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Valla elanike arv 31.05.2019 seisuga on 5866 inimest.

Kunda Ühisgümnaasiumi uus
direktor on põline kundakas Kristi Aron
KRISTI ARON

Kunda Ühisgümnaasium on minu kodukool.
Vilistlase, kauaaegse
koolitöötaja ning
lapsevanemana ei saa
ma mööda vaadata
võimalusest panustada
kodukooli arengusse
ning heasse käekäiku.
Töötasin Kunda koolis õpetajana pea 20 aastat. Alustasin kutseõpetajana, kuid
peagi sai minust inglise keele õpetaja. Õpetamise kõrvalt lõpetasin Tallinna Ülikooli infoteaduste eriala ja
inglise keele kõrvalainena.
Anglistika magistrikraadi
omandasin 2015. aastal Tartu Ülikoolis.
Olen olnud Kunda linnavolikogu ja selle hariduskomisjoni liige, aastatel 2013-2016 Kunda
Ühisgümnaasiumi hoolekogu liige õppenõukogu
esindajana. Hetkel töötan
viimaseid nädalaid Haljala
Vallavalitsuses, kus minu
kui abivallavanema vastutusalasse kuuluvad kõik valla hallatavad asutused hariduse, kultuuri, spordi ning
noorsootöö valdkonnas.
Leian, et koolijuht peab
olema meeskonnamängija –
sütitaja, motiveerija ja (eest)
vedaja. Mul on hea meel,
et praegune direktor jätab
endast maha õpetajaskonna, kellega saab koostöiselt
edasi liikuda. Tahan perso-
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nali võimalikult palju kaasata - nii strateegiliste otsuste
vastuvõtmisse kui ka ühistegevuste korraldamisesse.
Koolijuhina pean seisma
organisatsiooni arengu eest.
Sellest tulenevalt näen ühe
lähtepunktina märtsis vastu võetud kooli arengukava. Uuenenud arengukava
visioon näeb Kunda Ühisgümnaasiumi
piirkonna
konkurentsivõimelise õpilaskeskse põhi- ja gümnaasiumiharidust ning ettevõtlust ja IT-lõimingut pakkuva
koolina, mis loob eeldused
elukestvaks õppeks, aren-

Marina Klimenko pälvis
Puškini preemia
12. aprillil toimus Tallinnas Puškini Instituudi korraldatud konverents „Vene
keel võõrkeelena Eestis:
vaade tulevikku“. Pidulikul vastuvõtul kuulutati
välja selleaastased Puškini
preemia laureaadid.
Kunda
Ühisgümnaasiumi ja Vasta kooli vene
keele õpetaja Marina Klimenko (pildil) pälvis laureaadi tiitli kategoorias
„Vene keel võõrkeelena“.
Puškini preemia loodi kümme aastat tagasi
eesmärgiga tunnustada ja
innustada vene keele õpetajaid Eestis. Sellel aastal
andis tunnustuse üle Puškini instituudi aserektor ning
vene suursaadik Eestis hr
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A. Petrov.
Tunnustame ja õnnitleme
meie valla tublit õpetajat!
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dab keskkonnateadlikkust
ja innovaatilist mõtteviisi.
Samm-sammult läbi erinevate tegevuste tuleb püstitatud eesmärkide suunas
liikuda.
Tutvunud arengukava ja
kooli õppekavaga, on kindlasti üheks tegevuseks õppekava arengukavaga kooskõlla viimine. Arengukavale
lisaks tuleb õppekava sünkroniseerida ka põhikooli- ja
gümnaasiumiseadusega,
kuna KÜGi õppekava kinnitamise järgselt on põhikooli
riiklikku õppekava muudetud kaks, gümnaasiumi riik-

likku õppekava ja põhikooli
lihtsustatud riiklikku õppekava üks kord.
Arengukava ja õppekava
elluviimise eest vastutavana näen endal kohustust tagada keskkond ja personal
parimal moel olemasolevaid
vahendeid kasutades. Suurimaks väljakutseks tuleb
pidada personaliküsimust.
Õpetajaskond nii Kunda
Ühisgümnaasiumis kui ka
Eestis tervikuna vananeb
ning juba praegu ollakse
haridusasutustes olukorras,
kus klassi ette õpetajaid
panna ei ole. Õpetajate,
sealhulgas kvaliﬁkatsioonile vastavate leidmine on
kooli ellujäämise seisukohast võtmeküsimus.
Õpikeskkonna kujundamisel on oluline töö kogu
kooli meeskonnaga. Toimiv
meeskond tagab kaasava
hariduse põhimõtete rakendamise, mis loob turvalise
õpikeskkonna õpilastele ja
toetab vajadusel ka õpetajat.
Süsteemselt tuleb läheneda
nii erivajadusega kui ka andekatele õpilastele.
Usun, et iga koolijuhi eesmärgiks on luua oma koolis
õppimist soodustav keskkond, kus ühtviisi turvaliselt
ja hästi tunneks end nii õpilane kui ka õpetaja. Ainult
nii jõuab ühiste eesmärkide
saavutamiseni. Selleks aga
vajan ma eelkõige aega ja
usaldust – nii kooli kui ka
kogukonna poolt.
Ilusat suve kõigile ja kohtumiseni sügisel

Laulu- ja tantsupeo
puudutus Viru-Nigula vallas
27. juunil jõuab meie valda laulupeotuli. Võtame
tule üle Rakvere vallalt
Lammasmäel orienteeruvalt kell 13.15 ning liigume läbi Kunda küla Kunda
kesklinna, kus toimub ühine laulmine. Edasi minnakseViru-Nigulasse, kus
tervitavad tuld muuseumi
ees kohalikud kollektiivid
orienteeruvalt kell 14.40.
Tule viimaseks peatuspaigaks meie vallas on Aseri,
kus peale lühikesi etteasteid rahvamaja juures
liigutakse ühises rongkäigus Aseri muulile.
Meie saadame tule mereteed mööda edasi Haljala vallale.
Tule teekonnale on oodatud kaasa elama kõik

vallaelanikud.
Juulikuu esimesel nädalal hingab kogu Eesti
ühises Laulu- ja Tantsupeo rütmis. Meie vallast
on peole esinema minemas naistantsurühm Kõkutajad, võimlemisrühm
„Elle“, Kunda Ühisgümnaasiumi mudilas- ja tütarlastekoor, Vasta kooli
laululapsed, Viru-Nigula
Poistekoor ja Segakoor,
Kunda Naiskoor ja Kunda
Linnaorkester. Palju õnne
meie tublidele taidlejatele
ja nende juhendajatele!
Kohtumiseni kas siis
tantsuplatsil, kaare all
laulmas, rongkäigul lehvitamas või publiku seas
kogu seda võluvat ettevõtmist nautimast!

PÖÖRDUMISED
ARMSAD ÕPILASED!
Hariduselus on nii, et läinud õppeaasta on suures osas
aluseks sellele, milliseks olete kujundanud oma järgmise
aasta koolitee. Iga õpitud aastaga laote vundamenti oma
haridusteele, tehes seda täna-homme - ülehomme ja nii
läbi kogu järgneva elu. Loodan väga, et olete olnud oma
ettevõtmistes hoolsad ja usinad, ladudes sellegi aasta
kihi suure entusiasmi ja pühendumisega.
HEAD PÕHIKOOLIDE
JA GÜMNAASIUMI LÕPETAJAD!
Seisate uute valikute ees. Üks kool on juba lõpetatud ja
tuleb otsustada, kuhu edasi minna, millist teed mööda
astuda. Ühtäkki on ümbritsev maailm nii põnev, kuid samas ka veidi ärevust tekitavalt kõhe. Teie ees rullub lahti
ahvatlevalt palju valikuid koos kõigi oma võimalustega.
Koolis olete kindlasti kuulnud, et koos valikutega kaasneb ka vastutus. Elus juhtub vahel ka nii, et on vaja ümber otsustada ning uus valik teha. Soovingi teile kõigile
tarka meelt, julgust otsustamisel ja ainult õigeid otsuseid
oma valikute tegemisel.
KALLID ÕPETAJAD,
TUGISPETSIALISTID, KOOLIJUHID!
Olete olnud targad ja hoolivad teejuhid, suunajad ja
teadmiste jagajad möödunud kooliaastal. Kindlasti on
mahtunud sellessegi õppeaastasse südantsoojendavaid
rõõmuhetki, koos naerdud naeru ja palju kallistusi meie
armsatelt õpilastelt. Olen kindel, et iga õpetaja naerukurdude vahele peidab end vahetevahel ära ka mõni jonnakas murekurd. Tänan teid kõiki siiralt teie igapäevase
pingutuse ja hoolivuse eest!
LUGUPEETUD LAPSEVANEMAD!
Nüüd kus algas meie lastel suur suvepuhkus algas puhkus ka teil. On ju nii, et koos lapsega käib koolis ka tema
vanem. Ühtäkki ei ole enam vaja õhtuti aidata koolijütsil
koduseid koolitöid teha, järgmiseks koolipäevaks vajaminevaid koolitarbeid koolikotti sättida. Nautige siis
koos oma lastega suvepuhkust, leidke ilusaid emotsioone
ja kandes need koos endiga uude sügisesse.
Soovin meile kõigile päikest täis suve, uusi rõõmsaid
kohtumisi, avastamisrõõmu ja aega iseendasse vaatamiseks! Näeme jälle sügisel!
MERIKE TRUMM,
VIRU-NIGULA VALLA HARIDUSJUHT

Ees terendab kauaoodatud suvepuhkus
Meie valla kolm kooli on kohe lõpetamas sisutihedat
õppeaastat – nii õppimise kui ka tegude poolest võib
koolieluga igati rahule jääda, aga kindlasti on ka neid,
kes oma potentsiaali täiel määral rakendada ei suutnud
ja enda tulemustega rahule ei jäänud. Lohutuseks on see,
et järgmisel õppeaastal on jälle uus võimalus, vahepealse
aja võib täita suviste tegemistega. Suur tänu kõigile, nii
õpilased kui õpetajad, õppeaasta heade tegude eest!
Põhikooli ja gümnaasiumi lõpetanud noortel seisab ees
aga uue valiku tegemine – kuhu oma väljateenitud lõputunnistusega edasi minna ning olulisem ja otsustavam
valik ‒ mida edasi õppima minna, et sellest tulevikus
kasu oleks.
Põhikooli lõpetajatele soovitust anda on natuke kergem, sest esimese valikuna soovitan jätkata gümnaasiumiteed oma vallas Kunda Ühisgümnaasiumis.
Gümnaasiumi lõpetanud noortele aga konkreetset soovitust anda on väga raske, sest teie jaoks on avatud kõik
võimalused nii siin kui sealpool piiri, teie suur rännak
ellu koos elukestva õppega alles nüüd algab. Jääme lootma, et kohe teie esimene valik oleks õige, teie rännak
turvaline ja teile rõõmu toov. Julget pealehakkamist ja
tarku otsuseid oma tuleviku kujundamisel!
Varakult on kätte jõudnud suveaeg koos perekonna
ja sõpradega puhkamiseks, päikese ja merevee nautimiseks. Koguge suvel endasse positiivset energiat uute
mõtete tekkimiseks, et need siis tegudeks vormida!
RIHO KUTSAR,
VALLAVOLIKOGU ESIMEES
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Tasuta õigusabi puudega inimestele 2019. aastal

TEATED

Jäätmeveo hange

Korraldatud jäätmeveo hange on lõppenud ja hanke võitjaks osutus Eesti Keskkonnateenused AS. Madalaima
väärtusega pakkumuseks oli 12,63 eurot/m3 segaolmejäätmete veo ning käitluse eest.
Korraldatud jäätmeveo hanke raames antakse Kunda
Jäätmejaama haldamine hanke võtja kätte. Jäätmejaam
saab olema tihemini avatud – vastavalt kolm päeva nädalas praeguse kahe päeva asemel.
Jäätmejaamas veopiirkonna jäätmevaldajatelt tasuta vastuvõetavad jäätmeliigid (sulgudes maksimaalselt
ühelt jäätmevaldajalt vastuvõetav tasuta maht kalendrikuus, kui määratud. Kui piirkogus puudub, võetakse
jäätmeliiki vastu tasuta piiramatult. Üle piirmäära vastavalt täitja hinnakirjale): biolagunevad aia- ning haljastusjäätmed koodiga (600 liitrit); Kompleksne olmeelektroonika; betoon, tellised, plaadid, keraamikatooted (0,5
kuupmeetrit);plastijäätmed (0,1 kuupmeeter); rõivad
ja tekstiil (20 liitrit); pakendijäätmed; klaas (0,1 kuupmeeter); töötlemata puit; rehvid (8 tükki jäätmevaldaja
kohta aastas); ehitus- ja lammutuspraht (kuni 1 m3 kuus);
suurjäätmed (kuni 2 eset kuus jäätmevaldaja); kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed; õli ja rasv (5
liitrit); vanad ravimid (1 liiter); teravad ja torkivad esemed (peotäis); luminestsentslambid ja muud elavhõbedat
sisaldavad lambid (kuni 10 tk); patareid; pesuained (2
liitrit); värvid, liimid, vaigud (10 liitrit); ohtlike ainetega
saastunud pakendid; pestitsiidid (0,5 liitrit);
Jäätmejaamas tasu eest vastuvõetavad jäätmeliigid: asbesti sisaldavad ehitusjäätmed (kuni 50 eurot kuupmeeter); korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmed, suurjäätmete puhul juhul kui jäätmevaldaja toob enam kui 2
eset kuus (hankel selgunud hinnad).
VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS

Viru-Nigula vald
munitsipaliseerib aiamaid

Viru-Nigula vallal on plaanis munitsipaalomandisse vormistada Kalmistu tee äärde jäävate aiamaade piirkond.
Aiamaa lapid jagas kunagi elanikele välja Kunda Tehas.
Et maad saaksid vormistatud ja maareform lõpetatud,
kavatseb Viru-Nigula vald nimetatud maa-ala vormistada munitsipaalomandisse. Mida see aiamaa harijatele
tähendab?
Aiamaa harijad võivad oma maalappe edasi kasutada
täpselt sama moodi nagu nad seda kogu aeg on teinud,
maale määratakse maatulundusmaa sihtotstarve.
Selliselt tekkinud aiamaade piirkondi on Eesti asulate
ümbruses suhteliselt palju, enamik omavalitsusi vormistab aiamaad munitsipaalomandisse ja sõlmib hiljem maa
kasutajatega lepingud.
Küsimused ja info: planeerimis- ja maakorraldusspetsialist Marit Laast 32 29 631 marit.laast@viru-nigula.ee.
VNT

INFO
Alanud on prügimajade ja prügikonteinerite platside rajamist teostavate korteriühistute ja valla kodanike toetamise voor. Toetust antakse kuni 1500 eurot ühe projekti
kohta ning toetust jagatakse seni kuni valla eelarves selleks eraldatud vahendeid jätkub (ca 10 projekti sellel aastal). Kui projekt osutub edukaks, siis kindlasti on plaanis
sarnast toetust jagada ka järgnevatel aastatel. Täpsema
info ja avalduse blanketi leiab siit: https://viru-nigula.ee/
prugimajad-ja-prugiplatsid.

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

Eesti on väike ja vananeva rahvastikuga riik – statistika kõneleb, et abivajajate, sh puuetega inimeste arv kasvab ning
töötavate inimeste arv kahaneb
jätkuvalt. Ja kuigi Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb selgelt,
et puuetega inimesed on riigi ja
kohalike omavalitsuste erilise
hoole all, on puuetega inimeste organisatsioonide esindajad
väljendanud muret asjaolu pärast, et riigi poolt pakutav abi
jõuab sageli vaid aktiivsemate
ja võimekamate abivajajateni.
Kõik puuetega inimesed aga
pole ühtviisi võimekad teenuste ja toetuste taotlejad, töösuhetes oma õiguste eest seisjad,
perekonnaprobleemide (mis
sageli on seotud ka vägivallaga) lahendajad, rahaasjade
korrastajad ega ka kõigi oma
eluliste murede lahendamiseks pädeva abi otsijad. Vastupidi – paljud puuetega inimesed tunnevad end selgelt
kõrvalejäetuna, ilma toimetulekuoskuste ja võrdsete võimalusteta, vähe teatakse teenustest ning toetustest.
Seda rõõmustavam on tõdeda, et üks paindlik ja puuetega
inimestele kohandatud abivorm – tasuta õigusabi puuetega inimestele üle kogu Eesti
– on alustamas juba kolmandat
tegevusaastat!
Puuetega inimestele suunatud tasuta õigusabi koostöös
osalevad Justiitsministeerium
toetajana, Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) koostöö
koordinaatorina ja sihtasutus
Õigusteenuste Büroo (ÕTB)
õigusnõu tagajana.
Puuetega inimeste õigusteenuse eesmärk on olla kättesaadav üle Eesti, nõustamispäevad toimuvad viieteistkümnes
piirkonnas (vt EPIK veebileht
https://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine/) ja keskmiselt üks kord kuus. Näiteks
eelmisel aastal töötasid ÕTB
juristid piirkondades kokku
106 tööpäeval, õigusnõustamine toimus Narvast Kuressaareni ja Valgast-Võrust-Põlvast
Tallinnani ning läbitud kilomeetreid kogunes 36 289.
Aastail 2017-2018 abistas
ÕTB kokku 1512 puuetega
inimest, kellest pooled vajasid
pikemat koostööd juristiga,

õigusdokumentide koostamist
ja abistamist/juhendamist erinevates instantsides, näiteks
suhtlemisel täituriga. Enim on
puudega inimesed nõustamisele pöördunud perekonnaõiguse
küsimustega: 40,3% elatistega seonduvalt (lastele elatise
tagamine tekitab probleeme,
tuleb ette ka elatise vähendamise arutelu), on lahutuse ja
varajagamise küsimusi ning
õigusnõustamist hooldusõiguse küsimustes. Teise suurema
õigusprobleemide ringi moodustab võlaõigus: erinevad
lepingukohustuste
täitmise
probleemid, kohustuse mittemõistmised, võlad. 2018. aastal
aktiviseerus õigusabi küsimine
täitemenetluse asjades, mille
põhjuseks olid muudatused täitemenetluse seadustikus, mis
jõustusid juunis 2018. Puudega
inimesed on segaduses ja küsivad, kas ja kuidas saab kohtutäitur arestida töövõimetoetust,
pensionit. Sageli uuritakse, kas
mõni vana täiteasi on ehk aegunud. Siinkohal tuleb rõhutada,
et kohtuotsuse 10-aastast aegumist mõjutava regulatsiooni
tulemid saabuvad kõige varem
2021. aasta aprillis. Ka tahaks
inimestele südamele panna, et
eraisiku pankroti asjades võlgadest vabastamise kohtupraktika ei ole eriti lohutav - kohus
ei pruugi pankrotis isikut võlgadest vabastada.
Nagu mainitud, tegi eelmisel
aastal õigusprobleemide seas
märkimisväärse tõusu klientide pöördumine täiteasjadega
seoses. Inimesed olid häiritud, miks neile laekub vähem
töövõimetoetust või pensioni.
Juristil oli vaja hakata selgitama, kuidas mõistavad täituri
poolt koostatud arestimisakti Sotsiaalkindlustusamet ja
Töötukassa ning kuidas nad
arvutavad ja teevad kinnipidamisi inimese sissetulekust.
Mitte alati ei saa ametkondade arvutuskäiguga nõustuda.
ÕTB klient pöördus arvutuskäigu täpsustava küsimusega
Sotsiaalkindlustusameti poole
Viljandis ja sai vastuseks, et
on vaja pöörduda kohtutäituri
poole. Ometi täidab arestimisakti pensionite osas Sotsiaalkindlustusamet ja töövõimetoetuste osas Töötukassa.

Järgnevalt selgitame sissetuleku arestimise arvutuskäike,
kui puudega isiku sissetulekuks on üksnes töövõimetoetus.
Täitemenetluse seadustiku §
132 lg 12 sätestab järgmist: kui
sissenõude pööramine võlgniku muule varale ei ole viinud
või eeldatavalt ei vii nõude
täielikule rahuldamisele, võib
sõltumata võlgniku suhtes
läbiviidavate
täitemenetluste arvust arestida ühes kuus
kuni 20% sissetulekust, mis
ei ole suurem kui palga alammäär (2019. a 540 €), millest
on maha arvatud Statistikaameti poolt avaldatud arvestuslik elatusmiinimum (alates
25.01.2019. a 215,44 €). Sissetulekut ei arestita, kui see jääb
alla Statistikaameti poolt avaldatud arvestusliku elatusmiinimumi (215,44 €). Eeltoodut
ei kohaldata lapse elatisnõude
täitmisele.
Artikli kirjutamise ajal on
Statistikaameti avaldatud arvestuslik
elatusmiinimum
215,44 € ja töövõimetoetuse
kehtiv päevamäär on 13,79 €.
Aprillis on 30 päeva ja puuduva töövõime toetus on 413,70
€. Rahvasuus „ravimitoetuseks“ nimetatud sotsiaaltoetust
täitemenetluses arestida ei tohi!
Eelviidatud paragrahvis on
nimetatud, et täitur võib arestida kuni 20% sissetulekust
ka siis, kui sissetulek jääb alla
miinimumpalga. 20% arvestatakse võlgniku sissetuleku
(meie näites töövõimepension)
ja arvestusliku elatusmiinimumi vahest. Arvutuskäik
siis järgmine: aprilli töövõimetoetusest tuleb lahutada
arvestuslik elatusmiinimum:
413,70 – 215,44 = 198,26 €.
Saadud vahest 198,26 € tuleb arvestada kinnipeetav ja
täiturile ülekantav 20%, s.o.
198,26 x 20% = 39,65 €
Puuduva töövõimega isikule,
kelle suhtes täidetakse arestimisakti 20% sissetuleku arestimisega, peaks aprillis töövõimetoetust laekuma 374,05 €
(413,70-39,65=374,05€).
Meie klientidel on esinenud
juhtumeid, kus arestimisakte on täidetud nõnda, et 20%
peetakse kinni kogu toetusest/
pensionist, saadud tulem (meie

näite puhul siis 413,70st 20%
on 82,74€) lahutatakse sissetulekust 413,70 - 82,74 = 330,96
€ ja kliendi kontole kantakse
330,96 € ehk tervelt 43,09 €
vähem. 330,96 € on küll arvestuslikust elatusmiinimumist
suurem, kuid kinnipidamise
teostamisel ei järgita TMS §
132 lg 12 sätestatud põhimõtet. Arestimisele mittekuuluva
sissetuleku aresti alt vabastamise avaldus tuleb kohtutäiturile esitada väga lühikese
tähtaja - 3 tööpäeva jooksul.
Nii täitemenetluse kui muudes ÕTB töövaldkondadesse
kuuluvates õigusküsimustes
saame teid abistada, kui registreerite endale aja juristiga kohtumiseks helistades ÕTB telefonil 5385 0005 esmaspäevast
neljapäevani kl 9.00 kuni 17.00
Lisainfo puuetega inimeste õigusabi kohta on leitav ka
ÕTB veebilehelt www.otb.ee
ÕTB juristid suhtlevad nii
eesti kui vene keeles, vajadusel saame kasutada ka viipekeel tõlgi abi. Vajadusel
leiame võimaluse nõustada
klienti telefoni või Skype`i
teel - juhend me ja selgitame, kuidas juristile vajalikku
infot saata, aitame koostada
dokumente, selgitame keerulisi juriidilisi tekste inimestele arusaadavaks, vajadusel
suuname õige instantsi poole,
aitame nõutada riigi õigusabi
jne – ühesõnaga püüame olla
võimalikult paindlikud, aidata
kliente probleemi sõnastamisest selle lahendamiseni ja tulla oma teenusega võimalikult
kliendile lähedale.
Kui meie töös on mõni murekoht, siis see on teavituse
ebapiisavus – peame ühiselt
pingutama, et info tasuta õigusabi võimalusest Eestimaa
erinevais piirkonnis regulaarselt ja piisavalt nähtav oleks!
Oleme tänulikud, kui info
tasuta õigusabi kohta jõuaks
kõigi piirkondade puuetega inimeste ja erivajadustega
isikute abistajateni. Märgakem ja aidakem üheskoos!
HILLE RAUD,
ÕTB JUHATAJA

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti
Eesti Puuetega Inimeste Koda
(EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo
(ÕTB) alustas aprillist 2017
õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike
õigusküsimuste lahendamiseks
võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka
sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele
õigusnõustamine ja abistamine
igapäevasel ametiasutustega
suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad,
tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega
(vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab
küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise
teenust
pakutakse 15 ligipääsetavas
nõustamiskohas üle Eesti
koostöös maakondlike puuete-

Linn/alevik

Õigusnõustamise teenuse osutamise kohad

Jõgeva
Jõhvi
Kuressaare
Haapsalu
Narva
Paide
Põlva
Pärnu
Rakvere
Rapla
Tallinn
Tartu
Valga
Viljandi
Võru

Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda (Ristiku 3, Jõgeva)
Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Kaare 7, Jõhvi)
Saaremaa Puuetega Inimeste Koda (Pikk 39, Kuressaare)
Läänemaa Puuetega Inimeste Koda (Kastani 7, Haapsalu)
Narva kohtumaja (1.Mai 2, Narva)
Järvamaa Puuetega Inimeste Koda (Lai 33, Paide)
Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda (Uus 2, Põlva)
Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda (Riia mnt 70, Pärnu)
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda (Lille 8, Rakvere)
Rapla kultuurikeskus (Tallinna mnt 17a, Rapla)
Eesti Puuetega Inimeste Koda (Toompuiestee 10, Tallinn)
Tartu Puuetega Inimeste Koda (Rahu 8, Tartu)
Valgamaa Puuetega Inimeste Koda (Kungla 15, Valga)
Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda (Posti 20, Viljandi)
Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (Lembitu 2, Võru)

ga inimeste kodadega.
Teenus on sihtgrupi jaoks
tasuta. Õigusnõustamiseks on
vajalik eelregistreerimine SA
Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 8. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
50 005.
Täpsem info teenuse kohta

on leitav EPIKoja veebilehelt:
http://www.epikoda.ee/oigusnoustamine
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti
Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614, e-post:
tauno.asuja@epikoda.ee
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

Teenuse osutamise
regulaarsus
kuu 4. esmaspäev
kuu 1. kolmapäev
kuu viimane reede
kuu 2. neljapäev
kuu 1. kolmapäev
kuu 3. esmaspäev
kuu 2. kolmapäev
kuu 2. teisipäev
kuu 1. kolmapäev
kord kvartalis
iganädalaselt reedeti
kuu 4. esmaspäev
kuu 2. kolmapäev
kuu 3. esmaspäev
kuu 2. kolmapäev
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Lp õpetajad,
haridusjuhid, KOV juhid!

Foto: Kent Kerner

Loominguline tuisupea – Viru-Nigula valla
avalike suhete spetsialist Meeli Eelmaa

Viru-Nigula valla avalike „Ükskõik, kus oled – olgu
suhete spetsialist Meeli Eel- asutus suur või väike, tuleb
maa, kes asus meie vallas leida väärtus – meie väärtutööle peale 2017. aastal toi- seks ongi meie sümboolika,
munud kohalike omavalit- ajalugu ja inimesed. Seda
suste valimisi, on tuttav pea kõike tuleb kasutada ja hoikõikidele
vallaelanikele. da,“ leiab Meeli, kellel ka
Meeli vastutab selle eest, oma osa vallas meie-tunde
et meie valla tegemised ja tekkimisel.
toimetamised oleksid kajasMeelit teebki kurvaks see,
tatud. Meeli on selle sama et liialt palju kulutatakse
lehe – Viru-Nigula Teaaega viha ja
taja – ellukutsuja ja peatoipahaKent Kerner:
metaja. Meeli leiab, et
meePeale 2017. aasta valitema motoks või teda
l e
misi olid Sina see, kes mulle
kõige paremini kirja paljudele teistele vallamaja
jeldavaks lauseks
uksed
avas. Aitäh selle unustaon teada-tuntud
matu võimaluse eest! Mul on väga
ütlus: „Kes teeb,
hea meel, et jätsid mõneks aastaks
see jõuab“.
„ H a l d u s r e - Tallinna tuled ja viled selja taha ning
formijärgne aeg meiega ühiselt tegutsema tulid. Sinu
oli ääretult põ- uuendusmeelsus, lennukad ideed ja
nev - uus tekkinud tasakaalukus on imetlusväärsed.
Ma olen õnnelik, et koosolukord, uued koltööst on saanud tore
leegid, uued väljakutlesõprus.
sed,“ meenutas Meeli
vitaesimesi kuid uues ametis.
misele,
Meeli Eelmaa, kes enne
ollakse pimesi
vallas tööle asumist juhtis vastu muudatustele ja kõiturundusdirektorina
Ka- kidele, kes julgevad teisilev SPA turundusosakonda, ti tegutseda. Meeli julgeb
leiab, et avalik ja erasektor kinnitada, et kõik inimesed,
on tegelikkuses sarnasemad, kes vallavalitsuses töötavad,
kui võiks arvata. Valdkond teevad oma tööd hingega, on
ei olnud Meelile võõras, mis- ausad ja siirad, armastavad
tõttu oli tema suureks soo- ja hoiavad meie valda päviks ka Lääne-Virumaa tu- riselt. „Mind häirib, kuidas
rismi arendamisega tegeleda. rahvusvahelist, piirideülest
Meeli on Lääne-Virumaa
koostööd
mõõdetakse
turismile ühtse kaainult rahas. Vältuse loomise
jasõitude eesMerike Trumm:
suurtoetaja
märk, olgu
Sa olid meile kui värske
ja hiljuti
väljasõit
tuuleiil, mis tõi endaga kaatoimus i i s
sa uudselt asjaliku mõttelaadi,
n u d
Soosilitavalt malbe suhtlemisstiili ning
maam e ,
sõbralikult toetava tööõhkkonna. Tänan
konsind kogu südamest selle eest, et askelda- Moln a
dosid meie keskel ja lasid meil end tundma
tuõppida. Sain sinult teada, kuidas olla dis- vasriskreetselt toeks, aidata, kui näed abivajajat, s e
miv õ i
ja mis ehk veelgi olulisem - teha seda
ettekuhu
kõike sedavõrd siiralt ja nii endastvõtigamõistetavalt, et abi saaja ei märka
j a t e
n e s ,
tänadagi. Armas Meeli, olen
koguneon hoouhke, et võin sind kutsuda
mise üks
pis
sisuoma sõbraks.
korraldajatest.
lisem
kui
„Turismi seemne
lihtsalt
puhpuistamine üle maakonna
k
u
s
e
ongi olnud üks suurimaid reis – tekivad sidemed, suhtväljakutseid,“ sõnas Eelmaa. lus, muutub maailmavaade.
Kui kõige põnevamatest Märksõnadeks on koostöö
väljakutsetest rääkida, ei jäta ja kogemused, mis veelgi
Meeli mainimata vallalehte olulisem – oma inimeste
ja ühinenud valla sümbooli- tundma õppimine,“ sõnab
ka laialt kasutusse võtmist. Meeli. Meenutades viimast

õppereisi Moldovasse, tunNüüd kavatseb Meeli piltnistab Eelmaa, et sellikult öeldes kiirronlised väljasõidud
gilt maha astuda,
Kristi Onkel:
lähendavad,
võtta
aega
Inimesed kõnnivad Su
mis omaendale ja
ellu ja ka lahkuvad sealt...
korda
lähedasAga ainult mõned jätavad
teevad
tele.
jalajälje Sinu südamesse.. Kallis
koosMeeli
Meeli! Sa oled alati rõõmsameelne ja
t ö ö
ütleb,
eesmärkidele pühendunud. Sinuga on
k o et hetolnud hea koos töötada. Kohati olid Su
dus,
k e ideed pöörased – aga me saime kõik
oma
del,
need koos teoks teha! Võta kuulda
vallas
k u i
seda vaikset häält enda sees, mis
ainult
tahaks
käsib astuda just seda rada... Ela
tugea j a
sellist elu, nagu Sa oled unisvamaks.
m a h a
tanud. Ikka rõõmsalt ja
„Viru-Nivõtta
ja
postiivselt edasi!
gula
valkorraks hinlas läheb veel
ge tõmmata, tanii-öelda piirist piisub teda otsida oma
rini koostöö sünniks aega, koduaiast – just seal lähevad
aga väikeste sammudega mured ja töömõtted ning tutuleb selleni lõpuks jõuda. leb hingerahu ja puhkehetk.
Hoiame seda, mis meie vallal
Meeli meenutab, et kord
on - ühiselt, sõbralikult ja Kambodžas rahvusmuuseusiiralt,“ pajatab Meeli.
mis juhtus ta kokku imelise
Meelil jätkub tänusõnu giidiga, kes rääkis huvitavalt
paljudele, kellega siin ühiselt nii enda kui ka tema koduviimase paari aasta jooksul maa elust ja olust. Lõpetutoimetada on saanud. Meeli seks aga ütles see imearmas
tänab kõiki, kes ta esimestel daam: „Vaadake, Teie olekuudel uues ametis lahkelt ja te heleda naha ja heledate
omaselt vastu võtsid. „Toeta- juuste ning suurte silmadevate õlgade puuduse üle sel ga, meie olema tumedanahetkel kurta ei saanud. Tänan halised, kissis silmadega ja
enda head kolleegi Evet, kes näeme välja täiesti erinevad.
õpetas mind – loomingulist Aga meid seob üks ja seetuisupead – korrektsusele. sama elu, needsamad rõõSiiras tänu Ene Ehrenprei- mud ja mured ehk tegelikult
sile, kes põlisele tallinlasele oleme kõik väga sarnased.“
siinset loodust ja valla ime- Meeli lisab: „Ta ütles seda
lisi paiku tutvustas,“ sõnab nii õnnelikult, et see pilt ei
siiralt Meeli.
unune mul iial… MillegiKui küsida, mis Meeli siit pärast otsime elus taga asju,
lahkudes kaasa võtab, sõnab mis meil tegelikult juba oleta, et kindlasti kustumamas.“
tud
kogemused,
„Pole tähtis, kas
kuhjaga sõprussa elad linnas või
Keio
sidemeid ja
maal, oled riSoomelt: On mõned
närvikindkas või vaene,
kolleegid, kellega on
luse, mida
pikk või lütore koos töötada ja siis on
siin töötahike - koksellised nagu Meeli, kellega
tud ajal on
kuvõtlikult
on kogu aeg tore - olgu siis
üha rohtööl või väljaspool seda. Mul oleme kõik
kem endas
inimesed,
on hea meel, et sain endale
arendanud.
kellele
on
Viru-Nigula VallavalitsuMeeli sõnab,
kingitud
nausest sedavõrd toreda
et üheks tema
tida elu. Hoidsõbra!
suureks
uniskem üksteist ja
tuseks oli tegeleda
nautigem seda, mis
rahvatantsuga. „Selle võtan meile on antud,“ sõnab Meesiit ka kindlasti kaasa. Ai- li Eelmaa lõpetuseks.
täh, Laanetagused, et teiega
KENT KERNER,
koos unistus teoks sai! Kuid
TOIMETAJA
midagi jätan maha ka, killuke südant jääb siia,“ naljatab
Meeli.

28.augustil algusega kell 9.30 toimub Rakvere Ametikoolis taaskord iga-aastane hariduse päev, mille eesmärgiks on oluliste haridusteemade arutamine erinevate osapoolte osavõtul. Tegemist on haridusvaldkonna erinevate
osapoolte ühisseminariga, kus kuulatakse erinevaid ettekandeid ja arutatakse erinevatel haridusteemadel. Hariduse päevale on kutsutud Lääne-Viru maakonna üldhariduskoolide ja lasteaia õpetajad, koolijuhid, õppejõud,
koolieelsete lasteasutuste juhid ja kõik teised, kes tunnevad huvi haridusvaldkonna vastu ning on selle valdkonnaga seotud. Keskmiselt igal aastal sellest üritusest osa
võtnud ligi 300 inimest.
Hariduse päeva raames tunnustab traditsiooniliselt
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ka maakonda uuest õppeaastast tööle asuvaid noori õpetajaid ning uusi haridusasutuste juhte. Sellel aastal esinevad ettekannetega ka
vaimulik Annika Laats, ettevõtja Ville Jehe, ﬁlmirežissöör ja tsenarist Ilmar Raag.
Palume registreeruda elektrooniliselt hiljemalt 21.
augustiks aadressil: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEKkACVdAn0b7E8bdfFRi3U5ktKO9O1cUbUew8cdzN15UeXA/viewform
NB! Eelnev registreerimine on väga oluline, kuna siis
teab arvestada täpset lõunale ja kohvipausile tulevate inimeste arvu!
Hariduse päev on tasuta ning sisaldab lõunat.
SVEN HÕBEMÄGI,
LÄÄNE-VIRU OMAVALITSUSTE LIIDU
TEGEVDIREKTOR

Kuldpulmapaare oodatakse
septembris austamispäevale

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike kogudustega korraldab austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Samuti on oodatud üritusele kõik need paarid, kel tänavu täitunud 5-aastase sammuga (55, 65 jne.) kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Kõik on oodatud austamisüritusele kirja panema oma
tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid,
vanavanemaid või teisi lähedasi, teatades nendest hiljemalt 5.augustiks, kas e-posti ingrid.parnamae@virol.ee
või telefoni 53040823 teel.
Maakonnas toimub austamisüritus juba 9.korda ning
leiab sellel aastal aset 6. septembril kell 13.00 Rakvere
Kolmainu kirikus.
Lisainfo: Sven Hõbemägi, Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu tegevdirektor, sven.hobemagi@virol.ee, tel 5300
5652.
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Viru-Nigula Raamatukogu tegus aasta
Maikuuga lõppes ka lasteürituste hooaeg Viru-Nigula raamatukogus. Õppeaasta jooksul
toimus kokku 23 lastele suunatud sündmust ja kokku kõigi
ürituste peale oli 424 osalejat.
Millega me siis tegelesime?
Esmaspäeviti toimus raamatukoguring, kus lugesime,
mängisime ja meisterdasime.
Kõige toredamad üritused olid
jõulupidu ja lõpupidu, kuid
kindlasti kõige meeldejäävam Foto: Mervi Lilleoja
oli kodukülast pärit kunstniku
külastus. Sirly Oder veetis lastega ligi kaks tundi, rääkides neile
oma kooliajast Vasta koolis, oma tööst ja joonistamisest. Väga
huvitav oli vaadata Sirly joonistusi ja saada teada, kuidas see
raamatute illustreerimine tegelikult käib.
Selle aasta algusest lükkasime käima koostöö Viru-Nigula
lasteaiaga. Raamatukogu käis neil külas ja nemad raamatukogus. Aprillist mai lõpuni oli meil välja pandud näitus, kus igalt
lapselt oli väljas üks kunstitöö. Näituse avamine oli pühendatud
Viru-Nigula lasteaia sünnipäevale ning sellest toredast sündmusest võttis osa kogu lasteaed. Loodame, et kevadnäitusest saab
traditsioon ja ka järgmisel aastal rõõmustavad laste tööd meie
lugejaid.
Kindlasti kõige rahvarohkemad päevad raamatukogus olid
Vasta kooli projektipäevad. Projektipäevade raames käisid kahe
päeva jooksul raamatukogust läbi pea kõik koolilapsed, kellega
koos siis vastavalt vanusegrupile tegutsesime. Nendesse päevadesse mahtus väga palju mängimist ja meisterdamist. Suuremad
lapsed tegutsesid arvutite taga, koostades üksteisele viktoriine.
Lisaks sellistele sündmustele toimusid raamatukogus raamatukogutunnid ning kaks Vasta kooli klassi pidasid raamaturiiulite vahel maha ka oma klassiõhtud.
Minu enda lemmiküritus oli kahtlemata raamatubingo. Lugemisvõistlus oli suunatud 1.-4. klassi lastele. Sellest võttis osa
18 last ja kokku loeti bingomängus läbi 108 raamatut. Lapsed,
kes varasemalt eriti raamatuid ei lugenud, otsisid õhinal endale
bingopileti täitmiseks vajalikku lugemismaterjali. Täismänguni
jõudis 7 last, üks nendest suutis täita lausa 2 piletit, lugedes läbi
18 raamatut. Mitmelgi lapsel jäi täismängust puudu vaid üks
raamat. Ja nii mõnigi laps on tulnud peale bingomängu omale
„niisama” raamatut laenutama.
Hooaja lõpetasimegi raamatukoguringi ja raamatubingo lõpupeoga. Pidu oli mõeldud kõigile soovijatele ning selle läbiviimisele lõid kaasa ka Viru-Nigula noortetuba ja Viru-Nigula Koduloomuuseum. Pidu toimus muuseumis, kus Ene Ehrenpreis ja
Pille Kajar olid ette valmistanud otsimismängu, mis oli seotud
muuseumi väljapanekut tutvustava ringkäiguga. Otsimismängus pidid lapsed leidma O. W. Masingust rääkiva luuletuse read,
eelnevalt sai neile luuletus ette loetud ja Ene jutustas lastele
Masingust ning tema olulisusest eesti keelele ja Viru-Nigulale.
Kuna lastele meeldib väga meisterdada, siis Pille ja Ene meisterdasid koos nendega rätinukke, iga soovija sai endale teha ühe
või lausa mitu.
Kuna tegu oli raamatubingo lõpupeoga, siis said kõik osalenud kiidukirjad ja iga pilet võitis auhinna.
Seega oli väikeses Viru-Nigula Raamatukogus tegus aasta.
Lapsed on leidnud tee raamatukokku ja peale kooli veedavad
siin meelsasti aega mängides, suheldes ja õppides. Suvi raamatukogus on ilmselt vaikne, aga uuel kooliaastal hakkame uue
hooga tegutsema!
MERVI LILLEOJA,
RAAMATUKOGUHOIDJA

Põhjaranniku Suvelaat

Toimub 07.07.2019 Viru-Nigula vallas
Rannu külas Rannu pargis
Tallinn-Narva maantee 127. km-l,
Rakverest tulles paremat kätt
Kellaaeg: 9:00-15:00.

Laadale on oodatud kauplejad toiduainete, talutoodangu, käsitöö, vanavara ja muu kaubaga. Oodatud
on ka talud, kes soovivad tutvustada oma loomi.
Loomade tutvustajatelt kohamaksu ei võeta. Olemas
lasteala.
Kauplejate registreerimine:
arno.kodu@mail.ee telefon: 503 0845
ulleleillepea@hot.ee telefon 5662 1985
Korraldajateks on MTÜ Rannu Külaselts ja MTÜ
Kõrtsialuse Küla Selts.
Täiendav info: www.laadakalender.ee

„Teeme ära!“ talgupäev Kundas
koos Suurbritannia sõjaväelastega
4. mail toimus Eestis järjekordne „Teeme ära!“ talgupäev, mil koristati prahist
puhtaks erinevaid paiku üle
Eestimaa.
Selleks päevaks oli Kundasse tulnud Tapa sõjaväelinnakus resideeruvad
NATO liitlasväed Suurbritanniast. Selline koristuspäev, kus Kunda linnaruumi on appi heakorrastama
tulnud sõjaväelased, toimus
põhjusel, et tänavu möödub
150 aastat laulupidude traditsiooni algusest, ning liitlasväed soovisid selle auks
anda oma panuse.
Sõjaväelaste päev algas
Kundas varakult, kell kaheksa algas matk Kunda
vanal tööstusmaastikul ning
poolteist tundi hiljem pandi
kätte töökindad.
Viru-Nigula Teataja vestles leitnant Howard Horleriga. Ringkäigust jäi talle
meelde see, et Kunda mõju
tsemenditootmisele on maailmas olnud suur. Nende
jaoks oli see aga üllatav,
sest Kunda on ju ikkagi väikelinn. Leitnandi arvates

Foto: Kent Kerner

võiks liitlasvägede ja Eesti
inimeste vahel olla rohkem
koostööd, sest nii on neil
võimalus tutvuda rohkem
Eesti ja meie inimestega.
Samuti oleks see võimalus
meile, et nende tegevusega
tutvuda.
Leitnant Horlerile Eestis
meeldib. Eestlastest rääkides tõi ta välja, et hoolimata
sellest, et meie näost on ras-

ke ühtegi emotsiooni näha,
oleme abivalmid ja toredad.
Kiideti ka eestlaste inglise
keele oskust. Enne Eestisse
tulemist teadis leitnant lühidalt meie lähiajalugu ja Eesti edu e-riigina. Leitnant tegelebki igapäevaselt sõjaväe
IT-valdkonna arendamisega,
mida tema sõnul on ju Eestis
suurepärane teha. Veel vestlesime kuninglikust pere-

konnast, Suurbritanniast ja
BREXITist. Vestluse lõpetasime eestikeelsete sõnade
tutvustamisega. Kui kohtate kahte Briti sõjaväelast,
kes oskavad öelda „tere“
ja „head aega“, siis ilmselt
kohtusite meid abistanud
sõjaväelastega.
VNT

Kunda Nordic Tsemendi XXXII keskkonnapäev
keskendus õhukvaliteedile
21. mail peeti Vihula mõisas Kunda Nordic Tsemendi XXXII keskkonnapäeva,
kus lisaks tsemendi tootmisega kaasnevate teemade
käsitlemisele
keskenduti
õhukvaliteedile.
Keskkonnapäevast võtsid
osa nii riigi-kui ka kohaliku omavalitsuse esindajad,
ettevõtte naabrid, teadus-ja
haridustegelased ning ettevõtjad. Päeva juhtis Kunda
Nordic Tsemendi kauaaegne
vanemnõunik ja betooniühingu auliige Aadu Kana.
Keskkonnapäeva juhatas
sisse Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor Meelis
Einstein, kes andis ülevaate ettevõtte hetkeseisust ja
perspektiividest.
„Meile kõigile meeldib
tarbida. Paari tuhande aasta jooksul, mil inimkond
on ehitamiseks betooni kasutanud, ei ole leitud paremat ega vastupidavamat
materjali. Paraku ei ole
siiani leitud ka materjali,
mis oleks väiksema süsinikujalajäljega. Meie Kunda
Nordic Tsemendis teeme
omalt poolt kõik, et vähendada
tsemenditootmisest
tulenevat kahjulikku mõju
inimestele ja keskkonnale,“
selgitas Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor Meelis
Einstein. Selleks pööratakse
ettevõttes muu hulgas palju rõhku energiatõhususe
suurendamisele, täiustades
tootmisprotsesse ja suurendades alternatiivkütuste
kasutust. „Erinevate ehitusmaterjalide võrdlemisel on
aga oluline arvestada hoone
kogu olelusringi,“ rõhutas
Einstein. „Arvesse tuleb
võtta kõike alates tooraine

kaevandamisest kuni materjalide töötlemise, tootmise, tarnimise, kasutamise,
hoolduse, korduskasutamise, ringlussevõtu või kõrvaldamiseni. Näiteks hiljuti
avaldas Kanadas asuv Rahvusvaheline Säästva Arengu Instituut aruande, kust
selgub, et kui puithoonete
elukaare jooksul arvestada
kõiki süsinikuheite allikaid,
siis selgub, et betoonhoonete jalajälg on kuus protsenti
väiksem kui puithoonetel.“
Uuringu kokkuvõtet saab
lugeda ajakirjast Tsemendiwabrik, mis on alla laaditav ettevõtte kodulehelt.
Samuti pööras Einstein
oma ettekandes rõhku tööohutusele ning kiusamis- ja
diskrimineerimisvabale töökeskkonnale. Paar viimast
aastat on Kunda Nordic Tsemendis olnud ohutusalaselt
head aastad. Ei ole olnud
ühtegi kaotatud tööpäevadega õnnetust ega ühtegi
meditsiinilist abi vajavat
vahejuhtumit. Paraku selle
aasta veebruaris juhtus ühe
tsemenditehase
töötajaga
raske tööõnnetus. „Olles
juhtunut analüüsinud, ot-

sustasime parandada ohtlike
tööde tegemisel töötajate
instrueerimist ja riskihindamise kvaliteeti,“ selgitas
Einstein. „Lisaks töökohale
on oluline järgida ohutu käitumise põhimõtteid ka kodus ja sporti tehes.“
Seejärel sai sõna Kunda
Nordic Tsemendi keskkonnajuht Riin Kruusimägi,
kes tutvustas ettevõtte keskkonnaalaseid tegevusi. „Sel
nädalal peetakse ka meie
emaﬁrmas, HeidelbergCementis jätkusuutlikkuse nädalat Sustainability Week,
kus keskendutakse kestlikkuse nimel tehtavale tööle
ning kõigil meie töötajatel
on võimalus osa võtta virtuaalsetest töötubadest ja
veebinaridest,“ sõnas Kruusimägi. „HeidelbergCementis sai hoo sisse tore algatus
„Kestlik kontor“, kus kutsutakse kõiki kontoritöötjaid
oma
keskkonnajalajälge
vähendama, muu hulgas vähendama printimist, võtma
asju ringlusse, õigesti prügi
sorteerima ja töölahetuste
asemel pidama virtuaalseid
koosolekuid.“
Lisaks andis Kruusimägi

ülevaate ettevõtte keskkonnaalastest kohustumustest
ja koostööst loodushuvilisi koondavate organisatsioonidega, nagu BirdLife
International, Eesti Ornitoloogiaühing, OÜ Rewild,
Eesti Maaülikool ning Pärandkoosluste Kaitse ühing.
“Koostöös nende organisatsioonidega on meil 2021.
aastaks valmimas elurikkuse kavad, mille abil saame
meie karjäärialadel olevatele kaitsealustele liikidele
luua head elutingimused
juba kaevandamise käigus.”
Eesti Keskkonnauuringute Keskuse õhukvaliteedi
juhtimise osakonna juhataja
Erik Teinemaa andis ülevaate välisõhu olukorrast
Kundas ja Eestis tervikuna.
„Kundas ei ole õhukvaliteedi piirväärtusi kunagi ületatud ja välisõhu olukord on
võrreldav Tallinnaga. Samas
on välisõhk keemilise koostise poolest Kundas parem
kui Tallinnas,“ selgitas Teinemaa.
Keskkonnapäeva teises
pooles rääkis keskkonnaministeeriumi õhuosakonna
juhataja Heidi Koger „Õhusaasteainete vähendamise
programmist 2020-2030“.
Päeva lõpetas keskkonnaministeeriumi energeetika
nõunik Mart Raamat, kes
tutvustas innovatsioonifondi toetusi ja arendusi.
Kõigile osalejatele jagati Kunda Nordic Tsemendi
infolehte Tsemendiwabrik,
mida saab lugeda ka ettevõtte kodulehelt www.knc.
ee. Jälgi Kunda Nordic Tsemendi tegemisi ka Facebookist.
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Flexa Eesti AS 25. juubel
3. mail tähistas Flexa Eesti
AS oma 25 juubelit. Meiega oli tähistama tulnud nii
Viru-Nigula vallavolikogu
esimees Riho Kutsar, Kadrina vallavanem Kairit Pihlak
ning vallavolikogu esimees
Madis Viise. Lisaks oli peole kutsutute hulgas Flexa
Eesti AS esimene juht Aleksandr Nikolajev ja 1994 aastal ametis olnud Viru-Nigula
vallavanem Ain Tiivas, kellel oli omal ajal suur panus
Flexa tootmise rajamiseks
Viru-Nigulasse.
Soﬁa Rubina, kes taustaks
laulis, oli täiesti vaimustuses meie toodetest, millega
ta sai tutvuda enne lavale
tulekut ja temal jätkus palju häid sõnu nende kohta,
kuid kõlama jäi: „Te toodate
kunsti, mitte ainult mööblit!“
FLEXA EESTI AS

Taanis sündinud ettevõte on tänaseks kogu
oma tootmise kolinud Eestisse ja jõudsalt
vallutatakse välisriikide turge.
Flexa Eesti ASi emaﬁrma Flexa loodi
1972. aastal Taanis. Esialgu toodeti tagasihoidlikes tingimustes narivoodeid, ent
ettevõte hakkas kiirelt kasvama ja peagi
alustati ka ekspordiga. Kaaluti võimalust
laiendada oma tegevust Taanis, ent
peagi otsustati hoopis välismaal tootmise kasuks. Kui Eesti 1991. aastal iseseisvus, nägid taanlased siin võimalust ja
juba 1992. aastal osteti Lääne-Virumaal
Viru-Nigula vallas endine kartulihoidla,
mis plaaniti ehitada tehaseks.
Palgati esimesed töölised, kes hakkasid Taani spetsialistide juhtnööride järgi
kartulihoidlast tänapäevast puidutööstust
ehitama. Tegevust alustati siin 1994. aastal.
Ettevõtte tegevjuht Jens Gammelby sõnul toimub praegu tootmine ainult Eestis,
kuigi varem on tehaseid olnud lisaks
Eestile veel Taanis, Ameerika Ühendriikides ja Hiinas. Eestis on Flexal kaks

22. mail toimunud Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi Galal jagati ettevõtetele,
kes Indeksi läbisid, kuld-,
hõbe- ja pronksmärgiseid.
Kokku sai märgise 78 ettevõtet, nende seas ka Estonian Cell AS. Estonian Celli
tunnustati Vastutustundliku
Ettevõtte
kuldmärgisega
keskmiste ja suurte ettevõtete kategoorias.
Küsimustele vastab AS
Estonian Celli juhatuse liige
Siiri Lahe
Mis teeb Estonian Cellist
vastutustundliku ettevõtte?
Ettevõte on läbi aastate
panustanud nii kogukonna, töötajate, klientide kui
keskkonna heaks rohkem
kui pelgalt seadusenõuete

Foto: erakogu

täitmine.
Mis on Estonian Celli tulevikuplaanid?
Oleme just praegu lõpetamas 20 miljoni eurose investeeringute
programmi
elluviimist. Projekti käigus
rajasime uudse tehnoloogiaga aeroobse reoveepuhastuskompleksi, mis võimaldab merre suunata veelgi
puhtama heitvee ja kasutada

HUVITAV

tehast – Viru-Nigulas ja Kadrinas. Kahes
tehases kokku töötab 295 inimest. Kuigi tootmine toimub Eestis, asuvad kliendid pigem välisriikides. Gammelby ütlust
mööda müüakse Flexa tooteid praegu
enam kui 60 riigis üle maailma, peamised
turud on Euroopas ja Aasias, kus müüakse üle 90 protsendi Flexa toodetest. Üheks
põhimõtteks, mille alusel Flexa disainerid
tooteid loovad, on see, et mööbliese poleks
pelgalt ilus asi, mida vaadata, vaid see
peab olema ka praktiline ja toetama lapse
arengut.
Lastemööblit disainides üritatakse silmas pidada, et lapsel oleks oma toas hea
nii mängida, õppida kui ka magada. Disainerid teevad koostööd laste arengu
spetsialistide ja nõustajatega, et tulemuseks oleks midagi tõeliselt ainulaadset
ning kasulikku. Lapsetuba ja selles olevad
komponendid peaksid stimuleerima lapse
uudishimulikkust ja loomingulisust.

Estonian Cell pälvis tunnustuse

varasemast oluliselt vähem
elektrienergiat. Selle keskkonnainvesteeringu maksumus oli üle 5 miljoni euro.
Ülejäänud
investeeringud tegime puitmassitehase
seadmete laiendamiseks või
asendamiseks, et juba selle
aasta suvekuudel toota puitmassi väiksema keemia- ja
gaasikuluga ning sügisest
suurendada tootmismahte
ligikaudu 10%. Samm-sammult tootmismahtude kasvatamine ja seeläbi haava paberipuu Eestis väärindamine
on meie jätkuvaks sihiks.
Kuidas on tootmismahtude kasv seotud vastutustundlikkusega?
Haava paberipuud väärindades anname oma panuse
keskkonda, kuna tagame
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selle ringlussevõtu paberitööstuses esialgset lõpptoodet ka hiljem taaskasutava
ahela tulemusel. Lisaks
suurendame haava paberipuust puitmassi tootes selle
väärtust majandusele enam
kui 5 korda, võrreldes paralleelselt toimuva puidu ekspordiga.
Estonian Cell on suur panustaja meie kogukonda.
Miks on Estonian Celli
jaoks oluline kogukonna
jaoks olemas olla?
Head partnerlussuhted kohaliku kogukonnaga on eduka ja helge tuleviku alustala,
seda nii kogukonna kui ettevõtte jaoks.

Foto: erakogu

Päev täis akordionimuusikat

Pühapäeval, 26. mail oli Rakvere Gümnaasium akordionimängijate päralt. Akordionipäeva „Tiri ja tõmba II“
korraldajaks oli Rakvere Muusikakool, eestvedajateks
Margus Laugesaar ja Rita Mets. Eelmine samanimeline
üritus oli täpselt aasta tagasi. Siis mahtusime Rakvere
Muusikakooli saali, sest osales neli kooli: Rakvere Muusikakool, Tapa Muusika- ja Kunstidekool, Kunda Muusikakool ja Muusika- ning Kunstikool Kaur Rakverest.
Seekord oli üle Eesti kohale sõitnud akordionimängijaid koguni 13 koolist: Narvast, Viljandimaalt, Pärnumaalt, Tallinnast, Kehrast, Koerust, Sauelt ja mujalt.
Igal koolil oli ette valmistatud oma esinemiskava ja nii
kujuneski kontserdi kogupikkuseks 2 tundi väikese vaheajaga. Päeva lõpetas ligi 50-liikmeline ühendorkester,
kus mängisid kõrvuti õpilased ja õpetajad.
Kunda Muusikakooli esindasid sel suurejoonelisel üritusel Kevin Kirsipuu (II kl), Kert Kirsipuu (V kl), Karoli
Kool (V kl) ja Kärol Kirsipuu (VI kl). Vaatamata pikale pingelisele päevale, näitasid meie akordioniõpilased
oma esinemisel üles väga head keskendumisvõimet ja
esinemiskindlust. Õpetajana on mul nende üle hea meel!
Nii rohkearvulise kuulajaskonna ees me polegi varem
esinenud. Tegelikult on iga õnnestunud esinemine noorele muusikule oluline.
Tänusõnad korraldajatele, kelle töö tulemusena sujus
kõik ladusalt. Tahan tänada ka meid sõidutanud rõõmsameelset bussijuhti Rutti, kes kannatlikult ootas meie
tulekut kontserdilt, kuna üritus kestis planeeritust veidi
kauem.
MERIKE SUBAN,
KUNDA MUUSIKAKOOLI
AKORDIONIÕPETAJA

Aprill 2019

VNT
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Hea isik võib muuta mängu,
suurepärane isik muudab elu

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

OSTAB

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

Kunda rand uueneb hooajaks

Kunda ranna uuendamine on jõudmas lõpusirgele,
juuni lõpuks loodame kogu
inventari paika saada. Valminud on laudtee, paika on
seatud pingid ja prügikastid,
male- ja lauatenniselauad,
ehitatud parkla ning jalgade
pesemiseks mõeldud dušš.
Tulemas on veel uued infotahvlid ning turvakaamera.
Samuti on mitmeid kordi
sõelutud ranna liiva, et rannariba laiendada. Seda tegevust tehakse tulevikus kindlasti regulaarselt. Lisaks on
plaanis kokku riisuda liiva
sõelumise käigus purustatud taimestik. Viru-Nigula
vald soovib tänada toetajaid
ja koostööpartnereid, kes on

teinud võimalikuks ranna
ala korrastamise nii suures
mahus: Siberi Puidutöökoda
OÜ, Stora Enso Eesti AS,
Palmako AS, Lemeks AS,
Holmen Mets AS, Country
OÜ, Nordwood OÜ, Kunda-Auto AS, Kunda Sadam
AS, Kunda Nordic Tsement AS, Kiili Betoon OÜ,
Iriscorp Transport OÜ, Lajos AS, OÜ A.K.Buss, Raktoom AS, OÜ Puiduvedu.
Rajatised on kasutamiseks
kõigile, kuid hinnakem meie
ettevõtete panust ning käitugem loodud rajatistega heaperemehelikult!
HEIKO KÄLLO
KESKKONNASPETSIALIST

Kui treener tüdrukutega saali jõudis, oli mäng juba alanud. Jah, nii on juhtunud päriselt - riideid on tulnud vahetada bussis ning tossupaelad siduda servi vastu võttes.
Küllike Koha (pildil) käe all on treeninud kindlasti
kolmekohaline arv võrkpallitüdrukuid, kellel on harjumus kokku saada ja võrkpalliga seonduvat, kõike head,
ikka ja jälle meenutada. Seekordne kohtumine oli pikalt
planeeritud, kuna treeneril täitus ümmargune juubeliaasta. 8. juunil toimus pidulik Küllike Koha nimelise pingi
avamine Kunda Ühisgümnaasiumi ees ning see oli Kunda võrkpallitüdrukute austusavaldus ja üllatuskingitus
oma pikaaegsele treenerile.
Küllikese trennidest oleme saanud oma ellu kaasa mitmeid teadmisi, oskusi, kogemusi ja elutarkust, mis meid
tänaseni mõjutavad, näiteks me ei kaota kunagi – me kas
võidame või õpime. Kooliajal Küllikeselt saadud võrkpallipisikuga on nakatunud mitmed naised veel praegugi, mitmed trennist saadud südamesõbrannad on seda
tänaseni ning on ka neid, kes on leidnud tänu võrkpallile
oma elu armastuse.
Hea isik võib muuta mängu, suurepärane isik muudab
meie elu.
Meie eludes on Küllike olnud just suurepärane!
VÕRKPALLITÜDRUKUD

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

Kellukese lasteaia õppeaasta möödus
lõbusalt, tegusalt ja ettevõtlikult
KELLUKESE LASTEAIA PERE

Foto: Reti Kokk

Kunda Muusikakooli 55. juubel

7. mail tähistas Kunda Muusikakool oma 55. juubelit.
Selle tähtsa päeva puhul toimus Kunda Ühisgümnaasiumi saalis suur kontsert, kus esinesid peaaegu kõik muusikakooli õpilased ja õpetajad. Külalised said erinevate
solistide ja ansamblite esituses kuulata muusikat klassikast tänapäevani. Kontserdi lõpus olid üllatusesinejateks
Aseri Muusikakooli õpetajad, kes olid kingituseks kaasa
toonud ühe rahvaliku pilliloo.
IVI- LY SOOMRE

Kunda Muusikakooli lõpuaktus

4. juunil 2019 toimus Kunda Muusikakooli 53 lennu lõpuaktus. Lõputunnistuse sai 4 noort ning noorema astme
lõpetas 5 õpilast. Oli au anda välja lõputunnistus nr 300.
Heade kokkusattumiste tulemusel sai lõpetajaks nr 300
Andra-Marleen Mulla. Head suvepuhkust kõigile õpilastele ja kohtume sügisel.

LUULETUSED
KUI MA OLEKSIN
KOORIJUHT …
Kui ma oleksin koorijuht
Ma muusikas oleksin
haritud suht
Sest ei kujutaks ette ma
Et nooti ei oskaks lugeda
Ilmselt sellest oleks veel vähe
Mul silmis olema peaks säde
Mis aitaks sütitada leeki
Et noored ei kipuks diskoteeki
Vaid tuleksid laulma rõõmuga
Ja esineks ka lustiga
Valima peaksin repertuaari
Mis kõnetaks nii vanu
kui noori
Kuid õnneks ei ole ma
koorijuht
Ning vabalt saan
elu võtta veel, suht
NORA ARON,
KUNDA ÜGISGÜMNAASIUM,
7.A KLASS

VANAEMA SÜNNIPÄEV

Vanaema lahke, hea,
kutsub külla õige pea.
Hommikul tal juba rutt,
et pliidi peale panna pott.
Valmis tuleb teha söök
ja ka maitsev pidukook.
Külalisi tuleb palju,
et meenutada vanu nalju.
Ühel hetkel teatab memm,
kel sirge selg ja
reibas samm,
et jalad villi tantsitud,
pidu on nüüd lõppenud.
ANDRA-MARLEEN MULLA,
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUM,
7.A KLASS

Sellest õppeaastast on
lasteaed liitunud „Ettevõtliku kooli” võrgustikuga ja tegutsenud ka
ettevõtliku õppe kvaliteeditunnuse standardi
saavutamise nimel. Aasta algul seadsime eesmärgiks ettevõtlikkuse
arendamise, kujundades
lastes hoiakut tahan,
teen, suudan.
Lasteaias on toimunud palju
põnevat, kaasa arvatud laadad, mis on alati õnnestunud
heade lapsevanemate toel ja
osavõtul. Ka sel aastal toimunud mihkli- ja jõululaat.
Osalesime rahvusvahelisel
tantsupäeval “Tants tervi(s)
tab!”, lastega koos koristasime lasteaia loodusrada ja
tegime muud põnevat.
Suuremalt võtsime sel aastal ette jõuluetenduse ja Kellukese kevadkontserdi, kus
tantsude ja lauludega esinesid lasteaia kõikide rühmade
lapsed. Mõlemad üritused
olid rohkearvulised ja toredad.
Kellukese õpetajad Heli
Lauk, Veronika Rõkalova ja
Eda Kiili koostasid lastele
kodulooteemalisi õppematerjale koostöös Viru Instituudiga.
Proge Tiigri projektist
sai lasteaed uusi vahendeid
IT-õppe ja robootikategevuste mitmekesistamiseks.
Teine selle õppeaasta eesmärkidest oli planeeritum ja
põnevam õuesõppetegevus.
Oleme tervist edendav lasteaed ja seetõttu on oluline
palju õues viibida, hästi ja
tervislikult süüa ning liikuda.
Õppeaasta jooksul toimusid
spordipäevad sügisel, talvel

ja kevadel nii oma õuealal
kui ka staadionil, võtsime
osa üle-eestilisest liikumispäevast oma traditsioonilise tervisemaratoniga, kus
lapsed kõndisid koos oma
vanematega ümber lasteaia.
Sel aastal toimus juba
III Kellukese heategevusjooks, mille eesmärgiks oli
valla lastele, noortele ning
peredele tervisespordi ürituse korraldamine ja lasteaia
õpiõue vahendite täiendamine. Suur ettevõtmine sai
teoks tänu headele sõpradele, abilistele ja kohalikele
ettevõtjatele, kes meie tegemist toetasid. Viru- Nigula
kultuurikeskus ja Kristi Onkel kujundas ning tegi meile
selle aasta kuulutused. Tänu
Kunda Nordic Tsemendile,
Kohvik Saarepiigale, Lemeks Sadamatele, Kunda
Autole, Lontova Seikluspargile, OÜ Liliinale, Põdra
Pubile, Kunda Spordikeskusele, Estonian Cellile ja

Flexa Eesti ASile olid meil
auhinnad ja meened: karikad ja medalid, kingitused,
kinkekaardid üritustele ja
seiklusradadele,
kohviku
külastus, kirjatarbed lastele,
logodega meened, joogid,
šokolaadimedalid.
Liikumist hinnatakse meie
lasteaias väga – igal hommikul on hommikuvõimlemine, millega äratame veel
veidi unised lapsed ja õpetajad, et nende päev saaks
olema tegus ja ettevõtlik.
Pühendasime sel aastal
oma tegemistes tähelepanu
ka eesti keele aastale, seoses sellega toimusid mitmed
üritused: ettelugemispäev,
jututoad
raamatukogus,
muinasjutunädal eesti muinasjuttude ettemängimise jalugemisega ning emakeelepäeva pidulik tähistamine.
Läbi sisutiheda õppekava
ja põneva tegevuskava on
Kellukese lasteaia lastel ja
täiskasvanutel olnud tegus

Et trikid oleks turvalised
Mõned aastad tagasi kirjutas kohalik leht Kunda
rulapargist, kus saab sporti
maailmatasemel harrastada.
Ega ajakirjanik ole liialdanud. Rulapark on tõepoolest
koht, kus oma aega veedavad meeleldi nii harrastajad
kui ka ekstreemsportlased.
Politseinikuna on mul
hea meel kõrvalt vaadata, et
inimestele on loodud head
tingimused vaba aja veetmiseks, kuid hooaja alguses
tahan noortele ja nende vanematele turvalisuse põhitõdesid meelde tuletada.
Siin on mõned mõtted,
millele soovitan kasvõi korraks omaette mõelda või
oma lastega arutada:
Turvavarustus - oluline
on lapsele osta õige kiiver
ning reguleerida see lapse
peale vastavalt. Kui kiiver
on liialt suur või väga väike,
ei kaitse see pead, samuti ei
tohiks kiivri all hoida mütsi.
( Et kiiver ei vajuks silmadele ega kuklasse, on sellele
paigaldatud suurust reguleerivad rihmad, mida tuleb

vajadusel sättida). Värvivalikul valida pigem erksavärviline kiiver! Teie laps
teab kõige paremini, mis on
tema kiivri ajalugu- kui sellega on kukutud või seda on
jalgpalli mängus jalgpallina
kasutatud- siis selle kiivri
aeg on läbi, kuna ta ei täida
enam oma eesmärki, milleks
on kaitsta teie lapse pead.
Ratas - olenemata sellest, kas laps käib rulapargis
BMX – või tõukerattaga,
tuleks teatud aja möödudes
lasta mehhaanikul ratas üle
vaadata, ehk vajab mõni
mutter või polt remonti või
vahetust. Korras sõiduvahend tagab meeldiva ja ohutu sõidu.
Õiged riided - võimalusel laske lapsel selga panna
riided, millega on väiksem
võimalus kuhugi kinni jääda
ja seeläbi sattuda õnnetustesse.
Kaitsmed - kes lastest
tahaks endale tunnistada, et
on alles algaja, kuid lapsevanemad tunnevad oma lapsi kõige paremini ja peaksid

vajadusel soetama kaitsmed. Kui täpselt ei tea, kas
lapsele oleks neid vaja või
mitte, tehke tiir rulapargis,
sealt leiate vastuse.
Trikid olgu võimetele
vastavad! Esialgu ei ole
vaja proovida back ﬂippe
(saltosid), seega võiks alustada tasakaalu hoidmise liigutustest, vip´idest ja double
vip´idest.
Ilm - vihmase ilmaga ei
ole rulapark õige koht, kuna
märja ilmaga suureneb risk
sattuda õnnetustesse.
Prügi maha viskamine ei
ole esteetiline, lisaks suurendab see rulapargis sõitjate kukkumisohtu.
Rulapargi rambid on
ehitatud puitkonstruktsioonidele ning on seetõttu
on suitsukonide toppimine
konstruktsioonide
vahele
keelatud, samuti suureneb
tuleoht igast maha visatud
suitsukonist.
Parastamine ja varastamine ei ole aktsepteeritav - kui keegi on saanud
kahju või sattunud õnnetus-

ja tore aasta. Kellukese
lasteaia lõpetasid 25 väikest Mõmmide ja Sipsikute
rühma last. 30. ja 31. mail
toimusid lasteaias armsad ja
lõbusad lõpupeod, kus Siim
ütles (Ü. Kütseni sõnadega),
et “lasteaia lõpupeol ees on
kaunid lipsud ja selged uhked kniksud” ning Andri
lisas (P.Aasmäe sõnadega),
et “miljon asja lasteaias
vajab läbi uurimist, katsetamist, lennutamist, jõuga
järgi proovimist. Mõni asi
aga lihtsalt kõigest hingest
soovimist”. Laste arvates oli
tore koos mängida, laulda,
ujuda ja vahel kuulata Kiki
Mikit.
Ilusat kooliteed meie lõpetajatele!
Kaunist suve lasteaia perele ja headele koostööpartneritele!

se, tuleb juhendada oma laps
abi kutsuma. Kui laps näeb,
et kaaslane ei suuda ise abi
kutsuda, on näha verd, tuleks julgelt helistada 112.
Vahel piisab loomulikult
olukorra lahendamiseks ka
sellest, kui kaasatakse mõni
täiskasvanu.
Kõrvalised tegevused hoides kõrvaklappe kõrvas,
ei suuda laps keskenduda
trikkidele ning samuti ei
pruugi ta märgata abivajavat
kaaslast.
Alkohol ja sport ei käi
kokku.
Seinale kinnitatud reeglid ei ole mõeldud maha
tõmbamiseks, need on tutvumiseks ja täitmiseks, et
tagada noorte ohutu pargiviibimine. Kes veel ei tea,
siis trampidelt üksteise alla
lükkamine on lubamatu.
SIGRIT HANG,
RAKVERE POLITSEIJAOSKONNA
NOORSOOPOLITSEINIK
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Viru-Nigula valla haridustöötajate
õppereis Moldova Vabariiki
MEELI EELMAA

Valla koostöö sõprusmaaga sai rohkem
hoogu sisse 2018. aasta kevadel/suvel, mil
kirjutati alla koostöölepingud Gagauusia
Autonoomse Vabariigi,
Komrati piirkonna ja
Moldova Vabariigi,
Criuleni piirkonnaga.
Enne kohalike omavalitsuste
ühinemisi pidas Aseri vald
sõprussuhteid Gagauusiaga
ja Kunda linn Criuleni maakonnaga.
Koostööleping
hõlmab
eelkõige kultuuri-hariduse
ning spordivaldkonda. Esimesed sammud selles suunas
on astutud. 2018. aasta Kunda merepäevi külastas Criuleni rahvatantsutrupp ja meie
Viru-Nigula Maarjapiigad
käisid augustis Moldovas
esinemas
iseseisvuspäeva
üritustel.
Lisaks toimusid oktoobris
2018 meie vallas Moldova
Vabariigi päevad, mil tutvustasime inimestele riiki ja
tema traditsioone läbi kultuuri ja maitsete. Külas viibisid ka haridustöötajad Gagauusiast ja Moldovast, kes
tutvusid meie valla ja pisut
ka maakonna koolide/lasteaedade tegevustega.
2019. aasta kevadeks said
meie valla haridustöötajad
vastu kutse Moldova Vabariiki, et tutvuda sealsete haridusasutuste tööga. Kõige enam
jäi meie õpetajatele meelde
sealse maa laste rõõm ja siirus näiteks oma rahvuslaulude ja -tantsude esitamisel.
Meie õpilased esinevad tihtipeale tagasihoidlikult ja pigem kohusetunde, mitte esinemisrõõmu pärast. Koolide
välimus ja mööbel/tehnika
on kohati nõrgemal tasemel
kui meil kuid ka seal tegeletakse aktiivselt erinevate
projektidega ja luuakse tänu
neile paremaid tingimusi.
Õppereisil olid kaasas ka
Kunda
Ühisgümnaasiumi
õpilased Kent Kerner ja Karina Jakovleva.
Kent Kerner: Õppereis

Fotod: Riho Kutsar

Moldovasse oli ääretult põnev ja silmaringi avardav.
Kui teistel delegatsiooniliikmetel tekkis mõne koha või
esemega tore äratundmise
rõõm, siis meie Karinaga nägime tükikest sellisest maailmast, kus me kunagi ise elanud ei ole. Samas püüavad
nad olla võimalikult uuenduslikud. Kõikide asutuste
külastused oli toredad, kuid
enim jäi meelde Criulenis
lütseumi külastamine. See oli
tore ja kohtutud inimestega
oleme internetiteel kontakti
hoidnud. Moldova muljetest
ei saaks kuidagi välja jätta
nende toitu ja kööki – suurepärane ja imemaitsev! Ma
arvan, et Moldova on selline sihtkoht, kus vähemalt
üks kord elus võiksid kõik
võimalusel ära käia. Sära ja
rõõm nende silmades jätab
ka ennast pikemaks ajaks särama – soovitan kõigile!
Oma meenutusi ja kogemusi jagavad ka Aseri Kooli
direktor Eha Polluks ja Kunda lasteaed Kelluke juhataja
Tatjana Vallaste
Eha Polluks: Tore oli tutvuda Moldovas külastatud
koolidega, kus meid väga
soojalt vastu võeti. Eriti

hakkas silma ja soojendas
südant õpilaste kontserdid.
Nad esinesid tempokalt ning
tõelise uhkusega kandsid
ette oma rahvuslikke laule
ja tantse. Sära laste silmades
ja uhkusega esitatud rahvuslikud palad tekitasid veidi
kadedustki, meil võib sellist
emotsiooni näha/tunda laulukaare all. Kindlasti arendame
sõprussidemeid Gagauusia
kooliga ja õpime teineteist
paremini tundma. Kogemuste vahetamine rikastab
koolielu ja sõprus Moldova
kooliga avardab meie laste
silmaringi.
Tatjana Vallaste: Reis oli
väga huvitav ja hariv. Külastasime mitmeid koole ja lasteaedu ning tutvusime nende haridussüsteemiga, mis
mõneti erines meie omast.
Muidugi sain suure elamuse
laste üliemotsionaalsest ja
säravast esinemisest. Säravate silmadega julged lapsed.
Reisi üheks eesmärgiks oli
ka koostöölepingu sõlmimine Kunda lasteaia ja Komrati
lasteaia vahel.
Loodan, et meie koostöö
saab olema mõlemale poolele rikastav ja kogemusi
pakkuv. Pikaajalise tööko-

gemuse ja seal nähtu põhjal
võin öelda, et meil on palju
erinevusi, kuid ka palju ühist
ja meil on, mida teineteiselt
õppida.
Tänan kõiki vastuvõtjaid
väga meeldiva ja sõbraliku
vastuvõtu eest.
Sügiseks on koostööprojekti raames planeeritud ühis
noorteprojekt, mis hõlmab
Läti Vabariiki Dobele maakonda, Moldova Vabariiki
Criuleni maakonda ja Viru-Nigula valda. Viru-Nigula Avatud Noortekeskus on
esitanud taotluse Euroopa
Solidaarsuskorpusele, korraldamaks
rahvusvahelist
noortevahetust.
Positiivse otsuse korral kohtuvad
septembri viimasel nädalal
Viru-Nigula vallas noored
meilt, Moldovast ja Lätist.
Tegemist on esimese sammuga rahvusvahelise koostöö korraldamisel. Oleme
tänaseks kokku leppinud,
et järgmise etapina toimub
analoogne kohtumine Dobeles, Lätis ning tõenäoliselt
augustis arutame oma partnerorganisatsioonidega järgmisi samme.

Kunda Ühisgümnaasium ja tervislik toit
„Tervislik toit on vaimse ja
füüsilise tervise alustala“–
sellise nimega oli Kunda
Ühisgümnaasiumi 5. klassiga läbiviidud projekt, mille
eesmärkideks oli õpilastele
läbi praktiliste tegevuste
õpetada koostama hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi
menüüd, järgides tervisliku ja tasakaalustatud toidu
põhimõtteid. Anda teadmisi
eelarve koostamisest, poest
toiduainete valimisest ning
rahaga toime tulemisest.
Õpilaste lemmiktegevus oli
projekti jooksul muidugi
praktiline toidu valmistamine.
Kahe kuu jooksul said
õpilased teha toorsalateid,

Projekti naljanurk

magustoite, salateid, suppe,
hautisi, lahtiseid pirukaid
ja küpsetisi. Hõrgutisi said

maitsta nii õpetajad kui
ka õpilasesinduse liikmed.
Õpilaste lemmiktoiduks sai

Caesari salat.
Projekti tegevusi viisid
läbi Kairi Lusti, Ruth Kaljund, Luule Raam, Kaido
Kukk ja Gunnar Roov, lõimides omavahel erinevaid
aineid: ettevõtlus- ja projektiõpet, inimeseõpetust, tehnoloogiaõpetust, arvutiõpetust ja muidugi kodundust.
Õpilased Karin ja Triinu
kirjutasid projekti kohta nii:
„Mõne söögi tegemisega oli
natuke raskusi, kuid õpetaja
aitas meid. Õpetaja Gunnariga võrdlesime toidupoodide hindasid. Kaidoga tegime
blogi. Meie arvates oli see
projekt väga lahe!“
KAIRI LUSTI
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TASUB TEADA
Kaubandusettevõtted kutsuvad noori tööle

Kumb meil siis on, töökäte puudus või tööjõupuudus,
võime küsida viimaste nädalate arutelude põhjal. Kaubandussektoris on igatahes inimesi kõvasti puudu, mis teeb sellest sektorist just noorte jaoks suurepärase hüppelaua edasiseks karjääriks.
Näiteid ei tule kaugelt otsida. Stockmanni tänane ﬁnantsja IT-arenduse juht alustas 15 aastat tagasi samas kaupluses
klienditeenindajana. Circle K klienditeeninduse juht tuli 25
aastat tagasi tööle bensiinijaama. Suur osa kaupluste juhatajatest on alustanud müüja või kassapidajana ja seda vaid
mõni aastat tagasi.
Noored tahavad töötada, taskuraha teenida ning mis peamine – kogemusi omandada. Õpilasmaleva kohad saavad
igal aastal täis loetud tundidega. Julgustan noori pöörduma
kodulähedastesse kaubandusettevõtetesse ja uurima, milliseid võimalusi suvel töötamiseks pakutakse.
Suurimad vabade kohtade arvud on suvetööks toidukaubanduses, suurtes jaekettides. Ka R-Kiosk, Circle K ja teised mugavuspoed-tanklad võtavad suvel suure hulga noori
tööle. Rõiva-, büroo- ja ehituskaubanduses, kus töötajate
arvud väiksemad, on ka vabu ametikohti suvetöölistele vähem, ent vajadus abikäte järele on ka seal.
Mida noored kaubanduses teha saavad? Suvetöödena pakutakse eelkõige kaupade väljapanemist riiulitesse, klienditeenindust ja tööd laos (vastuvõtt, komplekteerimine jms).
Väiksemates kauplustes ja tanklates saab teha väga erinevaid töid, sest igaüks on ühemeheorkester, kui meeskond
on pisike. Alkoholi või tubakat müüvates kauplustes saavad
kassas tööd vaid täisealised. Mujal oodatakse noori juba
15-16-aastaselt.
Kaubanduses töötamise plussiks on ka paindlik töökorraldus ja graaﬁkud – lemmikfestivalile ei pea töö pärast minemata jätma, sest tööpäevad ei ole üheksast viieni. Paljudele
noortele meeldib teha paar korda nädalas pikki vahetusi ja
saada siis mitu vaba päeva järjest. Teine tahab töötada paar
tundi ja hommikuti. Erinevad variandid on võimalikud.
Mida saab suvetöö pakkumisest kaupmees? Lühiajaliselt
on iga suvetöötaja mõte asendada puhkavat tavatöötajat.
Aga pikaajaliselt on alati lootus, et noorele organisatsioon
meeldib ja ta soovib sügisel tööd kooli kõrvalt osa-ajaga
jätkata. Kui klapp on vastastikune, järgneb sellele sageli karjäär organisatsioonisiseselt. Või vähemalt võimalust
veel paar järgnevatki suve samas kaupluses tööl käia, säästes niiviisi kaupmeest, kes ei pea uusi inimesi nullist välja
õpetama.
Kaubandusettevõtete kogemus näitab, et noored teevad
tööd hea meelega. Meie sektori tööandjad pööravad noortele töötajatele aina enam tähelepanu, võimaldades paindlikke töögraaﬁkuid ja väljaõpet. Ühest suvisest tööotsast võib
saada lihtsalt toreda kogemuse ja uue arvuti või jalgratta
raha, kuid siit võib alguse saada ka rahuldust pakkuv karjäär.
Infot suvetöökohtade kohta kaubanduses leiab Kaupmeeste Liidu kodulehelt: /https://kaupmeesteliit.ee/tulekaubandusse/suvetoo-kaubanduses/

NELE PEIL,
EESTI KAUPMEESTE LIIDU TEGEVJUHT
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L, 22. juuni kell 19 Kunda külaselts
Kunda küla jaanipäev
L, 22. juuni kell 21 Aseri rahvamaja
Aseri jaanipäev
P, 23. juuni kell 19 Viru-Nigula Vabadussõja mälestussamba juures
Kaitseliidu pidulik rivistus, võidutule jagamine
P, 23. juuni kell 20 Mahu rand
Viru-Nigula valla jaanituli ansambliga Mahavok
N, 27. juuni Laulupeotuli Viru-Nigula vallas
P, 7. juuli kell 9 Rannu park
Põhjaranniku suvelaat
L, 13. juuli kell 11 Kunda kirik
Oikumeeniline jumalateenistus
L, 13. juuli Kunda rand
Mere- ja perepäev
L, 20. juuli Aseri
Ebahariliku muusika festival
L, 3. august Aseri
Aseri rannapidu
L, 10. august kell 15 Mahu rand
Pilliroofestival ja simman ansambliga Untsakad
T, 20. august Kunda Tsemendimuuseum
Salongiõhtu
L, 24. august kell 11 Viru-Nigula kirik
Palverännak Maarja kabeli juurde
L, 31. august Viru-Nigula vald
Kodukohvikute päev ja muinastulede öö
L, 31. august kell 21 Kunda rand
Eesti mereluulepidu

Hambaarst: tooge lapsed kontrolli enne, kui tekivad probleemid
Öeldakse, et lapsed on kodu
peegel. Viimsi Hambakliiniku arsti Martin Lauki sõnul
vajavad tervemate hammastega lapsed, kelle kodus toitumisharjumused ning suuhügieen paigas, vaid rutiinset
hambaarsti juures kontrollis
käimist kord aastas. Eestis on
kahjuks laste suuhügieeniga
lood halvad.
„Näeme iga päev, et vanemad tulevad lastega hambaarsti juurde alles siis, kui
on valu või muu mure, näiteks piimahammaste vahetumisega. Vähestel juhtudel
pannakse lapsele ennetavalt
aeg rutiinseks kontrolliks.
1-3-aastaste laste puhul peaks
seda tegema esimese hambaarsti kogemuse saamiseks,
kuid kahjuks esineb ka juba
siis hammastega probleeme,“
ütleb Lauk.
„Oleme täiskasvanutegi
ravi puhul täheldanud, et Eestis on hambaravi üldtervisest
lahus, suuhügieeni tähtsust ei
rõhutata piisavalt ja inimestel
pole maast madalast sisseharjunud rutiinset suutervise
eest hoolitsemise harjumust.
Laste hammaste eest hoo-

litsemine peab algama juba
esimeste hammaste tulekuga
ning kuni täiskasvanueani
lasub just lapsevanemal kohustus lapse hea tervise eest
hoolitsemisel. Vähemalt kord
aastas peaks vanemad oma
lapsed ka hambaarsti juurde
kontrolli viima,“ ütleb Viimsi
Hambakliiniku tohter.
Korraliku suuhügieeni rutiin koosneb kaks korda päevas vähemalt kaks minutit
järjest hammaste pesemisest
ning hambavahede puhastamisest hambaniidiga, mis
on jäävhammaste puhul elementaarne tegevus. Kindlasti
tuleb laste toitumise puhul
järgida põhimõtet, et süüak-

se söögiaegadel ning lastakse hammastel söögikordade
vahepeal puhata, mille jooksul saab suuõõne normaalne
ph-tasakaal taastuda. „Söögikordade vahe peaks olema
vähemalt kolm tundi. Peale
igat söömist tuleks suud veega loputada, et toidujäägid
hammaste vahelt välja saada,“ selgitab arst.
„Kuna täiskasvanute seas
on palju neid, kellel on hirm
ja mälestused nõukogudeaegsest hambaravist, siis
võime vaid oletada, et laste
hammaste eest hoolitsemine jääb neis peredes seetõttu
tagaplaanile. Vanemate enda
suuhügieen ei ole tasemel

KAS TEADSID, ET?
Hambakliinikutes, millel on laste hambaravi leping Eesti
Haigekassaga, on alla 19-aastaste laste hambaravi külastus tasuta või 5-eurose visiiditasu eest. Lapse suuhügieeni eest hoolitsemisele kulub kuus samuti vaid umbes 5€,
mis on võrreldav ühe kinopileti maksumusega.
Kulutused korralikule suuhügieenile 12 kuu jooksul:
Mehhaaniline hambahari - 6 tk (ca 4€) = 24€
Hambapasta - 4 tk (ca 5€) = 20€
Hambaniit - 4 tk (ca 2,5€) = 10€
Kokku 54€, ehk ühes kuus 4,50€

ning hambaarsti juurde minnakse ainult siis, kui häda
käes,“ toob tohter paralleeli.
„Näeme iga nädal väikesi
patsiente, kelle vanem toob
ravile alles siis, kui augud
on sügavad, hammas vajab
juureravi ning sellisel juhul
tuleb lapsega käia hambaarsti
juures ehk koguni 3-4 korda
ning teostada ravi tuimestusega, et vältida valu. Sarnane
käitumismuster, pole ime, et
lapsel tekib hambaarsti juures
käimisele vastumeelsus juba
lapsepõlves,“ mõistab arst.
„Oleme käinud ja kindlasti
käime ka edaspidi lasteaedades ning koolis suuhügieeniteemalisi mängulisi loenguid
andmas, mille kaudu ennetada laste hirmu hambaarsti
ees ning õpetada õiget suuhooldust. Tihtipeale kuuleme
loengute tagasisidena, kuidas
laps kodus ise hambaarsti
juurde minekut nõuab, kuna
loeng jättis talle hea emotsiooni. Usume, et taolise ennetustööga saab nii mõnegi
väikese patsiendi pere õigele
teele suunata,“ ütleb Martin
Lauk.

Marutaud on surmav, kuid 100% ennetatav
Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid
selle staatuse säilitamiseks
on oluline roll lemmikloomade vaktsineerimisel.
Veterinaar- ja Toiduamet
(VTA) teostab kaks korda
aastas metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist,
kuid ka koerad ja kassid
peavad olema vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaup rõhutab, et lemmikloomad peavad olema
regulaarselt vaktsineeritud.
„Haiguse
ärahoidmiseks
tuleb pöörduda loomaarsti
poole ning lasta vähemalt
kord kahe aasta jooksul kass
või koer marutaudi vastu

vaktsineerida.“ Vaktsiin on
kõigile tasuta. „Riik toetab
marutaudivastast
vaktsineerimist tagades volitatud
veterinaararstidele vaktsiini
ning süstiks vajalikud vahendid,“ lisas Kaup.
Marutaud on levinud meie
naaberriigis, samuti on sellel
aastal marutaudi juhtumeid
olnud Poolas, Rumeenias
ja Türgis. Eelmisel aastal
tuvastati juhtum Leedus.
„Kuna inimesed reisivad
palju, siis võib juhtuda, et
haigus tuuakse kaasa välisriigist.“ Marutaudist tingitud inimeste surmajuhtumid
on suures osas seotud koerahammustusega. „Käesoleval
aastal oli juhtum Norras,
kus suri noor naine, kes oli

Moodustage 3-liikmelised võistkonnad ja tulge
osalema suvisel rannavolle turniiril Kunda rannas:
1. etapp – K, 3. juuli kell 18.00
2. etapp – K, 17. juuli kell 18.00
3. etapp – K, 31. juuli kell 18.00
4. etapp – K, 14. august kell 18.00
5. etapp – K, 28. august kell 18.00
Üldkokkuvõttes lähevad arvesse nelja parima etapi tulemused.
Parimatele auhinnad!
Lisainfo:
Küllike Koha / +372 514 8051 / kyllike.koha@mail.ee
Ainar Sepnik / +372 5343 1400 / ainar.sepnik@viru-nigula.ee

välisriigis koeralt hammustada saanud ning tagasi kodumaale naastes diagnoositi
marutõbi,“ selgitas Kaup

marutaudi ohtlikkusest.
VTA

HARLES KAUP ANNAB SEITSE SOOVITUST,
KUIDAS MARUTAUDI ENNETADA:
1. Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi vastu. Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta
jooksul.
2. Ära lase oma loomi hulkuma.
3. Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
4. Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi
puutuda, isegi siis, kui nad näivad sõbralikud.
5. Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest loomaarsti.
6. Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti
või perearsti poole.
7. Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise reegleid.
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29. Kunda linna jooks toimus taas

SPORT

Foto: Ainar Sepnik

Meie valla
motosportlased
Kiviõli
motofestivalil

8.-9. juunil toimus Kiviõli motofestivali raames
külgvankritega
MM-etappi.
Maailma
parimate sõitjatega võtsid mõõt ka meie valla motosportlased Gert
Gordejev / Keit Kivaste.
Mitu aastat võistlusspordist eemal olnud
krossipaar on teinud
eduka comeback’i. Finaalsõitudesse pääsenud
30 ekipaažist saavutasid
Sidecarteam Gordejev/
Kivaste mõlemas võistlussõidus tugeva 12.
koha ning etapi kokkuvõttena teeniti 10.
koha punktid. Tehnilise
probleemiga teises sõidus ebaõnnestunud Eesti-Läti krossipaar Varik/
Daiders jäid napilt meie
meeste seljataha, kuigi
hooaja tulemuste põhjal
loodeti koduetapil poodiumile tõusta.
Palju õnne, Kiviõli
MM-etapi parimad eestlased olid Viru-Nigulast
– Gert Gordejev ja Keit
Kivaste! Meie ekipaaži
tulemus on seda hinnatavam, kuna motokrossi
sõidetakse täiskohaga
päevatöö kõrvalt. Lisaks
tuleb tegeleda toetajate
leidmise ja võistlustehnika ettevalmistusega.
Eelnevat silmas pidades
on saavutatud tulemus
kiitust väärt.
AINAR SEPNIK,
SPORDIJUHT

Jooksusari
algab taas

Lääne-Virumaa
jooksusari on teist hooaega
edukalt alustanud, kaks
esimest etappi Kadrinas
ja Kundas olid aktiivse
osavõtuga.
Kutsume Sind kindlasti osalema meie valla
etappidel, mis toimuvad
augustis ja septembris:
20. Viru-Nigula rahvajooks – pühapäeval, 11.
augustil Viru-Nigulas
21.
Aseri
Savijooks – reedel, 6. septembril Aseris
Lisainfot etappide ja
registreerimise
kohta leiad veebilehelt
www.nelson.ee
VNT

26. mail toimus 29. Kunda
linna jooks. Teist aastat järjest kuulus jooks Lääne-Virumaa jooksusarja, olles ka
sel aastal sarja 2. etapp.
Sportlik päev Kunda linna
staadionil meelitas kokku
palju rahvast. Traditsiooniliselt alustati kõige noorematest ning jooksupäev algas täpselt keskpäeval, kui
100m jooksust võttis osa 41
väikest jooksusõpra. Noorim osaleja oli veidi vanem
kui aastane Eliise Kiis Aasperest. AS Flexa Eesti poolt
andsime noorimale osalejale
üle eriauhinna.
Erineva pikkusega laste distantsid vahemikus
100m–800m joosti linna
staadionil. Kõikidel distantsidel käis tõsine mõõduvõtt
kohalike ja mujalt tulnud
väikeste spordisõprade vahel. Iga distantsi kolm parimat tüdrukut ja poissi said
tunnustatud ilusate karikate
ja auhindadega, mille pani
välja AS Estonian Cell. Eraldi tunnustati Viru-Nigula
valla kiiremaid. Kokku sai
laste distantsidel kirja tulemuse 150 osalejat, mis on
väga tubli tulemus. Kiitus
kõikidele, kes andsid enda
panuse ja koos pereliikmetega üritusest osa võtsid!
Korraldaja rõõmuks õnnestus lastejooksud ja nen-

Foto: Reti Kokk

de autasustamine lõpetada
enne, kui hoovihm Kundasse
jõudis. Vahetult enne jooksusarja arvestusse minevat
1,8 km noortejooksu algas
üsna tugev vihmasadu, mis
pani jooksjad kindlasti proovile. Õnneks osalejate arvu
vihmasadu ei mõjutanud ja
tublid tervise- ja spordisõbrad olid ilusti stardis.
1,8 km noortejooksul tegid
hea tulemuse RSK sPORTKUNDA noored korvpallurid, kes nii tüdrukute kui
ka poiste arvestuses jõudsid
esikolmikusse. T16 klassis
saavutas Kaili Jagant 3. koha
(aeg 7:10.05), P16 vanuseklassi 2. koht kuulus Rauno
Saarele (aeg 6.25:5).
Põhijooksu 8,8 km distantsile läksid jooksjad mõnusas

vihmasajus, mis saatis jooksjaid suurema osa distantsist.
Üldvõidu osas tehti sotid
kohe alguses selgeks. Esmakordselt Kundas jooksnud
Mark Abner (Treeningpartner Sportland) läks konkurentidelt juba esimesel kilomeetril eest, võitja aeg oli
29:52.1. Teise koha saavutas
Sparta spordiklubi esindav
Kundast pärit jooksja Peep
Jalakas (aeg 30:50.6), kes on
viimastel aastatel tegelenud
regulaarselt jooksutreeningutega. Peebu vorm on niivõrd hea, et maratonijooksu
isiklik rekord on viidud alla
3 tunni. 3. koha saavutas
M40 vanuseklassi võitja,
läänevirulane Rakvere KJK
ViKe esindaja Andrus Lein
(aeg 31:06.9).

Jättes kõrvale tipud ja analüüsides jooksjate üldist taset
viimastel aastatel, siis end
harrastajaks pidav artikli autor saab isiklikust kogemuse
põhjal kinnitada, et konkurents on tugevnenud. Põhidistantsil osales sel aastal 90
jooksjat, neist 60 mehed ja
30 naised – eelmisel aastal
oli kokku 57 jooksjat. Tänu
sobilikule ilmale ja veidi paremale vormile õnnestus mul
joosta 2:07 min kiiremini,
kuid üldkoht langes märgatavalt (2018/16. koht, 2019/24.
koht) – nõrgem koht teeb
mulle korraldajana rõõmu,
sest hoolimata paremast
ajast, on aina enam osalejaid
leidnud tee Kundasse.
Naiste arvestuses võitis
esmakordselt samuti läänevirulane Elis Lillmets
(Rakvere KJK ViKe) ajaga
32:56.9. Teine oli Liis-Grete
Arro (Täppsportlased, aeg
34:15.4) ja kolmas läänevirulane Moonika Pilli (aeg
35:10.1). Naiste arvestuses üldkokkuvõttes 4. koha
saavutas Aseri jooksja Irina
Savinitš, kes oli meie valla
kiireim naine (aeg 37:06.9).
29. Kunda linna jooksul sai
tulemuse kirja 150 noort, lisaks 90 jooksjat põhidistantsil ja 18 kõndijat kahe distantsi peale. Lõpuprotokollis
on 258 osaleja tulemused,

mis üsna heitlikust ilmast
hoolimata on korraldaja hinnangul väga tubli tulemus.
Oleme väga rõõmsad, et lisaks kohalike osas taas populaarsust kogunud üritus on
tänu jooksusarja loomisele
meelitanud kohale palju tervisesportlasi üle Eesti.
Soovime tänada kõiki, kes
aitasid kaasa ürituse läbiviimisel (sh Viru-Nigula valla majanduskeskus, Kunda
Spordikeskus, Kunda ÜG
noored, vallavalitsuse ametnikud ja teised vabatahtlikud). Eriline tänu ürituse
suurtoetajale – AS Kunda
Nordic Tsement. Olulise panuse auhinnalaua katmisel
andsid AS Estonian Cell, AS
Flexa Eesti, Krone Scanbalt
OÜ, Lammasmäe Puhkekeskus OÜ, Põdra pubi ja Kunda Spordikeskus. Üritusele
saadi rahalist toetust Eesti
Kultuurkapitalist.
Ootame kõiki Lääne-Virumaa jooksusarja järgmistele
etappidele. Meie vallas toimub 11. augustil jooksusarja 4. etapp, 20. Viru-Nigula
rahvajooks, mida korraldab
SK Running.
AINAR SEPNIK,
SPORDIJUHT

Aseris XXIII suvemängud kujunesid edukaks
1. juunil viisime läbi Aseris
järjekorras juba kahekümne
kolmandad suvemängud. Igal
aastal juuni alguses korraldatavad Aseri suvemängud on
kujunenud üheks Aseri spordi
suurürituseks. Suvemängud
toovad Aserisse palju tänaseid ja endisi spordipisikuga
nakatunud inimesi, suur rõõm
on alati nendega kohtuda.
Nagu 23 aastat tagasi, nii ka
seekord alustasime hommikul kell 6 kalapüügiga ning
keskpäeval alustasime vabaajakeskuse ees ja staadionil
ülejäänud spordialadega.
Kokku oli osalejaid suvemängudel ligikaudu 250. Täname kõiki ja soovime sportlikku suvepuhkust!
TULEMUSED:
KALAPÜÜK
Mehed: I koht Jüri Šipilov, II
koht Gennadi Žuravljov, III koht
Sergei Pelepelin.
Kõige pikema kala (40 cm)
püüdis Jüri Šipilov
Naised: I koht Olesja Pelepelina, II koht Maria Špilova, III
koht Natalja Jeﬁmova
Lastest oli parim Gleb Jemeljanov
LAUATENNIS
Üksikmäng Artur Koptelkov
Paarismäng I koht Vjatšeslav Andrejev – Kristina Andrejeva, II koht Artur Koptelkov – Valerie Lonski, III koht
Alesya Lonski – natalia Peetso
TÄNAVAKORVPALL
I koht võistkond „korjused“:
Martin Korjus, Kristjan Korjus,
Rain Korjus, Ott Sellis.
II koht võistkond „MHV“:
Märt Raam, Viktor Engelbrecht,
Hendri Engelbrecht.
III koht võistkond „Nigula“:

Toomas Hain, Marko Murro,
Janno Uukivi, Erko Noorma
Lapsed: Karl Pintmann, Romet Pung, Kristjan Veldi
Sopsuvõistlus: Teet Reisi,
Aleksandr Gabitov, Roman
Hiisku
KIVIVISE (104 viskajat)
Mehed: IEgert Malts 20,85, II
Toomas Hain 18,0, III Artjom
Pelepelin 17,10
Mehed /veteranid/: I Marko
Murro 18,30, II Sergei Tovašov
14,10, III Teet Reisi 13,40
Naised: I Anna Romanenko
11,0, II Viktoria Abdussaljamova 9,43, III Moonika Rohesalu
9,30
Naised /veteranid/: I Evelyn
Vassiljeva 10,18, II Diana Steklova 9,42, III Ljudmilla Nikonorova 8,70
KUULITÕUGE
Mehed: I Egert Malts 11,40, II
Toomas Hain 10,75, III Rainis
Orav 10,59
Mehed/veteranid/: I Marko
Murro 9,18, II Eduard Rõžov
8,45, III Argo Korjus 8,40
Naised: I Anna Romanenko
9,80, II Maris Saaver 7,19, III
Natalja Jeﬁmova 6,94

Naised /veteranid/: I Diana
Steklova 6,70, II Ljudmilla Nikonorova 6,50, III Marina Volkova 6,49
JOOKS
Mehed: I Alex Tarionov, II
Mark Männiste, III Ilja Jakovlev
Mehed /veteranid/: I Alar
Peek, II Rain Korjus, III Eduard
Rõžov
Naised: I Alisa Käär, II Kairi
Järvetar, III Angelika Borunova
Naised /veteranid/: I Marina
Volkova, II Svetlana Abdussaljamova, III Evelyn Vassiljeva
Tüdrukud 11 ja nooremad: I
Kirke Arro, II Valerie Lonski, III
Soﬁa Gontšarenko
Poisid 11 ja nooremad: I
Ivan Ivanov, II Kirill Koskor, III
Markkus Kesa
JALKADARTS (129 osalejat)
Mehed:I Aleksander Jušins-ki
97 p, II Jüri Šipilov 64 p, II Leho
Pung 64 p, III Fred Juuse 63 p
Naised: I Marina Volkova
62 p, II Irina Savinitš 49 p, III
Evelyn Vassiljeva 47 p
Lapsed: I Kert Vassiljev 90 p,
II Akim Sutškov 70, III Roman
Nikonorov 62

KAUGUSHÜPE (74 osalejat)
Mehed: I Kristjan Penek 5,15,
II Roman Hiisku 4,88, III Maksim Ratšugin 4,82
Mehed /veteranid/: I Teet
Reisi 4,17, II Marko Murro 4,17,
III Eduard Rõžov 3,61
Naised: I Angelika Borunova
3,41, II Kairi Järvetar 3,38, III
Alisa Käär 3,15
Naised /veteranid/: I Svetlana Abdussaljamova 2,73, II
Marina Volkova 2,56, III Evelyn
Vassiljeva 2,52
KAUGUSHÜPE /lapsed/ 11 a
ja nooremad
Poisid: I Kirill Koskor 3,35, II
Uku Korjus 2,90, III Gleb Jemeljanov 2,82
Tüdrukud: I Kirke Arro 3,02,

II Soﬁa Gontšarenko 2,40, III
Valerie Lonski 2,37
JALGPALL
I Viru-Nigula 6 p, II Aseri mix
(mehed/poisid) 3 p, III Aseri
poisid gang 0 punkti
NOOLEVISE (137 osalejat)
Lapsed: I Anželika Jušinski 98
p, II Jüri Eskor 90 p, III Sebastian Noormaa 87 p
Naised: I Maris Saaver 102 p,
II Olga Troﬁmova 99 p, III Elisabeth Simoniš 92 p, III Triinu
Rohesalu 92 p
Mehed: I Juho Põld 126 p, II
Kaljo Männiste 122 p, III Fred
Juuse 109 p

10 VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
XXI MERE- JA PEREPÄEV KUNDA RANNAS
KULTUURIPROGRAMM
LAUPÄEVAL, 13. JUULIL 2019
10.00 – 19.00 Laat rannas
11.00−15.00 Kunda sadam avatud külastajatele, ekskursioon Wambola laeval, sadamatehnika näitus
12.00-16.00 Maanteeameti infotelk
12.30-16.00 MTÜ Aasukalda Vabatahtlikud Päästjad ja
Ida päästekeskus
12.00-17.00 Lasteprogramm
12.00-18.00 Spordiprogramm
12.00 XXI Mere- ja perepäeva pidulik avamine sadamas
12.45 Päevajuhi ülevaade programmist peoplatsil
13.00 Tallinna Tuletõrjeühingu Puhkpilliorkestri kontsert
14.00 Esinevad naisrahvatantsurühmad Keikal ja Kõkutajad
15.00 Räimeküpsetamise konkurss
15.30 Esineb folkloorirühm Leedust
16.00 Esinevad Viru-Nigula valla laste tantsurühmad
17.00 Esineb folkloorirühm Leedust
17.30 Esinevad Viru-Nigula valla rahvatantsijad
18.00 Räimeküpsetamise konkursi autasustamine
18.30 Esinevad Viru-Nigula valla rahvatantsijad
19.30 Esinevad Alima tantsustuudio tantsijad
20.00 Esinevad Viru-Nigula valla rahvatantsijad
21.00 Lõkketule süütamine rannas
21.30 Esineb ansambel Fantaasia
22.15 Esineb Latin-Dance show-trupp Panter
22.30 Esineb ansambel Shanon
00.00 Esineb ansambel Fantaasia
02.00 Head ööd, Kunda rand!
Päevajuht Margus Grosnõi
Päevapilet 5 eurot, eelkooliealistele tasuta
Merepäeva bussid sõidavad linnast randa ja tagasi
Rohkem infot: www.kundalinnaklubi.ee või
Facebook/mere-ja perepäev Kunda rannas
MEREPÄEVA LASTEPROGRAMM 2019
PIRAATIDE PÄEV 13. juulil kell 13-18
Kava: 13.00 - Piraatidega tutvumine, võistlused, mängud, piraadimeeskondade valimine 14.00 - Piraatide
Teadusteater 15.00 - Aardejaht väikestele meremeestele 16.00 - Liivaskulptuuride ehitamise võistlus rannal
17.00 - Suur kalapüügivõistlus
Meisterdamine võimalik kogu päeva jooksul!
Näomaalinguid teevad Saile ja Riina
Päeva juhib piraat Mati
Kõik tegevused lastealal on TASUTA!
NB! Lastealal ei ole lastehoiuteenust. Palume kõigil vanematel jälgida oma lapsi.
MEREPÄEVA SPORDIPROGRAMM 2019
Laupäeval, 13. juulil kell 11-18
11.00 – 15.00 Virumaa Taekwondo BEACH OPEN 2019
11.00 – 15.00 Tänavahokiturniir
14.00 – 16.00 Välilauatennis
17.00 – 17.30 Viru-Nigula valla ning tuukri- ja toetuslaeva EML Wambola sõpruskohtumine jalgpallis
Korraldajad: Kunda Spordikeskus, Spordiklubi Team
Yong, Spordiklubi White Wolf, Aseri Spordiklubi
Rohkem infot:
+372 5343 1400 või ainar.sepnik@viru-nigula.ee
RÄIMEKÜPSETAMISE KONKURSS
Virumaa Rahvaülikooli Selts ootab kõiki huvilisi 12.
Kunda ranna räimeküpsetamise konkursile! Nagu ikka
leiab sündmus aset Kunda mere- ja perepäeval, tänavu
13. juulil.
Osalema on oodatud kõik olenemata eelnevast kogemusest. Ole restorani- või kodukokk, proﬀ või harrastaja –
õppida ja lustida on ühiselt alati võimalik!

VAJAD SULA?
OLEREXI TANKLATE KASSADEST
SAAD OMA PANGAKAARDIGA
VÕTTA kuni 100 EUROT SULARAHA.
LISAINFO JA TINGIMUSED: WWW.OLEREX.ee

Täpsem info ja registreerimine meilitsi aadressil
kaido@veski.eu või telefonitsi numbril 5656 7467.

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