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Kunda Sadamal on uus abiline

K

unda Sadam AS areneb jõudsalt ja soetas hiljuti oma töö
efektiivsemaks muutmiseks
võimeka kraana – Mantsinen 120R. Alates veebruarist
2019 teostab Kunda Sadam
AS ise kaupade laadimisoperatsioone sadamas ja puiduterminalides ning tegutseb
kinniste ladude pidajana,
mistõttu uus kraana tõstab
sadama efektiivsust veelgi.
Nimetatud kraanaga saab
laadida kõiki põhilisi Kunda sadama ekspordiartikleid,
nagu paberipuud, hakkepuitu, puidugraanuleid, turvast,
tselluloosi ja teravilja.
Samuti saab lossida impordina saabuvat saepalki ja killustikku. Just viimati nimetatud kauba puhul on laevad
iga aastaga aina suuremaks
läinud.
Kunda Sadam AS juhatuse liige Daimar Truija sõnul
lubab kraana käidelda oluliselt suuremaid laevu, kui

sadamas siiani kasutuses olnud kraanadega võimalik on
olnud. „Pole harvad juhused,
kui tuleb lossida üle 10 tuhande tonnise kandevõimega
laevu ning selle kauba jaoks
on nimetatud kraana ideaalne,“ kinnitas Truija.
Sisuliselt sobib nimetatud
kraana kõikide hetkel Kunda
sadamas käideldavate kaubagruppide puhul.
Kunda Sadam AS täiustab
ja uuendab pidevalt oma masinaparki ja efektiivsuse tõstmine on üks sadama prioriteetidest.
Mantsinen 120R on suurim kasutusel olev hüdrauliline kraana Eestis. Masin on
unikaalne oma kiiruse, tootlikkuse ja säästlikkuse poolest. Hetkel on selliseid kraanasid Eestis vaid 3. Tegemist
on Kunda sadama esimese
Mantsinen kraanaga.
VNVT
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Arutelud tuumajaama rajamisest on hoo sisse saanud

28. jaanuaril Tallinnas toimunud konverentsiga sai
ametliku alguse arutelu Eestisse tuumajaama rajamise
üle. Kuna ühe võimaliku
asukohana on välja pakutud
Kunda, esitab edasine diskussioon arvestatava väljakutse ka Viru-Nigula valla ja
selle lähinaabrite kodanikele.
Tallinna
Kultuurikatlas
toimunud konverentsi põhifookuse ning ettekandjate valiku võtab küllalt hästi
kokku selle pealkiri – „Kuidas rajada EL esimene väike moodulreaktor?“ Lisaks
kõnealuste reaktorite võrdlevale analüüsile, puudutati
ettekannetes nii tuumajama
mõju Balti elektriturule ja
Eesti majandusele, rajamiseks vajalikke riiklikke pädevusi kui ka ohutusparameetreid ühes tuumakütuse
tsükli ja jäätmetega.
Konverentsi avanud peaminister Jüri Ratas jäi oma
kõnes üpriski üldsõnaliseks,
kuid juhtis tähelepanu küsimusele, millele me eelkõige
vastuse peaksime otsima –
kuidas tulla toime kasvava
energiavajadusega olukorras, kui mure meie keskkonna pärast saab meie inimeste
ja ühiskonna jaoks üha kesksemaks.
Konverentsil osales kuulajana ka Kundast pärit ning
senini koduvalda sisse kirjutatud Tartu Ülikooli loodusja täppisteaduste valdkonna
doktorant ning keskkonnaaktivist Madis Vasser, kes rõhutas korduvalt, et pooliku
infoga tuumajaama ei ehita.

„Ma ei õhuta kedagi olema koheselt tuumajaama
poolt või vastu. Ma tahaksin,
et inimestel oleks võimalik
see otsus teha täielikuma
info pealt,“ sõnas Vasser.
„Võib-olla nii väldime me
edaspidi pisut piinlikke olukordi, kus vastuseis plaanitavale tuumajaamale samal
ajal justkui on ja ei ole kah.“
Tutvumaks sealse elu-olu
ja kohaliku omavalitsuse
nägemusega valdkonnast,
külastas 15.-16. jaanuaril
Viru-Nigula valla delegatsioon Olkiluoto tuumajaama
Soomes. Ühes vallavolikogu ja -valitsuse liikmetega
osalesid visiidil ka Rakvere
vallavolikogu esimees Peep
Vassiljev, Rakvere linnavolikogu liige Allan Jaakus ning
ettevõtjad OÜ Fermi Energiast.
Tuleb paraku tunnistada,
et väljasõidul osalejaid tuumajaama territooriumile ei
lubatudki. Põhjuseks arusaadavalt ranged turvareeglid. Küll aga said osalejad
põhjaliku ja visuaalselt mitmekülgse ülevaate kohaliku
jaama tööst ja tuumaenergia
tootmisest üldiselt. Selleks
on tuumajaama lähedusse
rajatud temaatiline külastuskeskus, kus aasta jooksul
käib üle 13 tuhande külastaja.
Kohtumisel
kohaliku,
9500 elanikuga Eurajoki valla juhtidega, uurisid külalised nii turvalisuse, koostöö
kui ka valla tulubaasi kohta.
Vallavanem Vesa Lakaniemi
rõhutas, et nende jaoks on

kõige tähtsam usaldus ning
seda kohaliku jaama haldaja
kuritarvitanud pole. Koostöö
on pikk – esimene reaktor
alustas Olkiluotos tööd juba
aastal 1979.
„Soomes on tuumaenergia
valdkonnas äärmiselt ranged nõuded ja kohalikud on
nendega üpris hästi kursis.
Tuumajaama kui nähtusega
ollakse juba ka harjunud,“
rääkis Lakaniemi. Mis puudutab aga valla tulubaasi,
siis sellele on elektrijaamal
arvestatav mõju – ilma kahtlusteta on Eurajoki vald üks
jõukamaid Soomes.
Rakvere vallavolikogu esimees Peep Vassiljev ei osanud aga koduses kontekstis
peale üksikisiku tulumaksu
mingeid erilisi mehhanisme
nimetada, mille abil võimalik jaam valla eelarvele
märkimisväärse hüppe võiks
kaasa tuua.
„Lisaks tuumaenergeetikat
puudutavale seadusandlusele tuleks meil tõsiselt üle
vaadata ka kohalike omavalitsuste rahastamise alused,“
pakkus Vassiljev. Ta andis ka
mõista, et kuigi saabus õppekäigule eelmisel suvel Tšornobõli külastanuna üpriski
skeptilisena, aitas reis seda
siiski vähendada.
Viru-Nigula vallavolikogu
liikmetele tegi külastusest
kokkuvõtva ettekande Allar
Aron, kes rõhutas, et tuumajaam on väga hea asi: „See
ei lõhna, ei suitse ja ei mürise.“ Ettekannet saab täies
ulatuses vaadata Viru-Nigula
vallavolikogu istungi salves-

tusest Youtube’s. Konkreetne päevakorrapunkt alates
1:09:15.
Kuigi tundub, et aeg pole
selleks veel küps, tasuks
võib-olla antud kontekstis
pisut mõelda ka meie piirkonna haridusasutusi ees
ootavatele
väljakutsetele.
Võib-olla peitub just energeetikavaldkonnas see nišš,
mis meie gümnaasiumis pisut põhjalikumalt käsitlemist
tasuks? Kas nüüd just konkreetse õppesuunana, kuid
valdkondlike tippude huvi
piirkonna vastu tasuks ka
praeguse õppekava rikastamiseks nutikalt ära kasutada.
Uurimuslikke loovtöid oodatakse ka praegustelt õpilastelt regulaarselt.
Tuumajaama rajamist eest
vedav Fermi Energia OÜ
tutvustas oma esialgseid
plaane Viru-Nigula vallavolikogu liikmetele ja kodanikele möödunud aasta lõpus
kokku neljal korral. Ettevõtte tegemistega saab end
kursis hoida nende veebilehel aadressil www.fermi.ee.
Sealtsamast on leitavad ka
konverentsi materjalid ühes
ettekannete videotega.
Olkiluoto tuumajaama külastusega seotud kulud (laevapiletid ja majutus) kandsid väljasõidul osalejad ise.
Sõiduks kasutatud valla bussitranspordiga seotud kulud
kandis Viru-Nigula vald.
KAIDO VESKI
VIRU-NIGULA
VALLAVOLIKOGU LIIGE
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Head Eesti Vabariigi
102. sünnipäeva

V

eebruar on Eesti Vabariigi sünnipäevakuu ning sel
aastal möödub Vabariigi väljakuulutamisest juba
102 aastat. Soovin teile kõigile sel puhul palju õnne ja
ilusat pidupäeva! Väga oluline on mõista ja näha läheb
kuidas Eesti riigil, sest Viru-Nigula valla ja meie kõigi
käekäik sõltub majanduse arengust.
Viru-Nigula valla peamiseks eesmärgiks on luua parimad eeldused valla elanike heaoluks, ettevõtluse arenguks ja kindlaks tulevikuks. Tagada avalike teenuste
kättesaadavus ja kvaliteet, valla tasakaalustatud areng
ning pärandkultuuri ja looduskeskkonna jätkusuutlikkus
koostöös kogukondadega.
Tõsiasi on valla elanike arvu vähenemine ja kiire vananemine ning noorte väike tagasiränne. Oleme viimase 20
aastaga kaotanud veerandi valla elanikest. Vaid veidi üle
poole meie valla eelarvetuludest moodustab tulu eraisikute tulumaksult ja maamaksult. Tööealise elanikkonna
vähenemine ja rahvastiku vananemine toob kaasa sotsiaalteenuste mahu kasvu, mis seab piirangud rahalistele
vahenditele, mida on vaja samas ka avalike teenuste ja
taristu arendamiseks. Valla tulubaas ei kata kõigi vajalike investeeringute rahastamist ning me oleme suuresti
sõltuvad projektitoetustest – 40% valla tuludest moodustavad erinevad toetused, mille stabiilses laekumises ei
saa pikaaegselt kindel olla. Seega vajame valla edasiseks
õitsenguks juurde elanikke, kellel on siin tasuv töökoht
ja kodu.
Viru-Nigula vald on ajalooline tööstusvald. Kunda linna ettevõtlust on juba 150 aastat ilmestanud tööstuslik
tootmine. Veebruari alguses tutvustati uuringut maakonna tööstusettevõtete arengu võimalustest ja piirangutest.
Tööstuse arendamisel on võtmetähtsusega Viru-Nigula
valla suuremad taristuprojektid nagu Kunda Sadama ja
sealsete laevaühenduste ning raudteetranspordi arendamine.
Tööstusettevõtted on täna rahvusvahelises konkurentsis ebasoodsas olukorras tulenevalt Eesti keskkonnatasudest, saastekvootide maksumusest ning elektrienergia
kõrgest hinnast suurtarbijatele. Viimasel ajal on palju
kõneainet pakkunud tuumaelektrijaama võimalik ehitus
Kundasse. Selge on see, et tuumajaama ehitamine tõstaks tänu kindlale ja soodsale elektrivarustusele lisaks
olemasolevatele ettevõtetele ka uute ettevõtete huvi oma
tegevus meie valda tuua, lisades uusi töökohti. Uued töökohad toovad omakorda uusi elanikke. Seda, kas Eesti
inimesed on valmis tuumatehnoloogiat vastu võtma, näitab aeg ja laiem ühiskondlik arutelu.
Olles ettevõtlikud ning ettevõtlusele avatud loome võimalusi valla tulubaasi suurendamiseks, millega saame
tõsta elanikele pakutavate teenuste kvaliteeti ning viia
ellu kogukonna poolt soovitud projekte.
EINAR VALLBAUM
VALLAVANEM
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2019 rõõmud ja mured
EINAR VALLBAUM,
VALLAVANEM:

 Vallavalitsuses on kujunenud
tugev ja ühtne meeskond.
 Lõpetatud said suured ja mahukad investeeringuprojektid.
 Paranenud on valla üldine heakord.
 Kindel grupp vallelanikke on
rahulolematud kõige suhtes.

KRISTA ENGELBRECHT,
VALLASEKRETÄR:

 Oleme meeskonnas tänaseks
üksteist paremini tundma õppinud
ja üheskoos ka palju tööalaselt
ära teinud - asutuste (raamatukogud, lasteaiad, kultuurikeskused,
sotsiaalasutused, spordikeskused)
ühendamised, vallavalitsuse ja
volikogu õigusaktide korrastamised (muutmised/ühildamised
jmt), rääkimata muust asjaajamise
tehnilise poole ühendamisest. See
kõik on olnud suur, aega ja panustamist nõudev töö ning kõigi meie
töötajate panus selle juures on olnud oluline ja tunnustamist väärt.
 Pisut on kohati veel keerulisi
hetki volikogu komisjonide töö
korraldamisel. Kuna kaks ühinemisjärgset aastat on olnud tõesti
väga töömahukad, on ka volikogu ja komisjonid periooditi olnud
ülekoormatud ja ilmselt kohati väsinud valimistele järgnenud aasta
tempost. Paraku tõesti on võib-olla
vajadus panustada enda tööaja või
isikliku aja arvelt aega, mis nõuab
komisjonitöös osalemist (eelnõude läbitöötamine, sisukate ja põhjendatud ettepanekute tegemine,
koostöö jne), muutunud pingelistel
aegadel oodatust keerulisemaks.
Seetõttu on kannatanud ka komisjonide võimekus ning raskes olu-

korras on komisjonide esimehed,
kelle roll on seda tööd suunata.
EGLE JÄRVEPERE,
FINANTSJUHT:

 Tunneme, et meil on ühtne ja
tore meeskond.
 Viimasel kahel aastal on palju tähelepanu pööratud avalikule
heakorrale ja sellesse kõvasti panustatud. Vähese ajaga on palju
korda saadetud ja tulemuseks on
ilusam, puhtam avalik ruum.
 Jätkuvalt on edasiviivaks
jõuks suured plaanid ja unistused.
Ei ole jäädud lihtsalt nautima juba
saavutatut.
 Suure töömahu tõttu on tulnud ette kiirustamist dokumentide
koostamisel jne, vahel on pidev
„tulekahju kustutamine“. Kohati
tuleb tegeleda suure mahu bürokraatiaga ja korduvate andmepäringutega, mis jällegi tekitavad
lisatööd ja tehakse millegi arvelt.
Seetõttu paraku kannatab lõbuks
jälle hädavajalike tööde kvaliteet.
 Vallaeelarve pidamine on läinud üle tekkepõhisusele. Veel ei
ole jõutud kõikidel puhkudel uue
põhimõtte mõistmiseni ja see tekitab vahel segadust. Aga kõik me
õpime.
 Veel on tunda ühinemispingeid
mõnedes piirkondades. Tugevate
erinäoliste kogukondade sulandumine tervikuks võtabki aega.
RAIDO TETTO,
MAJANDUSVALDKONNA JUHT:

 Võimekus korraga edukalt ellu
viia mitmeid projekte. See annab
märku meie ametnike suutlikkusest ja professionaalsusest. Ellu
viidud projektid mõjutavad kõige

otsesemalt meie elanike igapäevaelu kvaliteeti ja samas tõstavad ka
potentsiaali uute elanike meelitamiseks.
 Maa-amet võttis jõuliselt ette
maareformi lõpetamise. See tähendab, et nn hallid augud saavad
kaardilt likvideeritud ning igal
maaüksusel on omanik.
 Kunda rannas on merevee kvaliteet jätkuvalt väga hea.
 Rannas toimunud arendus- ja
heakorrastustööd on kaasa toonud
külastatavuse olulise kasvu. Sotsiaalmeedias on näha hästäge ja
asukoha määranguid, mis viitavad
Kunda rannale. Väga populaarseks
on saanud rand perepiltide/fotosessioonide tegemiseks.
 Kunda prügila nõrgvee neutralisatsioonijaama keemilise puhastuse rekonstrueerimine tasus
end ära juba esimese aastaga. Kui
tavaliselt maksis Kunda linnavalitsus igal aastal 5000-15 000 eurot
trahvisummasid saastetasude esitamisel prügila heitvee keemiliste
näitajate piirväärtuste ületamise
eest, siis eelmisel aastal suutsime
trahve vältida.
 Kunda klubi sademeveekanalisatsiooni ja drenaaźi ehitustööd
lõppesid tulemuslikult. Eelmisel
aastal õnnestus välja ehitada toimiv sademevee- ja drenaaži süsteem, mis hoiab keldriruumid kuivadena.
 Kunda linnas toimuvad ajaloo
mahukaimad teedeehitustööd (nii
projekteerimine kui ehitamine).
 Korraldatud on jäätmevedu ka
hajaasustusega aladel.
 Prügimajade ehitamise toetuste abil kerkis juba esimese poole
aastaga valda neli uut prügimaja/
prügiplatsi. Projekt jätkub, sest
huvi prügimajade rajamise vastu

Käivitub taas hajaasustuse programm
2020. aastal on hajaasustuse programmi taotlusvoor
avatud 17. veebruarist – 17.
aprillini.
Nagu varasematel aastatel, nii pole ka sellel aastal
muutunud programmi põhitingimused ehk lühidalt korrates on need järgmised:
� Taotleja alaline elukoht
peab olema taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas
asuv majapidamine.
�Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist
majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
�Projektil võib olla ka
kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
Toetatavad tegevused on
järgmised:
� majapidamises joogivee
kättesaadavuse tagamine;
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Head vallaelanikud!
VÄLJAANDJA:
Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107.
http://viru-nigula.ee
VIRU-NIGULA VALD

Kunda linn, Viru-Nigula alevik ja Aseri alevik ning 43
küla. Ühinenud valla elanike arv 01.11.2017 seisuga on
5899, sh mehi 2862 ja naisi 3037.
Kontakt:
Aadress: Kasemäe 19, 44107 Kunda
Üldtelefon: +372 325 5960
Facebook: /virunigulavald
Riho Kutsar, vallavolikogu esimees,

e-post: riho.kutsar@mail.ee
Koit Oras, vallavolikogu aseesimees,
e-post: konnatiigi@gmail.com

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

VALLAVALITSUSE
LIIKMED
Einar Vallbaum
Raido Tetto
Ando Källo
Ain Tiivas
Kalev Sädeme
Priidu Vilmer
Janner Eskor

VALLAVOLIKOGU
LIIKMED
Allar Aron
Ljudmilla Botško
Jelena Fjodorova
Jüri Frolov
Kaie Hein
Raivo Heinmets
Gaido Kentem
Riivo Kiur
Karmen Kraut
Olav Kreen
Riho Kutsar
Koit Oras
Meelis Parijõgi
Raivo Pihlak
Eha Polluks
Elju Rästa
Jüri Šipilov
Elbe Tull
Kaido Veski
Kristjan Vodja
Marge Zaidullin

minu isiklikud. Mulle lähebki sügavalt korda iga siinne
probleem ja inimene
Teisalt on mulle pandud
ootused aga kohustavad
ning alati oodatakse uutelt
juhtidelt paremaid, suuremaid ja kiiremaid tulemusi.
Palun selles osas kannatlikkust ja mõistmist! Valdade
ühinemine on meile kõigile
veel harjumatu olukord, mis
eeldab uut strateegiat ja visiooni.
Piirkonna arenemine tähendab järjepidevat tööd
ning üleöö ei saa vald muutuda rikkamaks, ilusamaks
ega rahvarohkemaks. On
tähtis mõista, et kõik ideed
ei ole rakendatavad, kõik
läbirääkimised ei vii tulemusteni ning kõik plaanid
ei saa täituda. Tähtis on, et
me kõik keskenduksime

põhieesmärkidele ega takerduks detailidesse, näeksime
kitsaskohtades
lahendusi
ja probleemides võimalusi.
Seda mitte ainult omavalitsuse, vaid kogu valla elanike tasandil. Soovin väga,
et ka Toompealt hakataks
Viru-Nigulat nägema võimalusena, mida infrastruktuurselt arendadakuhu
luua töökohti ning tuua sisse
spordi- või kultuuriüritusi.
Ettevõtjana pean ülitähtsaks ettevõtluse arendamist,
ettevõtjate ja välisinvestorite huvi valla vastu ja uute
töökohtade teket. Meie
mereäärne piirkond on tugevasti alaväärtustatud ning
potentsiaal
alahinnatud.
Võimalik, et enne ettevõtjate huvi tekkimist oleks
tarvis siinsesse piirkonda ka
riigi poolt panustada ning

HARIDUSKOMISJON
Kaido Veski
Ljudmilla Botško
Ave Ojasalu
Krista Leppik
Merle Maimjärv-Mirka
Regina Kaplina
Katrin Ostapov
Olev Metsis
Maria Šipilova
Karmen Kraut

Valmised on selleks korraks möödas. Olen südamest
tänulik igale kodanikule,
kes usaldas mulle oma hääle
ning olen tänulik koalitsioonipartneritele ja volikogu
liikmetele, kes usaldasid
mind vallavanema ametisse.
Viru-Nigula vald on minu
kodu ning kõik vallaga seotud mured ja rõõmud on ka

MAJANDUSKOMISJON

Austatud vallaelanik!

olen valmis selle eest võitlema. Miks mitte luua uus
tehnopark, ettevõtlusinkubaator või ränilinnak just
Viru-Nigulasse?! Uued inimesed toovad juurde uusi
ettevõtteid, arendajaid ja
oskustöölisi ning seega ka
peresid.
Minu eesmärgid eesseisvaks perioodiks on lihtsad:
et meie vald muutuks märgatavaks, arvestatavaks ja
nähtavaks üleriiklikult. Soovin, et siin oleks igaühel hea
elada, töötada ja elust rõõmu tunda!
Soovin kõigile ilusat ja
rahulikku jõuluaega ning
soovide täitumist uuel
aastal!

TRÜKIKODA: Printall AS
Raivo Heinmets
Jelena Fjodorova
Gaido Kentem
Arvi Pobbul
Revo Koha

KULTUURI- JA
SPORDIKOMISJON
Jelena Fjodorova
Kristjan Vodja
Ülle Lillepea
Renee Räni
Jaak Lepik
Kaie Hein
Glaﬁra Nagel
Viktoria Šutova
Nadezda Vassiljeva
Erli Väli
Janek Puusepp
Andres Sõber
Hillar Vimberg
Regina Kaplina

Selleks korraks on pingeline ja pisut ka närviline valimisperiood läbi. Meie kolme omavalitsuse jaoks olid
kohaliku omavalitsuse valimised erilised, sest valisime
ühist Viru-Nigula Vallavolikogu. Kandidaate volikogu
kahekümne ühele kohale oli
kolme nimekirja peale üpris
palju- kokku 111, natuke üle
viie inimese kohale- ja rahva tahtel sai valimisliit Meie
Kodu 9 kohta, valimisliit
Ranna-Viru 7 kohta ja Eesti
Keskerakond 5 kohta. Esimese ühise volikogu valimiste puhul oleks soovinud

suuremat valimisaktiivsust,
seda enam, et valida said ka
noored alates 16-eluaastast,
kuid nüüdseks on valik tehtud ja loodan, et volikogu
oma edaspidise tegevusega
õigustab suurema osa rahva
ootusi.
Heameel on tõdeda, et
kolm nimekirja sõlmisid
ühise tegevuse kokkuleppe, mis peaks tagama normaalse, ilma suuremate
vastuoludeta omavahelise
koostöö omavalitsuses, sest
arvestatud on kõigi kolme
valimiseelsete lubadustega
ja ühinemislepinguga.

TIRAAŽ: 2000

EELARVEKOMISJON
Allar Aron
Olav Kreen
Genrietta Jõgi
Raivo Heinmets
Gaido Kentem
Ülle Pilk
Tarmo Veldi
ARENGUKOMISJON
Meelis Parijõgi
Raivo Heinmets
Ervins Veitsurs
Ott Penek
Olav Kreen
Mati Okas
Elbe Tull
Allar Aron
Kalev Pagar
Koit Oras
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SOTSIAALKOMISJON

Eha Polluks
Riivo Kiur
Elle Morel-Sipria
Elbe Tull
Kai Toome
Elju Rästa
Irina Semjonova
Jelena Koivistoinen
Silvi Klimenko
Marge Zaidullin

REVISJONIKOMISJON

Gaido Kentem
Meelis Parijõgi
Jüri Frolov

iru-Nigula uus vallavalitsus ning volikogu on
alustanud väga tegusalt. Novembrikuu jooksul
toimusid kaks vallavalitsuse ja neli volikogu istun-

Kuu aja jooksul peale valimisi on toimunud juba kolm
volikogu istungit — valitud
sai volikogu esimees ja aseesimees, vallavanem, volikogu komisjonide esimehed
ja aseesimehed, kinnitatud
vallavalitsus ja volikogu komisjonide koosseisud. Igapäevane töö on alanud!
Soovin volikogule, vallavanemale ja vallavalitsusele
ning kõikidele ühisomavalitsuse ametnikele, allasutustele tiheda omavahelise koostöö tegemist, üksteise mõistmist, häid tegusid,
tarku otsuseid — see kõik

aitab meil ühiselt uus omavalitsus üles ehitada ja hästi
tööle käivitada. Edu meile
kõigile!
Tänan kõiki valijaid, kes
valimistel osalesid, sealhulgas ka neid, kes mind valisid!

Uue vallavalitsuse kinnitamine
31. oktoobril Kunda linna klubis toimunud Viru-Nigula Vallavolikogu
istungil valiti 18 poolthäälega vallavanemaks Einar
Vallbaum.
Vallavalitsuse
liikmete arvuks kinnitati seitse ja liikmeteks:
vallavanem Einar Vallbaum,
Raido Tetto, Kalev Sädeme, Ando Källo, Ain Tiivas,
Priidu Vilmer ja Janner Eskor.
Vallavolikogu komisjonide
esimehed ja aseesimehed
on:
eelarvekomisjoni esimees
Allar Aron, aseesimees Olav
Kreen
arengukomisjoni esimees

esimees Jelena Fjodorova,
hariduskomisjoni esimees
Kaido Veski, aseesimees
Ljudmilla Botško
sotsiaalkomisjoni esimees
Eha Polluks, aseesimees
Riivo Kiur,
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Jelena Fjodorova, aseesimees Kristjan
Vodja
Kinnitati
revisjonikomisjon kolmeliikmelisena:
esimees Gaido Kentem, aseesimees Meelis Parijõgi ja
liige Jüri Frolov.
Vallavanema töötasuks
määrati viiekordne kuutasu alammäär.
Viru-Nigula valda esindavad Lääne-Viru Oma-

FOTO: MEELI EELMAA

RIHO KUTSAR

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

� elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava
süsteemi rajamine;
� aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
� leibkonna vajadustele
vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole
liitunud elektrivõrguga).
Hajaasustuse
programmi rahastatakse Eesti riigi
ja kohalike omavalitsuste
eelarvetest. Toetuse summa, mis on 67% konkreetse
toetusprojekti abikõlblikest
kuludest, tuleb 50% riigilt
ja 50% kohalikult omavalitsustelt.
Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja
kaastaotleja rahaline oma- ja
kaasﬁnantseering abikõlblike kulude osas peab olema
vähemalt 33%.
Maksimaalse
toetuse
summa arvutamisel võetak-

se arvesse ka ajavahemikus
2015-2019
hajaasustuse
programmist saadud toetuste summa veevarustus-,
kanalisatsiooni-, autonoomsete elektrisüsteemide või
juurdepääsuteede parandamiseks.
Taotlusi võetakse vastu
Viru-Nigula vallavalitsuses
aadressil Kunda, Kasemäe
tn 19, e-posti aadressil vallavalitsus@viru-nigula.ee
või marit.laast@viru-nigula.ee.
Taotluse esitamise lõpptähtaeg on 17. aprill 2020.
Programmi määrus, lisamaterjalid ja taotlusvormid
on kättesaadavad Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK)
kodulehel https://www.rtk.
ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
Programmi kontaktisik:
Marit Laast marit.laast@viru-nigula.ee tel 32 29 631

TOIMETAJA: Lili Lillepea
KÜLJENDUS: Ajakirjastus OÜ
REKLAAMI TELLIMINE: reklaam@viru-nigula.ee
LOE INTERNETIST: http://viru-nigula.ee/ajaleht-2020

on suur.
 Suures mahus sai tehtud heakorratöid ja väiksemaid ehitustöid
ning lammutatud lagunenud hooneid.
 Tööd on häirinud MKM antud
ehitisregistri korrastamise suunis, mida tõlgendatakse erinevalt.
Sellele on lisandunud „kuulujuttudest“ tekkinud asjatu paanika, et
jaanuarist alustatakse EhR-is mitte
olevate ja/või ebaseaduslike hoonete omanike trahvimisega.
 Nn kolehoonete kiiremat likvideerimist takistavad omandisuhted.
 Lõpetamata on Koidu-Võidu
tn ehitustööd Kundas.
EVE OJALA-BAKRADZE,
ARENDUSVALDKONNA JUHT:

 Valmimas on valla üldplaneeringu eskiislahendus, mis jõuab
peagi avalikustamisele.
 Ühise meeskonnatöö nõu ja
jõuga ning erinevatest allikatest
saadud toetuste abil lõpetasime
mitmed olulised investeeringuprojektid, nagu Aseri põhikooli
rekonstrueerimine,
Aseri-Kõrtsialuse-Rannu kergliiklustee ehitamine, Aserisse mänguväljaku
rajamine, Kunda tänavavalgustuse renoveerimine, Kunda Jaama
tn remont, Kunda hooldekodu
rekonstrueerimine, pump tracki
rajamine, kasutusel mitteolevate
hoonete lammutamine Kundas ja
Aseris, Viru-Nigula alevikku uue
sauna ehitus, Kunda ranna heakorrastamine, Mahusse rannavolle
platsi ja laste mänguväljaku rajamine, kiirustabloode paigaldamine
Viru-Nigula alevikku (koostöös
Aasukalda Maa- ja Merepäästekomandoga). Samuti on arvestatavat

lisarahastust valda toonud ka vallavalitsuse hallatavad asutused ja
aktiivsed mittetulundusühingud.
 Rakendasime uusi IT- lahendusi, arendamisel on e-teenused.
 Pakume vallas tegutsevatele
aktiivsetele mittetulundusühingutele tuge nii rahaliselt kui ka neile
tasuta ruumide võimaldamise ning
infopäevade ja koolituste korraldamisega.
 Loodud on kõik eeldused külavanemate valimiseks ja külavanemate kogu (ümarlaua) rakendamiseks vallas.
 Vallavalitsus ei saanud esitada
taotlust toetuse saamiseks esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks,
sest vald ei vastanud meetme määruse nõuetele (st vallas peab tegutsema vähemalt kolm perearsti
nimistut kokku 4500 isikuga).
 Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise toetusmeetmes
oli abikõlblik hetkel olemasoleva taristu uuendamine, mitte uute
lõikude rajamine. Seetõttu jäi ligikaudu pool Kunda linna vajalikust
tänavavalgustusest veel välja ehitamata.
 Kohalikul tasandil oluliste investeeringute jaoks toetuse
taotlemise võimalusi jääb järjest
vähemaks ning kasvab omaﬁnantseeringu osakaal.
MERIKE TRUMM,
HARIDUSJUHT JA
HALLATAVATE ASUTUSTE JUHID:

 Viru-Nigula valla raamatukogu haruraamatukogudes on
jätkatud oluliste traditsioonidega, näiteks Aseri Keelte kohvik.
Väga head ühist tööd tehakse valla haridusasutustega ning koostöö
tulemusel Viru Instituudiga on

Viru-Nigula valla 2020. aasta
eelarve on vastu võetud
2020. aasta esimesel volikoguistungil võeti vastu
Viru-Nigula valla 2020.
aasta eelarve. Põhitegevuse tulude planeerimisel on
vallavalitsus lähtunud 2019.
aasta reaalsetest laekumistest ning riigi esialgsetest
eraldistest omavalitsustele.
Kui Vabariigi Valitsus ja
ministeeriumid kinnitavad
eraldiste lõplikud suurused,
korrigeeritakse juba vastuvõetud eelarves nimetatud
numbreid. Valla põhitegevuse tulud on eelarves planeeritud 8,6 miljonit eurot.
Põhitegevuse kulud on
eelarves planeeritud 8,4
miljonit eurot. Põhitegevuse kulud on jaotatud tegevusalade järgi ning siia alla
kuuluvad personalikulud,
majandamiskulud, toetused
ja muud kulud. Kõige enam
läheb tegevuskuludeks haridussektoris 46% valla
eelarvest, millele järgnevad
elamumajandus 14%, kultuurivaldkond 14%, sotsiaalvaldkond 11%, üldised
valitsussektori teenused 8%,
ning
majandusvaldkond
6%. Põhitegevuse kulude
planeerimisel on lähtutud

põhimõttest, et valla asutused majandavad heaperemehelikult ja säästlikult.
Investeerimistegevuse
all on põhivaraga seotud
tehingud vastavalt valla
arengukavale,
arvestades
ﬁnantsvõimekuse ja vallale
eraldatud sihtﬁnantseerimisega. Investeeringute maht
on eelarves planeeritud 1,1
miljonit eurot. Suuremad
projektid on Koidu ja Võidu
tänavate rekonstrueerimine,
Aseri-Rannu-Viru-Nigula
alevike
tänavavalgustuse
rekonstrueerimine, Kunda

leinamaja
renoveerimine
ning valla kergliiklusteede
projekteerimine.
Finantseerimistegevuse all on kajastatud võetud
laenude põhiosade tagasimaksed vastavalt kehtivate
laenulepingute maksegraaﬁkutele. Täpsemalt saab
tutvuda Viru-Nigula valla
2020. aasta eelarve ja selle
seletuskirjaga valla kodulehel www.viru-nigula.ee.
EGLE JÄRVEPERE
FINANTSJUHT
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Viru-Nigula vallas
Viru-Nigula kandi keele-lood ja
tegemised on jõudnud kogumikku,
millega on võimalik tutvuda instituudi kodulehel.
 Haridusasutused on loonud
uusi sõprussidemeid ja sõlminud
koostöölepinguid erinevate välispartneritega.
 Oluliselt on saanud parandada
õpikeskkonda ja täiendada õpevahendite baasi erinevates valla haridusasutustes. Renoveeriti Aseri
koolihoone ja remonditi muusikakooli klassiruume, Kunda Muusikakool sai uue akordioni ja Estonia kontsertklaveri.
 Osaleme mitmetes haridusprogrammides. Olulisim neist on
vast Viru-Nigula valla lasteaed
Kelluke ja Vasta Kooli osalemine
haridusprogrammis
„Ettevõtlik
kool“ , kus lasteaias rakendatakse
ettevõtliku õppe standardit ning
kool on saavutanud baastaseme.
 Meie õpilased on näidanud
suurepäraseid tulemusi õppetöös.
Vabariiklike tasemetööde tulemustelt on valla koolides õpilaste
teadmised üle Eesti keskmise. Üle
poole õpilastest õpib ainult väga
headele ja headele hinnetele. Kunda ÜG õpilased on järjepidevalt
edukalt esinenud erinevatel aineolümpiaadidel.
 Vasta Kool meie ainsa mõisakoolina pälvis Eesti Mõisakoolide
Ühenduse tunnustuse „Parim mõis
koolis“.
 Oleme edasi arendanud hariduslike erivajadustega lastele vajaliku abi andmise võimalusi meie
haridusasutustes ja üheks oluliseks
saavutuseks oli eripedagoogi ja
hariduslike erivajaduste koordinaatori leidmine Vasta Kooli.
 Rõõm on tõdeda, et languses olnud õpilaste arv Kunda ÜG

gümnaasiumiosas pööras sel aastal
tõusule.
 Olulised tööd õpikeskkonna
parandamisel on edasi lükkunud
- Kunda lasteaiahoone renoveerimine, Vasta Kooli tõllakuuri
väljaehitamine
ruumikitsikuse
leevendamiseks, Vasta Kooli ja
Kunda ÜG ruumid ja õuealad jne.
Oluline on IT- valdkond ja koolide digivõimekuse edendamine.
 Lisaks keskkonnale vajavad
arendamist hariduslike erivajadustega õpilaste toetamine, tugisüsteemid. Lapsevanemate kaasamisega tuleb teha tõhusamat tööd.
 Muusikalise hariduse saamise
võimaluste ja tingimuste arendamine pole olnud nii kiire, kui tahaks. Muusikakoolide arvutipargi
uuendamise takerdumine lükkas
edasi ka digitaalse muusikaõppe
võimaluse. Viru-Nigula piirkonna
laste võimalused muusikalise hariduse kättesaadavuse parandamiseks vajavad veel tööd.
 Haridusasutuste omavaheline
koostöö vajab veel arendamist.
Seda nii vallas sees, maakondlikul,
riiklikul ja ka rahvusvahelisel tasandil kogemuste vahetamiseks

KEIO SOOMELT,
KULTUURI- JA NOORSOOTÖÖ
JUHT JA VALDKONNA TÖÖTAJAD:

 Tekkinud on ühtlasem meeskond, kus toimib üha selgem töökorraldus ja -jaotus ning oskame
arvestada üksteise plusside ja miinustega.
 Möödunud aasta õnnestunud
suursündmused. Rohke positiivne
tagasiside annab kindlust ja energiat edasi tegutsemiseks.
 Väga tublid, asjalikud ja positiivsed kollektiivide juhid, keda

on alati suur heameel näha nii laulupeol või muudel esinemistel nii
Eestis kui ka sõprusomavalitsustes
välismaal.
 Väga asjalikud ja tublid valdkonna töötajad - tean, et saan
oma meeskonda alati usaldada.
Hea koostöö toimib ka kõigi eraldi
asuvate majade töötajate vahel.
 Kultuurikeskus on saanud rahastuse mitmetele projektidele,
mille abil korraldasime üritusi ja
soetasime vajalikku inventari.
 Kultuuritöötajate madal töötasu. Peame pingutama kollektiivide
juhendajate hoidmiseks.
 Rahvamajad ja muuseumid
vajavad investeeringuid.
 Tihedam ja parem võiks olla
regionaalne koostöö naaberomavalitsustega.
 Kultuuritöötajad
sooviksid
rõõmu tuua võimalikult paljude
inimesteni, aga üritustel on külastajaid vähe.

duvalt müüki ning otsisime uusi
kliente spordilaagrite ja rentnike
näol. Oleme investeerinud ruumide korda tegemisse, tänu millele
teenime ka rohkem tulu.
 Uute treeningvõimaluste mitmekesistamine. Oleme loonud
valda juurde mitmeid uusi rühmatreeninguid nii täiskasvanutele kui
noortele. Saalid on pidevalt töös
ning klientidel on tekkinud valik ja
võimalus käia erinevatel treeningutel. Eriti hea meel on uute treeningvõimaluste üle, mis on laiendanud
laste huvitegevuse võimalusi.
 Valla ﬁnantsvõimekus ei suuda „ideedega“ kaasas käia ehk
soov teha on tunduvalt suurem.
See on tegelikult positiivne! Vajadus spordirajatistesse, kergliiklusteedesse ja terviseradadesse
(jõulinnakutesse) investeerida on
suur. Spordivaldkond suudaks iga
aastaselt ca 50 000-70 000 euroga
teha ära väga olulisi projekte.

AINAR SEPNIK,
SPORDIJUHT:

ANNIKA KAPP,
SOTSIAALVALDKONNA JUHT:

 Eelmise aasta suurim töövõit
oli kindlasti Kunda pump-tracki
raja ehitamine ja selle avamine.
Tegemist oli maakonna esimese
rajaga ning selle ehitamise eest
saime tunnustuse „Lääne-Virumaa
piirkondlik spordisündmus 2019“.
 Osalejate arvu kasv ja positiivne tagasiside Lääne-Virumaa
jooksusarja etappidel. Kõik meie
valla kolm jooksu kasvasid ning
peakorraldajana näen, et tänu maakondlikule sarjale oleme enda valda uudistama toonud palju võõraid
inimesi, kes muidu siia ei sattuks.
 Märkimisväärne
müügitulu
kasv Kunda Spordikeskuses. Eelmisel aastal suurendasime tun-

 Koostöö politseiga on hästi toimiv, läbi ühiste ettevõtmiste
oleme jõudnud kogukonnale lähemale.
 Viru-Nigula valla eestkostel
olevatel lastel läheb hästi. Kõik
asendushooldusel viibivad lapsed
elavad kaasaegsetes peremajades.
Teenuse osutajatega oleme saavutanud hea kontakti ja koostöö
sujub.
 Käima läks tugigrupi loomine
dementsete lähedastele – esimene
selline tugigrupp Lääne-Virumaal.
Järjest raskem on leida valdkonda töötajad. Sotsiaalvaldkond
elukutsena, ametina, on aastaid
olnud väärtustamata ning seda

Vallavalitsuse 9. jaanuari istungi kokkuvõte
� kinnitada Viru-Nigula Kultuurikeskuse ja Viru-Nigula Avatud Noortekeskuse hinnakirjad;
� väljastada kasutusluba
Viru-Nigula vallas Kunda
linnas Ehitajate tn 3//5 asuva renoveeritud kaugküttetorustiku kasutamiseks;
� väljastada projekteerimistingimused Viru-Nigula vallas Aseriaru külas
Saaveri ja Tiigi kinnistutele
elektrialajaama rajamiseks;

Edites OÜ esitas vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse Viru-Nigula vallas Aseriaru külas
Saaveri ja Tiigi kinnistutele
10/0,4 kV komplektalajaama, maakaabelliinide
ja õhuliini ehitusprojekti
koostamiseks.
� kooskõlastada
volikogu eelnõu „Kunda Linnavolikogu
21.06.2005
otsuse nr 16 „Toolse tee
elamupiirkonna II osa de-

tailplaneeringu kehtestamine“ osaline kehtetuks tunnistamine“;
� kinnitada
riigihanke
„Viru-Nigula valla koolides õpikeskkonna ja -vahendite soetamine hariduslike erivajadustega õpilaste
integreerimiseks“ tulemused;
� korraldada riigihange
Viru-Nigula valla kergliiklusteede projekteerimiseks.

Vallavalitsuse 20. jaanuari istungi kokkuvõte
OTSUSTATI:
� kinnitada Viru-Nigula
valla majanduskeskuse teenuste hinnad;
� väljastada ehitusluba
Viru-Nigula vallas Kalikülas Suur-Kaliküla ühistu 14
kinnistule puurkaevu rajamiseks;
OÜ Viru Geoloogia esindaja esitas ehitusloa taotluse Viru-Nigula vallas Kalikülas Suur-Kaliküla ühistu
14 kinnistule puurkaevu rajamiseks. Puurkaev on ette
nähtud Suur-Kaliküla ühis-

tu 14 kinnistu majandus- ja
joogiveega varustamiseks.
� anda luba Viru-Nigula
vallas Kunda linnas Jaama
tn/Uus-Sadama tee ristmikule liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks;
Södra Metsad OÜ volitatud esindaja esitas vallavalitsusele avalduse Jaama tn/
Uus-Sadama tee ristmikule
ettevõtte nimega liiklusvälise teabevahendi paigaldamiseks.
� kooskõlastada volikogu eelnõu „Viru-Nigula

valla 2020. aasta eelarve
kinnitamine II lugemine“;
� saata teisele lugemisele
veel täiendamist vajavate
täpsustustega eelnõu „ Viru-Nigula
Vallavalitsuse
07.06.2018 määruse nr 14
„Kunda Ühisgümnaasiumi
põhimäärus“ muutmine“;
� kinnitada puuetega inimeste eluaseme kohandamiseks määratud toetused;
� tunnistada kehtetuks
Viru-Nigula Vallavalitsuse 22.02.2018 korraldus nr
102;

mitte ainult rahaliselt. Sotsiaaltöö
tunnustamisel on väga oluline ja
järjest olulisemaks muutuv osa
turvalise elukeskkonna ja inimeste
heaolu tagamisel. See on emotsionaalselt väga raske töö ja üsna tihti
ka ohtlik nii vaimsele kui füüsilisele tervisele, aga teatud juhtudel
ka elule. Mitte oluliselt lihtsam või
ohutum kui pedagoogi, politseiniku või päästja töö.
 Teenuseid on valdkonnas aastaid arendatud projektipõhiselt,
mis tähendab rahasüsti vaid ajutiselt. Lisaks kaasneb sellega meeletu bürokraatia, mis on ääretult
ajakulukas ning lisaks ka ebakindlus tuleviku ees, et juba toimima
hakanud teenust on võimalik ka
projekti lõppedes jätkata.
 Teenused abivajajatele, eriti
lastele, on raskesti kättesaadavad.
Eestis valitseb üleüldine spetsialistide põud (psühholoogid, psühhiaatrid, logopeedid, eripedagoogid) ja lõpuks jääb laps vajaliku
abita või saab abi liiga hilja.
 Kogukonna teadlikkus erivajadusega inimestest ja nende iseärasustest on madal.
 Peame tõdema, et puuetega
laste probleemide lahendamine ei
lähe meist olenemata põhjustel nii
kiiresti kui soovime ja tahaksime.
On juhtumeid, kus lapsevanemad
ei tunnista probleemi ja ilma lapsevanema nõusolekuta ei saa midagi teha, kuigi kool ja lasteaed
meilt seda eeldavad.
 Ei ole piisavalt teenuseid,
mida inimestele abiks pakkuda.
Halvasti on ka suhtumisega eakatesse inimestesse (see on muidugi
suurem ühiskondlik teema), näha
on tõrjutust, negatiivset ja üleolevat suhtumist ning meditsiinilistest teenustest ilma jätmist.

TEATED

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

OTSUSTATI:
� kinnitada enampakkumuste tulemused korteriomandile Maarja tn 4-2, Viru-Nigula alevik;
� kinnitada Kunda Ühisgümnaasiumi ruumide rendi hinnakiri;
� kinnitada Viru-Nigula
Kultuurikeskuse struktuur;
Struktuuris oli seni koristaja ametikoht, mis viidi
üle valla majanduskeskuse
koosseisu.
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Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse allüksusena ei ole alates novembrist
2019 enam Kunda Hooldekodu üksust. Korraldusega
nr 102 olid kinnitatud Kunda Hooldekodu nõukogu
liikmed.
� kinnitada Viru-Nigula
valla külavanema märgi ja
ametitunnistuse vorm;
� kooskõlastada volikogu eelnõu „Viru-Nigula
valla teenetemärgi andmine“.

V

iru-Nigula Vallavolikogu 30.01.2020 otsusega nr
163 tunnistati osaliselt kehtetuks „Toolse tee elamupiirkonna II osa detailplaneeringu kehtestamine“ (kehtestatud Kunda Linnavolikogu 21.06.2005 otsusega nr
16) Astangu tn 27 kinnistu ehitusõiguse ja arhitektuurinõuete osas. Osalise kehtetuks tunnistamise aluseks oli
kinnistu omaniku soov planeeringu elluviimisest loobuda.
Detailplaneeringu järgi tohtis Astangu tn 27 kinnistule ehitada kahepereelamu, kinnistu omanik soovis sinna
ehitada ühepereelamu. Peale detailplaneeringu osalist
kehtetuks tunnistamist on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine.

K

unda postkontor on alates 17. veebruarist avatud esmaspäeval, teisipäeval, neljapäeval ja reedel kell 1014 ning kolmapäeval 10-18.

V

iru-Nigula vallavalitsus kuulutab välja nimekonkursi ühinevatele Aseri ja Kunda muusikakoolidele.
Ettepanekuid saab esitada 1. märtsini 2020 valla kodulehel või tuua paberkandjal Kunda Muusikakooli (Kasemäe 19).

V

äärtustamaks kohalikku kultuuripärandit ja omakandi kunstnikke ning seoses 2022. aastal saabuva
Helmut Elstroki 100. sünniaastapäevaga korraldame Viru-Nigula Raamatukogus Elstroki näituse.
Hea vallakodanik! Kui Sinu kodus leidub mõni Helmut Elstroki töö ja Sa oled valmis selle ajutiselt (september – november 2020) näituse tarbeks välja laenama,
anna märku aadressil raamatukogu@viru-nigula.ee või
Viru-Nigula Raamatukogus.
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Kunda Ühisgümnaasiumi
õpilased on esindanud 2020.
aastal kooli ja valda väga hästi

Õppeaasta teine pool on pikitud täis erinevaid olümpiaade
ja võistlusi. Napp kuu on rõõmustanud meid heade ja väga
heade tulemuste üle. Toome välja maakonnas vähemalt
kümne parema sekka jõudnud õpilased.
Õpilane
Klass Ainevõistlus
Koht Juhendaja
Nora Aron 8.a
Maakondlik
I-II Rahel
matemaatikaPai, Aale
olümpiaad
Kokk
Mihkel
9.
Maakondlik
II
Aale
Mägi
matemaatikaKokk
olümpiaad
Anete
11.
Maakondlik ema- II-III Maarika
Alice
keeleolümpiaad
Veski
Orumaa
Britte
7.b
Võistkondlik
IV
Aale
Karu, Elis
matemaatikaKokk
Anete
võistlus
Saksman,
NUPUTA (maaOliver
konna tasand)
Soomre
Siiri Kokk 8.a
Maakondlik
IV- Rahel
matemaatikaVI
Pai, Aale
olümpiaad
Kokk
Nora Aron 8.a
Maakondlik ema- V
Tiina
keeleolümpiaad
Vanatoa
Britte
7.b
Maakondlik bio- VII Marika
Karu
loogiaolümpiaad
Toom
Aron Hein 11
Maakondlik ema- VIII Maarika
keeleolümpiaad
Veski
Britte
7.b
Maakondlik
IX
Aale
Karu
matemaatikaKokk
olümpiaad
Rihhard
7.a
Maakondlik bio- X
Marika
Vodja
loogiaolümpiaad
Toom
Lisaks aineolümpiaadidele on hästi läinud ka kooliteatril, mis tegutseb Natalie Neigla juhendamisel. Jaanuaris
toimunud Betti Alverile pühendatud XV luulepäevadel
saavutati mitu eripreemiat, näitleja eripreemia anti Stanislav Ivanovile.
Tubli tulemus tehti ka Eesti Koolispordi Liidu „Osavaima korvpalluri“ võistlusel, kus selgitati välja vabariigi
parimad. Arvestust peeti eraldi poistele ja tüdrukutele 1.7. ja 8.-9. klasside arvestuses. Igas grupis võis osaleda 4
last, arvesse läksid kolm edukamat. Päeva lõpuks reastati
koolid ka koondarvestuses. Võistlus koosnes kuuest erinevast tehnikat ja kiirust nõudvast harjutusest. Meie õpilaste
paremad kohad üldarvestuses: Kaili Jagant 4. koht; Eric
Ehand 5. koht; Kairi Jagant 6. koht; Rauno Saar 6. koht;
Mihkel Mägi 7. koht.
8. ja 9. klassi poisid (Rauno Saar, Mihkel Mägi, Ivan
Fedorov ja Madis Järvepere-Luik) olid omas arvestuses
kolmandad, kool kokkuvõttes Rapla Kesklinna Kooli järel
teine. Õpilasi juhendavad Jaak Jalakas ja Küllike Koha.
Tunnustame ja täname kõiki osalejaid ja nende juhendajaid ning rõõmustame suurepäraste tulemuste üle!
KRISTI ARON
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI DIREKTOR

Saagem tuttavaks – VIKO uus
juhatuse liige Eve Ojala-Bakradze
MTÜ VIRUMAA KOOSTÖÖKOGU

Jaanuaris kogunes
Virumaa Koostöökogu
üldkoosolek ja valitud
sai meie uus juhatus.
Täiesti uue liikmena
meie juhatuses tahame
sel korral tutvustada
meie lugejatele Eve
Ojala-Bakrdze’t
(pildil), kes esindab
Viru-Nigula valda.
Kui pikalt oled Leader tegemistega seotud olnud?
Päris algusest, kui kohalikud tegevusgrupid loodi
2006. aastal. Siis olin ma
MTÜ Partnerid juhatuse
liige mtü-de sektori esindajana. Olen aastast 2000.a
tegelenud ka sotsiaalhoolekandevaldkonnas läbi mtü
Kunda Elulõng. Nüüd siis
olen nii mtü Partnerid kui
ka mtü Virumaa Koostöökogu juhatuse liige kohaliku
omavalitsuse esindajana.
.
Mis Leader süsteemi või
Leader lähenemise juures
kõige enam meeldib?
Kuna riigi tasandil on regionaalpoliitika pigem poliitiline loosung ja kohaliku
arengu toetamine keskendub suurematele keskustele, siis kindlasti kohaliku
arengu toetamine ja väärtustamine. Optimistlikult võt-

tes – kogukonna toetamise
võimalus on veel olemas ja
loodan, et see jätkub.
Mida näed, et saaks parendada?
Suurem koostöö ministeeriumitega ja ka ministeeriumite vahel. Mulle tundub, et
maaeluministeerium on liiga
ära reguleerinud ka Leader
tegevuse, võiks olla kohati
paindlikum. Rahandusministeerium liigub sinna suunas. Ja selline nii-öelda alt
üles süsteem võiks olla see,
mida saaks arendada, näiteks külavanemate süsteemi rakendamine ja taas ellu
kutsumine. Aseri piirkonnas
hakkame neid just perioodiliselt kokku kutsuma.
Kuidas tunne on VIKO tegemiste sees olles ja jälgides, kas tundub, et oleme
õigel teel?
Ikka õigel teel, mulle

VIKO lähenemine meeldib.
Lähtutakse kohalikest vajadustest, toetatakse MTÜ-sid
ja ettevõtjaid, ollakse suunatud vabatahtlikule initsiatiivile. See on minu hinnangul
positiivne.
Mis tunduvad olevat uue
perioodi väljakutsed?
Seoses haldusreformiga
peavad tegevusgrupid ka
ennast ümber hindama ja
koostöö teiste tegevusgruppidega läbi mõtlema. Ja
seda ka abikõlblikkuse osas,
ka väiksemad linnad võiksid olla abikõlblikud, VIKO
piirkonnas näiteks Kiviõli.
Kuidas tundub, kas Leader meetmest võetakse
meie piirkonnas maksimum ja kas Leader
võimalusena on jõudnud
kõigi meie piirkonna kohalike inimeste teadvusse,
kellel sellest kasu võiks

Ettevõtlus on vajalik igaühe jaoks
Olen alati huvi tundnud ettevõtluse vastu, samas pole
ühtki sammu sellele lähemale astunud. Parandan selle vea. Esimeseks sammuks
on kohtumine Kunda Nordic Tsement AS-i tegevjuhi
Meelis Einsteiniga. Võtame
teemaks ettevõtluse natuke
laiemalt ja räägime ka tsemenditööstusest Kundas.
„Kõige aluseks on muidugi toimiv äriplaan,“ selgitab
Meelis mulle ettevõtlusega alustamise põhitõdesid.
Kuna ma päris ettevõtluse
lühikursusele ei tulnud, siis
liigub me jutt sujuvalt tsemenditööstusele Kundas.
„Meie tugevuseks on lubja- ja põlevkivi olemasolu
ning elektri (tooraine, kütus, energia) kättesaadavus.
Tänu heale asukohale ja
heale naabrile Cellile, Eesti
suurimale energiatarbijale,
on meil väga hea elektriga
varustatus. Lisaks on vajalik
hea teede- ja raudteevõrk ja
loomulikult inimesed, suures osas kohalikud elanikud.
Kõik tsemenditehased vajavad sadamat, et oleks juurdepääs kaugematele toorainetele ja kütustele, meie
puhul näiteks kips ja süsi.
Sadam võimaldab oma toodangule juurdepääsu kaugematele turgudele, kuhu
autoga on kallis minna.“
Meelise sõnul on Nordic
Tsemendi otsealluvuses ca
165 inimest, kuid kaudselt
annab ettevõte tööd ligi
1000 inimesele. „Ettevõte ei

toimi ju ainult oma töötajatega, lisaks on meil alltöövõtjad, teenuse osutajad –
koristajad, infotehnoloogid,
veoteenuse osutajad jne,“
kirjeldab tegevjuht.
Ettevõtlus on üks ringlus:
töö eest saadud palk viiakse
poodi, mida suurem sissetulek, seda tulusamalt toimivad ka ümberkaudsed poed
ja teised teenuse osutajad.
Kui on pakkuda tööd, siis on
ka elanikke ja sellega kaasnevaid võimalusi.
Tsemenditehas on pakkunud tööd juba paarsada
aastat, suuresti tänu sellele
on Kunda linna ja selle lähiümbrus kasvanud. Ajaga
on palju muutunud: töö on
muutunud rohkem seadmetekeskseks ning tehas ise ei
paku enam paljusid teenused, vaid ostab neid sisse,
seetõttu on tehase töötajaskond suurel määral vähenenud. „Inimestesse, kes
meil töötavad, suhtume kui
peresse, hindame ja hoiame
neid,“ sõnas Meelis. Nordicu jaoks on oluline, et iga
töötaja tunneks oma väärtust
ja seetõttu on neil oluline
ka pakkuda oma töötajatele erinevaid toetusi, näiteks
abiellumise ja matusetoetus,
tervisespordiga tegelemist
toetatakse ja on veel mitmeid erinevaid võimalusi.
Lisaks oma töötajate väärtustamisele peab Heidelberg Cement Grupp, kuhu
AS Kunda Nordic Tsement
kuulub, tähtsaks ka järel-

tulevatele põlvedele jäävat
keskkonda ja tänastele noortele ideede genereerimiseks
võimaluste andmist. Konkreetsemalt on välja töötatud
Quarry Life Award, mis on
teatud võistlus meeskondade vahel, kes mõtlevad välja
lahendusi vanade karjääride
rekultiveerimiseks. Parimad
saavad auhinna. Eesmärk
on, et loodus oleks peale
kaevandamist elurikkam.
Näiteks ilusti kujundatud
järv.
Meelis Einstein rõhutas:
„Tänapäeval peab olema
ettevõttel, kes kasutab loodust, ka plaan, kuidas oma
mõjusid leevendada ning
vastavate vahendite olemasolu peavad ettevõtte ﬁnantsplaanid ette nägema.“
Ehk me räägime siinkohal
ettevõtja sotsiaalsest vastutusest ja see näitab, millised
on ettevõtte väärtused.
Samuti peame oluliseks
head koostööd kohaliku
omavalitsusega, aitame selle
arengule jõudumööda kaasa. Tullakse abi küsima igalt
poolt, aga meie prioriteet on
kohalike noorte huvitegevus ja sport. Samuti toetame
omavalituse ehitusarendusi
oma toodetud ehitusmaterjalidega, mis meile on lihtsam, kui raha välja anda.
„Me vajame enam strateegilist mõtlemist ettevõtluses,“ selgitab Meelis. „Nordicus tehakse järgmise aasta
eelarve ja vaadatakse see
üle kolm korda aastas. Nii

olla?
Rahaliselt on LEADERist
võetud maksimum, kas see
on jagunenud ka vajaduspõhiselt ja arengu mõttes
edukalt, peaks näitama läbi
viidud projektide monitoorimine ja hindamine pikema
aja vältel kohapeal. Koostöö
ja infoliikumise osas on päris kindlasti veel arenguruumi. LEADER- lähenemise
inimeste teadvusesse jõudmise kohta ütleks, et see on
hetkel nii ja naa küsimus.
Need, kes ise on kohalike
tegevusgruppide liikmed,
on ka sellest kindlasti rohkem teadlikumad, samas
laiem avalikkus aga vajaks
kindlasti rohkem ja süsteemsemat informeerimist.
Kui sina saaksid teha ühe
ägeda kogukonnaprojekti,
siis millele ja kellele see
suunatud oleks?
Kui see oleks ainult minu
teha (arvestamata selleks
kuluvat rahalist ressurssi),
siis ühendaksin kõik valla
asustatud kohad omavahel
kergliiklusteedega. Ja kvaliteetse esmatasandi tervishoiuteenuse tahaksin ka
tagasi inimestele lähemale
tuua.

tuleb eelarvele kolm prognoosi lisaks. Meil on ka pikaajalised strateegiad 3 kuni
5 aastaks.“
Mõistan meie vestluse
lõppedes, et kõik saab alguse mõtlemisest ja väärtustamisest. Hea ettevõtja vaatab
tulevikku ja mõtleb selle
peale, mida ta endast maha
jätab, mitte ainult sellele,
millist kasu ta saada võiks.
Ja see ei kehti vaid keskkonda muutvate ettevõtete kohta! Kõik ettevõtjad peaksid
mõtlema, mida ja kuidas ta
saab homset paremaks muuta läbi oma kasumliku äritegevuse. Tänu hakkajatele
ettevõtjatele ja suurelt mõtlevatele inimestele on kohalikul tasandil head võimalused. Nagu öeldakse „raha
teeb raha“ ja „seal, kus on,
sinna tuleb juurde“.
Mul on hea meel, et Kundas on ettevõtlus väga mitmekesine: suurte tööstuste
kõrval on meil nii keskmiseid kui ka mikroettevõtjaid,
kes on omavahel seotud –
ühe eksisteerimine soodustab teiste äritegevust. Kui
kohapeal on tööd, siis on
ka inimesi, kui on inimesi,
siis on poed, klubid, ringid,
sportimisvõimalused jne.
Oleme Meelisega ühel
nõul ka selles osas, et Viru-Nigula valda on uued
ettevõtted alati oodatud, potentsiaali on meil küllaga.
LILI LILLEPEA
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Koolimessi avamise sigin-sagin. Foto: TalTech`i Facebooki leht

Kunda kooli gümnasistid
käisid koolimessil

T

alTech`i mess oli
suunatud
10.-12.
klassi õpilastele ja/
või kutsehariduskeskuste
õpilastele. Seal oli võimalik
meisterdada päikesepaneeliga laetava akuga lampi,
kontrollida füüsikaseaduste
kehtivust, panna proovile
enda maitse- ja haistmismeeli, demonstreerida raadioside abil robotite omavahelist suhtlemist ja palju
muud.

KÜMNENDIKE
MULJEID VAHENDAB
REILI UUKAREDA
Neljapäeval, 30. jaanuaril
toimus meil väljasõit Kohtla-Järvele Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži koolimessile.
Tallinna Tehnikaülikool
tutvustas põnevate töötubadega gümnaasiuminoortele

tehnoloogiamaailma ja õppimisvõimalusi TalTechis.
Oma teadmisi sai proovile
panna näiteks plastide tuvastamisel, uue arvutiklaviatuuri välja arendamisel,
tööstusrobotite juhtimisel
ja paljudes muudes põnevates tegevustes. Meie klassi lemmikuks sai keemia
töötuba, mille teemaks oli
looduslikud ja sünteetilised
toiduvärvid. Selga saime
keemialabori kitlid, tundsime end tõeliste keemikutena. Töötoa mõte oli selles,
et katse läbi teha kindlaks,
kas tegemist on loodusliku
või sünteetilise toiduvärviga. Päeva jooksul toimus
ühtekokku 19 põnevat töötuba, millest iga õpilane sai
endale valida kaks. Näiteks
sai valmistada oma helivõimendit ja juhtida mootoreid.

11. KLASSI
ARVAMISED
Anete ja Jana: „Päev oli
huvitav. Saime koolipingist väljas midagi uut teha.
Tehnikakõrgkool ei ole küll
meie kummagi valik, kuid
siiski oli põnev uusi kogemusi saada ja silmaringi
avardada.“
Naatan ja Märt: „Arvame, et organiseerimine
oleks võinud parem olla. Ei
saanud täpselt aru, kus mis
töötuba on. Muidu üldmulje oli hea ja tahaksime veel
sellistest tegemistest osa
võtta.“
Alver ja Marit: „ Arvame,
et päev oli väga huvitav
ning saime uusi teadmisi,
samas saime juurde ka julgust, et sellistel üritustel
osaleda. Osa töötubasid
olid huvitavad ja meeldejäävad, kuid mõned oma

nimetuste tõttu ei pakkunud
esialgu üldse huvi.“
Violetta, Janika ja Anna:
„See oli hea võimalus kogeda midagi uut ja tutvuda
meie jaoks tundmatute erialadega. Töötoad olid põnevad ja üldmulje üritusest
oli hea.“
Denis ja Martin: “Oli
väga vahva, saime uusi
kogemusi ja uusi sõpru.
Üliõpilased olid julged ja
sõbralikud ning selgitasid
arusaadavalt.“
David: „Mulle meeldis
see mess väga. Käisin ehituse
programmeerimise
töötoas ning hakkasin peale
seda kahtlema, kas ma ikka
tahan minna arhitektuuri õppima. Igal juhul olen
kindel, et lähen inseneriteaduskonda.“
Oli igati tegus ja huvitav
päev.

Kunda Muusikakool klaverivabrikus ja balletti vaatamas
5. veebruaril külastas Kunda Muusikakooli pere Estonia Klaverivabrikut. Klaverivabriku juhataja hr Indrek
Laul näitas vabrikut, pidas
loengu klaveri ajaloost ning
tutvustas tootmist. Kuulsime, miks ja millistel põhjustel ning eeldustel kirjutas Ludwig van Beethoven
oma kuulsa sonaadi „Hammerklavier”, mille poolest
erinesid Chopin ja Liszt ja
kuidas kasutas klaverit Bartok. Saime ülevaate klaveri
arengust läbi aegade, materjalidest, nende päritolust
ja omadustest, erinevatest
tootmisprotsessidest ning
jalutasime läbi kogu vabriku. Kõik said kogemuse
võrra rikkamaks, oma käega katsuda – oma silm on
ikka kuningas.
Hiljem käisime Solarise keskuses ning vaatasime Estonia Teatris balletti
„Luikede järv”.
Oli igati arendav, kirgas-

Fotod: Sandra Kaldma

tav ning silmaringi arendav
päev.
PÄRT TARVAS
KUNDA MUUSIKAKOOLI
DIREKTOR

Kuidas me
tänavakunstiga tegelesime

12. jaanuaril toimus Vasta Koolis tänavakunsti töötuba. Töötuba sai teoks tänu sellele, et meie kooli 6.-8.
klasside õpilased osalesid 2019. aasta sügisel Maanteeameti ennetustöö osakonna poolt korraldatud omaloomingukonkursil „Ma armastan elu“. Inimeseõpetuse ja
arvutiõpetuse tundide ühisprojektina koostasid õpilased
teemakohaseid koomikseid. Suur oli rõõm, kui konkursi
lõppedes laekus uudis, et Vasta Kool oli kõige enam töid
saatnud kool üle Eesti. Seepärast otsustas konkursikomisjon premeerida õpilasi põnevas töötoas osalemisega.
Jaanuarikuist töötuba tuli läbi viima oma ala spetsialist
– kunstnik Von Bomb. Von Bomb ehk kodanikunimega
Indrek Haas on eesti kunstnik, kes on ennekõike tuntud
oma suuremõõduliste seinamaalingute ning stencil-tehnikas tänavakunsti poolest. Indrek Haas on Baltimaade
suurima seinamaalingu „Ülemiste tüdruk“ autor (Tallinnas Ülemiste City linnakus).
Kohtumine algas lühiteooria tutvustamisega. Õpilased
said teada seda, mis on tänavakunst ja stencil- tehnika.
Juhendaja oli ette valmistanud kõikide osalejate portreepiltide järgi valmistatud šabloonid, mis tuli värvimiseks
kõigepealt ette valmistada – välja lõigata. Töö nõudis
palju aega ja kannatust. Peale šabloonide ettevalmistust
asusid lapsed pilte värvima. Selleks kasutati spetsiaalseid spray-värve. Enne kui õpilased valmistööd koju said
viia, avasime kaasõpilastele koolimajas ka näituse.
KRISTA LEPPIK
VASTA KOOLI HUVIJUHT

Mõtlemapanev kohtumine
ajakirjanik Märt Treieriga

T

eispäeval, 4. veebruaril kohtusid Kunda
Ühisgümnaasiumi
7.-9.
klassi õpilased ajakirjanik
Märt Treieriga (pildil).
Kohtumise eesmärk oli
ennetada noorte riskikäitumist ning aidata kaasa
liikluses vigasaanute ja
hukkunute arvu vähendamisele põhikooli noorte
seas.
Koolitaja suunas kuulajaid mõtlema noorte
unistustest,
vastutusest,
põrkumisest reaalsusega, ahvatlustest ja neist sündinud
rumalustest, poiste ning tüdrukute suhetest, ellusuhtumisest. Kõne all olid ka peamised liiklusriskid: joobes
juhtimine, oma võimete ülehindamine, turvavarustuse
kasutamata jätmine, vajadus teiste ees „silma paista“.
Koos vaadati ﬁlmi „Georg“, mis rääkis šokeeriva loo
teismelisest noorukist, kes sõitis purjuspäi surnuks oma
sõbra. Linateos pani mõtlema mitmele olulisele küsimusele. Milline jälg jääb noore inimese ellu, kes sellise teo
on korda saatnud? Mida saab igaüks meist ära teha, et nii
traagilisi lugusid ette ei tuleks? Kuidas saada lahti suhtumisest „pole minu asi“?
Õpilaste tagasiside oli igati positiivne. „See loeng pani
mind mõtlema. See läks nii südamesse, et nutt oli kurgus.
Ma sain aru, et ei tohi olla ükskõikne, peab jälgima ümbritsevat maailma ning vajadusel tuleb aidata.“ Nii arvas
üks põhikooli lõpetaja, aga teisedki kuulajad tõdesid, et
esineja rääkis õigetest asjadest värvikalt ja meeldejäävalt.
TIINA VANATOA
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI EESTI KEELE
JA KIRJANDUSE ÕPETAJA
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Foto: Kadi Murakas

Aktiivsed liikumisvahetunnid

Fotod: Eesti Lauatennise liit

Kuuest jagatud
medalist pooled meie valda

1.veebruaril toimusid Pärnu-Jaagupis Eesti minikadettide individuaalsed meistrivõistlused lauatennises. Tüdrukute seas saavutas I koha Valerie Lonski Aserist ja III
koha Angela Laidinen Viru-Nigulast. Poiste arvestuses
saavutas Artur Koptelkov Aserist III koha.
Õnnitleme tublisid sportlasi ja nende treenereid Tatjana Tšistjakovat ja Pekka Laidineni.
KAIRE KUTSAR
ASERI VABAAJAKESKUSE JUHATAJA

Spordiasutuste lahtioleku ajad

Seoses riigipühaga on 24.02.2020 suletud kõik Viru-Nigula valla spordiasutused: Kunda Spordikeskus, Viru-Nigula Spordihoone, Aseri Vabaajakeskus.
Seoses 36. Eesti omavalitsuste talimängude korraldamisega on Kunda Spordikeskuse lahtioleku kellaaegu
perioodil 28.02-1.03.2020 veidi muudetud.
Reedel, 28.02: naiste linnasaun – kell 12.00-16.00;
ujula avatud – kell 7.30-20.00
Laupäeval, 29.02: kogu Kunda Spordikeskus on laupäeval klientidele suletud.
Pühapäeval, 1.03: kõik saalid suletud – kuni kella
17.00; ujula on klientidele avatud – kell 11.00-21.00;
meeste linnasaun – kell 15.00-19.00.
MÕISTVAT SUHTUMIST OODATES
AINAR SEPNIK
SPORDIJUHT

Sellest aastast alustasime
taas liikumisvahetundidega.
Vaikselt areneme ja mõtleme juurde tegevusi, mida
meie
algklassiõpilastele
vahetunnis väljaelamiseks
pakkuda ja miks mitte ka
suurematele, kui huvi on.
Tõime tagasi „Tantsuteisipäevad“. Iga teisipäeva
pikal vahetunnil kogunevad
kõik 1.-4. klassi õpilased
aulasse. Ja mitte ainult algklassilapsed, ka vanemate astmete õpilasi on aula
tagaseina ääres õõtsumas
näha. See on ainult rõõm,
sest tants on hingele. Muusika paneme mängima juba
11:30 ja Youtube’i Just
Dance tantsuvideote saatel

tantsime, kuni heliseb tunnikell. Suurte kurvastusohete saatel saal tühjeneb ja
kõik ootavad pingsalt juba
järgmist korda.
Alates veebruarist toome aga sisse uue tegevuse
ja sisustame ära neljapäevased pikad vahetunnid.
Samal ajal, samas kohas,
aga teeme hoopis midagi muud. Nimelt võtsime
Kunda kooliga osa Tallinn
Moon Rotary Klubi heategevusprojektist algklassidele, mis toob vanad head
mängud – kummikeksu ja
footbagi – tagasi koolidesse, et arendada lastes liikumistahet, aga ka koostöö- ja
suhtlusoskusi. Projekt töö-

tas nii, et seda võisid toetada
kõik eraisikud, ettevõtted ja
organisatsioonid, kes soovivad anda oma panuse laste
aktiivsemaks ajaveetmiseks
vahetundide ajal. Kui toetusfondi summa sai kokku
kogutud, valmistati koolile
mänguvahendite hoiustamiseks karbid ja trükised
ning toimetatigi need meile.
Nüüd peavad lapsed vaid
omal valikul moodustama
kolmesed grupid ja mängud
võivad alata.
Edasi on mõtteid ka sportlikumast küljest. Tahaks
luua veel ühe pika vahetunni
jagu tegevusi spordisaalis,
kas mingisugune teatejooks
takistusrajaga või erinevate

sooritustega rajad. Võib-olla kuulutada välja hoopiski
turniir või võistlus? Mõtteid
on, võtame ette.
Kui lapsed saavad piisavalt liikuda, on nad tervemad, rõõmsamad ja ka paremad õppijad. Kõik lapsed ja
noored peaksid päevas aktiivselt liikuma vähemalt 60
minutit – väga vajalik eeldus nende tervise ja arengu
jaoks. Kui lastel on paremad
võimalused koolis liikuda,
suureneb nende koolirõõm
ja tulevad ka paremad õpitulemused.
KADI MURAKAS
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
HUVIJUHT

Palju õnne Kunda Ühisgümnaasiumi kooliteatrile!

K

unda Ühisgümnaasiumi kooliteater võttis
osa Betti Alverile pühendatud XV luulepäevadest
„TUULELAPSED“,
mis
toimus 24.-25.jaanuar 2020
Jõgeval. Sel aastal oli teemaks „SEE NAERULOHKUDEGA MAAILM…“.

Juhendaja Natalie Neigla
käe all pakuti vaatamiseks
kahte etendust: „Igal puul
on elujooned“ (5.-6.klass)
ning „Karusselli karussell“
(2.-4.klass).
Koju toodi ERIPREEMIAD:
Loodusesõbra
eripree-

mia
lavastusele
„Igal
puul
on
elujooned“.
Kunda ÜG kooliteater 5.-6.
klass, juhendaja Natalie
Neigla.
Särtsaka ansamblimängu eripreemia lavastusele „Karusselli karussell“.
Kunda ÜG kooliteater 2.-4.

klass, juhendaja Natalie
Neigla.
Näitleja preemia: Stanislav Ivanov (Kunda ÜG kooliteater 2.-4. klass).
Refereeritud Kunda Ühisgümnaasiumi Facebook’i
uudisest

„Nõudepesijad“ on kõige halvemad juhid
4. veebruaril külastasid meie
gümnasiste Maanteeameti
poolt pakutud koolinoorte
riskikäitumiskoolituse „Selge pilt…!?“ raames kolm
tarka, kogenud ja õpetlikku
meest, kes seisavad selle
eest, et meie noored oleks
teadlikud riskikäitumisest
liikluses ja alkoholi tarbimise ohtudest.
Kohtumise avas Gunnar
Meinhard, kes on Bonni
ülikooli doktorant ning liikluspsühholoog. Esimeseks
mooduliosaks oli teoreetilis-selgitav diskussioon, kus
grupitöö tulemusel avastati
osalejatega liikluses toimepandud väärkäitumised. Juhiti tähelepanu probleemse
käitumise tekkepõhjustele
ja võimalike tagajärgede
tähtsusele. Toodi välja teooria ja juurde ka kohe näide,
et õpilased suudaksid samastuda. Kõrvu jäid kõlama
promillide teadus, pidurdusteekonnad ja väga halvasti
valitud sõiduasendid – nagu
näiteks „nõudepesijad“, kes
lasevad ennast istmega väga
taha, alla ja madalale, kerivad rooli ühe käelabaga ja
ise ei näe ninaga üle rooli
ääregi. Kõik kuulasid huviga ja oli näha, et teemad

Dr. Gunnar Meinhard.

Illustreeriv foto internetist.

on kõigile tegelikult ju tuttavad, aga seoseid alati luua
ei osata. Jutt oli väga õpetlik
ning praktilised näited panid
õpilasi kaasa noogutama.
Teisena liitus loengusse PPA noorsoopolitseinik
Aleksei Osokin ja avas
mooduli nr 2 - „Tark õpib
teiste vigadest“, mis jagunes
kahe erineva külalise peale.
Käsitleti teemat kahe erineva poole pealt, iseenda kogemustest.

Kõigepealt tutvustas politseiesindaja noorte peamisi
liiklusprobleeme. Tõi näiteid analoogsete õnnetuste
põhjal, mida noored esimeses moodulis oma vastustega „kirjeldasid“. Räägiti lähemalt sellest, kui näed, aga
ei sekku või hoopis õhutad,
mis aga omakorda võib tingida väga raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse. Toodi
näiteid, mis kõik võib juhtuda, kui lähed rooli „joogisena“ või hoopis väsinuna;
kui näitad sõpradele oma
hulljulgeid „sõiduoskuseid“
või kui ei kasuta sõidukis
turvavarustust. Keskne ülesanne politseil oli seejuures diskussiooni juhtimine
selliselt, et kõik osalejad
„tunneksid“ end sarnases
situatsioonis osalenuks ning

suudaksid selle põhjal teha
järeldusi tulevikukäitumise
jaoks.
Seejärel toodi sisse ratastoolis koolitaja Marek
Rüütli. Just nimelt toodi,
kuna tema on see inimene, kellega juhtus õnnetus,
mille tagajärjel vajab ta igapäevaselt täiesti tavapäraste
toimingute tegemiseks palju
aega ja kannatust või kõrvalist abi. Vaatamata oma
õnnetusele, on suutnud ta
ennast luua ja palju anda.
Tema teotahe on tõstnud
ta üles haiglavoodist ja lubanud elada täitsa tavalise
mehe elu. Tal on pere, oma
maja ja karjäär, oskused,
mida pole enamikel. Ta ei
saa ennast rinnust allapoole
liigutada, aga käib mägedes
suusatamas ja ringradadel
võidu kihutamas. Tema sõnum noortele oli selge – elu
peab elama, elu peab nautima ja nooruspõlve lollused
tuleb meil kõigil läbi teha,
aga enne, kui teed, mõtle
KAINE peaga. Elu on valik,
elu koosneb valikutest ja elu
on meie enda kätes.
KADI MURAKAS
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
HUVIJUHT
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Lumine Kunda. Foto: Ene Muttika

Viru-Nigula valla
raamatukogu soovitab

� „Eesti vabariik 100:
TEA entsüklopeedia eriväljaanne”
� Enno Tammer „Eesti
25 aastat tagasi: murranguline algus sõnas ja pildis”
� Mart Laar ja Toomas
Hiio „Eesti riigi 100 aastat”
� Mart Laar „Eesti vabariik 100: suur ajaloo mälumäng”
� Mart Laar „Rahvuse
„Eesti vabariik 100: TEA entsüklopsünd”
� Rein Taagepera „Ees- eedia eriväljaanne“
ti poliitika 100 aastat”
Tiit Made „Poliitikas pöördelistel aegadel”
� Uido Truija „Eesti presidendi teekond”
Kohtume raamatukogus!

Viru-Nigula valda jõudis
selle talve esimene lumevaip
6. veebruaril tervitas meie
valla elanikke hommikune
lumevaip. Kindlasti paljusid see rõõmustas, eriti just
pisemaid vallakodanikke,
kuna võeti kelgud välja ja
sõit kooli või lasteaeda võis
alata. Kinnistute omanike
seas tekitas selle aasta esimene lumi nii positiivseid
kui negatiivseid emotsioone, kuna kätte oli jõudnud
lumekoristamise aeg. Tehes hommikul kella 8 paiku ringkäiku Kunda linnas,

oli rõõm tõdeda, et paljud
majaomanikud olid täitnud
oma kohustusi suurepäraselt. Kahjuks nii mõnedki
kinnistuomanikud lootsid
vist tõusvale päikesele ega
kiirustanud lume- ja libedustõrje tegemisega. Siinkohal tahaks meelde tuletada, et tulenevalt Viru-Nigula
valla heakorra eeskirja §
3 punktist 1 tuleb esmaste heakorratööde tegemine
(koristus, puhastus, libedustõrje) lõpetada hommikul

kella seitsmeks. Õigeaegne
lumekoristuse ja libedustõrje tegemine ei ole välja
mõeldud kinnistute omanike kiusamiseks, vaid meie
kõikide huvides, kuna soovime, et meil oleks võimalik
oma lähedastega aega veeta
turvaliselt kodus, aga mitte
näha neid kurvalt lebamas
haiglavoodis.
Kinnistute omanikele, kes
mingil põhjusel on jätnud
oma kohustused unarusse,
tahan öelda, et palun suh-

tuge oma ülesannetesse
tõsisemalt,
kuna
valla
järelevalveametnik tegeleb
heakorda
puudutava
järelevalvega järjepidevalt
ning vajadusel alustatakse
rikkumiste osas ka menetlust.
Suur aitäh kõikidele, kes
on oma ülesandeid täitnud
hästi ja õigeaegselt, jõudu ja
jaksu teile ka edaspidiseks.
ENE MUTTIKA
JÄRELEVALVESPETSIALIST

Jääkreostuse likvideerimistöödest Aseris
2019. aasta detsembris alustati Aseris Mere 17 endise
masuudihoidla
likvideerimistöödega.
Esimeseks
ülesandeks oli puhastada ja
eemaldada masuudihoidla
vanad mahutid ja nendes
olevad kütusejäägid. Kokku moodustab reostusallika
kolm suurt maa-alust mahu-

tit, pumbajaam ja laadimisestakaad. Mahutite sisude
kättesaamiseks pidi nende
ümbert kõigepealt eemaldama puhta pinnase. Mahutite
seest saadi kätte ca 15 tonni vedelaid pumbatavaid
jäätmeid ning ca 73 tonni
põhjasetteid. Mahutite puhastamisel eemaldati ka ca

400 tonni ilmsete reostustunnustega pinnast ja ca 450
tonni reostunud betooni.
Nende töödega likvideeriti
otsene saasteallikas, mis oli
ohuks lähedal olevale mererannale.
Kui ilmaolud lubavad ja
teed ei lagune, hakatakse
kaevama ja likvideerima

mahutipaagi all olevat reostunud pinnast. Kõik tööd
peavad olema lõpetatud
selle aasta suve teiseks pooleks.
MADIS KÕRVITS
AS ECOPRO
ASEDIREKTOR

Uus mürgistusinfo leht aitab
mürgistusi ennetada ja esmaabivõtteid õppida

M

ürgistusteabekeskuse uuelt veebilehelt
www.16662.ee leiab info
nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest
kui ka valdkonna koolitustest. Samuti leiab lehelt kasulikud näpunäited, kuidas
mürgistusi vältida ja kodu
ohutuks muuta.
Mürgistusteabekeskuse
juht Mare Oder ütleb, et kõik
mürgistused on ennetatavad.
„Uue veebilehe lõime selleks, et kogu mürgistustega
seotud info oleks Eesti inimeste jaoks mugavalt ühte
kohta koondatud,“ selgitas
Oder, kelle sõnul on uuendatud veebileht väga hea
võimalus end mürgistuste-

ga seotud küsimustes kurssi
viia ja seeläbi ka mürgistusi
ennetada.
Kas teadsid, et umbes
90% mürgistusi juhtub kodus? Ligi pooltel juhtudel
pöördutakse Mürgistusteabekeskuse poole seoses alla
3-aastaste laste mürgistustega. Iga teine mürgistusinfoliinile 16662 tehtud kõne
puudutab kemikaale ja iga
kolmas ravimeid. “Lastel
puudub ohtude mõistmiseks
vajalik elukogemus. Näiteks tunduvad neile vanavanemate ravimid mõnusate
kommidena. Seega tasub
ravimid hoida alati laste
käeulatusest väljaspool ning
ohtudest lastega ka rääkida.

Kuna lapsed õpivad jäljendades, tasuks täiskasvanutel
läbi mõelda – kas ravimite
võtmine, kemikaalide turvakorkide avamine laste silme
ees on ikka kõige mõistlikum,” selgitab Mare Oder.
Paljud mürgistused on
hooajalised, näiteks on
seenehooajal levinud nendega seotud küsimused ja
kevade saabudes tuleb rohenäppudel ette mürgistusi
aiakemikaalidega. Mürgistusteabe kodulehelt saab
uue lahendusena tellida
uudiskirja, kus antakse ülevaade eeloleva perioodi võimalikest mürgistusohtudest.
“Uudiskiri on hea võimalus
näiteks väikelaste (vana)

vanematele, kes saavad end
kursis hoida aktuaalsete
mürgistusohtudega ja nende
ennetamise võimalustega,“
ütles Oder.
Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 saab
helistada ööpäevaringselt
mistahes äsja juhtunud
mürgistusjuhtumi või selle
kahtluse korral. Kõne on tavatariiﬁga ning anonüümne.
Infoliinil töötavad pikaajalise erakorralise meditsiini
kogemusega spetsialistid,
kes oskavad mürgistuse puhul leida kiiresti kõige sobivama lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee
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ÕNNITLEME!

P, 23. veebruar kell 17 Kunda Linna Klubi
Eesti vabariigi aastapäevale pühendatud Erki Pärnoja
soolokontsert

95
75
22.02 Ella Toiger
15.02 Kaja Lepasaar
25.02 Zinaida Zosimenko 19.02 Evi Pagar
20.02 Ulli Ulm
90
9.02 Anna Käär
70
22.02 Aleksandra Kukk 1.02 Tatjana Smirnova
3.02 Kalle Truuve
85
7.02 Lembit Salmus
1.02 Fiameta Parovart
18.02 Valentina Petrova
1.02 Raissa Kivru
20.02 Helve Tammejõgi
23.02 Linda Talu
20.02 Ants Kalvet
26.02 Liidia Beljanko
80
10.02 Maria Lavinen
29.02 Rutt Orumaa

E, 24. veebruar kell 7.30 Viru-Nigula
Kaitseliidu rivistus, hommikukohv ja kontsert rahvamajas
E, 24. veebruar kell 10 Kunda Vabadussõja
mälestussamba juures
Mälestushetk ja pärgade asetamine
E, 24. veebruar kell 11.30 Kõrtsialuse
Mälestushetk ja pärgade asetamine
N, 27. veebruar kell 13 Aseri rahvamaja
Koolivaheaja pidu
N, 27. veebruar kell 19 Kunda Linna Klubi
Kino: „Sipsik“
P, 1. märts kell 12 Aseri Rahvamaja juures
Vastlapäev

TERVITAME JAANUARIS SÜNDINUD
VALLAKODANIKKE!

R, 6. märts kell 19 Kunda Linna Klubi
„Õhtu ainult naistele“

21.01 BRIANNA TREIMANN

L, 7. märts kell 17 Aseri rahvamaja
Naistepäeva pidu

Palju õnne vanematele ja
kasvamise jaksu lapsele!

P, 8. märts kell 12 Viru-Nigula rahvamaja
Naistepäeva pidu
N, 12. märts kell 19 Kunda Linna Klubi
Kino: „Fred Jüssi. Olemise ilu“
R, 13. märts kell 11 Aseri Rahvamaja
Emakeelepäeva viktoriin
P, 15. märts kell 17 Aseri Rahvamaja
KaRakTeri etendus: „Igaühele oma“

KIRKUKALENDER
P, 23. veebruar kell 14 Viru-Nigula pastoraat
Jumalateenistus - pühapäev enne paastuaega Esto mihi;
Quinquagesima
Teenib diakon Valdek Hang.
P, 8. märts kell 12 Kunda kirik
Jumalateenistus: paastuaja 2. pühapäev
Teenib diakon Valdek Hang.
P, 8.märts kell 14 Viru-Nigula pastoraat
Jumalateenistus - paastuaja 2. pühapäev Reminiscere.
Palve ja usk.
Teenivad diakon Valdek Hang ja UI magistrant Aili
Ilves.

VÕIMALUS TELLIDA
JA MÄÄRATA PRILLE

REEDEL
13. MÄRTSIL
KUNDA, PARGI 26
10.00-17.00

I korruse fuajees, apteegi vastas

REGISTREERI VASTUVÕTULE
tel. 50 98 262 (Mai)

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

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

