sellistest aruteludest puudust.
Käesolevaga väidame, et
vallavalitsus on oskamatu
juhtimise tõttu tootnud vastandumist juurde selmet püüda
erinevaid osapooli rahustada
ja mõista. Mööname, et asjadega kuigigi palju kursis
olles on võimalik vallavalitsuse motiive aimata, kuid on
väga vale arvata, et eesmärk
pühitseb alati abinõu. Ühtlasi
deklareerime, et pöördumise
allkirjastanud vallavolikogu
liikmed võtavad oma allkirjad
koalitsioonilepingult tagasi.
Samas toetame ka edaspidi otsuseid, mis on ette valmistatud
korrektselt, arusaadavalt, head
kaasamistava silmas pidades
ning teenivad meie valla huve.
26.09.2019 Viru-Nigulas
Jelena Fjodorova
Koit Oras
Marge Zaidullin
Elbe Tull
Kaido Veski
Kristjan Vodja

[1] https://arhiiv.err.ee/vaata/insight-87
[2] http://atp.amphora.ee/virunigulavv/?itm=162482&af= 114521
[3] https://arileht.delﬁ.ee/news/uudised/ettevotlik-eesti-vallbaum-tegi-kundast-laane-virumaa-pealinna?id=87138097
[4] https://www.riigiteataja.ee/akt/403012017031
[5] https://arileht.delﬁ.ee/news/uudised/ettevotlik-eesti-vallbaum-tegi-kundast-laane-virumaa-pealinna?id=87138097

TASUB TEADA

Teade
VÄLJAANDJA: Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107. http://viru-nigula.ee
TRÜKIKODA: Printall AS
TIRAAŽ: 2000
TOIMETAJA: Lili Lillepea
KÜLJENDAMINE: Ajakirjastus OÜ
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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 0800 või e-posti aadressil
tallinn@keskkonnateenused.ee. Kõikidele jäätmeveoga seotud küsimustele saate vastused samuti eeltoodud
kontaktidelt.
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Vastuskiri poliitilisele avaldusele
Lugupeetud Koit Oras,
Marge Zaidullin, Elbe
Tull, Kaido Veski ja Kristjan Vodja!
Olete oma 26.09.2019. a
esitatud poliitilises avalduses teinud ettepaneku selgitada vallavalitsusel enda
seisukohti tekkinud probleemkohtadele ja muljetele. Et mitmed küsimused
puudutavad minu persooni ja ka personaaliat, siis
ei saa ma kõneleda kogu
vallavalitsuse nimel, vaid
vastata enda seisukohtadest lähtudes.
Olete peamise probleemina tõstatanud vallavanema “üleoleva ja pahatahtlikkuse
tunnustega
asjaajamisliku lohakuse”,
tuues argumentideks eelarvedistsipliini ebaloogilises järjekorras tegemist
ning kogukondlikke huve
mitteteenivate õigusaktide
väljastamist. Viimase osas
olete näitena toonud Aseri
Sadamat käsitlenud telesaate “Insight” teemapüstituse ning Justiitsministeeriumi märgukirja. Esiteks
tuleb rõhutada meediaväljaannete ja telesaadete
eesmärgipärasust tõstatada
kahtluseid ja esitada vandenõuteooriaid, mis paeluks vaatajaid ning tõstaks
reitinguid ja seetõttu on ka
igati mõistetav, et iga esitatud teooria ja tõstatatud
kahtlus võib tekitada vaatajate seas segadust ning
arusaamatust. Antud juhul

tuleb aga märkida, et selliseid rikkumisi, mis pälviksid õiguskaitsevahendite ranget rakendamist,
toimunud ei ole. Justiitsministeerium on algatanud
järelevalve ning pärast infot keskkonnamõjude hindamise algatusest Mere tn
17 kinnistule planeeritavate kaubasadama rajatiste,
rannakalurite paadisadama
ja supluskoha rajamisega
ning korralduste 4 ja 5 vastavusse viimise osas EhS
nõuetele otsustanud järelevalvemenetluse lõpetada.
Sellega on ka õiguslik hinnang nimetatud teemale
antud ning spekulatsioonid ja kahtluste külvamine
edaspidises tegevuses ei
teeni kindlasti kogukonna
liitmise ega poliitilise kultuuri huve.
Mis puudutab kirjas esitatud hinnanguid minu isiku ja stiili osas, siis mul on
keeruline selliseid rünnakuid pareerida, seda enam,
et tegemist on üldsõnaliste
hinnanguliste ja halvustada püüdvate seisukohtadega, mille osas ei ole toodud
konkreetseid näiteid ega
argumente. Ma ei pea vajalikuks kommenteerida ka
ajakirjanduse vahendusel
kontekstist välja tõstetud
üksikuid lauseid ja nende
omavahelist kombineerimist, mille eesmärgiks on
alavääristada ja mustata
minu persooni. Sellisele
tegevusele
vastutegevus

ei oleks asjakohane ega
konstruktiivne.
Küll aga astun vastu seisukohale, mis halvustab
volikogu liikmeid. Olete
rõhutanud volikogu liikmete kogenematust ja
“valla toiduahela” osaks
olemise prioriteetsust, mis
väidetavalt “sunnib volikogu liimeid sisulist tööd
tegemata vaikima”. See on
volikogu liikmete sildistamine ja alavääristamine
ning ka alandamine. Ükski
volikogu liige ei saa, tohi
ega või olla äraostetav,
kallutatud ega mõjutatav
isiklikest huvidest ning kui
see nii on, siis oleks au- ja
riigimehelik oma demokraatlikust kohast loobuda.
Antud juhul pärineb selline
väide aga teie kirjast ning
loodetavasti võtate selles
osas midagi ette, kui selline arvamus peaks tõele
vastama.
Koalitsioonilepingust
kõneldes, siis koalitsioonileping on muu hulgas
ka hea tahte avaldus, mis
lähtub ühtsest arusaamast
piirkonna ja kogukonna
arengusuundade ning hea
tava osas. Koalitsioonilepingu “hambutuks” nimetamine, kuid siiski sellele
allakirjutamine, on tagantjärele rusikatega vehkimine ja taaskord katse alavääristada ning madaldada
ideaale ja kokkulepet kui
tahteavalduste substantsi.
Taaskord ei pea ma asja-

kohaseks ega lugupidavaks
kirjas antud hinnanguid
minu isikule ega mulle
omistatud seisukohti, mida
ma omanud, avaldanud ega
väljendanud selliselt esitatud võtmes ei ole. Taoline
hinnangute andmine ja neile ajakirjandusest võimalike tsitaatide ja sisu omistamine on märk konﬂikti
tahtlikust loomisest, mitte
aga eesmärgist ajada ühist
asja, seista kogukonna ja
valla arengu eest.
Olen küll alustanud ettevõtjana, mida teie oma
pöördumises halvustavalt
esile tõstsite, kuid olen
kindlal veendumusel, et
ettevõtluse ja omavalitsuse
juhtimisel on teatud sarnaseid ja olemuslikke jooni.
Niisamuti olen veendunud,
et iga piirkonna areng rajaneb suuresti ettevõtlusel,
mis on vereringeks ning
mootoriks. Et asjad liiguksid ja areneks on vaja
ühtset arusaama visioonist,
perspektiividest ning arengule liikumise sammudest.
Probleeme lahendatakse
konstruktiivselt, esitatakse
argumente ning kaalutakse
plusse ja miinuseid. See on
rohkem mõistus, kui emotsioonid.
LUGUPIDADES
EINAR VALLBAUM
VIRU-NIGULA VALLAVANEM

Vastuskiri poliitilisele avaldusele
Lugupeetud
Viru-Nigula Vallavolikogu liikmed
Koit Oras, Marge Zaidullin, Elbe Tull, Kaido Veski
ja Kristjan Vodja.
Teie poolt esitatud poliitilises avalduses palute
vallavalitsusel arusaadavalt ja konkreetselt selgitada seisukohti avalduses
väljatoodule. Oleme seeläbi keerulises olukorras,
sest leiame, et avalduses
puuduvad konkreetsed küsimused ning kumab läbi
üldine halvustava hinnangu andmine vallavalitsuse
tööle.
Ilmselgelt on ülepaisutatud ja alusetu Viru-Nigula
vallavalitsuse ametnikele
ette heita üleolevat ja pahatahtlikkuse tunnustega
asjaajamislikku lohakust.
Peame tunnistama, et on
ette tulnud ebatäpsusi erinevate õigusaktide loomisel, kuid kindlasti ei ole
need tingitud lohakusest
või veelgi enam pahatahtlikust lohakusest. Anname
endale aru, et vallavalitsus
loob õigusakte, mis mõjutavad valla kodanike ja vallas tegutsevate ettevõtjate
teatavaid õigusi ja kohustusi. Teatud vallavalitsuse
korraldusi ja nende sisu
on hinnanud muuhulgas
ka
justiitsministeerium,
kes algatas vallavalitsuse
tegevuse kohta haldusjärelevalvemenetluse. Justiits-

ministeerium on juhtinud
vallavalitsuse tähelepanu
korraldustes esinenud puudustele. Nende kõrvaldamisega vallavalitsus täna
juba tegeleb ning artikli
avaldamise ajaks on need
leidnud lahenduse.
Peame nõustuma asjaoluga, et seoses käimasolevate arendusprojektidega
ning suure töömahuga ei
ole ametliku kirjavahetuse tähtaegadest suudetud
alati rangelt kinni pidada. Sellekohane kriitika ja
märkused on õigustatud.
Teeme kõik selleks, et olla
edaspidi selles osas täpsemad. Kindlasti ei püüa me
õigustada siinkohal vallavalitsuse asjaajamist, kuid
leiame, et peaksime ka
põhjuseid selgitama. Tähtaegadest mitte kinni pidamised on eeskätt seotud
ametnike kiire töötempo
ja suure töökoormusega.
Viimase kahe aasta jooksul
on Viru-Nigula vallas väga
palju ära tehtud – alustades
valla arengudokumentide
koostamisest,
erinevate
valdkondade tööd reguleerivate kordade loomisest
kuni suurte ja mahukate
projektide elluviimiseni.
Väga palju aega ja inimressurssi on läinud ka projektidele, millele ei ole saadud rahastust ja mida ei ole
seetõttu kahjuks suudetud
veel ellu viia. Kõike seda

on tehtud samaaegselt uue
valla loomise ja ametiasutuse käivitamisega ühise
meeskonnana valla kiirema arengu ning parema tuleviku nimel.
Vallavara müügi korraldamisel on järgitud ja järgitakse ka edaspidi vallavolikogu poolt kehtestatud
korda. Arusaamatuks jääb
pöördumises väide, justkui
vallavara võõrandamised
toimuksid läbipaistmatult.
Kui volikogu liikmetele
tundub, et vallavolikogu
poolt kehtestatud vallavara
valitsemise korra järgi ei
toimu vallavara võõrandamine läbipaistvalt, siis tuletame meelde, et volikogu
liikmetel on alati õigus ja
võimalus algatada vastava
määruse või muu õigusakti
muutmise eelnõu.
Viru-Nigula vallavalitsuse nimel saame ümber
lükata pöördumises esitatud väite psühholoogiliselt ebaturvalisest töökultuurist
organisatsioonis.
Omavalitsuste ühinemise
järgselt oleme panustanud
meeskonna loomisesse ja
hoidmisesse ning vajadusel on tehtud vastavaid
korrektuure. Uue organisatsiooni loomisel on see
paratamatu. Töötame ühise
meeskonnana ühiste eesmärkide nimel ning võime
kinnitada, et töökultuur on
vallavalitsuses turvaline.

Teie viide teabenõuete
sisutühjadele vastustele on
väga üldistav ning siinkohal kinnitame, et vallavalitsus ei saada vastuseid
ainult kirjutamise pärast.
Kaasamise hea tava on
kindlasti väga oluline, kuid
see ei tähenda alati seda, et
kõiki ettepanekuid, sealhulgas ka sisulisi, iga kord
arvestatakse. Kõik ettepanekud, mida on olnud võimalik arvesse võtta, on ka
arvesse võetud. Iga kõrvalejäetud ettepaneku puhul
on põhjus, miks neid ei ole
saadud hetkel arvestada.
Olgu need siis seadustest,
ﬁnantsilistest võimalustest
või kaaskodanike vastuolulistest huvidest tingitud. Pahatihti tuleb ette, et
on neid kodanikke, kes jäävad ühes või teises teemas
oma seisukohtadele kindlaks ning on haavunud,
kui nende ettepanekuid ei
arvestata. Viru-Nigula vald
on välja andnud väga palju õigusakte, mille kohta
on kodanikud saanud teha
ettepanekuid ja seda võimalust on ka üsna palju
kasutatud. Seetõttu jääb
säärane üldistamine mõistmatuks.
LUGUPIDAMISEGA
VIRU-NIGULA VALLAVALITSUSE
KOLLEKTIIV
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TASUB TEADA
Olukorrast volikogus

Viru-Nigula vald on seni jäänud mitmete naabritega võrreldes poliitiliselt rahulikuks paigaks, millele aitas kaasa
allakirjutatud koostööleping. Peale ühinemist unustati valimiseelne konkurents ning keskenduti tööle valla arengu
ja inimeste heaks. Kahjuks jäi tuli tuha alla hõõguma, sest
kõik ei saanud otsustusprotsessidele piisavalt lähedale.
Olukord päädis viie Viru-Nigula Vallavolikogu liikme
26.09.2019 istungil esitatud poliitilise avaldusega. Ühe
konﬂikti algallikana on pöördumises nimetatud valla sümboolika konkursi välja kuulutamata jätmist. Kuid asjal on
ka teine pool. Nimelt koostati enne ühinemist tegevuste
ajakava, milles oli ette nähtud sümboolika konkursi väljakuulutamine juunis 2017. Kahjuks jäi see algatamata,
kuid millistel põhjustel, teavad asjaosalised ise. Viru-Nigula vald seisis peale ühinemist olukorras, kus pidi leidma
kiire väljapääsu. Lahendus leiti ning tõele au andes tuleks
küsida, kes julgeb kahelda ajaloolise Viru-Nigula sümboolika sobivuses.
Lisaks on poliitilise avalduse esitamisele osa selle esitajatest taandanud ennast ka volikogu komisjonide juhtimisest, millega on näidatud soovimatust teha koostööd ja
rääkida kaasa Viru-Nigula valla elu arendamise teemadel.
Vallavolikogus arutatakse viimasel ajal tekitatud konflikte ja kutsutakse lahendama olukordi, mis volikogu pädevusse ei kuulu. Üheks selliseks on soov liigitada usuühendusi sobivateks ja mittesobivateks, rõhutades pidevalt, et
volikogu peab selles küsimuses sekkuma. Kahjuks jäävad
sarnaste pseudoprobleemide kõrval tagaplaanile olulised
küsimused: kuidas tagada kogukonnale head töökohad,
rikkalik kultuurielu või paremad tingimused lastele.
Vahel on arusaamatused tekkinud ka erinevast arusaamisest rahanumbrite osas. Eelarve täitmise aruande ülevaatamisel augustis rõhutati volikogus mitu korda, et vaadata
tuleb numbreid koos lisaeelarve korrektuuridega, kuid
ikkagi jäi osale see mõistetamatuks. Sama olukord tekkis
valla kommunaalettevõtetega, mis olid aastaid valdade
poolt peale makstud ning tuli teha kiireid otsuseid ning
muudatusi. Kuid on täiesti loomulik, et kõik volikogusse
valitud saadikud ei ole ega saagi olla ﬁnantseksperdid.
Mõned volikogu liikmed on mitmeid kordi viidanud
asjaolule justkui ei täidetaks ühinemislepingut. Lähemalt
vaadates leiab mõne üksiku tõiga, mis sellisel kujul lihtsalt ei toiminud. Olgu selleks siis juba varasemalt viidatud
valla sümboolika või vallale kuuluvad taristuettevõtted.
Võime julgelt kinnitada, et igapäevaselt arvestatakse vähemalt 99% ulatuses ühinemislepingus tooduga. Igapäevaelu on muutumises ja nendega peab kaasas käima.
Üks pöördumisel nimetatud, kuid mitte alla kirjutanud
volikogulane nimetas eelnenud istungil teisi volikogu liikmeid dementseteks. Kuidas on võimalik ühel istungil selline sõnakasutus ja järgmisel esinemine moraalijüngrina?
Juba see kahandab kogu pöördumise väärtust.
Kohati võib nende üksikjuhtumite valguses jääda mulje
suurest konﬂiktist volikogu liikmete vahel. Oleme ausad,
valdav osa otsustest on tehtud ühiselt ja rahumeelselt.
Tuleb aus olla, et ühinemisest möödunud kahe aasta
jooksul on valla elu kiiresti arenenud. Juba teisel aastal on
võimatu vallas ringi liikudes mitte näha ulatuslikke investeeringuid. Kindlasti tähendab see suurt tööd vallaametnikele, kelle suunas on samuti pöördumises kriitikanooli.
Volikogu liikmed peavad hoidma poliitika ametnikest lahus.
Katsume järgnevad kaks aastat keskenduda valla arengule ja vähem otsida konﬂikte. Meid vallavolikogusse valinud inimesed ootavad meilt tegusid, mitte omavahelist
kemplemist.
VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU KOALITSIOONI NIMEL
ALLAR ARON JA RIHO KUTSAR

KIKi taotlusvoor: Arenguriikides
kliimapoliitika eesmärkide saavutamine

Keskkonnaministeerium jagab tänavu 776 000 eurot
kliimaalaste lahenduste eksportimiseks arengumaadesse. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) võtab 8.
detsembrini 2019 vastu projektide taotlusi, mis aitavad
arenguriikides kliimamuutusi leevendada ja nende mõjudega kohaneda.
Täpsema info taotlemise kohta leiab KIKi kodulehelt
(https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/arenguriikides-kliimapoliitika-eesmarkide-saavutamine)
või
saab küsida projektikoordinaator Ööle Jansonilt
(oole.janson@kik.ee, 627 4191).
Toetust antakse „Riigi eelarvestrateegia 2019–2022“
meetme „Eesti panus rahvusvahelisse kliimakoostöösse“ ja Keskkonnaministri määruse „Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise
tingimused ja kord“ tegevuste elluviimiseks. Meetme
töötas välja Keskkonnaministeerium.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Viru-Nigula valla homne päev sünnib täna

HUVITAV

Väärikaid abielupaare käis õnnitlemas vallavolikogu esimees Riho Kutsar
(keskel).

Jätkuvat õnne,
kallid kuldpulmapaarid!

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koos Rakvere kristlike
kogudustega korraldasid septembri alguses vastuvõtu,
austamaks tänavu kuldpulma- või sellele viieaastase
sammuga järgnevat pulma-aastapäeva tähistavaid paare. Viru-Nigula vallast oli seekord kaks kuldpulmapaari:
Juta ja Kalle Tiitso ning Eevi ja Tiit Renser. Palju õnne
ja jätkuvat üksteisemõistmist, austatud kuldpulmapaarid!
VNVT

Aseri eakate klubi
Pihlapuu esimene üritus

Meie klubi on vaatamata liikmete kõrgele eale väga
noor ning alles moodustamisel. Esimesed entusiastid kogunesid juba kevadel, kuid tegudeni jõudsime alles sügisel, mil sai korraldatud üritus „Suvi pirukas, purgis ja
pudelis“. Kuulutused kahes keeles olid varakult väljas,
kuid purgid-pudelid hakkasid kogunema alles siis, kui
potentsiaalsete osalejate poole sai isiklikult pöördutud.
Tüüpiline vastus oli: „Mis nüüd mina, ma teen tavalisi
asju…“.
Määratud laupäeval kogunes aga põnevat ja väga põnevat kraami rohkesti ning külastajadki ei jäänud tulemata. Mõned koogid-pirukad olid nii menukad, et pidime külastajate ostusoove talitsema, sest kõik tahtsid ju
maitsta. Suurepäraste rabarberi- ja tikrikookide ning
porgandi- ja moosipirukate kõrval osutus kõige menukamaks siiski sibulapirukas. Autor oli ka retsepti kenasti
sinna kõrvale paigutanud ja jagas ise juhtnööre, kuidas
hõrgutist valmistada.
Ka hoidisepurkide juures käis äge degusteerimine. Kui
autoreid kohal polnud, võeti veel järgmistel päevadel
kontakti ja jagati retsepte. Selgus, et peale traditsiooniliste boršipõhjade saab purki panna ka rassolnikut, ühepajatoitu ja kõikvõimalikke salateid. Populaarseim neist
oli „Ämmakeel“. Magusatest hoidistest tekitasid elevust
brändi- ja šokolaadilisandiga ning vanilje- ja piparmündimaitselised moosid. Kindlasti leidis igaüks sealt oma
lemmiku, sest maitse üle ju ei vaielda.
Teenitud tulust sai meie klubi esimene kapital, mille
kasutamine seisab veel ees. Kui mitte enne, siis jõulupeol leiame selleks sobiva võimaluse. Veel kord tänu
kõigile osalenutele!
KLUBILISTE NIMEL LUULE VARINURM

Keelekohvik Aseri Raamatukogus

Keelekohvik on eesti keele iseseisva õppe tugi ja praktika võimalus neile, kes tahavad eesti keeles rääkida –
sõnavara täiendada, iseseisvat õpet harjutada ning koos
kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel
suhelda.
Keelekohvikus arutatakse igapäevaelus ette tulevaid
olukordi ja teemasid. Käsitletavateks teemadeks on näiteks enesetutvustus, töö otsimine, enesetäiendamine,
kolleegidega suhtlemine, reisimine, hobide harrastamine, tähtpäevade ja sündmuste tähistamine, samuti erinevad olmeküsimused – nt arsti ning ametniku vastuvõtul
käimine.
Eelmisel aastal osales teiste seas ka Maria, kel jagub
keelekohviku jaoks vaid kiidusõnu: „Kohvikus oli lõbus,
see on taskukohane ja osalen ka sel aastal kindlasti!“
Keelekohvik ei ole keelekursus. See on võimalus päevarutiinist välja murda ning harjutada eesti keelt mõnusas õhkkonnas.
Kohvikulisi juhendavad raamatukoguhoidjad alates
24. oktoobrist neljapäeviti kell 15.
VNVT

Liitunud
omavalitsuste
üheks esmaseks väljakutseks on uue üldplaneeringu
koostamine. Vajadus tervikliku ruumilahenduse järele
tuleneb eelkõige suurenenud
territooriumist ning muutunud oludest. Eelmiste valdade üldplaneeringud on aluseks uue ruumilise visiooni
loomiseks, kuid tänastes
oludes tuleb leida ühine nägemus laienenud territooriumile ning eriilmeliste alade
koostoimimisele.
Lisaks
haldusreformile on eelmiste
üldplaneeringute koostamise ajast muutunud ühiskonna nõudmised ning ootused
valla ruumilisele arengule,
olgu selleks siis uued tuuled
ettevõtluses (Kunda ja Aseri
sadamad, tuuleenergeetika)
või aina kasvav vajadus looduslähedase elukeskkonna
vastu. Seega on vajalik 10
või 20 aasta tagused plaanid
ajakohastada.
Viru-Nigula vald on alustanud uue üldplaneeringu
koostamist. Selle eesmärk
on elanike, ametiasutuste
ja omavalitsuse ühise kokkuleppe saavutamine valla
ruumilise arengu osas. Reguleerida tuleb nii vähe kui
võimalik, kuid nii palju kui
vajalik, et uued tegevused
saaksid kohalikku elukeskkonda tunnetades lisanduda.
Üldplaneeringu
koostamisel lähtutakse valla arengukavas kokku lepitud visioonist,
arengumudelist,
arendustegevuse põhimõtetest ja eesmärkidest. Kui
eelarvestrateegia väljendab
arengukava rahaliselt, siis
üldplaneering loob ruumilised eeldused soovitud tegevuste elluviimiseks. Üldplaneeringus on olulisel kohal
valla väärtuste säilitamine ja
edendamine, olgu selleks siis
looduskeskkond või kultuurilised väärtused, mida min-

gites piirkondades au sees
hoitakse.
Uues vallas on raskuskohaks kogu valla territooriumi
ühisosa ning samal ajal selle
eripalgeliste külgede käsitlemine – ühest küljest tuleb
luua ühine ruumiline tervik
ning teisalt rõhutada valla
mitmekülgsete kantide omapärasid.
Üldplaneeringu lähteseisukohtades esialgselt sõnastatud Viru-Nigula valla väljakutsed on:
elamumaade vajaduse ja
kasutustingimuste täpsustamine atraktiivsete ja kaasaegsete elupiirkondade loomiseks;
ennekõike ettevõtluse vajadustest lähtuva tehnilise
taristu kavandamine (teed,
raudteed, elektriühendused
jms);
Kunda, Aseri ja Viru-Nigula tööstusalade ja nende
kasutamistingimuste täpsustamine;
sadamate ja teiste tööstuspiirkondadega seonduvate
arengute kavandamine ja
arengutega arvestamine teiste tegevuste elluviimisel, sh
elamu- või puhkeotstarbeliste alade arendamisel;
uute energiatootmise, sh
taastuvenergia tootmise rajatiste (päikese-elektrijaamad,
maakütte ja tuuleenergia)
kavandamiseks tingimuste
määramine;
rohevõrgustiku ja selle elementidega arvestamine valla
arengueesmärkide elluviimisel.
Nagu eelpool öeldud, on
üldplaneering kokkulepe erinevate osapoolte ja huvirühmade vahel. Omavalitsus,
kes üldplaneeringu protsessi
koordineerib ja juhib, peab
leidma tasakaalustatud ruumilahenduse, mis võtab arvesse nii era- kui ka avalikke
huvisid, ettevõtjate ja elani-

ke soove, looduskaitsjate ja
tootmisettevõtete vajadusi.
Üldplaneeringu lahenduse
väljatöötamisel peab omavalitsus arvestama eri tasandi,
sh riiklike huvidega, kuid
lähtuma siiski kohalikest vajadustest ja võimalustest.
Suure osa üldplaneeringu
protsessist moodustab erinevate huvigruppide aruteludesse kaasamine, seetõttu
kutsub Viru-Nigula vallavalitsus kõiki elanikke jälgima üldplaneeringuga seotud
teavitusi ning aeg-ajalt kiikama valla veebilehel üldplaneeringu rubriigi alla
(https://www.viru-nigula.ee/
uldplaneering). Protsess võib
esialgu tunduda väga pikk –
tavaliselt koostatakse üldplaneeringut umbes kolm aastat, kuid see tuleneb sellest,
et seadusega on ette nähtud
kindlad etapid ja menetlusajad ning kõige mahukam
osa sellest ongi erinevate huvigruppide kaasamine, kokkulepete saavutamine ja kaalutlusotsuste langetamine.
Alates 16. oktoobrist saab
avalöögi
üldplaneeringu
koostamise protsessi igaüht
kaasav avalik mõttenope,
mille käigus kogutakse kohalike elanike arvamusi valla arenguvajaduste kohta.
Mõttenoppe käigus esitatud
ideid tutvustatakse järgmistel avalikel koosolekutel, kus
arutatakse ka juba täpsemalt
üldplaneeringu
esialgseid
lahendusi. Jälgige jooksvat
infot ning osalege julgelt üldplaneeringu koostamises!
Viru-Nigula vallavanema
Einar Vallbaumi sõnul on üldplaneering väga hea vahend
kohalike vajaduste kaardistamiseks ja ühtse arengu
kokkuleppimiseks. Nii tuleb
üldplaneeringu koostamisel
süvitsi analüüsida, kus oleks
meie vallas parimad võimalused loodussõbraliku elu-

keskkonna kujundamiseks,
kus ja millisel viisil on parimad tingimused ettevõtluse
arendamiseks ning milliseid
eeldusi nende alade kasutusele võtuks vaja on – kus
asuvad täiendavad raudteeühendused, kus kergliiklusteed, kus erinevad puhkeotstarbelised tegevused jne.
Üldplaneeringu lõpplahendus on kõigi vallaelanike vaheline kokkulepe, mille saavutamiseks on hädavajalik
otsustusprotsessis osaleda.
Asjalikujaläbimõeldudüldplaneeringu koostamine on
alles esimene samm – pärast
kehtestamist tuleb see ka ellu
viia. Üldplaneeringu elluviimine tähendab aga kavandatud tegevuste realiseerimist
üldplaneeringus
kokkulepitud viisil. Kindlasti ei saa
üldplaneeringus kõiki lahendusi üksikasjalikult kirjeldada, vaid nagu ikka tuleb eluolu käigus kohaneda ning
kogemuse ja oskuste põhjal
kaalutledes uute suundade
üle arutleda. Mõeldes aga
juba üldplaneeringu koostamisel järjepidevalt kaasa, on
hiljem oluliselt lihtsam seda
ka tegelikesse olukordadesse
tuua ning sellele tuginedes
otsuseid langetada.
Kõigi üldplaneeringu käigus esilekerkivate küsimuste korral ja ettepanekute
esitamiseks tuleb pöörduda
Viru-Nigula vallavalitsuse
poole.
Planeeringu kontaktisik on
vallavalitsuses arendusjuht
Eve Ojala-Bakradze (e-post
eve.ojala-bakradze@virunigula.ee | tel 5884 5035).
Artikkel on valminud
koostöös: Viru-Nigula
vallavalitsus, Skepast&Puhkim OÜ konsultandid Anni
Konsap ja Kadri Vaher.

Viru-Nigula Motoklubi tegemised 2019
Taaskord sai Viru-Nigulas
korraldatud üks vägev punnvõrride kestvussõidu karikasarja etapp. Sel korral olid
lisaks võrridele rajal ka murutraktorid, millele toimus
Eesti meistrivõistluste etapp
murutraktori kestvuskrossis.
Nüüdseks on punnvõrride
üritus toimunud Viru-Nigulas juba kuus aastat järjest
ja meeldiv on tõdeda, et raja
ääres on aina rohkem pealtvaatajaid. Ei tea, kas see on
seotud sellega, et Viru-Nigula enda Võrriteam #61
on oma tegemistega aina
rohkem pildil, või on tegemist lihtsalt ühe suurepärase
võistlusega. Või äkki hoopis
mõlemat! Samas peab tõdema, et sellel korral oli ka
väga palju osavõtjaid - ca
200. Võrri meeskondi oli 30
ja traktorite meeskondi 8. Et
ka lastel huvitavam oleks,
sai neile korraldatud väike
Beyblade Burst´i võistlus,
millest osavõtjate arv kahjuks suhteliselt väikeseks
jäi. Lisaks sai korraldatud
väike oksjon, mille tulu
läks Viru-Nigula valla lasteaiale Kelluke tõukerataste
ostuks. Suured tänud krossimeestele, kes oma särgid

Fotod: erakogu

oksjonile loovutasid: Tanel
Leok, Andero Lusbo, Gert
Gordejev, Keit Kivaste,
Kert Varik, Lauris Daiders
ja Margo Sonn.
Nagu eespool sai mainitud, oli seekord tegemist
kahe erineva võistlusega,
milles osales ka Võrriteam
#61, saavutades mõlemas
võistluses teise koha. Võrriteamist niipalju, et meil
täitus nüüd viies aasta sõita
karikasarja, mille jooksul
saime olla aastakokkuvõttes

nii teised (2016), kolmandad (2017) kui ka lõpuks
ometi esimesed (2019).
Nüüd on aeg võrr seinale puhkama panna ja edasi
minna murutraktoriga, millega oleme seni saavutanud
kolm poodiumikohta. Järgmisel aastal loodame Eesti
meistrivõistlustel ja Baltic
Cup´il (Eesti, Läti ja Soome) jõuda aastakokkuvõttes
poodiumile.
Praegusel hetkel töötame
juba selle kallal, et Viru-Ni-

gula Punnvõrr saaks toimuma ka 2020. aastal ja siis
juba veidi teistsuguses formaadis, mõeldes veel rohkem pealtvaatajatele. Loodame, et Viru-Nigula vald
on meile edaspidigi toeks ja
abiks selle ürituse läbiviimisel.
Suured tänud toetajatele ja
abimeestele, kelleta sellist
üritust läbi viia oleks mõeldamatu. Aitäh!
ERKKO NOORMAA
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„Samm sinu unistuseni“ ehk ettevõtlusnädala
avalöök Kunda Ühisgümnaasiumi moodi
Ettevõtlusnädala puhul astusid Kunda Ühisgümnaasiumi koolipere ette eranditult
kohalikud ettevõtjad. Olenemata ettevõtete mastaapidest oli kõigil kolmel juhul
tegemist pereﬁrmadega.
Kell kaheksa ootas õpilasi aulas Mare Kalme Arma
ratsatalust, kes tutvustas
enda teekonda pereﬁrma loomisel. Mare sõnul
tõi teda ettevõtluse juurde
hobi – ratsutamine. Saanud
gümnaasiumis päris esimese
isikliku hobuse, asus ta edasi õppima hobusekasvatust.
Tänasel päeval pakutakse
tema pereﬁrmas majutust,
toitlustust ja huviharidust.
Äsja
kestvusratsutamise
maailmameistrivõistlustelt
naasnuna andis ratsatalu perenaine noortele nii mõnegi
õpetussõna: ära jäta esimeste raskuste ilmnemisel alustatut pooleli, oluline on eesmärkide seadmine ja nende
poole liikumine.
Teise tunni ajal kohtuti Siiri Lahega Estonian
Cellist, kes andis ülevaate
suurettevõtte ja selle juhtide väljakutsetest. Näiteks
võttis Estonian Celli loomisprotsess mõttest tootmise käivitamiseni aega seitse
aastat. Õpilastega vesteldi
juhi
isiksuseomadustest,

Anett Laeveril 59. koht
noorte kestvusratsutamise MM-il
Siiri Lahe Estonian Cellist annab ülevaate suureettevõtte juhtimisest.

tippjuhiks saamise teekonnast, millised erialad on
prioriteetsed ning millised
kadumas. Ilmnes, et tippjuhil ei peagi olema valdkonnaspetsiiﬁline haridus,
kuna suurt organisatsiooni
juhtides on juhtimisoskused
erialastest olulisemad. Saime teada, et Estonian Celli
on oodatud elektrikud, mehaanikud, automaatikud ja
mehhatroonikud. Huvitaval
kombel pole puitmassi tootmist Eestis võimalik õppida,
vaid töötajaid tuleb tehases
kohapeal koolitada.
AS Lajos juhatuse esimees Erko Vallbaum rõhu-

tas, et ettevõtja peab õppima
kogu elu ja käima ajaga kaasas. Kuigi kõrvaltvaatajale
võib tunduda, et ettevõtjal
on rohkem vabadust kui
töölisel, on esimesel end
hoopis raskem tööst välja
lülitada, kuna vastutusekoorem tuleb koju kaasa. Et olla
edukas, tuleks tema sõnul
valida endale meelepärane
valdkond, seada eesmärgid
ning tegutseda sihipäraselt.
Ära ei tohiks unustada ka
puhkust. Erko sõnul pidi ta
enne pereﬁrmasse tööle asumist viis aastat mujal praktiseerima. Nii jõudis ta eelnevalt tegeleda kinnisvaraga

ja olla palgatööl Silberautos.
Kui uurisime pereﬁrma võimalike põlvkondadevaheliste probleemide kohta, ütles
ta, et neid esineb ning see
on loomulik. Üksteist kuulatakse ära, kuid otsuse langetab juht.
Mare Kalme ja Erko
Vallbaum on Kunda Ühisgümnaasiumi vilistlased.
Kõigi kolme ettevõtja kogemusi oli huvitav kuulata
ning loodetavasti ärgitavad
need lood õpilasi julgemini
unistuste poole liikuma.
KRISTI ARON

me üksikala punktide liitmisel.
Kokku osales võistlusel
kümme meest ning naiste arvestuses neli kerge-

jõustikutrenni tüdrukut.
Meestest võitis kolmandat
aastat järjest Vitali Budilov, kellele pakkusid tõsist
konkurentsi noored kerge-

jõustikupoisid – Kristjan
Kari ning kohalik noormees Alex Larionov. Naisi
kahjuks võistlemas polnud ning võistlus kujunes
noorte kergejõustikutüdrukute vaheliseks mõõduvõtuks.
Võistluse peakohtunik
oli Kundas meie noorte
kergejõustikutreenerina tegutsev Meelis Kari.
Korraldaja SK Running
tänab kõiki osalejaid ja
Viru-Nigula valda ürituse
toetamise eest.
AINAR SEPNIK
SPORDIKLUBI RUNNING

Euroopa spordinädal Kundast vaadatuna
Euroopa spordinädal on
Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on tõsta
inimeste liikumisharrastuse
ja spordialast teadlikkust
kogu Euroopa Liidus. Meie
teeme seda siin – pisikeses
Kundas. Kuid mitte ainult
liikumise ja teadlikkuse
parandamise, vaid ka väärtuskasvatuse
eesmärgil.
Eks ole Hemingway öelnud
kuldsed sõnad: „Sport õpetab ausalt võitlema. Sport
õpetab väärikalt kaotama.
Niisiis õpetab sport kõike,
ta õpetab elu.“
Kunda Ühisgümnaasiumis on Euroopa spordinädala üleskutses osalemisest
saanud traditsioon. Kooli
kehalise kasvatuse õpetajate
Küllike Koha ja Jaak Jalaka
eestvedamisel said õpilased

HUVITAV

Foto: erakogu

Toimusid Adolf Noormetsa mälestusvõistlused
14. septembril korraldas
SK Running Kunda staadionil Adolf Noormetsa
mälestusvõistluse kergejõustiku mitmevõistluses.
Tuntud spordimehe mälestamiseks viidi läbi traditsiooniline võistlus, kus
võistlesid erineva vanusegrupi sportlased ühises arvestuses. Vastavalt
IAAF-i punktitabelile jagati üksikaladele punkte,
kuid iga sportlane kasutas
enda vanuseklassi heite-,
tõuke- või viskevahendit.
Võisteldi mitmevõistlusena kolmel ala: kettaheide, kuulitõuge ja odavise.
Üldkokkuvõte selgus kol-
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osaleda erinevates sportlikes tegevustes. Spordinädalat alustati südamejooksu
või -kõnniga, kus neljakilomeetrisel rajal lõi kaasa
kogu koolipere. Teisipäev
kuulus korvpallile, neljapäev ujumisele ning reedel
vormistati enda sportlikud
kogemused paberile joonistuse või kirjatüki näol.
Nädala selgroog murti
kolmapäeval Viru-Nigula
valla koolide ühisel spordipäeval. Juba teist aastat
spordijuhi initsiatiivil ning
Kunda kooli kehalise kasvatuse õpetajate eestvedamisel toimunud sündmus tõi
mõõtu võtma ligikaudu 400
põhikooliõpilast, kes võistlesid nii klassikalistel kui
ka veidi loomingulisematel
spordialadel.

Spordipäeva atraktiivsuse
ja vaatemängulisuse suurendamiseks lisati programmi teatejooks, kus tulemus
sündis kõigi silme all. Klassikalistest spordialadest olid
esindatud veel kaugushüpe,
pallivise ja 60 m jooks. Tulemused selgitati viies vanuseklassis poiste ja tüdrukute
arvestuses: I klass, II-III
klass, IV-V klass, VI-VII
klass, VIII-IX klass. Seadsime endale eesmärgiks viia
klassikaliste spordialade auhinnatseremooniad läbi otse
sündmuskohal – staadionil.
Nii väärtustame tulemust ja
loome pidulikuma õhkkonna.
Alternatiivsete spordialadena olid esindatud slaalom,
saapavise, kotijooks ja keegel, mille parimad selgitati

välja võistkondlikus arvestuses. Nende alade tulemused löödi kokku võistluste
järel ning diplomid koos
kommikottidega toimetati
koolidesse kullerite abil.
Auhinnatseremoonial
ulatasime teatepulga Aseri
koolile, et järgmisel sügisel
ise külla sõita.
Täname staadionil abiks
olnud Kunda kooli gümnasiste ning Vasta ja Aseri
koole auhinnafondi kommikottidega panustamise eest.
Kohtume 2020. aasta sügisel Aseris!
*Spordinädal
toimus
23.09 - 30.09.2019.
KRISTI ARON
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
DIREKTOR

16.-20. septembrini toimus Itaalias Pisas juuniorite ja
noorte kestvusratsutamise MM, kus esmakordselt esindas Eestit võistkond. MM-il oli parim eestlane Anett
Laever. Sama võistluse raames toimus ka noorhobuste
MM.
Noored ratsanikud startisid 120 km distantsile 18. septembri varahommikul. Kokku oli üles antud veidi üle
100 ratsaniku 35 riigist. Eestit esindasid Anett Laever
hobusel Päike, Eliise Laur hobusel Filly Bella ja Eveli
Pärna hobusel Ragazza.
Võistlusel said ainukesena tulemuse kirja Laever ja
Päike, kes lõpetasid kokkuvõttes 59. kohal (aeg 07:21:59
ja keskmine kiirus 16,29 km/h). Laur ja Pärna kahjuks
tulemust kirja ei saanud. MM-i viis esimest kohta läksid
Araabia Ühendemiraatidesse.
EESTI RATSASPORDI LIIT

Vahe tund Vasta Koolis

Käesolevast õppeaastast katsetame Vasta Koolis uudset
lähenemist – peale 4. tundi toimub pikk vahetund ehk
vahe tund. Vahetunni pikkus on sama nagu õppetunnilgi
(45 minutit).
Ettevõtmise eesmärgiks on võimaldada õpilastele varasemat konsultatsiooniaega aineõpetajatega, tegeleda
järelevastamistega või siis viibida hoopis õues. Lisaks
võimaldab pikk vahetund planeerida ka erinevaid kooliüritusi just selleks ajaks.
Õues aktiivseid tegevusi põnevamaks muutmiseks
oleme kevadel toimunud „Ühe-euro kohviku“ tuludest
mänguvahendeid soetanud. Head lapsevanemad, selleks
et lapsed harjuksid ka ilmade jahenedes enam õues olema, ei ole vaja oodata ilusat ja soojemat ilma, vaid selga
tuleb panna sobiv riietus.
HUVIJUHT KRISTA LEPPIK

Hooldekodude operaatorettevõte Südamekodud
omandas Viru-Nigula vallalt Kunda hooldekodu

Eestis kõige kiiremini kasvav eakate hooldekodude operaatorettevõte Südamekodud omandas Viru-Nigula vallalt
Kunda hooldekodu. Uue omaniku eesmärgiks on tõsta pakutavate teenuste kvaliteeti ning luua juurde uusi teenuskohti.
„Kunda hooldekodu on viies eakatekodu, mis saab kuuluma Südamekodude ketti - meie eesmärk on Kunda hooldekodu kaasajastada, sealjuures on plaanis hooldekodu laiendada ning seeläbi luua juurde uusi teenus - ning töökohti,“
ütles ettevõtte Südamekodud juhataja Martin Kukk.
Martin Kukk lisas, et Kunda hooldekodu omandamisega avaneb võimalus veel ühes paigas muuta hooldekodu
teenuste kvaliteeti paremaks ning seoses Lääne-Virumaal
tegutsema asumisega kaalume ka koduõenduse teenuseid
sealses regioonis osutama hakata.
Alates 01.11.2019 tegutseb Kunda hooldekodu asemel
Kunda Südamekodu OÜ, kes võtab üle Kunda hooldekodu
senised tegevused, sealhulgas kõik kliendi- ja koostöölepingud ning personali.
Vallavalitsuse ja Südamekodude esindajate eestvõttel toimus möödunud nädalal Kunda hooldekodu töötajate üldkoosolek, kus uus omanik kinnitas, et hooldekodu juhatajana jätkab Kaja Veski.
Südamekodud on eakatekodusid opereeriv ettevõte, mille eesmärgiks on olla parima hinna ja kvaliteedi suhtega
teenusepakkuja Eestis. Hetkel tegutseb Türi vallas Käru
Südamekodu, Seto vallas Värska Südamekodu, Lääneranna vallas Lihula Südamekodu, Saaremaa vallas Saaremaa
Südamekodu ning alates 01.11 Viru-Nigula vallas Kunda
Südamekodu.
Südamekodudes on praeguseks üle 350 teenuskoha ning
ettevõte pakub tööd Eesti eri paigus rohkem kui 140 tublile
inimesele.
SÜDAMEKODUD OÜ
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Male kiirturniir Viru-Nigulas

Laupäeval, 28. septembril pidasime Viru-Nigula rahvamajas maha toreda kiirturniiri, millest võttis osa 30 malesõpra. Mängiti seitse vooru Šveitsi süsteemis. Esikoha
võitis Eino Vaher, teiseks tuli Üllar Hermlin ja kolmandaks Heiki Metsala. Naistest olid kolm parimat Loore
Laeks, Ülle Orgmets ja Mirtel Römer, tüdrukutest Loore Laeks, Mirtel Römer ja Karin Laks, poistest Michael
Gasparella, Märt Rämmar ja Daniel Kikkas. Parim Viru-Nigula noor oli Oliver Soomre.
Kunda Spordikeskuse juht Ainar Sepnik: „Turniiril
andsime Viru-Nigula valla poolt üle tunnustuse Kalev
Pagarile, kes on aastaid panustanud male edendamisele
Viru-Nigula vallas. Lisaks on Kalev seisnud selle eest,
et meie valla võistkond oleks alati esindatud valdade ja
tänaseks omavalitsuste mängudel.“
Esimene koht Vaher, Eino, teine koht Hermlin, Üllar,
kolmas koht Metsala, Heiki.

Sügisel alustasid uued treeningud

Sügise saabumisega on paljud inimesed leidnud taas tee
meie valla spordihoonetesse. Uut hooaega on alustanud
juba aastaid toimunud treeningud ning lisandunud on
üsna mitmed rühmatreeningud erinevatele vanuserühmadele.
Kunda Spordikeskuses alustas sel hooajal esmakordselt treeninguid joogatreener Mary-Liis Paimre. Tema
treeningud on soojalt vastu võetud ning alates oktoobrist toimuvad treeningud kaks korda nädalas: teisipäeviti
ja neljapäeviti kell 19. Pühapäeval, 6. oktoobril alustas
Hatha jooga grupp, mida juhendab Anne Tipner-Torn.
SK Team Yong alustas täiskasvanutele mõeldud harrastajate taekwondo-treeninguid, mis on samuti edukalt
käima läinud. Treeningud toimuvad kaks korda nädalas:
teisipäeviti ja neljapäeviti kell 20. Muud rühmatreeningud toimuvad tavapärastel aegadel.
Aseri Vabaajakeskuses lisandus uue treeninguna laste
saalihoki, trennid toimuvad kaks korda nädalas: teisipäeviti ja neljapäeviti. Samuti on paranenud täiskasvanute
treeningvõimalused Aseri Vabaajakeskuses.
Täpsem info spordihoonete teenuste ja treeningute
kohta on leitav mõlema asutuse veebilehtedelt:
https://spordikeskus.kunda.ee/
https://vabaajakeskus.aseri.ee/
AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT

Lääne-Virumaa naiste jalgpalli MV

Laupäeval, 28. septembril korraldas Viru-Nigula Spordiklubi maakonna meistrivõistlused jalgpallis. Mängijateks olid naised, kes on aastaid maakonnameistrid välja
selgitanud just Viru-Nigula staadionil.
Turniiril osales kolm naiskonda, kes mängisid omavahel läbi kaks vooru. Kahe vooru tulemusena selgus esikolmik, kõik osalejaid said kaela maakonna MV sümboolikaga medalid.
TULEMUSED
1. voor: Viru-Nigula vs Rakvere (0:0) / Rakvere vs Kadrina (1:0) / Kadrina vs Viru-Nigula (2:0)
2. voor: Viru-Nigula vs Rakvere (0:1) / Rakvere vs
Kadrina (1:0) / Kadrina vs Viru-Nigula (3:0)
Maakonnameistriks tuli Rakvere naiskond, 2. koht
kuulus Kadrinale ning kolmandaks jäi koduvõistkond
Viru-Nigula (koosseisus Siret Aleksa, Dagny Lepisto,
Katrin Pagar, Kairi Jagant, Kaidi Jagant, Janelle Heinmets, Eleriin Kala, Angelika Lipp).
Võistlused korraldas Alar Peek, medalid pani välja
Lääne-Virumaa Spordiliit.
AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT

Lääne-Virumaa jooksusarja kokkuvõte
Septembri lõpuga tõmmati
joon alla maakonna jooksusarja teisele hooajale.
Lääne-Virumaa jooksusarja
kuulus sel aastal kaheksa
etappi, jooksud toimusid
viies KOV-is. Viru-Nigula
vallas peeti kolm jooksusarja etappi.
Teisel hooajal kaasati sarja kaks uut jooksu – Rakvere valla suvejooks ja jooks
ümber Porkuni järve. Nende kahe etapi osalus kasvas
väga suurel määral, mis
ongi sarja peamine eesmärk.
Soovime tervisespordi abil
aina enam inimesi liikuma
saada, olgu selleks kõndimine või jooksmine. Tihti
on mõni kodukoha jooks
esimeseks spordivõistluseks
väikesele lapsele, rääkimata
sellest, et mälestuseks jääb
elu esimene medal lõppkohast hoolimata.
Jooksusarja teisel hooajal
laiendasime sarja ning seadsime eesmärgiks iga jooksu
kohta 200 osalejat. Lõpptulemusena sai sarjas tulemuse kirja 1768 osalejat, mis
teeb etapi keskmiseks 221
osalejat. Arvestades seda,
et enamik jookse toimuvad
väiksemates kohtades, kus
osaluskorrad on stabiilselt
olnud 140-150 kandis, siis
oleme veendunud, et maakonda ühendav jooksusari

Jooksusarja naiste esikolmik. Foto: erakogu

on enda eesmärki täitnud.
Näiteks Porkuni jooksul oli
ligi 20 meie valla jooksjat,
kellest vaid paar inimest
olid varem sellel jooksul
osalenud.
Kõikidel meie valla kolmel jooksul kasvas osalejate
arv, kusjuures Kunda linna
jooksu ja Viru-Nigula rahvajooksu saatis üsna tugev
vihm, mis veidi mõjutas nii
korraldamist kui ka osalejaid. Heitlike ilmaoludega
korraldati minu mäletamist
mööda viis etappi kaheksast.
Tänu ühisele sarjale on
väga paljud meie valla tervisesportlased leidnud põh-

juse treenimiseks. Tublimad
tegid kaasa kõik kaheksa
jooksusarja
osavõistlust,
mille medalitest moodustus
omanäoline pusle.
Meie valla jooksjad teenisid sarja kokkuvõttes kõrgeid kohti, toon alljärgnevalt välja iga vanuseklassi
parimad:
N16: 2. koht Kaili Jagant,
RSK Sportkunda (589 p)
4. koht Amelia Petrov, Kunda ÜG (574 p)
N: 2. koht Irina Savinitš, Aseri (603 p)
4. koht Kaidi Jagant, Malla
küla (544 p)
N40: 4. koht Kristi Aron,
Kunda (577 p)

N50: 3. koht Koidula
Truss, Kunda (582 p)
M16: 2. koht Roomet
Dõba, Kunda ÜG (578 p)
M: 5. koht Ainar Sepnik, SK Running (545 p)
6. koht Tauri Tomson, RSK
Sportkunda (544 p)
M40: 3. koht Marti
Kees, Haka Plast (560 p)
6. koht Ago Saaver, (531 p)
M50: 2. koht Vahur
Kangur, Kunda (583 p)
3. koht Alar Peek, Viru-Nigula SK (580 p) 5. koht Vladimir Ait, Kunda (545 p)
Täname kõiki etappide
korraldajaid, osalejaid ja
toetajaid, kes aitasid terve
hooaja vältel kaasa erinevate jooksude õnnestumisele.
Paljud kohalikud ettevõtted,
Viru-Nigula vald ja MTÜ
Viru-Nigula valla Toetusgrupp aitasid korraldada
meie valla kolme jooksu –
suur tänu kõigile!
Lääne-Virumaa
jooksusarja kolmas hooaeg toimub kindlasti. Sarja kuulub
kolm meie valla jooksu ning
lisandumas on uusi etappe.
Detailsemad tulemused ja
lisainfo leiate veebilehelt
www.nelson.ee
AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT

Kuidas me Mürkaga kohtusime
26. septembril oli noortel
korvpallipoistel meeskonnast Viru-Nigula Hundid
võimalus kohtuda kuulsate
korvpalluritega üle maailma. Treener Andres Sõber
viis noored kasvandikud
kohtuma oma endise õpilase Martin Müürsepaga,
kel plaan pidada viimane
korvpallilahing. Väljasõidule minnes olid kõik väga
põnevil. Andres juhatas
poisid riietusruumi, kus oli
võimalus kohtuda mitmete
kuulsustega. Nii näiteks sai
viisakaid tervitusi jagada
Ivo Linnaga või siis hoopis
Genkaga. Poiste ülesanne
oli viibida mängu ajal korvpallilaudade lähedal, jälgida
proﬃde mängu, vajadusel
aidata põranda pühkimisel.
Tänu headele positsioonidele olid meie Viru-Nigula
lapsed ka kodus televiisorist
jälgivate lapsevanemate ja
teiste kaasaelajate jaoks telepildis. Oli ikka uhke tunne
küll! Kuulsad mängumehed
leidsid aega ka noorte jaoks,

et neile julgustavaid sõnu
või siis hoopis korvpallis
vajaminevaid nippe jagada.
Õhtu ﬁnaaliks kujunes aga
Martin Müürsepa särgitseremoonia, mille ajal Viru-Nigula Hundid said võimaluse
viibida Müürsepa meeskon-

na ees istudes ning hiljem
ühispilte tehes. Aitäh treenerile, kes andis väljasõidul
osalemisega poistele suure
motivatsioonitõuke
tegeleda spordiga ikka edasi.
Aitäh ka Viru-Nigula valla
spordijuhile, kes aitas noori

transpordi korraldamisega.
Hoiame pöialt, et nii mõnestki Hundist võiks tulevikus korvpallimaailmas tubli
mängija sirguda.

vasakult Irina Savinitš, Karmen Alnek,
Eva-Maria Saar:Fotod: Riho Kutsar

Vasakult Artur Koptelkov, Kirill Koskor
ja Margus Ruutpõld.

LAPSEVANEM KRISTA LEPPIK

Aseri XXI savijooks
6. septembril toimus traditsiooniline Aseri savijooks,
kus osales 222 jooksjat, 78
osalejat rohkem kui möödunud aastal. Kindlasti soosis
meid ka päikseline sügisilm.
Meie jooks on aastatega
populaarsust kogunud tänu
looduslikult väga mitmekesisele ja huvitavale rajale,
mis läbib savikarjääri, meremuuli, joostakse ümber Aseri tiigi jne. Alates möödunud
aastast kuulub savijooks ka

Lääne-Virumaa jooksusarja.
Täname korraldajate poolt
kõiki osalejaid, toetajaid ja
tublisid abilisi, kes aitasid
korraldada ja läbi viia Aseri
ühte suuremat spordiüritust.
Ootame teid kõiki Aseri
XXII savijooksule septembris 2020 !
KAIRE KUTSAR
ASERI VABAAJAKESKUSE
JUHATAJA
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Virumaal koonduvad ettevõtlikud naised

MTÜ Virumaa Ettevõtlikud
naised (VEN) on Virumaa
ettevõtlikke naisi koondav
ühendus, mille peamiseks
eesmärgiks on hästi toimiva,
aktiivseid naisi koondava
sotsiaalse võrgustiku loomine. 2018. aasta augustis loodud ühendusel on tänaseks
pea 40 aktiivset liiget, kelle
puhul hinnatakse aktiivset
tegutsemist, kaasa mõtlemist, „käed küljes“ mentaliteeti ning pidevale enesearengule motiveeritust.
VENi liikmeks astumise
eelduseks ei ole ettevõtjaks
olemine, vaid kõige olulisemat rolli mängib ettevõtlikkus, mida võib ka lugeda
tänaste MTÜsse kuuluvate
naiste ühiseks võtmeomaduseks. Vajalik on olemasoleva liikme soovitus ja/või silmapaistev, MTÜga ühiseid
vaateid jagav kogukondlik
tegevus.
MTÜ eesmärk on kokku kutsuda põnevaid naisi,
kelle tegevuspiirkonnaks on
Virumaa. Usume siiralt, et
koostöös peitub jõud. Mitmekülgsed vaated, erinevad
kogemused ja tegevusvaldkonnad, tulevased sihid,

teiste ettevõtlike naiste toetamine ning külastamine
loovad kvaliteetse platvormi, et koos edumeelselt
kogu Virumaa arengusse
efektiivselt panustada.
Kuna MTÜga liitumise
üheks põhjuseks on naiste soov ennast pidevalt ka
arendada, siis seisab noor
ühendus suurte väljakutsete
ees. Aasta jooksul on otsitud
ja loodud uusi väljundeid,
et tegevus oleks sihipärane,
kõigile midagi pakkuv ning
hoiaks liikmed jätkusuutlikult aktiivsetena. Läbi huvitavate koolituste, töötubade,
konverentside, väljasõitude,
põnevate külaliste on VEN
elukestvat eneseteostust ka
toetanud.
Loodame, et aastaga on
VEN „titekingadest“ välja
kasvanud. Ühe üritusena
võiks välja tuua Tamsalus
Eve Salu juures korraldatu:
MTÜ Vähirahvifond Kingitud Elu tegevjuht Katrin
Kuusemäe käis tutvustamas
fondi tegevust. Muuhulgas
arutati, kuidas MTÜ saaks
panustada ka kõige muu
kõrvalt heategevusse.
Konverents „Visiooniga

naine“ tõi Sõmerule kokku
pea 60 tegusat naist. Karismaatilised esinejad jurist Inga Murula ning PhD
Andres Kuusik sütitasid ja
inspireerisid kokkutulnuid.
Samuti toimusid konverentsil praktilised töötoad ning
omavaheline võrgustumine.
Naiste ülimalt positiivne
tagasiside üritusele andis
MTÜ-le julguse ja mandaadi sarnaste üritustega jätkata.
MTÜ esitas käesoleval
kevadel Leader-meetmesse
ka projektitaotluse, millele saadi positiivne otsus.
Projekti rahastuse abil saab
MTÜ korraldada Virumaa
Koostöökogu
piirkonnas
kaheksa väga sisukat ja
erinäolist üritust. Üritustest
saab lähiajal lugeda ühingu
FB lehelt MTÜ VEN – Virumaa Ettevõtlikud Naised.
Antud
tegevusaastat
alustati sügisel Porkunis
Oruveski talus, kus oma
põnevast teekonnast ja ettevõtmistest rääkis perenaine
Reena Curphy.
Septembri keskel toimus
Sõmeru Vallamajas loeng
teemal
„Ringmajandus:

Huvitegevus Kunda Ühisgümnaasiumis

Mis? Miks? Kuidas?“ Ürituse viis läbi Inga Murula.
LEADER-projekti rahastuse abil ja 2019. a ettevõtlusnädala raames toimub
juba 09. oktoobril Ulvi mõisas
ettevõtluskonverents
„Raamist välja“. Konverentsile on päeva jooksul oodatud neli väga põnevat esinejat ja kuulda palju praktilist,
mida iga ettevõtlik naine
enda igapäevategevustes rakendada saab.
Kui seni on VEN liikmed
olnud põhiliselt Lääne-Virumaal tegelevad naised, siis
Leader-projektiga ületatakse piire ja minnakse tegevusega ka Ida-Virumaale.
VEN üritustele on oodatud kõik tegusad naised ja
liikmelisus ei ole kohustuslik. Kui siiski kellelgi paneb
VEN tegevus silma särama
ja tekib soov kaasa lüüa, siis
võetakse heameelega vastu kõik, kes soovivad läbi
enesearengu oma piirkonna
kogukondlikku tegevusse
väärilise panuse anda!
HELI HEIGI
LÄÄNE-VIRU ARENDUSKESKUS

Aeg
Koht
Huviring
Juhendaja
ESMASPÄEV
Aula
Näitering 1. klass
Natalie Neigla
12.55-13.40
13.50-14.35
Aula/muusikaklass
Poistekoor
Kaie Aja
13.50-14.35
Klass 106
Vene keele ring
Jelena Botškova
13.50-15.30
Õppeköök
Kokandusring
Katre Haasma
13.50-14.35
Klass 103
Kunstiring
Ruti Urban
14.45-15.30
Aula
Näitering 2.-4. kl
Natalie Neigla
14.45-15.30
Klass 103
Kunstiring
Ruti Urban
14.00-15.00
Aula/võimla
Esteetika- ja tantsukooli tantsuring
17.00-18.00
Hooviklass
Tehnikaring
Heiko Källo
TEISIPÄEV
13.50-14.35
Klass 214
Nutiring
Ülle Juuse-Tumak
13.50-14.35
Klass 106
Vene keele ring
Jelena Botškova
14.45-15.30
Klass 301
Nuputamisring
Aale Kokk
14.45-15.30
Aula
Näitering 9.-12.
Natalie Neigla
15.30-17.00
Hooviklass
Animatsiooniring
Jaanus Lekk
KOLMAPÄEV
12.55-13.40
Aula
Näitering 1. kl
Natalie Neigla
14.45-15.30
Raamatukogu
Näitering 2.-4. kl
Natalie Neigla
15.00-16.30
Aula
Seltskonnatants
Erki Õun
17.00-18.00
Hooviklass
Noorkotkad
Sander Soomre
NELJAPÄEV
12.55-13.40
Aula/muusikaklass
Mudilaskoor
Kaie Aja
13.50-14.35
Klass 212
Arvutiring
Gunnar Roov
13.50-14.35
Klass 214
Nutiring
Ülle-Juuse Tumak
14.00-15.00
Aula/võimla
Esteetika- ja tantsukooli tantsuring
14.45-15.30
Aula/raamatukogu
Näitering 5.-8. kl
Natalie Neigla
13.50-14.35
Tööõpetuse klass
Puutööring
Kaido Kukk
14.45-15.30
Tööõpetuse klass
Puutööring
Kaido Kukk
14.45-15.30
Klass 214
Arvutiring
Gunnar Roov
REEDE
8.00-8.45
Aula/muusikaklass
Tütarlastekoor
Kaie Aja
10.55-11.40
Klass 212
Robootikaring
Kaido Kukk
12.00-12.45
Klass 212
Robootikaring
Kaido Kukk
12.55-13.40
Klass 212
Robootikaring
Kaido Kukk
13.50-14.35
Aula
Näitering 5.-8. kl
Natalie Neigla
15.00-16.00
Tegude tuba/ klass 106 Malering
Eino Vaher
15.30-16.15
Aula
Näitering 9.-12.
Natalie Neigla
Animatsiooniring toimub järgnevatel kuupäevadel: 8.10, 22.10, 5.11, 19.11, 3.12, 10.12, 17.12.
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Uus rajatis
ekstreemspordisõpradele

Käesoleval kuul valmis Kunda Spordikeskuse staadioni
kõrval uudne ekstreemspordirajatis – Kunda pump track.
Tegemist on maailmas populaarsust koguva rajatisega
ning meie park on alles kolmas sarnane Kiviõli ja Pärnu
kõrval.
„Nn asfalteeritud skatepark on rajatud peamiselt meie
valla ja maakonna noortele, eesmärk oli pakkuda noortele tänapäevaseid vaba aja veetmise võimalusi,“ selgitas
valla spordijuht Ainar Sepnik. „Soovime, et noored väärtustavad tehtud tööd ning hoiavad objektil korda. Need
tingimused on loodud just teile, ekstreemspordi harrastajad!“
Pump track’i ehitavad meile Tiptiptap OÜ ja Läti ettevõtte We Build Parks. “Meie oleme Läti ﬁrma We Build
Parks ametlik esindaja Eestis, kellega tegime hankel
ühispakkumuse ning Kunda pump track on meie suurim ühine koostöö, mis on sujunud suurepäraselt alates
hankes osalemisest,” sõnas Tiptiptap OÜ müügijuht Liisi
Tamm.
Läti ettevõtte esindaja Artjoms Smirnovs selgitab pump
track’i olemust: “Asfalteeritud pump track on üle maailma edu saavutanud – see on disainitud kõigele, millel on
rattad. Rada õpetab põhioskusi tasakaalust ja kiirusest,
kasutades käsi ja jalgu n-ö pumpamiseks raja tõusudest
ja langustest liikumisel.”
“Kundal on nüüd oma Velosolutioni asfalteeritud pump
track kooli ja spordikeskuse juures. See on paraja suurusega ja mitmete hüpete ja üleminekutega. See on disainitud kõikidele motoriseerimata liiklusvahenditele ja
sobilik kõigile,” kinnitas Artjoms Smirnovs.
Hea kasutaja, palun hoia pargis korda ning liigu võimalikult ohutult. Kutsu üles teisi kasutama kiivrit ja jälgi
ekstreemsporti harrastades ka teisi rajal olijaid.
Pump track’i rajamine sai võimalikuks tänu Viru-Nigula valla ja MTÜ Partnerite koostööle ning Leader-meetme rahalisele toetusele.
Kutsume kõiki huvilisi pump track’i avamisele 25. oktoobril kell 15 Kunda Spordikeskuse kõrvale. Võta kiiver ja sõiduriist kaasa ning tule ja proovi järele!

Ulluneeme nautlejad!
25 aastat tagasi pääses esimest korda Ulluneemele. See on
neem, mis lahutab Kunda lahte Soome lahest ja 50 aastat oli
koht piiritsoonis ning eraldatud kõrge okastraataiaga. Tänaseks on saanud traditsiooniks süüdata muinastuli Ulluneeme tipus 1930. aastal rajatud vabatahtlike merepäästejaama
varemete juures. Lõkkematerjali annab meri. Eks lõkke tegemine sõltub väga ilmast, sest neemel on üks üksik mänd
ja paar pihlakat kurdlehiste kibuvitsade seas ja need tuulevarju ei paku.
Oleme aastaid Letipea maastikukaitseala kallasrada kevaditi koristanud ja hea meel on tõdeda, et prügi on jäänud vähemaks. Paraku kannab meri prügi randa jätkuvalt ja
kahjuks ikka „unustatakse“ peale palavat rannapäeva prügi
randa maha. Tore, kui lisaks meie pingutustele aktiveeruksid ka kalamehed, koertega jalutajad, mere ääre nautlejad,
kivide vaatlejad, kes metsaserva ja mereranda ununenud
prügi märkavad ning selle kaasa võtavad.
Meeldetuletuseks, et kallasrajal ehk rannaliival on kogu
Läänemere ääres (sh Letipeal) keelatud sõita mootorsõidukitega. Ainsad erandid on kutseline kalur, kes tohib paati
merre lasta, ja maaomanik, kel vajalikke hooldustöid tarvis
teha. Letipea maastikukaitseala ja sihtkaitsevööndi piirid ja
kord, kuidas seal käituda, on jäänud küll ametkondadevahelise tegematuse tõttu tähelepanuta ja nähtava infota, aga
tegelikult ju vahet pole, kas tegemist on maastikukaitsealaga või mitte - ära viska prügi maha, ära tee kuival ajal metsaservas lõket, jäta krossiratas krossirajale, mistõttu jääksid
mererannas looduskaitsealused taimed alles.
Hoiame loodust ja Eestimaad!
MAI RAIVET
MTÜ EHALKIVI RING

<- *Hind
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R, 18. oktoober kell 20 Kunda linna klubi,
Viru-Nigula valla taidlejate hooaja avapidu
L, 26. oktoober kell 20 Viru-Nigula rahvamaja
Hooaja avapidu
Irena ja Ivar Hansen
Pilet eelmüügist 5, kohapeal 8 eurot
Info: 527 8979 Ervin
L, 26. oktoober kell 14 Kunda linna klubi
Slaavi ühingute pidu
N, 31. oktoober kell 18 Aseri kool
Hingedeaja kontsert
L, 2. november kell 16 Viru-Nigula rahvamaja
Hingedeaja kontsert
Esineb Viru-Nigula segakoor
L, 2. november kell 18 Kunda linna klubi
Hingedepäeva kontsert
L, 2. november kell 18 Aseri rahvamaja
Hingedeaja luuleõhtu
P, 10. november kell 17 Kunda linna klubi
Isadepäeva ﬁlmiõhtu
R, 15. november kell 20 Kunda linna klubi
Kohvik-klubi

RAAMATUKOGUPÄEVAD 2019
20.-30. oktoobrini

VIRU-NIGULA VALLA RAAMATUKOGU
KUNDAS
K, 23. oktoobril kell 17
Kirjanik Eha Veem esitleb oma loomingut.
Sari „Leskede klubi“

ASERIS
N, 24. oktoobril kell 15
Keelekohvik

KUNDA
Kooliteater (koolis), juhendaja Natalie Neigla
Käsitööring eakatele (päevakeskuses), juhendaja Ruth Kaljund, T
kell 15
Kunda Naiskoor (koolis), juhendaja Kaie Aja, E kell 18
Eakate laulukoor Laululustijad (koolis), juhendaja Kaie Aja, E
kell 15
Kunstiring noortele (klubis), juhendaja Helen Jagant, N kell 16
Käsitöö õpitoad (klubis), juhendaja Kristi Onkel, P kord kuus kell
11
Idamaise tantsu ring Alima (klubis), juhendaja Epp Kaljos, T kell
17.30
Võimlemisrühm E.L.L.E (klubis), juhendaja Elle Türkel, T kell 19
Ladinatantsuring algajatele (klubis), juhendaja Elle Türkel, T kell
20
Naisrahvatantsurühm Kõkutajad (klubis), juhendaja Kristin Tagam, E kell 18.30
Naisrahvatantsurühm Rannapiigad (päevakeskuses), juhendaja
Taima Kivila, T kell 11.30
Segarahvatantsurühm Laanetagused (klubis), juhendaja Enna
Laanemets, K kell 20
Naisrahvatantsurühm Memmed (päevakeskuses), juhendaja
Enna Laanemets, T kell 14
Breiktantsu ring (klubis), juhendaja Jevgeni Mišin, K ja R kell
17.30
Kunda Linnaorkester (muusikakoolis), juhendaja Kait Tiitso, R
kell 19.30
VIRU-NIGULA
Näitering, juhendaja Alina Klimova, E kell 17
Laste loodusering, juhendaja Siiri Tääkre, E ja K kell 14
Laste tantsutrenn, juhendaja Kirke Salk, T kell 14
Laste pilliring, juhendaja Ervin Lember, T ja N kell 14
Laste näitering, juhendaja Tiina Rumm, K kell 14
Viru-Nigula naisrahvatantsurühm Maarjapiigad, juhendaja
Enna Laanemets, T kell 19
Viru-Nigula rahvamuusikud, juhendaja Ervin Lember, K kell 18
Naisansambel, juhendaja Ervin Lember, N kell 13
Segakoor, juhendaja Tiiu Millistfer, abidirigent Ivi-Ly Soomre, N
kell 18.30
Folkloorirühm Viru-Nigula Mehed, juhendaja Ervin Lember, N
kell 20

ASERI

R, 25. oktoobri kell 14
Ettelugemispäev lastele
VIRU-NIGULAS
N, 24. oktoobril kell 17
Kirjanik Anneli Lamp esitleb raamatut ”Joosepi naised”
E, 28. oktoobril kell 10
Ettelugemispäev lasteaias

Eakate tantsurühm Eideratas, juhendaja Ingrid Korjus, E kell 19
Käsitööring täiskasvanutele, juhendaja Anzela Aleksejeva, N kell
17
Naiskoor Russkaja Duša, juhendaja Anna Zamahhova, N kell
10.30
Eakate lauluansambel Hõbehall, juhendaja Anna Zamahhova, T
kell 11
Kapell, juhendaja Anatoli Zamahhov, K kell 18.00
Käsitööring lastele, juhendaja Anzela Aleksejeva, L kell 11

Hea võimalus selleks on
reklaam Viru-Nigula
Valla Teatajas.

Võta ühendust
SLAAVI
ÜHING LÄTE (Seltside maja, Mäe 11, Kunda)
reklaam@viru.nigula.ee
ning
Naiskoor Zarjanka, juhendaja Jelena Vainlo, K kell 17
leiame sulle
su ettevõttele
Rahvatantsurühm
Svetozara,ja
juhendaja
Tatjana Mihhaljuk, E kell
18
sobiva
Tantsuring Habibi,
juhendajalahenduse.
Tatjana Kenk, E kell 17

E, 28. oktoobril kell 14.30
Raamatukoguring
KOHTUME RAAMATUKOGUS!

VÕIMALUS TELLIDA
JA MÄÄRATA PRILLE
REEDEL, 15. NOVEMBRIL
10.30-18.00
KUNDA, PARGI 26
I korruse fuajees, apteegi vastas

REGISTREERI VASTUVÕTULE
tel. 50 98 262

*Hind

Pakkum
oktoobr

Viru-Nigula Kultuurikeskuse
huvialaringide hooaeg 2019/2020

Soovid jõuda oma
toote või teenusega
Viru-Nigula valla elanikuni?

Koolivaheaja tegevused lastele
21.-25. oktoobril algusega kell 13

Oktoober 2019

Teatristuudio, juhendaja Antonina Kotsetkova, lastele L kell 15,
täisk R kell 17
Lastering Päikseke, juhendajad Tatjana Mihhaljuk ja Natalia
Mazurik, L kell 11
Kunstiring, juhendaja Galina Penkovskaja, K kell 14
Naisteklubi, eestvedaja Tamara Ivanova, L kell 15 kord kuus
SLAAVI ÜHING BEREGA (Seltside maja, Mäe 11, Kunda)
Naiskoor Lada, juhendaja Ljubov Kljutšnik,T ja N kell 18
Kirjandusring, juhendaja Nadezda Vassiljeva, T kell 17
Naisteklubi Sudaruski, juhendaja Nadezda Vassiljeva, kord kuus
L kell 14
Lisainfo saamiseks palun kirjutage klubi@kunda.ee või helistage
telefonil (+372) 322 1556

tel: 58016237
e-post: info@ra

Rannu

26. oktoobril 2019
Slaavi ühing Läte ja Slaavi ühing Berega
kutsuvad linnaelanike juubeliõhtule
Kunda linna klubis
„Meistrite linn“- 15 aastat- „Meie mälu riided“

Õhtukava:
1. 12.00- kunstiringi tööde näituse külastus, meisterklass,
Mäe 11, Slaavi ühingu Läte ruumides.
2. 14.00- klubis, kollektiivide kontsert (vokaalansambel
Zarjanka, koor Lada, Kunda linna eesti naiskoor, koor
Barvinok (Rakvere), ühingu Lira koor ja tantsurühm,
koor Bõlitsa (Tallinn), koor Russkaja Duša (Aseri),
tantsuansambel Svetozar (Kunda), koor Žuravuški (Tapa),
folk- vokaal Ira MasKelpie (Aseri).
3. 15.30- rahvuskostüümide konkurss Krasnaja Devitsa.

Про
пи

<-Дрова В

Дрова В 4
мешке 1,

Предло
31 октя

Телефон: 520 7
Информация:

KORSTNAPÜHKIJA
TEENUS
Info tel +372 5560 4046.
Ahjukoda OÜ
VÕIMALUS TELLIDA
JA MÄÄRATA PRILLE

REEDEL
11. OKTOOBRIL
KUNDA, PARGI 26
10.00-17.00

I korruse fuajees, apteegi vastas

REGISTREERI VASTUVÕTULE
tel. 50 98 262 (Mai)

ЛАЗЕРНА

Нанесение гравировки
Инди

ИНФ
ЭЛЕКТРОННАЯ

МОБИЛЬНЫ

JALGRATTAD TÖÖKORDA!

rixratas remondibuss tuleb kohale 10.00-14.00
ViRU-NIGULA

22. okt Kolhoosi kontori parkla

ASERI

23. okt Vabaajakeskuse parkla

KUNDA

25. okt Grossi Toidukaubad parkla

NB! Pikemat aega nõudva remandi
puhul jalgratta transoport TASUTA!
Helista: 322 3325, 5564 5207
Vaata: www.rixratas.ee

