JAANUAR 2019

Valla elanike arv 01.01.2019 seisuga on 5923 inimest.

Viru-Nigula valla 2019. aasta
eelarve on vastu võetud
2018. aasta viimasel volikogu istungil võeti vastu Viru-Nigula valla 2019. aasta
eelarve. Põhitegevuse tulude planeerimisel on vallavalitsus lähtunud 2018. aasta
reaalsetest
laekumistest,
riigi esialgsetest eraldistest
omavalitsustele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid kinnitavad eraldiste
suurused, korrigeeritakse
juba vastuvõetud eelarves
nimetatud numbreid. Valla
põhitegevuse tulude maht

ületab 8,4 miljoni euro piiri.
Põhitegevuse
kulude
planeerimisel on lähtutud põhimõttest, et valla asutused majandavad
heaperemehelikult ja säästlikult. Põhitegevuse kulud
on jaotatud tegevusalade
järgi ning siia alla kuuluvad
personalikulud, majandamiskulud, toetused ja muud
kulud. Kõige enam läheb tegevuskuludeks haridussektoris - 44% valla eelarvest,
millele järgnevad kultuuri-

ja sotsiaalvaldkond mõlemad 15%.
Investeerimistegevuse
all on põhivaraga seotud
tehingud vastavalt valla
arengukavale,
arvestades
finantsvõimekuse ja vallale
eraldatud sihtfinantseerimisega. Investeeringute maht
on käesoleval aastal peaaegu 5,8 miljonit eurot.
Finantseerimistegevuse
all on kajastatud võetavad
laenud vastavalt investeeringute omaosaluse kat-

miseks ja võetud laenude
põhiosade
tagasimaksed
vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele.
Eelarvesse on planeeritud
2019. aastal võtta laenu ligi
1,8 miljonit eurot.
Täpsemalt saab tutvuda
Viru-Nigula valla 2019. a
eelarve ja selle seletuskirjaga valla kodulehel https://
viru-nigula.ee.
EGLE JÄRVEPERE

FINANTSJUHT

2018 oli hea aasta,
2019 tuleb veel parem!
Möödunud aasta oli ühinenud Viru-Nigula vallale esimene, väljakutseid täis aasta. Eesmärk oli leida ühine
keel vallavolikogu, vallavalitsuse ja valla allasutuste
vahel, et toimuks tõhus koostöö.
Arvan, et olime edukad ja tänu ühisele meelele oleme
saanud palju korda saata. Olime sel esimesel aastal justkui lapsemähkmetes ja õppisime käima.
Nüüd tuleb seinast lahti lasta ja edasi kõndida - see
võib olla tunduvalt keerulisem, sest maailm on suur ja
kohati ohtlik. Keegi meie eest samme ära ei tee!
Väljakutsed on aga veel suuremad ja soovidki kasvavad - saad ühe nurgakese korda, siis järgmine juba
ootab tegemist.
Meil on väga hea meeskond. Igas peres on häid ja halvemaid päevi, aga saame suurepäraselt hakkama.
Soovin vaid, et kui kellal minutid liiguvad omas taktis, siis ka sekundid jõuaksid järele!
Edukat ja toimekat aastat!
EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

Ootame ettepanekuid valla
tunnustusavalduste andmiseks

Koos Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisega on
heaks kombeks saanud ka
meie tublimate kodanike,
ühenduste ja ettevõtjate tunnustamine.
Viru-Nigula
Vallavalitsus on kehtestanud ühtse
vallas
tunnustusavalduste andmise korra, millega
saab lähemalt tutvuda siin:
https://www.riigiteataja.ee/
akt/414122018030.
Link
avaneb valla veebilehel juhtimise menüüs eeskirjad ja
korrad alt.
Nimetatud korra lisas 3
on esildise vorm, mis tuleb
määruses nimetatud tähtajaks esitada Viru-Nigula

vallavalitsuse üld e-posti
aadressile: vallavalitsus@
viru-nigula.ee või posti teel:
Kasemäe 19, 44 107 Kunda
linn, Viru-Nigula vald.
Palume vormikohaselt täidetud ja allkirjastatud esildised saata või tuua vallavalitsuse kantseleisse hiljemalt
31. jaanuariks, välja arvatud
taotlused aukodaniku nimetuse ja teenetemärgi andmiseks, mille esitamise tähtaeg
iga-aastaselt on 15. november. Otsuse aukodaniku tiitli
või teenetemärgi saamiseks
langetab vallavolikogu, teiste tunnustusavalduste osas
Vallavalitsus ja/või vallavanem.

Taotlusi
tunnustamiseks
võivad esitada kõik Viru-Nigula vallas elavad ja
tegutsevad juriidilised ja
füüsilised isikud, volikogu
komisjonid, volikogu liikmed, vallavalitsus, vallavanem jne.
Väärikaid kandidaate
võidakse tänavu vabariigi
aastapäeval tunnustada järgmistes kategooriates:
• elutöö preemia;
• aasta tegu (andmise
korras nimetatud kõigis
eluvaldkondades);
• aunimetus (taotluse
esitaja enda määratud
kategooriates, nt heakorrastatuim küla, aktiivseim

kodanikuühendus, aasta
treener, aasta mees- ja/või
naissportlane jne);
• tänukiri.
Esildisel tuleb kindlasti
piisavas mahus ja arusaadavalt kirjeldada kandidaadi
teeneid ning tänukirja taotlemisel sõnastada ka tänukirjale kirjutatav tekst.
Loodetavasti kasutate antud võimalust, sest esildiste
puudumisel võivad jääda
meie tublimad tunnustamata.
VNT

Alustas ohvriabi kriisitelefon 116 006:
abi saab tasuta ja kolmes keeles
Aasta alguses käivitunud
sotsiaalkindlustusameti
ohvriabi kriisitelefon 116
006 annab kiiret abi inimestele, kes on langenud
süüteo, hooletuse või halva
kohtlemise ohvriks või on
kogenud füüsilist, vaimset,
majanduslikku või seksuaalset vägivalda. Teenus on helistajale tasuta ja abi on tagatud ööpäevaringselt.
„Tihti ei pöördu inimesed
pärast vägivalda või muud
halba kohtlemist abi saamiseks politsei poole või ei
mõista, et see viis, kuidas
nendega käitutakse, on tegelikkuses vale või keelatud.

Sellistel juhtudel aitabki
ohvriabi kriisitelefon, kus
kannatanut kuulatakse ja
nõustatakse, ta saab informatsiooni enda õiguste ja
abisaamise võimaluste kohta,“ ütles sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja ennetusteenuste osakonna kriisiabi
teenuse juht Mari Tikerpuu.
Ohvriabi kriisitelefonile
helistaja võib soovi korral
jääda anonüümseks. Abi
osutatakse eesti, vene ja inglise keeles.
„Kui helistada ei ole võimalik või kui ei soovi telefoni teel enda murest
rääkida, saab pöörduda abi

saamiseks ka palunabi.ee
veebilehele, kus ohver saab
nõu ja abi küsida veebivestluse kaudu. Ka ohvrite
veebinõustamine töötab ööpäevaringselt ja kolmes keeles,“ lisas Tikerpuu.
Ehkki iga aastaga suureneb riiklikult ohvriabilt abi
saanute hulk, näitavad uuringud ja statistika, et valdav enamik ohvritest siiski
abini ei jõua. 2017. aastal
abistas riiklik ohvriabi enam
kui 8000 inimest, lisaks kasutasid sajad abivajajad
teenuseid seksuaalvägivalla
kriisiabikeskustes, naiste tugikeskustes.

„Ööpäevaringne kriisinõustamine telefoni ja veebi teel
aitab kindlasti enamatel
ohvritel jõuda neile vajaliku abini. Eelkõige prognoosime, et ohvriabi kriisitelefonist võib rohkem abi
olla perevägivalla ohvritele.
Näiteks saavad kannatanud
politseipatrulli juuresolekul
või pärast nende lahkumist
võtta ühendust kriisitelefoniga, et saada esmast nõustamist ja leppida kokku
kohtumine ohvriabitöötaja
juures,“ ütles Tikerpuu.
VNT

Kunda Majanduskeskuse
juhataja Alari Kirt
Kuigi sünni poolest tartlane, olen suurema osa oma elust
veetnud maal. Kõrghariduse omandasin samuti põllumajanduses ning pärast seda elasin aastaid Lehtse alevikus, mis nüüd juba tosinajagu aastaid Lääne-Virumaa
koosseisus. Paralleelselt talupidamisega töötasin maamõõtjana. Kohalikus omavalitsuses alustasin töötamist
2002. aastal, kui valimiste järgselt tehti mulle ettepanek
juhtida Lehtse valda. Järgmised 16 aastat möödusid vallavanemana: Lehtsele järgnes Ambla, siis Tapa vald.
Vallajuhina vaatad kahtlemata ka, mida naabrid ja nende naabrid teevad, seega ei olnud siia tööle kandideerides Viru-Nigula valla tegemised mulle päris võõrad.
Kunda Majanduskeskuse juhatajana näen esmatähtsana
ühtlaselt heas korras avalikku ruumi ja see teatavasti on
lõppematu töövaldkond - on ju kasutuses olevatel asjadel kombeks kuluda ja puruneda. Õnneks on aga majanduskeskusel suurepärased töötajad ja koostööpartnerid,
kellel endal on häid mõtteid ja ka soovi neid ellu viia.
Täpsemad soovid ja plaanid selguvad kevadeks, kui on
teada majanduskeskuse ressursid, üle vaadatud võimalused ja läbi räägitud eesmärgid. Majanduskeskuse üks
tegutsemise eesmärke on tagada teiste valla asutuste
häireteta töö, selle juures võimalikult efektiivselt kasutades valla ressursse. Ja eks efektiivsem tegutsemine
ongi üks peamisi eesmärke igas töölõigus.
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Eraisikud saavad küsida toetust
vee ja kanalisatsiooniga liitumiseks
tulumaksuvabalt
Enam ei pea eraisikud Keskkonnainvesteeringute Keskuselt (KIK) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
või kogumismahuti paigaldamiseks toetust saades tulumaksu maksma. Äsja jõustus tulumaksuseaduse muudatus, tänu millele saavad ka juba varem toetust saanud isikud tulumaksu osa KIKilt tagasi.
“Kui varasemalt arvestati toetuse väljamaksmisel toetusest maha tulumaks, siis nüüd seda enam ei tehta,“ sõnab
KIKi juhataja Veiko Kaufmann. „Juba toetust saanud isikutele kannab KIK tulumaksu osa tagasi. Samuti tühistab
KIK juba deklareeritud tulu Maksu- ja Tolliametis toetuse
saanud isikutel, st seda toetust ei arvestata enam saadud
tulu hulka. KIK ei maksa tulumaksu tagasi neile, kes volitasid vee-ettevõtjat taotlust esitama. Sellisel juhul kannab KIK tulumaksu vee-ettevõtjale, kes teeb tasaarvelduse
toetust saanud isikuga.“
Toetust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks
saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus
on üle 2000 tarbija. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.
Toetuste summad jäävad vahemikku 1382-3792 eurot.
Taotlemine toimub läbi e-toetuse keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKile
saata nii e-posti teel: info@kik.ee kui ka paberil aadressil
Narva mnt 7a, 10117, Tallinn. KIKi kodulehelt leiab ka
videojuhise, mis on abiks e-toetuse keskkonna täitmisel.
VNT

Haigekassa rahastab
287 uut meditsiiniseadet
1. jaanuarist kehtib uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu
lisandus 287 uut haigekassa rahastatavat seadet. Oluliselt
väheneb diabeetikutest laste omaosalus insuliini pumpravi
seadmete soetamisel, sealhulgas hüvitab haigekassa nüüd
kaasaegseid insuliinipumpasid lastele 90% ulatuses.
Uue loeteluga laieneb lümfitursete ja venoosse puudulikkuse surverõivaste ning haavaravis kasutatavate
haavaplaastrite ja -sidemete valik. Lisandusid uued alternatiivid unemeditsiinis kasutatavate seadmete, stoomi
(kunstlik avaus kõhul, mille kaudu väljutatakse soole sisu)
korral kasutatavate seadmete, ortopeediliste toodete ning
diabeeditarvikute näol. Samuti muutusid mitmete juba
loetelus olevate meditsiiniseadmete hinnad.
Ravimite ja meditsiiniseadmete osakonna peaspetsialisti Kärt Veliste sõnul paranes oluliselt insuliini pumpravi
kättesaadavus lastele. „Pideva glükoosimonitooringuga
insuliinipumpa, sensoreid ja saatjat hüvitame edaspidi
kõigile lastele 90% ulatuses,“ kinnitab Veliste. Tema sõnul
suurendati ka I tüüpi diabeediga ning hüpoglükeemiaga
patsientidele veresuhkru jälgimiseks vajalike glükomeetri
testribade ja lantsettide hüvitatavaid koguseid.
Kolostoomiga patsientidele suurendati vajalikke stoomikottide hüvitatavaid koguseid, muudatuse tulemusel
rahastab haigekassa neid senisest ligi 50% rohkem (varasema 740 tk asemel 1100 tk aastas).
Lümfitursete raviks mõeldud kompressioontoodete hüvitamist laiendati III staadiumi lipo-lümfödeemiga patsientidele.
Veliste juhtis tähelepanu, et ortopeediliste toodete osas
võimaldatakse sellest aastast tallatugede hüvitamist alati
paarina ning randme- ja kämblaortoosid on uues loetelus
liidetud üheks rühmaks „Esmased varased randme-kämblaortoosid“.
Loetellu lisandus üks uus meditsiiniseadme rühm „Haavaplaastrid ja haavasidemed gangrenoosse püodermia raviks“, tänu millele laienes hüvitavate haavaplaastrite ja
-sidemete kättesaadavus harvaesineva põletikulise nahahaiguse raviks.
VNT

Uus perearst Kundas

Perearst IRINA BONDAR
Ehitajate tee 5, Kunda
Tel: +372 322 1003
Vastuvõtuajad:
T ja N kell 15.00-19.00
Perearst Irina Bondar võttis üle endise perearsti Merike Siiaku nimistu
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Kunda sadamas toimetavad
möödunud aasta lõpust uued
omanikud
Väga suuri ja väljastpoolt
nähtavaid uuendusi uued
omanikud lähiajal kohe ette
ei näe. Hetkel keskendutakse sadama töö efektiivsuse
tõstmisele. Seetõttu sai veel
enne aastavahetust sõlmitud
võlaõiguslik leping PK Terminali ettevõtte ning Palgardi Kraana Kunda osakonna
kui ettevõtte osa ostuks. Tehing on planeeritud lõpule
viia jaanuari lõpus. Peale
seda ei osta Kunda Sadam
AS enam laadimisteenust
sisse, vaid hakkab ise laadimisoperatsioone teostama. Samuti hakkab Kunda
Sadam AS osutama ise laoteenuseid Kunda sadama
territooriumil asuvas kahes
puistekaupade laos.
Üks huvitavamaid, aga
kaugemasse tulevikku jääv
plaan on Ro-Ro laevaühenduse avamine mõne Soome
sadamaga. Praegu suhtleme
sellel teemal Loviisa sadama spetsialistidega, kellega
koos osaleme projektis nimega REFEC. Selle projektiga ollakse staadiumis, kus
hakatakse juba lähiajal RoRo terminalide eelprojekte
koostama. Peale seda saab
kindlaks teha vajalike taristuinvesteeringute suurused
ning kui tasuvusarvutused
lubavad, alustatakse juba
laevaoperaatori otsingutega.
Loodame, et Kunda-Loviisa

Kunda sadam

liin käivitub, see elavdaks
kindlasti kohalikku elu ja
tõstaks Kunda linna, kui
olulise
transpordisõlme,
väärtuse uutesse kõrgustesse.
Statistika koha pealt võib
öelda, et 2018. aasta oli sadamale üsna edukas. Kunda
sadamat külastas eelmisel
aastal 529 kaubalaeva, mis

on 9% rohkem kui 2017.
aastal. Ka üldine kaubamaht on kasvutrendis. 2018.
aastal käideldi 1,63 miljoni
tonni kaupu, mida on pea
150 tuhat tonni rohkem kui
2017. aastal. Põhiliselt veab
hetkel kasvu ümarpuit, mida
käideldi eelmisel aastal ligi
20% rohkem kui 2017. a.
Üldisel plaanis on sadama

uute omanike soov tagada
Kunda sadama järjepidavus
ja jätkuv areng. Usume, et
Kundat sadamat ootab ees
helge tulevik, ega muidu
omanikud sellesse sadamasse poleks investeerinud.
DAIMAR TRUIJA
KUNDA SADAM AS

Kunda linnas
toimub kraavide hooldus
Kundas puhastatakse Koidu
tänavaga külgnevaid kraave. Suvel toimuvad linnas
ulatuslikud teedeehitustööd,
mille käigus rajatakse ka
Koidu ja Võidu tänavale
sademeveekanalisatsioon.
Antud hetkel puudub nimetatud lõikudel sademeveekanalisatsioon 90% ulatuses. Olemasolev Võidu
tänava osaline sademeveekanalisatsioon on täielikult
amortiseerunud. Tulevikus
kogutakse linnas sademeveed kokku ning suunatakse
kraavidesse ja imbväljakule.
Kanaliseerida on sademevett eelkõige vaja selleks,
et vältida renoveeritud sõiduteede kiiret amortiseerumist. Koidu tänav paikneb
ülejäänud linna suhtes madalamal ja sinna kogunevad
ka Mäe tänava sademeveed.
Liigne sademevesi, mis koguneb teele, kiirendab tunduvalt tee konstruktsiooni
amortisatsiooni.
HEIKO KÄLLO

VIRU-NIGULA VALLA
KESKKONNASPETSIALIST

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Jõustus uus tehnovõrkude
talumistasude seadus
1. jaanuaril lõppes aastaid
kestnud olukord, kus tehnovõrkude talumistasud olid
seadusega määramata. Talumistasu makstakse tehnorajatise kaitsevööndi ulatuses
ja selle iga-aastane suurus
on 7,5% maa maksustamishinnast. Talumistasud tõusevad küll kordades, kuid kahjuks ei vasta need siiski veel
maaomanike ootustele. Tasu
katab eelkõige kaitsevööndis tasutavat maamaksu ja
pakub mõningast lisahüvitist maakasutuse eest. Lisaks
on omanikul õigus nõuda
kulude hüvitamist, mida ta
peab kaitsevööndis kandma
(näiteks asulates heakorrakulud). Kui tehnovõrgu
rajatis (näiteks alajaam, sidepaigaldis) paikneb hoones, siis uudsena peab siin
omanikule maksma vastava
hooneosa kasutamise hari-

likku tasu (turuhinda).
Talumistasu
saamiseks
peab esitama avalduse võrguettevõtjale, kes on kohustatud vastava vormi
avalikustama
kodulehel.
Talumistasu
makstakse
omanikule, kes on kinnistusraamatusse kantud 1. jaanuari seisuga ja kes esitas
taotluse hiljemalt 1. mail.
Tasu makstakse välja 30.
septembriks. Kortermajade
puhul võib avalduse esitada
ka korteriühistu. Kui avaldus on esitatud enne uue
seaduse jõustumist, ei pea
taotlust uuesti esitama. See
võib olla siiski vajalik, sest
avalduses tuleb ära näidata,
kas tehnorajatis võimaldab
kaitsevööndis maa sihtotstarbelist kasutamist või on
see piiratud. Esimesel juhul
väheneb talumistasu poole
võrra. Varasemate avaldus-

te puhul kehtib vaikimisi
eeldus, et maad saab sihtotstarbeliselt kasutada.
Talumistasu ei maksta, kui
selle suurus kinnistu kohta
jääb alla ühe euro. Talumistasu ei maksta ka tehnovõrgu selle osa eest, mis on vajalik ainult samal kinnisasjal
teenuse tarbimiseks. Talumistasu makstakse üldjuhul
metsa- ja põllumaa sihtotstarbega (maatulundusmaa)
kinnistute puhul. Muu sihtotstarbega kinnistute puhul
makstakse seda vaid juhul,
kui maal asub elektri või
gaasi põhivõrk. Talumistasu kohaldub enne maa kinnistusraamatusse kandmist
kinnisasjadele rajatud tehnovõrkudele kui ka nendele,
mis on ehitatud notariaalse
servituudilepingu alusel ja
kus pole muud tasu kokku
lepitud. Ka tulevikus võib

servituudi seadmisel leppida kokku teistsuguses tasus,
kui seadus ette annab. Tuleb
meeles pidada, et talumistasust vaid 1/3 on tulumaksuvaba.
Maa-ameti
geoportaalis on valminud talumistasude kalkulaator (https://
geoportaal.maaamet.ee/est/
Teenused/Talumistasu-kalkulaator-p635.html).
Kui
omanik sisestab oma katastriüksuse nime, siis kuvatakse automaatselt kinnistul
oleva tehnorajatise omanik,
kaitsevööndi ulatus ja eeldusliku talumistasu suurus.
Selle teabe alusel saab maaomanik otsustada, kas tasub
taotlust
võrguomanikule
esitada.
PRIIDU PÄRNA

EESTI OMANIKE KESKLIIDU
ESIMEES

Kui on tekkinud
motivatsioonipuudus
Aasta alguses teevad inimesed enda jaoks tähtsaid
otsuseid - jäetakse maha
alkoholi tarbimine, minnakse dieedile, hakatakse
tegelema treeningutega jne.
Tihtipeale on otsused ka
suuremad - töö- või elukoha
vahetus.
Töökohalt soovitakse sageli lahkuda just motivatsiooni puudumise pärast.
Millest see siis tuleneb ja
milliseid märke jälgida tasub?
Tervis pole korras. Kui
tunned, et oled tõesti kurnatud ja füüsiliselt pole jaksu
millegagi tegelemiseks, siis
tuleks kindlasti arsti poole

pöörduda. Jõuetust võivad
põhjustada nii depressioon
kui rauapuudus - kroonilise väsimuse võivad tingida
mitmed terviseprobleemid.
Kui inimese füüsis on väga
väsinud, siis vaimne tervis
muutub samuti nõrgaks. Ei
tohiks unustada võimalikult
palju õues viibida!
Mugavus. Elu on nii mugav, et polegi põhjust sundida end tegema midagi
pingutust nõudvat. Mugavustsoonist peab välja astuma, sest muidu pole arengut.
Tee igal nädalal midagi sellist, mille suhtes oled ebakindel ja peagi märkad, et
harjud sellega ära või hak-

kad juba ootama, et saaks
ennast jälle proovile panna.
Selleks võib olla midagi
väikest, näiteks treening või
mõni suurem samm, nagu
näiteks ametikõrgendus.
Kohustused. Ebareaalsete ootuste korral on ka suurem võimalus eksida ning
see võib omakorda põhjustada motivatsioonipuudust.
Enne kui hakkad eesmärke seadma, tee kindlaks, et
neid oleks võimalik ka täita.
Allaandmine. Nii palju
on juba halvasti läinud, et
tekib tahtmatus uute väljakutsetega silmitsi seista.
Uuesti riskimine tundub
hirmuäratav, aga mida suu-

Uuest taotlusvormist on
välja jäetud kõik sellised
küsimused, millele leiab
vastused erinevatest andmebaasidest. „Korraldasime töö nii, et inimene ei
pea korduvalt esitama kord
juba riigile või kohalikule
omavalitsusele esitatud andmeid,“ rääkis Leesmaa ning
lisas, et amet viis enne uue
vormi kasutuselevõttu läbi
ka testimised, kus osales üle
250 inimese. 85 protsenti
neist pooldas uut taotlusvormi.
Puude määramisel hinnatakse inimese toimetulekut sotsiaalses keskkonnas.

Uuenenud
taotlusvormis
peab taotleja põhjendama
vaid oma puude taotlemise
soovi ja kirjeldama peamisi
piiranguid erinevates tegevustes ning piirangute esinemise sagedust. Info koos
taotleja isikuandmetega mahub nüüd kahele lehele. Uue
taotlusvormi leiab ameti kodulehelt.
Lastel ja eakatel tuvastatakse puude raskusastet selle järgi, kui paju on tal vaja
kõrvalabi, juhendamist ja
järelevalvet. Mida suurem
see on võrreldes eakaaslastega, seda raskem on puue.
Tööealistele puude taotle-
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Huvihariduse ja huvitegevuse
toetust saab taotleda 1. märtsini
Vastavalt Viru-Nigula Vallavolikogu vastu võetud korrale on võimalik lapsevanematel taas taotleda toetust
laste huvihariduses ja huvitegevuses osalemiseks. Kuni
1. märtsini on võimalik esitada taotlusi osalustasude
toetuseks perioodil jaanuar-juuni 2019.
Toetust saavad taotleda Viru-Nigula vallas elavad ja
õppivad 7–19- aastased lapsed ja noored, kes osalevad
huvihariduses või -tegevuses.
Täpsem info taotlemise kohta valla veebilehelt https://
viru-nigula.ee ning kultuuri- ja noorsootööjuhilt Keio
Soomeltilt e-posti aadressil keio.soomelt@viru-nigula.
ee, tel. 5385 4348.
VNT

Võimalus saada õigusnõustamist
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja õigusnõustamise päevad on:
6. veebruar, 6. märts, 3. aprill, 8. mai ja 5. juuni
alates kell 09.00.
Õigusnõustamine erivajadusega inimestele toimub
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ruumis (Rakveres, Tallinna tn 29 , hoovipoolne maja, kus asub nüüd
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja kontor).
Vajalik etteregistreerimine telefonil: 601 5122 või
5385 0005.
VNT

Maamaksumäärad vallas ei muutunud

rem risk, seda suurem on
tõenäosus õnnestuda. Alusta
väikeste sammudega, aga
ära jäta pooleli.
Inimesed ümberringi. Lähedased inimesed võivad
olla domineerivad ja suruda peale oma ideid. Alati
tasub kõik ideed ja mõtted
ära kuulata, kuid otsustada
ikkagi ise. Hea oleks, kui
tuttavad ja lähedased oskaksid raskematel aegadel innustada. Negatiivsusest aga
tasuks eemale hoida.
MEELI EELMAA

Viru-Nigula Vallavolikogu kehtestas detsembri istungil
Viru-Nigula valla maamaksumääradeks 2019. aasta eest
1,7 % ja 2,5 %. See tähendab, et elamu-, metsa- ja muu
maa eest tuleb tasuda 2,5 % maa maksustamishinnast
aastas ning haritava- ja loodusliku rohumaa eest 1,7 %
maa maksustamishinnast aastas.
Enne ühinemist olid Kunda linnas, Aseri- ja Viru-Nigula vallas maamaksumäärad erinevad, kuid peale ühinemist otsustati need alates 2018. aastast ühtlustada.
Veidi erinev maamaksuarvutus kehtib Mahus ja Letipeal, kus sõltumata kõlvikulisest koosseisust esimene
7000 m² maksustatakse 1,28 €/m² ja ülejäänud pind
metsamaa hinnaga ehk 211 €/ha. Selline diferentseeritud hinnatsoon määrati Mahu ja Letipea piirkonda juba
2001. aastal, mil toimus viimane maa korraline hindamine.
Maamaksu küsimustes võib pöörduda planeerimisja maakorraldusspetsialisti Marit Laasti poole tel 322
9631 või e-kirjaga marit.laast@viru-nigula.ee.
VNT

Lastele ja eakatele muutus
puude taotlemine lihtsamaks
Sotsiaalkindlustusamet
muutis puude taotlemise
eakatele ja lastele mugavamaks, võttes kasutusele uue
taotlusvormi, mis võrreldes
eelmisega on oluliselt lühem ning taotlejale lihtsam
ja mugavam täita.
Sotsiaalkindlustusameti
ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juht Ülle Leesmaa
ütles, et need, kes kunagi on
puuet taotlenud, teavad, kui
pika ja põhjaliku taotlusvormi pidid lapsed ja eakad
täitma. „Taotlusvorm oli 16
lehekülge ja seal oli selliseid küsimusi, mis ei ole
täna enam olulised,“ lisas ta.
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mine käib teistel alustel.
Neil hindab töövõimet töötukassa. Kui inimene soovib
samal ajal taotleda ka puude
raskusastet, saab sedagi teha
koos töövõime hindamisega
töötukassas.
2018. aastal sai sotsiaalkindlustusamet ühes kuus
keskmiselt 533 laste puude
taotlust ja 2268 vanaduspensioniealiste puude taotlust.
Tööealiste inimeste puude
taotlusi oli kuus keskmiselt
2268.
KAILI UUSMAA

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETI
KOMMUNIKATSIOONIJUHT

Ühendati Tarbijaakaitseamet ja
Tehnilise Järelevalve Amet
Alates 1. jaanuarist alustas tööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA), mis loodi kahe asutuse
ühendamisel eesmärgiga tugevdada riikliku tarbijakeskkonna ning turu- ja ohutusjärelevalve võimekust.
Uus amet tegutseb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusalas ja täidab kõiki seni kahel asutusel olnud ülesandeid. TTJA juht on Kaur Kajak, kes
seni juhtis Tehnilise Järelevalve Ametit.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kontaktid:
Aadress: Sõle 23A, Tallinn 10614
Registrikood: 70003218
Üldtelefonid: +372 667 2000; +372 620 1700
Tarbija nõuandetelefon: +372 6 201 707 (tööpäeviti
kella 10-15)
Faks: 667 2001
E-post: info@ttja.ee
Veeb: www.ttja.ee
VNT
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Sotsiaalvaldkonna
mured, rõõmud ja soovid
Ühe aasta lõpp ja
uue algus on alati aeg
möödunud aastale
tagasi vaatamiseks ja
tehtu analüüsimiseks.
Mõtiskleks siis pisut
teemal kuidas läks ja
kuidas edasi?
2018. aasta läks täpselt nii,
nagu oli oodata. Valdade ühinemise järgselt oli alguses
segadust palju ja uue töökorraldusega harjumine võttis
aega nii sotsiaaltöötajatel kui
meie klientidel. Vahetusid
mõned töötajad, muutusid
osaliselt sotsiaalabi andmise
reeglid ja valdkonna töökorraldus. Toetuste andmise põhimõtted muutusid rohkem
abivajadusest lähtuvaks ning
vähenes nn. sihtgrupipõhiste
toetuste hulk. Ühendasime
sotsiaalvaldkonna asutused
üheks Sotsiaalhoolekande
Keskuseks ning viisime vallavalitsuse sotsiaalosakonna tööjaotuse piirkondlikult
töölt
valdkonnapõhisele.
Rõõm on näha, et Sotsiaalhoolekande Keskuse alla
koondunud üksused on kenasti omavahel sulandunud
ja astuvad suhteliselt lühikesele kohanemisperioodile vaatamata ühte jalga. Ka
vallavalitsuse sotsiaal- osakonna inimesed pidid harjuma uue süsteemiga ja uute
nõudmistega. Eks tuli ette
ka raskeid päevi, kuid kellel
neid ei esineks. Valdkonna
juhina julgen öelda, et minu
meeskond koosneb oma ala
spetsialistidest ning aastaga oleme saavutanud ühise
mõistmise ja jõudnud ühiste põhimõteteni valdkonna
töös. Igal inimesel on oma
tugevad küljed, millele vastavalt püüdsime ka tööd jagada.

Muret tegi ja teeb uute
teenuste käivitamine, mis
sageli jääb nii raha kui inimeste leidmise taha. Riiklikud
rahastussüsteemid
tihti pigem pärsivad kui
toetavad. Riiklikult eraldatavaid vahendeid saaksime
vähemalt osaliselt kasutada
märksa otstarbekamalt kui
ette antud reeglid ise otsustamist ei takistaks. Palju
oleme pidanud tegelema ka
segadust külvavatest meediakajastustest tingitud küsimustega. Kahjuks tuleb
ministeeriumite
tasandilt
meediasse sageli kas poolikut või üldistatud infot, mis
põhjustab palju segadust nii
klientides kui sotsiaaltöötajates. Näiteks sel aastal
korduvalt avalikuks jututeemaks olnud 30 miljonit
eurot, mis olevat eraldatud
linnadele-valdadele
sotsiaalteenusteks. Tegelikkuses teeb see ühe Eesti elaniku kohta ligikaudu 27 eurot
aastas. Enamusel sellest rahast on silt küljes ja kasutada saab seda vaid määratud
kuludeks. Seega, info ei ole
küll vale, kuid on ebaselge
ja veidi poolik.
Eelmisel aastal põhjustasid palju muret ka valdkonna töötajate palgad. Esimesest päevast alates võitlesin
selle nimel, et hooldekodu
ja koduhoolduse hooldustöötajate palgad saada miinimumtasult inimväärsemale tasemele. Täna, uue aasta
alguses võin rõõmustada, et
hooldustöötajate väga raske ja vastutusrikas töö saab
veidi paremini hinnatud.
Uut aastat alustame optimistlikult ja loodame jõuda rohkemate inimesteni.
Seda eriti just eakate ja erivajadustega inimeste osas.
Detsembris alustas vallava-

litsuses tööd uus sotsiaaltööspetsialist Karin Valving, kelle põhitööks jääb
just eakate ja erivajadustega
inimeste nõustamine. Lastekaitse küsimused on jaotatud kahe ametniku vahel.
Endiselt on vallavalitsuses
lastekaitsespetsialist Helgi
Luik, kes tegeleb peamiselt
aktiivsete ja keerulisemate
juhtumitega ning sotsiaaltööspetsialist Liivi Vares,
kelle kanda on peamiselt
erivajadustega lastega seotud teemad ning asendushooldusel olevate ja valla
eestkostel olevate laste eestkoste korraldus. Toetuste
menetlemisega tegeleb endiselt Mall Talts. Sotsiaaltööspetsialist Kaja Sander
on peamiseks tööülesandeks saanud töötute nõustamise, pikaajaliste töötute
motiveerimise ja juhendamise ning sotsiaaleluruumi
vajajate järelevalve. Loomulikult tuleb kõigil meist
aeg-ajalt lisaks täita ka
muid jooksvaid ülesandeid.
Töökorralduse muutmisega seoses ei toimu alates
jaanuarist enam toetuste
menetleja vastuvõtte Aseris ja Viru-Nigulas. Nende
piirkondade inimestel on
endiselt võimalik kõik oma
avaldused ja mured esitada
iga nädala reedel, kui vastuvõtupunktides on olemas
sotsiaaltööspetsialistid Liivi Vares (Aseris) ja Kaja
Sander
(Viru-Nigulas).
Muutunud on Aseri vastuvõtupunkti asukoht. Alates
jaanuarist leiate Aseris sotsiaaltöötaja vabaajakeskuse
ruumidest. Vastuvõtuajad
Kundas asuvas vallamajas
on endised. Kuna suur osa
sotsiaaltööst toimub väljaspool vallamaja – kodukülastused, ümarlauad, klientide

VASTUVÕTUAJAD JA KONTAKTANDMED VALLAVALITSUSES

saatmine ametiasutustes või
arstil jne – on alati kindlam
pöörduda sotsiaalosakonda
vastuvõtuaegadel. Siis on
sotsiaaltöötajad vallamajas
enamasti kindlasti kättesaadavad. Harva esineb ka
erakorralisi juhtumeid, kus
mõni sotsiaaltöötaja ei saa
vastuvõtuajal kohal olla,
kuid siis kuulab teine ametnik mure ära ja lahendused
hakkavad liikuma. Kui aga
juhtub, et ametlikud vastuvõtuajad ei sobi, siis tuleks
kohtumine kindlasti eelnevalt kokku leppida. See
tagab, et abivajaja ei kuluta asjatult aega ja ka meie
saame teie jaoks aega võtta.
Üldiselt on rõõm tõdeda, et
inimesed on sellega harjunud.
2019. aastal alustame suuremahuliste energiatõhususe töödega Kunda hooldekodus. Rahastuse osas
oleme saanud selleks toetust Euroopa struktuurfondidest. Kindlasti kaasneb
sellega mõningaid ebamugavusi hooldekodu klientidele, kuid püüame leida
võimalikult kliendisõbralikke lahendusi. Samuti ootab
hooldekodu personali ees
kutsetunnistuste taotlemine.
Sotsiaalhoolekandevaldkonna pikemas arenguplaanis on Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse
kujundamine toimivaks sotsiaal- ja tugiteenuseid pakkuvaks asutuseks. Selle eesmärgi saavutamine kindlasti
võtab mitme aasta jagu aega
ja eeldab täiendavat ressurssi nii inimeste kui raha osas.
Selles suunas hakkame pisitasa liikuma.
Toetuste määrad 2019.
aastal ei muutu. Tõusnud on
riiklikult kehtestatud toimetulekupiir, mis sel aastal on

150 eurot esimese pereliikme kohta. Toimetulekupiir
igale järgnevale täisealisele liikmele on 120 eurot ja
igale alaealisele 180 eurot.
Kohaliku omavalitsuse toetuste arvestamise aluseks on
toimetulekupiir ühe pereliikme kohta ehk 150 eurot.
Seega valla eelarvest makstavat ühekordset toetust ja
muid sissetulekust sõltuvaid
toetusi on võimalik saada,
kui peale eluasemekulude mahaarvamist jääb ühe
inimese (pereliikme) kohta
kätte alla 300 euro ehk kahekordse toimetulekupiiri.
Uueks aastaks tahaksin
teile ka veidi mõtlemisainet
anda. Palun mõelda kaugemale tulevikule.
Viimastel aastatel on kerkinud väga teravalt päevakorda omastehoolduse ja
hoolduskoormuse küsimused. Ma usun, et Eestis ei
ole vast inimest, kes rohkemal või vähemal määral
isiklikus elus selle murega
kokku pole puutunud. Eriti
eakate hooldusega seoses.
Olen ka isiklikus elus selle
teemaga kimpus ja see on
pannud mu mõtted liikuma
tuleviku suunas. Mis saab
siis, kui mina olen 90 ja
vajan ööpäevaringset hooldust? Kas sina, hea Viru-Nigula valla inimene, oled sellele mõelnud?
Tänased eakad vajavad
hooldust ja meie, tänased
hooldajad, enamasti ei ole
selleks eriti hästi valmistunud. Ka eakad, kes oma elu
on elanud teises riigisüsteemis, ei ole mitte alati selleks
valmis, et ühel päeval nende hooldus- ja ülalpidamiskulud võivad ületada nende
sissetulekut mitmekordselt.
Sellega on nagu on ja eks
riigijuhtidel, vallal ja abi-

vajaja lähedastel tuleb praeguses olukorras halbadest
lahendustest parimad leida
ning kuidagi toime tulla.
Aga kuidas edasi? Kas
saame täna, veel tööjõulistena, leida paremad lahendused enda tuleviku osas?
Võtta ise vastutus oma elu
eest tulevikus ja mitte jääda
lootma lastele? Kui saame,
siis millised oleksid need
paremad lahendused? Sellised lahendused, mis oleksid
jõukohased ka siis, kui praegu peame tulema toime oma
vanavanemate, vanemate,
iseenda ja oma laste ülalpidamisega. Kas see üldse on
teema, millele mõelda?
Vaatamata muredele loodan, et kõigil tuleb ilus ja
edukas aasta. Soovin teile
turvalist ja rahulikku aastat,
palju aega oma kallimate
inimeste seltsis.
ANNIKA KAPP

SOTSIAALVALDKONNA JUHT

INFO KODUSTE
LASTE KOMMIPAKKIDE KOHTA
Lapsevanemad, kelle
lasteaias mittekäivad
koolieelses eas lapsed
ei käinud 29. detsembril
Viru-Nigula rahvamajas
toimunud koduste laste
jõulupeol, saavad laste
kommipakid kätte tööpäevadel Kundast vallavalitsuse kantseleist.
Koduste laste kommipakke väljastame kuni
31. jaanuarini 2019.

VASTUVÕTUAJAD VASTUVÕTUPUNKTIDES
ASERIS
Aseri Vabaajakeskuses
sotsiaaltööspetsialist Liivi Vares
reedel 9:00 – 12:00
Aseri koolimajas
lastekaitsespetsialist Helgi Luik
Teisipäeviti 9:00 – 11:00

VIRU-NIGULAS
endises Viru-Nigula vallamajas
sotsiaaltööspetsialist Kaja Sander
reedel 9:00-12:00

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Rõõmsad esmaspäevad
Viru-Nigula raamatukogus
Alates septembrist on esmaspäevad
Viru-Nigula
raamatukogus laste päralt.
Nimelt toimub siis peale
koolitunde raamatukoguring. Kui tavapäraselt on
raamatukogu vaikne ja rahulik koht, siis raamatukoguringi ajal on maja laste
rõõmu ja elevust täis. Koos
lastega loeme mõnusalt
maas pikutades raamatutest
põnevamaid lugusid ja arutleme nende üle. Raamatukoguringi lapsed teavad täpselt, et sokkidest saab tiibu
teha nagu Andrus Kivirähu
loos „Karneval ja kartulisalat” või et Pettsoni naabrimees Gustavsson Sven
Nordqvisti raamatust „Pannkoogitort“ on veidi õel.
Suure elevusega ootavad
raamatukoguringis osalejad
alati meisterdamist. Las-

te osavad käed on näiteks
teinud kasse, draakoneid,
vihmavarjusid ja isegi ühe
kuusepuu. Vaatamata sellele, et ring on tegutsenud
vaid mõned kuud, on meil
peetud juba ka kaks pidu.
Oktoobris tähistasime Vi-

ru-Nigula raamatukogu 110.
sünnipäeva ja detsembris oli
raamatukoguringi jõulupidu kõikidele lastele. Sellest
võtsid osa ka need lapsed,
kes tavapäraselt ringitöös ei
osale.
Selleks, et raamatukogus

käimise harjumus tekiks ka
kõige pisematel, hakkasid
jaanuarist korra või paar
korda kuus esmaspäeviti
raamatukogu külastama ka
lasteaia lapsed.
Lapsed käivad raamatukogus meelsasti ka muul ajal.
Nad veedavad siin aega värvides, joonistades, puzzlesid kokku pannes ja arvutis
mängides. Samuti kasutavad nad võimalust mängida
lauamänge. Populaarseimad
on „Mina olen alias” ja „Tahad kihla vedada”.
Minu eesmärk on teha lastele raamatukogu, raamatud
ja lugemine põnevamaks.
Tundub, et see on ka õnnestunud, sest lasteraamatute
laenutus ja ka laste külastuste arv on tõusnud.
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INFO arvete saatmiseks
vallavalitsusele

Alates 1. jaanuarist kasutame ostuarvete tõhusamaks
menetlemiseks Amphora arvete halduse lahendust. E-arvet on võimalik saata meile e-arvete operaatorite kaudu
(Amphora, Omniva, OpusCapita, Telema jt) XML kujul.
E-arve saatmiseks palume võtta ühendust enda valitud
operaatoriga, kellelt saab vajadusel lisainfot.
Asutused, kellel ei ole masinloetava e-arve võimekust,
saavad saata arved meile pdf-formaadis (keskkond ei ava
teisi formaate) meie e-posti aadressile: arved@viru-nigula.ee
Viru-Nigula Vallavalitsus, registrikood: 75020500.
EGLE JÄRVEPERE

FINANTSJUHT

LÜHIDALT

MERVI LILLEOJA

Juubeliaastat meenutades
Meie kodumaa juubeliaasta oli kõikides Viru-Nigula
valla haridusasutustes tegus
ja toimekas. Kolme kooli,
muusikakoolide,
lasteaedade ning raamatukogu tegemised olid aastaringselt
kantud Eesti Vabariigi 100.
juubeliaasta temaatikast.
Kõige pisemad Kellukese lasteaiast tähistasid kodumaa sünnipäeva terve
nädala jooksul erinevate
eestiteemaliste
üritustega. Korraldati meeleolukas
rahvalaulu- ja tantsupäev,
viktoriinipäev, kodukaitse
päev, pidulik paraad ja aktus isamaa sünnipäeva auks.
Selleks, et oleks rõõmsam
pidutseda, hankis lasteaed
lastele rühmajao rahvuslikus
stiilis riideid, mida kaunistas värvikirev Viru-Nigula
valla rahvariide seelikutriibu kant. Rahvuslikkus ja pärandkultuur on osa meist
ja meie tegemistest, selline
mõte oli läbivaks teemaks
ka Aseri Kooli ja Vasta Kooli lasteaialaste üritustel.
Viru-Nigula valla koolilapsedki tähistasid kodumaa
sünnipäeva erinevate ettevõtmistega. Kunda Ühisgümnaasium avas koolis
100 tegusat töötuba, kus
leidsid meelepärast tegevust nii õpilased kui ka
õpetajad. Vasta Kooli pere
tähistas Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva nädala jooksul
toimunud põnevate ettevõtmistega. Õpilased koostasid almanahhi, mille andsid
hoiule Viru-Nigula raamatukokku, et seda saaksid lugeda teisedki huvilised. Veel
said lapsed osa GPS kunsti
tegemisest, mida kajastas
ka Eesti Rahvusringhääling. Aseri Kooli õpilased
leidsid aga, et neile ei piisa
vaid kodumaa sünnipäeva
tähistamisest. Nemad organiseerisid lausa juubelisarja

neli korda 100. Järjestikku
said tähistatud meie naabritegi sünnipäevad - üheskoos
peeti Soome Vabariigi, Leedu Vabariigi, Läti Vabariigi
ja muidugi ka Eesti Vabariigi 100. juubelisünnipäeva.
On tore, et oleme üks vald
ja tahame ka koos midagi
köitvat ette võtta. Nii leidsid sügisel kõik kolm valla
kooli tee Kunda staadionile,
et ühel päeval koos sportida. Südamenädalal lustisid
samal staadionil ka lasteaialapsed Kellukese lasteaiast.
Üheskoos võõrustasime külalisi Moldova Vabariigist.
Moldova suursaadik proua
Inga Ionesii jagas meiega
lahkesti teadmisi oma kodumaa kohta. Ühiste tegevuste
käigus leidsime uusi sõpru,
kellega koos on põnev maailma avastada.
Möödunud aastal pöörasime suurt tähelepanu ettevõtlusõppe arendamisele
nii koolides kui ka lasteaedades. Osalesime üheskoos
haridusprogrammis
“Ettevõtlik kool”. Lasteaed
Kelluke pärjati edulugude
konkursil osalemise eest tänukirjaga. Lasteaiaperel on
plaanis sellel aastal taotleda programmi raames kõrgemat, ehk siis hõbetaset.
Hoiame neile pöialt!
Vasta Kooli õpilased läbisid edukalt KredExi korraldatud karjääriretke konkursi
ning said võimaluse külastada kolme Lääne-Virumaa
ettevõtet ja Tartus asuvat Ettevõtlusküla.
Kunda Ühisgümnaasiumi 10. ja 12. klassi õpilased külastasid ettevõtluse
arendamise raames Rakke
lubjakivi töötlemise tehast
AS-i Nordkalk ja osaühingut Ebavere Graanul.
Väärtustamaks keskkonda ja looduse puhtust meie
ümber, liitus Aseri koolipe-

re rahvusvahelise liikumisega Roheline kool. Õpilased
osalesid edukalt koolide
keskkonnaprojektide konkursil ning korraldasid sügisel kogu kooliperega Puhta
vee teemapargis õuesõppetunde.
Valla haridusrahva tegemised kutsusid osa saama
meie ettevõtmistest külalisi
ka Lääne-Virumaa teistestki
lasteaedadest ja koolidest.
Nii oli see kevadel toimunud Laste Muusikapäeval,
kui väikeses Viru-Nigula
alevikus kõlas 300 laululapse rõkkav laul. Samuti siis,
kui meie Kellukese pere
kutsus kokku lasteaiaõpetajad naabervaldadest, et
tähistada hariduskonverentsiga 125 aastat alushariduse
andmist Kundas. Üheskoos
tähistasime ka Viru-Nigula
raamatukogu 110. tegutsemisaastat ja Aseri Kooli 113. sünnipäeva. Kunda
Ühisgümnaasiumis tähistasime sünnipäevanädalaga
kooli 123. aastapäeva.
Kindlasti on tähelepanelik vallaelanik märganud,
et valla raamatukogude töö
on ümber korraldatud lugejatele meelepärasemaks.
Alates 2018. aasta septembrist töötab Viru-Nigula Valla
Raamatukogu ühe raamatukoguna, millel on emaraamatukogu Kunda linnas
ning
haruraamatukogud
Aseris ja Viru-Nigulas. Raamatukogutöötajad märgivad
muutust igati positiivselt ja
rõhutavad, et nüüdseks on
nende klientidel parem juurdepääs
informatsioonile,
kolme raamatukogu vahel
on võimalik suure nõudlusega raamatuid lihtsam vahetada, rohkem on toimunud
nii täiskasvanutele kui lastele mõeldud kirjandusüritusi,
enam on võimalik pakkuda
elukestvat õpet toetavaid

koolitusi ning lastele organiseerida köitvat huvitegevust.
Täpsemat informatsiooni
Viru-Nigula Valla Raamatukogus toimuva kohta saab
lugeda kodulehelt http://raamatukogu.kunda.ee .
Muusikakooli pere meenutab möödunud aastat kui
arvukate kontsertide toimumise perioodi. Üheks meeldejäävamaks paljude seast
oli kindlasti Klassikatähtede
saates tuntust kogunud akordionistide Henry Zibbo ja
Mikk Langeprooni kontsert.
Esinejate emotsionaalsus ja
professionaalsus andsid kõneainet nende etteastest osa
saanutele veel pikaks ajaks.
Kõik Kunda Muusikakooli
õpilased ootavad igal sügisel Moosikontserti, et nautida kaaslaste poolt pakutavaid muusikalisi elamusi
ning koos maiustada koduaia mooside ja hoidistega.
Uus alanud aasta toob endaga kaasa juba alustatud
tegemiste, projektide jätkamise ja uute ettevõtmiste ellukutsumise. Kindlasti
jätkame
haridusasutuste
ümberstruktureerimise
ja
Viru-Nigula valla arengukavas
haridusvaldkonnas
sätestatud muudatuste sisseviimisega.
Arvan, et meie valla lapsevanemad võivad julgelt
usaldada oma lapsed lasteaedadesse ja koolidesse,
sest Viru-Nigula valla haridusasutustes antakse head ja
kvaliteetset haridust.
HEAD EESTI KEELE
AASTAT JA MEELDIVAT
KOOSTÖÖAASTAT MEILE KÕIGILE!
MERIKE TRUMM

VIRU-NIGULA VALLA
HARIDUSJUHT

Foto: erakogu jahimaja avamine 2016.

Viru-Nigula Jahtkond MTÜ

Viru-Nigula Jahtkond on asutatud teadaolevalt 1967.
aastal, enne seda pidid Viru-Nigula jahimehed jahil käima koos sõbralike naabritega. 2008. aastal moodustati
MTÜ ja algas uus ajajärk. Läbi aastate on olnud peamiseks eesmärgiks meestel koos käimine ja koos tegemine.
Jahtkond on üles ehitatud vabatahtlikule ühistegevusele ja traditsioonidele ning on vallas üks pikima katkematu ajalooga vabatahtlik ühing. Jahtkonna ülesandeks on
olenemata riigikorrast ja valitsusest reguleerida inimeste
ja ulukite suhteid.
Jahtkonnas on 2018. aasta seisuga 35 jahimeest. 2016.
aastal sai valmis „Jahimaja“ ja Jahtkond kolis oma ruumidesse, mis on ehitatud ja sisustatud vastavalt eesmärgile.
MTÜ Viru-Nigula Jahtkond soetas 2018. aastal VIROL`i Kohaliku omaalgatuse programmi Elukeskkonna
ja kogukonnateenuste arendamise meetme rahastusega
kerghaagise.
Viru-Nigula Jahtkond MTÜ
Kalvi tee 7
Viru-Nigula 44001
info@vnjk.eu

VNT

KUULUTUS
Korteriühistu Mäe 20 Kundas
soovib palgata

MAJAHOIDJAT
Soovijatel helistada
telefonil 5031129.

OÜ ESTEST PR

OSTAB METSAJA PÕLLUMAAD
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee
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Uus treening
Kunda Spordikeskuses
Alates 9. jaanuarist alustas Kunda Spordikeskuses uus
trenn “Käed, kõht, tuharad”.
Kellele treening mõeldud on?
“Käed, kõht, tuharad” sobib eelkõige neile, kes lisaks
tavapärasele aeroobikale soovivad paar tundi nädalas
keskenduda konkreetsete lihaste vormimisele. Erinevate jõuharjutustega treenitakse lihasvastupidavust, tugevdades tasakaalustatult kõiki lihasrühmi (küünar- ja
õlavarrelihased, tuhar ning kõht koos seljaga). Sobib
nii algajatele, edasijõudnutele kui ka kaalukamatele inimestele.
Milline on treeningu ülesehitus?
Tund algab soojendusega, harjutuste sooritamisel jälgitakse õiget kehaasendit ja hingamist, samuti koormuse vastavust treenitusele.
Millised vahendid on vaja treeningule kaasa võtta?
Vahenditena kasutatakse hantleid, kangi, oma keharaskust, et pakkuda lihastele erinevaid impulsse.
Võta sõbrad ja sõbrannad kaasa ja tulge trenni. Trenni
hind on 6 eurot ( arveldamine sularahas)
Treeningud toimuvad kolmapäeviti kell 19.00-20.00.
Kunda Spordikeskus ootab trenni!
Alates jaanuarist saate valida järgnevate treeningute
vahel:
E kell 19.00-19.50
vesiaeroobika (treener Kerstin Hulkko)
T kell 19.00-20.00
aeroobika ja body-fitness (treener Viktoria Šutova)
K kell 19.00-19.50
vesiaeroobika (treener Kerstin Hulkko)
K kell 19.00-20.00
käed, kõht, tuharad (treener Kersti Naarits)
N kell 19.00-20.00
aeroobika ja body-fitness (treener Viktoria Šutova)
P kell 16.00-17.00
jooga (treener Anne Tipner-Torn)
Terves kehas terve vaim!

Viru-Nigula valla
I MV lauatennises
1. detsembril viisime läbi Aseri Vabaajakeskuses Viru-Nigula valla esimesed meistrivõistlused lauatennises. Vastavalt juhendile selgusid valla parimad üheksas
võistlusklassis.
Tulemused:
Mehed - 1. Pekka Laidinen
Naised - 1. Tatjana Tšistjakova
Naisveteranid - 1. Rebeca Hanson
Meesveteranid - 1. Vjatšeslav Andrejev
Parim juunior tüdrukutest - Stella-Marii Hanson.
Parim juunior poistest - Martin Penek.
Tütarlapsed - 1. Angela Laidinen
Poisslapsed - 1. Artur Koptelkov
Paarismäng - 1. Kert Räis - Artur Koptelkov
KAIRE KUTSAR

ASERI VABAAJAKESKUSE JUHT

Spordiklubi Team Yongil
oli edukas aasta
2018. aastal võitsid meie taekwondo
sportlased 102 medalit, millest 59 on
kuldmedalid, 30
hõbemedalid ja 13
pronksmedalid.
Kokku osalesime 12
taekwondo turniiril
neljas erineva riigis.

Esikohal
on
7-aastane
sportlane Andrei, kes osaleb Kunda Spordikeskuses
toimuvatel treeningutel 3-4
korda nädalas, sõites selleks
iga kord Rakverest Kundasse ja tagasi. Eelmisel aastal
osales ta kolmeteistkümnel
võistlusel, millest koguni
kaheksal võitis kuldmedali.
Treeninguid meie spordiklubis alustas Andrei 4-aastaselt.
Spordiklubi
liikmetest paljud on Eesti WT
Taekwondo koondise tugevad kandidaadid.
Treeningud on mõeldud
igas vanuses huvilistele.
Mitmed meie spordiklubi ja Eesti taekwondo esinumbrid on alustanud treeninguid lihtsalt harrastajana
ja mõeldes proovida midagi
uut, mõtlemata esialgu üldse võistlustest ja sellel alal
tippu jõudmisest. Alustame
alati sellest, et esmalt tuleb
nautida seda, mida teeme.
Kui naudid tegevust, on pühendumine lihtsam. Oluline
on seada mistahes eesmärgid. Neid on võimalik aga
täita ainult siis, kui oled
kogu hingega pühendunud.
Oma suurt eesmärki detailidena lahti harutades tundub
esmapilgul näiliselt võimatu
ülesanne järsku tehtavana.
Rõhutades, et eesmärgid
tihti täituvad ning arenevad
uuteks ja ambitsioonikamateks.
Spordiklubiga alati kaasas

käiv eesmärk alates spordiklubi loomisest on olnud
lapsi ja noori suunata tänavalt spordisaalidesse ning
vähendada noorte nutisõltuvust läbi spordi.
Olulisel kohal on ka alati
olnud stressi vähendamine.

SPORDI JA LIIKUMISE HEAD MÕJUD:
• uni paraneb
• stressi tase väheneb
• meeleolu paraneb
• ärevuse tase alaneb
• energiat tuleb juurde
• väsimust on vähem
• väga soodne mõju mälule, õpivõimele, keskendumisele
• enesehinnang paraneb
• kehaline tervis paraneb.
2018. a korraldasime kolm
taekwondo
väiketurniiri
Lääne-Virumaal,
millest
viimased kaks Viru-Nigula
vallas (Beach Open 2018 ja
Aseri võitlusturniir 2018).
Korraldasime treeninglaagri
Aseri Vabaajakeskuses ning
osalesime treeninglaagrites Venemaal, Soomes ja
Eestis. 2018. aastal tegime
umbes 590-650 taekwondo
treeningut, see on nädalas
keskmiselt 13.
Taekwondo harrastajaid
Viru-Nigula vallas on üle
75, millest 19 Aserist. Osalejaid meie treeningutel on
ka Rakverest ja selle lähiümbrusest.
Aastal 2019 plaanime
võistluskalendrit täiendada
uute võistlustega ning hetkel käivad ettevalmistused
suurema taekwondo turniiri
korraldamiseks Kundas juba
sel kevadel. Kindlasti jätkame traditsiooni ka Kunda
rannas toimuva turniiriga,
mis on esimene selline omanäoline turniir Eestis. Laiendame osalejate kategooriaid
ja osalejate arvu.
Formaalsete ettevalmis-

tuste kõrval teeme ka kõvasti trenni valmistudes
eesolevateks vööeksamiteks
ja Eesti Meistrivõistlusteks
veebruaris. Treeningprotsessiga paralleelselt tegeleme ka spordiklubi treenerite
koolitamise ja arendamisega. Treenerite kollektiiv on
täienenud lõppenud aastal ujumistreener Marina
Karamkova ja taekwondo
abitreener Ronald Smorodiniga.
Ootame uusi õpilasi Kunda taekwondo mudilaste ja
laste algajate gruppi. Teistes gruppides on kohad täis.
Järgmine uute õpilaste vastuvõtt toimub 2019. a suve
alguses ja lõpus. Liitumiseks taekwondo treeningutega palume võtta ühendust
telefonil +372 545 666 77.
2018. a sügisel alustasime
koostööd Kunda ujumisklubiga, mis viis sõbraliku ühinemiseni. Hetkel toimub
üleminekuperiood, treenerite koolitamine, spordiklubi struktuuri arendamine ja
laste pidev treenimine meie
tubli treeneri Marina käe all.
Peetud on ka esimene väiketurniir ujumises koos Kunda

Spordikeskuse
sünnipäevaga. Järgmisel aastal on
plaani võetud valla meistrivõistluste korraldamine ujumises. Võimalus on treenida
ka eratreeningute formaadis. Ujumistreeningutel osalevad lapsed üle kogu Viru-Nigula valla. Peale meie
valla laste treenimise teeme
ka koostööd mitme Lääne-Virumaa kooliga, kellele
õpetame ujumise algteadmisi, viies läbi treeninguid
Kunda Spordikeskuses.
Ujujad on teinud läbi tubli
arengu ja aastal 2019 sõidame tublimate sportlastega
võistlustele ka kaugemale
regioonidesse.
Spordiklubi Team Yong
tänab meeldiva koostöö eest
aastal 2018 Kunda Spordikeskust, Kunda Klubi,
Aseri Vabaajakeskust, Eesti
Taekwondo
Föderatsiooni, Virumaa Taekwondo-d,
Viru-Nigula valda, Erik
Saart, Evely Pressi, spordiklubi motiveeritud sportlasi
ja harrastajaid ning kõiki
toetavaid lapsevanemaid ja
fänne!
Soovime edukat ja teguderohket uut aastat!

SPORDIKLUBI TEAM YONG REITINGUSÜSTEEMI ALGORITM
ON ARVUTANUD TAEKWONDO SPORTLASTE TOP 10:

Tagasivaade möödunud aastasse
läbi spordivaldkonna silmade
Oleme nüüdseks ühe kalendriaasta töötanud ühinenud
vallas uue meeskonnaga.
Aasta oli toimekas ja väga
mitmekülgne. Spordijuhina
olen rahul meie spordielu
hetkeseisu üle, kuid sellest
hoolimata peame üheskoos
tegema sihipäraselt tööd, et
luua veelgi paremad sportimisvõimalused, mis aitavad
pikendada inimeste elueas
eelkõige tervelt elatud aastate osakaalu.
Väljakutseid on palju ja
suuresti on need tingitud
riiklikust poliitikast või selle tegemata jätmisest. Eelkõige pean silmas laste ja
noorte vähest liikumist, millele pole piisavalt tähelepanu pööratud. Haridusprogramm, liikumine, spordi- ja
huviringid – need peaksid
toimima terviksüsteemina ja
üksteist täiendama. Arvan,
et riigile näpuga näitamine
siin erilist tulemust ei too
ja pigem peame proovima
ise vallas ja maakonnas teha
õigeid asju, et rahva üldine
liikumine ja tervisenäitajad
paraneksid. Erinevad tervisepäevad ja jooksuüritused
– need on osa tervisespordi
edendamisest. Hea näide
on kindlasti 2018. aastal
käivitunud Lääne-Virumaa
jooksusari, mille üheks eestvedajaks olin. Nimetatud
jooksusarja esimene hooaeg
oli edukas, pannes inimesed
maakonnas rohkem liikuma
ja sündmustest osa võtma.
Siinkohal on rõõm öelda,
et uuel aastal on sama sarja geograafia veelgi laiem.
Jooksusarjas on üle maakonna kaheksa etappi, millest kolm toimuvad Viru-Nigula vallas.
Meie vallas on tublid
spordiaktivistid, mittetulundusühingutena tegutsevad
seltsid ja spordiklubid, kes
korraldavad traditsioonilisi
spordi- ja liikumisüritusi.
Tervisepäevade sari, lauatennise kohalik karikasari,
lauatennise vabariiklikud
võistlused, taekwondo- ja
pallimängude turniirid –
kõik need üritused toovad
inimesed kaasa elama ja
aitavad motiveerida noori
just spordiga tegelema. Aitäh kõigile, kes panustavad
isiklikku aega ja tihti ka
ressursse spordielu edendamiseks. Kõik treenerid, lapsevanemad, spordihoonete
töötajad ja teised abilised –
oleme siiralt tänulikud Teie
pühendumise eest!
Meie valla sportlaste eelmise aasta tulemuste üle
võime üheskoos uhked
olla, sest alla 6000 elanikuga omavalitsuses on palju
noorsportlasi Eesti tipptasemel mitmetel spordialadel.
Kõige kõrgemad tulemused
noorte vanuseklassides on
lauatennises ja taekwondos,
kus meil on hulganisti EMV
medaleid. Mitmed sportlased kuuluvad rahvuskoondisesse või on koondise kandidaadid. Võistkonnaaladel,
nagu korvpall ja saalihoki,
on meie valla noormehed
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KULTUURIKALENDER
K 23. jaanuar kell 19 Kunda linna klubi
Argo Aadli monoetendus „Hullumeelse päevik“
N 31. jaanuar kell 19 Kunda linna klubi
Kino „Lõbus perekond“
P 3. veebruar kell 13 Kunda linna klubi
Väärikate pidu
N 14. veebruar kell 19 Kunda linna klubi
Rändnäituse “Et rada ei rohtuks” avamine muusika- ja
jutuõhtuga.
Esinevad Piret Päär ja Kulno Malva
R 15. veebruar kell 18 Aseri rahvamaja
50.-ndate stiilipidu
Vaata lisainfot: http://viru-nigula.ee/

LÜHIDALT

Aseri Vabaajakeskuse
uus aasta algas võidukalt!
U-19 ja U-20 rahvuskoondises. Kuna neil seisab lähiaastatel ees üleminek
meeste vanuseklassi, siis
loodetavasti saame peagi
mõnel võistkonnaalal näha
meie valla sportlasi esindamas ka Eesti täiskasvanute
rahvuskoondist. Lisaks üksikalade headele tulemustele
saame uhked olla kevadise
saavutuse üle Eesti omavalitsuste talimängudel, kus
Viru-Nigula valla võistkond
saavutas kuni 8000 elanikuga omavalitsuste arvestuses
üldvõidu. Spordialade lõikes aga oli meie lauatennise
võistkond Eesti parim!
Aasta tagasi tööle asudes
pidime lahti mõtestama kolme piirkonna senised erinevad töövormid, toetussüsteemid ja tavad. Tänaseks
oleme spordivaldkonna toimimises pildi selgeks saanud. Spordiasutuste struktuur ja ülesehitus on üle
vaadatud ning alates 1. jaanuarist 2019 tegutseb valdkonnas kaks vallavalitsuse
hallatavat asutust - Kunda
Spordikeskus ja Aseri Vabaajakeskus. Viru-Nigula
spordihoone toimib edasi
Kunda Spordikeskuse allüksusena. Nimetatud hallatavad asutused on peamised
sportimispaigad nii valla
kui ka lähiümbruse elanikele. Nendes hoonetes toimub
enamik treeningutest, mida
vald nö mitterahaliselt toetab spordiklubidele ja -ringidele tasuta ruumide või
ujulas tundide võimaldamisega. Reaalselt aga on valla
kulud sellega seoses sama
suured kui antakse rahalisi
otsetoetusi. Sellest tingituna võib osadele inimestele
tunduda karm, kui soovime
reguleerida näiteks ujumise
aegasid ja kõik huvilised ei
saa enam nii palju „tasuta”
treeningaega, millega nad
olid harjunud varem. Valla
vaatevinklist peame looma
võrdsemad tingimused, jälgima üldpilti ja ressursse
jagama mõistlikult. Arusaadavalt peame doteerima
näiteks Aseri või Vasta kooli
laste transporti ujumistundide algõpetuse saamiseks,
et luua võimalikult võrd-

sed
sportimistingimused
kõikidele valla koolidele.
Teatavasti tasuta asju pole
olemas ja iga külastusega
kaasnevad kulud, mille tegelikult maksab kinni iga
vallakodanik. Lisaks on oluline teenida ka müügitulu,
mida toovad erakliendid ja
ettevõtete töötajad, kellest
suur osa on samuti meie
valla elanikud. Sellest lähtuvalt peame olema mõistvad
ja üritama ressursse jagada
nii, et kõik saaksid piisavalt
võimalusi sportimiseks, lõõgastumiseks ja enda tervise
eest hoolitsemiseks.
Eelmise aasta jooksul oleme teinud edusamme spordiklubide ja treenerite rahastamise põhimõtetes, mis
oli kolmes endises piirkonnas väga erinev. Muudatusi
saame teha samm-sammult,
lähtudes valla eelarvest.
Olen seda meelt, et peame
pakkuma igas piirkonnas
lastele võimalust spordiga
tegelemiseks.
Tulenevalt
elanike arvust on Kundas
kõige laiem valik treeninguid, rohkem kutsetasemega
treenereid ja ka regulaarselt
treeningutest osavõtjaid. Tegelikult on kõik kolm valla
piirkonda kaetud kõrge kutsekvalifikatsiooniga treeneritega, kes suudavad enda
teadmisi edasi anda ja tegevuseta noored loodetavasti
tänavatelt spordisaali tuua.
Kõikidel lastel on võimalus
võtta osa treeningutest ning
vähemalt pool treeningtasust on toetatud valla eelarvest läbi huvihariduse toetuse. Lisaks on tööle pandud
bussiliin, mis soodustab huvihariduse kättesaadavust.
Soovime hoida töös juba
tegutsevaid laste treeninguid ja oleme rõõmsad, kui
saame pakkuda lisavõimalusi nagu näiteks kevadel
Aseris alustatud taekwondo
treeningud. Need muudatused on olnud võimalikud
tänu huvihariduse toetusele,
mis on riiklikult rahastatud,
kuid selle jätkumise osas
pole pikaajalist garantiid.
Siiski loodame, et riigi toetus juba väga hästi rakendunud tegevustele jätkub.
Lisaks oleme pidanud lä-

birääkimisi uute treeningute
läbiviimiseks ja olemasolevate säilitamiseks. Selle
tulemusena on lisandunud
mitmed rühmatreeningud
täiskasvanutele. Viru-Nigulas alustati kevadel kaks
korda nädalas toimuvate
aeroobika ja body-fitnessi
treeningutega. Kundas on
jätkuvalt populaarne vesiaeroobika, millest saavad
ujula piletiga võtta osa kõik
soovijad. Sügisel lisandus
Kundas valikusse pühapäevane joogatreening. Jaanuaris alustas kolmapäeviti
uus treening „Käed, kõht,
tuharad“. Treeningplaanid
ja lisainfo on kättesaadavad
Viru-Nigula valla ja Kunda
Spordikeskuse veebilehelt.
Eelnevat arutelu lugedes
jääb silma rõhuasetus noorte tegevuste parandamisele,
mis kindlasti on siinkohal
saanud suurema tähelepanu. Arvan, et see on põhjendatud, kuna noored ongi
meie tulevik. Noorte eluteel
saame teha veel olulisi suunamuutusi ja aidata kaasa
tervislikemate
eluviiside
kujunemisele, saame suunata neid enam välitingimustesse ja loodusesse liikuma.
Tehnika areng ja sõltumine
nutiseadmetest on halb harjumus, mis mõjutab ilmselt
iga perekonna elu. Laps, kes
osaleb kooli kehalise kasvatuse tundides ja käib vähemalt kaks korda nädalas
näiteks ujumistreeningul,
saab soovitatud seitsmest
tunnist aktiivsest liikumisest
nädalas kätte vaid poole.
Kahjuks paljud lapsed ei käi
regulaarselt treeningutel ja
nende jalgsi läbitav koolitee
on minimaalne, halvemal
juhul vaid autost või koolibussist koolini ja tagasi.
Soovin kõikidele ettevõtlikku ja sportlikku uut aastat! Loodan, et kõik vallakodanikud leiavad rohkem
aega tegelemiseks tervislike
eluviisidega ja leiaksid aega
tegevustele, mille tulemusena pikenevad tervena elatud
aastad.
AINAR SEPNIK

SPORDIJUHT

Viljandis toimus Eesti Lauatennise Liidu laste GP 4.
etapp, kus osales 124 noort lauatennisisti. Väga tubli oli
meie valla esindaja Valerie Lonski, kes võidutses T 11
võistlusklassis, alistades poolfinaalis Läti ja finaalis Venemaa esindaja. Tublid olid ka Diana Andrejeva, Annabel
Oras, Artur Koptelkov ja Oliver Oras.
Suur tänu ja võidukalt edasi!
VNT

Viru-Nigula valla koolilapsed
said jõulukingituseks kinoelamuse

Viru-Nigula vallavalitsuse pere otsustas 2018. aastal teha
koolilastele jõulukingiks kommide asemel kinokülastuse.
12. detsembril toimus Kunda linna klubis kolm kinoseanssi koguperefilmiga „Eia jõulud Tondikakul“. Tegemist on
kodumaise südamliku filmiga, mis valmis Eesti Vabariigi
100. juubeliaasta puhul.
Uuendusliku lähenemisega soovib valla juhtkond kommipakkide asemel kinkida lastele jõuludeks elamusi. Järgnevatel aastatel plaanitakse sama traditsiooni korrata ehk
2019. aasta lõpus ootab valla lapsi uus elamuskingitus.
Vallavanema Einar Vallbaumi sõnul saavad lapsed kodus
kommi nagunii ja kellegi eesmärk pole lastelt kommisöömise rõõmu ära võtta.
Lapsed ise andsid filmi kohta tagasisidet, et selline kingitus neile meeldis ja nad viisid hiljem ka oma vanemad
ja teised pereliikmed seda filmi vaatama.
“Eia jõulud Tondikakul” on seiklusrikas laste jõulufilm
10-aastasest Eiast, kelle plaanid võtavad ootamatu pöörde, kui linnatüdruk viiakse talvevaheajaks ürgse loodusega salapärasesse Lõuna-Eesti tallu. Eia ei oska esialgu
aimatagi, et õige pea asub ta päästma hukule määratud põlismetsa, kokku viima kaht armastavat inimest ning lahti
harutama oma pere kiivalt hoitud saladust.
Antud eestimaise filmi näol on tegemist õpetliku ja väga
südamliku looga, mis kõnetab igas vanuses vaatajat.
VNT

Algas laulu- ja tantsupeo aasta

Tänavu möödub esimesest laulupeost 150 aastat ning
85-aastane tantsupidu toimub 20. korda. Seetõttu on
kuulutatud 2019. aasta laulu- ja tantsupeo liikumise teema-aastaks – Laulupidu 150. Aasta tippsündmuseks on 4.7. juulini toimuv XXVII laulu- ja XX tantsupidu “Minu
arm” ning sellele eelnev tuletulemine, mis 1.-3. juulini
läbib kõiki Eesti maakondi. Viru-Nigula vald võtab laulupeotule vastu 27. juuni lõunal Lammasmäel ning tuli
liigub läbi valla (Kunda - Viru-Nigula - Aseri).
XXVII laulu- ja XX tantsupeo juhtmõtteks on „Minu
arm“. Nendest Lydia Koidula kirjutatud sõnadest on saanud aegade ülene hümn isamaa-armastusele, mis on rahvast ühendanud juba 150 aastat. Täna oleme tasakaalupunktis mineviku ja tuleviku vahel. Loome üheskoos uut
väärtust, austades vana traditsiooni.
Viru-Nigula vallast pürgib laulupeole kolm koori, kolm
rahvatantsurühma, võimlemisrühm ja orkester. Soovime
neile edu ülevaatustel ning kohtumiseni meie kõigi ühisel
peol juulis, olgu siis Tallinnas kohapeal või läbi telesilla
kodudes.
VNT

koolis tegutsenud tuletõrjeringiga. Ringis osalemise
üheks osaks oli vanade majade külastamine ning nii
need esemed ajalootuppa tulidki. Aseri Kool tegutseb
aastast 1905 ja sellest ajast kuni tänapäevani on olemas täiuslik kooli ajalugu.
Täna on lahked ümbruskonna inimesed ka ise huvitavaid ajaloolisi esemeid toonud, ruum jääb toodud
asjadele kitsaks. Kindlasti on ajalootoa vaatamisväärsusteks näiteks aabits aastast
1948 või venekivi tükk,
TEADE
mis on üle 4000 aasta vana. Poistele pakuvad huvi
Saksa sõdurite kiivrid, vanad raadiod ning telefonid.
Tüdrukutele jällegi
on huvitav vaadata
vana hälli
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sajandi
algusest),
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2030+
AVALIK
VÄLJAPANEK
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07.01.2019-25.01.2019.
gub ﬁlmikuulsuste fotosid. Olete oodatud ajaloolisele
Strateegia
materjalid
on Koolist.
kättesaadavad Lääne-Viru
retkele!
Täpsem
info Aseri
Omavalitsuste Liidu (VIROL) veebilehel: https://www.
virol.ee/avalikustamine .
VIRU-NIGULA TEATAJA
Lääne-Viru maakonna arengustrateegia eesmärk on
maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani
2030 ja sellest edasi.TASUB TEADA
Avaliku väljapaneku ajal saab kirjalikke küsimusi ja
ettepanekuid VIROL-ile esitada kuni 25.01.2019 aadressil F.R. Kreutzwaldi 5, Rakvere või e-posti aadressil
virol@virol.ee
2017. aasta on toimekas koolimajas lennanud linVNT
nutiivul. Pärast uue aasta saabumist on aeg hetkeks
tagasi vaadata. Koolielu on kulgenud ikka õppimise ja
teadasaamise vaimus. Samas on 2017. aasta kevadest
meil kõigil enim kõlanud fraas - varsti algab remont.
Suvel remont algaski. Lasteaed sai uued ruumid.
Aasta viimastel päevadel käis kibekiire kolimine
uutesse soojadesse rühmaruumidesse. Meie kooli lasteaia rühmad alustasid jaanuaris tööd uutes, soojades
ja valgusküllastes ruumides.
Põhikool on üle elanud sügisese remonditolmu ja
müra, kolinud remonti minevast koolihoone osast
hoone põhiosasse. Aseri koolimaja juurdeehitusse on
planeeritud uued ruumid põhikoolile. 2018. aasta on
meie kooliperele täis ootusi ja ka kannatlikust. Peame
hakkama saama ruumikitsikuses ja tegutsemiseks
nuputama leidlikke lahendusi, aga nagu me ise ütleme — helgevald
ja ilusa
tuleviku
nimel8.-10.
kannatame
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Soovime
meie
uue
valla
ametnikele,
kes
meie
toimuval turismimessil Eesti Näituste messikeskuses,
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Hansa Ilutulestikud OÜ tänab kõiki Aseri
2018/2019 aastavahetuse ilutulestiku toetajaid,
kes võimaldasid rahval osa saada kaunist
ja suurejoonelisest ilutulestikust.

Einar Vallbaum
Gaido Kentem
Riho Kutsar
Aseri Sadam
Aseri Tööstuspark
GK Ehitus OÜ
Anonüümsed

Jaanuar 2019

Ülevaade volikogu 2018.
aasta teise poole tegemistest

Võlgnen selgituse oma
valijatele, miks loobusin
Viru-Nigula vallavolikogu
liikme kohast ning asusin
tööle Haljala vallavalitsuse
järelevalveametnikuna.
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teinud nüüd
juba naKohaliku
omavalitsuse
tuke
rohkem
kui
ja
korralduse seadus §aasta
18 lg
ajalehes
ilmunud
1eelmises
p 6 alusel
lõppevad
vopoolaasta
kokkuvõttest
likogu
liikme
volitused alaentes
on
koos
käidud
kuuel
netähtaegselt, kui valituks
korral. Selle
kuue istungi
osutunu
valitakse
sama
tulemusena
on omavalitsuvastu võevalla
kohaliku
tud ametnikuks.
22 määrust jaTulenevalt
35 otsust.
se
Volikogu üksmeelset tööd ja
vallavalitsuse eelnõude ettevalmistust iseloomustab otsustuste tegemisel 96%-line
poolthäälte andmine ‒ suur
tänu asjaosalistele.
Istungitest
puudumise
keskmine näitaja – 2,5 inimest
kohta2017
– näitab
30. istungi
novembril
toiesimese
poolaastaga inglise
võrrelmus
rahvusvaheline
des väikest
tõusu,
puukeele
võistlus
Best aga
In Engdumistel
olidosales
kindlasti
mõlish.
Kokku
17 612
juvad 29
põhjused.
õpilast
riigi 750Volikogu
koolist.
istungitestononinternetipõhise
järjepidevalt
Tegemist
osa võtnud
ka on
vallavanem
testiga,
milles
esindaja volikogule
tud
lugemis-, eelnõusid
kuulamis-ette
ja
valmistanud valla ametnigrammatikaülesanded.
Tesning
otsustamiste
tikud
eest
olimeie
võimalik
kokku
suhtes 98
on punkti.
huvi üles
näidasaada
Osalesid
nud ka „Virumaa
Teataja“
õpilased
vanusevahemikus
ajakirjanikud.
15-19
eluaastat.Volikogu istungite
toimumiskohtade
osas jätkasime juurdunud
traditsiooni, et korraldada
need järgemööda kolme endise omavalitsuse erinevate
asutuste
saalides ‒ viimased
Juba varakevadel,
17.-25.
siis Padaavaneb
Mõisa Aidas,
Asemärtsil
taas MTÜ
ri
Vabaajakeskuses,
Mahu
Virumaa
Koostöökogu
Külaseltsi,
Selja Külaseltsi
Leader
meede.
jaMEEDE
Rannu Külaseltsi
majas
1 – Mikroettening Kunda
Lasteaias
võtluse
arendamine
– Keltoeluke. eelarve
Kõikjalca võõrustati
tuste
262 087
meid suurepäraselt
‒ suur
eurot.
Eesmärk: piirkonnas
tänukasvanud
volikogu jätkusuutlike
istungite läon
biviimisele arvkaasaaitamise
töökohtade
ja/või tõuseest! uuenduslike kohalikul
nud
Nüüd siis
kokkuvõtlikult
ressursil
põhinevate
teenusvastuvõetud
ja
te
ja toodete määrustest
arv ning mitotsustest.
mekesisus.
Nimetaks 2 kõigepealt
peMEEDE
- Turismiteerioodi
kolm
tähtsamat
otnuste ja -toodete arendamine
pika862
et–sustamist:
toetuste kehtestati
eelarve 405
tevalmistuse ja tööprotsessi
läbinud valla arengukava
ja eelarvestrateegia; ühinemislepingu muutmisega anti
vallavalitsusele võimalus

eeltoodust pidin otsustama,
kas jätkata ametnikuna Viru-Nigula
vallavalitsuses
järelevalveametnikuna ning
loobuma volikogu liikme
kohast või jääda
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Viru-Nigula valla spordiasutuste ümberkorraldamine hõlmas Viru-Nigula

koht jääb Viru-Nigula vallavalitsuse struktuuris alles
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