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Valla elanike arv 30.04.2019 seisuga on 5860 inimest.

Ema on suure pere juht ning tugiisik
Meie vallas pole eriti palju
suurperesid. Rohkelt on peresid, kus on kolm-neli last,
Aseris elab aga perekond
Tõsjatšnik, kus on kasvamas
seitse järeltulijat.
Ema Jelena ja isa Juri õppisid Aseri Koolis, jäid kodukohta tööle ja abiellusid.
Vanemad lapsed on juba
kooli lõpetanud, nooremad
veel õpivad. Vanem poeg
Dmitri on erivajadustega ja
vajab igapäevast abi ning tähelepanu.
Kuidas õnnestub sellel rahulikul ja tasakaalukal naisel toime tulla oma koduste
tegemiste, laste kasvatamise
ja õpetamise, aiatööde ja
muude hobidega ning osaleda aktiivselt ka ühiskondlikus elus?
Jelena on Aseris tuntud
oma osavate käte poolest.
Ta õmbleb mänguasju, tegeleb kudumise ja tikkimisega. Naise valmistatud
õnnitluskaardid ei jäta kedagi ükskõikseks, sellised
kunstiteosed jäävad ilusaks
mälestuseks. Koos emaga
tegeleb sama huvialaga ka
tütar Marina.
Pere tähtpäevadeks ja sünnipäevadeks (neid on aga
kokku 9) valmistab Jelena
alati ise tordi, tema jaoks on
see tavaline harjumus. Kõige tähtsam on ju see, et tort

LUULETUSED

Emadepäevaks
Emadepäevaks lilli Sul’ kingin –
teen kalli, olen abiks, ei tingi,
et ema, ole hea – tee seda või teist –
vaid teen, mõtlen iga oma peaga –
nagu iga korralik laps meist.
Vahest emalgi mured on hingel,
elu toob ette ebameeldivaid pingeid.
Pole kedagi, kellele kurta –
kõik mured tuleb endale hoida.
Kord jääb aegade rüppesse ema –
tema heateod, armastus, hool.
Perede kaitsjaks olnud tema,
üle maailma, kõikjal, igal pool.
Kevadised tervitused
Linnuse külast
Vaike

Naise süda

Foto: Maria Šipilova

oleks parem kui kauplusest
ostes. Ema eeskujul õppis
ka vanem tütar Julia kondiitriks.
Hiljuti saime teada veel
ühest Jelena huvialast – nimelt oskab ta hästi pildistada. Tema fotode kaudu jõuavad meieni nii asula kui ka
valla kaunid vaated. Vaatad
neid pilte ja ei usu ise ka, et
kodukohas on nii palju ilu.
Perele meeldib palju reisida

ja üheskoos on läbi sõidetud
kõik Eestimaa paigad, ning
avastamisrõõmu jagub!
Jelena suurt elurõõmu ja
aktiivsust jälgides tekib küsimus, kus võtab see kaunis
naine oma energia?
Nooruses ta ei unistanud
nii suurest perest. Tema elu
muutus, kui ta leidis tee usu
juurde. Nii ta avastaski, et
tema eluülesandeks on laste
kasvatamine. Usk aitab Je-

lenal hoida suhteid mehe ja
lastega ning armastada neid
sellistena, nagu nad on.
Lapsed ema kohta: tark,
lahke, osavate kätega, range, teab kõike, rahulik, andekas, hea perenaine, hea
kuulaja.
Ilusat kevade ootust ja
palju õnnelikke päevi!

Naise süda hõõgubhõõgub kurbust ja rõõmu,
pillab armastust,
kogub ilu,
haarab endasse armsate valu
helgab soojust ja kiirgab valgust,
palvetab kirglikult päevatee algul
kõigi ja kõige eest, loonud mis Looja,kauneima õiena, sündinud Loojast.

VNT

Lea Metsis

VOLIKOGU

Viru-Nigula Vallavolikogu kahekümnes istung
Aprillikuu istungil kiideti heaks kaks maakonna
jaoks olulist dokumenti:
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ ja selle
arengustrateegia tegevuskava aastateks 2019-2022.
Kõik Lääne-Viru omavalitsused on need dokumendid
läbi arutanud, oma parandusettepanekud esitanud ja volikogud heaks kiitnud, alates
1. maist on see arengustrateegia maakonna arendamise alusdokumendiks.
Volikogu võttis vastu Viru-Nigula valla kaevetööde
ning teede ja tänavate sulgemise eeskirja, mis on kohustuslik kõikidele valla haldusterritooriumil kaevetöid
ja tänavate sulgemisi teostavatele isikutele. Selle eeskirjaga kehtestati kaevetöö
tegemise üldnõuded, kaeveloa vormistamise ja väljaandmise kord ning kaevetöö
tegija vastutus. Samuti on
eeskirjas kaevetöö, taastamistöö ja avariitöö tegemise nõuded ning tehnovõrkude kaitsmine kaevetööl.

Selle eeskirjaga on lubatud
sulgemisloa alusel tänava
sulgemine tänava remondi,
tänavat läbiva raske veose,
tänaval toimuva ühiskondliku ürituse või muuga, mis ei
seondu kaevetöödega.
26. mail toimuvate Euroopa Parlamendi valimisteks kinnitati jaoskonnakomisjonid, nende asukohad
ning komisjonide liikmed.
Komisjonide asukohad on
samad, mis märtsis toimunud riigikogu valimistel nii
Aseris, Kundas kui Viru-Nigulas. Jaoskonnakomisjoni liikmetest pooled esitas
vallasekretär ning ülejäänud
kandidaadid said esitada valimistel osalevad erakonnad.
Valla noorte jaoks oli päevakorras väga tähtis punkt,
millega kinnitati Viru-Nigula valla Noortevolikogu
põhimäärus. Noortevolikogu annab noortele võimaluse aktiivsemalt osaleda
vallaelus ning teha noori
puudutavates küsimustes ettepanekuid valitsusele ja volikogule. Osalemine sellise

esinduskogu töös annab
noortele hea kogemuse nii
meeskonnatöös kui ka juhtimisoskuse osas. Suve jooksul tehakse ettevalmistavad
tegevused ja uue õppeaasta
algusest algab valimistega
sisuline töö. Noortevolikogul on 6-11 liiget, kandideerida võib 13-26aastane ja
valimisõigus on 10-26aastastel Viru-Nigula valla
noortel.
Muudatusi tehti kahes huviharidust ja huvitegevust
reguleerivas määruses.
Alates 1. septembrist 2019
on osalustasust või õppemaksust ühe huvihariduses
või huvitegevuses osaleva noore kohta toetusmäär
50% asemel 70% ja maksimaalset toetusmäära alandatakse ühes kalendrikuus ühe
huvihariduses või huvitegevuses osaleva noore kohta
75 eurolt 60 eurole.
Huvihariduse tegevuste
rahastamiseks eraldas Rahandusministeerium vallale
ligi 8200 eurot suurema summa, võrreldes prognoositud

toetusega, seepärast tehti
tegevuskavasse täpsustusi
personalikuludes,
laiendades sellega huviringide tegevust ja loodi uusi
huvitegevuse
võimalusi.
Projektivahendite summa
suurenemisega on võimalik
huvitegevuseks vajalikke
vahendeid kaasajastada ja
juurde muretseda.
2017. a veebruaris asutatud Viru-Nigula Kommunaali tegevus lõpetati. Kuigi
2017. a novembris määrati
Viru-Nigula
Kommunaal
Pada küla piirkonnas vee-ettevõtjaks, ei ole ta reaalselt
veemüügiteenust osutanud
ja praeguseks on kõik tema
õigused ja kohustused üle
läinud Aseri Kommunaalile.
Volikogu kinnitas Aseri
Kommunaal OÜ uue põhikirja, sest kehtivas oli sees
tegevusvaldkond, millega
ettevõte enam ei tegelenud
‒ sooja tootmine, täpsustati
volikogu ja valitsuse õigusi
ning muudeti mitmeid põhikirja punkte.
Volikogu andis valitsuse-

le loa eelläbirääkimistega
pakkumise konkursi korraldamiseks Kunda hooldekoduga seonduvalt ‒ hoonestusõiguse seadmiseks,
vallavara rendile andmiseks ja operaatortegevuse
võõrandamiseks. Vastavalt
konkursi tingimustele oodatakse pakkumisi, mille
järgi saaks analüüsida, mis
oleks vallale kasulik ja kas
keegi on asjast huvitatud.
Vallal täiendavate kohtade
loomiseks
investeerimisvõimekust ei ole, samuti on
keeruline seis personaliga,
kelle kvaliﬁkatsioon tuleb
seadustega kooskõlla viia.
Majandus- ja eelarvekomisjon tegid ettepaneku lepinguperioodi pikendada kuni
50 aastani. Konkursikomisjoni valiti volikogu poolt
Kaido Veski ja Allar Aron.
Valla ﬁnantsjuht andis
volikogule ülevaate valla 2019. a eelarve täitmise
kohta esimeses kvartalis.
Volikogu kinnitas raamatupidamise arvestuspõhimõtete muutmise, millega Ase-

ri Kommunaalile teostatud
projekti omaﬁnantseeringu
katmiseks antud kaasﬁnantseering ja tasuta üleantud
varad kajastati osaluse sissemaksena.
Tunnistati kehtetuks 2001.
a Kunda Ühisgümnaasiumi
teeninduspiirkonna kinnitamise määrus, sest selle
aasta veebruaris võeti vastu määrus „Elukohajärgse
munitsipaalkooli määramise
tingimused ja kord“, mille
järgselt on Viru-Nigula valla
munitsipaalkoolide teeninduspiirkonnaks kogu valla
territoorium.
Kinnitati ka volikogu esimehe lähetusse suunamine,
kes valla haridusinimestega
tutvub Moldovas meie valla
sõpruspiirkondade haridusasutustega.
Volikogu istungi viimane
osa lõppes info andmise ja
küsimustele vastamisega.
Järgmine istung on 30. mail.
RIHO KUTSAR

VALLAVOLIKOGU ESIMEES
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Euroopa Parlamendi valimiste
korraldamine Viru-Nigula vallas
Maikuus toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks on Viru-Nigula vallas
moodustatud kolm valimisjaoskonda:
Valimisjaoskond nr 1 Aseri Rahvamajas, aadressil
Aseri alevik, Keskpõik 1.
Valimisjaoskond nr 2
Kunda Spordikeskuses, aadressil Kunda linn, Kasemäe
tn 19.
Valimisjaoskond nr 3 Viru-Nigula Rahvamajas, aadressil Viru-Nigula alevik,
Kunda tee 8.
Euroopa Parlamendi valimisel on hääletamisõigus Eesti
kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks ning Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa
Liidu kodanikul, kelle püsiv
elukoht on Eestis (elukohaandmed on kantud Eesti
rahvastikuregistrisse), kes
valimispäevaks on saanud
18-aastaseks ja kellelt tema
päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.
Hääletama tulles võtab
valija kaasa kehtiva isikut
tõendava dokumendi. Isikut
tõendav dokument on riigiasutuse poolt väljaantud
dokument, kuhu on kantud
kasutaja nimi ja sünniaeg
või isikukood ning foto või
näokujutis ja allkiri või allkirjakujutis.
Siseministeerium on saatnud kõikidele valijatele valijakaardid. Valija, kes seda
tänaseks ei ole veel saanud,
võib pöörduda avaldusega
vallasekretäri poole selgituse saamiseks. Valija, kes
11. maiks ei ole valijakaarti
saanud, võib pöörduda avaldusega vallasekretäri poole
selgituse saamiseks.

P.S. 2019. aasta Riigikogu
valimistel tagastati Siseministeeriumile Viru-Nigula
vallas postkasti puudumise
tõttu 37 valijakaarti, kuna
neid ei olnud võimalik valijatele kätte toimetada. Kes
soovib saada valijakaarti
posti teel, peaks oma postkasti seisukorra üle vaatama, et kaart ikka temani
jõuaks. Paberil valijakaardist võib ka loobuda ning
tellida endale riigiportaali
https://www.eesti.ee/
et/ kaudu e-posti aadressile
elektroonilise valijakaardi.
Valimisjaoskondade
ja
hääletamisruumide
infot
saab üle vaadata aadressil
https://valimised.rahvastikuregister.ee/
E-hääletamine algab 16.
mail kell 09.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 22. mai
kell 18.00.
E-hääletada saab aadressil
www.valimised.ee.
20.-22. mail on valimisjaoskonnad eelhääletamiseks
avatud kella 12.00-20.00.
Kõikides valimisjaoskondades toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda ning korraldatakse ka hääletamist
valija asukohas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
Taotlusi asukohas hääletamiseks saab esitada hiljemalt 22. mai kella 14.00-ni
Viru-Nigula vallavalitsusele
või jaoskonnakomisjonidele.
26. mail on valimisjaoskonnad avatud kella 09.00
- 20.00.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukoha-

EUROOPA LIIT

Miks meil on
vaja Euroopa Liitu?
Selle aasta 1. maiks on Eesti kuulunud Euroopa Liitu 15
aastat. Selle ajaga on EL-i loodud võimalused saanud meie
igapäevaelu osaks, lausa nii omaseks, et me ei seosta neid
otseselt EL-i kuulumisega. Liit on 15 aastaga palju arenenud, aga põhialused on samad. Tegemist on riikide liiduga,
kus pannakse ühiste probleemide lahendamiseks seljad kokku ja jagatakse otsustusõigust. EL loodigi selleks, et tegeleda teemadega, millega riigid üksinda nii hästi hakkama
ei saa. Näiteks on Eesti siseturg tänu EL-ile palju suurem
– napilt üle miljoni asemel on meie siseturul pool miljardit
tarbijat. 96% eestlastest arvab, et vaba liikumine on Euroopa
Liidu kõige olulisem hüve. Üksi ei oleks meil jõudu võidelda kliimamuutustega, sõlmida kaubanduslepinguid EL-i
mittekuuluvate riikidega nagu Ukraina või Jaapan, tagada
hästitoimivat ﬁnantssüsteemi ega hoida stabiilset valuutat.
Majanduslikult on EL Eestile kahtlemata palju andnud.
Samuti on naiivne arvata, et saame üksi lahendada selliseid globaalseid probleeme nagu ränne või julgeolek. Euroopa Liidu tuumikusse kuulumine on meie iseolemise parim tagatis. Eesti mõju on seda suurem, mida toimivam ja
tugevam on Euroopa Liit. Just seepärast on tähtis anda oma
hääl ka Euroopa Parlamendi valimistel!
KEIT KASEMETS

EUROOPA KOMISJONI EESTI ESINDUSE JUHT

järgses valimisjaoskonnas
ning korraldatakse ka kodus
hääletamist. Kirjalikke taotlusi kodus hääletamiseks
saab esitada hiljemalt 26.
mai kella 14.00-ni. Taotlus esitatakse Viru-Nigula
vallavalitsusele või elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile. Taotlus peab sisaldama valija nime, isikukoodi,
aadressi, telefoninumbrit ja
põhjust, miks valija ei saa
hääletada valimisjaoskonnas.
Valimispäeval saab kella
09.00-14.00 taotluse esitada ka telefoni teel. Taotlus
esitatakse elukohajärgsele
jaoskonnakomisjonile.
Valijad, kelle elukohaandmed on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega,
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 2, asukohaga
Kunda linn, Kasemäe tn 19,
Kunda Spordikeskus. Valijatele, kelle elukohaandmed
on
rahvastikuregistrisse
kantud valla täpsusega, valijakaarti ei saadeta.
16.-19. maini saab soovi
korral, olenemata elukohast,
eelhääletada ka maakonnakeskuses riigi valimisteenistuse määratud jaoskonnas.
KONTAKTID:
e-post:
vallavalitsus@viru-nigula.ee
Valimisjaoskondade telefoninumbrid:
valimisjaoskond nr 1 Aseris - 5411
0259
valimisjaoskond nr 2 Kundas - 5411 0260
valimisjaoskond nr 3 Viru-Nigulas - 5411 0261

Miks peaks sel aastal teist korda valima minema?
Valimisaasta saab õige pea
jätku, kui mai lõpus valime
Euroopa Parlamenti. Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja jaoks ei tule
– seitsme päeva jooksul,
16.-22. maini saab valimisjaoskonnas eelhääletada ja
e-hääletada, valimispäev on
26. mail. Küll aga on oluline teada, et EP valimistel on
üle Eesti üks ringkond ehk
valija saab langetada otsuse

kõigi ülesseatud kandidaatide vahel. Õigus sõna sekka
öelda on Eesti kodanikel
ning alaliselt Eestis elavatel
ja selleks soovi avaldanud
teiste Euroopa Liidu riikide
kodanikel.
Valimisjaoskondi on üle
Eesti 444, paljud neist on
liikuvad, mis tähendab, et
eelhääletamise ajal on jaoskond erinevates paikades.
Täpset infot leiab kõige liht-

samini
kaardirakenduselt
valimised.rahvastikuregister.ee. Valimispäeval saab
hääletada jätkuvalt vaid oma
elukohajärgses jaoskonnas,
samuti ei saa siis muuta varem antud e-häält.
Eestis, aga ka mujal Euroopas on valimistega seoses kõige suuremat segadust
tekitanud Brexit – ka Eesti
sai tänu Ühendkuningriigi
EL-ist väljaastumisele ühe

koha parlamendis juurde,
kuue liikme asemel peaks
Brüsselis tööle hakkama
seitse liiget. Missugune on
olukord juunikuuks, näitab
vaid aeg. Täna saame kindlad olla ühes - valimistel
osalemine on võimalus Euroopas kaasa rääkida!
PRIIT VINKEL

RIIGI VALIMISTEENISTUSE JUHT

Kuidas kõlab Eesti hääl Euroopas?
Kõik sisulised otsused Euroopa Liidus võtavad vastu
liikmesriigid. Õige ka, sest
liit ongi ju asutatud oma
liikmete ja nende kodanike
rahu, heaolu ja turvatunde
kindlustamiseks. Euroopa
Komisjonil on praktikas
seadusandluse algatamise
õigus, kuid eelnõu esitatakse EL-i Nõukogule ehk
liikmesriikidele esindajatele, kes veedavad – olenevalt
teema põletavusest – selle

kallal kuid või teinekord ka
aastaid. Eesmärgiks on alati konsensus, alati püütakse
viimase võimaluseni arvestada kõigi soovidega. EL on
oma liikmete jaoks sõbralik
keskkond, kus kedagi tüssata ei püüta.
Kui liikmesriikide vahel
on kokkulepe saavutatud,
järgnevad läbirääkimised
Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahel. Kodanike
poolt valitud parlamendi-

liikmed ehk MEP-id esindavad peale oma valijate ka
oma EL-üleste parteigruppide seisukohti. Siiski on
huvitav jälgida ja pakub
kodaniku seisukohalt kindlustunnet, kuidas oma riigile oluliste küsimuste puhul
esindavad MEP-id tihtilugu
mitte partei, vaid oma riigi
ja valijate seisukohti. Just
sellepärast tulebki Euroopa Parlamendi valimistesse
tõsiselt suhtuda, meie esin-

dajate asjatundlikkus on
ülioluline. Meid, eestlasi,
on nii vähe, et kõik me esindame rahvusvahelisel areenil ka Eestit, ükskõik mis
ametikohal parajasti oleme.
Oma maa maasikas, nagu
me hästi teame.
MATTI MAASIKAS

VÄLISMINISTEERIUMI EUROOPA
ASJADE ASEKANTSLER

Aseri Muusikakool 45
Aseri Muusikakool, tol ajal
Aseri
Lastemuusikakool,
alustas tööd 1974. aasta aprillis, mil toimusid esimesed vastuvõtueksamid peagi
avatavasse kooli. Vajadus
oma muusikakooli järele
oli suur: Aseris leidus palju
muusikalembelisi peresid,
kelle lapsed õppisid ümbruskonna linnade muusikakoolides. Bussiliiklus oli
kehv ning lastel kulus vastavasse kooli jõudmiseks
tohutult aega.
Taoline olukord soosis
uue kooli loomist. Kõik olulised eeldused olid olemas:
õpilaste ja lastevanemate
soov ning innukas eestvedaja ja tulihingeline muusikaarmastaja, tolle aja Aseri
Keskkooli direktor Jaan-Ülo
Saar. Koolile andis majandusliku kindlustatuse Aseri
Keraamikatehase direktor
Nikolai Fedjukin, kellelt
saadi toetust lisaks riiklikele
vahenditele, ja nii see teekond algaski.
1. septembril 1974. aastal
astus vastavatud muusikakooli esimesse klassi õppima klaverit 23, akordioni kaks, bajaani üheksa ja
puhkpille kolm õpilast. Aserisse tulid üle ka õpilased
teistest muusikakoolidest
(Kohtla-Järvelt, Kundast).
Direktorina alustas tööd
Aseri Keskkooli vilistlane,
Tallinna Pedagoogilises Instituudis muusika-pedagoogika hariduse omandanud
Silvi-Niina Varinurm. Muusikakooli esimesed õpetajad
olid Ester Kullamaa (solfedžo/muusikalugu), Juta
Tiitso (klaver), Ursula Hoovi (klaver), Tamara Badanova (bajaan) ja Elmar Liiv
(puhkpillid).
Aseri Muusikakool on tegutsenud mitmes erinevas
majas. Algaastatel töötas
muusikakool Aseri Keskkooli ruumides, kuid seoses
uue kultuurimaja valmimisega viidi muusikakool
1978. aastal sinna üle.
1980/81. õppeaastat alustasime hoopis tol ajal renoveeritud vanas klubis koos
pioneeride majaga. Kolmandat korda, 2014. aasta
sügisel, kolisime muusikakooli taas Aseri Kooli juur-
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„Lõpmatult palju võib muusikast
rääkides ilusaid sõnu teha, kuid selle
ilu ja sügavust saab tunda ainult see,
kes seda ka eneses suudab kanda.”
Heino Eller
deehituse ruumidesse, kus
meile renoveeriti avarad,
valgusküllased ja soojad
klassid. Nüüd ootab kooli
ees neljas kolimine: üldhariduskooli kolmandale korrusele ning loomulikult suurte
ootuste ja lootustega remonditud ruumidesse.
Kui rääkida muusikakooli õpilastest, siis suurim arv
muusikahuvilisi õppureid
oli koolil 1990/91. õppeaastal – 98 õpilast ja neid õpetas 15 õpetajat. Pilliõppele
lisaks sai koolis osaleda
peo- ja rahvatantsu tundides. Koolis tegutses kooriklass ja õpetati ka kunstiajalugu.
Tänane päev on varasematest aegadest raskem. Lastel
on palju muid huve ja sageli
ei soovita ennast siduda liigsete ülesannetega. Oleme
oma muusikaõppurite õppetööd proovinud mugavdada:
kui on probleeme riikliku
õppekava täitmisega, võib
üle minna üldkultuurilisse
osakonda, kus nõuded on
leebemad ja tänase kiire elu
juures lastele vastuvõetavamad. Armastus muusika
vastu ning oskus kuulata ja
hinnata klassikalist muusikat - need on meie kooli

prioriteedid.
Peab tõdema, et nii nagu
kahaneb meie valla elanikkond, muutub ka väiksemaks meie koolipere, aga
õppimis- ja õpetamislust
pole selle kõrval kahanenud.
Praegu on õpilasi nimekirjas 45 ja neid õpetavad viis
õpetajat:
Svetlana Jessevitš on õpetanud klaverit 41 aastat ning
lisandunud on parmu- ja
torupilliõpe;
Marianna Koitla töötab
koolis 38 aastat klaveriõpetajana ja lisaks juhendab
plokkﬂöödimängijaid;
Anatoli Zamahhov, olles
ise väga hea mängija, õpetab
lastele 39 aastat nuppakordioni- ja kitarrimängu ning
juhendab ka vokaalinstrumentaalansambli mängijaid;
Anna Zamahhova – 36
aastat on töötanud akordioni-, lisaks kandle- ja balalaikaõpetajana;
Marina Popova on olnud
34 aastat solfedžo- ja muusikaloo õpetaja ning käsikellade ansambli juhendaja.
Kohustusliku õppekava
täitmisega käivad käsikäes
ka esinemised õppeaasta
jooksul ja neid koolil jätkub.
Muusikakooli õpilased on

esinemisteks alati hästi ette
valmistatud ning esindavad
oma kooli väärikalt.
Siin on ülevaade 2018/19.
õppeaastal toimunud esinemistest:
• 17. oktoobril esinemine
Moldaavia külalistele;
• Virumaa muusikakoolide klaveriõpilaste XXI
Etüüdirallil võistles meie
õpilane Reimo Peetso parimate hulka (õp S. Jessevitš);
• jõulukontserdid Vasta
Koolis ja Lille Turvakodus;
• talvehommikukontsert
Aseri Kooli saalis;
• 2. veebruaril osavõtt klaveriansamblite
festivalist
“Allegro” Tallinnas (õp S.
Jessevitš);
• 12. veebruaril osavõtt
Virumaa muusikakoolide
talvemuusikapäevast, kus
esinesid nuppakordionistide
ansambel (õp A. Zamahhov);
• 12. märtsil Eesti Muusikakoolide Liidu klaveriõpilaste konkurss „Parim noor
instrumentalist 2019“ Jõhvis, kus Reimo Peetso tuli
III kohale ja esindas kooli
Tartus vabariiklikul konkursil (õp S. Jessevitš);
• 10. aprillil esinesime
mudilaste muusikapäeval
Jõhvi Muusikakoolis.
Õpilasi on ees ootamas
veel 10. mail toimus emadepäeva kontsert koos Aseri
Kooliga ning 1. juunil ootab ees esinemine rahvamaja juures.
Sel õppeaastal on palju
esinetud ja ka teisi kuulatud.
Muusikakooli hea tava järgi on meil kavas edaspidigi
esineda oma valla rahvale
ning esindada kooli ka väljaspool kohaliku omavalitsuse piire.
7. juunil kell 16 toimub
Aseri Muusikakooli 45. sünnipäevale pühendatud kontsert-aktus. Sellel pidupäeval
anname tuule tiibadesse ka
meie tänastele lõpetajatele.
Soovin õpetajatele ja
nende tublidele väikestele
muusikutele uusi ning huvitavaid etteasteid, harjutamisrõõmu ja jätkuvat tahet!
SILVI-NIINA VARINURM

ASERI MUUSIKAKOOLI DIREKTOR

LÜHIDALT

Kaunis kodu. Foto: Meeli Eelmaa

Otsime Viru-Nigula valla kaunist kodu!
Konkurss “Kaunis Lääne-Virumaa 2019“ tuleb taas seda
siis juba 22 korda! Ootame Viru-Nigula valla kaunite kodude vihjeid või enda kodu esitamise ettepanekut
e-mailile meeli.eelmaa@viru-nigula.ee kuni 27. maini.
Esitada palume objektide ja omanike nimed ning korrektsed aadressid. Kõikide objektide omanikud peavad
teadma, et nad osalevad konkursil ja peavad sellega ka
nõus olema.Et teave jõuaks kõikide vallaelanikeni, palume lahkesti infot levitada. Meil on vallas väga ilusaid
majapidamisi!
VNT

Retk Aseri mereäärsel
tööstusmaastikul

28. aprillil 2019. a toimus Sonda osakonna roheliste retk
Aseri tööstusmaastikul. Osavõtjaid oli kokku kümme.
Alustasime matka alevist ja suundusime mere äärde.
Vaatepilt oli lummav - vahulainetes meri ja kontrastiks
kaduviku teele läinud erinevate tehaste rajatised ja korstnad. Pärandkultuuri jälgedes vantsisime ja avasime juteldes erinevaid kihte minevikust. Retke juhtis Kaarin Oras,
kes teadis palju lugusid vanadest raudteetammidest, karjääridest ja tehaste minevikust.
Käisime ka merekaldal reostust uurimas, mis on üks
päevateemadest. Vana masuuditerminal on lekkima hakanud. Keskkonnakaitsjad tegelevad juba sellega.
Päeva lõpus kogunesime Rannu Külamajja, kus istusime kohvilauas ja arutasime keskkonnaprobleeme.
Päeva läbiviija MTÜ Rannu Külaselts.

Arutusele võetakse Aseri rahvamaja teema
Aseri rahvamaja koolihoonesse üleviimise ja tühjaks
jääva hoone edasise võimaliku saatuse arutelud
algasid juba enne kohalike omavalitsuste ühinemisi endise Aseri valla aegu.
Siis võeti vastu otsus Aseri
Kooli laiendatud remondiks
eesmärgiga, et kohta jätkuks
seal ka kultuuriüritustele ja
-ringidele. Vastavad otsused
mitme teenuse ühte majja koondamiseks on vastu
võtnud juba endised Aseri valla juhtorganid, need
olid ﬁkseeritud erinevates
arengukavades ning sellest
plaanist oli korduvalt juttu
ka endises vallalehes. Seega kindlasti ei saa tänasel

päeval väita, et hoone müügiettepaneku üleskerkimine,
mida edasi koos teiste ettepanekutega arutada, oleks
inimestele üllatuseks. Nüüd,
kui ühinenud vald omab mitut kultuuri-, kooli- ja spordihoonet, saab tegevusi seal
kenasti optimeerida ja efektiivsemaks muuta. Siinkohal
peab kiitma Aseri valla endisi juhte, kes oskasid ette
näha valla tuleviku suurt
pilti ja plaanisid paremaid
teenuseid kohalikele elanikele. Kogu maailmas ehitatakse uued halduskeskused
selliselt, et kõik avalikud
teenused oleksid kompaktselt koos ning elanik saaks
hästi ja mugavalt ligi kõigile

vaba aja veetmise võimalustele.
Tänane vallavalitsus viib
ellu Aseri Vallavalitsuse ja
Vallavolikogu vastu võetud
otsuseid, mis olid eeltingimuseks kooli renoveerimisprojekti elluviimisele. Praegused valla juhid soovivad
meie kultuurielu vaid parandada ja tuua sisse uuendusi,
mis on eelkõige head just
kohalikele elanikele. Seoses koolis olevate ruumide renoveerimisega saame
seal võimaldada ka senisest
paremat tehnilist kvaliteeti
ürituste korraldamisel. Tõsi,
muutuvad küll mõnede
sündmuste asukohad (näiteks jaanitule plats liigub

vabaajakeskuse taha), kuid
üldiselt pakuvad kooli suur
ja kaasaegselt renoveeritud
saal ning plaanitav multifunktsionaalne hoov märksa
paremaid tehnilisi tingimusi erinevate kultuurisündmuste läbiviimiseks ja ka
isetegevuse harrastamiseks.
Säilivad kõik täna kohalike
elanike südames olevad traditsioonid. Nende kandjaks
ei ole mitte hoone, vaid ikka
inimesed ise ja sisulised
väärtused. Tänaste muudatustega saab kohalik omavalitsus võimaldada nendele
väärtustele kvaliteetsemat
ja jätkusuutlikumat keskkonda, mis on kahtlemata
oluline, kui soovime tradit-

sioone alles hoida ja edasi
arendada.
Lisaks
traditsiooniliste
sündmuste jätkumisele pakuvad renoveeritud ruumid
suurepärast võimalust ka
uuteks lahendusteks - näiteks lisaks täiskasvanute
kinoseanssidele on võimalik
korraldada ka kinohommikuid lastele, kuna logistika
laste liikumisel ühe maja piires on märksa lihtsam. Suur
köök ja koolisöökla pakuvad ka paremaid ja kaasaegsemaid võimalusi sündmustele, mis vajavad suurema
hulga inimeste toitlustamist.
Kaasaegse sisustusega ruumid avavad uusi võimalusi
erinevate sündmuste ja tege-

vuste korraldamiseks, ühine
maja tagab senisest märksa
paremad
koostöövõimalused asutuste vahel ning
värske keskkond pakub traditsioonide kõrvale kindlasti
ka hulgaliselt uusi, põnevaid
ideid, mis kirgastavad Aseri
kultuurielu.
Kõik vallas tegutsevad
MTÜ-d või kodanikud võivad pöörduda Viru-Nigula
vallavalitsuse poole oma
ettepanekutega Aseri rahvamaja teemal.
VNT
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Viru-Nigula rahvamuusikute
esindus Saksamaal

Kuni viimase hetkeni oli lahtine, kas selle kevade Frankfurdi muusikamessi külastus toimub või mitte. Saime
siiski ootamatult tuge sponsoritelt ja eriline tänu Milvi
tädile Kohtla-Järvelt, kes samuti õla alla pani.
Sellel aastal tegutsesime peamiselt Eesti infoletis, kus
me Eesti Muusika Infokeskuse daame Agnest ja Mariliisi
ning kogu messirahvast rahvapillimänguga lõbustasime.
Lisaks sai Ervin Lember kohe tööd “Weltmeistri” esinduses. Firma peadisainer jälgis hoolega meie muusiku
katsetusi erinevate pillimarkidega. Spetsialistid arutasid
üheskoos uute instrumentide omadusi.
Allakirjutanu keskendus klaverimaailmale (praegune
amet - Vihula mõisa pianist). Nii tuligi võtta vastu väljakutse “klaveriduellile”. Saksa klaverimängija ületas
mind küll tehnilise vilumusega, ent äramärkimist leidis
“kaotaja” improviseerimisjulgus ja omapärane mängulaad.
Eesti esinduse letil olid CD-d eesti uuema professionaalse koori- ja orkestrimuusikaga ning Viru-Nigula ja
Kohtla-Järve rahvamuusikakollektiivide looming. Meie
materjalid said juba esimesel päeval otsa, sest inimeste
hulk oli lihtsalt väga suur.
Tagasitee kulges küll kergete viperuste ja tehniliste
probleemidega, ent lõpuks kõik laabus - saime õnnelikult
koju. Juba on tehtud esimesed kokkuvõtted ja kinnitatud kontaktid uute partneritega. Tööst välisturul tulenes
peamine järeldus - keeleoskus (just selle maa keel) on
välismaal läbilöömiseks A ja O. Frankfurt Musikmesse
2019 leidis aset 02-05. aprill 2019. Viru-Nigula rahvamuusikud Ervin Lember ja Hillar Vimberg on jätkuvalt
ka siin, oma kodusel Eestimaal, valmis esinema teie pulmas, juubelil ja külapäeval vms.
Kontakt tel 527 8979 - Ervin Lember
HILLAR VIMBERG

MUUSIKA TALU, RANNU KÜLA, VIRU-NIGULA VALD

TASUB TEADA

Plaanitavad teedeehitustööd Kunda
linnas suvi - sügis 2019

Jaama tänav: plaanitav tööde algus juuni, tööde kestvus
kuni septembrini.
Teostatavad tööd:
sademevee kanalisatsiooni uuendus;
uus teekate sõidu- ja kõnniteele;
kõnnitee ala suurendamine ning Põdra pubi ja tsemendimuuseumi vahelisele alale veoautode parkla rajamine;
27-30 puu langetamine tee äärtest kõnnitee ehitamise
jaoks. Haljastus tuleb hiljem juurde.
Liikluskorraldusest: üks sõidusuund jääb autodele avatuks.
Koidu tänav: plaanitav tööde algus juuli keskpaik, rekonstrueerimistööd peaksid lõppema sügisel.
Rajatakse täiesti uus sademevee kanalisatsioon, samuti vahetatakse välja Võidu tänava amortiseerunud
sademevee kanalisatsiooni torustik. Uuendamisele läheb
sõidu- ja kõnnitee katend. Endise kaubamaja ristmikul
muutub liikluskorraldus turvalisemaks ja elanikele ohutumaks. Liiklusturvalisuse tagamiseks tuleb kolm kõrgendatud ristmikku Koidu tänava lõigule. Haljastust
korrastatakse madalate puudega.
Samuti toimub simultaanselt tänavavalgustuse rekonstrueerimine.
Koidu tänav: kuni ehitustööde alguseni hoolitseb tolmu piiramise eest Viru-Nigula vallavalitsus.
Kõikidele teedeehitustöödega seotud küsimustele vastab vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Heiko Källo, tel
5374 1160, e-post heiko.kallo@viru-nigula.ee.
Projektidega on võimalik tutvuda valla veebilehel
www.viru-nigula.ee.
Aseri ja Viru-Nigula alevikus toimub teede pindamine.

Männituka hobi- ja hobutalu tegemistest
Männituka hobi- ja hobutalu on koht, kus on põimunud
mitu huvi - armastus hobuste, käsitöö ja kunsti ning
aianduse ja maaelu vastu.
Meie talus elavad hobused, koer Täpi, jänesed, kanad-kuked ja kassid. Meie
suurtes mändides on endale
kodu leidnud mitmed huvitavad linnud, näiteks kakud,
rähn, kotkas ja nahkhiired.
Ühe hektari suurusele
maa-alale on loodud iluaed, kus põhiliselt kasvavad
okaspuud ja dekoratiivsed
lehttaimed. Suurim armastus on hostad, mida on meil
üle 100 sordi.
Lastele on ehitatud väike mänguväljak. Veel saab
mängida jalg-, korv- ja
sulgpalli, koroonat, petan-

ki. Võimalus proovida õhupüssist laskmist ja katsetada
noolemängu.
Meie juures saab meisterdada erinevates töötubades,
samuti tuleb meie juurde
töötubasid ka väljastpoolt.
Näiteks on võimalus katsetada savipoti peal erinevaid
tehnikaid, teha kangale pakutrükki, maalida, joonistada, valada seepi või meisterdada erinevates tehnikates
küünlaid.
Mändide all on kaks aiamajakest, kus võimalik turistidel kasvõi üheks ööks
peatuda. Hooaja avame 18.
mail 2019. aastal.
Männituka hobi- ja hobutalu sobib sünnipäevade
tähistamiseks, lasteaia- või
klassiekskursioonideks ja

muidugi puhkamiseks. Oodatud on nii taime, looma
kui ka käsitööhuvilised!
Oleme juba kolmandat
aastat võtnud osa Avatud
Talude Päevast. Inimeste
huvi meie väikese talu vastu
on olnud igal aastal suur. Ka
sellel aastal avame kõikidele huvilistele oma uksed,
siis on võimalus külastada
meie kohvikut ja osta ümbruses olevate talude toodangut (mesi, juust, leib,
taimed). Kõigil on võimalus
töötubades
meisterdamisest osa võtta, loomadele
pai teha või hoopis mõnes
võistluses kätt proovida.
Igavust ei tunne meie juures
keegi! Veel enne, kui juulikuus toimub Avatud Talude
Päev, leiab aset 18. - 19.

mail “Pealinnast piirilinna”,
millest ka meie osa võtame.
Olete kõik oodatud!
Asume
Tallinna-Narva
maantee 130. kilomeetril
Koogu külas maanteele küll
lähedal, aga samas looduse
ja vaikuse rüpes.

03.05.2019.
Ettevõte reageeris koheselt ja juba 26. aprillil kaevati võimalikke reostuskoldeid lahti. Esmaspäeval, 29.
aprillil alustas ettevõte reostuse tõkestamisega. Samal
päeval käis kohal ka ohtlike jäätmete käitleja EcoPro
spetsialist, et olukorda hinnata.
Aseri Mere tn 17 asuvate ohtlikest ja tavajäätmetest põhjustatud saastuse ja
jääkreostuse likvideerimiseks on teinud 2018. aasta
suvel ettekirjutuse ka Keskkonnainspektsiooni Ida-Virumaa büroo (tollase haldusjaotuse järgi) tähtajaga
01.05.2019. Ettekirjutus on
kohtus vaidlustatud, aga sellele vaatamata on täitmise
kohustus jõus. Järelkontroll
on plaanis 6. mail.
2018. aastal pärast ettekirjutuse saamist taotles
OÜ Aseri Sadam Keskkonnainvesteeringute Keskuselt
(KIK) toetust kinnistul paiknevate maa-aluste mahutite
ja reostuse likvideerimiseks,
kuid see jäi tookord rahuldamata taotluses sisalduvate
mõningate puuduste tõttu.
Maaomanik on taotlenud
sel aastal (15.03.2019) uuesti KIK-ilt toetust ettekirjutu-

se täitmise osaliseks ﬁnantseerimiseks. Kuna reostuse
likvideerimise hinnad on
kallinenud, siis plaanitakse töid teha etappide viisi
– esimeses etapis tahetakse
likvideerida maa-alused mahutid. KIK teeb otsuse juunis 2019.
Ettevõte on tellinud 2018.
aastal Rakendusgeodeesia ja
Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ-lt (REIB) reostuskoha uurimise. Mere tn 17
kinnistu jääkreostusuuringu
läbiviimise ja likvideerimise eelprojektist selgub, et
reostunud ala suurus mahutite ümbruses on hinnanguliselt 8000 m2 ja tööstustsooni nõuetele vastavaks
viimiseks vajab puhastamist
hinnanguliselt ~ 17 000
m3 pinnast. Masuudist on
aastakümnete jooksul vees
lahustuvad kergemad fraktsioonid lendunud või põhjaveega laiali kantud ja uuringualale on jäänud peamiselt
veest raskemad komponendid, mis on vajunud sinisavi
pinnale, täites piirkonniti ka
selle pindmise murenenud
osa.

Hoia ennast meie tegemistega kursis:
http://mannitukahobijahobutalu.simplesite.
com/436178331
https://www.facebook.
com/M%C3%A4nnituka-hobi-ja-hobutalu-1144850628872346/
KRISTEL ALLIKMÄE

MÄNNITUKA HOBI- JA
HOBUTALU PERENAINE

Reostusest Aseris
18. aprillil tuli Keskkonnainspektsioonile
teade
Aseri elanikelt, et rannas
voolab merre õline vedelik.
Kohapeal oli näha, et Aseri
Sadama territooriumil muulist paremale poole jääval
ca 250-meetrisel rannaribal
imbub pinnasest vikerkaarevärvilist kilejat ainet. Võtsime ühendust päästeametiga,
kes reostuskolde hilisõhtuks
lokaliseeris.
Kuna
asukoht
jääb
jääkreostusobjekti
(maa-aluste
masuudimahutite) lähedusse, oli alust
arvata, et jääkreostusest lähtuv reostus võib olla edasi
kandunud ja imbunud maapinnast merre, sest merevesi
oli hetkel väga madal. Mere
pst 17 kinnistul tuvastasime
veel ühe reostuskolde, kust
võtsime ka proovi. Analüüsitulemused on käes ja need
näitavad, et tegu oli pikemat aega keskkonnas olnud
raske kütteõliga, mis viitab jääkreostusele.
Vahepeal oleme aga jõudnud järeldusele, et osa reostusena paistnud laikudest
rannas (teisel pool muuli)
olid looduslikku päritolu.
Kuna taolist naftareostusena paistvat ainet märgati
ka Narva-Jõesuu rannas,

konsulteerisime TTÜ meresüsteemide Instituudiga
ja nende hinnangul oli tegu
rauabakteriga, mis muudab
vee limaseks ja õliselt läikivaks. Seega võib öelda, et
nired, mis kandusid pinnasest mere poole, olid iseloomulikud soorauale.
Jääkreostus on imbunud
pigem pinnasesse, sest labidaga meresetteid tõstes oli
ca 2-5 cm sügavusel näha
musta värvi ainest läbi imbunud liiva, millel oli spetsiiﬁline naftasaadustele iseloomulik lõhn ja värvus.
Reostuse edasileviku peatamiseks koostas Keskkonnainspektsiooni Lääne-Virumaa büroo 24.04.2019
kinnistu omanikule OÜ-le
Aseri Sadam ettekirjutuse, mis kohustas ettevõtet
tõkestama nende kinnistul
Aseris Mere tänav 17 mererannas tuvastatud vedelatest
ohtlikest jäätmetest põhjustatud saastuse levikut merre
ja puhastama kontrollimisel tuvastatud reostuskolle
sinna kogunenud naftasaadustest ning andma kokku
kogutud ohtlikud jäätmed
üle edasiseks
käitluseks
selleks õigust omavatele
jäätmekäitlejatele. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg on

KESKKONNAINSPEKTSIOON
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Kunda Koguduse diakon Valdek Hang
Sündinud ja kasvanud olen
Rakvere linnas. Ka koolis käisin Rakveres ja pea
kogu elu olen siin elanud, et pean ennast täielikult
virumaalaseks.
Kasvasin üles täiesti tüüpilises nõukogudeaegses keskmise eestlase perekonnas.
Vanemad ei ole usklikud,
kuid elavad ikka kristlike
põhimõtete järgi, tähistavd
jõule, ülestõusmispühasid
jne. Kodus räägiti ikka aeg
-ajalt Jumalast ja kirikust.
Oma esimesed kokkupuuted kiriku ja Jeesusega olid
suured kirikupühad, mida
küll pereringis tähistati,
kuid tollane riigivõim keelas. Väga paljudel kristlastel on eeskujuks vanaemad
ja nii oli ka minu vanaema
väga usklik inimene, temalt
sain esimesed teadmised
Piiblist ja katekismusest.
Tema lauldud jõululaulud
on siiiani veel meeles. Meie
põlvkonna probleemiks on,
usk ja usuline teadmine ei
kandunud enam peresiseselt vanematelt lastele ja ka
koolis puudus tänu nõukogude korrale usuõpetus.
Tõeline pööre elus saabus,
kui tuttavate soovitusel ja
eeskujul panin ennast kirja
Rakvere Kolmainu koguduse leerikooli. 2009. aastal ristiti ja konﬁrmeeriti st,
liitusin Kolmainu kogudusega ning sellest ajast olen
aktiivne kirikuskäia ja kaasateenija. Üsna varsti pärast
leeriõnnistamist, sai minust
kirikuvanem, kelle peaülesandeks on vaimuliku abistamine jumalateenistusel.
Koguduses liitus kogudusekooliga, kus õpitakse
tundma Piiblit põhjalikumalt. Kogudusekoolis käies

tundsin üha rohkem vajadust teoloogia õpingute
vastu. Meie vaimulik Tauno
Toompuu, saatis mind ühel
hetkel Tallinnasse Usuteadus Instituuti “Kasvuaeg”
koolitusele. Meenub, et see
oli koolitus, kus õpetati välja töötegijaid kogudustes,
kes olid võimelised täiskasvanuid koguduseliikmeid
koolitama. Osalejad said
süvendatud teadmisi kristlikust maailmavaatest ja õpetlikke kogemusi vestlusteks
väiksemates osadusringides.
UI-s sai tutvutud sealse
õppekeskkonna ja õpitavate
erialadega ning õppejõududega. Mõistsin, et nüüd on
õige aeg ja otsustasin, et tahan oma elu anda Jumalale
ja jumalariigitööle. Koguduse keskel arutasin õpetajaga oma õppimissoove ja
sain veel lisaks julgustust
koguduse õdedelt ja vendadelt. Kiitma peab ka Käsmu
koguduse õpetajat Urmas
Karileeti, kes oli ja siiani
mulle vaimulikuks mentoriks ja pihiisaks.
Kolm aastat teoloogia
õpinguid ja pooleaastane
diakoni ettevalmistuskursus pastoraalseminaris ning
27.05. 2018 ordineeriti diakoniks Rakvere Kolmainu
koguduses. Alustasin õpetaja Tauno Toompuu kõrval
diakoniametis jumalateenistusel kaasa teenimist. Diakoni tööülesannete hulka
kuulusid lisaks veel ettepühitsetud armulaua jagamine
Rakvere
hooldekodudes.
Töö inimestega oli väga huvitav ja põnev. Iga inimene,
kas noor, eakas, puudega
või ilma, vajab tähelepanu
ja ärakuulamist. Igal inimesel oma ainulaadne lugu: pä-

Foto: erakogu Valdek Hang

ritolu, lapsepõlv, haridustee,
töö ja perekond jne. Vaimulik peab olema sõnumitooja
inimestele, kes hakkavad tõsiselt elu üle järele mõtlema
ja eriti kui nad on kurvad,
lootusetud või haiged.
Kurb on vaadata, neid
hooldekodu elanikke, kellel
ei ole lähedasi või kes on
“unustatud” sinna üksindusse. Need inimesed on kui
tarbetud asjad, keda ei taheta näha ega kuulda. Aga tegelikult need inimesed just
vajavad hingelist tuge läbi
Jumala Sõna ja sakramentide.
See oli kogemusterikas
praktikaperiood
diakonitöös, mis lõppes kahjuks
üsna ruttu. Selle aasta alguses võttis ühendust meie
praost Tauno Toompuu ja
pakkus välja võimaluse
asuda teenima Kunda ja Viru-Nigula kogudusi.
Uues Testamendis Jeesus
ütleb, et ükski kes on pannud käe adra külge ja siis
vaatab tagasi ei kõlba Juma-

la riigile. Mõeldes Pühakirjas öeldule, otsutasin praosti
pakkumise vastuvõtta ja
asuda teenima nii Kundas
kui ka Viru-Nigulas ja lisaks
ka Aseri hooldekodus. Eelmine teenimistöö asendus
veel vastutustrikkama ja
teenimistööga.
Teenistused
toimuvad
nüüd kord kuus Kundas ja
Aseris ja kaks korda kuus
Viru-Nigulas.
Neli kuud olen nüüd kogudustes diakoniametis olnud
ja hea meel on selle üle, et
koostöö organistiga ja kogudusteliikmetega on hakanud
viljakandma. Kõige tähtsam
kirikutöös on jumalateenistus ja sarnaselt Kolmainu
kogudusele oleme kasutusele võtnud uue kiriku käsiraamatu järgi uuendatud liturgia korra, kus ka ilmikud
saavad kaasateenida.
Jumalateenistus ei ole
ainult vaimuliku teenida,
vaid kaasateenida saavad
ja peavadki kõik kirikulised, nii noored kui ka vanad. See on töö, mis kannab vilja, kui seda tehakse
Jumala Vaimu juhtimisel
koos koguduseliikmetega
ning kiriku kaastöölistega.“
Pühapäevased jumalateenistused on rõõmu ja tänuavaldused Kõigekõrgema
vastu. Ja eriti paneb kantslis
rõõmustama see, kui kirikus
on uusi inimesi ja Jumala
Sõna puudtab neid ning inimene leiab uued perspektiivid osaduses Jumalaga.
Väikeste koguduste eeliseks on see, et koguduseliikmete osadus on tugevam,
kõik tunnevad kõiki ja on ka
ilmalikus elus üksteisega
seotud. Just omavaheline
suhtlus on see vahend, mis

peaks ka kogudust kasvatama ja see sõnum, mida
kirikuseinte vahel on kuulutatud, peaks koguduseliikmete kaudu edasi jõudma ka
väljapoole.
Hea uudis on, et Viru-Nigula ja Aseri kogudustesse
tuli UI hingehoiu magistrant Aili Ilves tegema oma
kursuse praktikat. Maikuust
toimuvad Viru-Nigulas ja
Aseris tema poolt läbiviidavad palvused ja diakoniatöö. Lühidalt tutvustades
on tema praktika missioon
kristliku hingehoidjana inimesele Jumala Sõna kuulutamine, inimese abistamine
jumalasuhet puudutavates
küsimustes ning abi inimsuhetes ja elus üldisemalt.
Murelikuks teeb Kunda
kiriku katkine orel ja puudus
lugemispultidest nii Kundas
kui Viru-Nigulas. Plaanis on
lähitulevikus hakata otsima
võimalust oreli parandamiseks ja meistrimeest, kes
valmistaks lugemispuldid.
Kindlasti teeb murelikuks
veel väike koguduseliikmete arv ja vähene osavõtt
jumalateenistustest. Hetkel
ongi Eestimaa koguduste
mure, kuidas tuua inimesi
kirikule lähemale. Üks on
kindel, et tee kiriku juurde
leiavad need, kes seda ja tahavad ja oluliseks peavad.
Sundida või käskida siin
ei saa kedagi. Elu on meile
antud kallihinnaline ja ainukordne and, mida ei tohiks
raisata mõttetult ning hoolimatult, unustades tegelikult,
kui lühike see on.
Võib olla aitab teadmine,
et kui esimest korda kirikusaali astume, ei pruugi
tõesti kohe kogeda Jumala
puudutust, kuid kohtuda ja
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märgata teist inimest saame küll. On ju Jumal meid
loonud nii, et inimesel ei ole
sünnis üksi olla. Et midagi
kuulda ja teada saada, tuleb
meil teise inimese juures
olla, seista tema kõrval. Jumal ei vii meid asjata mõne
inimesega kokku. Õppida
usaldama teist inimest ja
see läbi Jumalat , kas mitte usalduses ei peitu inimese õnnelikus. Mõtiskleda
võib alustuseks selle üle,
mida on kirikus alati tehtud
ja oluliseks peetud, niiviisi
on lootust, et südames tekib
tõmme vaimulike väärtuste
ja teemade juurde. Ja kui
inimene elab juba suhtes
Jumalaga, siis tema Jumala mõistmine ja tundmine
kujundab tema „inimesemõistmise“ ja tema suhted
kaasinimestesse koguduses
ja väljaspool.
Üks vana vaimulik toob
esile hea näite, et kirik, ei
käsi loobuda kõigest maisest, ta ei ütle, et inimesel
on tarvis ennast aheldada.
Kristluses käib kõik loomulikult. Nagu lilleõis avaneb
loomulikult: lille õielehti ei
saa lahti kangutada – need
avanevad ise päikesele vastu. Nii on ka kristluses: inimene, kes on tunnetanud
Kristust, avaneb talle vastu.
Pane lilleke aknale ja see sirutab valguse, päikese poole. Aga toas võib olla selline
ilu, kallid ja uhked asjad...
Aga lilleke ei vaata nende
poolegi, see ei ole temale
oluline. Temale on vaja valgust, päikest, ta teab, mille
poole sirutuda. Nii on ka
kristlasega – nende hinged
sirutuvad selle loojumatu
igavese Päikese poole.

Viru ralli 2019
Taas on tulemas autoralli
Kunda linnas ja lähiümbruses
Grossi Toidukaubad Viru
Ralli 2019 toimub reedel,
14. juuni õhtul Viru-Nigula vallas. Võistluste pidulik
avamine ja esimese auto
start on kell 17.30 Rakvere
linnas Parkali promenaadilt,
rajale läheb iga minuti tagant üks ralliauto. Avamisel
tutvustatakse võistlejaid ja
tehakse ka nendega otseintervjuu ralliraadiosse, mis
sellel aastal on Kuku Raadio
sagedusel 99.6 MHz.
Esimine
kiiruskatse
on
Kaldanõlva-Simunamäe-Mahu teelõigul. Algus
on kell 18.18, rada on suletud tavaliikluseks kell 17 –
21.30.
Järgneb Kunda linna kiiruskatse: Uus-Sadama teeRakvere mnt – Rahvamaja
– Mageranna tee – Lähta tee
– Staadioni – Koidu – Aia –
Mäe – Kalda – Kasemäe –
Kasemäe/Aia ringtee – Kasemäe. Kiirukatsele stardib
esimene auto kell 19.06, linnatänavad on tavaliikluseks
suletud kell 18 – 21.00.
Kolmanda kiiruskatsena
läbitakse taas esemena kavas olnud Kaldanõlva-Simunamäe-Mahu
teelõik.
Viimane auto peaks eeldatavalt minema starti kell 21.20
ja peale seda on see teelõik
taas tavaliikluseks avatud.

Palume arvestada, et
võistluste
korraldamine
võib tuua häireid raja ääres
elavate inimeste igapäevaellu.
Tänu Eestis korraldatud
võistlustele saame tõdeda,
et maailma autospordi eliiti
on ligemale poolesaja aasta
jooksul pidevalt kuulunud
ka Eesti autosportlased. Sellel aastal on Ott Tänak lausa
võistlemas maailmameistri
tiitli nimel. Korraldajad teevad kõik võimaliku selleks,
et võistlus kulgeks ohutult
ja võimalikult väheste häiretega kiiruskatsete raja ääres
elavatele inimestele.
Meelespea raja ääres elavatele inimestele ja pealtvaatajatele:
Ralliautod tutvuvad eelnimetatud kiiruskatsetega
alates neljapäevast, 13. juunist kell 16.-20.00. Kõik
ralliautod võivad tutvuda
kiiruskatsega mitte rohkem
kui kaks korda. Maksimaalne lubatud liikumiskiirus
on neil 80 km/h ja seda on
vähendatud hoovidest ja
õuealadelt läbisõidul kuni
50 km/h, mõnes kohas kuni
30 km/h. Kõik kiiruse ületamised ﬁkseerib GPS jälgimissüsteem ja karistus on
25 € iga ületatud kilomeetri
eest.
Ärge jätke lapsi ja eakaid
ning koduloomi järelevalveta sel ajal, kui ralliautod

Vaata kaarte www.viru-nigula.ee

rajaga tutvuvad.
Ralli toob kaasa liikluskorralduse muudatusi, seetõttu jälgige liikluskorraldajate märguandeid. Ajutised
liiklusmärgid, keelualad ja
rajapiirded on rallil selleks,
et tagada pealtvaatajate ohutus.
Võistluse ajal, kui kiiruskatse rada on suletud:
Pealtvaatajad võivad vaadata kiiruskatset ainult selleks korraldaja poolt ettevalmistatud aladel ja need
on ainult turvalindi taga.
Täitke ralli turvatöötajate
korraldusi, need on täitmiseks, mitte vaidlustamiseks!
Kui kuuled turvatöötaja
antavat vilesignaali – siis on
ralliauto juba lähedal. Kontrollige üle, kas olete ikka
ohutus kohas – turvalindi
taga.
Ärge minge turvalindile
liiga lähedale, sellega võite

turvalindi katki teha.
Ärge seiske välikurvides,
rajale liiga lähedal, kohtades, kus ei ole turvalinti
või on märk „Pealtvaatajate
keeluala“.
Pealtvaatajatele valmistatakse ette selleks spetsiaalsed vaatamiskohad, millest
anname teada juunikuu Viru-Nigula Teatajas ja valla
kodulehel.
Keelatud on liikuda piki
võistlustrassi ja ületada seda
ilma turvatöötaja loata.
Spordivõistlusel viibimine ja alkohol ei käi kokku!
Ärge jätke lapsi, eakaid ja
koduloomi järelevalveta.
Kiiruskatseid
vaatama
minnes palume parkida
autod võimalikult teeserva lähedale ja ainult paremasse teeserva (kui sõidate
kiiruskatse suletud teeotsa
suunas), et vastutulevatele
suurtele päästeautodele ja

teistele operatiivsõidukitele
oleks tagatud vaba väljapääs kiiruskatselt. Kiiruskatselt-kiiruskatsele sõites
ära ületa lubatud sõidukiirust – Sinu tegemisi jälgib
Eesti Politsei.
Ka jalgrataste ja ATV-dega ei tohi sõita kiiruskatsetel
ja neid ületada ilma turvatöötaja loata.
Arvestage
tuleohuga.
Metsaalune pole lõkke tegemiseks, grillimiseks ega
suitsukonide maha viskamiseks.
Kui teist möödub rohelise
vilkuriga auto, alles siis on
võistlustrass avatud tavaliikluseks, sõltumata algselt
väljakuulutatud sulgemisajast.
Kui kiiruskatsel juhtub
õnnetus ja on näha, et võistlejad vajavad kiirabi sekkumist ja seal ei ole läheduses
turvameest, siis anna sellest

teada telefonil 112. Sealt
saadetakse abi ja võetakse
ühendust korraldajatega. Iga
inimene võib sekkuda õnnetusse abi andmiseks kuni
päästetöötajate saabumiseni.
Kui raja ääres elavatel inimestel on võistluse ajal vaja
kiirabi või päästjate abi, siis
helistage 112. Kokkuleppel
häirekeskusega kiiruskatse
peatatakse ja teid abistatakse võimalikult ruttu.
Kunda linna elanikud, palun ärge parkige oma autosid kiiruskatsena sõidetavate tänavate äärde reedel, 14.
juunil alates kella 18.00-st.
NB! Kõik tänaval parkivad
autod oleme sunnitud teisaldama kella 18 ja 18.30
vahel.
Vähemalt kaks nädalat
enne ralli algust toob korraldaja teavituse sulgemisaegade ja käitumisreeglite
kohta kiiruskatse ajal kõikidele kiiruskatse ääres elavatele inimestele.
Loodame, et spordivõistlus kulgeb ohutult.
Vabandame liiklusest ja
võistlusest tulenevate ebameeldivuste pärast, mis on
seotud kodanike tavaelu
häirimisega.
Meeldivaid rallielamusi ja
kohtumisteni ralliraja ääres
ohutus vaatamiskohas!
Kontakt: Märt Ots, tel 504
4073
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Seiklusorienteerumine tuleb taas!

SPORT

Head tervisesportlased

Pühapäeval, 26. mail toimub 29. Kunda Linna jooks.
Ootame kõiki toredast üritusest osa saama. Kavas on distantsid igale vanusele – lastejooksud, noortejooks, põhijooks ja kaks erinevad kõndimise distantsi.
Esimene start antakse kell 12.00, kui 100m jooksule
stardivad kõige väiksemad ehk 2014-2019 sündinud lapsed. Kavas on lastejooksud: 100m, 200m, 400m, 600m
ja 800m. Kell 13.15 toimub Lääne-Virumaa jooksusarja
arvestusse minev 1,8 km noortejooks, kell 13.20 antakse
start 8,8 km põhidistantsile. Kõndijad saavad valida 1,8
km ja 8,8 km raja vahel.
Kunda Linna jooks on Lääne-Virumaa jooksusarja 2.
etapp. Iga osaleja saab ﬁnišeerides ainulaadse medali,
millest moodustub sarja kokkuvõttes puzzle. Kutsume
kõiki üles kasutama eelregistreerimise võimalust, mis on
soodsam ja aitab kaasa üritust paremini läbi viia.
Täpse ürituse ajakava, juhendi ja info registreerimise
kohta leiate Kunda Spordikeskuse veebilehelt ja jooksusarja kodulehelt www.nelson.ee
AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT

1. maist kuni 25. juunini
toimub Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel
kohalike omavalitsuste ning
Lääne-Viru Tervisenõukoguga koostöös Lääne-Virumaa seiklusorienteerumine. Osalevad kõik kaheksa
omavalitsust.
Seiklusliikumise eesmärk
on tunda rõõmu vabas õhus
liikumisest.
Seiklusorienteerumise
põhimõte on väga lihtne.
Igaüks saab valida endale
sobiva raja, tempo, liikumisvahendi, kaaslased ja päeva,
millal liikuda soovib. Osa
radadest on läbitavad jalgratta, tõukeratta, lapsevankri ning ratastooliga. Osaleja
saab rajale kaasa kaardid
koos küsimuste ning lisain-

foga. Vastused küsimustele
leiab
orienteerumispunktidest. Kõikide osalenute
vahel loositakse välja auhinnad ning vähemalt kolm
erinevat rada läbinute vahel
loositakse välja jalgratas,
mille paneb välja Rattabaas.
Lisaauhinnad
loositakse
välja nende vahel, kes läbivad igas KOVis vähemalt
ühe raja ehk minimaalselt
kaheksa rada.
Lõpporienteerumine
ja
auhinnaloos toimub 29. juunil Rakveres.Viru-Nigula
vallas on orienteerumiseks
tähistatud kaks rada. Maakonnas on kokku 16 rada,
mille läbimiseks on aega
ligi kaks kuud. Planeerige
aegsasti enda ettevõtete või
asutuste ühisüritused nii, et

saaksite kasutada tähistatud
radu ja vabas õhus liikuda.
Võtke kaasa enda pere ja
tuttavad ning nautige ilusat
ilma – kogu projekt on tehtud just selleks, et liiguksime rohkem looduses ☺
Jälgi meid Facebooki lehel Lääne-Viru Tervis ning
radadel seigeldes kasuta
sotsiaalmeedias ka hashtagi #seiklusorienteerumine.
Meie vallas on kaks rada:
1) Kunda linnas – 11
punktiga
2) Aseri alevikus – 10
punktiga
Infomaterjale saab kätte alates 30.04.2019 ja
hiljem
tagastada
need
ükskõik millisesse materjalide
väljastuspunkti.
Meie vallas saab materja-
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le võtta ja hiljem tagastada
Kunda Spordikeskuses (Kasemäe 19, Kunda) ja Aseri
Vabaajakeskuses (Kesktänav 22, Aseri).
Kellel on plaan läbida rohkem radu, nendele on tehtud
koondvihikud kõigi 16 rajakaartide ja küsimustega.
Üksikute radade läbijatele
soovitame kasutada kahepoolseid kaarte, mida saab
soovi korral ka ise printida
(Aseri ja Kunda raja kaardid
lisatud manusesse).
Lisainfo leiab siit: https://
viru-nigula.ee/seiklusorienteerumine-2019
Kõik
maakonnaradade
kaardid saab printida siit:
https://www.virol.ee/laane-viru-omavalitsuste-liit

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

2018/19. hooaja saalihoki
põhiturniiride tulemused

Eesti noorte U15 meistrivõistlustel saavutas Tapa valla
spordikool/Tamsalu EBE 4. koha (kokku 7 võistkonda).
Meie poistest mängisid Rainer Kaasik, Artjom Sulimov,
Patrick Antero Lehtinen ja Daniil Korasteljov.
Eesti noorte U17 meistrivõistlustel saavutas Tapa valla
spordikool/Tamsalu EBE meeskond samuti 4. koha ning
selles vanusegrupis mängisid Martin Lehmus, Rainer
Kaasik ja Artjom Sulimov.
Eesti noorte U19 meistrivõistlustel saavutas Noorus/
Kunda SK 2. koha. Meeskonna koosseisus on Kunda
poisid Daniil Ruzevitš, Martin Lehmus, Ronald Smorodin, Erik Fasputins ja Nikita Zapevalov.
Esiliigas mängiv Jäneda SK meeskond jäi sel hooajal
13 hulgast 4. kohale. Jäneda SK koosseisus mängisid
Daniil Ruzevitš, Martin Lehmus.
25. korda peetud Eesti saalihoki meistrivõistlustel,
mis üheksandat hooaega järjest on kandnud PAF saalihokiliiga nime, selgus tänavune meistermeeskond. Eesti
saalihoki ajaloo ühes tasavägisemas ﬁnaalseerias võitis
meistritiitli TalTech. White Wolf SK kasvandik Daniil
Ruzevitš mängib TalTechi koosseisus.
M35+ saalihokisarja kolmanda hooaja võitjaks tuli ES
Tulevik, kus mängivad White Wolf SK treenerid Roman
Dõba ja Jüri Ruzevitš ning klubi liikmed Oleg Romaneko ja Ilja Shevelilov.
Maikuus toimuvad järgmised võistlused:
02.-04.05 Unihoc Russia Cup 2019, Veliky Novgorod
(Daniil Ruzevitš ja Martin Lehmus mängivad Noorus SK
koosseisus.)
07.05 U17 karikavõistlus
17.-19.05 Tallink Floorball
30.05 U19 karikavõistlus

VIIRATSI SAEVESKI AS
Viljandimaal

OSTAB

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

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


ʹǤ–ʹǤǨ

Vormiriideid on võimalik kätte saada koolist alates
ʹͶǤǤ


Ǥ
ȋǤǤȌ


Näidistvõimalik tutvuda Ǥ


TEADE

Hea turismiettevõtja!


(tel. 5212524 või Ǥ̷ǤȌ

Ootame Sind turismiettevõtjate kokkusaamisele
29. mail kelll 14-18 Lammasmäe Puhkekeskusesse
et arutleda maakonna ettevõtete vajaduste üle ning teha
plaane tulevikuks.
Oodatud on KÕIK majutuse, toitlustuse, aktiivse puhkuse, meelelahutuse ja muude turismiga seotud teenuste
ja toodete pakkujad.
Paneme koos maakonna turismivankri veerema!
Registreeri end virol.ee lehel ning tulles haara kaasa
piknikukorv.
Korraldavad VIROL ja Lääne-Viru Arenduskeskus

KUNDA KIRIKUS
P, 9. juunil kell 12
NELIPÜHADE 1. PÜHA
jumalateenistus, armulaud
L, 13. juuli kell 11
OIKUMEENILINE KOGUPERE
jumalateenistus, armulaud
P, 14. juuli kell 12
SURNUAIAPÜHA
Kunda kalmistul

Nigulapäev
11. mai Viru-Nigulas

Annetused
EELK Kunda Kogudus
Kell 9–13 kiriku kõrval laat
Swedbank EE352200001120244512

Oodatud on kõik kaupmehed omatoodangu

ja käsitööga, samuti ootame valla õlle- ja
info 53974886, kunda@eelk.ee
küpsetiste meistreid, parimatele auhinnad.

Oma tegevust tutvustavad Viru ja Tallinna
Vangla, Aasukalda Priitahtlikud jt.
Esinevad Kunda Linnaorkester, Maarjapiigad,
Viru–Nigula naisansambel, Viru–Nigula Mehed.

Otsime suvekuudeks
puhastusteenindajaid, töö on
Info tel 52 78979 Ervin Lember
sobilik ka koolinoortele. Tööaja algus 10.00-11.00
hommikul, 3-6 tundi
päevas. Pada
Brutoaida
töötasu alates
Kell 13–19
5 €/tund.
avatud uste päev
muusika
ja luulenurk,
Kontakt ja info: telElav
+372
59084
196 laulavad lapsed koos
emadega. Müügil talutooted ja käsitöö, avatud
e-mail: mereoja@mereoja.eu
https://mereoja.eu/kohvik. Tasumine vaid sularahas.

Teisipäeval, 7. mail 2019

Kell 20 Viru-Nigula Rahvamaja
Nigulapäeva peoõhtu ansambliga „Plaan B”,
DJ ja õhtujuht Alari.

TEL
K
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Mai on rahvusvaheline
rinnavähi ennetuse kuu

Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse ja
varajase avastamise kuu.
Rahvusvahelise tervisekampaania peamine eesmärk
on teadvustada inimestele,
et varases staadiumis avastatud rinnavähk on ravitav.
Eesti Vähiliit juhib terve
maikuu jooksul tähelepanu
rinnavähiga seotud teemadele ning kutsub naisi üles
oma tervisest hoolima ja
regulaarselt kontrollis käima. Eesti Vähiliidu ja Eesti
Haigekassa koostöös jätkub
ka rinnavähi sõeluuringu
kampaania, mille peamiseks
eesmärgiks on kutsuda sihtrühma naisi sõeluuringule.
Sõeluuringud päästavad
elusid
Sõeluuring on terviseuuring, mis on mõeldud eelkõige tervetele, ilma kaebuste
ja sümptomiteta naistele
emakakaela- või rinnavähi varaseks avastamiseks.

Rinnavähi uuringutele kutsutakse
50–69-aastaseid
ravikindlustatud naisi iga
kahe aasta järel. 2019. aastal
oodatakse rinnavähi sõeluuringule naisi sünniaastatega
1951, 1952, 1957, 1959,
1961, 1963, 1965, 1967 ja
1969. Mammograaﬁa sõeluuring on kindlustatud naisele tasuta.
Nimeline kutse saadetakse postiga rahvastikuregistri aadressile. Uuringul
osalemiseks ei pea aga kutset ootama jääma. Kui sinu
sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb
lihtsalt helistada kõige sobivamasse tervishoiuasutusse.
Tervishoiuasutuste kontaktid leiad haigekassa kodulehelt. Registreerumisel kontrollitakse sünniaastat ja
ravikindlustuse kehtivust.
Sõeluuringutele ei ole pikad
järjekorrad – kõik naised,
kes kuuluvad sihtgruppi,

saavad tasuta sõeluuringule
mõistliku aja jooksul.
Varases staadiumis rinnavähk on ravitav
MTÜ Eesti Vähiliidu tegevjuht Maie Egipt rõhutab
sõeluuringu olulisust vähi
varajasel avastamisel. “Rinnavähk ei tekita varases
staadiumis mitte mingisuguseid kaebusi. Seetõttu on
suuremal osal kaebustega
arsti poole pöördunud naistest rinnavähk juba kaugemale arenenud,” selgitab
Egipt. “Uuringuga on aga
rinnavähile viitavaid muutusi võimalik avastada isegi
kuni 5 aastat enne seda, kui
tekivad kaebused. Selles
staadiumis on rinnavähk
ravitav!” kinnitab vähiliidu
juht.
Seetõttu on oluline, et
uuringul käiksid ka ennast
terveks pidavad naised ning
just sel põhjusel kutsutakse
sõeluuringule rinnakaebus-

ÕNNITLUSED

teta naisi vanusegruppide
kaupa. Sõeluuring on seda
efektiivsem, mida rohkem
kutsutud naisi uuringule tuleb.
Mammograafiabuss
10-aastane
Tähendusrikas on, et just
sel aastal täitus 10 tegutsemisaastat ka Eesti Vähiliidu ja TÜ Kliinikumi mammograaﬁabussil.
Kümne
aastaga on mammograaﬁabussis uuringul käinud
üle 70 000 naise ja tänu rinnavähi varajasele avastamisele on õnnestunud päästa
sadade naiste elu.

MIS ON
SÕELUURING?
Sõeluuring on terviseuuring,
mis on mõeldud eelkõige
tervetele, ilma kaebuste ja
sümptomiteta naistele emakakaela- ja rinnavähi varaseks avastamiseks. Sõeluuringule minemist ei tasu
kindlasti karta, ega seetõttu
ka minekut edasi lükata.
Eestis kutsutakse rinnavähi sõeluuringule ravikindlustatud naisi vanuses 50-69
eluaastat iga kahe aasta järel. 2019. aastal kutsutakse rinnavähi sõeluuringule
naisi sünniaastatega 1951,
1952, 1957, 1959, 1961,
1963, 1965, 1967 ja 1969.
Kokku on sellel aastal sõeluuringule oodatud 77 928
naist. Kõigi ravikindlustatud naiste sõeluuringu eest
tasub Eesti Haigekassa.
MIKS ON VAJALIK
OSALEDA RINNAVÄHI SÕELUURINGUS?
Sõeluuringus osalemine on
väga oluline vähi varajasel
avastamisel. „Kahetsusväärselt palju on neid, kes ei käi
uuringutel mitte kunagi või
jõuavad arsti juurde siis,
kui tervisemure märku annab. Siis võib aga hilja olla,
sest rinnavähk kulgeb väga
kaua kaebusteta ehk naine ei
pruugi midagi tunda,“ ütleb
haigekassa esmatasandi osakonna peaspetsialist Made
Bambus.

Selleks, et ennetada nimetatud sümptomite teket ning
kasvaja levimist organismis, tuleks käia regulaarselt
kontrollis. Seda enam, et
rinnavähi puhul on tegu haigusega, mida on võimalik
varakult avastada. Varakult
avastatud rinnavähk on paremini ravitav, võimaldades
vajadusel kasutada rinda
säästvaid ravi- ja operatsioonimeetodeid.
MIS UURINGUL
EES OOTAB?
Sõeluuringu käigus kasutatakse rinnanäärme radioloogilist uuringut ehk
mammograaﬁat.
Mammograaﬁauuring tähendab,
et rindadest tehakse röntgenülesvõtted. Uuringul osaleja juhatatakse aparaadi
juurde, kus uuringut läbi
viiv radioloog asetab rinnad
kordamööda kahe lameda
plaadi vahele ja teeb pildid
kummastki rinnast. Uuring
võib küll veidi ebamugav
tunduda, kuid ei tohiks olla
valus. Kui see aga siiski valus on, tuleb sellest õele või
arstile teada anda. Ülesvõtte
tegemise ajal on äärmiselt
oluline püsida paigal, see tagab pildi parema kvaliteedi.
Tehtud röntgenülesvõtteid

hindavad kaks erinevat radioloogi, et veenduda tulemustes ja tagada sõeluuringu
kvaliteet. Väikese kiirgusdoosiga mammograaﬁa on
tervisele ohutu.
Uuringupäeval soovitame
valitud raviasutusse veidi
varem kohale minna. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav
dokument. Uuringul tuleb
end vööni lahti riietada, seega valige rõivastus, mis on
mugav. Sel päeval ei ole hea
kasutada deodoranti, kehapuudrit ega kehakreemi, sest
need võivad mõjutada röntgenipildi kvaliteeti. Naised,
kelle
menstruaaltsükkel
muudab rinnad tundlikuks,
võiksid minna uuringule
tsükli 5.-15. päeval, sest siis
on rinnad vähem hellad.
KUHU UURINGUS
OSALEMISEKS
PÖÖRDUDA?
Naistele, kelle sünniaasta on
käesoleval aastal sõeluuringule kutsutavate seas, saadab vähi sõeluuringute register nimelise kutse. Kuna
kutse saadetakse rahvastikuregistris märgitud aadressile, siis ei pruugi need inimesed, kelle tegelik elukoht
ei ühti rahvastikuregistris
oleva postiaadressiga, kut-

Foto: Meeli Eelmaa

Tere tulemast Viru-Nigula valda,
pisikesed ilmakodanikud!

28. aprillil 2019 toimus Kunda linna klubis traditsiooniline lusikapidu. Peol andsid nimelised hõbelusikad 54le
2018. aastal sündinud uuele kodanikule üle Viru-Nigula
vallavolikogu esimees Riho Kutsar ja vallavanem Einar
Vallbaum.
Palju õnne ja tere tulemast meie toredasse valda!
VNT

Lisainformatsioon:
MTÜ Eesti Vähliit
info@cancer.ee
www.cancer.ee

Ära jää hiljaks, sest varakult
avastatud rinnavähk on ravitav!
Maikuu on rahvusvaheline rinnavähi ennetuse kuu.
Rinnavähikuul pöörame tähelepanu inimeste teadlikkuse tõstmisele ja tuletame
meelde, et varajases staadiumis avastatud rinnavähk on
ravitav. See on põhjus, miks
tuleb end regulaarselt kontrollida ja alati sõeluuringus
osaleda.
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Foto: Ain Liiva

Viru-Nigula valla võistkond esines
edukalt sõprusturniiril korvpallis
set kätte saada. Seetõttu on
äärmiselt oluline aeg-ajalt
kontrollida oma andmeid
riigiportaalis www.eesti.ee.
Lisaks paberkutsele saadetakse ka elektrooniline kutse
patsiendiportaali (www.digilugu.ee) saatekirjade lahtrisse. Kutse saamise järel tuleks leida kutsele märgitud
raviasutuste hulgast endale
sobivaim ning registreerida
end uuringule. Rinnavähi
sõeluuringul on võimalik
osaleda ka mööda Eestit liikuvates mammograaﬁabussides, mille liikumisgraaﬁkud on samuti kutsel välja
toodud.
ÄRA JÄÄ KUTSET
OOTAMA!
Uuringul osalemiseks ei pea
kutset ootama jääma. Kui
Sinu sünniaasta on tänavuste kutsesaajate nimekirjas, tuleb lihtsalt helistada
endale kõige sobivamasse
tervishoiuasutusse. Registreerumisel
kontrollitakse
Sinu sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule
minnes tuleks kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument!

Reedel, 3. mail toimus Rakvere Spordihallis esmakordselt korvpalliturniir „Rakvere raibe 2019“. Omavalitsuste vahel toimunud turniirile kutsus meie valda korraldaja
Rakvere linn. Turniirist võtsid osa linna- ja vallavalitsuste ametnikud, volikogude liikmed ja muude asutuste töötajad. Lisaks kaasati noormängijaid.
Viru-Nigula valla võistkond saavutas kokkuvõttes turniiril tubli 2. koha. Kolme võidu kõrvale pidime vastu
võtma ühe kaotuse Rakvere SK noortelt, kes tulid omavalitustele konkurentsi pakkuma. Esikoht kuulus Rakvere SK noortele. Omavalitsustest jäid meie seljataga Pärnu linn, Rakvere linn ja Tartu linn.
Viru-Nigula võistkonna eest mängisid: Raido Tetto,
Ainar Sepnik, Heiko Källo, Allar Aron, Gunnar Roov,
Kaido Vahesalu, Viktor Engelbrecht, Gert Press, Deniss
Takovenko ja Hendry Engelbrecht.
AINAR SEPNIK

VALLA SPORDIJUHT

Teenistused EELK Viru-Nigula kirikus mais
2019. aastal

05. mai – Palvus. Viib läbi Usuteaduste Instituudi üliõpilane Aili Ilves. Kantselei majas. Algus kell 14.00
12. mai – Emadepäeva jumalateenistus. Teenib diakon
Valdek Hang. Kirikus. Algus kell 14.00
19. mai – Palvus. Viib läbi Aili Ilves. Kantselei majas.
Algus kell 14.00
26. mai – Jumalateenistus. Teenib diakon Valdek Hang.
Kirikus. Algus kell 14.00

EESTI HAIGEKASSA

Mammograaﬁabusside ajakava Lääne-Virumaal:
Asula

Mammograaﬁabussi asukoht

Aeg

Registreerimise
telefon

Jäneda

Aia- ja Lillepäevad
Jänedal

25.05–26.05

731 9411

Jäneda

Jäneda Talupäevad

27.07–28.07

731 9411

02.09–27.09

627 4470

07.09

731 9411

Rakvere

Rakvere Haigla
polikliiniku kõrval,
Tuleviku 1

Jäneda

Jäneda Sügislaat

VÄLJAANDJA: Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107. http://viru-nigula.ee
TRÜKIKODA: Printall AS
TIRAAŽ: 2000
TOIMETAJA: Meeli Eelmaa
KÜLJENDAMINE: Ajakirjastus OÜ
REKLAAMI TELLIMINE: reklaam@viru-nigula.ee
LOE INTERNETIST: http://viru-nigula.ee/ajaleht-2019
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KULTUURIKALENDER
L, 18. mai kell 17 Aseri rahvamaja
Esteetika- ja tantsukooli kevadkontsert
L, 18. mai kell 10 Viru-Nigula koduloomuuseum
projekt “Pealinnast piirilinna”
Kohvik, krati töötuba ja muud põnevat
L, 18. mai kell 17 Kunda Tsemendimuuseum
Muuseumiöö
Tegevused kogu perele!
N, 30. mai kell 19 Kunda Ühisgümnaasium
Kunda linna 81. sünnipäevale pühendatud kontsert
Esinevad Viru-Nigula valla laulupeokollektiivid
R, 31. mai kell 20 Aseri rahvamaja
Kunda Linnaorkestri kontsert
Solist Silver Laas
L, 1. juuni, kogu päev, Aseri
Aseri suvemängud
L, 1. juuni kell 12 Kunda noortemaja
Lastekaitsepäeva tähistamine
L, 1. juuni kell 18 Aseri Vabaajakeskus - Aseri rahvamaja
Rongkäik ja lastekaitsepäevale pühendatud kontsert
L, 1. juuni kell 20 Aseri rahvamaja
Simman ansambliga Everlast
P, 23. juuni kell 20 Mahu rand
Viru-Nigula valla jaanituli ansamblitega Mahavok ja
Plaan B
Urve Mikkeri maalide ja noorte kunstiringi näitused
Kunda Linna Klubis

KUNDA SPORDIKESKUSE lahtiolekuajad juunis ja
augustis
E-R 13.00-21.00; L SULETUD; P 11.00-20.00

Viru-Nigula Kultuurikeskuse Kunda linna klubi võtab tööle

MAJAHOIDJA (tähtajaline leping)
Töö kirjeldus:
Klubi hoone avatult hoidmine ja siseruumide korrashoiu tagamine
Maja ümbruse puhtuse tagamine (s.h. lumekoristus ja libedusetõrje, lehekoristus ja umbrohutõrje)
Viru-Nigula Kultuurikeskuse sündmuste ettevalmistustöödes ja sündmuste järgses koristustöös osalemine
ning vajadusel sündmustel kohalolek
Laoruumide korrashoiu eest vastutamine
Kostüümide ja muude tekstiilide pesemine ning triikimine
Lauanõude ja –linade pesemine
Taimede hooldamine
Ootused kandidaadile:
Hoolsus, puhtus, täpsus
Hea meeskonnatöö oskus
Pakume:
Huvitavat ja vaheldusrikast tööd,
meeldivat ja kaasaegset töökeskkonda,
paindlikku töögraafikut
Asukoht: Lasteaia 4, Kunda linna klubi, Kunda linn, Viru-Nigula vald
Tööle asumise aeg: juulis 2019
Töö tüüp: täistööaeg
Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega (CV) palume saata märgusõna „MAJAHOIDJA“ all
7. juuniks 2019 e-posti aadressil: kristi@kunda.ee
Täiendav informatsioon: Kristi Onkel, Viru-Nigula Kultuurikeskuse direktor , tel +372 32 21 556

Prillipood, aadressil Pikk 17, Rakvere. Maikuus
kõik prilliraamid -30%. Suvele vastu mugava ja
turvalise nägemisega - lai valik päikeseklaase
autojuhtidele, kalastajatele, sportlastele, valgustundlike silmade või silmaoperatsiooni järgseks
kaitseks. Nägemise kontroll tellijatele tasuta: 11.,
17., 30. mai ja 7. juuni kell 10 - 14, eelregistreerimisega tel 322 3828. Külastage meid!

VÕTAN RENDILE PÕLLUMAA SEALHULGAS
ROHUMAA, VIRU-NIGULA VALLAS JA
SELLE ÜMBRUSES.
KONTAKT: TEL + 372 5647 8161 ALVAR

Linnasaun pühapäeviti!
Naised 11.00-15.00
Mehed 16.00-20.00
Juulis on Kunda Spordikeskus suletud (kollektiivpuhkus).
***
VIRU-NIGULA SPORDIHOONE
Suvised lahtiolekuajad juunis ja augustis
E suletud
T 17.00-21.00
K suletud
N 17.00-21.00
R 17.00-21.00
L-P suletud

KORSTNAPÜHKIJA TEENUS
Info tel +372 5560 4046

Kunda Ühisgümnaasiumi tehnikaring
4. märtsi õhtul alustas Kunda Ühisgümnaasiumis 5.-7. klasside tehnikaring. Sellel põhjusel teeme tutvust tehnikahuviliste toimetustega ja tehnikaringi juhendaja
Regiina Viiresega.
Millest tuli selline plaan, et
kooli juurde tehnikaring
luua?
Iga päev tööstuses leiba
teenides näeme oma meeskonnaga, et kvaliﬁtseeritud
ja erialase kõrgharidusega
tippjuhid ja tippspetsialistid
on karjuv deﬁtsiit. Niisiis
tuli kolleegil Sander Soomrel, Estonian Celli personalija ohutusjuhil, idee Kundas
tehnikaringi teha. Minul oli
juba Kundasse kolides soov
leida hea võimalus, kuidas
tähendusrikkalt
kohalikku
kogukonda panustada. Saigi
siis tema idee ja minu väike unistus ühendatud! Kui
mina koolis käisin (lõpetasin
2012. aastal Kadrina Keskkooli), rõhutasid kooli külastanud ülikooliesindajad alati,
et inseneridest on kogu aeg
puudus käes, et inseneritöö
toob leiva lauale ning selle
eest makstakse ka väärikat
töötasu. Selleks olevat tarvis
aga hästi tunda matemaatikat,
füüsikat ja keemiat – ehk üldisemalt öeldes – täppisteadusi.
Kuigi koolihariduses pannakse tugev alus täppisteaduste
teoreetiliseks tundmiseks, siis
praktiline pool nii matemaatikas, füüsikas kui ka keemias
jääb siiski pinnapealseks. Just
eesmärgiga süüdata õpilaste
südames kirg ning silmades
säde täppisteaduste vastu,
kasutades selleks teooria ja
praktika nutikat sidumist, saigi tehnikaring loodud.
Mis noortega koos ringis
teete?
Kuni maikuuni on eesmärk
läbi võtta autoinseneeria kursus, mis hõlmab endas katapuldi, gravitatsiooniauto,
vaakummobiili ja hiirelõksuauto ehitamist. Kui jõuame
autod kiiremini valmis, siis
kuna olen ise magistrikraadiga keemik, tahaks lastele
ka praktilist keemiat näidata.
Tund algab tavaliselt lühikese teooriaosaga (sissejuhatus
matemaatikasse,
füüsikasse), misjärel asuvad õpilased
meeskondades tööle ning
omanäolist seadet projekteerima-ehitama. Praegu olemegi valmis saanud katapuldi
ning hetkel viimistleme täiuslikkuseni gravitatsiooniautod. Õpilased saavad kõik
tehtud tööd valmiskujul koju
kaasa võtta.
Mul on kaks missiooni
seoses selle tehnikaringiga.
Esimene on, et õpilased harjuksid mõtlema täppisteadustest uuel viisil, nähes neid
ümbritevates asjades ja loo-

duses täppisteaduste peidetud
saladusi ning suutes seeläbi
tehnikaringis õpitu seostada
oma koolitundides õpitava
teooriaga. Kuigi matemaatikas õpetatakse, et 1+1=2,
siis kes kõrgkooli läbi käinud, teavad, et see pole alati
sugugi nii: teatud juhtudel
võib 1+1=0, teatud juhtudel
1+1=3. Teine missioon on, et
õpilastel oleks olemas kriitiline mõtlemine. Näiteks, esimeses tehnikaringis ütlesin
ühele õpilasele, kes parasjagu
katapulti ehitas, et tal on katapuldi hoob tagurpidi konstruktsiooni lülitatud. Ta võttis
selle lahti ja pani selle juhendatud viisil kokku. Varsti teatas mulle kõnealune õpilane:
„Õpetaja, mul oli enne õigesti
pandud, nüüd on valesti!“ Ma
ütlesin talle: „Õige!“ Seejärel
teatasin kogu rühmale, et nad
peavad alati teadma, miks
nad midagi teevad, see tähendab, et kriitiline mõtlemine
peab olemas olema. Ei tohi
seepi süüa, kuna keegi piisavalt autoriteetne isik ütleb, et
nii tuleb teha. Kogu aeg tuleb
mõtestada oma tegevus otsast
lõpuni. Tuleb teadvustada,
miks midagi tehakse. Kriitilise mõtlemise puudumisel
tuleb meil täiskasvanutelgi
piisavalt palju probleemsituatsioone ette, seda enam
saame oma nooremale põlvkonnale selle tähtsust rõhutada.
Praegusel hetkel käib tehnikaringis kolm tüdrukut ja
seitse poissi. Kokkuvõtvalt
õpime me täppisteaduste rakendusalasid,
meeskonnatööd (ehk koostööd erinevas
vanuses ja erinevate oskustega inimeste vahel), kriitilist
mõtlemist ning lisaks, et kõik
on võimalik sellele, kes näeb
vaeva ja teeb tööd!
Meie tegemistel saab silma
peal hoida Facebooki vahendusel - „Tehnikaring Gravitatsioon“.
Milline võiks olla ringi tulevik? Kas järgmisel õppeaastal toimetate ka?
Väga lahe oleks, kui ring
soodustaks õpilasi üldse mõtlema ülikooli mineku peale,
kuid veel enam – valima inseneri elukutset. Veel ägedam
oleks, kui need samad õpilased tuleksid tagasi oma kodulinna ja panustaksid kohalikus kogukonnas tööandjana
või tippjuhi-spetsialistina.
Järgmise õppeaasta toimetused on tugevas korrelatsioonis õpilaste sooviga ehk
kui õpilaste huvi on jätkuv,

siis jätkame. Jätkamise korral
on plaan ehitada juhtmevabu
kõlareid, mikrofone, akupankasid, mini-hüdroelektrijaamasid,
tuulegeneraatoreid,
kõlar-mikrofone, hüdraulilisi
tõstukeid, laternaid, aurupaate jne.
Vahva on see, et me ehitame neid ulmelisi asju meid
ümbritsevatest igapäevastest
asjadest nagu papptopsid,
plastkõrred,
bambustikud,
pappkastid, plastpudelid ja
puit. See võimaldab õpilastel
tavakasutusega objekte ümber hinnata oma loomingulisust kasutades.

Kunda koolis on nüüd päris oma tehnikatuba. Milline oleks üks unistuste
tehnikatuba?
See tuba on nii tore, meie
tarbeks on seal just värske
remont tehtud! Lisaks on olemas projektor, millega saan
lastele näidata teooriaosasid,
videoid tehnika- ja täppisteadusavastustest ja palju muud.
Minu unistuste tehnikatoa
kõige tähtsamad elemendid
on muidugi särasilmsed õpilased! Muu võib olla, aga
entusiastlikud ja innovaatiliste ideedega lapsed peavad
olema! Lastele ilmselt meeldiksid tavapärasest paberist ja
kriiditahvlist erinevad ratasetele kinnitatud pleksiklaasist
tahvlid (just nagu teadusvõistlussaates “Rakett 69”),
kuhu saaks iga meeskond
markeriga peale kirjutades
oma insener-geniaalsust projekteerida ja planeerida. Siis
võiks olla seinal suur kell, mis
on ühendatud paljude pidevas
liikumises olevate puidust
hammasratastega. Ühes seinas võiks olla Goldbergi masin ehk ahelreaktsioon, mille
erinevaid elemente saaks
vastavalt soovile muuta. Seinale võiksid olla maalitud
hammasrattad, lambipirnid ja
graaﬁlise disainlahendusega
kujundatud kasulikud vale-

mid.

Regiina, kolisid natukene aega tagasi Kundasse. Oled ennast kutsunud
Kunda fänniks. Mis Sulle
Kunda linna puhul kõige
enam meeldib?
Juulis saab tõesti juba viis
aastat hetkest, kui ma Kundasse kolisin, kuid siis olin
ma tudeng, kes elas argipäeviti oma ülikoolilinnas Tallinnas ning Kundas käisin
nädalavahetustel ja suvevaheajal oma toonast värsket
abikaasat kallistamas. Alates
2018. aasta juunist elan igapäevaselt Kundas. Pean tunnistama, et kui me abikaasa
töö tõttu Kundasse kolisime,
ei olnud ma sellest just väga
vaimustuses. Ilmselt seetõttu,
et Kunda seostub mu vanematele-vanavanematele halli
linnana, kus on palju tööstust
ja seetõttu küsimärgi all olev
elukeskkonna kvaliteet. Kui
ise tööstusesse tööle tulin,
see hirm kadus, sest näen,
kui väga pingutavad ettevõtted keskkonnahoiu nimel. Ka
meie tehas on investeerinud
viimase kümne aasta jooksul
28 miljonit eurot keskkonnahoidu ja igapäevaselt on
keskkonda puudutavaid teemad kõrge prioriteetsusega.
Ma tõesti armastan Kunda
linna ja näen selles nii palju potentsiaali. Ma võrdleks
Kundat justkui mõne hea
apelsiniga.
Kõrvaltvaataja
jaoks on see lihtsalt krobelise koorega oranž pall, aga
kes on saanud maitsa selle
vilja, teavad, et see on maailma parim puuvili. Ometigi
on inimesi, kellele apelsinid
ei meeldi – see on paratamatus. Mida ma Kunda linna
puhul armastan - muidugi
inimesed, kes siin elavad, on
abivalmid ja hoolivad, kuid
teiselt poolt ressursina nagu
kalliskivid, kes ootavad õigel
hetkel avastamist ja õigesse
kohta asetamist. Lisaks on

Kundas ka soodsad kinnisvarahinnad (eriti võrreldes
Rakverega, veel enam Tallinnaga) – Kundas võib korteri osta 3000 euroga ja selle
seest väga vingeks tuunida.
Logistiliselt asub Kunda samuti heas kohas – Tallinnasse
läheb ja tuleb otseliin, autoga
saab 1,25 tunniga Tallinnasse, 25 minutiga Rakveresse.
Kõrgharitud inimeste palgad
on Kundas võrdlemisi rahuldavad. Kuigi Kundas on
sadam, siis meri on meil nii
ilus ja puhas, mistõttu suvitamisvõimalused on imelised.
Lisaks meie Kronkskallas
ja Kukerpallimägi pakuvad
imeliste päiksetõusude-loojangute nautimist – loomingulise inimesena ammutan
nendest palju inspiratsiooni.
Olles ka seiklusparkide fänn,
siis Lontova seikluspark jõe
kohal on lihtsalt nii geniaalne
konseptsioonina, kuid lisaks
veel imelised toorjuustukoogid, mida jõesulina taustal
nautida. Ootan juba, et saaks
Kunda jõele kanuutama minna. Muidugi veel Põdra pubi,
kuhu kõik Kundat külastavad
sõbrad imeliste toitudega tutvuma viin. Suurvete ajal käin
vaatamas ka meie ajaloolist
hüdroelektrijaama.
Lisaks
spordikeskus, kus naudin
grupitrenne ja ujulat. Kõige suurem üllatus oli minu
jaoks ilusalong – enam ei
käigi Rakveres juuksuris. Kui
tänavad ja valgustus korda
saavad, siis on Kunda lausa
paradiis. Kokkuvõtvalt võiks
öelda, et Kundas on noore
inimese elukvaliteet hea.
Millega tegeled peale tehnikaringi juhendamise?
Oleme abikaasaga mõlemad muusikud – Ardi mängib
elektrikitarri ja akustilist kitarri, mina püüan siis midagi
laulmise sarnast teha. Mõlemad kirjutame ka ise muusikat ja laulusõnu. Youtube’is
on olemas kuulamiseks kaks
singlit: „Gravitatsioon“ ja

„Maailm ärkab taas“. Lisaks
oleme sellise bändi koosseisus nagu Püha Müristus, millega oleme teinud kolm muusikavideot („Päriselt“, „...
leida Sind“ ja „Walk humbly
and love“). Kunda kohalikest
tüüpidest on bändis muuhulgas ka Helis Järvepere-Luik
ja Mattias Einstein.
Loomingulise inimesena
veedan inspiratsiooni saamiseks palju aega looduses
– merelaineid imetledes, tähistaeva ilusse uppudes, päikeseloojangu ilu nautides,
metsas-rabades
matkates.
Mulle väga meeldib ka oma
pere ja sõpradega aega veeta, mistõttu on meil pidevalt
keegi külas. Muusika kirjutamine, etteasteteks valmistumine, etteasted ise ning kvaliteetaeg pere ja sõpradega
võtavadki enamiku mu vabast
ajast. Olen ka mentoriks kahele keskkooliõpilasele. Muidugi lisanduvad ajakavasse
ka mõnusad grupitrennid
Kunda spordihoones.

Ringi juhendamine sarnaneb koolitunni andmisega.
Praegu töötad Estonian
Cellis keskkonna- ja kvaliteedispetsialistina. Kas
näeksid ennast lähitulevikus töötamas hoopis koolis
õpetajana?
Õpetajaamet on väga tänuväärne ja auväärne amet, mille peale enne keskkooli lõpetamist palju mõtlesin. Tahtsin
saada keemia-, matemaatika-,
bioloogia- või füüsikaõpetajaks. Või kõigeks korraga
isegi. Tutvusringkonnas oli
otsustamishetkel ka tuttavaid
õpetajaid, mistõttu on olnud
võimalus näha õpetajatöö kulisside taha. Lapsi õpetada ja
nende potentsiaali selle kaudu välja tuua meeldib mulle
väga, aga õpetajatöö ainult
üks osa on õpetamine, seal
on palju elemente veel. Minu
jaoks on muret tekitavaim tegelik tööaeg, töökoormus ja
sellest tulenev palk. Ametlikult on antud teema paberil
lahendatud, reaalsuses jätkub
sellealaselt õpetajate suunas
ebaõiglus. Just seetõttu ma
pigem õpetajana ametisse
ei astuks. Ringijuhendajana on mul ettevalmistusaeg
tööaega sisse arvestatud,
millele muud tööaega, nagu
koduste tööde parandamine
jms, ei lisandu, sest lastele
ei jää koduseid ülesandeid.
Kui haridussüsteem õpetajasõbralikuks muutub, siis ma
tõsiselt mõtlen õpetajaameti
peale. Praegu naudin seda, et
saan huvilistele tehnikaringi
läbi viia ning vahel põhi- ja
keskkooliõpilastele kontrolltöödeks ja eksamiteks ettevalmistamise protsessis abiks
olla.
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SPORT

Toimus liikumisõhtu
„Jookse südamest!”

18. aprilli õhtul toimus Kunda Ühisgümnaasiumi õpilasesinduse poolt korraldatud liikumisõhtu „Jookse südamest!“. Sündmuse teeb eriliseks südamekujuline rada,
mis on 4,2 km pikk ja kulgeb mööda Kunda linna tänavaid.
Korraldajad tänavad kõiki abilisi, aplausi teeme kõigile 176 osalejale! Aitäh, et meiega südamest liikusite!
Liikumisõhtu „Jookse südamest!“ korraldamist on rahastanud projektikonkurss „PickUp – Briti eri“.
Sama projekt hõlmab ka 18. aprillist kuni 18. maini
Kunda koolis toimuvat väljakutset „Aprillis liigu südamest!“, millest saab osa terve koolipere. Väljakutse peakorraldaja Kent Kerneri sõnul soovitakse väljakutsega
koolipere mõnusalt ja ühiselt liikuma suunata. Väljakutse seisneb klassi peale võimalikult suure sammude arvu
saamises. Tublimatele liikujatele on planeeritud auhind,
mis terve klassi südamest liikuma paneb.
KÜG ÕPILASESINDUS
TOETAJAD:

Taekwondo uudised

13. aprillil korraldas Spordiklubi Team Yong esimese Kunda Taekwondo Open
2019 avatud turniiri, millest võttis osa enam kui 140
sportlast 13 taekwondo-klubist üle Eesti. Täname kõiki
klubisid, treenereid ja sportlaseid, kes osalesid ja näitasid huvitavaid matše ja ka
kogu Eesti taekwondo tublit
arengut. Kokku võitsid Team
Yong Kunda ja Aseri sportlased 11 kuld-, 7 hõbe- ja 8
pronksmedalit. Mitmed meie sportlased võistlesid mitmes kategoorias, saavutades edu ka raskemas kaalus.
Meie valla sportlaste tulemused:
Andrei Aksjonov 1. koht,
Mohamad Aljabr 2. koht ja 3. koht
Siim Arro 2. koht
Emilia Danilova 1. koht ja 3. koht
Hardi Heero 1. koht
Jan Krippel 1. koht ja 2. koht
Samantha Kadõmova 1. koht ja 2. koht
Rosanna Kattai 1. koht
Martin Kulik 2. koht
Markkus Malts 1. koht
Ken Ander Melter 2. koht
Caspar Nagel 3. koht
Marten Orav 3. koht
Chris Peterson 3. koht
Rasmus Pohlak 3. koht
Kert Saar 3. koht
Erik Šumilov 1. koht
Jana Šumilova 1. koht
Mihkel Takk 3. koht
Tsergo Tsilk 1. koht ja 3. koht
Richard Uustalu 2. koht
Igor Zahharov 1. koht
Korraldajana soovin tänada kõiki, kes olid suureks abiks
turniiri korraldamisel: Kunda Spordikeskus, Viru-Nigula
vald, Eesti Taekwondo Föderatsioon ja Liit.
Erilise tänuga tänan parimaid abilisi: Filipp Leinberg, Ainar Sepnik, Jung Young Hun, Kristjan Laubholts, Erik Saar,
Elizaveta Nikiforova, Viktoria Šutova, Konstantin Salnikov,
Maria Mironova, Anastasia Mironova, Erli Väli, Violetta
Mitjuhhina, Kristina Jakovleva, Veronika Jakovleva, Anete Alice Orumaa, Jana Šumilova, Rauno Borokov, Janek ja
Tsergo Tsilk ning meie tublisi sportlaseid, kes täitsid antud
turniiril eeskujulikku ja väga tulemuslikult abitreeneri rolli:
Karina Jakovleva ja Ronald Smorodin!
Oleme rõõmsad, et võistlusi vaatamas oli palju tulihingelisi fänne, sõpru ja lapsevanemaid, kes sportlastele toetavalt
kaasa elama tulid.
27.04.2019-28.04.2019 toimus suurturniir Berlin Open
2019, kus oli rohkem kui 900 osalejat üle maailma. Kundast
osalesid suurturniiril Ronald Smorodin, Karina Jakovleva,
Erik Šumilov, Anete Alice Orumaa ja Veronika Jakovleva.
Medaliteni võitlesid end Anete Alice Orumaa, kes saavutas -55kg A-divisjonis 2. koha, ja Veronika Jakovleva -55kg
B-divisjonis tugeva 1. koha.

Palju õnne, armas Mõmmik!
Lasteaia 37. sünnipäeva
auks avasime lastetööde
näituse Viru-Nigula raamatukogus. Kunstinäituse juhatas sisse juba tuttav tädi
Mervi, kes õnnitles lapsi ja
lasteaeda. Lapsed tutvusid
erinevate kunstitöödega: lugesid tööde alt autori nime,
vanuse ning kunstitöö pealkirja. Iga laps otsis huviga
enda tehtud tööd. Näitus
jääb avatuks emadepäevani.
Sünnipäevahommikul
tervitas lapsi õhupallidega kaunistatud lasteaed.
Kell 10 kogunesime õue, et
suunduda ühiselt rongkäigule. Meeleolu aitas luua onu
Ervin rahvamajast. Marsi-

samm tuli tema lustakate
akordionihelide saatel palju
kergemini välja. Vastutulijatele lehvitasime, pakkusime
lahkelt sünnipäevakommi ja
võtsime vastu õnnesoove.
Poolel teel leidsime ühe unise Mõmmiku, kellel - nagu
selgus - oli ka just samal
päeval sünnipäev. Kus on
sünnipäevalapsi, seal kõlab
kindlasti ka sünnipäevalaul.
Terve Viru-Nigula võis meie
laulu kuulda. Nalja ja naeru
saatel mängisime üheskoos
mõned laulu- ja ringmängud
ning lõbus rongkäik jätkas
teed tagasi lasteaia poole.
Loomulikult oli meie sünnipäeval ka suur ja magus
tort!

23. aprillil NKK korraldatud Jüriöö retkest olid
usinalt osa võtmas nii meie
lasteaialapsed kui ka nende
vanemad. Võimalus oli valida kahe erineva matkaraja
vahel. Üritus toimus kaitseväe ja kaitseliidu veteranide
toetuseks.
29. aprillil sõitsime bussiga talulauta uudistama. Lahke pererahvas näitas meile
erinevaid taluloomi. Seal
olid kanad, kukk, kalkunid,
haned, jänesed, kitsed-lambad ja ka hobune. Lastel oli
võimalus anda loomadele
leiba ja porgandeid ning
paitada. Vahvaid elamusi
said kõik lapsed - nii suured
kui ka kõige pisemad, talust

kaasa kuhjaga.
Aprillikuu viimasel päeval osales Liblikate rühm
Aseri Kooli aulas ühisel volbripäeval. Sinna olid kokku
tulnud väikesed nõiad Kundast, Viru-Nigulast ja Aserist. Riietus oli pidulikult
nõiduslik.
Täname kõiki, kes osalesid meie sünnipäeval!
KARMEN KRAUT JA
ERIKA KLEIN

VASTA KOOLI LASTEAED
MÕMMIK ÕPETAJAD

Soovitusi, kuidas valmistuda eksamiks
12. klassi õpilastel on esimese riigieksami kogemus juba
käes, kuid üheksandikel on
eksamiteni veel natukene
aega. Sel põhjusel jagame
soovitusi, kuidas eksamiks
õppida, mida teha päev enne
eksamit ja kuidas tulla toime eksamiärevusega.
EKSAMITEKS
ÕPPIMINE
Kuna eksamitöö on mahukas ja materjale, mida üle
korrata ja õppida, on palju,
siis ei tasu õppimist jätta ainult eksamiperioodile.
Ainetundides ja konsultatsioonides on nüüd oluline
õpetajatega, kelle ainetes
eksamid sooritad, suhelda –
küsi küsimusi, palu täiendavaid selgitusi, räägi ja aruta
– nii saad oma teadmiste
lüngad täidetud.
Tee õppimiseks plaan ja
pea sellest kinni – jaga õppeained ja teemad päevade
vahel ära, mõistagi jäta aega
puhkamiseks, liikumiseks ja
mõtete mujale viimiseks.
Loo omale õppimiseks
süsteem, mis sobib Sulle
– tee märkmeid, loe valju
häälega, loo seoseid või kasuta teisi nippe ja harjumusi,
mida varasemalt kasutanud
oled.
Püstita omale õppimiseks
ja eksami sooritamiseks
eesmärk – sõnasta see, pane
paika vajalikud tegevused ja
ajagraaﬁk.

Tõhus õpilugemine on
kolmekordne – esiteks ülevaatlik, teiseks süvenenud
ja kolmandaks kordav.
Õppimise ajaks proovi
kõik segavad faktorid eemaldada – lülita välja teler,
pane telefon kaugele jne.
Õppimine ja puhkamine
peavad olema tasakaalus –
nii on Sinu tehtud töö kõige
tulemuslikum.
TOIMETULEK
EKSAMIÄREVUSEGA
Eksamiärevus on normaalne
ja igati loomulik. On väheseid, keda mahukas teadmiste kontroll jalust värisema ei võta.
Kui oled sihikindlalt õppinud ja eksamiks valmis-

tunud, siis on lihtsam eksamiruumi sisenda. Sa tead, et
oled endast kõik andnud, ja
nii on muretsemist vähem.
Ära unusta, et eksamitulemused ei näita Sinu tegelikku olemust. Olgugi et need
on olulised tuleviku planeerimise osas, ei muuda need
seda, milline Sina oled.
Eksamiolukorra mõttes
läbimängimisest võib olla
pingete maandamisel abi.
Mõtle päev enne eksamit
järgmisel päeval toimuv
läbi – kuidas eksamiruumi
sisened ja kuidas tööd lahendama asud.
Arutle eksami üle sõprade
ja perega – jagatud mure on
ju ikkagi pool muret.
Kui eksamipäeval tunned

ärevust või oled närvis, siis
mõtle millelegi ilusale, toredale, millelegi sellisele, mis
Sind alati rõõmsaks teeb.
Eksamile eelneval õhtul
mine varakult magama. Tegelikult tuleb kasuks, kui
juba terve nädal enne eksamit jälgid korralikku rutiini
– sööd korralikult, magad
piisavalt, ei pidutse, ei tee
midagi, mis nõuab rasket
füüsilist pingutust. Nii oled
eksamile minnes puhanud ja
mõte on värske!
Edu eksamiteks! Või nagu
tavaliselt eksamieelne soovitus kõlab – head põrumist!
VNT
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Kuidas saada suveks tööle?
Noorena suvel tööle
minemine, et saada
esmane töökogemus, on
kindlasti põnev ja tore.
Kuidas aga tööle saamiseni jõuda? Selleks on
hea üle korrata kümme
nippi suvetöö otsimiseks ja tööle asumiseks.

dusel koosta motivatsioonivõi kaaskiri.

4

Tutvu
kandideeritava
asutusega – kontrolli
usaldusväärsust internetist,
küsi arvamust vanematelt ja
tuttavatelt.

5

Saada oma CV ja muud
vajalikud dokumendid
kandideeritava töökoha töökuulutuselt leitavatele kontaktandmetele.

1

Enne tööotsinguid uuri,
millised valdkonnad Sulle sobivad ja kui kaua Sa
oma vanusest lähtuvalt tööd
teha tohid.

6

Vaata üle oma sotsiaalmeedia kontod, vajadusel
tee muudatusi, et välja näha
usaldusväärse töötajana.

2

Töö leidmiseks on mitmeid võimalusi:
Külasta erinevaid internetiportaale, kus tööpakkumised üleval on, näiteks
stardiplats.ee, goworkabit.
ee, cv.ee, cvkeskus.ee, tootukassa.ee
Uuri lähedastelt inimestelt, kas äkki nende töökohas otsitakse suveks abilist.

NOORTEVOLIKOGU

Jälgi kohalikku lehte, ettevõtjate tööpakkumised võid
leida just sealt.
Kui oled ise teadlik, et
mõni asutus iga aasta suvetöölist otsinud on, võta ise
ühendust ja saada oma CV.
Kindlasti on õpilasmalev

esimese töökogemuse saamiseks hea variant. Uuri
oma kodukoha malevas töötamise võimalusi omavalitsuse kodulehelt.
Koosta CV ehk elulookirjeldus, vaata kindlasti
internetist näidiseid. Vaja-

3

7

Kui Sul on töö kohta küsimusi või tahad veenduda,
kas kandideerimisdokumendid on ikka kohale jõudnud,
võta asutusega ühendust.

8

Kui oled saanud kutse
töövestlusele, valmista
ennast intervjuuks ette. Tutvu ettevõttega ja mõtle läbi,
mida pead oluliseks endast
rääkida, ja kuidas võimalikele küsimustele vastad.

9

Valituks osutudes sõlmi
kindlasti tööleping. Hea
oleks, kui lased enne kokkuleppe sõlmimist tingimused
üle vaadata ka lapsevanemal.
Hea teada: alla 18aastase
noore puhul on seadusliku
esindaja nõusolek tööle asumiseks ja lepingu sõlmimiseks vajalik. 7-14aastaste
puhul on vajalik Tööinspektsiooni
tööinspektori
nõusolek.

Volikogu kinnitas
noortevolikogu põhimääruse

25. aprillil toimus Viru-Nigulas vallavolikogu aprillikuu
istung. Teiste oluliste otsuste seas võeti vastu Viru-Nigula valla noortevolikogu põhimäärus. Põhimäärus on
noortevolikogu tegutsemise aluseks.
Valla kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt ütles,
et suvel valmistatakse ette vajalikud tegevused ja uue
õppeaasta alguses on plaanis noortevolikogu valimised.
(Virumaa Teataja)
Informatsiooni selle kohta jagatakse nii valla veebilehel kui ka Facebookis.
VNT

KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI TEGEMISI

Õpilaskonverents

30. aprillil toimus Kunda Ühisgümnaasiumi iga-aastane õpilaskonverents „Digi, toit & tervis“. Külalisesineja
Erik Orgu rääkis saalitäiele publikule tervisliku toitumise alustaladest. Kõlama jäid mõtted, et inimene kipub
tervislikku toitu keeruliselt deﬁneerima. Tervislik toit
peab sisaldama mineraalaineid ja vitamiine. Nii lihtne
see ongi. Raske on aga mõista ilmselt soovitust, et süüa
tuleb ainult siis, kui kõht reaalselt tühi on.
Õpilaskonverentsil esinesid meie kooli õpilased oma
loov-, projekti- ja uurimistöödega, mis olid kõik väga
päevakajalised, huvitavad, mõtlema panevad.
Teemad ja esinejad olid järgmised:
„Digi, toit ja tervis“ Greete Veski ja Andero Saksman,
3.b klass, juhendaja Ülle Juuse-Tumak;
Ivor Mikker „Veganlus ja sellega kaasnevad hoiakud“
11. klass, juhendaja Ruth Kaljund;
Loreen Lallo „Erikeelsete õpilaste omavaheline läbisaamine Kunda Ühisgümnaasiumis 4.- 7. klasside näitel“
11. klass, juhendaja Tiina Vanatoa;
Kärol Kirsipuu „Kiusav kool“ 8.klass, juhendaja Kairi
Lusti;
Marjanna Saulus „Sotsiaalmeedia mõju noortele“ 11.
klass, juhendaja Ülle Juuse-Tumak;
Kent Kerner „Kunda Ühisgümnaasiumi õpilaste digipädevused“ 11. klass, juhendaja Ülle Juuse-Tumak.

10

Mõtle, kui kaua oled
valmis suvel töötama.
Ära unusta puhkamist ja
oma vanusest tulenevat töötamiseks lubatud aega.
VNT

REFEREERITUD
RAJALEIDJA 2017

Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando noored päästjad
Meie komando on tegutsenud tänaseks kuus aastat.
Täpselt sama kaua on tegevuses olnud ka noorteringid.
2013. aasta sügisest alustas
komandos Viru-Nigula ring
ja Avatud Noortekeskuses
Kunda ring. Aasta pärast lisandus veel Laekvere noortering. Nii juba kolm aastat
jutti. Täna käime kahe ringiga koos Viru-Nigulas tuletõrjedepoos.
Päästeala noorteringi eesmärgiks on 7-18aastastel
noortel aidata omandada
süvendatud teadmisi ja oskusi ohuolukordade ennetamiseks ning õiget käitumist
õnnetuste korral. Mitte vähem oluline on komandole
järelkasvu tagamine, koostöö, märkamis- ja reageerimisvõime arendamine noortes.
Ringi töös selgitame noor-

tele Päästeameti tegutsemise põhimõtteid, struktuuri ja
tegevussuundi. Vabatahtlike
ja kutseliste päästjate erisusi
ja ühisosa. Õpime tundma
ja kasutama päästevarustust
ning -tehnikat. Tuleohutuses selgitame tuleõnnetuste
põhjuseid, õpetame kasutama esmaseid tulekustutusvahendeid ning teadlikult
käituma tulekahju puhkemise korral. Veeohutuse
teemadest vaatame lähemalt
ujumisoskuse vajadust, erinevate veekogude ohte ning
selgitame ohutu käitumise
põhireegleid nii ujumisel,
kui ka vees hätta sattunud
inimese abistamisel. Olmeohutuses õpetame noori
vältima olmetraumasid ning
liiklusohutuses vaatame üle
liiklusohtlikud olukorrad,
tutvustame seadusandlust ja
ikka esmast käitumist õnne-

tuse korral. Siis veel esmaabi, demineerimise, päästetaktika ja kriisikäitumise
teemad.
Meie ringide tegevused
on jagatud teoreetilisteks ja
praktilisteks. Lööme kaasa erinevatel võistlustel ja
laagrites. Veedame koos lahedalt aega.
MIDA OLEME
ÄRA TEINUD?
Noorteringist on välja kasvanud seitse vabatahtlikku
päästjat. Meie noorpäästja
tegi koos instruktoriga läbi
suitsusukeldumise demo ja
mitmed on osalenud maastikupõlengute kustutamisel
ning suurõppustel. Osaletud on eranditult kõikidel
valla tervisepäevadel ja
jooksusarjadel.
Päästeala
lõpulaagrites oleme saavutanud kõrgemaid tulemusi.

Värske võit 4. mail Kadrinas toimunud lõpulahingul.
Meil on, mille üle uhkust
tunda!
MIDA TEHA, ET
NOORTERINGI
LIIKMEKS SAADA?
Koos kooli algusega toimuvad komandos, aadressil Maarja 7/1 Viru-Nigula
alevik, sisseastumiskatsed.
Info ja registreerimine katsetele toimub e-posti aadressil
aasukaldapaaste@
gmail.com.
Meeleolukate kohtumisteni
MARGE ZAIDULLIN

AASUKALDA MAA JA
MEREPÄÄSTEKOMANDO
JUHATUSE ESIMEES
MEESKONNAVANEM

Nurmenukutalgud

3. mail osalesid algklassilapsed nurmenukutalgutel (pilt
ülal): 3. klassid uurisid Villavere küla nurmenuku kasvukohti ja 2. klass otsis nurmenukke Kunda linna rohealadelt.
Mida aeg lähemale jõudis, seda pinevamaks ooteaeg
läks: kas nurmenukud ikka selleks ajaks õitsele lähevad, kas lapsed saavad veebirakendusse nurmenukk.ee
andmete sisestamisega hakkama… Kartused olid asjata
– kõik läks plaanipäraselt, välja arvatud ilm. Reede hommikuks oli lumi maas, nii et nurmenukke otsiti lumekorra alt.
3. klassid uurisid lähemalt umbes 700 nurmenukuõit:
lapsed teavad väga hästi, milline on L-tüüpi õis ja milline
S-tüüpi. Et nurmenukud kasvaksid ja paljuneksid, ongi
vaja mõlemat tüüpi isendeid. Õnneks kasvab siinkandis
mõlemat tüüpi nurmenukke.
Lastele meeldis selline uurimistöö väga, aga ilm oleks
võinud olla ikka kevadisem.

Kevadkontsert

9. mail toimus kooli traditsiooniline kevadkontsert, kus
meie kooli õpilased said näidata oma vanematele, vanavanematele, sõpradele, mida nad peale õppimise veel
oskavad.
Kontserdil esinesid kooli laulukoorid, muusikakooli
laululapsed, mitmed solistid, näitetrupid, etlejad ja külalisena JJ Street tantsukool Rakverest. Vaheajal sai kehakinnitust nii õpilasesinduse kohvikust kui ka oma hõrgutistega kauplema tulnud lapsevanematelt.
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