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Valla elanike arv 31.08.2019 seisuga on 5817 inimest.

Linti lõikavad vasakult AS Eviko nõukogu esimees Rein Murumägi, Vallavolikogu esimees Riho Kutsar, Aseri Kooli direktor Eha Polluks ja vallavanem Einar
Vallbaum. Foto: Juho Põld
Valla esindus õnnitleb koolijuhti uue õppeaasta ja renoveeritud hoone puhul. Foto: Juho Põld

Aseri kool täna ja homme
Aseris alustas tööd vene
õppekeelega kolmanda järgu kaheklassiline erakool
1. novembril 1905. aastal.
1946. aastast algas Aseris
kakskeelse kooli kujunemine.
Täna on Aseris kakskeelne põhikool. Aastate jooksul
on meie kool mitu korda vahetanud koolimaju. Viimane
uus maja ehitati Aserisse
1968. aastal. Selleks ajaks
oli Aseri Koolist saanud
keskkool ja õpilaste arv oli
kasvanud ligi paarisajani.
Sellel sügisel algas õppetöö 1969. aastal valminud
hoone renoveeritud juurdeehituses, mis saab nüüd
meie uueks kooliks.
Õpilaste arv on meil sellel õppeaastal 110. Eesti
osakonnas on üheksa klassi ja vene osakonnas seitse
klassi.
Kakskeelne kool on omanäoline kool. Siin on kahtle-

mata huvitavam, aga ka raskem töötada kui ükskeelses
koolis. Meie koolil on nii
rõõmusid kui ka muresid ja
seda just kakskeelsuse pärast.
Rõõmsamaks pooleks on
see, et kakskeelsus kaunistab meie kooli ühisüritusi,
on toonud meie koolile palju
sõpru erinevatest riikidest.
Kahtlemata on meie kooli õpilased tolerantsemad,
paindlikumad, avatumad ja
kindlasti ka rikkamad kogemuste poolest.
Meie vene osakonna ja
eesti osakonna õpilased
on ühistundides muusikas,
tööõpetuses, kunstis, kehalises kasvatuses, inimeseõpetuses ja ühiskonnaõpetuses, alates 2014. aastast ka
loodusõpetuses. See nõuab
meie õpetajatelt lisatööd,
sest ühte klassi on kokku
paigutatud erinevate keelte ja võimetega õpilased.

Tervitame uut õppeaastat

Soe suvi ja puhkuste hooaeg on selleks aastaks läbi ning lausa märkamatult on kätte
jõudnud september. Õhus on tunda sügise
noote ja mis peamine – alanud on uus kooliaasta.
Ma tahan tõsta esile meie valla õpetajaid ja teisi haridustöötajaid, tänu kellele on meil võimalik anda noortele edasi
väga heal tasemel teadmisi. Sama oluline
on siinkohal lapsevanemate tugi – vaid
üheskoos, toetudes perele ja kogukonnale,
saab laste omandatav haridus olla nii hea
kui võimalik. Kool, see on sild haridustöötajate, õpilaste ja lapsevanemate vahel.
Hoiame oma sildu, sest nii hoiame me koos
toimivat ja väga vajalikku koostööd.
Kooliaasta algus oli meie vallas eriti pidulik Aseris, kus avati esimesel septembril uuenenud koolimaja. Haridus on ühiskonnas üks olulisemaid valdkondi ja mul
on hea meel, et riik toetab ka väiksemaid
asulaid hariduse edendamisel. On rõõm, et
Aseri lapsed saavad hakata õppima ja õpe-

Eesti osakonna õpilased on
eelisseisus vene osakonna
õpilaste ees. III kooliastme lõpuks peavad meie nii
vene kui ka eesti osakonna
õpilased nendes õppeainetes keeleliselt olema samal
tasemel. Samuti ei tohi kannatada õpetatava aine kvaliteet.
Eelmisel õppeaastal alustas meie koolis õpinguid
121 õpilast. Kaks õpilast
lahkus koolist õppeaasta
keskel ja neli õpilast suvisel
koolivaheajal. Kõikidel on
põhjuseks elukoha vahetus.
18 õpilast lõpetasid põhikooli. Kui vaadata õppetöö
tulemusi eelmisel õppeaastal, siis võib rahule jääda.
119 õpilasest lõpetas kooli
hinnetega ainult „5“ või „4“
ja „5“ 61 õpilast, mis teeb
edukuse protsendiks 51,26.
Sellele õppeaastale läheme vastu uues, renoveeritud koolis suurte ootuste

ja lootustega. Augustikuu
õppenõukogul püstitasime
uueks õppeaastaks järgmised eesmärgid: meeskonnatöö tõhusamaks, õpilaste individuaalsuse arvestamine,
ainetevahelised seosed.
Meie kool vaatab julgelt
tulevikku. Vaatamata sellele, et viimase kümne aasta
jooksul on meie õpilaste arv
kahanenud ligi kolm korda,
pole meie õpetamise kvaliteet kahanenud, vaid on
arenenud ja saanud uue suuna. Meie kooli pedagoogid
on suurte kogemustega ja
väga tublid õpetajad. Teist
meiesarnast kooli on Eestis
raske leida.
Soovin uuel õppeaastal
meie naaberkoolidele toredaid koolielamusi.

Foto: Dmitri Käär

KATRIN OSTAPOV
ASERI KOOLI
ÕPPEALAJUHATAJA
Foto: Dmitri Käär

Valla haridusjuhi tervitus kooliaasta alguse puhul

tajad õpetama märksa paremates tingimustes, sest kaasajastatud kool on eelduseks
veel paremale haridusele. Aseri koolil on
uus hingamine ja see kõik on meie ühiste
jõupingutuste ja kogukonna koostöö tulemus.
Muudatusi on meil ka alushariduse osas.
Sellest õppeaastast on meie vallas kolm
lasteaeda viidud ühise juhtimise alla. Uus
lasteaed kannab nimetust Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke. Lasteaedade ühinemisprotsess on kujunenud igati sujuvalt ning
õpetajad on uuendustega positiivse õhinaga kaasa tulnud. Tore on näha, et oleme
suutnud läbi uuenduslike mõtete ja ühiste
arutelude luua toimiva koostöö kõikide
majade õpetajate vahel.
Head õpetajad, õpilased ja lapsevanemad
– soovin teile vahvat, edukat ja teadmisterohket uut alanud kooliaastat.
EINAR VALLBAUM
VIRU-NIGULA VALLAVANEM

Sel õppeaastal algab Viru-Nigula vallas õppetöö kolmes koolis ja ühes lasteaias.
Hea Viru-Nigula valla rahvas! Võtke vastu
minu siirad õppesoovid tarkusekuu puhul –
pidupäeva puhul, mida armastavad ühtmoodi
kõik põlvkonnad – nii täiskasvanud kui lapsed.
On ju nii, et iga ettevõtmise, tegemise, kordamineku aluseks on oskused, teadmised.
Need kindlustavad igaühte meist erinevate võimalustega, andes otsustusvabaduse ja
enesekindluse valikute tegemisel. Ükskõik,
millist ametit me peame, iga töö vajab ettevalmistatud, oskustega spetsialisti.
Meie kallid õpetajad, avaldan teile sügavat tunnustust, lugupidamist! Teie professionaalsusest, pühendumusest ja hoolivusest
sõltub iga õpilase hea käekäik mitte ainult
täna-homme, vaid läbi kogu elutee. Soovin
kõikidele õpetajatele mõistvaid ja usinaid
õpilasi. Loodan, et noored, kellel on suured
eesmärgid, usaldavad just teid juhtima end
oma unistuste poole.

Lugupeetud lapsevanemad, teile soovin
suurt kannatlikkust ja mõistmist. Tean, et iga
päev läheb teil vaja empaatiavõimet ning valmisolekut abikätt pakkuda. Teie tuge ja usaldust oskavad hästi hinnata nii õpetajad koolis
kui ka teie lapsed perekonnas. Vaid üheskoos
pingutades saadab meie lapsi edu.
Armsad õppurid! Teile soovin ma edukat
õppimist ning vahvaid sõpru kogu eluks! Õppige ja elage innuga!
Ärge kartke eksida ega abi küsida. Lubage
end targematel juhtida ja usaldage end nendele toetuma. Vaid nii sirgute tugevateks, tarkadeks ja enesekindlateks isiksusteks. Usun,
et aja möödudes olete just teie need, kes pakuvad abi ja toetavad nõrgemaid, hapramaid
meie seast.
Hoiame kokku ja õpime õhina ja rõõmuga.
Head uut õppeaastat meile kõigile!
MERIKE TRUMM
HARIDUSJUHT
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Uut õppeaastat iseloomustavad

LUULETUS

Uus kool

Suvi saab otsa ja meil algab kool.
Seekord meil kõik siin teistmoodi on.
Terve aasta siin tehti remonti,
uueks me kool saanud igat kanti!
Ilus ja puhas ja valge ja särav…
Vaatan, ja väljast ei tunnegi ära.
Uued on lauad ja toolid ja lagi...
Äkki on uus meil õpetajagi?
Loodan, et tema on ikka see vana!
Tuleb meid hoidma ja õpetama.
Algul saab kindlasti nalja palju…
Ega me väga ruttu ei harju.
Õiget klassi ei oska leida....
Õps ennast meelega vast ei peida…?
Ta võib ju ise ka eksida ära!
Ära nüüd muretse sellepärast.
Täna on pidu ju meie pool:
valmis on saanud uus Aseri Kool!

MERVI LILLEOJA
VIRU-NIGULA RAAMATUKOGU
RAAMATUKOGUHOIDJA

21. augustil toimus Lammasmäe Puhkekeskuses
õppeaasta alguse puhul
vastuvõtt meie valla haridustöötajatele. Kohaletulnuid tervitasid Viru-Nigula vallavanem Einar
Vallbaum ja haridusjuht
Merike Trumm. Peomeeleolu aitas luua ja hoida
Moonaküla Muusikapatrull.
L.VARINURM

MÕNE REAGA

Vasta kool uue õppeaasta lävel

Uus kooliaasta on hoogsalt käima lükatud. Uuel aastal
on ees ootamas ohtralt uut ja põnevat. Näiteks liitus Vasta Kool MTÜ Dragonite Tehnoloogiakooli projektiga
„Digitehnoloogia ainetunnis“. Projekti eesmärgiks on
igapäevane digivahendite rakendamine õppetöös. Kasutatavad õppemeetodid on praktilised ja uuenduslikud.
Õpilastes arendatakse ettevõtlikkust, loovust, innovatsioonivõimekust, paaris- ja grupitöö ning probleemilahendusoskuseid. Lisaks Vasta Koolile osaleb projektis
veel 8 Lääne-Virumaa kooli. Projekti käigus on loodud
nelja ainevaldkonna (matemaatika, loodusained, kunstiained, tehnoloogia) töölehed. Kokku on 95 tunnikava/
ülesannet. Kõik tegevused tuginevad riiklikule õppekavale. Sel poolaastal on Vasta Koolil võimalik osaleda
kahel koolituspäeval, mis toimuvad novembris ja detsembris. Uuel poolaastal saavad koolituspäevad jätku.
Usun, et nii mõnigi õpilaste jaoks keeruline teema saab
nüüdsest põnevate tehnoloogiliste abivahendite kaudu
selgemaks.
Vasta Koolis on alati innustatud õpilasi ettevõtlikkusele ja aktiivsusele. Sügisest asub kool taotlema Ettevõtliku Kooli baastaset.
Kindlasti jätkame traditsiooniliste ürituste korraldamisega. Ka sel aastal saab kogu koolipere osaleda mihkli- ja jõululaadal. Jätkame ka kevadel avatud „Ühe euro
kohvikuga“. Laatadele ootame kõiki kogukonnaliikmeid- kauplema ja loomulikult ostlema!
Poolaasta lõpetab kogu kooli kollektiivi kaasav jõulupidu ning kevadel lõpetame kooliaasta uhke kevadkontsertiga.
Jätkame koostööd Eesti Pärimusmuusika Keskusega
ning Eesti Kontsertiga. Tänu nendele oleme suutnud
pakkuda õpilastele suurepäraseid ja kvaliteetseid kontserdielamusi.
Hea kogukonnaliige! Ootame sindki koolielus kaasa
lööma! Alati oled oodatud välja pakkuma häid ideid või
osalema erinevatel üritustel.
KRISTA LEPPIK
VASTA KOOLI HUVIJUHT

Huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise toetus

Kuni 1. novembrini on lapsevanematel ja noortel võimalus taotleda huvihariduses ja huvitegevuses osalemise
toetust alanud poolaastaks. Käesoleval õppeaastal on üldine toetusmäär kuni 70% õppemaksust või osalustasust.
Täpsem info Viru-Nigula valla kodulehel või kultuuri- ja
noorsootööjuhi Keio Soomelti käest telefonil 5385 4348
ja e-posti aadressil keio.soomelt@viru-nigula.ee

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

Mina, igapäevaselt lihtne
raamatukoguhoidja, varustasin end seekord pliiatsi ja
märkmikuga ning katsetades reporteri ametit, piirasin
(et mitte öelda pommitasin)
meie valla haridustöötajaid
erinevate küsimustega.
Kõigil meil, kel on tavapärane 28-päevane puhkus,
tekib kindlasti vahel küsimus, et mida teevad õpetajad oma pika suvepuhkusega? Võin teile öelda, et
puhkus on meie valla õpetajatel valdavalt töine. Pedagoogid sisustavad oma vaba
aja aiatöödega, remondiga
ja näiteks ka pojale pulmade
korraldamisega. Siinkohal
oleks paslik edastada õnnitlused õpetaja Veiko pojale!
Õnneks leidsid meie õpetajad aega ka lihtsalt puhata - käia reisimas, olla koos
perega, suviseid ilmasid
nautida ja kaasa lüüa laulu- ja tantsupeol. Näiteks
oli Kunda lasteaia uuel õppejuhil Ellel eesmärk saada
oma naisvõimlemisrühmaga
tantsupeole. See suur soov
täituski ja ta nautis seda täiel
rinnal. Niisiis on õpetajad
koolipingetest puhanud ja
valmis alustama uut aastat.
Lastel ja nende vanematel on iga kooliaasta alguses
omad ootused uuele õppeaastale. Alati soovitakse paremaid või vähemalt sama
häid hindeid, toredaid koolipäevi ning vähem kodutöid.
Lasteaialapsed
soovivad
toredaid mängukaaslasi ja
huvitavaid mänguasju. Millised on aga Viru-Nigula
valla haridustöötajate ootused uuele kooliaastale septembri lävepakul?
Ka õpetajad soovivad häid
lapsi ja paremaid hindeid!
Õpetaja Irina ootab, et
saaks algaval õppeaastal
oma õpilastele jagada võimalikult palju „viisi”, sest
tema sõnul on õpetaja kõige
suurem rõõm head hinded.
Seega, õpilased, tehke ometi
oma õpetajatele rõõmu!
ASERI KOOL OOTAB
ÕPILASI UUES KUUES
Aseri koolil on uuele aastale suured ootused, neil on
värskelt remonditud maja
ja oodata on põnevat aastat.
Vastuvõtu päevalgi olid veel
käed-jalad kooli valmisseadmisega tööd täis. Naerdes märgivad Anna Metsis,
Maria Šipilova ja Katrin
Ostapov, et viimased päevad tuleb vist lausa koolis
ööbida, et kõik õigeks ajaks
valmis seada. Õppealajuha-

Haridustöötajaid tervitas vallavanem Einar Vallbaum. Foto: Liis Krigul

taja Katrin soovib veel, et
neil oleks piisavalt arukust,
et kõik teravad nurgad ümaraks lihvida, sest oluline on
hea läbisaamine nii koolipere, laste kui ka lapsevanematega.
Sealses koolis esimest
aastat õpetajana tööd alustav Viktoria võttis vastu uue
väljakutse – lasteaia õpetajast sai algklasside õpetaja.
Tema sooviks on ka ise kasvada, alustades õppeaastat
nii õpetajana Aseri koolis,
kui ka õppurina Tartu ülikoolis.
MÄRKSÕNADEKS
LIITUMINE JA
ÜHTEHOIDMINE
Viru-Nigula valla lasteaedasid ootab ees ühinemine.
Lasteaia õppejuht Elle Türkel ootabki seoses sellega, et inimesed haakuksid
muutustega positiivselt ja
lööksid kaasa uue, suurema
asutuse tööletõmbamisel,
otsides üheskoos lahendusi.
Kuna raamatukogudes viidi
selline liitumine läbi juba
aasta tagasi, siis omalt poolt
saan öelda, et kui on olemas
hea tahe ja hea koostöö liidetavate asutuste vahel, siis
hakkab kõik kiiresti ja hästi
toimima.
Samuti ootab uuelt aastalt
konstruktiivset
koostööd
meie valla haridusjuht Merike Trumm. Meeskonnatunnetusega ja ühtse perena
toimides tuleb ka meie valla
kuvand jõulisemalt välja meie vallas ongi üks haridus, ühiste eesmärkidega,
aga omanäoliste koolidega.
Merike rõhutab seejuures,
et koolide omanäolisus on
rikkus.
Murekohtadena
toovad
haridustöötajad välja selle,
et õpetajatel on väga palju
paberitööd, liiga palju koosolekuid ja kohati liiga vähe
aega teha tööd, mis neile
päriselt ka meeldib: õpetada
lapsi.

PALJUSID OOTAVAD
EES UUENDUSED
Fakt on see, et paljud meie
valla haridusasutused alustavad õppeaastat uuendustega. Viru-Nigula valla lasteaiad ühinevad ning neil on
uus õppejuht Elle Türkel.
Kunda
Ühisgümnaasium
sai omale uueks direktoriks
Kristi Aroni ja Aseri koolis
viidi läbi põhjalik renoveerimine. Kasutasin juhust ja
küsisin
haridustöötajatelt
kas ja milliseid uuendusi
nende asutus (veel) vajaks.
Aseri õppealajuhatajal on
plaan teha ringi korrapidamine ja elavdada ning kaasata õpilasomavalitsust. Ta
soovib, et õpilased hoiaksid rohkem oma kooli ja et
neil oleks suurem vastutus.
Usun, et värskelt remonditud ning ilusat kooli hoiavad
õpilased meeleldi korras ja
ilusana.
Muuhulgas käidi välja
suurepärane idee teha õpetajate vahetust. Nii näeb õpetaja teisi õpilasi ja õpilane
saab uue inimese klassi ette.
Siis on ka õpilastel põnev,
sest tuleb välja, et „mate
õps” oskab inglise keelt ja
„kehka õps” on keemias
väga hea. Samuti võiksid
lapsevanemad vahel astuda õpetajate kingadesse, et
näeksid, mida see töö endast
kujutab. Kusjuures Aseri
vanaemadel on ilmselt see
ettekujutus juba olemas, sest
vanavanemate päeva puhul
käivad vanaemad sealses
koolis tunde andmas.
Mitmed soovid on ka materiaalsed – tahvelarvutid
matemaatikatundideks, siseõuele rehvidest mänguväljak ja uusi mänguasju
lastele.
KA ÕPETAJAD
SOOVIVAD ÕPPIDA
Meie vestluste käigus mainisid õpetajad korduvalt
ära huvi ja vajaduse enesetäiendamise ja õppimise

vastu. Ja seda mitte ainult
pedagoogikas, vaid ka üldise silmaringi laiendamiseks.
Elle tunnistab, et tema jaoks
on õppejuhi amet täitsa uus
kogemus. Oma professionaalse arengu käigus soovib
ta leida uusi õppesuundasid
ning innovatiivseid lahendusi, et õpetajaid kaasates
need lülitada õppekavasse
ja aktiivsesse õppetegevusse. Seejuures võib juhtuda,
et miski, mida on aastaid samamoodi tehtud, jääb sootuks tegemata, aga lapsed
on saanud rohkem olla õues,
märganud rohkem loodust.
Küsisin ka meie haridusjuhilt Merikeselt, millist
muutust tema soovib näha
endas, et olla veelgi parem
juht. Merikese sooviks on
õppida veelgi rohkem tolereerima. Erinevates mõtetes
ja vaadetes on rikkus ning
hea juht peab suutma erinevused ühise eesmärgi nimel
kokku viia. Seega liitus Merike programmiga, mis õpetab hariduse juhtimist. Ta
tunnistab, et vaatamata oma
vanusele on tal veel palju
õppida.
Minul oli väga hea tunne
kuulata meie õpetajaid ja
haridusjuhti rääkimas oma
soovist õppida ja areneda.
See ju tähendab, et meie
lapsed on heades kätes, sest
meie valla haridustöötajad
soovivad laiendada oma
silmaringi ning hoida end
kursis erialaste uuendustega. Usun, et kaasaegne ja
uusi teadmisi otsiv õpetaja
innustab ka oma õpilasi rohkem ja paremini õppima.
KOOSTÖÖ ON
OLULISEL KOHAL
Kuna kõikides vestluses kõlas ikka ja jälle sõna „koostöö”, siis uurin oma intervjueeritavatelt ka selle kohta.
Meie vallas on kolm lasteaeda, kolm kooli ja kaks
muusikakooli.
Milliseid
võimalusi näevad õpetajad
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muutused ja koostöö

koostööks?
Kohe alguseks tuleb kahtlemata ära mainida Viru-Nigula lasteaia kiidusõnad
koostöö kohta Viru-Nigula
Raamatukoguga. Mina tänan, teen kniksu ja ootan samuti põnevusega uut õppeaastat! Ka Vasta kooliga on
raamatukogul tihe koostöö.
Aseri kool kasutas vastuvõttu ära ja pidas juba sealsamas läbirääkimisi Kunda
kooliga, et oleks rohkem
ühiseid ettevõtmisi. Õppealajuhataja Katrin märkis
tabavalt, et koostöö saab
tekkida siis, kui tuntakse
üksteist. Seetõttu on sellised valla haridustöötajate
ühisüritused väga head tutvumiseks ja kontaktide loomiseks.
Lapse haridusteel on oluline koostöö kooli ja lapsevanemate vahel. Viru-Nigula lasteaed kiitis väga
lapsevanemaid, öeldes, et
nad on aktiivsed ja võtavad
osa lasteaia ettevõtmistest.
Ka Aseri koolil jätkus lapsevanematele
kiidusõnu,
sest nad löövad kaasa nii
koolisisestel kui ka -välistel

üritustel. Viktoria märgib, et
lapsevanemates peab tekitama huvi koolielu vastu. Ta
lisas ka, et palju oleneb õpetajast, sest kui õpetaja näitab omapoolset initsiatiivi,
siis on ka emad-isad altimad
kaasa lööma.
Kunda koolis on mitmeid
traditsioonilisi üritusi, mis
toimuvad töövälisel ajal ja
millest on lapsevanematel
võimalik osa võtta. Aale
käis välja mõtte, et ka spordipäeva võiks korraldada
laupäeval, et vanemad saaksid tulla kaasa elama ja saada osa oma lapse päevast.
Samuti meeldiks õpetajatele kui mõni ekskursioon
või üritus leiaks vahel aset
lapsevanemate algatusel.
Pedagoogid tõdesid, et
positiivseid ja toredaid lapsevanemaid on palju. Nad
käivad koolis ning lasteaias
ja tunnevad huvi lapse käekäigu vastu. Siiski on mõne
lapse pärast mure, tahaks ta
vanematega suhelda, kuid
pahatihti pole lapsevanem
sellest huvitatud. Seega,
emad-isad! Rääkigem ja
suhelgem oma laste õpetajatega regulaarselt, löögem
kaasa kooliüritustel ja aidakem õpetajatel korraldada
väljasõite või muud toredat.
EKSAMITE
KAOTAMINE
EI MORJENDA
Viimastel kuudel on palju
poleemikat tekitanud põhikooli eksamite kaotamine.
Ümbritsetuna nii paljudest
pedagoogidest, ei saanud
ma jätta seda teemat puudutamata. Üldiselt on meie
valla õpetajad selle muudatuse suhtes positiivselt meelestatud. Aale tunnistab, et
eksam on emotsionaalselt
raske ka õpetajale. Lisaks
koostatakse
eksamitulemuste põhjal pingeridasid
ja eliitkoolidega on pea võimatu võrdväärset tulemust
saada. Irina lisab, et tublid
lapsed võivad tavaolukorras
töö väga hästi teha, kuid eksamiärevuses nad head tulemust saavutada ei suuda.
Ka Katrin toob välja samad
probleemid, lisades veel, et
eksamipinge tõttu saadud
kehv hinne võib hea õpilase
ära ehmatada ja too kaotab

usu endasse.
Kuigi nii mõnigi õpilane
oli rõõmsalt kuulutanud, et
nüüd enam õppima ei pea,
ei ole see siiski nii. Jätkuvalt
on ju kontrolltööd ja testid.
Seega, kallid üheksandikud
– õppimisest te ei pääse,
küll ehk eksamipingest.
HÄID SOOVE
JAGUB KÕIGILE
Millega alustada uut aastat?
Eks ikka heade soovidega!
Luule soovib lastele koolirõõmu, et oleks naerunägu
ja lusti, siis tuleb ülejäänu
ka. Viktoria soovib olla oma
õpilastega koos nagu üks
pere, kellega koos õppima
hakata ja kõike huvitavat
teha. Aseri kooli pedagoogid soovivad sõbralikkust,
sest õpetajatel ja õpilastel
peavad olema usalduslikud
ja sõbralikud suhted. Ka
vanematele soovitakse koolirõõmu!
Kolleegidele
soovivad
õpetajad häid õpilasi, rõõmsat meelt ja armastust laste
vastu. Et kolleegid oleksid
ennekõike heatahtlikud ning
tahaksid igapäevaselt olla
heaks eeskujuks kõikidele
lastele. Et nad mõistaksid,
kuivõrd palju mõjutab iga
nende sõna või tegu lapsi.
Ka see, kuidas kolleegidesse või juhtkonda suhtutakse,
peegeldub igapäevases töös
lastega. Et igaühes oleks
enam positiivsust ja heatahtlikkust kannatamaks välja
vahel kummaliselt käituvate
kolleegide veidrusi või hoopis veidrusi täis laste hullumiseni ajavaid tegusid. Et
kolleegid oleksid toetavad
ning sõbralikud.
Mina tahan tänada kõiki,
kes sel toredal koosviibimisel leidsid aega minuga
vestelda ja kannatasid välja mu amatöörlikud katsed
reporterit mängida. Omalt
poolt soovin kõikidele meie
valla haridustöötajatele, nii
suurtele kui väikestele õppuritele ja ka lasteaialastele
ilusat algavat kooliaastat.
Palju „viisi” ja soovide ning
ootuste täitumist!
Ja armsad õpetajad, saatke
lapsed raamatukogusse ning
tulge ise ka!

Viru-Nigula valla haridusjuhi Merike Trummi
soovid haridustöötajatele:

M

a soovin kõigile head tervist ja
julgust seada enda ette hetkel ehk
võimatuna näivate eesmärkide/
unistuste seadmise julgust. Kui inimesel
on hea tervis ja tal on eesmärk, soov või
siis mõte, millegi poole liikuda, siis saavad kõik asjad tehtud. Ma loodan seda, et
inimesed eesmärgistavad oma sihi, mida
nad tahavad teisiti teha sellel aastal. Mis
on see peamine mõte? Kui sa näed teed,
kuidas selle peamise mõtte realiseerimiseni jõuda, siis sa mobiliseerid oma jõuvarud
ja suudad ka kaasata. Tänapäeva õpetaja ei
saa enam üksinda. Ta peab kaasa haarama
vanemad, kogukonna ja eelkõige lapsed.
Siis tuleb edu. Õpetaja peab arenema koos
lastega, tänapäeva lapsed vajavad kindlasti teistmoodi suhtumist, kui oli aastaid

tagasi. Minu arvates tuleks üha rohkem
lapsi kaasata, neid rakendada praktiliselt
probleemide lahendamise meeskondadesse. Võimalikult rohkem kuulata nende
arvamusi ja püüda panna neid ka vastutama oma soovitud soovide ja tehtud tegude
eest! Ja kui mulle tundub, et vahest on laps
teatud asjades parem kui mina, siis tulebki teda heatahtlikult/omakasupüüdlikult
kaasata, näha temas head meeskonnaliiget. Mina olen küll öelnud nii mõnelegi
noorele, et mulle tundub, et sina oskad
seda paremini, kui mina, näita mulle ka.
Ja tegelikult nad näitavadki hea meelega.
Sa peadki tunnistama teise tugevust, sest
tegelikult see teise tugevuse tunnistamine
ja tunnustamine teeb lõppkokkuvõttes sulle endale palju head.
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Rõõmsal meelel kooliaastale vastu
Kuigi ilmad on septembri
algul olnud suviselt soojad,
tuleb sammud kooli poole
seada. Oleme Kunda Ühisgümnaasiumis
taastamas
traditsiooni, mille järgi õppeaasta algab 1. septembril
olenemata nädalapäevast.
Miks nii? Esiteks määratletakse kooliaasta algust
selliselt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses. Nädalavahetusele langev 1. september loob vanematele parema
võimaluse kooli avaaktusele
oma pisemaid lapsi saatma
tulla ning hiljem koos pidulikult tähistada. Samuti on
oluline tunne ja teadmine,
et alustame just õigel päeval
– tarkusepäeval. Ja mis peamine – kooliaasta varasem
alustamine toob lähemale ka
selle lõpu kalendris. Ehkki
paljud koolid lähevad suvevaheajale 10. juunil, teeme
meie seda kaks päeva varem
- 8. juunil.
Klassid on lapsi täis.
Kümnendas klassis alustab
19, esimestes klassides 25
õpilast. Mul on hea meel, et
Kunda Ühisgümnaasiumis
on olemas ka kõik õpetajad.
Olukorras, kus erinevates

koolides on puudu ligikaudu 50 pedagoogi ning valitsus on külmutanud õpetajate
palgad, peame olema rõõmsad ja tänulikud.
Läheme kooliaastale vastu
koostöises õhkkonnas. Peagi võõrustame 23.09 – 30.09
toimuva
üleeuroopalise
spordinädala raames Aseri
ja Vasta koole ühisel valla
koolide spordipäeval, mis
toimub 25. septembril valla spordijuht Ainar Sepniku
eestvedamisel. Samal nädalal avame koolimaja uksed
ka laupäeval, 28. septembril, et kaasa lüüa külastussündmusel „Maal elamise
päev“. Korraldame seiklusorienteerumise koolimajas,
raja läbijale on preemiaks
maitseelamus. Jälgige meie
FB- ja kodulehte ning tulge
meile külla!
Õppimisele lisaks pakume
mitmekesist
huvitegevuse valikut. Jätkame traditsiooniliselt kooride, noorkotkaste ja kooliteatriga.
Loodus- ja täppisteaduste
huvilised on oodatud nuti-,
nuputamis-, male-, robootika-, puutöö- ja tehnikaringi.
Läbirääkimised käivad ko-

Aseri suvekoolist
Augusti teiseks nädalaks
kutsusime lapsi rahvamajja suvekooli. Ja nad tulid –
ühtekokku kolmkümmend
poissi-tüdrukut vanuses viis
kuni neliteist. Kõige rohkem
oli Aseri lapsi, kuid tuldi ka
Kundast, Türilt, Peterburist,
Moskvast ja isegi Londonist. Kaugemalt tulijad olid
muidugi meie suvekülalised ja vanavanematele külla
sõitnud lapselapsed.
Et seltskond oli nii kirju
ja mitmekeelne, pidime end
tublisti pingutama, et iga
lapseni jõuda ja kõigile koolirõõmu pakkuda. Tundub,
et saime hakkama, sest igal
hommikul olid kõik õpilased rõõmsalt platsis, et alustada igahommikuse tantsuga. Etteruttavalt võib öelda,
et kui nii mõnigi laps algul
arvas, et ei oska ega tahagi
tantsida, siis lõpuetendusel
olid kõik rõõmsalt Moldova
tantsu kepsutamas. Rohkearvulise publiku heatahtliku kaasaelamise viimasel
laagripäeval teenisid ära ka
poiste rütmimängud, tüdrukute laulud ja pillilood ning
omaloomingulised tantsu-

numbrid.
Kohe esimesel päeval valmistasime koos laagrilipu,
mille peale igaüks oma käejälje ja vabalt valitud kaunistuse lisada sai. Järgmistel päevadel meisterdasime
pärlitest putukaid, tegime
seepi ja tutvusime dekupaaži tehnikaga. Vahepeal sai
arendatud kujutlusvõimet ja
osavust mitmesuguste draamaõpetuse valda kuuluvate
mängudega. Kõik see kulutas energiat ja keskpäevaseks rõõmuhetkeks kujunes
koogipaus, mil pakuti kohapeal valminud küpsetisi ja
puuvilju.
Ainus vihmane päev langes kokku meie plaaniga
korraldada kinoseanss, kus
sai lamades ekraanilt mõnusat ﬁlmi vaadata ja popkorni
krõbistada. Üldiselt oli aga
ilmataat meie poolt ja eelviimase päeva suur matk ning
aardejaht, mis lõppes piknikuga mererannas, õnnestus lausa suurepäraselt. Mis
sellest, et grillimise käigus
osa vorste lõkkesse kukkus
või rannakividele laiali veeres! Magustoiduks said kõik

kandus-, peotantsu- ja animatsiooniringi avamiseks.
Nende tegevustega loodame
alustada hiljemalt oktoobris. Mitmekesiseid sportimisvõimalusi ning pilliõpet
pakutakse jätkuvalt naabermajas. Tahame, et iga laps
leiaks endale sobiva huvitegevuse.
Ees seisab veel ligi 150
õppepäeva, mis saavad olema sisutihedad, harivad, huvitavad ja kasulikud. Sellel
teekonnal peame kõik üksteisega arvestama. Usun, et
õpilased, õpetajad ja lapsevanemad lähevad kõik lootusrikkalt uuele õppeaastale
vastu ning on andnud endale
hulga lubadusi, kuidas sel
aastal veelgi paremini eesmärkide poole liikuda. Loodan, et iseendale antud lubadused kooliaasta edenedes
ei unune ning seatud sihtide
poole püüdlemisel jõud ei
rauge. Toredat kooliaastat
kõigile!
KRISTI ARON
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
DIREKTOR

lõkke kohal vahukomme
kõrvetada ja koduteel aardekirstust leituga maiustada.
Randa jäid aga laagriliste
laotud uhked kivilossid oma
printsesse ja mereröövleid
ootama.
Kui viimasel päeval lõpuetendus läbi, tunnistused
jagatud ja head sõnad räägitud, pakkusime kõigile kohaletulnutele võileivatorti.
Eriti hea oli see kaunis tort
aga põhjusel, et tublid valmistajad oli meie laagrilapsed ise.
Kui lõpupidu peetud ja telefonid lastele välja jagatud
(suvekoolis oli meie õpilastel täiesti nutivaba aeg),
asuti kiiresti uute sõpradega
numbreid ja netiaadresse
vahetama, et sidemed püsima jääks. Kindlasti jääb
koosoldud aega meenutama
ka rõõmus Aseri suvekooli
särk.
Kohtumiseni järgmisel suvel!
KORRALDUSNAISKONNA NIMEL
LUULE VARINURM
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Kunda kooli laululapsed laulupeol

XXVII. laulupeo juhtmõte oli Minu arm. Need sõnad
puudutavad meid kõiki isiklikult, ning igaüks teab nende tähendust. Lydia Koidula sulest sai neist luuleridadest
ajatu hümn isamaa armastusele. Neid sõnu vajame ka
täna. Meile kõigile on kallid meie emad ja isad. Meile
on kallid ka meie isamaa ja emakeel. Eesti laulupidu on
sündinud armastusest meie maa ja keele vastu.
Olen Kundas panustanud koorilaulu 41 aastat. 1980.
aastast on minu juhendamisel Kunda koorid esinenud
kõikidel laulupidudel. Koorilaul on muusikažanr, mida
esitab lauljate koor. Et kooris laulda, on vaja erilisi teadmisi, oskusi, kohusetunnet ja pidevat arvestamist teiste
lauljatega.
Tore on tõdeda, et meie vallast osales viis kooriliiki: mudilaskoor, tütarlastekoor, poistekoor, segakoor ja
naiskoor. Kooride nimed võivad tekitada vaidlusi, kuid
kõik lapsed ja noored on pärit Kunda koolist ja Viru-Nigula vallast. Soovin tänada südamest kõiki lauljaid, kes
andsid mulle sooja tunde ja puudutasid teemat Minu arm.
Loviisa Lilleoja, Teneli Uueni, Keitlin Küngas, Carmen Peterson, Karmen Harsija, Thea-Laura Kalmus,
Ingrit Parker, Karoliina Nasikovski, Katriina Nasikovski,
Helena-Reet Pari, Emily Lilleoja, Lusinee Roots, Greete
Veski, Emiilia Yarviste, Sandra Saade, Helen Larionov,
Liisa Mägi, Triin Kokk, Kätlin Kesa, Kadri Liis Raam,
Mihkel Takk, Kaileen Küngas, Annabel Petuhov, Sirelin
Nüssik.
Mudilaskoori laululapsed olid esmakordselt laulukaare
all tuhandete teiste lauljate seas. Suur tänu õpetajatele
Kadi Jõesalule ja Luule Raamile, kes käisid väikeste lastega koos laval laulmas ning kõik väikesed lauljad olid
kaitstud ja hoitud. Lastekooris laulavad tüdrukud V-IX
klassini. Gümnaasiumis on koorilaulu kursus, seal osalevatest neidudest moodustati tütarlaste koor.
Suur tänu minu laulutüdrukutele, kes ei väsinud kahe
aasta jooksul ära minu õpetustest ja hoidsid meie kooli
nime kõrgel.
Peol osalesid: Reti Eespere, Nele Varik, Maarja Lemberg, Reelika Uukareda, Arette Reigo, Karoli Kool, Britte Karu, Elisa Nette Saksman, Siiri kokk, Andra-Marleen
Mulla, Elisa Luik, Nora Aron, Amelia Petrov, Karina
Jakovleva, Violetta Mitjuhhina, Loreen Lallo, Kairi Jagant, Kaili Jagant, Kaidi Jagant, Laura Orgmets, Marileen Saar, Kristiina Nasikovski, Reili Uukareda, Agnes
Annimäe, Desiree Roots, Marjanna Salus, Marit Prants,
Jana Šumilova, Anna Kartash, Karoliina Komarova.
Suur tänu ka õpetajale Marika Toomile, kes on alati
väga punktuaalne ning ka tüdrukud olid väga hästi hoitud.
Nüüd poistekoorist. Poisid on Kunda koolis laulnud
alati, kuid koorilaulu pole mina poistega varem teinud.
See oli 2018. aasta kevadel, kui minu juurde tuli neli
poissi, kelle jutust sain mina aru, et nad soovivad laulupeole minna. Loomulikult olin mina nõus poistekoori
looma, kuid nõudmised olid järgmised: ei tohtinud tundidest puududa ja õpitu pidi selgeks saama.
Algselt laulis Kunda koolist 12 poissi, kuid ega see
koorilaulu töö pole kerge. Palju lõbusam on omavanustega chillida mööda linna või lihtsalt telefonis aega surnuks lüüa. Kuna kooris peab olema vähemalt 16 lauljat,
siis tuli appi Vasta Kool, kust tuli meile neli poissi. Polnud probleemi ka nime valikul, nii sündiski Viru-Nigula
valla poistekoor. Kevadeks jäi Kundas alles kümme vahvat noormeest ning Vastal neli.
Oskar Soomre, Oliver Soomre, Alari Aso, Karl Martin
Helme, Chris Peterson, Egert Veski, Elmar Morel, Daniel Komarov, Sten Arro, Alex Ploom.
Ettelaulmisel kiideti meie poisse väga ja oldi vaimustuses poiste ilusast häälest, hoiakust ja tegutsemistahtest.
Tänud Kairi ja Kristjan Laubholtsile, kes valvasid meie
valla meessugu.
Rando Leinbock, Armin Mõttus, Jan Pent Lilleorg,
Martin Palk.
Õpetaja Maret Salk, aitäh poistekoori dirigendi töö
eest.
Peol osales ka Kunda linna naiskoor, kellega olid liitunud Aseri naised ja Viru-Nigula segakoor, kelle dirigent
on Tiiu Millistfer.
See tunne, mis laulupeol osalejal tekib, on eriline. Seda
tunnet ei saa sõnadega kirjeldada, seda peab ise kogema. Kallid lapsevanemad! Tänan teid, et olete toetanud
ja hoidnud oma lapsi laulmise juures. Eriti suur rõõm on,
et teie lapsed nautisid seda pidu ja ka ilmataat oli meiega
peol.
Meie pärand liigub emakeeles edasi meie kaudu ja kestab igaviku tuules igavesti. Tänu sellele on võimalik öelda Eesti, mu arm! Kohtume järgmisel laulupeol.
KAIE AJA
MUUSIKAÕPETAJA

Viru-Nigula valla raamatukogus on
ühinemisjärgselt toimunud nii mõndagi
Haldusreformi käigus liideti Kunda, Viru-Nigula ja
Aseri raamatukogud üheks
Viru-Nigula valla raamatukoguks, et pakkuda oma
praegustele ja tulevastele lugejatele mitmekülgsemat ja
paremat teenindust.
Viru-Nigula valla raamatukogud asuvad kõigile hästi ligipääsetavates hoonetes
ning lahtiolekuajad on elanikkonnale sobivad. Vallasisene
transpordiühendus tagab raamatute liikumise eri piirkondade vahel ning seeläbi on
inimestel võimalik kasutada
raamatukogudevahelise laenutuse teenust (RVL). Võttes
raamatu valla ühest kogust,
võid selle hoopis tagastada
teise kogusse. Veel pakume
Viru-Nigula valla elanikele
koduteenindust, kui puudub
võimalus tervisliku seisundi
tõttu ise raamatukogu külastada. Teenus on tasuta.
Head meelt tunneme selle
üle, et Viru-Nigula vallavalitsus väärtustab väga raamatukoguhoidaja tööd, töötasu

Viru-Nigula haruraamatukogu. Foto: raamatukogu.kunda.ee

muudeti konkurentsivõimelisemaks, mis tagab selle, et tulevikus on võimalik tööle võtta kvaliﬁtseeritud töötajaid.
Olulisem muudatus Viru-Nigula raamatukogu lugejate jaoks on ilmselt see, et
raamatukogu ei suleta enam
töötaja koolitustel, puhkusel
või haigeks olemise tõttu. Sel
juhul tuleb kohale asendaja
Aseri või Kunda raamatukogust. Aasta jooksul oleme
eelkõige esmatähtsaks pidanud lastega tegelemist. Kevadel toimunud raamatubingo
oli lastele eriti meelepärane.

Pooleteise kuu jooksul said
lapsed raamatuid lugedes
täita bingopileteid. See üritus suurendas kindlasti laste
lugemust ning avardas silmaringi. Selleks, et motiveerida
lapsi järgmisest bingomängust osa võtma, korraldati
koostöös noortetoa ja koduloomuuseumiga
lõpupidu,
kus iga pilet võitis auhinna.
Erinevate ürituste ja tegevuste kaudu suuname lapsi lugema, et nad jõuaksid põneva
raamatumaailmani.
Olulisem muudatus Aseri
raamatukogu lugejate jaoks

on ilmselt see, et raamatukoguhoidja osutab postipunkti
teenust ja seda viiel päeval
nädalas.
Vastavalt kevadel toimunud rahuloluküsitlusele on
kogukond väga rahul ka
uue
raamatukoguhoidjaga
Viru-Nigula raamatukogus.
Aseri raamatukogu lugejatele
meeldib, et kasutusele võeti
tšekiprinter, mille abil väljastatakse raamatute tagastamiseks tähtaja kviitungit. Vene
keelt emakeelena kõnelev
elanikkond on omaks võtnud
raamatukogus toimuva keelekohviku, kus saab eesti keeles
rääkimist harjutada.
Külastajate hinnangul on
raamatukogu positiivne koht,
kus raamatukogutöötaja on
alati lahke, rõõmus ja toimekas, pakkudes heal tasemel
teenindust.
Kohtume raamatukogus!
LEILI EISKOP
VIRU-NIGULA VALLA
RAAMATUKOGU DIREKTOR

Võõra võimu aastad –
koduloolise triloogia viimane osa
Viru-Nigula hariduselus toimus käesoleva aasta maikuu algul tähtis sündmus:
Viru-Nigula Hariduse Selts
esitles koduloolisi raamatuid „Võõra võimu aastad“
ja „Kolhoosiaeg Viru-Nigula
mail“.
2012. aastal ilmus triloogia
esimene osa „Sild koduni“,
2015. a järgnes Ella Rajari
100. sünniaasta puhuks välja
antud „Omane ja armas“ ja
nüüd on kaante vahel 19391993 ajavahemikku käsitlev
teos.
Kui kaks esimest kirjeldavad ja sisaldavad eluolu
19. sajandi lõpul ja 20. sajandi algul paljudes piltides
ja sõnas, siis viimase teeb
eriliseks üle elatud okupatsiooniaegade
kujutamine – pealesurutud kolhooside loomine, küüditamine, elu võõra võimu
all – üle 70 inimese suu läbi.
Jutustajaid küsitles Elbe Tull.
Dokumentaalsed
materjalid inimeste albumitest ja
lauasahtlitest, kolhoosi arhii-

vist, külanõukogu protokollidest ja ajalehekajastustest
panid raamatuks kokku Ene
Ehrenpreis ja Pille Kajar koos
kolhoosiaja algust mäletavate
abilistega. Toimetaja ja kujundaja olid meile tuntud ja
armastatud Aivi Parijõgi ja
Merike Arbet.
Kolhoosiraamatu mõtte algatajad ja tegijad on saanud
hakkama vägiteoga. Kaks
aastat pingsat mõttetööd,
kõhklusi, täpsustusi ja üle
kontrollimist. „Kaua tehtud
kaunikene,“ ütleb vanasõna.
Eks ole raamatus mõningaid
kohti, kus lugeja leiab väära-

tusigi, kuid peamine on lugude usutavus. See oli meie elu:
kolhoosi lõpuaastate hiilgus
ja algusaastate viletsus, argielu ja meelelahutus.
Kui kolhoosi brigadir oli olnud Saksa sõjaväes, Vene sõjaväes, soomepoiss ja lõpuks
kommunistliku partei liige
ning kui uurija temalt küsis:
„Mis mees sa õieti oled?“, tuli
vastus: „Läksin sinna, kuhu
mehi parajasti vaja oli!“ Siis
tõded, et mistahes olukorras
ja mistahes eluetapil leidub
inimesi, kes pole suu peale
kukkunud.
Väärt raamatud!

Mineviku meelespidamine
ja ajaloo tundmine annab sisemise väärikuse, kindluse –
tunde, et ma olen siin elanud,
see on mu kodu, ma tean, mis
mu esivanematega juhtus, ja
tean, kes olid lähikonnas laiemalt tuntud inimesed.
Hea, kui kodus riiulil on
raamatuid, veel parem, kui
neile lisanduvad paks punaste
kaantega ning õhuke valgete
kaantega vihiku tüüpi mälestustekogumik. Raamatuid
saab laenutada raamatukogudest, kinkida suurtele ja
väikestele tunnustuseks ning
mälestuseks, et ei katkeks
side, mis peresid ühendab ja
kogukonda koos hoiab.
Raamatu trükkimist toetas
LEADER programm läbi
kohaliku tegevusgrupi MTÜ
Partnerid taotlusvooru.
HEILI TARJAN JA
ENE EHRENPREIS

Algas uus õppeaasta lasteaias Kelluke
Käesolev õppeaasta algas
ühiselt tarkusepäeval Viru-Nigula valla lasteaias
Kelluke Kunda, Aseri ja
Viru-Nigula majades. Meie
lasteaias alustas õppetööd
240 last ja neid õpetab/kasvatab 50 pedagoogi.
Ühtsena toimiva kolme
omanäolise lasteaiaga oleme
koos haridusteel edasi liikumas. Ühiselt oleme seadnud
selle õppeaasta eesmärgid:
oluline on, et robootika ja IT
saaks aktiivseks õpitegevuse osaks, et õppimine õues
oleks sisukam ja võimalus-

terohkem. Väga tähtis on tagada kõikidele lastele, kelle
emakeel ei ole eesti keel,
eesti keelne keskkond ja lisa
keeleõpe.
Sellest õppeaastast töötab meil kolm eesti keele
õpetajat 0,5 ametikohaga Anu Laidinen Aseris
ja 0,25 ametikohaga Heli
Lauk ja 0,25 ametikohaga Eda Kiili Kundas.
Kellukese lasteaias alustasid sellest sügisest tööd ka
kaks noort liikumisõpetajat
Kätlin Marjapuu ja Kirke
Krõõt Salk. Muusikaõpe-

tajatena jätkavad Katariina
Lilleorg ja Silvi-Niina Varinurm. Aseri majas töötab uuest õppeaastast rühmaõpetaja Helle Lilleorg.
Rõõm on teatada beebide
emadele, et oktoobrist alustab taas Kunda lasteaias
reedeti Beebikool. Tööd on
alustanud ka uued huviringid. Esmaspäeviti toimub
liikumisõpetaja Kätlin Marjapuu juhendamisel peotantsuring, teisipäeviti ja
neljapäeviti treener Ronald
Smorodini
juhendamisel
taekwondo,
kolmapäeval

jätkab oma tantsutundidega eelmisest hooajast tuttav
Esteetika- ja tantsukool,
mudilasi juhendab Tiia
Randoja.
Peatselt alustab ka inglise keele ring.
Oktoobris antakse meile Ettevõtliku lasteaia baasstandard koos sellega kaasneva
tahvli ja lipuga.
Usume, et õppides ja mängides ootab meie valla lapsi
ees põnev ja tore õppeaasta.
LASTEAIA ÕPPEJUHT ELLE
TÜRKEL JA
DIREKTOR TATJANA VALLASTE
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Viru-Nigula vallal on uus sõpruslinn Akmenė
Augusti lõpus külastas Viru-Nigula valla delegatsioon Leedus asuvat Akmenė linna, et allkirjastada
kahe omavalitsuse vahel
koostööprotokoll. Protokoll
allkirjastati
edendamaks
rahvusvahelist
koostööd
kultuuri, noorsootöö ja hariduse valdkonnas.
Akmenė ja Viru-Nigula
valla sõprussuhted on arenenud kiiresti, sest esmased kontaktid olid Kunda
tsemenditehase ja Akmenė
tsemenditehase vahel loodud juba aastakümneid tagasi. Eelmisel aastal alustati
taas kirjavahetust, mis viis
esimese ametliku kohtumiseni detsembris 2018, mil
Viru-Nigula valla ametnikud külastasid Akmenė linna. Toona tutvuti Akmenė
linna töökorraldusega, külastati Venta regionaalpargi
külastuskeskust, Akmenė
Raamatukogu, Akmenė tsemenditehast ning Akmenė
Gümnaasiumi.
Selle aasta juulis osales
neljaliikmeline Akmenė linna delegatsioon koos Alsa
tantsijate grupiga traditsioonilisel Kunda mere- ja
perepäeval. Augustis sai
Viru-Nigula valla naisrahvatantsurühm
Kõkutajad
teha vastukülaskäigu Uue
Akmenė 70. juubelipidustustele ja sellega seonduvale

LÜHIDALT

Ajutine parkimiskorralduse
muudatus Kasemäe 19 territooriumil
Alates esmaspäevast, 9. septembrist algavad Kunda Spordikeskuse staadionil pumptracki rattaraja ehitustööd ning
seoses sellega on Kasemäe 19 territooriumil parkimine
ajutiselt piiratud. Kunda Spordikeskuse taga asuvas parklas (joonisel märgitud punase joonega) ei tohi ehitustööde
lõpuni parkida. Lisaks on keelatud siseneda piirdeaedadega ümbritsetud ehitustsooni.
NB! Lugupeetud lapsevanemad, palun rõhutage oma rulaparki külastavale noorukile ohutuse olulisust ka kodus.
Vabandame ebamugavuste pärast!
Lisainformatsioon: Ainar Sepnik, tel +372 325 5994,
mob +372 5343 1400, e-post ainar.sepnik@viru-nigula.ee

 Viru-Nigula vallavanem Einar
Vallbaum (istub paremal) ja Akmenė
linnapea Vitalijus Mitrofanovas
koostööprotokolli allkirjastamas.
Fotod: Liis Krigul

paraadile ning kontserdile.
Rahvusvahelised suhted
ja kontaktid on alati suurepäraseks
võimaluseks
koostöö arendamiseks ning
kogemuste vahetamiseks.
Akmenė uue linna pidustusi
külastas kokku seitse ametlikku
välisdelegatsiooni:
Koninist Poolast, Bocholtist Saksamaa Liitvabariigist,
Sakartvel Rustavist, Skhidnytsiast Ukrainast, Dobele
ja Aucest Lätist ning Viru-Nigula vallast Eestist.

Viru-Nigula valla rahvakoosolek

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum ja Akmenė linnapea Vitalijus Mitrofanovas Uue Akmenė 70. juubelipidustustele pühendatud paraadil koos naisrahvatantsurühmaga Kõkutajad.

Aseri kultuurisuvi 2019
Esimene kultuurisündmus
leidis aset kohe 1. juunil,
mil tähistasime Aseri päeva ja pidasime suvemänge.
Vana kombe kohaselt lõpetasime päeva kontserdiga,
kus lastekaitsepäeva auks
olid põhiesinejateks meie
lapsed. Kontserdi naelaks
oli aga esiettekandele tulnud Heino Vimbergi loodud
“Aseri laul”. Tantsulusti
tõid meile Kunda segarahvatantsurühm Laanetagused
ja pidu lõppes valla taidlejate ühise simmaniga.
22. juunil pidasime rahvamaja taga kiigeplatsil
kohalikku jaanituld. Korraldajaks oli sel korral MTÜ
Meie Aseri. Kui võidutulest
süüdatud tõrvik saabus meie
valla ühisjaanitulele Mahu
randa alles järgmisel õhtul,
siis meie tulesüütamisele
lisas pidulikkust tõrvikuga ratsanik mustal hobusel.
Tuld käest kätte ulatades sai
meie lõke süüdatud. Edasi
toimusid mängud väikestele
ja suurtele, jõukatsumised,
loterii ja loomulikult tants
meie oma Pihlapoegade
saatel. Rahaliselt toetasid
meie üritust AS Wienerberger, My Magic, MS Teenused OÜ. Ilm oli ilus, rahvast
peol palju, tants kestis pea
koiduni välja.
27. juuli läks Aseri ajalukku sellega, et meil oli
au osaleda juubelilaulu- ja
tantsupeo tule tulemise teekonnal. Aserlastel on laulu- ja tantsupeoga eriline
side, sest siit on pärit nii
üks laulupeo üldjuhte Heli
Jürgenson kui ka tantsupeo
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pealavastaja Vaike Rajaste. Kui lisada, et tantsupeo
vahetekstid kirjutas Aserist
pärit luuletaja Sulev Oll, siis
oli see ikka väga meie pidu!
Valmistusime tule vastuvõtuks suure hoolega, sest
Vaike Rajaste liitus selleks
etapiks tuletoimkonnaga.
Meil oli võimalus juba enne
suurt pidu talle tammepärg
kaela riputada ning tänada
lillekimbuga ka tema ema ja
Heli Jürgensoni isa ning õde
Aivet. Viimane on samuti
laulu- ja tantsupeo korraldustoimkonna liige.
20. juulil korraldasime

Aseri rannas järjekordse
ebahariliku muusika festivali. Festivali idee algataja
Vlady Bõstrov oli seekord
kokku kutsunud väga põneva ja mitmekesise esinejate
seltskonna.
Hommikusel
kontserdil rahvamaja taga
kiigeplatsil sai nautida tema
improvisatsioone saksofonil
tuntud teemadel. Päeval tehti koos tantsijate ja pillimängijatega proove ning õhtune
lõppkontsert mere kaldal
kujunes tõeliselt mitmekesiseks ja haaravaks vaatemänguks: häälega improviseeris
Anne-Liis Poll, akordionil

Jekaterin Semenova, saksofonil Vlady Bõstrov ja Eve
Neumann. Esmakordne kogemus vabalt improviseerida oli Viljandi Jakobsoni
kooli balletistuudio tüdrukutel. Vapustava elamuse
said külalised valge luige
Olga Alferova (pildil) tantsust kõrkjate ja mere taustal.
Jääb üle kaasa tunda neile
aserlastele ja kõigile teistele, kes sel õhtul sellel imelisel kontserdil ei saanud olla.
3. augustil pidasime üheskoos Aseri rannapidu. Ilm
oli soe ja ilus, kuid tuuline,
mistõttu jäi traditsiooniline
kaatrisõit merel ära. Uus
peopaik, mida sai testida
juba 20. juuli üritusel, osutus väga sobivaks ja mõnusalt varjuliseks ning kõik
mängud said peetud ja tantsud tantsitud. Külalisi oli
peol nii lähedalt kui kaugelt.
Tantsuvõistlusel sai nautida
nii vana kooli tantsupaare
kui lõunamaist võimsat temperamenti ja improviseerimisoskust. Õhtuhämaruses
lendas augustitaevasse imeline ilutulestik ja värviliste
diskotulede valgel jätkus
tantsurõõmu veel kauaks.
5.- 9. augustil korraldas
Aseri rahvamaja valla ja
meie suvekülaliste lastele
suvekooli. Kolmkümmend
last eri riikidest vanuses
5 kuni 14 oli korraldajate
jaoks päris suur väljakutse.
Õnneks jäid kõik laagriga
rahule ja lubasid järgmisel
aastal jälle tulla.
GALINA SIMONIŠ

Kolmapäeval, 25. septembril kell 17 toimub Viru-Nigula
rahvamajas jäätmeveo ümberkorraldamist selgitav rahvakoosolek. Rahvakoosolekul saavad kodanikud esitada
küsimusi AS-ile Eesti Keskkonnateenused uue korraldatud jäätmeveo kohta, samuti ka valla esindajatele.
Alates 01.11.2019 hakkab Kunda linna ja endise Viru-Nigula valla territooriumil kehtima uus korraldatud
jäätmeveo leping, mis on sõlmitud hanke võitnud ettevõttega – AS-iga Eesti Keskkonnateenused. Aseri piirkonnale hakkab teenust osutama AS Eesti Keskkonnateenused alates 1.12.2020, mil lõpeb leping OÜ-ga Ekovir.

Hoolekandesüsteemis vabatahtlike
kaasamismudeli Redesign seminar

Projekti „Vabatahtlike rakendamise koostöömudeli testimine hoolekandesüsteemis ja üle-eestiliselt rakendatava
koostöömudeli väljatöötamine“.
8. novembril 2019 toimub Rakveres (Villa Theresa,
Rakvere Tammiku 9) vabatahtlike kaasamismudeli Redesign seminar.
Projekti raames testiti hoolekandesüsteemis vabatahtlike kaasamise mudeli abivajaja, vabatahtliku, sotsiaalpartnerite (teenuseosutaja, kohalik omavalitsus, kogukonna) vajadusest lähtuvat mudelit redesign.
Seminaril analüüsitakse projekti raames kogutud kogemust, arutame, milline mudel töötab meie piirkonnas,
milliseid muudatusi on vaja sisse viia. Seminari tulemusel kirjeldame mudeli protsessi etapid ja teeme ettepanekud muudatusteks.
Seminarile on oodatud lisaks ametkondadele teenuseosutajad, vabatahtlikud, piirkonna abivajajad, vallavolikogu liikmed; kohaliku kooli juht; kogukonna esindajad (näiteks külavanemad).
Huvi korral võta ühendust või registreeri e-postil
Ene1975@gmail.com hiljemalt 30.10.2019.

TEADE
Seoses tööülesannete ümber korraldamisega tegelevad
Aseri Rahvamajas toimuvate sündmuste ja rendilepingutega:
Viru-Nigula Kultuurikeskuse direktor Kristi Onkel
Tel. 322 1556
e-post: kristi@kunda.ee
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KIK toetab Aseri keskkatlamaja
jääkreostuse likvideerimist

KIKi nõukogu otsustas selle aasta suvel rahastada OÜ
Aseri Sadam projekti „Mere tänav 17 kinnistu jääkreostuse likvideerimine“. Tegemist on vana keskkatlamaja masuudihoidlaga ning selle ümbrusega.
Veebruaris 2019 koostatud ehitusgeoloogilise uurimistöö aruandest selgus, et territooriumil esineb tugev reostus
estakaadi ja kunagiste maapealsete mahutite vundamentide vahelisel alal ning mosaiikselt võib reostunud pinnast
leiduda põhjaveetasemest kõrgemal kunagise maa-aluse
masuudipargi ümbruses. Tööstustsooni nõuetele vastavaks viimiseks vajab puhastamist hinnanguliselt ~17650
m3 pinnast.
Kuna tööde maht on suur, siis planeeritakse teha seda
etappidena. Vältimaks põhjaveega reostuse edasikandumist laialdasemale alale, likvideeritakse esmalt KIKi
toetuse abil maa-alune mahutipark. Järgmisena peab Aseri Sadam leidma rahastuse ja võimalused maa-aluse mahutipargi ümbruses reostunud pinnase likvideerimiseks.
Masuudihoidlate reostunud pinnas kaevatakse välja ja
puhastatakse bioloogiliselt ning seda kasutatakse tagasitäitena samal alal. Pärast reostuse eemaldamist taastatakse
looduslähedane olukord.
Siinjuures on oluline märkida, et töid ei teosta Aseri Sadam ise, vaid selle tegija selgub hanke tulemusena. KIKi
nõukogu tingimus rahastuse andmisel oli, et kõik reostuse
likvideerimisega seotud tööd (mahutite tühjendamine ja
demonteerimine, reostunud pinnase kaevamine, ohtlike
jäätmete transport ja töötlemine) viib läbi ohtlike jäätmete
käitluslitsentsiga ettevõte.
Aseri Sadam planeerib esimese etapi tööd lõpetada
juunis 2020. Tegemist on esialgse prognoosiga, lõplikult
selgub see pärast vajalike hangete ja töövõtjatega töölepingute sõlmimist. KIK toetab töid riigisisesest keskkonnaprogrammist 396 804 euroga. Projekti kogumaksumus
on 440 894 eurot.
KIK võib projektile järelevalvet teha igas projekti faasis, st nii tööde alguses, selle ajal kui ka pärast projekti lõppu viie aasta jooksul. Tööde teostamisele kehtib ka
omanikujärelevalve nõue. Reostuskahtluse korral kontrollib vee- ja jäätmeseaduse ning nende alamaktide nõuete
täitmist Keskkonnainspektsioon.

Kunda rannavolle suveturniir 2019
28. augustil sai läbi Kunda rannavolle suveturniir
2019. Pigem harrastajatele
mõeldud kohalikul turniiril
oli kokku viis etappi, mille
jooksul sai nautida nii vihma, tuult kui ideaalselt rannailma.
Turniir mängiti rannavolle reeglitega ning väljakul
oli korraga kolm mängijat.
Viimasel etapil oli üsna tihe
rebimine ning võitja selgitati kolme võistkonna vahel
geimivõitude lugemise teel.
Finaaletapil olid mängus
topeltpunktid ning kokkuvõttes võitsid suvise turniiri
võistkond OMAD I. Etappide lõikes vahetusid küll

mängijad, kuid peamiselt
olid väljakul Harri, Kristi
ja Gennadi. Viiendal etapil
aitasid üldvõitu vormistada Harri, Ivo ja Rustam. 2.
koha saavutasid üsna stabiilselt mänginud võistkond
OMAD II koosseisus Kaido, Kaire ja Eimar. Kolmas
koht kuulus kokkuvõttes
võistkonnale AGA, kooseisus Aulis, Gunnar ja Andris.
Neljandaks jäid igal etapil
stabiilselt 3. koha saavutanud võistkond KOLMEKESI koosseisus Ainar, Gert ja
Kert.

AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT

KESKKONNAINVESTEERINGUTE KESKUS

3x3 tänavakorvpalli turniir

TEADE

Treeninguajad

Septembrist on avatud Kunda Spordikeskuse ujula ning
lehe ilmumise ajaks on alustanud enamik rühmatreeningutest.
Lisaks eelmisel hooajal toimunud treeningutele on lisandunud mõned uued rühmatreeningud. Täpsem info
leitav Kunda Spordikeskuse veebilehelt: https://spordikeskus.kunda.ee/
Rühmatreeningud Kundas:
E 19.30 – Fatburn, Kersti Naarits
E 19.00 – Vesiaeroobika, Kerstin Hulkko
T 19.00 – Body-ﬁtness, Viktoria Šutova
T 19.00 – Jooga, Mary-Liis Paimre
K 11.30 – Vesivõimlemine, Erli Väli
K 19.00 – Vesiaeroobika, Kerstin Hulkko
K 19.00 – Käed, kõht, tuharad, Kersti Naarits
N 19.00 – Body-ﬁtness, Viktoria Šutova
P 16.00 – Jooga, Anne Tipner-Torn (alates 6. okt)
Ootame kõiki huvilise treeningusse!
KUNDA SPORDIKESKUS

Pühapäeval, 25. augustil toimus Viru-Nigulas 3x3 tänavakorvpalli turniir. Parimad
selgitati kolmes võistlusklassis: noored U-12, noored
U-15, Open klass. Eraldi
tunnustati M40 klassi võistkonda.
Väikese turniiri kohta oli
kohal meeldivalt palju noorkorvpallureid:
nooremas
vanusegrupis seitse ja vanemas neli võistkonda. Meie
valla noortest olid esindatud
kolme erineva treeneri käe
all harjutavad võistkonnad
Kundast, Aserist ja Viru-Nigulast. Lisaks osalesid tur-

niiril kaks Sankt-Peterburi
võistkonda, kes parajasti
Kunda Spordikeskuses laagris viibisid.
Tulemused: U-12 vanuseklass: 1. koht võistkond
sPORTKUNDA, 2. koht
Olymp, 3. koht Tiim Nigula.
U-15 vanuseklass: 1. koht
võistkond Beebitoit, 2. koht
Siberi Karud, 3. koht Aseri.
Open vanuseklassis läks
võit
HITO/Suurköögid
võistkonnale
koosseisus
Margo Tali, Urmet Roosimägi ja Veiko Simm. Open
klassis tuli teiseks ainus
M40 vanuseklassi võistkond

Kunda koosseisus Marko
Murro, Viktor Engelbrecht
ja Kaido Vahesalu. U-15
vanuseklassi võitnud noored osalesid ka Open klas-

sis ning saavutasid tubli 3.
koha.
AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT

Lääne-Virumaa jooksusari jätkus Viru-Nigulas
Spordiklubi Running korraldatud 20. Viru-Nigula rahvajooks tähistas ümmargust
juubelit uue osalusrekordiga.
Hoolimata heitlikust ilmast
püstitati taaskord uus rekord,
kokku sai tulemuse kirja 222
osalejat.
Maakondlikus jooksukalendris kindlal kohal olev
jooksuüritus õnnestus minu
kui korraldaja hinnangul ladusalt. Aastatepikkune kogemus ja kokku töötanud
meeskond tegi väga head
tööd. Osad korraldustiimi
liikmed on ametis alates esi-

mestest jooksudest. Esimesed
kümnendil vedas üritust Viru-Nigula Spordiklubi ning
pühapäeval täitus peakorraldajal koos aastate jooksul veidi uuenenud „tiimiga“ teine
kümnend. Juubelijooksu puhul muudeti tavapärast jooksutrassi ning joosti vastupidi
suunas – osalejatelt saadud
tagasiside oli positiivne ning
paljudele tundus rada veidi
kergem.
Traditsiooniliselt oli kavas
erinevad laste jooksud igas
vanuses osalejatele: 150 m,
250 m, 400 m, 1 km ja 3,3 km

noortejooks. Noorim osaleja
oli sel korral vaid 1 aasta ja
1 kuu vanune Aron Reimer.
Laste- ja noorte jooksudest
võttis osa kokku 123 tulevikutegijat.
Põhidistantsi 7,5 km jooksul osales kokku 91 jooksjat.
Üldvõidu võttis Taavi Kilki
(26.06,6), teise koha saavutas Kevin Vabaorg (26.31,3).
Üldarvestuse 3. koha nimel
pidasid lahingu kaks M40
vanuseklassi meest – võitjaks
tuli meie maakonna jooksumees Andrus Lein (26.49,1),
kes alistas Viru-Nigula rah-

vajooksul enim võite kogunud legendaarse jooksumehe
Vjatšeslav Košelevi 3,9 sekundiga (26.53.0).
Naiste põhidistantsil võitis
esmakordselt Viru-Nigulas
Mari Boikov (30.32,6), 2.
koha saavutas läänevirlane Moonika Pilli (31.11,6).
Kolmas oli Viru-Nigula
valla jooksja Irina Savinitš
(31.50,5).
SK RUNNING jooksu korraldamist toetas Viru-Nigula
vald.
AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT
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Jäätme kogumise ja veo info
Vastavalt jäätmeseaduse §-le
66 on omavalitsusel kohustus oma haldusterritooriumil
korraldada
olmejäätmete
kogumine ja vedu selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. Viru-Nigula vallavalitsus
korraldas riigihanke segaolmejäätmete, paberi- ja kartongi, segapakendi, suurjäätmete ning biolagunevate
köögi- ja sööklajäätmete ve-

daja leidmiseks Viru-Nigula
valla territooriumil. Hankel
osalenud ettevõtetest esitas
soodsaima pakkumise Eesti Keskkonnateenused AS,
kellele omistati nimetatud
korraldatud jäätmeveo ainuõigus alates 01.11.2019 kuni
31.10.2024 Kunda linna ja
endise Viru-Nigula valla
territooriumil. Endine Aseri
piirkond liitub antud kont-

sessiooniga 1.12.2020, siis
lõpeb Aseri piirkonna kehtiv
leping OÜ-ga Ekovir.
Korraldatud
jäätmeveo
rakendumisest alates puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nimetatud
piirkonnast
korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid koguda ja vedada.
Seni kehtinud jäätmeveolepingud muutuvad alates 1.

7

TASUB TEADA

novembrist 2019 kehtetuks.
AS Eesti Keskkonnateenused saadab Jäätmevaldajatele tutvumiseks ja allkirjastamiseks uued lepingud
1 kuu enne uue korraldatud
jäätmeveo algust. Kehtima
hakkavad uued hinnad:

OLMEJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU
Jäätmemahuti
maht
m3

Ühe jäätmemahuti
tühjendus
(km-ta) EUR

Ühe
jäätmemahuti
tühjendus
(km 20%) EUR

Ühe
jäätmemahuti
ühe kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe
jäätmemahuti
ühe kuu rent
(km 20%) EUR

Jäätmemahuti
müük
(km-ta)
EUR

Jäätmemahuti
müük
(km 20%)
EUR

Jäätmekott
0,05(kuni 10kg)

0,63

0,76

-

-

-

-

Jäätmekott
0,1(kuni 10kg)

1,89

2,27

-

-

-

-

kuni 0,08

1,01

1,21

1,75

2,10

45,00

54,00

kuni 0,14

1,77

2,12

1,75

2,10

45,00

54,00

kuni 0,24

3,03

3,64

2,25

2,70

50,00

60,00

kuni 0,37

4,67

5,60

2,50

3,00

90,00

108,00

kuni 0,66

8,34

10,01

5,90

7,08

190,00

228,00

kuni 0,80

10,10

12,12

6,90

8,28

195,00

234,00

kuni 1,10

13,89

16,67

7,50

9,00

230,00

276,00

kuni 1,50

18,95

22,74

10,00

12,00

-

-

kuni 2,50

31,58

37,90

14,00

16,80

650,00

780,00

kuni 4,50

56,84

68,21

16,50

19,80

870,00

1044,00

NB! Tühisõit võrdub vastava mahuti tühjendamise tasuga (kord).
VANAPABERIJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU
Jäätmemahuti
maht
m3

Ühe jäätmemahuti
tühjendus
(km-ta) EUR

Ühe
jäätmemahuti
tühjendus
(km 20%) EUR

Ühe
jäätmemahuti
ühe kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe
jäätmemahuti Müük
(km-ta)
ühe kuu rent
(km 20%) EUR EUR

Müük
(km 20%)
EUR

kuni 0,37

0,47

0,56

2,50

3,00

50,00

60,00

kuni 0,66

0,84

1,01

5,90

7,08

190,00

228,00

kuni 2,50

3,18

3,82

14,00

16,80

650,00

780,00

kuni 4,50

5,72

6,86

16,50

19,80

870,00

1044,00

NB! Tühisõit ja mahuti täituvusel alla 20% tühjendus võrdub vastava mahuti segaolmejäätmete tühjendamise tasuga
(kord).
BIOLAGUNEVATE KÖÖGI- JA SÖÖKLAJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU
Jäätmemahuti
maht
m3

Ühe jäätmemahuti Ühe
jäätmemahuti
tühjendus
tühjendus
(km-ta) EUR
(km 20%) EUR

Ühe
jäätmemahuti
ühe kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe
jäätmemahuti Müük
(km-ta)
ühe kuu rent
(km 20%) EUR EUR

Müük
(km 20%)
EUR

kuni 0,14

0,18

0,22

1,75

2,10

45,00

54,00

kuni 0,24

0,30

0,36

2,25

2,70

50,00

60,00

NB! Tühisõit ja mahuti täituvusel alla 20% tühjendus võrdub vastava mahuti segaolmejäätmete tühjendamise tasuga (kord).
SEGAPAKENDIJÄÄTMETE KOGUMINE JA VEDU
Jäätmemahuti
maht
m3

Ühe jäätmemahuti Ühe
jäätmemahuti
tühjendus
tühjendus
(km-ta) EUR
(km 20%) EUR

Ühe
jäätmemahuti
ühe kuu rent
(km-ta) EUR

Ühe
jäätmemahuti Müük
(km-ta)
ühe kuu rent
(km 20%) EUR EUR

Müük
(km 20%)
EUR

kuni 0,14

0,18

0,22

1,75

2,10

45,00

54,00

kuni 0,24

0,30

0,36

2,25

2,70

50,00

60,00

kuni 0,66

0,84

1,01

5,90

7,08

190,00

228,00

NB! Tühisõit ja mahuti täituvusel alla 20% tühjendus võrdub vastava mahuti segaolmejäätmete tühjendamise tasuga
(kord).
HEIKO KÄLLO
KESKKONNASPETSIALIST

Ehitisregistri korrastamisest

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise
seaduse § 26 järgi korrastatakse ehitisregistri andmed
2020. aasta 1. jaanuariks. Korrastamise käigus kantakse
ehitisregistrisse sinna seni kandmata üle 20 m² ehitisealuse pinnaga hooned, nende ehitisealune pind ja asukoha koordinaadid.
Omanikul on kohustus kontrollida ehitise olemasolu
ehitisregistris ja registrikande puudumisel kanda ehitis
ehitisregistrisse. Palume kõikidel elanikel kontrollida
oma kinnistutel asuvate hoonete registreeritust ehitisregistris www.ehr.ee – sisestades otsinguribale kinnistu
aadressi või numbri.
Ehitise andmete kandmiseks ehitisregistrisse on vaja
ehitise asendiplaani ning jooniseid (varasem ehitusprojekt või ülesmõõdistus). Lisaks tuleb täita vormikohane andmete esitamise teatis iga ehitise kohta. Vajalikud
blanketid hoonete andmete ehitisregistrisse kandmiseks
leiab samalt aadressilt.
Väidetav 500 euro suurune trahv (mõnikord esitatud
viitega riigilõivuseadusele) selle eest, et andmed ei ole
ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile. Riigilõivuseaduse § 3316 kohaselt võetakse
enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 €
(ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil). See riigilõiv kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ehitise
andmete puudumine ehitisregistrist ei tähenda tingimata,
et ehitis on ebaseaduslik. Ebaseaduslik on ehitis, mis on
ehitatud ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on
nõutav (tasub tähele panna, et näiteks enne 1995. aasta
22. juulit valdavalt seda nõuet ei eksisteerinud).
Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigile hoonetele
kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus. 1. jaanuarist 2020
kasutuslubade käsitlemise kord ei muutu. Riik ei ole
andmete korrektsuse nõude tagamiseks ette näinud rahalisi sanktsioone.
Vajaduse korral saab nõu küsida vallavalitsuse ehitusspetsialistilt – Lembit Talli, tel 322 9632; mob 5305
9960, e-post: lembit.talli@viru-nigula.ee

KULTUURIKALENDER
R, 20. september kell 19 Kunda Tsemendimuuseum
Salongiõhtu: La Dolce Vita
L, 28. september kell 12 Kunda Tsemendimuuseum
Perepäev festivali „Teadlaste öö“ raames
Kell 12 tutvustab Toomas Pranstibel oma hoolealuseid
madusid. Kell 15 vestlusring „101 eksperimenti Eestis - tuumajaam“. Külla tulevad Andi Hektor ja Kalev
Kallemets, kes räägivad kaasaegsetest tuumajaamadest.
P, 6. oktoober kell 12 Viru-Nigula rahvamaja
Eakate klubi Maarjahein sügispidu
P, 6. oktoober kell 14 Aseri rahvamaja
Eakate klubi Pihlapuu sügispidu
R, 18. oktoober kell 20 Kunda linna klubi
Viru-Nigula valla taidlejate hooaja avapidu
N, 24. oktoober kell 16 Aseri rahvamaja
Koolivaheaja pidu
L, 26. oktoober kell 20 Viru-Nigula rahvamaja
Hooaja avapidu. Irena ja Ivar Hansen

KIRIKU TEATED
KUNDA KIRIK
P, 13. oktoobril kell 12.00
LÕIKUSTÄNUPÜHA JUMALATEENISTUS,
armulaud.
Teenib diakon Valdek Hang
Info 53974886, kunda@eelk.ee
Annetused, EELK Kunda kogudus
Swedbank EE352200001120244512
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

September 2019

Loe Viru-Nigula Valla Teatajat internetis

viru-nigula.ee/ajaleht-2019

September 2019

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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SANGLEPA SAEJÄÄKE, KLOTSE.
Klotsid mõõtudes ca 10-60 cm.

<- *Hind 15€/big bag ko�

*Hind 1,50€/40 l võrkko�->
Pakkumine keh�b AINULT
oktoobris!
tel: 58016237
e-post: info@rannusaeveski.ee

Rannu Saeveski OÜ
Продажа остатков
пиломатериала
дёшево

<-Дрова В упаковке big bag 15 €
Дрова В 40 литровом сетчатом
мешке 1,50 € ->
Предложение действует до
31 октября 2019 г.
Телефон: 520 7140
Информация: info@rannusaeveski.ee

Soovid jõuda oma
toote või teenusega
Viru-Nigula valla elanikuni?
Hea võimalus selleks on
reklaam Viru-Nigula
Valla Teatajas.
Võta ühendust
reklaam@viru.nigula.ee ning
leiame sulle ja su ettevõttele
sobiva lahenduse.

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

Juuksur Imbi
reedeti
Kunda ilusalongis
Pargi tn 26
tel 5340 4977
ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И
VÕIMALUS TELLIDA
ЗАКАЗА ОЧКОВ

JA MÄÄRATA PRILLE

В ПЯТНИЦУ

REEDEL
11. OKTOOBRIL
KUNDA, PARGI 26
10.00-17.00

REEDEL
11 ОКТЯБРЯ
11. OKTOOBRIL
ПАРГИ 26, КУНДА
KUNDA, PARGI
26
10.00-17.00
в10.00-17.00
фойе первого этажа,

I korruse fuajees, apteegi vastas

напротив
аптеки
I korruse fuajees, apteegi
vastas

REGISTREERI VASTUVÕTULE
tel. 50 98 262 (Mai)

REGISTREERI
VASTUVÕTULE
РЕГИСТРАЦИЯ
НА ПРИЕМ
tel.
5050
9898
262
(Mai)
Тел.
262
(Май)

ЛАЗЕРНАЯ ГРАВИРОВКА
Нанесение гравировки на различные материалы и товары
Индивидуальные решения

ИНФОРМАЦИЯ И ЗАКАЗ
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА: LASER@TAMIRA.EE
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН: +372 5623 3148

