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Valla elanike arv 29.02.2020 seisuga on 5766 inimest.

Mees mitme eluga – Raigo Roots
Lili Lillepea

Raigoga on aegade jooksul
tehtud palju intervjuusid.
Ajakirjanikuga suhtlemise
kogemust on tema hoiakust
kohe tunda, temaga on kerge
rääkida ja ta oskab kuulata
küsimust ning hoiab end
väga hästi esitatud küsimuse
piirides.

Me alustame ikka algusest,
sellest, kuidas Raigost üldse
ajateenija sai. Raigo kirjeldab, et see soov oli temas
üsna kindlalt juba koolilõpus olemas, ja kui ta esimese
hooga takistuse otsa komistas, tegi ta kõik endast oleneva, et ta ajateenistusse siiski
saaks. Saigi.
Ajateenijana Tapa Pioneerpataljonis ainult kinnistus soov kaitseväelasena
jätkata. Pärast ajateenistuse
lõppu asus tööle Scoutspataljoni pioneeri erialale. „Töö
seisnes erineva väljaõppe
läbimises ja vajadusel teiste
üksuste väljaõpetel mineerimata lõhkekehade kahjutuks
tegemises,“ kirjeldab Raigo.
Töö oli huvitav, aga missioonile minek oli Raigo jaoks
siiski ainuõige loogiline osa
tema tööst. Raigo missioonile minek toimus kõigest
kaks aastat ja üks kuu peale ajateenistusse astumist.
„Pere rõõmus ei olnud, ega
ma isegi ei tahaks oma vendi missioonile saata,“ sõnab
Raigo, mõistes tagantjärele
pere vastuseisu ja muret.
„Afganistani kohale jõudes
ja lennukist maha astudes,
oli kõige esimene emotsioon
ikkagi seotud kliimaga, ak-

limatiseerumine võttis aega,“
vestab Raigo.
„Temperatuurid
kõikusid palju,
päeval oli väga
palav, aga öösel nii külm,
et vesi külmus ära.“
Me räägime suurema
osa ajast just
sellest – missioonil olemise ajast. See on
noore mehe elus
üks olulisemaid
kogemusi ja elusündmusi. Kõike
meie räägitut kirja
pannes saaks suurepärase Sõdurilehe
loo. Loomulikult me
ei räägi detailidest ja
asjadest, millest tsiviilisikutel teada pole vaja, aga
minul, kes ma neis teemades väga kehv kaasarääkija
olen, on kuulaja rollis väga
huvitav olla. Raigo kirjeldab
olukorda just paraja detailsusastmega, et minus tekib
teatav arusaam sellest tööst
ja elamistingimustest. Põnev! Ja ohtlik!
Raigol õnnestus näha ka
kohalikke elamistingimusi, mis on märkimisväärselt
kehvemad kui meie külades.
Ka Kabulis ja teistes suuremates linnades on muidugi
elu „ilusam“ ja inimesed rikkamad, aga külades elavad
inimesed ei teagi arvatavasti
paremaid tingimusi soovida.
Raigo kirjeldab: „Neil ei ole
elementaarsemaidki
asju,
nagu laud ja toolid või muu
sarnane, rääkimata kanalisatsioonist.“
„Meie töö seisnes maa-alade hõivamises ja nende pu-



oovin
tänada
ViruNigula
valda
auväärse
tunnustuse eest! See
oli ootamatu ja suur
üllatus
minu
jaoks.
Hoiame ikka koduvalla
nime au sees! AITÄH!

Lugupidamisega
Raigo Roots

hastamises lõhkekehadest.
See töö eeldab väga hästi
ümbritseva jälgimist ja osata näha muutusi maastikul,“
sõnab Raigo. „Pead oskama
näha seda, mida seal eelmisel päeval veel ei olnud. See
teeb ümbritseva suhtes tähelepanelikuks. Pead olema
avatud mõtlemisega, ei saa
ainult oma radarile loota.“
Seda
tähelepanelikkust
tunnetasin ma ka nüüd. Kui
see polnud tal juba lapsepõlvest kaasa tulnud, siis omandas ta selle kaitseväes väga
hästi. Tema vastused minu

küsimustele ja kommentaarid minu väidetele tulevad tal
suurepäraselt välja, isegi kui
ma mõnes teemas väga „laiali valgun“, tõmbab Raigo
meie vestluse jälle konkreetse küsimuse juurde tagasi.
Ja siis ühel hetkel käis
plahvatus, missioonil. Selle loo fookus ei ole rääkida
õnnetusest, vaid sellest, mis
juhtus enne ja mis tuli pärast
seda.
Pärast tuli sport. Spordist
sai peale taastusravi loomulik jätk. „Taastusravi põhimõtteliselt ongi sporditegemine ja tundus loomulik

sellega kodus jätkata,“ selgitab Raigo. Suurbritannias
kaks kuud taastusravil olles suutis mees end liikuma
saada. „Selle ajaga, kui ma
voodis olin, kadus lihastest
toonus ning neid tuli uuesti
liigutama õpetada. Ja kui sa
päevast päeva tegeled spordiga, siis motivatsioon kasvab. Iga päevaga tahad aina
paremaid tulemusi näha,“
põhjendab Raigo spordi
juurde jõudmist.
„Koju jõudes tegelesingi
edasi, käisin kohalikus jõusaalis ja sealt edasi tundus
juba mõistlik treenima ha-

kata koos treeneri, kavade,
toitumise ja kõige muu selle
juurde kuuluvaga.“ Seejärel hakkas Raigo võistlustel
käima, kus tulid medalikohtadega saavutused, ja sport
innustas teda.
Seegi, et silme ees oli siht
Rio de Janeiro paraolümpiamängudele pääseda, kinnitab, et mees tegeleb spordiga väga aktiivselt, ja see
on tema elus väga olulisel
kohal.
Tema päeva kuulus reeglina paar tundi treeninguid
ja kindel rutiin toitumisega.
Ühel hetkel tundis ta, et saab
enda treenimisega ise hakkama, ja viimastel võistlustel
osales juba omal jõul.
Raigo on siiani osalenud
kokku kümnel võistlusel:
neljal Eesti-sisesel ja kuuel
rahvusvahelisel. „Eestis ei
ole eraldi invavõistlusi, siin
võistlen koos tervetega.“
Raigo on koju toonud Eesti meistrivõistlustelt pronksi,
Eesti karikavõistlustelt hõbeda, Invictus Games võistlustelt Londonis ja Orlandos
hõbemedalid, Soome lahtistelt meistrivõistlustelt kaks
hõbedat ja ühe kulla. Kõige
tähendusrikkamad neist on
Raigo jaoks publiku ja võistluse suuruse mõttes senini
olnud Inglismaa ja Ameerika
võistlused. „Sportlikus mõttes olid pigem Eesti võistlused olulisemad, kuna võistlesin tervete meestega. Eks iga
võistlus on tähtis, kõikide
võistluste jaoks sai valmistuda täie tõsidusega,“ sõnab ta.
Sporditegemisega tahab
Raigo igal juhul jätkata, millise koormuse ja eesmärgiga,
pole ta veel otsustanud.

VALLAVANEMA VEERG
Tasuta ühistranspordi varjukülg
Tasuta ühistranspordi rakendamise üheks
eesmärgiks oli parandada bussiliinide võrku nii, et see kataks maksimaalselt inimeste
liikumisvajadusi. Asjaolu, et tasuta ühistransport mõjutab otseselt kommertsliinide
tasuvust, oli selge algusest peale. Tagajärjeks on väljumiste arvu vähenemine ning
liinide sulgemine. Kommertsliinid lõpetavad üksteise järel tegevuse, sest tasuta
bussidega paralleelselt sõitmine ei tasu ennast ära ning elanike ühistransporditeenuse
kättesaadavus halveneb. Sellises olukorras
peab riik organiseerima täiendavad bussid,
et katta inimeste sõiduvajadust, mis võtab
omakorda lisaraha. Sama rahaga saaks hoo-

pis ühistranspordivõrku arendada liinigraaﬁkute täiendamise ja korrastamise, mitte
piletihinna kaotamisega.
Täna oleme olukorras, kus AS Lux
Express Estonia kaugliinibussid ei peatu
17. märtsist enam Aseris ja Kundas ning
aprillist lõpetab ka OÜ Ekspress-Auto L
oma kaugliini teenindamise. Bussiliinide
kadumine kimbutab ka paljusid teisi omavalitsusi. Sarnaste probleemiga seisavad
silmitsi ka näiteks Jõgeva ja Järva vald ning
Lux Expressi bussid ei peatu varsti enam ka
Paides. Paraku ei saa kohalik omavalitsus
kuidagi mõjutada kommertsalusel toimiva
bussiliini muudatuste või reisijate teenin-

damise lõpetamise otsuseid. Iga ettevõte otsustab ise, kas ja millist liini ta teenindada
soovib ning tasub.
Saan aru inimeste murest ning tegeleme
hetkel olukorrale parima võimaliku lahenduse leidmisega, tagamaks Aseri aleviku
elanikele vajaliku ühenduse maakonnakeskusega. Selleks on MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus saanud Maanteeametilt
nõusoleku pikendada Viru-Nigulast Aserini
maakonnaliini nr 56 Viru-Nigula - Rakvere (lisanduvad peatused: Padaorg, Tüükri,
Kalvi teerist, Rannu ja Aseri), mis tagaks
Aseri aleviku ja Rannu küla elanikele esialgu minimaalse liikumisvajaduse. Liin 18V
Aseri – Kunda – Võsu –Tallinn pannakse
käiku ka nädalavahetustel. Bussiliinide tihendamiseks teisel poolaastal taotletakse

lisavahendeid.
Olen jätkuvalt seda meelt, et tasuta asju ei
ole olemas, ning niinimetatud tasuta ühistransport tuleb kellegi või millegi arvelt.
Täna tundub, et ühistranspordiga seotud
peamised probleemid on veelgi süvenenud
ja elanike ühistransporditeenuse kättesaadavus järjest halveneb. Riik üritab tegeleda valdkonnaga, millega erasektor seni on
edukalt hakkama saanud, ning suretab seeläbi vaikselt välja bussiliine ja ettevõtteid.
Einar Vallbaum
Viru-Nigula vallavanem,
MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse
juhatuse liige
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Viru-Nigula vald tunnustas tublimaid
RAIGO ROOTS

Viru-Nigula valla
aukodanik

Raigo Roots on Viru-Nigula
vallas sündinud ja kasvanud. 19-aastaselt suundus
mees aega teenima Tapa
Pioneerpataljoni ning seejärel tööle Scoutspataljoni.
21-aastasena sõitis noormees missioonile. Vastutusrikas ülesanne Afganistanis
algas 2011. aasta novembris,
kus tema töö oli seotud demineerimisega. 2012. aasta
veebruari esimesel päeval,
üheksa päeva enne puhkust
sai Raigo raskelt vigastada,
kui patrullis olles isevalmistatud lõhkekeha plahvatuses
jalad ja pool nägemist kaotas.
Alates 2012. aastast on
visa noormees tegelenud
aktiivselt taastusraviga ning
jõudis seeläbi jõutõstmise
juurde. Eestis paravõistlusi
ei korraldatud ning Raigo
võistles tervete meestega samades tingimustes ja jõudis
mitmelgi korral poodiumile. Ta on võistelnud mitmel
rahvusvahelisel jõutõstmise
võistlusel: vigastatud sõdurite võistlustel Invictus
Games saavutas kaks hõbemedalit ning Soomes
paramängudel kuldmedali.
Väga vähe jäi puudu Rio de
Janeiro paraolümpiamängudele pääsust. Raigo on eeskujuks paljudele kodanikele
oma elurõõmu ja tahtejõu
ning sihikindlusega. Lisaks
Kaitseväe ja Kaitseliidu
autasudele andis Vabariigi
President Toomas Hendrik
Ilves 2013. aastal Raigole
Kotkaristi kuldristi mõõkadega riikliku autasu. Raigol
on kaprali auaste.
ARJA-HANNELE
HONKANEN

Viru-Nigula valla
teenetemärk

Arja on Viru-Nigula ja
Karvia vaheliste sõprussuhete hoidja ning arendaja
juba nende algusaastatest,
1990ndatest. Arja on olnud
nende suhete tsement, peaaegu üldse mitte märgatav,
kuid üliolulise tähtsusega.
Ta on õppinud ära eesti keele ja käib seda siin arendamas ja praktiseerimas. Arja
ei anna pidulikke lubadusi,
aga aitab alati kõik plaanid
ellu viia. Ta ei räägi suuri
sõnu sõprusest, aga on kogu

palju noori. Tatjana on treenerina väga pühendunud ja
nõudlik ning otsib pidevalt
võimalusi ennast täiendada.

Viru-Nigula valda erinevatel
malevõistlustel. 2019. aastal
tuli ta maakonna meistriks
tavamales.

LAUATENNISEKLUBI
VIRU-NIGULA

RAUNO SAAR,
MIHKEL MÄGI,
IVAN FEDOROV,
MADIS JÄRVEPERELUIK

Järjepideva ja tulemusliku
töö eest lauatennise edendamisel Viru-Nigula vallas.
TÄNUKIRJAD

Viru-Nigula vald tänas
eraldi tänukirjadega jõulumeeleolu loomise ning
kodude ja asutuste jõulutulede ning kaunistustega
ehtimise eest: Kanguristi
küla, perekond Parv, perekond Räni, perekond Karu/
Pilk, Tõnu Kuulmets, Kunda Nordic Tsement.
VIRU-NIGULA VALLA
PARIMAD SPORTLASED
2019

koostöö talletanud nii kirjas
kui fotodes. Arja ja tema
abistav käsi on alati olemas
olnud nii Viru- Nigula kui
Karvia jaoks.
KAIE AJA

Viru-Nigula valla
teenetemärk

Kaie on Kunda linna kooride juhendaja. Ta on panustanud Kunda koorilaulu 41
aastat ja alates 1980. aastast
on tema juhendatavad Kunda koorid esinenud kõikidel
laulupidudel.
ENE EHRENPREIS

Viru-Nigula valla
elutöö preemia

Ene on tegelenud aastakümneid Viru-Nigula valla ajaloo uurimisega, olles
pälvinud hiljuti selle eest
ka presidendi Valgetähe
V klassi teenetemärgi. Ta
on olnud mitme raamatu
koostaja-kaasautor. Tema
koostatud Viru-Nigula kolhoosi ajaloo väljapanek
võitis muuseumiauhindade
üleriigilisel konkursil Muuseumiroti auhinna. Ene on
algatanud ja aastaid vedanud külade ajaloo uurimist
ja sidunud selle oskuslikult
oma teise hobi – orienteerumisega. Nii said teoks külade orienteerumispäevad. Ta
on projektijuhina aidanud
käima lükata külaseltside tegevust, olles abiks algdokumentatsiooni ja projektide
koostamisel. Ene on käivi-

TEADE
Seoses Vabariigi Valitsuse 12.03.2020 välja kuulutatud
eriolukorraga kuni 1. maini 2020 on kõik avalikud kogunemised on keelatud.
See tähendab, et kõik kontserdid, konverentsid, etendused, kogunemised jäävad ära või lükatakse edasi.
1.maini suletakse muuseumid ja kinod, noortekeskused ning teatrietendused, kontserdid ja konverentsid keelatakse.
Raamatukogud jäävad avatuks vaid piiratud ulatuses,
üritusi seal korraldada ei tohi.
Sellest lähtuvalt on kõik Viru-Nigula valla kultuurisündmused (sh jumalateenistused) tühistatud või edasi
lükatud kuni 01.05.2020.
Info:Keio Soomelt
kultuuri- ja noorsootööjuht
tel. 5385 4348
e-post: keio.soomelt@viru-nigula.ee

tanud Viru-Nigula Hariduse Seltsi tegevuse ja osaleb
aktiivselt seltsi projektides.
Orienteerumisentusiastina
õpetab noori, käib võistlustel ja osaleb Naiskodukaitse
tegevuses.
VASTA KOOL

Viru-Nigula valla aasta
tegija

Vasta Kooli pikaajalist tegevust mõisakultuuripärandi
hoidmisel, edendamisel ja
tänapäevase õppekeskkonnaga lõimimisel pärjati tiitliga „Parim mõis koolis“.
Kool arendab aktiivselt ettevõtlikkust, osaledes Ettevõtliku Kooli programmis.
Koolile omistati oktoobris
2019 ettevõtliku kooli baastase. Vasta Kool on väga
aktiivne ja kommunikeerib
seda oskuslikult ka teistele.
Kool on omanäoliste ettevõtmistega kogunud laiemat
kõlapinda üle Eesti. Näiteks
edendati ühise tantsuaktsiooni abil sallivust ja sõbralikkust ning jõuti sellega
mitmetesse üleriigilistesse
meediakanalitesse.
VIRU-NIGULA VALLA
TÄNUKIRJAGA
TUNNUSTATI:
LAINE KULDNER

Pikaajalise
pühendunud
töö eest Viru-Nigula eakate inimeste ühendamisel.
Laine on Viru-Nigula pensionäride klubi Maarjahein

eestvedaja.
LJUDMILA
BELJAJEVA

Pikaajalise südamliku töö
eest nukuteatri eestvedamisel Aseris. Ljudmila on elupõline õpetaja, Aseri Kooli
pedagoog. Kooli ja rahvamaja taidleja, kes juhendas
40 aastat Aseri Koolis ja
Rahvamajas laste nukuteatrit.
KRISTEL ALLIKMÄE

Pikaajalise südamliku töö
eest aineõpetaja ja klassijuhatajana.
Kristel on uuenduslik ja
ettevõtlik aineõpetaja ja
klassijuhataja, kes rikastab
õppeprotsessi erinevate projektidega.
ARSEN MAISURJAN

Pikaajalise pühendunud töö
eest perearstiabi organiseerimisel Kundas. Doktor Arsen
Maisurjan on pikaajaliselt
organiseerinud perearstiabi
Kunda linnas (alates 2019.
aasta algusest võttis üle ka
pensionile jäänud perearsti
nimistu).
TATJANA
TŠISTJAKOVA

Järjepideva ja tulemusliku
töö eest lauatennise ja spordielu edendamisel Aseris.
Tatjana alustas treeneritööd
kümme aastat tagasi. Oma
eeskuju ja entusiasmiga on
ta toonud lauatennise juurde

ANETE-ALICE ORUMAA

Aasta noorsportlane

Spordiklubi Team Yong
sportlane saavutas 2019.
aastal karjääri parimad tulemused, lunastades pääsme
nii juuniorite kui ka täiskasvanute EM-ile.
DANIIL RUZEVITŠ

Aasta noorsportlane

Daniil on Viru-Nigula valla
saalihoki sportlane, kes tuli
2019. aastal TalTech’i võistkonnaga Eesti meistriks saalihokis.
ANETT LAEVER

Aasta naissportlane

Anett osales Eesti koondisega Itaalias toimunud noorte
maailmameistrivõistlustel
kestvusratsutamises
(120
km), kus ta saavutas parimana 59. koha.
MARCOS ODAR

Aasta meessportlane

Motokrossiga tegelev noormees saavutas Eesti Hobikrossiklubi hooaja kokkuvõttes MX C klassis teise koha.
Kõrge koha saavutamisel
mängis olulist rolli kahel
etapil saavutatud võidud
–Marcos oli parim Sakus
toimunud avaetapil ning viimasel etapil Rakveres.
KALEV PAGAR

Aasta spordiveteran

Kalev on aastakümneid
kuulunud males maakonna
paremikku ning esindanud

Aasta noortevõistkond

Eesti Koolispordi Liidu
võistlustel 3x3 korvpallis
saavutas Kunda ÜG noormeeste võistkond tubli teise
koha.
GERT GORDEJEV JA
KEIT KIVASTE

Aasta võistkond

Viru-Nigula külgkorvisõitjad Sidecar Team Gordejev/
Kivaste tegid 2019. aastal
väärika comeback’i. Võistkond saavutas Eesti ja Läti
meistrivõistlustel
hooaja
kokkuvõttes kõrge kolmanda koha. Kiviõlis toimunud
külgkorvide maailmameistrivõistluste etapil saavutati
karjääri kõrgeim ehk kokkuvõttes kümnes koht. Motosportlased esindasid Eesti
rahvuskoondise värve Saksamaal toimunud Rahvuste
krossil, kus saavutati teine
koht maailma koondiste
konkurentsis.
KAIDO VAHESALU

Aasta treener

Rahvaspordiklubi sPORTKUNDA treener on aastaid
edendanud noorte korvpalli
Kundas. Treeneri juhendamisel on saavutatud häid
tulemusi erinevates vanusegruppides.
KICKSPORT
GAMES 2019

Aasta spordisündmus

Marko Levtšenko (SK Team
Yong) korraldas Kundas
kõrgetasemelise rahvusvahelise turniiri, kus osalesid Eesti sportlastele lisaks
veel kümne riigi sportlased.
Kõrge tasemega rahvusvaheline turniir korraldati
väga lühikese ettevalmistusega, kuid sellest hoolimata kõrgel tasemel. Võistlusest võtsid lisaks Eesti
sportlastele osa kümne riigi
sportlased.
VNVT

VOLIKOGU

Volikogu veebruarikuu istung
Volikogu veebruarikuu istungil andis volikogu oma otsusega majanduskeskusele nõusoleku rahalise kohustuse
võtmiseks, mis annab majanduskeskusele õiguse kolme
uue sõiduki soetamiseks, kuna praegustel sõidukitel lõpevad sellel aastal liisingulepingud. Majanduskeskus soovib
soetada kahte kastiga väikeautot ja sotsiaalosakonna tarbeks uue sõiduauto.
Volikogu võttis vastu määruse, millega tunnistati kehtetuks viis Kunda Linnavolikogu 2002-2014. aastatel kehtestatud määrust, mille aluseks olnud seadused enam ei
kehti või sisu ei vasta tänasele omavalitsusele.
Vallavalitsuse järelevalvespetsialist Ene Muttika andis
volikogu liikmetele põhjaliku ülevaate valla poolt teostatud järelevalvest: alustatud on 18 riiklikku järelevalve-

menetlust, nendest 2 Viru-Nigulas, 7 Kundas ja 9 Aseris.
Probleemiks on lagunevad hooned, heakord, sh jäätmete
ladustamine, samuti fassaadide seisukord, seisvad sõidukid ja igapäevased probleemid, nagu prügikonteinerite
ümbrused, kogutud biojäätmete utiliseerimine, hulkuvad
koerad-kassid.
Majandusvaldkonna juht Raido Tetto andis ülevaate projektidest ja keskkonnaspetsialist Heiko Källo tutvustas
kolumbaariumi ideed: kasvava ruumipuuduse tõttu surnuaedadel ja arvestades muutuvaid matusetavasid, tasuks
kaaluda kolumbaariumi ehk urnimüüri rajamist.
Volikogu istungi dokumendid ja istungi järelevaatamise
võimalus kodulehe aadressil https://viru-nigula.ee/vvk-istungid
Riho Kutsar
volikogu esimees
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Paar küsimust tunnustuse saanud Arjale, Enele ja Kaiele
ARJA-HANNELE
HONKANEN

Millised emotsioonid ja
mälestused Teil Viru-Nigula vallaga seoses esile
kerkivad?
Minul on väga head ja
armsad mälestused Viru-Nigula vallast ja selle elanikest
25 aasta jooksul, mil olen
saanud teie vallaga koostööd teha. Esimesed mälestused kerkivad mulle esile
ajast, kui esimest korda Viru-Nigulasse tulin, see oli
aastal 1994.
Saabusime Eesti taasiseseisvumise aja esimesele
üldlaulupeole, kus saime
kokku ka Viru-Nigula delegatsiooniga. Laulupidu oli
väga liigutav kogemus. Pärast laulupidu sõitsime Viru-Nigulasse.
Viru-Nigula oli tollal väike vald – meie oma oli kaks
korda suurem nii pindala
kui ka rahvastiku poolest.
Mäletan, et Viru-Nigula tänavatel oli muu hulgas veel
näha Žiguli autosid ja väikestes taludes lüpsti lehmi
kolm korda päevas. Meile
tutvustati ka Mahu sadamat,
mis eredalt meelde jäi. Soome keskel elavatele inimestele on meri alati olnud suur
ja põnev.
Viru-Nigula oli 25 aastat
tagasi väike ja hubane vald.
Nüüd see on suureks kasvanud, kuid siiski hubane ja
kiiresti arenenud nagu kogu
Eesti.
Aastate jooksul oleme
näinud ja kogenud teiega
koos palju huvitavaid asju.
Olete alati pakkunud meile
erilisi kogemusi. Sõprussuhete alguses me ööbisime
peamiselt perede juures ja
mitmed pered, sealhulgas
mina, suhtlevad seniajani
omavahel. Suur rõõm taas
kohtuda!
Teie teened on seotud eelkõige Karvia ja Viru-Nigula valla sõprussuhetega.
Mis on tähtsaim sõprussuhete hoidmisel?
Sõprussuhe pole iseenesestmõistetav. See sünnib,
kui mõlemad seda tahavad.
Sõprussuhete hoidmisel on
tähtsaim inimesed ise ja see,
et tahetakse sõbrad olla ja
teineteisega koostööd teha
– vajavad teineteist. Sõprus
– see on toredad ja lõbusad
kohtumised. Alati on olnud
suur rõõm teie juurde külla
tulla.
Tänan veelkord Eesti Vabariigi 102. aastapäevapeol
Aseris saadud teenetemärgi
eest. Olen tõesti uhke selle
üle.
Soovin Viru-Nigula vallale ja selle rahvale ilusat kevadet!
ENE EHRENPREIS

Olete kaua tegelenud ajaloo uurimisega. Mis teid
selle juures köidab?
Viru-Nigula kanti elama
asumisel hakkasin juuri ajama sõna otsese mõttes 20.
mail 1989, pannes taastatavas Tammealuse hiies kasvama iga pereliikme jaoks
ühe tammepuu. Otsustasime, et olgu kas või iidne
koorejaam, sellest saab meie
kodu.

Püüdsin leida kedagi, kes
oskaks koorejaama minevikust midagi jutustada. Selgus, et neid leida polnud
kuigi lihtne. Kord kui avanes võimalus kohaliku koduloomuuseumi tööga tegelema hakata, tundsin, et just
see on ala, mis mind tõeliselt huvitab. Peagi paistis
kogu vald hoopis põnevama
nurga alt. Iga esemega, mis
muuseumisse annetati, oli
kaasas ka mingi lugu…
Muretsesin, et tohutu varandus vanade fotode näol
ei saa kunagi külastajatele
kättesaadavaks. Viru-Nigula Hariduse Seltsi algatusel
ja tuntud ajakirjanike Sulev
Olli ning Aivi Parijõe abiga
saidki kaante vahele kolm
raamatut. Album „Elu- ja
olupildid Viru-Nigula kihelkonnast“ ehk „Sild koduni“. Sellele järgnes Ella
Rajari poolt kogutud lugude taasüllitamine tema 100.
sünnipäeva puhul. Muuseumi 10. aastapäeva puhul kokku pandud kogumik
„Omane ja armas“ sai lisaks
eelnevatele lugudele juurde
ka illustratsioonid ja Ella
Rajari enese elulooga seotud osa.
Nõukogude perioodi kajastavate fotode ja muude
omaaegsete dokumentide
ning mälestuste põhjal sai
kokku mahukas kogumik
„Võõra võimu aastad“, mida
täiendab endiste kolhoosnike mälestuste vihik. On ju
varsti terve põlvkond peale
kasvanud, kes kolhoosiaega
üldse ei mäleta. Loodan, et
Viru-Nigula Hariduse Seltsi
poolt ettevalmistatud pinnas
hakkab andma head toitu
igale seemnele, mis sellesse
kukub.

Lisaks
olete
aktiivne
orienteeruja. Millised on
põnevaimad orienteerumismatkad senini olnud?
Mis teeb orienteerumise
põnevaks ja toredaks?
Armastan mõelda, et olen
sõlminud lepingu loodusvaimudega, keda aeg-ajalt
külastamas käin. Vastutasuks kingivad nemad mulle
energiat ja elamusi, mis toidavad hinge ja keha. Olen
läbi teinud päris ekstreemseid seiklusi oma orienteerumiste jooksul: vööni
haisvas roostikus sumanud
ja maa-aluses tunnelis ekselnud, millest väljudes olen
tundnud „elu hinda“. Seni ei
ole ma veel ennast proovile
pannud üle 8-tunnisel rogainil. Sel aastal aga on plaanis
osaleda Lätis 24 tundi kestval seiklusel.
Orienteerumine on väga
atraktiivne spordiala, millesse kiindusin juba koolipõlves.
Seepärast
ei
kõhelnud ma hetkegi, kui
pakkusin välja kogukondlikud orienteerumispäevad
selleks kogukonnaürituseks,
mille korraldamine oli raamatu trükkimise eelduseks.
Osalejad said tõesti põhjalikult tutvuda koduvalla külade ajaloo ja elu-olu ning
looduslikult
eripalgeliste
paikadega, nautida liikumist
päikeses, tuules, vihmas
ja lumes. Samuti sai tunda
enamikes kohtades küla-

Ene Ehrenpreis (paremal) koos presidendiga. Foto: erakogu

rahva sooja suhtumist tervisepäevalistesse. See mäng
liitis mingi osa inimesi ühtseks pereks, kellest mõeldes
tean, et nad on kodukandi
oma südamesse võtnud.
Neid mänge ette valmistades olen sageli rännanud
saja aasta taha, lugenud
vanu dokumente ja ajalehti,
avastanud mõndagi põnevat,
mis kuskil kauges metsanurgas kunagi juhtunud on.
Kivikühmulised põllulapid
on tänaseks muudetud otsatuteks siledateks viljaväljadeks, igiammuseid metsaradu võib vaevu aimata.
Kuna vahepeal valla piirid
laienesid, ootab ees veel kodulooline tervisepäev viies
külas endises Aseri vallas.
Loodan, et neile, kes osalevad, sammal niipea selga ei
kasva.
Kokkuvõtteks kuulub suur
tunnustus kogu meie koduloolembesele rahvale, elurõõmsatele ja teotahtelistele
inimestele. Suur tänu kõigile mõttekaaslastele ja kaasalööjatele.
KAIE AJA

Olete väga suure osa oma
elust pühendanud koorilaulule. Mis on see, mis
Teid selle juures võlub?
Kundas on koorilauluga
tegeldud enne mind ja kindlasti tehakse seda ka edaspidi. Minu ema laulis naiskooris ja mina koolikoorides.
Olen olnud mudilas-, laste-,
sega- ja naiskoori ning viimased kolm aastat ka poistekoori dirigent.
Valisin elukutseks muusikaõpetaja. Tol ajal oli
lisaerialaks orkestri- või
koorijuhtimine. Mina valisin koorilaulu. Tulin tööle
Kunda kooli 1978. aasta
sügisel ja tahtsin kindlasti
luua naiskooori, kuna lõpueksami sooritasin just
selle kooriliigiga. Kohe
tekkisid ka mudilas- ja lastekoor. Kaks aastat hiljem
hakkasin juhendama Kunda
klubis Laululustijate ringi.
Seal on toredad lauluhuvilised praegugi, kuigi neid on
vähe alles jäänud. Aeg teeb
oma töö.
Esimene laulupidu, kus
minu juhendatud nais- ja

lastekoor osalesid, oli 1980.
aasta üldlaulupidu. Mudilaskoorid liitusid koolinoorte laulupeoga 1994. aastal
ja meie koor jõudis suurele
peole viis aastat hiljem.
Märkasin 15 aastat tagasi
televisioonis naistepäevaüritusel oma koori tüdrukuid laulmas vabariiklikus
lastekooris Estonia laval ja
minu koorilaulja esines solistina.... No mis saab veel
suurem rõõm olla! Minu
koorilapsed on lisaks vabariiklikule lastekoorile laulnud ka Virumaa Tütarlastekooris. Kuus aastat olen
olnud selle dirigent. Tüdrukud on väga huvitatud festivalidel osalemisest ja reisimisest. Need koorid on oma
tasemelt erakordselt head
ja seal käivad suurepärased
lauluhuvilised lapsed üle
Eesti.
Mulle tuli mõned aastad
tagasi meilile kiri Tartu Ülikoolist. Tänati nende suurepäraste neidude laulma
õpetamise eest, kes liitusid
Tartu Ülikooli naiskooriga, ja paluti jätkuvalt saata
häid lauljaid. Koorilauluga
on seotud paljud minu õpilased, kolleegid, sõbrad ja
lihtsalt vahvad lauljad.
Kirjeldage eredaimat kogemust või mälestust seoses kooride juhendamisega.
Eredaim kogemus on mul
2009. aasta laulupeost ÜhesHingamine. Seistes ühendkooridega laulukaare all, oli
minu kõrval lühemat kasvu
eakam naisterahvas. Mulle
tundus, et ta oli üle 80 aasta
vana. Seal me siis seisime ja
laulsime ja kui laulud olid
lauldud, vaatas ta minu poole ja lausus: „Teie kõrval oli
väga hea laulda. Kohtume
viie aasta pärast.” Kui ma
seda meenutan, lähevad mul
silmad märjaks tundest, mis
tema kõrval lauldes sain, ja
mulle öeldud sõnadest. Vanus ei ole piiriks, see on eriline kihk tulla, olla ja nautida ühes laulmist. Kes pole
laulukaare all seisnud õlg
õla kõrval, ei suudagi mõista tunnet, mis mind ikka ja
jälle ajendab koore juhatama ja laulupeole drillima.
Kõik ei ole alati nii ilus,
kui paistab. On lapsi, kes
ei soovi laulda, kuigi on
imeilusa häälega. Tuleb ette
ka vanemaid, kes kirjutavad
mulle, et nende laps ei taha
koorilaulus osaleda. Ometi
istuvad samad õpilased ukse
taga ja ootavad tunni lõppu,
et kohtuda oma sõpradega.
Loomulikult on igal inimesel oma valikud. Olen väga
tänulik kõikidele tüdrukutele ja poistele, kes veavad
koos minuga lauluvankrit, mida vajan mina, vajab
meie kool ja kogu Eestimaa
laulupidude traditsioon.
Olen siiralt tänulik ja sooviksin väga, et Kundasse
tuleks noor ning hakkaja
koorijuht, kes ei laseks tavalistel taidluskooridel välja
surra.
Lõpetan lausega, mida
olen alati öelnud: „Kui laulab eesti naine, siis laulab
kogu Eestimaa!”
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TASUB TEADA
Kokkuvõte eriolukorra
meetmetest seisuga 16. märts

Vabariigi Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra, mis kehtib 1. maini 2020,
kui valitsus ei otsusta teisiti. Eriolukorra meetmete rakendamise eesmärk on koroonaviiruse leviku tõkestamine.
Kujunenud olukorda, kehtestatud meetmeid ja piirangute
pikendamise vajadust hinnatakse uuesti iga kahe nädala
järel.
Eriolukorra meetmena on keelatud kõik avalikud kogunemised, kõik koolid on viidud üle kaugõppele, peatatud
on huvitegevus ja huvihariduse andmine. Suletud on kultuuriasutused, päevakeskused, laste mängutoad, ööklubid,
noortekeskused, avalikud saunad, spaad, ujulad, veekeskused, jõusaalid, spordiklubid ja -keskused. Keelatud on
teatrietenduste, kontsertide, konverentside ning spordi- ja
kultuuriürituste korraldamine. Sotsiaalhoolekandeasutustes, haiglates ja kinnipidamisasutustes on kehtestatud külastuskeeld ning saartel (Saaremaa, Muhumaa, Hiiumaa,
Vormsi, Kihnu ja Ruhnu) liikumispiirangud. Ajutiselt on
taastatud kogu riigipiiril piirikontroll ning piiratud on Eestisse sisenemine. Liikumisvabaduse piirang on kehtestatud huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn – Stockholm – Tallinn.
Välisministeerium soovitab tungivalt, et inimesed, kes
saabuvad Eestisse riskipiirkondadest, jääksid 14 päevaks
koju või isolatsiooni. Samuti mitte plaanida lähikuudeks
puhkusereise, lähetusi ja õppereise välisriikidesse ning
juba planeeritud välislähetused tühistada. Seoses koroonaviiruse levikuga sulgevad riigid järjest piire välismaalastele. 16. märtsiks oli viirus levinud 156 riigis ning haigestunud üle 170 000 inimese, sh Eestis 205.

Koroonaviiruse sümptomid,
levimine ja käitumisjuhised

• Koroonaviiruse sümptomid sarnanevad gripi omadega:
palavik 38 kraadi, kuiv köha ja hingamisraskused, kogeda
võib tavapärasest viirushaigusest tugevamat õhupuudust.
Erilist tähelepanu tuleb sümptomitele pöörata, kui oled 14
päeva jooksul reisinud välisriikides või vahetult kokku puutunud viiruse kandjaga.
• Kriisipiirkonnast tulles jälgi tervist 14 päeva jooksul.
Võimalusel püsi kodus ja väldi kohtumisi teiste inimestega.
• Karantiinis olles / kodus töötades: pea meeles, et teed
sellega ühiskonnale teene. Püsi aktiivne, loo igapäevarutiinid, kasuta suhtlemiseks digikanaleid.
• Viirus levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu aevastamisel või köhimisel, aga ka saastunud käte vahendusel.
Peamiselt toimub see lähedasel kontaktil nakkuskahtlase
inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid,
eelkõige köha, aga ka kontaktpindade kaudu.
• Viiruse inkubatsiooniperiood kestab umbes 2-14 päeva,
keskeltläbi viis päeva.
• Kui esineb vähemalt üks sümptomitest ja kahtlustad koroonaviirust, helista oma perearstile või perearsti nõuandetelefonile 1220 või +372 6346 630.
• Seisundi halvenemisel helista hädaabinumbril 112. Maini kindlasti koroonaviiruse kahtlust.
• Kui üks pereliige on koroonaviirusega kodus, siis peavad ka teised pereliikmed vähemalt 14 päevaks koju jääma,
kuna nad on vahetult haigega kokku puutunud.
• Toidu ja tarbekaupade soetamiseks palu abi lähedastelt
või vallavalitsusest. Varu toiduaineid, mis võimaldavad toituda mitmekesiselt.
• Varu koju ravimid, mida võid vajada ootamatu haigestumise puhul (näiteks valuvaigistid, palavikualandajad, seedehäirete ravimid, külmetus- ja allergiavastased ravimid,
põletusvastane vahend jne).
• Koroonaviiruste põhjustatud nakkuse esmaseks ennetusmeetmeks on hea kätehügieeni jälgimine ehk käte sage
pesemine vee ja seebiga ning avalikes kohtades alkoholipõhise käte desinﬁtseerimisvahendi kasutamine.
• Igapäevased tegevused haiguse leviku ennetamiseks nii
töökohtades kui vajadusel ka kodus peaksid hõlmama sageli kasutatavate ruumide, esemete ning tihti puudutatavate pindade, nagu näiteks laudade, käsipuude, ukselinkide,
lülitite ja tualettruumide pindade puhastamist tavapäraste
majapidamises kasutatavate puhastus- ja desinﬁtseerimisvahenditega. Ruume peaks kindlasti ka piisavalt õhutama.
Vältida tuleb pesemata kätega näopiirkonna puudutamist,
sest haiguse levimiseks piisab pisikutega kaetud eseme
puudutamisest ning seejärel oma silmade, nina või suu puudutamisest.
• Korralik puhkus ja uni annavad organismisile võimaluse
taastuda ja suurendavad organismi loomulikku kaitsevõimet.
• Kindlasti on vaja tagada piisav D-vitamiini kogus organismis ja tarbida C-vitamiinirikkaid toite. Küüslauk, ingver,
sidrun, astelpaju, mesi – need on kõige looduslikumad viisid kaitsevõime tugevdamiseks ja viirushaigustega võitlemiseks.
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Valige oma külale
huvikaitsja!

K

odanikuaktiivsus
vallas
on
seni väljendunud
peamiselt
sotsiaalmeedias ja avalikel
koosolekutel osalemises.
Kaasamis- ja arutelukoosolekutest osavõtt on küll
suurem kui enne ühinemist, kuid siiski jäänud
seni veel suhteliselt tagasihoidlikuks. Selleks, et
kodanikuaktiivsus vallas
omandaks piisava jõu, mis
aitab kaasa eelkõige külade, aga seeläbi ka valla
arengule, on vallavolikogu
vastu võtnud külavanemate statuudi. See loob võimaluse oma huvide kaitseks valla kõigi 43 küla
elanikele.
Pärast külavanemate valimist on vallavalitsusel
plaan anda külade huvide
eest seisjatele ka selleks
vajalikud teadmised (korraldada
külavanematele
koolitus) ning kuidagi seda
aktiivsust koordineerida
(luua külavanemate kogu).
Vajalik informatsioon, sh
külade probleemid peavad
jõudma külavanemate kaudu vallamajja ja sealt tagasi – oluline on kahepoolne
infoliikumine ja koostöö
probleemide lahendamisel.
Külajuttude tasemel, tihti
moonutatud kujul saadud
infoga tegelemine ei anna
soovitud tulemusi, vaid
tekitab pigem ülearuseid
pingeid ja arusaamatusi.
Seetõttu on külavanematel
suur roll olla eelkõige just
kõneisikuks ja infovahendajaks. Mida suuremaks
kohalikud omavalitsused
kasvavad, seda olulisemaks muutub külavanemate roll kogukonnas.
Loodetavasti on meie
tulevased
külavanemad
asjalikud inimesed, tänu
kellele muutub eri piirkondades elavate inimeste hääl nüüdsest paremini
kuuldavaks.
VNVT

KÜLAVANEM
…on ühe või mitme küla ühendaja, hoidja ja edendaja, kes juhindub külaelanike ühistest seisukohtadest,
koordineerib ja aitab korraldada küla ühistegevusi ning
ellu viia ühisprojekte.
KÜLAVANEMAKS SOBIB:
•18-aastane teovõimeline isik;
•rahvastikuregistrijärgne Viru-Nigula valla elanik;
•kehtiva kriminaalkaristuseta isik.
KÜLAVANEMAL ON ÕIGUS:
•esindada külaelanikke omavalitsuses, riigiasutustes ja
muudes institutsioonides;
•kutsuda kokku küla koosolekuid ja algatada lahendamiseks külaelu küsimusi;
•teha ettepanekuid külaelanike huve puudutavate küsimuste arutamiseks kohalikus omavalitsuses, avaldada
arvamust ja pakkuda lahendusi küla probleemide lahendamiseks;
•korraldada küla arengukava koostamist ja elluviimist;
•saada omavalitsuselt oma tegevuseks ja ülesannete
täitmiseks vajalikku teavet;
• teha algatusi vallavolikogu või -valitsuse õigusaktide
vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks;
•osaleda algatuse arutelus vallavalitsuses, -volikogus
ning komisjonides;
•juhtida külas tähelepanu heakorda, avalikku käitumist
jms puudutavatele probleemidele ning teha sellekohaseid märkusi;
•jälgida külas loodusressursside säästlikku kasutamist
ning sekkuda vajadusel;
•saada vallavalitsuselt/volikogult/volikogu komisjonilt
teavet tema poolt esindatavat küla puudutavate küsimuste lahendamise käigust.
KÜLAVANEM KOHUSTUB:
•tegutsema küla esindaja ja ametliku kontaktisikuna;
•organiseerima külas ühistegevust, toetama külaelanike
omaalgatusvõimet ning ärgitama külaelanikke koostööle;
•edastama külaelanike ühised soovid ja ettepanekud vajalikele institutsioonidele;
•võimaldama külaelanikele mõeldud informatsiooni
kättesaamist;
•teavitama omavalitsust küla probleemidest;
•aitama organiseerida töid õnnetusjuhtumite ja eriolukordade lahendamisel;
• esitama aruande ametiasutusele oma ja külaelanike
eelneva aasta tegevuse kohta;
• tegema koostööd erinevate asutustega küla eluga
seonduvate küsimuste lahendamiseks;
• tagama küla puudutava dokumentatsiooni säilimise;
• tegema koostööd külas tegutsevate organisatsioonidega ning kaasama neid külavanema tööga seotud tegevustesse.
Allikas: Viru-Nigula Vallavolikogu 31.10.2019
määrus nr 69 „Viru-Nigula valla külavanema statuut“

Külavanem tegutseb selle nimel,
et elu külas oleks järjest parem

P

äris mitmel korral olen
tabanud
kaasvestleja pilgus teatud sorti
imestust, kui mainin, et olen
lisaks muule ka külavanem.
Eks see imestus on mõistetav, sest külavanemat loodetakse traditsiooniliselt leida
pigem maalähedaste tööde-toimetuste juurest.
Meil Raplamaal on külavanemate seltskond kirju:
oleme väga erineva taustaga. Meie hulgas on endiseid
ministreid, kooliõpetajaid,
kohtusekretäre,
põliseid
põllumehi, ehitajaid, juriste,
pensionäre, koduperenaisi –
seega peaaegu kõigi ametite
esindajaid.
Kuigi kõik teadaolevad
rahvastiku rännete trendid
näitavad, et enamik inimesi suunduvad järjest suurematesse linnadesse ja tõmbekeskustesse, tegutsevad
külavanemad selle nimel,
et igas külas oleks elu võimalikult parem. Et teaksime ja tunneksime üleaedset
ning maal elamisega seotud
„rõõmud“ saaksid positiivselt lahendatud.
Eeltoodu tõttu hoiame
pöialt ka kõigile nendele
valdadele, kus on värskelt
vastu võetud kehtiv külavanema statuut ja kus külaelanikel on nüüdsest võimalik
külavanemat valida.
Hea meelega oleme vajadusel valmis oma teadmisi
ja kogemusi ka Viru-Nigula
valla küladele ja külavanematele jagama. Ühtlasi loodame, et Viru-Nigula valla
uus külavanemate statuut

ärgitab kõiki valla külasid
endile ärksat esindajat külavanemaks valima.
Maaelu kvaliteet sõltub
teadaolevalt mitmest olulisest kriteeriumist, mille
hulka kuulub ka see, kui
heades suhetes oleme oma
naabritega ja kui hästi ning
heaperemehelikult
oskab
vald piiratud ressurssidega
majandada.
Külas naabrussuhete heal
tasemel hoidmise kui ka
vallavara parema kasutuse
heaks saavad külavanemad
palju ära teha. Eelkõige on
oluline vahendada infot
küla vajaduste ja külarahva
tähelepanekute kohta vallale ning ka vastupidi vallalt külale. Kindlasti ei suju
piiratud ressursside korral
kõik kohe kõige paremini.
Kui aga valla ja küla koostöömudel läbi mõelda ning
vajalikke tegevusi koos planeerida, on kõik võimalik.
Raplamaa erinevates valdades on ühel või teisel
viisil korraldatud külade
ja valla esindajate ühised
ümarlauad. Rapla vallas toimuvad sellised ümarlauad
vallavanema juures sagedusega kord kvartalis. Nendel
ümarlaudadel toimub info
vahetamine vallavalitsuse
tegevuse ja külade tegevuse
kohta. Mõnikord võib ümarlaudadel kohata ka kirglikke
sõnavõtte ja eriarvamusi,
kui arutlusele tuleb näiteks
kevadine teede seisukord
või teehoolduskavas planeeritud remondi järjekord.
Valdavalt saavad aga prob-

leemid konstruktiivse ja rahuliku lahenduse.
Võib ju küsida, et miks
peab infovahetus vallaga
üldse toimuma külavanema
kaudu. Miks ei võiks külaelu eest vedada näiteks külaselts?
Paljudes külades tegutsevadki koos nii külavanem
kui ka külaselts. Külavanema oskused, jõud, jaks
ja teadmised ei pruugi olla
piisavad, et üksi kogu koormat kanda. Seega on alati
mõistlik just koos toimetada ja omavahel ülesandeid
jagada.
Arvestada tuleb ka sellega, et külaselts ei pruugi
esindada kõigi huve, sest
seltsi liikmete ja kõigi külaelanike huvid ei pruugi
alati kattuda. Külavanem
aga ei saa arvestada üksnes
ühe kildkonnaga, vaid peab
arvestama küla kui terviku
vajaduste ja huvidega.
Tugevatel kogukondadel
on alati olnud tugev külavanem, kes on valitud ja
võimeline vajalikku infot
vallamaja ja küla vahel vahendama ning kõigi külaelanike ühiste huvide eest seisma. Kehtiva statuudi alusel
valitud külavanemal on ka
lihtsam oma külarahva eest
seista, sest tema volitused
on seaduse (KOKS) ja külavanema statuudiga tagatud.
Ants Kuningas
Rapla valla Kuusiku ja
Iira külade külavanem

VALLAVALITSUS

Vallavalitsuse 6. veebruari istungi kokkuvõte
OTSUSTATI:

• kinnitada Viru-Nigula Sotsiaalhoolekande Keskuse osutatavate teenuste hinnakiri;
• kinnitada 2020. aasta tegevusalade eelarved ja nende täitmise eest vastutavad isikud;
• kinnitada Viru-Nigula Kultuurikeskuse
ja Viru-Nigula Avatud Noortekeskuse hinnakiri;
• anda tasuta kasutusse vallavara;
MTÜ Aseri Power esitas sooviavalduse
Aseri Rahvamaja tantsusaali tasuta kasutamiseks lastele, noortele ja täiskasvanutele
mõeldud huviringide (käsitöö, aktiivsed
tegevused) läbiviimiseks. Kuna kavandatavad tegevused on suunatud Viru-Nigula
valla kodanikele ja on neile tasuta ning huviringid mitmekesistavad muuhulgas Ase-

ri kultuuripilti, pakkudes vallakodanikele
laiemaid võimalusi kvaliteetse vaba aja
sisustamiseks, on ruumide tasuta kasutusse
andmine põhjendatud.
• anda tasuta kasutusse vallavara;
Vallakodanik XX on vallavalitsusele esitatud avalduses soovinud tasuta kasutada
Aseri Rahvamaja kinoruumi statsionaarse
heli- ning videostuudio rajamiseks. Soovitud ruum ei ole hetkel aktiivses kasutuses
ning seisab tühjalt. Pakutud tegevused mitmekesistavad muuhulgas Aseri kultuuripilti, pakkudes vallakodanikele laiemaid võimalusi kvaliteetse vaba aja sisustamiseks.
• anda tasuta kasutusse vallavara;
Kodanik XX on vallavalitsusele esitatud
avalduses soovinud tasuta kasutada Aseri
Rahvamaja II korruse hoiuruumi, et alustada seal maaliringi tegevusega. Soovitud

ruum ei ole hetkel aktiivses kasutuses ning
seisab tühjalt. Pakutud tegevused mitmekesistavad muuhulgas Aseri kultuuripilti,
pakkudes vallakodanikele laiemaid võimalusi kvaliteetse vaba aja sisustamiseks.
• seada isiklik kasutusõigus;
Elektrilevi OÜ esitas vallavalitsusele
avalduse kolme Viru-Nigula valla munitsipaalomandis oleva kinnistu (Aseri alevikus Tehase tn 8, Kesktänav 6, Keskpõik
1) koormamiseks isikliku kasutusõigusega
Elektrilevi OÜ kasuks.
• kinnitada hajaasustuse programmi 2019.
aasta vooru toetuse kasutamise aruanne;
• väljastada ehitusluba Viru-Nigula vallas Kunda linnas Astangu tn 27 üksikelamu
ehitamiseks;
• väljastada ehitusluba Viru-Nigula vallas
Kunda linnas kaugküttetorustike rekonstrueerimiseks;
• kinnitada riigihanke „Viru-Nigula valla
koolides õpikeskkonna ja -vahendite soe-

tamine hariduslike erivajadustega õpilaste
integreerimiseks (IT-vahendid ja korktahvel)“ tulemused;
• kinnitada riigihanke „Viru-Nigula vallavalitsuse hallatavatele objektidele ventilatsioonisüsteemide tehnohooldustööde
tellimine“ edukas pakkuja ja sõlmida hankeleping;
• lõpetada riigihanke „Lääne-Viru kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu teostamine“ hankemenetlus;
• kinnitada riigihanke „Mootorkütuse ostmine 2020-2021“ tulemused;
• kinnitada riigihanke „Elektrienergia
ostmine raamlepingu alusel perioodiks
2020-2022“ tulemused;
• eraldada Viru-Nigula valla 2020. aasta
eelarvest MTÜ-dele toetussummad;
• kinnitada Viru-Nigula valla 2020. aasta
hankeplaan.

Märts 2020

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA

Viru-Nigula valla 2020. aasta eelarvest eraldati
mittetulundusühingutele alljärgnevad toetused:
TABEL 1. ÜRITUSTE KORRALDAMISE TOETUSED 1. TAOTLUSVOORUST
REGISTRI-KOOD MTÜ NIMI
ÜRITUS

80190026

Kõrtsialuse Küla Selts

80343151
80342832
80258149
80138020

Spordiklubi Running
Spordiklubi Team Yong
Viru-Nigula Motoklubi
Viru-Nigula Spordiklubi

Soome Myrskyla valla Kartanonmäki külaseltsi
vastuvõtt Kõrtsialusel
21. Viru-Nigula rahvajooks
Kunda Taekwondo Open 2020
Viru-Nigula Punnvõrr 2020
Viru-Nigula jäähoki turniir

KOKKU

TEATED

Kohaliku omaalgatuse
programmi kevadine
taotlusvoor on avatud

TOETUSE
SUMMA 2020

Alates 01.03.2020 on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadine taotlusvoor.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja
püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:
Meede 1 - kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna
identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
Maksimaalne toetussumma meetmesse 1 esitatud projekti kohta on 2500 eurot.
Meede 2 - elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide
rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Maksimaalne toetussumma
meetmesse 2 esitatud projekti kohta on 4000 eurot.
Toetusi saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei
osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.
Taotlus tuleb esitada elektrooniliselt Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule e-posti aadressil moonika.aruvainu@
virol.ee hiljemalt 1. aprill 2020 kell 16.30.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid
ning taotluse koostamise juhendid on üleval Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu kodulehel https://www.virol.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm
Lisainfo programmi kohta: Moonika Aruvainu, Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu arendus- ja väliskoostööspetsialist, tel: 3250115 või 524 3927

300 €
500 €
500 €
500 €
250 €

2 050 €

TABEL 2. PROJEKTIPÕHISED TOETUSED 1. TAOTLUSVOORUST

REGISTRI-KOOD MTÜ NIMI

PROJEKT

TOETUSE
SUMMA 2020

80189158

Kunda Küla- Õhksoojuspumpade 446,64 €
selts
soetamine

80289380

Kunda Kul- Esinemisrõivaste 1000 €
tuuriselts
soetamine

80183701

Mahu
selts

Küla- Hoone rekonstruee- 6950,50 €
rimine

KOKKU

LISAINFO
Toetada elektritööde kulu katmist.
Kunda Küla selts sai toetust KOP
programmist.
Toetada rahvatantsurühma „Kõkutajad“ esinemisrõivaste soetamist.
MTÜ sai toetust KULKA Lääne-Virumaa ekspertgrupilt.
Toetada Mahu Külaseltsi MTÜ kasutuses oleva hoone rekonstrueerimist.
Mahu Külaselts sai MTÜ Partnerid kaudu LEADERi meetmest 1.1
Elukeskkonna investeeringud (taotlusperiood 01.10.2018-05.10.2018)
toetuse Mahu Külaseltsi maja rekonstrueerimiseks (IV etapp).

8397,14 €

TABEL 3. TEGEVUSTOETUSE 1. TAOTLUSVOORUST

REGISTRI-KOOD

MTÜ NIMI

TOETUSE SUMMA 2020

80356877
80061300
80183598
80209398
80189158
80190026
80369245
80183701
80038407
80367246
80258497
80311168
80145310
80343151
80342832
80368441
80189514
80258149
80138020

Aasukalda Maa ja Merepäästekomando
Aseri Spordiklubi
Berega
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Viru-Nigula Kogudus
Kunda Külaselts
Kõrtsialuse Küla Selts
LTK Viru-Nigula
Mahu Külaselts
Rahvaspordiklubi sPORTKUNDA
Rannu Külaselts
Sidecar Racing
SK White Wolf
Slaavi ühing Läte
Spordiklubi Running
Spordiklubi Team Yong
VANADI ART
Viru-Nigula Hariduse Selts
Viru-Nigula Motoklubi
Viru-Nigula Spordiklubi

320 €
2 000 €
240 €
320 €
1 905 €
1 500 €
1 500 €
1 845 €
4 000 €
1 200 €
1 760 €
3 500 €
500 €
570 €
8 200 €
250 €
320 €
300 €
600 €

KOKKU

30 830 €

KredEx võtab vastu lasterikaste
perede kodutoetuse taotlusi
Taotlusvoor on avatud kuni 20.04.2020
Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele, kus
kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud)
last ja kes moodustavad ühise leibkonna. Toetussumma
on kuni 10 000 eurot. Kolme- ja neljalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust eraldatud, saab
teistkordselt toetust taotleda 5000 eurot. Viie- ja enamalapseline pere, kellele on eelnevalt ühe korra kodutoetust
eraldatud, saab teistkordselt taotleda 10 000 eurot.
Rohkem infot ww.kredex.ee või kodutoetuse halduritelt Kersti Saar tel 667 4109, Anu Holmberg tel 667
4110, Aire Oolup tel 667 4120. Kodutoetuse e-posti on
toetused@kredex.ee

DETSEMBER 2017

Head vallaelanikud!
VÄLJAANDJA:
Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107.
http://viru-nigula.ee
TRÜKIKODA: Printall AS
Austatud vallaelanik!
TIRAAŽ: 2000
TOIMETAJA: Lili Lillepea
KÜLJENDUS: Ajakirjastus OÜ
REKLAAMI
TELLIMINE:
reklaam@viru-nigula.ee
Uue vallavalitsuse
kinnitamine
LOE INTERNETIST: http://viru-nigula.ee/ajaleht-2020
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.

• kooskõlastada volikogu otsuse eelnõu
„Nõusoleku andmine rahalise kohustuse
võtmiseks“;
Käesoleval aastal lõpevad liisingulepingud kahel Viru-Nigula valla majanduskeskuse kasutuses oleval sõidukil ja ühel
vallavalitsuse sotsiaalosakonna kasutuses
oleval sõidukil. Mõistlik on soetada majanduskeskusele kastiga 5-7-kohalised väikeveoautod täismassiga kuni 3,5 t, millest
üks jääks Kunda grupi ja teine Viru-Nigula
grupi kasutusse.
• võõrandada vallavara kirjaliku enampakkumise korras;

Võõrandada kirjalikul enampakkumisel
Viru-Nigula vallale kuuluv vara: korteriomand Mäe tn 15 korter 58, Kunda linn, Viru-Nigula vald, alghinnaga 2000,00 eurot;
korteriomand Mäe tn 21 korter 8, Kunda
linn, Viru-Nigula vald, alghinnaga 300,00
eurot; kinnistu Pada koolimaja, Pada-Aruküla küla, Viru-Nigula vald, alghinnaga 12
500,00 eurot. Korteriomandid võõrandatakse kõikide korteris asuvate ja korteriomandi kasutuses olevas keldriboksis olevate asjadega. Enampakkumise tähtaeg 6.
märts 2020 kell 14.
• anda tasuta kasutusse vallavara;
Naiskodukaitse Viru-Nigula jaoskond

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!

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.

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!

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
Meelis Parijõgi, aseesimees
Raivo Heinmets,
majanduskomisjoni esimees Raivo Heinmets, ase-

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 Omavalitsuste Liidus volikogu
esimees Riho Kutsar (pildil)
ja vallavanem Einar Vallbaum ning nende asendajad

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

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

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

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

Soovin kõigile ilusat ja
rahulikku jõuluaega ning
soovide täitumist uuel
aastal!

MAJANDUSKOMISJON

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

Tänan kõiki valijaid, kes
valimistel osalesid, sealhulgas ka neid, kes mind valisid!

RIHO KUTSAR

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

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

Otsustega saab tutvuda Viru-Nigula valla kodulehel
https://viru-nigula.ee/istungid

Vallavalitsuse 20. veebruari istungi kokkuvõte

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

Riho Kutsar, vallavolikogu esimees,

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

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

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

VALLAVALITSUS

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

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

Kontakt:
Aadress: Kasemäe 19, 44107 Kunda
Üldtelefon: +372 325 5960
Facebook: /virunigulavald

V

OTSUSTATI:

5

on vallavalitsusele esitatud avalduses soovinud tasuta kasutada Kunda Linna Klubi
ruume 29. mail 2020, et tähistada Naiskodukaitse Viru ringkonna 95. aastapäeva
ning Viru ringkonna Viru-Nigula jaoskonna 10. aastapäeva.
• maksta toetust huvihariduse ja huvitegevuse vahenditest;
Viis lapsevanemat on esitanud vallavalitsusele taotlused, et saada toetust laste osalemiseks Virumaa Tütarlastekoori lauljana
02.-07.05.2020 Itaalias toimuval konkursil
„Queen of Adriatic Sea Choral Festival and
Competition“.
• kinnitada Viru-Nigula valla 2019. aasta
eelarvest MTÜ-dele eraldatud toetuste aruanded;
• jagada Sadama tee katastriüksused ja

FOTO: MEELI EELMAA

on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

määrata uutele katastriüksustele sihtotstarbed;
• kinnitada hajaasustuse programmi 2019.
aasta vooru toetuse kasutamise aruanne;
• väljastada ehitusluba Viru-Nigula vallas
Aseriaru külas Tiigi päikesepaneel 1 - 10
päikeseelektrijaamade rajamiseks;
• kinnitada riigihanke „Viru-Nigula valla
kergliiklusteede projekteerimine“ menetluse tulemused;
• muuta
Viru-Nigula
Vallavalitsuse
21.03.2019 määrust nr 9 „Õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord Viru-Nigula valla
munitsipaalkoolidesse“;
• muuta
Viru-Nigula
Vallavalitsuse
06.02.2020 korralduse nr 20 „2020. aasta
tegevusalade eelarvete ja nende täitmise
eest vastutavate isikute kinnitamine“.
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Kunda Ühisgümnaasiumi õpilased olid
ainevõistlustel tublid ka veebruaris

pilased osalesid maakondlikul muusikaolümpiaaÕ
dil, samuti selgusid maakonna parimad gümnasistid
matemaatikas. Toome välja maakonnas vähemalt kümne

parema sekka jõudnud õpilased.
Elis Anete Saksman 7.b – maakondlik muusikaolümpiaad II koht, juhendaja Kaie Aja
Karoli Kool 7.b – maakondlik muusikaolümpiaad IV
koht, juhendaja Kaie Aja
Aron Hein 11. – maakondlik matemaatikaolümpiaad
IV-V koht, juhendaja Aale Kokk
Oliver Soomre 7.b – maakondlik muusikaolümpiaad
VI koht, juhendaja Kaie Aja
Alver Petuhov 11. – maakondlik ajaloo-olümpiaad VII
koht, juhendaja Olav Mäe
Egert Veski 7.b – maakondlik muusikaolümpiaad VII
koht, juhendaja Kaie Aja
Siiri Kokk 8.a – maakondlik muusikaolümpiaad VIII
koht, juhendaja Kaie Aja
Alari Aso 7.b – maakondlik muusikaolümpiaad IX
koht, juhendaja Kaie Aja
Kunda Ühisgümnaasiumis viidi läbi maakonna koolide 3x3 korvpallivõistlused. Kõige edukamalt läbisid
võistluse Rauno Saar, Mihkel Mägi, Ivan Fedorov ja
Madis Järvepere-Luik, kes võitsid oma vanuserühmas
kõik vastased. Gümnaasiumiastme võistkond koosseisus
Märt Ait, Alver Petuhov, Denis Takovenko ja Aron Hein
saavutasid oma vanuseastmes teise koha ning sama vanuseastme võistkond koosseisus Daniil Ruzevitš, David
Olenevitš ja Martin Lehmus tuli kolmandaks. 6.-7. klassi esindus lõpetas kolmandana (Alari Aso, Eric Ehand,
Rihhard Vodja, Aleks Lehmus). Kõige nooremas (kuni
5. klass) vanuseastmes saavutas meie kooli võistkond
(Kert Vahesalu, Armin Puškin, Kert Sukamägi, Martin
Tsõganov) kolmanda koha. Tütarlastest võitis 10. klass
(Kaidi Jagant, Kristiina Küngas, Veronika Jakovleva),
kes otsustavas kohtumises oli lisaajal parem 7. klassist
(Kairi Jagant, Karoli Kool, Elis Anete Saksman, Amelia
Petrov).
Tunnustame ja täname kõiki osalejaid ja nende juhendajaid! Loodame rõõmustada tublide tulemuste üle ka
aprillis, sest peagi on ukse ees maakondlik kirjandivõistlus, Elis Anete Saksman pääses muusikaolümpiaadi vabariiklikku vooru ning hulk õpilasi (Säde Karja, Laura
Orgmets, Britte Karu, Kaspar Kokk, Nora Aron, Siiri
Kokk, Mihkel Mägi, Alver Petuhov, Aron Hein ja David
Olenevitš) pääses nutispordi Põhja-Eesti piirkonna ﬁnaali. Hoiame pöialt!
Kristi Aron
Kunda Ühisgümnaasiumi direktor

Hea Viru-Nigula valla põhikoolide lõpetaja!
Tule Kunda Ühisgümnaasiumisse keskharidust omandama. Pakume
klassikalist gümnaasiumiharidust: rõhk on eesti keele, matemaatika ja
A-võõrkeele omandamisel.
Valikkursustest pakume:
• rakenduste loomine ja programmeerimise alused
• 3D modelleerimine
• veebirakendused õppetöös
• logistika
• joonestamine
• soome keel ja kultuur
• inglise ärikeel
• majandusmatemaatika
• majandus- ja ettevõtlusõpe
• riigikaitse, praktiline õpe välilaagris
Õpilastel on valikkursuse raames võimalus omandada B-kategooria
autojuhiload. Sind ootavad suurepärased sportimisvõimalused ja lai
valik huvitegevusi!
Avalduste esitamise tähtaeg 5. aprill (arendusjuht@kundakool.ee või
paberkandjal kooli kantseleisse). Avalduse vorm ja sisseastumisinfo
on kättesaadav kooli kodulehel (kundakool.ee). Küsimuste korral
helista 32 21 248.

Rahvajutte pilgeni täis
Kunda Ühisgümnaasium

Emakeelenädal tuli sel aastal Kunda kooli teisiti. Ikka
ja alati on eesti keele õpetajad varakult pinges: keda
kutsuda emakeelepäeva puhul kooli esinema, et lapsed
saaksid huvitava, vaimu ja
meelt hariva kogemuse võrra rikkamaks.
Käesolev aasta on ühtlasi
ka rahvajutuaasta ning emakeelenädal asendus sel aastal rahvajutunädalaga, kuhu
kaasasime kogu koolipere.
Nimelt toimus veebruaris,
märtsi alguses ülekooliline
rahvajutu kirjutamise konkurss. Igas vanuses õpilased
kirjutasid muinasjutte lohedest, trollidest, möldripojast, pagarist, rebasest, hundist, jänesest, küla tabanud
needusest, Kunda kummitusest. Muistendid selgitasid,
kuidas on tekkinud ikkagi
Lammasmägi, Kronkskallas, miks kannavad külad
just sellist nime, miks koer
jäneseid ei salli, kuidas
tekkisid võililled, kuidas
tuttpütt endale tuti sai….
Loetelu jätkata oleks liig
ajamahukas. Küll aga saab
huviline meie kooli II korruse stendidelt neid vahvaid
jutte ise lugeda. Lõimisime
rahvajutte ka kunstitundi:
õpetaja Ruti juhendamisel
illustreerisid õpilased tundides oma loodud rahvajutud,
millest sündis näitus.
Traditsiooniliselt
avab
iga-aastase emakeelenädala teemakohane kuldvillak,
mida on korraldatud küll
oma 15 aastat! Õpilased
said teadmisi proovile panna nii kirjanduse, juubelite,
rahvajuttude, sõnavara, ﬁlmi ja teatri ning varia valdkonnast.
Teisipäeval külastas meie
kooli tuntud jutuvestja Piret
Päär koos rahvamuusik Kulno Malvaga. Tihti on nii, et
mõni teab palju lugusid,

Rahvajuttude illustratsioonid. Fotod: Maarika Veski

Jutuvestja Piret Päär koos rahvamuusik Kulno Malvaga.

aga ei oska neid edasi anda
ning vastupidi. Piret Päär
oskab seda kõike ﬁligraanse osavusega. Harjumatu oli
haudvaikses saalis olla, sest
õpilased kuulasid.
7. klassi õpilaste arvamusi: „Lood olid põnevad ja
tekkis tunne, et mis nüüd
edasi saab. Mul oli tihti selle naisega silmside. Pillionu
oli ka vahva. Lood panid
mõtlema tavaelule, kuna
olid sügavmõttelised.“
„Meile räägiti vanast ajast
ja jutustati lugusid, mida
oli väga põnev kuulda. Mu
lemmiklugu oli viimane.
Mängiti ka igasuguste inst-

rumentidega, mida oli väga
tore kuulata.“
„Minule meeldis. Jutud
olid põnevad ja õnneks sai
neid jutte kuulata vaikuses.
Mulle meeldis ka see mees,
kes mängis pilli mängis.
Viimane lugu oli lahe.“
8. klassi õpilased: „Jutuvestja Piret Pääri oli hea
kuulata. Tekkis selline lapsepõlvetunne, kui vanaema
mulle mingeid lugusid jutustas. Meeldis ka see, et ta
oskas igasse loosse mingi
mõttetera ära peita.“
„Mulle meeldis, kuidas
Piret Päär lugusid jutustas,
ta muutis kõik jutud põ-

nevaks. Meeldis ka Kulno
Malva pillimäng ja see, kuidas ta rahvajuttudele taustaks mängis. Ta rääkis pillidest väga huvitavalt. Ta ei
mänginud tavalisi pille, vaid
haruldasemaid, mida iga
päev ei näe, ja see meeldis
mulle. Kõige huvitavam oli
torupill.“
„Mulle meeldis väga tänane kokkusaamine. Õhkkond
oli väga hubane ja tore. Ma
arvan, et meie koolis võiks
selliseid üritusi rohkem
olla.“
Reedel toimus keelehommik, mil tähistasime saabuvat emakeelepäeva. Kooli
näitering on juba aastaid
südameasjaks võtnud keelehommikul emakeelepäeva
auks näidelda. Noored harrastajad kandsid ette Sulev
Olli rahvajutu ainetel loodud lühinäidendi „Samma
hiie lugu“.
Keelehommikul tänasime
parimaid rahvajutukirjutajaid ja teisi vahvate lugude
autoreid, samuti rahvajuttude joonistajaid. Jutuvõitjad
said tunda ülipõnevaid ja
närvilisi hetki, kui loosisime
iga vanuseastme võitjate
vahel välja ühe lugemispadja.
Vahel juhtub, et mõni
väike idee hakkab vägisi
suureks paisuma. Et seda
kõike teoks teha, kirjutasime Virumaa pärandkultuuri toetamise meetmesse
projekti „Vaimne kultuuripärand rannaviru juttudes,
muusikas, kunstis ja käsitöös“…… Just sellepärast
ongi Kunda Ühisgümnaasium rahvajuttudest tulvil.
Aitäh kõigile, kes nädala
õnnestumisele kaasa aitasid!
Maarika Veski
Kunda Ühisgümnaasiumi
emakeeleõpetaja

Kiidame Vasta Kooli tublisid õpilasi!
Vasta Kooli 3. klassi õpilane Angela Laidinen – Eesti
meistrivõistlustel lauatennises kuni 12-aastaste tüdrukute seas III koht.
Vasta Kooli 3. klassi õpilane Tsergo Tsilk – 12-aastaste
poiste seas lauatennises Eesti meistrivõistlustel 11. koht,
Eesti meister taekwondos
kuni 40 kg kehakaalus.
„Osavaima korvpalluri“

festivalil saavutas Vasta kooli koosseis (Karl Pintmann,
Mathias Uukivi, Gregor
Tauer, Roomet Leinbock) 8.
koha.
Lääne-Virumaa
3x3
koolide etapil (kuni 5. klassi
õpilaste seas) saavutas Vasta kool 4. koha (koosseisus
Mathias Uukivi, Robin Tetto, Marten Melter, Daniel
Tuulik).

8. veebruaril toimus Lääne-Virumaa maakondlik ajaloo olümpiaad. Vasta Kooli
õpilastel läks väga hästi:
6. klasside arvestuses
Roomet Leinbock 3. koht!,
Karl Mattias Kosmanenko
8. koht, Heleri Laanemägi 9.
koht, Gregor Tauer 12. koht.
7. klasside arvestuses Marii Kruusimaa 13. koht.
8. klasside arvestuses Mat-

tias Sander Küngas 11. koht.
Õpilasi juhendas Lende
Saluvee
1.veebruaril toimus Lääne-Virumaa maakondlik bioloogia olümpiaad: Mattias
Sander Küngas saavutas 8.
klasside arvestuses 9. koha!
Osalejaid oli 27. Õpilast juhendas Ülle Viller.

LÜHIDALT

Tänusõnad

Muusikakooli nimest

K

unda Ühisgümnaasiumi pere ja Kunda Hariduse Toetusselts tänab kõiki, kes eelmisel aastal tegid annetuse
Tiiu Jalaka mälestuseks. Seltsi arvele laekus kokku
1220 eurot, seda nii üksikisikute kui tervete lendude poolt.
Perekond ja kool otsivad erinevate mõtete ja vajaduste vahel kõige paremat lahendust raha kasutamiseks. Ühine soov
on, et see raha saaks suunatud millessegi, mis oleks jääv
ja kannaks endas väärikalt õpetaja Tiiu Jalaka mälestust.
Merle Maimjärv-Mirka
Kunda Hariduse Toetusseltsi liige

K

õigil oli võimalus teha 1. märtsini ettepanekuid ühinenud muusikakooli nimevalikuks. Aitäh kõigile,
kes oma pakkumise tegid!
Ettepanekud vaatasid läbi nii vallavalitsuse esindajad,
korraldusmeeskond kui ka hariduskomisjon.
Ühisel meelel valiti välja ja otsustati, et Aseri ja Kunda muusikakoolide ühinemisel saab kooli nimeks ViruNigula valla muusikakool.
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Veebruarikuu Vasta Koolis

Sõprusmaakonnas Dobeles hariduseluga tutvumas
Kunda kool käis 12. veebruaril Lätis, et külastada
sõprusmaakonda Dobelet
ning leida võimalusi koostööks hariduse vallas. Kuueliikmelisse
delegatsiooni
kuulusid direktor Kristi
Aron, huvijuht Kadi Murakas ja õpetaja Gunnar Roov,
õpilasesindust
esindasid
Kaili Jagant, Emilia Uustalu
ja õpilasesinduse president
Mihkel Mägi.
Dobeles tervitas meid Dobele 1. Keskkooli koolipere.
Nii võõrustajad kui ka külastajad olid ette valmistanud
kooli tutvustavad esitlused,
mille järel istuti ümarlaua
taha, et jagada muljeid ning
kogemusi haridusvaldkonna
riiklike ja kohalike prioriteetide üle. Seejärel tehti
koolimajas põhjalik ekskursioon ning näidati ruume ja
tunde alates klassiruumidest
kuni saalideni välja. Dobele

1. Keskkooli hoone on täpselt samasuguse planeeringuga nagu Kunda kool, kuid
4-korruseline ja liftiga.
Järgmiseks liikusime Dobele maavalitsusse, kus
meid võtsid vastu volikogu
esimees, vallavanem ja haridusnõunik. Meid jäid saatma kohaliku kooli direktor
koos paari õpetaja ja sealse õpilasesinduse lastega.
Laua taga istudes tutvustati
meile maakonna erinevaid
ettevõtteid, tegemisi ja traditsioonilisi üritusi. Räägiti
tulevikuplaanidest ja -soovidest. Tehti ettepanekuid ja
plaane uuteks kohtumisteks.
Külastasime ka Dobele
noorte- ja tervisekeskust,
kus kohtusime kohaliku
noorteorganisatsiooni liikmete ja eestvedajatega.
Õpilasesinduse liikmetel oli
tore taaskohtumine noortega, kellega koos osaleti su-

vel Lammasmäel toimunud
rahvusvahelises noortelaagris. Noorte- ja tervisekeskus pakub vallapoolset abi
psühholoogide,
logopeedide, terapeutide jms näol.
Noortekogu korraldab projektide raames üritusi ning
väljasõite, noored saavad
kokku, et vahetada ideid, ja
teevad tööd, et neid ka realiseerida.
Noortega suheldud ja vahepeal ka lõunatatud, sõitsime edasi Dobele aianduse instituuti: „Institute of
Horticulture“, mis on Lätis
juhtiv köögivilja- ja puuviljakasvatuse uurimiskeskus,
mis valib Baltikumi geokliimatingimustesse sobivaid
taimeliike, uurib keskkonnasõbralikke viljelussüsteeme, töötab välja uuenduslikke toiduaineid, viib läbi
uuringuid bioloogiliste aluste kohta ja korraldab erine-

vaid sireliteemalisi kultuuriüritusi . Seal asub suurim
sirelikollektsioon Euroopas.
Kuna hetkel on aga talv
ja aiandites vaatasid vastu
vaid nukrad raagus puud,
siis tehti meile ringkäik ja
tutvustus ainult hoone siseruumides, kus on üles seatud väga uudsed viljade ja
marjade uurimise laborid.
Päeva lõpetasime Dobele
ordulinnuse lähistel jalutades ja linnakese traditsioonilisi lumememme kujusid
imetledes. Tagasi sõitsime
juba plaaniga korraldada üle
aasta toimuvaid õpilasvahetusi. Täname Viru-Nigula vallavalitsust, kes toetas
transpordiga.
Kadi Murakas
Kunda Ühisgümnaasiumi huvijuht

Virumaa talvemuusikapäev 2020 ja Trio 95 kontsert
11. veebruaril toimus Kunda
ÜG saalis Virumaa regiooni
traditsiooniline talvemuusikapäev, millel sel korral
intrigeerivalt
pealkirjaks
„Imeline viis”.
Osales 13 Virumaa muusika- ja kunstikoolide õpilast ning õpetajat. Kontsert
algas meeleolukalt Kevin
Kirsipuu esitatud „Kunda
polkaga”. Avasõnad lausus
Viru-Nigula vallavanem hr
Einar Vallbaum. Nii see siis
läks – kolm ja pool tundi
kontserti koos vaheajaga,
esindatud olid nii suuremad
kui väiksemad artistid, erinevad ansamblid ja koos-

Foto: Sandra Kaldma

kõlad. Lõpetuseks mängiti
üheskoos ühendkooride esituses „Viru joru”.
Täname südamest kõiki
osavõtnud koole, abistanud
ja kaasaelanud kaaskoda-

nikke ning Viru-Nigula vallavalitsust.
18. veebruaril toimus
Kunda Muusikakooli saalis Trio 95 kontsert. Trio
koosseisus astusid üles Ras-

mus Andreas Raide, Robert
Traksman ja Marcel Johannes Kits. Esitati Beethoveni,
Schumanni ja Tüüri loomingut. Kontsert läks täismajale
ja oli äärmiselt edukas. Tore
on kuulata, kuidas meie
oma Eesti noored talendid
on tõusnud maailma eliiti.
Eriliselt tuleb ära märkida
asjaolu, et tänu uuele klaverile on lõpuks võimalik kutsuda esinema ka maailma
tasemega interpreete. Eelmise klaveriga poleks antud
kontsert võimalik olnud.
Pärt Tarvas
Muusikakooli direktor

Olgugi et veebruar, sõbrakuu üsna lühikeseks jäi, mahtus
sellessegi kuusse ohtralt huvitavaid ja harivaid ettevõtmisi.
12. veebruaril esinesid Vasta Kooli laululapsed Puurmani Mõisakoolis VI Eesti mõisakoolide laulupäeval.
Kokku osales laulupäeval lisaks Puurmani Mõisakooli
ja Puurmani Muusikastuudio lauljatele veel kümme kooli
üle Eesti. Kõige kaugemad tulijad olid Hiiumaalt Suuremõisa Lasteaed-Põhikoolist. Noori lauljaid oli kokku ligi
140.
12. veebruaril külastasid Vasta Kooli haridusjuhid Lääne-Virumaalt. Tutvuti Vasta kooli ja mõisaga. Jagati kogemusi ning häid mõtteid.
14. veebruaril tähistasime sõbrapäeva. Iga klass meisterdas oma klassi kaartide jaoks postkasti. Terve päeva jooksul said kaasõpilased häid soove postitada. Lisaks said
kõik kooli tulnud osa uudsest hommikutervitusest. Õpilasi
tervitasid kooli uksel direktor ja huvijuht. Kõik said valida, millist hommikutervitust nad just sel hetkel soovisid.
Kõige enam sooviti hommikutervituseks sooja kallistust.
Vahetundidel said soovijad kooli saalis osa tantsuvahetundidest.
17. veebruaril viis muusikaõpetaja Maret õpilased Jõhvi,
kus toimus traditsiooniline „Teeme ise muusikat“. Osalejatele pakuti muusika kaudu isetegemise rõõmu. Avatud olid õpitoad, kus sai tutvuda eri muusika eri stiilidega
ning lüüa muusikategemises ise kaasa. Meie kooli õpilased osalesid näiteks löökpillide töötoas (juhendas Reigo
Ahven) ja suupilli töötoas (juhendas Karl Madis). Toreda
päeva lõpetas ühine kontsert, kus kõik osalejad said õpitut
ka teistele tutvustada.
18. veebruaril oli Vasta Koolis külas Lüganuse kool.
Sealsed õpilased viisid läbi põnevaid teadusteemalisi töötubasid, kus osalesid kõik algklassiõpilased.
19.-21. veebruarini toimus Kiviõlis V Tehnokool. Põnevas projektis osales seitse kooli: kuus kooli Ida-Virumaalt
ja Lääne-Virumaalt Vasta Kool. Võistkonda kuulus neli
osalejat. Vastalt osalesid 8. klassi õpilased Mairon Nukk,
Sten Tof, Mattias Sander Küngas ja Andris Tauer. Eesmärgiks oli valmistada puidust kelk. Kolme päeva jooksul oli
vaja valmistada joonised, meisterdada valmis kelk ning
osaleda sellega võistlusel. Kolmandal päeval korraldati vahva ühisüritus Kiviõli Seikluskeskuses. Õpilasi juhendas töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Vahur Liivak.
Noortekohtumiste elluviimise projekti rahastati Haridusja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ning
SA Archimedese noorteagentuuri toel.
21. veebruaril tähistas koolipere vabariigi aastapäeva.
Hommikul kogunesid õpilased Viru-Nigula vabadussamba juurde. Õpilaskogu asetas pärja vabadussamba jalamile
ning kõik õpilased said isiklikult jätta samba juurde põlema mälestusküünla. Peale tseremooniat kulges koolipere
ühine rongkäik koolimaja poole. Samal ajal toimetasid usinad koolitöötajad köögis ning valmistasid ette rikkalikku
peolauda. Koolis said algklasside õpilased mängida vana
aja mänge ning 5.-8. klasside õpilased kuulasid 9. klassi
poolt ette valmistatud eestiteemalist esitlust. Peale esitlust
toimus võistkondlik teadmiste kontroll. Kell 11 kogunes
kogu koolipere kooli saali, kus toimus temaatiline aktus.
Aktusel esinesid kooli laulukoorid, loeti teemakohast luulet. Direktor tänas tublisid sportlaseid ja olümpiaadidel
osalejaid. Vaatasime videoklippi Toomas Hendrik Ilvese
poolt algatatud ideekorjest teemal „100 põhjust, miks on
Eestis hea elada“. Mõistsime, et Eestis on tõepoolest hea
elada! Peo lõpetuseks laulsime ühislaulu „Virumaa laul“.
Krista Leppik
Vasta Kooli huvijuht

SPORT
nike seminaril ning tegi tublit tööd võistlustel kohtunikuna.
Täname fänne, toetajaid ja sõpru, kes sportlastele nii kohapeal kui kaugemal kaasa elasid ja neid toetasid! Tänud
klubidele ja sportlastele, kes andsid võimaluse sportlastel
pidada huvitavaid, kaasahaaravaid ja kogemuste pagasit
suurendavaid taekwondo lahinguid!

Eesti meistrivõistlused ja
Martial Arts Games 2020
SPARRING

Andrei Aksjonov 1. koht -27kg
Tsergo Tsilk 1. koht +40kg
Khaled Aljabr 1. koht -36kg
Ken-Ander Melter 1. koht -49kg
Muhamed Aljabr 1. koht +65kg
Martin Kulik 1. koht -55kg
Erik Šumilov 1. koht -51kg
Anete Alice Orumaa 1. koht -57kg
Igor Anstsuk 1. koht +87kg
Mihkel Takk 2. koht -49kg
Nikita Rimitsen 2. koht -51kg WT ja 3. koht ITF
Emilia Danilova 2. koht -44kg
Samantha Kadõmova 2. koht -51kg
Sergei Rimitsen 2. koht +87kg
Daniil Rogožkin 3. koht -80kg

Marko Levtšenko
Spordiklubi Team Yong juht

Õnnitleme meeskonna treenerit Ronaldit eeskujuliku töö
eest sportlastega. Parimad kiidusõnad Karina Jakovlevale
treeneri ja meeskonna abistamise eest pingelisel võistluspäeval.
Anete ja Erik osalesid ka meeskondlikus sparringus Eesti
tiimis Läti tiimi vastu. Team Estonia võitis 2 : 0. Spordiklubi
Team Yong kasvandik Veronika Jakovleva osales ka kohtu-

Kaks medalit Eesti
meistrivõistlustelt lauatennises
29. veebruar–1. märts toimusid Tallinnas TalTechi Spordihoones Eesti meistrivõistlused lauatennises, kus Reelica
Hanson saavutas naispaarismängus koos Kätlin Latiga
(LTK Kalev) II koha ja segapaarismängus koos Mihkel
Paega (Viljandi LTK Sakala) III koha.
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Talimängud tõid lume ja palju spordisõpru

V

iru-Nigula vald
võõrustas esmakordselt
Eesti
linnade ja valdade talimänge,
mis tõid Lääne-Virumaale
ja mujale Eestisse sportima
ligi 1400 inimest 50 omavalitsusest.
Mängude peakohtuniku,
Viru-Nigula valla spordijuhti Ainar Sepniku sõnul
nõuab niivõrd suure ürituse
korraldamine palju eeltööd
ja planeerimist ning loomulikult head meeskonda.
„Tõin need mängud Lääne-Virumaale ja Viru-Nigula valda, kuna soovisin, et
teeksime üheskoos midagi
suurt. Tahan siinkohal veelkord tänada oma meeskonda
ja koostööpartnereid, tänu
kellele sujus kõik väga edukalt.“
Viru-Nigula vallavanem
Einar Vallbaum kiitis samuti ettevõtmist ja korraldusmeeskonda: „Kogu ürituse
korraldus oli tasemel ning
sportlaste ja juhtide tagasiside on olnud eranditult positiivne. Arvestades seda, et
inimesed olid kohale tulnud
üle Eesti, siis oli see ka väga
heaks reklaamiks meie maakonnale ja vallale – meie
spordirajatised ja meeskond
on tasemel ning olen kindel,
et paljud leiavad õige pea
tee tagasi Lääne-Virumaale
ja Viru-Nigula valda!“
„Sellise mastaabiga ürituse korraldamine ja veel hästi
korraldamine ei ole lihtne.
Seega soovin ka omalt poolt
tänada kõiki, kes kaasa lõid
ja oma panuse andsid ning
erilised tänusõnad loomulikult meie spordivedur Ainarile!“ lisas Vallbaum.
MÄNGUD PEETI LUMISELT

Napilt enne talimängude
toimumist maha sadanud
värske lumi ei olnud kahjuks piisav selleks, et lumealad
Lääne-Virumaal
toimunuksid. Kui algselt
olid murdmaasuusatamise
võistlused plaanitud korraldada Mõedakal ja vahepeal
kaaluti
Valgehobusemäe

S

aue valla meeskonnale pakkusid talimängud väga
positiivseid emotsioone. Oli äärmiselt põnev ja
edukas nädalavahetus. Kogu talimängude korraldus oli suurepärane, iga spordiala viisid läbi oma ala
spetsialistid, ka ajaliselt sujus kõik kenasti. Mängudele
oli organiseeritud lumi, päike ja rõõmsameelsed inimesed. Saue vald võttis osa kavas olnud seitsmest spordialast: ujumine, murdmaa- ja mäesuusatamine, kabe,
male, juhtide võistlus ja lauatennis, tulles mängudelt koju
üldkokkuvõttes kolmanda kohaga. Meie 33 sportlast tänavad Viru-Nigula valla ja Eesti Spordiliidu Jõud korraldustiimi, kes kõik väga suure panuse andsid ja kurvana tundunud ilmastikuoludest maksimumi välja võtsid!
Olles ise ka spordiürituste korraladaja, usun, et see võis
olla korraldajale tohutut ümber organiseerimist nõudev
ja pingeline, aga see kõik oli seda väärt. Südamlik tänu
talimängude korraldajatele. Järgmiste tähtede poole!
Terje Toomingas
Saue Spordikeskuse juhataja

L

auatennise võistlused toimusid Aseri Vabaajakeskuses. Võistlustules oli 23 viieliikmelist võistkonda
ning igas võistkonnas oli kaks meest, naine, tüdruk ja
poiss. Kohtumised koosnesid üksik- ja paarismängudest.
Viru-Nigula valla võistkond saavutas tubli viienda koha.
Võistlus oli väga tasavägine ja mänge oli palju. Laupäeval lõpetas meie võistkond alles õhtul peale kella üheksat.
Võistluse parim naismängija oli kindlasti Tatjana Tšistjakova, kes ei kaotanud ühtegi kohtumist. Oli väga põnev
olla osa sedavõrd suure võistluse läbiviimisel. Tänusõnad
lauatennise peakohtunikule Pekka Laidinenile.
Kaire Kutsar
Aseri Vabaajakeskus

varianti, siis lõpuks langes
liisk Otepää kasuks. Mäesuusatamine viidi Kiviõlist
samuti Lõuna-Eestisse Väikese Munamäe suusakeskusesse. „Otsuse tegemise lükkasime viimasele minutile
ja tegime ala peakohtuniku
Vahur Leemetsaga pingsalt ilmaprognoosi jälgides.

Minu kindel soov oli teha
lumealad, kasvõi mujal Eestis. Talimängud ilma suusatamiseta pole päris õige,“
rääkis Sepnik.
Mängude iga-aastaseks
eestvedajaks oleva Eestimaa Spordiliidu Jõud peasekretär Tarmo Volt jäi tänavuse sündmusega igati

Ü

hte suursündmust taustajõuna koos hoida on väga
suur au. Kunda Ühisgümnaasium avas oma uksed nädalavahetusel kabe- ja maleturniiriks ning
omavalitsusjuhtide mitmevõistluseks. Kokku võõrustati
ligi 250 istuva spordiala harrastajat ja 30 omavalitsusjuhti. Koolisööklast käis kahe päeva jooksul läbi aga
veelgi rohkem inimesi.
Omaette väljakutseks oli kindlasti majanduskeskusega koostöös ruumide ettevalmistus. Puhastusteenindajad tulid nädalavahetusel tööle, samuti mitmed haridustöötajad. Huvijuht Kadi Murakas ja arendusjuht Tea
Parts täitsid administraatorite rolli: aitasid kogemata
kooli jõudnud sportlased tagasi spordikeskusesse ning
juhatasid koolimajas kätte õige võistluspaiga. Ka kooli
haldustöötaja Olga Tšepižinal tuli garderoobis tavalisest
tööpäevast intensiivsemalt tegutseda, sest silm tuli peal
hoida mitmesaja inimese üleriietel. Raske südamega sai
koolimaja usaldatud ka ööbijate kätte. Õnneks kõik sujus ning esmaspäeval jätkus koolielu tavapärases rütmis.
Omavalitsusjuhtide mõõduvõtu kaks ala olid meie ette
valmistada. Robootikas panid õla alla Kaido Kukk ja
Gunnar Roov, kes infotehnoloogia- ja tehnoloogiaõpetajatena valmistasid ette raja robotite vigursõiduks ning
komplekteerisid materjalid mudelehitamise läbiviimiseks. Haridustehnoloog Ülle Juuse-Tumaku eestvedamisel korraldati juhtidele nutiorienteerumine. Hoolimata sellest, et kõik alad nõudsid võistlejatelt keskendumist
ja järjekindlust, nägime palju helgeid emotsioone, mis
on parimaks palgaks ürituse korraldajatele.
Siginat-saginat ja toimetamist oli palju, kuid selle tasus kuhjaga külalistelt saadud tagasiside. Oleme tänulikud sellise võimaluse eest. Tänan kõiki töötajaid, kes
protsessis kaasa lõid!
Kristi Aron
Kunda Ühisgümnaasiumi direktor

rahule ning avaldas suurt
kiitust Viru-Nigula vallale. „Olid väga tublid kohalikud korraldajad, eeskätt
Viru-Nigula vallast, aga ka
mujalt,“ sõnas peasekretär.
Nimelt toimus osa alasid
ka Rakveres, Haljalas ja
Otepääl. „Ainult ühe valla
piires ei ole sageli võimalik
mänge korraldada,“ sõnas
Volt, lisades, et tänavu tuli
olude sunnil lumealad lausa
teise Eesti äärde –Tehvandile viia. „Aga olen rõõmus,
et otsustasime siiski ka lumealad teha,“ lisas ta.
UUED VÕITJAD

Viru-Nigula vald saavutas talimängudel väikeste
valdade arvestuses tubli 5.
koha. Kokku oli valla eest
võistlustules 43 sportlast 8
spordialal. Parimad tulemused saavutati lauatennises,

kus mängiti välja 5. koht ja
naiste korvpallis, kus suudeti tihedas konkurentsis
võidelda välja 6. koht. Suur
tänu kõigile sportlastele tubli pingutuse eest!
Suurte, üle 8000 elanikuga
valdade arvestuses saavutas
üle mitme aasta taas esikoha Tartu vald Rae valla ees.
Kolmandaks tuli esmakordselt esikolmikusse jõudnud
Saue vald. Alla 8000 elanikuga valdade arvestuses
mahtusid kolm omavalitsust
lausa 9 punkti sisse: 1. Kiili
vald, 2. Põhja-Sakala vald ja
3. Alutaguse vald.
Linnadest oli ülekaalukalt
parim Rakvere, Keila ja Viljandi ees.
Vaatamata
lumevaesele
talvele, osales murdmaasuusatamises 325 inimest. Teatesuusatamises sai tulemuse kirja 25 naiskonda ja 27
meeskonda. 10 parema individuaaldistantsi ja 2 parema
teatevõistkonna kohapunktide liitmise tulemusena oli
võidukas Järva vald Tartu
valla ja Valga valla ees.
Eesti omavalitsuste talimängud korraldas Eestimaa
Spordiliit Jõud koostöös
Viru-Nigula vallavalitsuse
ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga. Mängud toimusid
29. veebruarist 1. märtsini
Viru-Nigula vallas, Rakveres, Haljalas ja Otepääl.
Kokku võistles ligi 1400
sportlast järgmistel aladel:
murdmaasuusatamine, mäesuusatamine (mäesuusk ja
lumelaud), meeste korvpall,
naiste korvpall, lauatennis,
male, kabe, ujumine ja juhtide võistlus.

M

eeleolukaks kujunes ka omavalitsusjuhtide
võistlus, kus riisusid koore Lääne-Virumaa juhid. Võitjateks tulid linnade arvestuses Siret
Pihelgas Paidest ja Mihkel Juhkami Rakverest, suurte
valdade juhtidest Janika Usin Põlva vallast ja Dmitri
Okatov Tapa vallast, väikestest valdadest Kairit Pihlak
Kadrina vallast ja Ivar Lilleberg Haljala vallast.
Vinni vallavanemal Rauno Võrnol, kes saavutas väikeste valdade arvestuses teise koha, jagus positiivseid
emotsioone. „Olen võtnud osa kõikide talimängude juhtide võistlusest alates ametisse astumise ajast. Kuigi juhid ei võistle füüsiliselt just kõige nõudlikematel aladel,
tahan olla rahvale eeskujuks sellega, et olen alati kohal.
Minu saavutatud poodiumikoht tegi tuju muidugi veel
rõõmsamaks ning aitab süvendada deviisi: Vinni vald on
sportlik vald! Mulle omavalitsuste spordimängud meeldivad!“
Rakvere vallavanem Maido Nõlvak ei olnud samuti
kiitusega kitsi, eriti arvestades tubli soorituse eest saadud kolmandat kohta. „Kõigepealt tahaksin kiita ViruNigula valda nii suure ürituse läbi viimise eest. Eriti sedavõrd keerulisel ajal, kus lund tuli otsida siit ja sealt
mäe künkalt ja metsa alt, et suusavõistlusi läbi viia. Kui
esialgu tundusid juhtide võistluse alad liialt nutisõltuvust tekitavad ja taekwondo ajas päris hirmu nahka, siis
tagantjärgi olen õnnelik, et tänu Ainari suurepärasele
veenmisoskusele ma siiski osalesin. Sain suurepärase
emotsiooni nii võistlusaladelt kui ka võistlejatelt, kes
üksteist toetasid, aitasid ning kaasa elasid. See, et kõik
Lääne-Virumaa omavalitsusjuhid võistlusest osa võtsid
ning lõppkokkuvõttes võistluselt ka kolmikvõidu võtsime, oli eriliseks boonuseks – Viru veri ei värise.“
Riho Kutsar
Viru-Nigula valla volikogu esimees
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Talimängudest osavõtu emotsioon
36. Eesti omavalitsuste talimängude korraldamisega
sai Viru-Nigula vald suurepäraselt hakkama. Koostöös Eestimaa Spordiliiduga Jõud ja Lääne-Virumaa
Spordiliiduga viidi läbi spordivõistlused üheksal alal,
50 omavalitsuse, ligi 1400
sportlase osavõtul.
Heameel on tõdeda, et
mitmes kohas läbiviidud
kahepäevased
võistlused
möödusid sujuvalt ja tõrgeteta, mis näitas meie korraldusmeeskonna ja kõikide
abiliste head tööd – suur
tänu kõikidele suurepärase
töö eest!
Talimängudel on traditsiooniliselt korraldatud ka
omavalitsusjuhtide võistlust,
kus mõõduvõtmine toimub
korraldaja väljapakutud aladel.
Seekordseteks
võistlusaladeks oli valitud robootika, nutiorienteerumine ja
taekwondo, millest võtsid
osa 19 meest ja seitse naist,
esindatud oli 22 omavalitsust. Kuipalju juhtidel nende
alade läbimiseks eelnevat
kogemust või osavust oli,

eks seda näitas lõplik tabeliseis ja võidetud autasud, aga
jõukohased ja huvitavad alad
olid need kõikidele osavõtjatele.
Robootika koosnes kahest
osast. Kaugjuhtimispuldiga juhitava sõidukiga tuli
aja peale läbida kurviline
mahamärgitud tee stardijoonelt kuni parkimiskohani,
seejuures tuli vältida teed
märgistavate piirjoonte ületamist, vastasel korral lisati
ajale trahvisekundeid. Justkui midagi keerulist ei tohiks
olla, sest juba lasteaialapsed
mängivad selliste mänguasjadega, aga kui ikka mängima peab kiiruse ja täpsuse
peale, siis paljudel läks segamini sõiduki esi- ja tagaosa,
pööratud sai vales suunas
ja mõni õgvendas teadlikult
kurvid sirgeks, et kiiremini
parklasse jõuda. Täiskasvanute mänguhasart ja püüd
korralikult rada läbida andsid lõpuks päris suure ajavahemiku (37-157 sekundit),
millega rada läbida suudeti.
Teiseks osaks oli Lego
klotsidest arvutis antud juhendi järgi vurri meisterda-

mine. Kindlasti oleme kõik
lastega klotsidest palju asju
kokku pannud, aga aja peale
kokku panemisel tuli nii mõnigi viga sisse ja seepärast
oli ka siin erinevusi aegades,
kuid enam mitte nii palju –
kõigest 57-180 sekundit.
Juhid olid robotite lummuses ja nii mõnigi laps
on edaspidi õnnelikum, kui
vanemad või vanavanemad
nendega sellel teemal rohkem tegelevad.
Nutiorienteerumine seisnes Kunda Spordikeskuse
ja Kunda Ühisgümnaasiumi
hoones siseorienteerumises,
kus telefoni eelnevalt laetud
QR-koodi lugeja abil tuli
erinevaid kontrollpunkte läbides lähendada ülesandeid,
millele õigeid vastuseid otsides tuli päris palju internetis surfata. Küsimused olid
huvitavad, vastuste otsimine
ja kontrollpunktide läbimine
võttis ligikaudu pool tundi
aega.
Korea
võitluskunsti
taekwondo (Tae- löök jalaga, Kwon- löök käega, Doteekond) kavva võtmine
ei tähendanud osavõtjatele

õnneks mitte kahevõitlust,
vaid oma jalalöögi sooritamise osavust ja kiirust. Jalga
saime spetsiaalsed anduriga
sokid ja jala pealsega pidime tabama poksikotti teatud
kõrgusel, arvuti ﬁkseeris 30
sekundi jooksul sooritatud
löökide arvu. Kasutati mitmeid löökide sooritamise
viise, isegi lamavast asendist, mõne osavõtja sooritus
näitas eelnevat kogemust,
suuremal osal tuli tulemus
puhtalt osavusest ja soorituse
õnnestumisest.
Juhtide võistlus oli tavapäraselt kaasahaarav ja teisi
kaasaelamisega toetav, seepärast natuke kehvem tulemus ei olnud tuju langetav,
tähtis oli osavõtt ja võistlemisest saadud emotsioon
ning võistkonnale osavõtust
lisandunud punktid. Emotsionaalse laengu sai ka teistele võistlejatele kahel päeval kaasa elades.
Järgmine kord jälle oma
valla eest võistlustulle!
Riho Kutsar
volikogu esimees

Vaata oma lähima kirjakasti asukohta!

K

iired arengud infokommunikatsioonitehnoloogias on kaasa
toonud muutusi inimeste
suhtlemis- ja tarbimisharjumustes. Kirju saadetakse vähem, kuna suhtlus on kolinud e-kanalitesse. Samas on
taas populaarsust kogumas
postkaartide saatmine, nii et
postiteenusest on üha enam

saamas mitte kiire info, vaid
emotsioonide vahendaja.
Eesti Post käib muutustega kaasas, ent ei unusta
inimesi, kes eelistavad traditsioonilisi kirjasaatmisvõimalusi või soovivad oma
häid soove postkaardiga
teele panna. Et ka nende
elu oleks lihtsam, kiirem ja
mugavam, alustas Eesti Post

2017. aastal kirjakastide
võrgustiku korrastamist ja
tõi kirjakastid käidavatesse
kohtadesse. Eesmärk oli, et
inimestel oleks lihtne postitada oma kiri muude asjatoimetuste kõrval ning selleks
poleks vaja teha eraldi käiku
kirjakasti juurde.
Kirjakast on see, kuhu inimesed ise kirju postitavad.

Postkast on kodu või asutuse juures olev postkast,
kuhu
inimesele/asutusele
posti tuuakse. Postkastide
asukohti kirjakastide võrgustiku korrastamine loomulikult ei puuduta. Häid
kirju kõigile!

KIRJAKASTI AADRESS

ASULA, LINN

KIRJAKASTI ASUKOHA KIRJELDUS

KASTI NR

Koogu küla

Koogu

Koogu SVL - tankla

4-235

Kalvi küla

Kalvi

Kalvi küla

4-246

Tehase 23

Aseri

Aseri postkontor, välimine

4-247

Aseriaru küla

Aseriaru küla

Takja talu maja küljes

4-249

Rannu küla

Rannu

Rannu kaupluse seinal

4-255

Koila

Koila

Unukse küla, Reimeri maja juures grupikastide alusel

8-210

Viru-Nigula

Viru-Nigula

Viru- Nigula postipunkt/ kauplus

8-211

Mahu

Mahu

bussipeatuses varikatuse all

8-212

Kunda

Kunda küla

Kuuri küljes

8-319

Ojaküla

Ojaküla

Endine Aru kauplus

8-322

Katela

Katela

Kunda-Selja tee ääres tugiposti küljes

8-323

Kasemäe12

Kunda

Kunda postkontor, välimine, Grossi kaupluse ees

8-35

Jaama 21

Kunda

ﬁrma Estonian Cell ees jala peal

8-37

Mäe 33

Kunda

KONSUM kaupluse ees

8-39
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Jõhvi kolumbaarium. Foto: erakogu

Metsakalmistu kolumbaarium. Foto: Pealinn

Kolumbaarium
Ajad ja kombed on pidevas muutumises. See, millega
kord olime harjunud, ei pruugi enam järgmistele põlvedele tunduda omane. Inimese maise keha viimsele teele
sängitamiseks on praegusel ajal samuti tekkinud rohkem
võimalusi kui pelgalt kirstumatus. Kremeerimise osakaal
kõikidest matustest on juba üle 50%, talvel isegi 70%.
Urnimatuste osakaal järjest kasvab ja seega on üha suurem vajadus urnide paigutamise koha järele. Loogilise
jätkuna on vallavalitsuses viimasel ajal aruteluks kolumbaariumi rajamise võimalikkus Viru-Nigula valda, et
võimaldada sobivaim lahendus viimseks puhke- ja mälestuspaigaks.
Kolumbaariumiks nimetatakse tuhaurnide hoidmise
ruumi või ehitist (näiteks urnimüür). Sarnased ehitised
on Eestis näiteks Tallinna Metsakalmistul (madal paekivimüür 111 ühekohalise ja 73 kahekohalise õõnsusega,
mis on pealt kaetud graniitplaadiga), Tartu Pauluse kiriku all (seinas on 254 seitsmekohalist urnikambrit, lisaks
puisteala tuha matmiseks ilma urnita) ning Jõhvis (kokku
3000 kohaga 50 urnimüüri, mis on külje pealt avanevad
ja mille ette käib graniitplaat).
Heiko Källo
keskkonnaspetsialist

TEADE
Algas registreerimine avatud talude päevale

19. juulil toimub kuues üle-eestiline avatud talude päev,
kus külastajatele avavad oma uksed erinevad talud ja põllumajandusettevõtted.
Sel aastal saavad talud soovi korral tutvustada end kahel päeval: 18. ja 19. juulil. Kindlasti peab
aga osalev talu olema avatud pühapäeval, 19. juulil.
Registreerimine avatud talude päeval osalemiseks kestab
kuni 8. maini 2020.
Avatud talude päeva eesmärk on tutvustada kõigile huvilistele maaelu mitmekesisust, pakkuda taludele võimalust
oma toodete esitlemiseks ja otsekontaktide leidmiseks.
Ülevaatlik info: www.maainfo.ee/index.php?page=3759
Registreerimine toimub kodulehe lingi kaudu:
www.avatudtalud.ee/et/talule

TASUB TEADA

Parkimisnõuete meeldetuletus

L

umised talveilmad on kaasa toonud
olukordi, kus kitsastel tänavatel parkivad sõiduautod ummistavad teeääri.
Kunda linnas Pargi tänavale on paigaldatud parkimist keelavad märgid, kuid vaatamata sellele leidub siiski mõnikord sõidukijuhte, kes jätkuvalt eiravad liiklusmärke ja
seeläbi takistavad talvist teehooldust ning
teiste sõidukite liikumist.
Samuti on politseile varasemalt teatatud
parkimisnõuete rikkujatest Kunda Spordikeskuse juures, kuid seoses Viru-Nigula
vallavalitsuse parklate laiendamisega on

sealne probleem lahenenud ning taolised
teated on vähenenud. Kõik vallavalitsuse ja
spordikeskuse külastajad saavad nüüd parkida oma sõidukeid ilma liikluskorraldust
rikkumata.
Enamik igapäevaseid parkimisprobleeme leiavad aset kortermajade ümbruses,
mille põhjuseks on vähesed ja kitsad parkimisplatsid. Parkimise korraldamine korteriühistule kuuluval maal on kaasomanike
pädevuses ning juhul kui antud parkimisküsimustes korteri omanikud ei saavuta konsensust, tuleb pöörduda kohtu poole. Kui

aga hooletu parkimine on takistanud kellegi
väljasõitu, võib kiirema abi saamiseks helistada numbrile 112.
Parkimise üle teostab järelevalvet vallavalitsus ning politsei. Seega tuletame meelde, et teiste kaasliiklejatega tuleb arvestada
ning parkida sõidukeid ainult selleks ettenähtud kohtades. Pargitud sõiduk ei tohi
häirida ega ohustada teisi juhte ning kergliiklejaid. Lisaks võib sõiduki omaniku oodata rahatrahv, kui ta on parkinud keelatud
kohas.
Konstantin Lepik
Viru-Nigula valla piirkonnapolitseinik
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10 VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
ÕNNITLEME!

HUVITAV
95
1.03 Laine Koppel

Viru-Nigula valla raamatukogu soovitab
Marju Karin „Naine: otse ja ausalt“
Jesper Parve „Mees: otse ja ausalt“
Kirsti Timmer „100 nippi, kuidas suhet leida“
Margus Vaher „Kuidas armastada naist”
Margus Vaher „Tee mehe südamesse”
Jevgenia Frolova „Armastuse meistriklass”
Anatoli Nekrassov „Tugev naine”
Mart Kadastik „Valitud naised”

90
2.03 Rael Einstein
5.03 Tereza Veber
9.03 Julius Tauer
24.03 Evi Poom
31.03 Tamara Gavrilova

75
8.03 Urve Mahlapuu
8.03 Helda Aso
16.03 Elle Makoid
19.03 Rein Orgus
27.03 Tiit Renser

70
1.03 Antonina Kotšetkova
5.03 Toivo Martin
80
7.03 Vassilina Ivanjuk
2.03 Valentina Mark
12.03 Anatoli Artjomov
5.03 Liliya Kozhemyakina 18.03 Heino Vimberg
16.03 Hoode Kaljas
29.03 Maire Novikov

!

Kuidas saan hoida ennast
ja teisi viiruste hooajal?

TERVITAME JAANUARIS JA VEEBRUARIS
SÜNDINUD
VALLAKODANIKKE!
19.01 ADELINA MIRABELLA ALAVÄLI
7.02 ERKI TREIMANN
8.02 RON-MARCUS VICHMANN
11.02 EMILY KIRILLOV
19.02 ZLATA VASSETŠKIN
PALJU ÕNNE VANEMATELE JA
KASVAMISE JAKSU LAPSELE!

Pesen käsi
regulaarselt ja
hoolikalt

Köhides ja
aevastades
katan nina ja
suu käsivarrega

Kasutatud taskuräti
viskan kohe prügikasti

Kui olen tõbine
või haige, jään koju

Tervisemure korral saab nõu perearstilt või perearsti
nõuandeliinilt 1220, välismaalt helistades +372 634 6630

Haigestumise
kahtluse korral
väldin kokkupuudet
teiste inimestega

Vajadusel suunatakse kõne hädaabinumbrile 112
Täiendav info koroonaviiruse kohta:
terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

Metsakeskus.ee

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

SANGLEPA ja HAAVA SAEJÄÄKE,
KLOTSE.
Klotsid mõõtudes ca 10-60 cm.

<- *Hind 18€/big bag kott

*Hind 1,50€/40 l võrkkott->
Pakkumine kehtib AINULT
Märtsis ja Aprillis!
tel: 58016237
e-post: info@rannusaeveski.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

Kinnitusvahendite ja sae ning
höövelmaterjali müük.
Kontakt: +372 5194 2771
Facebook: Tööriistarent

Projekteerimisest paigalduseni. Tööd üle Eesti.

PUURKAEVUD,
MAASOOJUSSÜSTEEMID
VEE-, KANALISATSIOONIJA FILTERSÜSTEEMID

Lisainfo: 50 21 279 / 52 69 604 / www.puurkaevumeistrid.ee

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215
51 45 215
info@est-land.ee

KORSTNAPÜHKIJA
TEENUS
Info tel
+372 5560 4046.
Ahjukoda OÜ

