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Eestimaa koolijuhtide rattaretk Lääne-Virumaal

N

eljanda
augusti
hommikul oli Jäneda mõisa parkla siginat-saginat täis. Üle Eesti
olid kokku tulnud kooli- ja
haridusjuhid, et üheskoos
ratastel kulgedes vaadata
üle Lääne-Virumaa haridustemplid. Suvisel rattamatkal on kombeks vallutada
üks maakond korraga, Lääne-Virumaa oli järjekorras
üheteistkümnes.
Umbes kolmekümne kokkutulnud
haridustöötaja
hulgast viis olid osalenud
kõikidel rattaretkedel, samapalju oli uustulnukaid. Ettevõtmise initsiaatorid on läbi
aastate olnud Elva Gümnaasiumi direktor Tarmo Post ja
Ruth Opmann Haridus- ja
Teadusministeeriumist.
Värske koolijuhina oli
suur au ja rõõm matkata väärikas seltskonnas. Esimesel
päeval külastasime koole
Jänedal, Lehtses, Tamsalus
ja Porkunis. Teise päeva esimese poole veetsime Rakveres ja selle lähiümbruses:
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis, Sõmeru koolis, Rakvere Reaalgümnaasiumis. Igas
koolis tervitas meid koolijuht, kes tutvustas maja ning

tõi esile just need aspektid,
mis kooli kõige paremini
iseloomustavad. Esitati küsimusi, jagati kogemusi.
Sõmerult võtsime suuna

Kunda peale. Kuna Tamsalu
gümnaasiumi direktor ja
ühtlasi Virumaa rattaretke
rajameister Aivi Must oli
planeerinud teekonna Lam-

Riigilt saadav investeeringutoetus aitab
realiseerida mitmeid olulisi projekte

R

ahandusministeerium eraldas Viru-Nigula vallale tänavu
täiendavat investeeringutoetust 420 000 eurot, mille
eest plaanitakse realiseerida
mitmeid väiksemaid, kuid
kogukonnale olulisi projekte. Suurem osa ehitustöid
lõpetatakse juba käesoleva
aasta augustis-septembris.
Vilgas ehitustöö käib hetkel Vasta Kooli juures, kuhu
on rajatud mõisapargist väljapoole 1300 m2 suurune
parkla ning koolini viivast
tõllakuuri esisest varasemast tihti porisest sõiduteest
saanud Wienerbergeri klinkersillutuskivist kõnnitee
(fotol). Samuti lõpevad
enne õppeaasta algust Aseri
muusikakooli ruumide ning
Viru-Nigula valla lasteaia
Kelluke Kunda maja uute
rühmaruumide
renoveerimistööd. Lasteaia Kunda majal ehitatakse ümber
ka sadeveekanalisatsioon.
Kunda Tsemendimuuseumil
vahetatakse välja kõik teise
korruse aknad.
Viru-Nigula vallavalitsuse majandusvaldkonna juhi
Raido Tetto sõnul saab vald
investeeringutoetusega ellu
viia palju seni sahtlis olnud
projekte. „Juunis kinnitas

volikogu investeeringutoetuse projektide nimekirja,
millest kümme plaanime
kindlasti realiseerida. Kui
toetusraha peaks mingis
ulatuses siis veel järgi jääma, saame nimekirjast kohe
järgmise vajaliku projekti
ette võtta,“ kommenteeris
toetuse kasutamist majandusvaldkonna juht.
Lisaks juba eelpool nimetatud töödele alustatakse
peagi
päikesepaneeliparkide rajamist Kunda Spordikeskuse ja Aseri Kooli
katustele, Kunda staadioni
spordiväljakute ja Kunda
Ühisgümnaasiumi kõnnitee
tänavavalgustuse rajamist
ning Viru-Nigula Spordihoone juurde jooksuraja
koos kaugushüppekastiga
ehitamist. Samuti tegeletakse lagunenud hoonete lammutamisega ning tehakse

täielikult korda Kunda kalmistu juures asuv leinamaja.
Toetuse andmise peamine eesmärk on KOVide tellimuste kaudu majanduse
elavdamine ning eriolukorrast tingitud majanduslanguse negatiivsete mõjude
vähendamine ja madalseisust kiiremini väljatulemine. Toetust võib kasutada
uuteks investeeringuteks,
lammutamiseks ja remonttöödega seotud tegevusteks.
2020. a lisaeelarvega määrati omavalitsustele kokku
130 mln eurot ühekordseid
toetusi COVID-19 eriolukorra negatiivsete mõjude
vähendamiseks majanduses.
Rohkem informatsiooni
leiad Rahandusministeeriumi veebilehelt.
VNVT

masmäe kaudu, alustasime
Kunda kultuurilooga tutvumist juba seitse kilomeetrit
enne linna jõudmist. Paljude
retkeliste jaoks oli meie ko-

dulinn uueks ja tundmatuks
sihtkohaks. Üllatasime neid
oma kauni ja heakorrastatud
rannapromenaadiga, kõrghaljastuse ning Kronkskalda

vaatega. Eriliseks kujunes
ka kohaliku tööstusajalooga
tutvumine
tsemendimuuseumis.
Kolmandat päeva alustasime Kunda Ühisgümnaasiumis pisikese ringkäigu ja
vestlusringiga. Sealt edasi
suunduti juba Haljala, Kadrina ja Tapa koolide poole.
Retke lõpetas Jäneda Mõisa
külastus.
190 kilomeetrit ja kolm
päeva hiljem olime tutvunud üheteistkümne kooli
ning mitme omavalitsuse
kultuurilooga. Teritatud sai
vaim, treenitud nii jala- kui
ka kõhulihased. Ühiselt veedetud kvaliteetajast saadud
sünergiaga lahkusime erinevates suundades, et veelgi
paremini ja mõtestatumalt
haridusmaastikul toimetada.
Tänan Viru-Nigula vallavalitsust, Kunda Spordikeskust,
Viru-Nigula
Kultuurikeskust,
Kunda
Tsemendimuuseumi, Lammasmäe Puhkekeskust ja
Maria kohvikut, kes koolijuhte võõrustasid.
Kristi Aron
Kunda Ühisgümnaasiumi direktor

VALLAVANEMA VEERG

S

uvi on lõppemas ning vähehaaval
hakkab taastuma tavapärane töine
elurütm. Septembrikuu saabumine
annab märku uue õppeaasta peatsest algusest. Taaskord tuleb õpetajatel klassi ette
astuda ja koolijütsidel suveks kappi peidetud seljakotid välja otsida.
Kallid õpilased, soovin teile toredat uut
algavat õppeaastat! Loodan, et peale suvepuhkust on teis rohkelt indu tarkust koguda ja oskusi arendada. Soovin teile palju
avastamisrõõmu, sest just see viib teid
elus edasi. Võtke uuest õppeaastast enda
jaoks võimalikult palju ja tundke rõõmu
sellest, et saate ühiselt oma sõpradega kodulähedases koolis käia. Teile, head lapsevanemad, soovin algavaks õppeaastaks
rahulikku meelt! Leian, et koostöö õppuri, lapsevanema ja õppeasutuse vahel on
väga oluline. See liidab meid kogukonnana ja teeb meie haridusasutusi veelgi tugevamaks.
Armsad õpetajad ja valla haridustöötajad, loodan, et uus algav õppeaasta kujuneb meie kõigi jaoks tegusalt töiseks. Võtame möödunud kooliaastast kaasa saadud
kogemused ja õppetunnid ning kasutame
neid edaspidigi õppeprotsessi kujundamisel. Nii nagu ütleb eesti vanasõna „Pole
halba ilma heata!“. Soovin teile kannatlikku meelt ja tegusat uut õppeaastat!
Vallavalitsuses oli suveperiood parajalt
töine. Oleme alustanud investeeringutoetuse abil mitme kogukonnale olulise projekti elluviimist. Enne algavat õppeaastat
valmivad Vasta Kooli uus parkla ja kõnnitee ning Aseri muusikakooli renoveeritud ruumid. Samuti jõuavad septembriks
lõpule lasteaia Kunda maja remonttööd ja

Kunda Tsemendimuuseumi teise korruse
akende restaureerimine.
Lähiajal alustame päikesepaneeliparkide rajamisega Kunda Spordikeskuse ja
Aseri Kooli katustele ning Kunda staadioni spordiväljakute ja Kunda Ühisgümnaasiumi kõnnitee tänavavalgustuse rajamisega. Samuti tegeleme peagi lagunenud
hoonete lammutamise ning Viru-Nigula
Spordihoone juurde uue jooksuraja ja
kaugushüppekasti ehitamisega. Need ja
paljud teised olulised projektid annavad
taas värsket hingamist, loovad uusi võimalusi ja parandavad valla välisilmet.
Tänan siinkohal ka valla ettevõtteid, kes
on, vaatamata aegade keerukusele, valla
arengusse oma panuse andnud.
Rõõm on tõdeda, et Kunda rand ja rannanoortekas on kohalike ja kaugemalt tulijate poolt hästi vastu võetud. Kindlasti
toimetame ranna arendamise nimel jätkuvalt edasi, et külastajatele ka edaspidi põnevaid võimalusi pakkuda. Põhjust Kunda
randa veel sellel suvel külastada on küll,
sest juba 29. augustil, muinastulede ööl,
korraldab Viru-Nigula Kultuurikeskus
Eesti esimese mereluulepeo. Luulepeol
loevad Eesti autorite mereteemalisi luuletusi meie endi armastatud luuletajad,
näitlejad ja paljud teised. Loodan siiralt
kohata seal meie inimesi, sest millal enne
on toodud niivõrd eriline pidu – luulepidu
– meile koduranda.
Kallid vallaelanikud, soovin teile kaunist suve lõppu ja head saabuvat tarkusepäeva – olge hoitud!
Einar Vallbaum
vallavanem
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Viru-Nigula valla jäätmekava

V

allavalitsus korraldas ajavahemikul 1.-14. juulini
Viru-Nigula valla jäätmekava 2021-2026 eelnõu
avaliku väljapaneku, mille kestel ühtegi vastuväidet ega ettepanekut ei esitatud. 29. juulil toimus jäätmekava eelnõu avalik arutelu, kuhu osalejaid kohale ei
tulnud. Jäätmekava kinnitab oma istungil vallavolikogu.
VNVT

Tasuta eterniidi vastuvõtmine
Lääne-Viru Jäätmekeskuses

L

ääne-Viru Jäätmekeskusesse on 7.-12. septembrini võimalik tasuta viia eterniidijäätmeid. Eterniiti
võetakse tasuta vastu kuni 270 tonni. Informatsiooni mahu täitumisest saab telefonil +372 622 6049.
Lääne-Viru Jäätmekeskus asub Piira külas Vinni vallas. Jäätmekeskus on avatud
E–R kell 8–18 ja L kell 10–15.
Eterniidi äraviimisel tuleb kaasa võtta isikut tõendav
dokument.
Eterniidi tasuta vastuvõtmist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Viru-Nigula vald saab
osa suurprojektist
„Metsa matkarada“

M

etsa
matkarada
ehk Riiast Tallinna
kulgev kaugmatkarada läbib Läti ja Eesti metsarikkaid alasid. Matkarada
jaguneb 50 ühepäevaseks
lõiguks, kus iga lõik on u
20 km pikk. Rajalõigud on
erineva raskusastmega ja
igaüks saab valida endale
sobivama. Metsa matkarada on kavandatud Euroopa
rahvusvahelise kaugmatkaraja E11 osana. Matkarada
on 1100 kilomeetrit pikk.

PILTUUDIS

Loe lähemalt Eesti – Läti
ühisest metsa matkarajast
Metsa matkaraja kodulehelt:
baltictrails.eu/et/forest.
Viru-Nigula vallas kulgeb
metsa matkarada suures osas
mööda merejoont. Peamiselt
kulgeb rada mööda kohaliku
omavalitsuse või riigimaid,
kuid Mahu ja Letipea kandis ka paljude eraomanike
kinnistuid. Seoses matkaraja tähistamisega soovitakse
värvida puudele tähised või
paigaldada matkaraja äärde

Metsa matkaraja kaart.

puidust märkepost.
Palume võtta ühendust
valla spordijuhi Ainar Sepnikuga, kui soovite saada
lisainformatsiooni tähiste
paigaldamise kohta või te
ei soovi tähise paigaldamist
oma kinnistule.

Vaata kaardilt, kuidas matkarada Viru-Nigula vallas
läbi erakinnistute kulgeb.
Lisainfo: Ainar Sepnik,
tel +372 5343 1400, e-post
ainar.sepnik@viru-nigula.
ee.

VNVT

Head vallaelanikud!
VÄLJAANDJA:

DETSEMBER 2017

Viru-Nigula Vallavalitsus
Kasemäe 19,
Kunda 44107.
http://viru-nigula.ee

VIRU-NIGULA VALD

Kunda linn, Viru-Nigula alevik ja Aseri alevik ning 43
küla. Ühinenud valla elanike arv 01.11.2017 seisuga on
5899, sh mehi 2862 ja naisi 3037.

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

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

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

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

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

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

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

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

TRÜKIKODA:
Austatud vallaelanik!

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

TIRAAŽ:
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

TOIMETAJA:

V

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

Printall AS

MAJANDUSKOMISJON

Raivo Heinmets
Jelena Fjodorova
Gaido Kentem
Arvi Pobbul
Revo Koha

allavalitsus tänab pikaajalist Viru-Nigula
valla raamatukogu
juhataja Leili Eiskopi. Hindame kõrgelt Leili panust
raamatukogude töö edendamisel ja kaasajastamisel.
Soovime talle sisukat ja
tegemisterohket väljateenitud puhkust!

2000

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

Lili Lillepea

RIHO KUTSAR

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

KÜLJENDUS:
Uue vallavalitsuse kinnitamine Ajakirjastus OÜ

EELARVEKOMISJON
Allar Aron
Olav Kreen
Genrietta Jõgi
Raivo Heinmets
Gaido Kentem
Ülle Pilk
Tarmo Veldi

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

FOTO: MEELI EELMAA

REKLAAMI TELLIMINE:

reklaam@viru-nigula.ee

LOE INTERNETIST:

viru-nigula.ee/ajaleht-2020

ARENGUKOMISJON
Meelis Parijõgi
Raivo Heinmets
Ervins Veitsurs
Ott Penek
Olav Kreen
Mati Okas
Elbe Tull
Allar Aron
Kalev Pagar
Koit Oras

V

SOTSIAALKOMISJON

REVISJONIKOMISJON

Gaido Kentem
Meelis Parijõgi
Jüri Frolov

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

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

on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
4. juunil otsustati:

•väljastada ehitusluba Aseri
alevikus Rahva tn 10 kinnistul
katlamaja hoone lammutamiseks;
•eraldada valla 2020. aasta eelarvest MTÜ-dele ürituste korraldamiseks toetusi teisest taotlusvoorust kogusummas 3195 eurot
ja projektipõhiseid toetusi kogusummas 597,60 eurot;
•kinnitada riigihanke „Kantseleitarvete ostmine Viru-Nigula
vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele“ edukas pakkuja
ja sõlmida hankeleping AS-iga
Orient Kontorikaubad;
•kinnitada riigihanke „Kahe
sõiduki rentimine“ edukas pakkuja ja sõlmida hankeleping
Kindle OÜ-ga;
•kinnitada riigihanke „Lääne-Viru kohalike omavalitsuste liikuvusuuringu teostamine“
edukas pakkuja ja sõlmida hankeleping Tallinna Tehnikaülikooliga;
•tunnustada Viru-Nigula valla
munitsipaalkoolide hõbemedalitega ja kiituskirjadega lõpetajaid;
•kinnitada Viru-Nigula valla
raamatukogu nõukogu koosseis;
•kinnitada Viru-Nigula valla
muusikakooli pedagoogide kvaliﬁkatsiooninõuded;
•muuta Viru-Nigula Vallavalitsuse 05.03.2020 määruse nr
3 „Ühissõidukipeatuste kohanimede määramine“ Lisa.
Ühissõidukipeatuste nimekirja
lisatakse peatus nimega „Rannu
küla“ (peatuse kood 59012321).

18. juunil otsustati:

•kooskõlastada volikogu eelnõu
„Viru-Nigula valla 2020. aasta I
lisaeelarve vastuvõtmine“;
•kooskõlastada volikogu eelnõu
„Peremehetu vara hõivamise algatamine“;
Kunda linnas Lähta teel on
1970. aastatel ehitatud 11 garaažiboksi, millest on vormistatud vaid neli ning üks erastatakse
avalduse alusel. Garaažide Lähta
tee 3, Lähta tee 5, Lähta tee 7,
Lähta tee 9, Lähta tee 13 ja Lähta
tee 15 kohta ei ole esitatud erastamise avaldusi. 20. mail toimus
garaažide juures vallavalitsuse
esindajate kokkusaamine garaažide kasutajatega. Selgus, et
hoonete ehitamiseks pole võetud
ehitusluba ja need ei kajastunud
riiklikus ehitisregistris (vallavalitsus kandis vormistamata garaažid
vallasvarana ehitisregistrisse 9.
juunil). Hoonestusõiguse seadmine nõuaks garaažibokside kasutajatelt omapoolset aktiivsust ja
asjaajamist, millega keegi tegeleda ei soovinud. Seetõttu otsustati
kokkusaamisel, et hoonete alused
maad esmalt munitsipaliseeritakse ning hiljem otsustatakse garaažide kasutajatega kasutuslepingute sõlmimine, otsustuskorras
müümine vms võimaliku tehingu
teostamine.
•kinnitada hajaasustuse programmi 2019. aasta vooru toetuse
kasutamise aruanne;
•rahastada 2020/2021. aasta hajaasustuse programmi taotlused;
•võõrandada vallavara enampakkumise korras;
• kinnitada riigihanke „Kunda

leinamaja rekonstrueerimistööde
I etapp“ edukas pakkuja ja sõlmida hankeleping SKM Ärigrupp
OÜ-ga;
• kooskõlastada volikogu eelnõu
„Omaﬁnantseeringu katmise garanteerimine“;
• kooskõlastada volikogu eelnõu
„Investeeringutoetuse taotlemiseks projektide nimekirja kinnitamine“.

9. juulil otsustati:
• maksta huvihariduse ja huvitegevuse vahenditest toetust;
•kiita heaks ja avalikustada Viru-Nigula valla haridusvaldkonna arengukava eelnõu;
•võtta vastu Kunda Ühisgümnaasiumi põhimäärus;
•anda luba avaliku ürituse
„Kunda Taekwondo Beach Open
2020“ korraldamiseks;
•anda luba avaliku ürituse
„KUNDA SÜGISLAAT“ korraldamiseks;
•anda luba avaliku ürituse „KUNDA LÕIKUSKUU
LAAT“ korraldamiseks;
•anda luba avaliku ürituse
„KUNDA HEINAKUU LAAT“
korraldamiseks;
•kinnitada
enampakkumise
tulemused kaubik Volkswagen
Transporter Kombi registreerimismärgiga 161MDC, esmane registreerimine 2002. aastal
võõrandamiseks;
•võõrandada OÜ-le Just Forest
AMJ kaubik hinnaga üks tuhat
nelisada (1400.00) eurot;
•võõrandada vallavara kirjaliku enampakkumise korras;
Viru-Nigula vallavalitsuse bi-

lansis on korteriomandid aadressil Mäe tn 15-58, Kunda linn
ja Kooli 1-11, Aseri alevik ning
kinnistu aadressil Pada-Aruküla
küla, Pada koolimaja, mis ei ole
vallale vajalikud talle pandud
ülesannete täitmiseks.
•kiita heaks ja avalikustada
jäätmekava eelnõu;
•väljastada ehitusluba Kunda
linnas Looduse kinnistule supelrannarajatise (laudtee) rajamiseks;
•väljastada kasutusluba Kunda
linnas Võidu- ja Koidu tänavate
sademevee kanalisatsiooni kasutamiseks;
•vastu võtta Viru-Nigula valla
raamatupidamise sise-eeskiri;
•vastu võtta vaideotsus vaidele Viru-Nigula Vallavalitsuse 23.04.2020 korralduse nr 79
kehtetuks tunnistamise ja detailplaneeringu menetluse lõpetamise nõudes;
29.05.2020 esitas Enn Neemela vaide, milles palub tunnistada
täies ulatuses kehtetuks Viru-Nigula Vallavalitsuse 23.04.2020
korraldus nr 79 kinnistu Letipea
neem
(katastritunnus
90202:006:1270) detailplaneeringu (töö nr 746/1215) vastuvõtmise ning selle avaliku väljapaneku ja arutelu korraldamise
kohta, jätta „Letipea neem“ (katastritunnus
90202:006:1270)
detailplaneering
(töö
nr
746/1215) vastu võtmata ning
võtta vastu korraldus kinnistu
„Letipea neem“ (katastritunnus
90202:006:1270) detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks.
Vaie jäeti rahuldamata.

23. juulil otsustati:
•väljastada ehitusluba Kunda
linnas Sadama tee 18a kinnistule
laoplatsi rajamiseks;
•väljastada ehitusluba Viru-Nigula alevikus Kalvi tee 10
kinnistul asuva jõuväljaku laiendamiseks;
•väljastada ehitusluba Kunda
linnas Haljasala kinnistule kõnnitee rajamiseks;
•väljastada ehitusluba Vasta külas Vasta mõisa kinnistule
parkla ja kõnnitee rajamiseks;
•anda vallavara otsustuskorras
rendile;
Aleksandra Pantelejeva Sandra Pub FIE soovib võtta üheks
aastaks rendile osa Viru-Nigula
alevikus Kunda tee 1a asuvast
kinnistust.
•omandada vallavara;
OÜ Kunda Vesi esitas vallavalitsusele avalduse, milles
avaldab soovi müüa Viru-Nigula vallale Kunda linnas asuva
Staadioni tn 5 kinnistu hinnaga
100,00 eurot.
•tunnistada Viru-Nigula Vallavalitsuse 09.07.2020 korraldus
nr 136 osaliselt kehtetuks;
Arvestades asjaolusid, on
põhjendatud tunnistada korteriomandite Kooli tn 1-11, Aseri
alevik ja Mäe tn 15-58, Kunda
linn väljakuulutatud enampakkumine kehtetuks ning võõrandada need Loode tn 3 korteris 7
elavatele inimestele.
•anda luba Kunda linnas Eha
tn 4 kinnistule keelumärgi „Parkimiskeeld“ paigaldamiseks.
VNVT
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Muudatustest mittetulundusühingute toetamisel

M

ittetulundusühingutel, kelle tegevus on suunatud
Viru-Nigula valla elanikele,
on võimalik taotleda toetusi
vallavalitsuselt (valla eelarvest) ja MTÜ-lt Viru-Nigula
valla Toetusgrupp (tuuleparkidelt).
Viru-Nigula vallavalitsus
eraldab toetusi Viru-Nigula
Vallavolikogu 28.05.2020
määruse nr 78 „Viru-Nigula
valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord“
alusel. Tegevustoetuse saa-

miseks tuleb taotlus esitada 15. novembriks, ürituste
rahastamiseks saab taotlusi
esitada 15. novembriks ja
15. aprilliks. Projektipõhist
toetust saab nüüd taotleda
aastaringselt.
Taotlused tuleb saata digitaalselt
allkirjastatuna
e-posti aadressile vallavalitsus@viru-nigula.ee või täita
e-vorm Viru-Nigula valla
kodulehel menüüjaotuses
„Teenused ja toimingud“.
Aasta alguses ühinesid
endistes Aseri ja Viru-Nigula valdades paiknevate tuu-

leparkidega seotud MTÜ-d.
Toetusi eraldatakse nüüd
„MTÜ Viru-Nigula valla
Toetusgrupp mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste
andmise kord“ alusel.
Taotlusi toetuse saamiseks
võivad esitada nii era- kui
ka juriidilised isikud. Projektitaotluste esitamise tähtajad on üldjuhul 1. märts
ja 1. oktoober ning stipendiumite taotlemise tähtaeg
1. oktoober. Taotlus tuleb
esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile
toetusgrupp@viru-nigula.ee

või paberkandjal allkirjastatuna Viru-Nigula vallavalitsusse (Kasemäe tn 19, Kunda linn, Viru-Nigula vald,
Lääne-Virumaa).
Rohkem infot toetuste
taotlemise kohta leiab Viru-Nigula valla kodulehelt
„Üldinfo“ menüüjaotusest
„Mittetulundusühingud ja
valla osalusega ettevõtted ja
MTÜ-d“ alt või arendus- ja
hankespetsialistilt e-posti
aadressil lili.lillepea@viru-nigula.ee.

Kui tahad ausat vastust, siis ära küsi
tööalast nõu sõpradelt ega pereliikmetelt

H

iljutine eriolukord
pööras paljude inimeste elukorralduse sõna otseses mõttes pea
peale. Ei pea olema ekspert,
et näha tööturul valitsevat
ebakindlust ja teadmatust
nii tööandjate kui ka -otsijate seas. Seetõttu on eriti teravalt päevakorda kerkinud
iseenda tuleviku kindlustamise olulisus, hoolimata
sellest, kas inimene hetkel
õpib, töötab või hoopis otsib
tööd.
KÜSI ENDALT
ÕIGEID KÜSIMUSI
Esimese asjana soovitab
Töötukassa Tartumaa osakonna juht Jane Väli kõikidel inimestel teha läbi üks
mõtteline harjutus.
„Mine seisa kohe praegu peegli ette ja vaata, kas
sa oskad soravalt ja kiiresti
nimetada vähemalt kümme
asja, mida sa oskad. Ja sama
kiiresti veel viis asja, mida
sulle väga teha meeldiks,
aga mida sa veel ei oska,“
sõnas ta.
Kui harjutus osutub isegi
peale mõningast mõtlemist
liialt keeruliseks, on järelikult vaja iseendaga tegeleda
ja seda kiiremas korras. Väli
soovitab tähelepanu pöörata

ka sellele, kuidas me iseendaga räägime.
Kas uusi valikuid tehes,
uut tööd otsides räägitakse
endaga enesekindlalt või
pigem kritiseerivalt, näiteks
„oi, see töökoht on mulle
liiga raske, siin küsitakse
keelt, mida ma ei oska“?

ja mida hetkel tööturul vajatakse,“ rääkis Väli.
„Kõik need teemad korraga on tähtsad. Ei saa keskenduda ainult unistusele,
ignoreerides seda, mida tööturul tegelikult vaja on. Ja
seda meie karjäärinõustajad
teavad.“

MUUTUST EI PEA
TEGEMA ÜKSI
Üheks võimaluseks on küsida nõu tuttavatelt, pereliikmetelt, kuid Väli toob välja,
et sageli tuleb kasuks hoopis
arvamus, mis tuleb väljastpoolt. „Oma elukaaslaselt
või emalt-isalt nõu küsides
tuleb arvestada, et nende
nõu on kallutatud. Nende visioon sinu tulevikust
ei pruugi ühtida sinu enda
omaga,“ sõnas ta.
Kõige lihtsam on professionaalse nõu saamiseks
pöörduda hoopis karjäärinõustaja poole.
„Ainult Töötukassas on
need karjäärinõustajad, kes
on kursis tööturul toimuvaga ja oskavad üpris hästi
ka tulevikutrende ja -prognoose tõlgendada. Ideaalis
peaks inimese töö olema
kombinatsioon sellest, mida
ta oskab, mida ta armastab,
mis piisavalt raha sisse toob

KARJÄÄRINÕUSTAJA EI
OLE AINULT NOORTELE
Samuti rõhutab Väli, et karjäärinõustaja juurde võib
tulla ka „pea täiesti laiali
otsas”.
„Pea võib laiali olla ka
50-60-aastasel inimesel, kes
ei ole veel leidnud oma kohta, või kes arvas, et leidis,
aga karjääris toimus suurem
muutus. Karjäärinõustamine
ei ole ainult noortele või ainult vanematele inimestele
suunatud teenus, vaid mõeldud kõigile, kes soovivad
oma tuleviku osas rohkem
selgust majja luua,“ sõnas
ta.
TÖÖTUKASSA TOETAB
TÖÖANDJAID, KES
OMA TÖÖTAJAID
ARENDADA SOOVIVAD
Lisaks eraisikute nõustamisele pakub Töötukassa tegelikult üpris suuri võimalusi
ka tööandjatele oma töötaja-

te koolitamiseks. „Kui oled
tööandja ja pead oluliseks
töötajate arendamist, aga
sinu võimalused on piiratud,
siis on võimalik Töötukassa kaudu taotleda töötajate
teadmiste ja oskuste arendamiseks erinevaid toetusi,”
selgitas Jane Väli.
Näiteks toetab Töötukassa tööandjaid, kes värbavad erialase hariduseta üle
50-aastaseid või ebapiisava
eesti keele oskusega inimesi, keda on vaja ametiülesannete täitmiseks täiendavalt koolitada. „Kui Mailis
Reps ütleb pöördumisel, et
kõik lasteaiaõpetajad peavad oskama kasutada nutiseadmeid ja neid lastele
õpetama, siis see on jällegi
koht, kus tasub Töötukassa
poole pöörduda.“
Täieliku nimekirja Töötukassa pakutavatest koolitusja värbamistoetustest leiad
https://www.tootukassa.ee/
content/toota-ja-opi

Teeme küttekolded korda

I

nimesed veedavad suvel palju aega suvekodudes, kasutades ahje, pliite
ja kaminaid. Päästeamet tuletab meelde, et küttekoldeid on oluline regulaarselt
ja korrektselt hooldada, sest
vastasel juhul võib neist alguse saada tulekahju.
Tuleohutuse seadus sätestab, et kasutusel olevat ahju,
kaminat või pliiti ning nende korstnat ja ühenduslõõri
peab puhastama vastavalt
vajadusele, kuid mitte harvemini, kui nende dokumentatsioonis on ette nähtud. Kui dokumentatsioon
puudub või kui dokumentatsioonis ei ole ette nähtud

muud sagedust, siis tuleb
neid hooldada vähemalt üks
kord aastas.
Elamus, suvilas ning nende abihoonetes võib ahju,
kaminat või pliiti ning korstnat ja ühenduslõõri enda
tarbeks puhastada ka korstnapühkija kutsetunnistuseta
isik, järgides küttesüsteemide puhastamise nõudeid.
Küttekoldeid peab üks kord
viie aasta jooksul puhastama korstnapühkija kutsetunnistusega isik, kes väljastab
küttesüsteemi tehnilise seisukorra ning ohutuse kohta
korstnapühkimise akti. Akti
tuleb säilitada kuni järgmise
akti väljastamiseni, tõenda-

maks, et küttesüsteemi on
hooldatud ja kontrollitud.
Kui küttesüsteem on ohtlik
ja seda kasutada ei tohiks,
peab korstnapühkija sellest
teada andma omanikule ja
ka päästeasutusele.
Ida päästekeskuse inspektorid juhivad tähelepanu,
et suvilates, kus inimesed
ööbivad, peab kindlasti olema töökorras suitsuandur.
Arvestada tuleb ka asjaoluga, et suvilates, kus talvel ei
elata ja hoone on kütmata,
võib anduri patarei tühjeneda kiiremini ning sellest tulenevalt peab neid kindlasti
kontrollima. Päästekeskus
kontrollib aiandusühistuid

TASUB TEADA

Mis on Lääne-Virumaa aasta
toode või teenus aastal 2020?
Anna meile teada

N

Novembri
teises
pooles
kutsuvad
Lääne-Viru
arenduskeskus, ajaleht Virumaa
Teataja ja Lääne-Virumaa
Omavalitsuste Liit ettevõtjaid osa saama maakonna
aasta ettevõtlusgalast. Üritusel kuulutatakse väljamaakonna aasta ettevõte,
aga ka Lääne-Virumaa aasta
toode või teenus.
Et tiitlile kandideerivate toodete või teenuste nimekiri
saaks pikk ja mitmekesine, on meil sulle, hea ettevõtja
või toote/teenuse tarbija, üleskutse – kui sinu ettevõte
hakkas sellel aastal valmistama toodet või pakkuma teenust, mis on uus ja innovaatiline, või on sulle tarbijana
silma jäänud mõni uudistoode/-teenus, siis anna sellest
meile märku.
Selleks tooteks võib olla tarkvaralahendus, tööstustoodang või uusi tehnoloogilisi lahendusi võimaldav rakendus.
Tiitel „Aasta toode/teenus 2020“ antakse ettevõttele,
kelle toode või teenus on uuendusmeelne. Mõlema kategooria võiduga kaasneb Virumaa Teataja välja antav
märgis „Lääne-Virumaa aasta toode 2020“.
Lisaks paneb Virumaa Teataja ühele ettevõttele välja eripreemia, meediatoe 5000 euro väärtuses AS-i Postimees Grupp trüki- ja veebiväljaannetes koos disaini ja konsultatsiooniga.
Ettepanekuid uute toodete või teenuste kohta koos lühikese kirjeldusega ootame 1. oktoobrini meiliaadressil
kristi.ehrlich@virumaateataja.ee.
Läinud aastal võttis aasta toote võidu ja sai märgise
Päts OÜ pagaritöökojas valmiv krõbe tasku keedukreemi ja šokolaadiga, mis oli uutmoodi toode siinse kandi
pagaritoodete seas.
Päts OÜ esindaja Kaja Hallik ütles, et aasta toote tiitel
kasvatas klientide huvi krõbeda tasku vastu hüppeliselt
ja oli päevi, mil pagar ei jõudnud taskuid nii palju küpsetada, kui oli nõudlust.

Möödunud aastal pälvis tiitli Pätsi pagaritöökojas valmiv krõbe tasku
keedukreemi ja šokolaadiga. Foto: erakogu

Jane Väli
Töötukassa
Tartu esinduse
osakonnajuhataja

regulaarselt.
ARUKA KÜTMISE
REEGLID
• Küta ainult kuiva puiduga.
• Küta alati täiesti avatud
siibriga.
• Ära viska küttekoldesse
kilet, mähkmeid ja tetrapakendeid.
Korstnapühkijate kontakte leiab Eesti Korstnapühkijate Koja veebist: www.
korsten.ee.
Küttekollete hooldusest
leiate rohkem infot siit: https://kodutuleohutuks.ee/
kuttekollete-hooldus/.
Päästeamet
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Muusikakooli tegemistest

A

lates esimesest septembrist alustab meie vallas
tööd uue nimega kool – Viru-Nigula valla muusikakool. Koondame ühe kooli alla nii Aseri Muusikakooli kui ka Kunda Muusikakooli paremad kogemused ja traditsioonid.
Muutub see, et Aseri majas hakkab olema pilliõppes
suurem valik erialasid ja liidame koolile eelkooli osa.
On hea tõdeda, et sügisel alustab muusikakoolis tööd 16
õpetajat.
Kunda Muusikakooli ja Aseri Muusikakooli on tänaseks päevaks lõpetanud kokku 540 õppurit. Seda võib
pidada märkimisväärseks saavutuseks.
2020/2021. õppeaastal toimuvad muusikakooli sisseastumiskatsed 25. ja 26. augustil algusega kell 17 nii
Aseri kui ka Kunda majas üheaegselt.
Kutsun kõiki muusikahuvilisi noori aktiivsele osavõtule, kõik on väga oodatud!
Pärt Tarvas
Viru-Nigula valla muusikakooli direktor

Malevlased panustasid valla
heakorra parandamisse

V

iru-Nigula valla õpilasmalev töötas sellel suvel
kahes vahetuses: esimene vahetus toimus
22.–28. juuni ja teine vahetus 6.–12. juuli. Malevasuve raames said võimaluse taskuraha teenida paarkümmend Viru-Nigula valla noort, kellele maksti töötasu
kokku ligi kolme tuhande euro eest.
Malevlased tegid üle valla mitmesuguseid heakorratöid: korrastati Aseri Rahvamaja ja Viru-Nigula Koduloomuuseumi ümbrust, aidati Viru-Nigula raamatukogus
keldrit vanadest raamatutest tühjaks teha, rohiti lillepeenraid ja koristati mahavisatud prügi, Kunda rannas
õlitati laudteed, koristati rannanoortekat ja puhastati lamamistoole ning teadetetahvleid,.
Malevas on töötamise kõrval oluline osa ka koolitustel
ja vaba aja tegevustel. Malevlastele toimusid koolitused
töötamise ja esmaabi teemadel. Meelelahutuslike tegevustena külastati põgenemistubasid, Nõmme seiklusparki ja Aasukalda Maa- ja Merepäästekomandot.
Kunda noorsootöötaja ja õpilasmaleva kasvataja Villu
Liivla meenutas möödunud malevasuve positiivselt ja
sõnas, et noored teevad tööd meelsasti, kuid üksluine töö
noortele huvi ei paku. „Malev möödus hästi, tööd olid
erinevad ja seetõttu ei tekkinud noortel ka suurt tüdimust
töötamisest,“ kommenteeris Liivla.
Viru-Nigula valla kultuuri- ja noorsootööjuht Keio
Soomelt kiitis malevlasi tubli töö eest ja lisas, et palju
olulisi asju sai kahe malevavahetusega ära tehtud. „Malevlased olid tublid ja töökad, jõudsime malevaga planeeritust palju rohkem ära teha. Kiidan malevakasvatajaid Villut ja Evelyt, kes noortega hästi hakkama said,“
lisas Keio Soomelt.
Kunda Ühisgümnaasiumi õpilane ja õpilasmaleva osaleja Sten Arro meenutas möödunud malevasuve hästi ja
sõnas, et malevasse läks ta just seetõttu, et suvi igavalt
ei mööduks. „Läksin malevasse koos sõpradega, et töötamine lõbusamalt mööduks. Malev oli tore, kuid kahest malevavahetusest jääb ööbimisega vahetus ilmselt
kauemaks meelde. Ühiselt korraldatud malevakohvik oli
kindlasti üks maleva tipphetkedest,“ kommenteeris oma
esimest malevasuve Sten Arro.
Projekti „Viru-Nigula valla õpilasmalev 2020“ toetas
haridus- ja teadusministeerium koostöös Eesti Noorsootöö Keskusega.

Haridusjuhi tervitus
kooliaasta alguse puhul

1.

septembri tähistamine tarkusepäevana
on ilus traditsioon,
mis tekitab meis paljudes
eriliselt piduliku tunde,
meeleolu, milles segunevad
ootusärevus ja avastamisrõõm.
Algab uus kooliaasta täis
õpirõõmu ning entusiastlikke püüdlusi uute teadmiste
poole.
On meeldiv tõdeda, et
õpilased, nende vanemad ja
laiem kogukond tervikuna
on vallas pakutava hariduse kvaliteedi taset hinnanud
heaks.
Meie õppijatele meeldib
õppida. Noored on pühendunult
uudishimulikud,
ambitsioonikad ja aktiivsed
osalejad nii igapäevases
koolielus kui ka kooliväli-

ses huvitegevuses. Võime
julgelt saata neid maailma
avastama, lubades vahel ka
eksida ja komistada. Toetame ning aitame igaüht raskuste ületamisel, julgustame
ja ergutame kõhkluste korral.
Uue kooliaasta alguses
võin kindlustundega öelda,
et meie koolid on turvalised ning heatahtlikult sõbralikud. Üheskoos suudame
kõige paremal moel toetada
iga õpilast, arvestades tema
eripära ja isikuomadustest
tulenevaid vajadusi.
Oleme koos suutnud üles
ehitada haridustemplid, kus
õpilased soovivad teadmisi omandada ja õpetajad on
entusiastlikud ning pühendunud ja kuhu leiavad tee
lapsevanemad, kindlustun-

ne südames. Nad usuvad, et
igaüht meie seast märgatakse, neist hoolitakse, tunnustatakse ning kõigi püüdlusi
väärtustatakse.
Pean väga oluliseks õpetaja ja lapsevanema vahelist
vastastikust austust. Üksteise mõistmine ja toetamine
aitab lahendada ka kõige
raskemad küsimused, mis
elu teele ette veeretab. Tuleb
kinkida üksteisele vaid aega
ja tahtmist, siirast soovi teineteist tähelepanelikult ära
kuulata.
Valla haridustöötajad pingutavad iga päev, tagamaks
innovaatilist ja toetavat õhkkonda selleks, et õpetajal
oleks olemas igakülgne abi
õppeprotsessi läbiviimisel.
Soovin, et õhin, millega
väikene laps alustab oma

kooliteed ja millega veidi
suurem koolilaps tervitab
suve lõpus tarkusepäeval
oma klassikaaslast ja õpetajat, kanduks edasi igasse
koolipäeva. Nii kasvab teie
eneseusk ja kindlusetunne. Koolirõõmu aitab hoida
teadmine, et minu koolis on
hea õppida, ma saan siin ja
praegu hästi hakkama, mind
toetavad toredad kaaslased
ja väga targad ning abivalmis õpetajad.
Püüdkem meeles pidada,
et tarkus tuleb ikka tasapisi. Ja küllap see elus just nii
ongi.
Ilusat ning tegusat kooliaastat kõigile!
Merike Trumm
haridusjuht

Õpilased teevad mind nooremaks!

P

ärast keerulist karantiini ja distantsõppe
perioodi
õnnestus
mul kohtuda legendaarse
ja kauaaegse geograaﬁaõpetaja Helle Olliga (fotol
vasakult teine). Tänavu 81.
sünnipäeva pidav proua on
siiras ja heatujuline, lõputult
energiline ning kahtlemata elukogenud. Kohe meie
vestluse alguses haarab intervjueeritav ohjad ja räägib väga entusiastlikult oma
õpetajaametist ja keerulisest
teekonnast, mis selleni viis.
Esimese asjana kinnitas
ta, et koolis pole tal kunagi
olnud ebameeldivaid kogemusi. Ta pole nõus ütlusega,
et noored on halvad. „Pedagoogiamet on andnud mulle
nii palju, tahaksin sama palju tagasi anda ning noored
teevad ka mind nooremaks,“
sõnas Helle. „Nendega koos
unustan oma aastad!“
Oma ea kohta on proua
väga aktiivne. „Hindan füüsilist tegevust kõrgelt, käin
kaks korda nädalas võimlemas ja ujumas,“ kirjeldas
Helle, kuidas ta keha ja vaimu erksana hoiab.
Kahtlemata on igas klassis isiksusi, aga Helle sõnul teevad just need ka elu
põnevamaks: „Nad võivad
ootamatusi pakkuda!“ Ja
sellele järgnes paar koomilist lugu sellest, kuidas õpilased on oma vaimukuse või
mõne situatsiooniga meelde
jäänud. Igal õpetajal on neid
lugusid varrukast võtta ja
need panevad nende silmad
särama. Seda sära oli ka sel
hetkel kaugele näha.
Helle suhtleb veel tänagi
oma ülikooli kursusekaaslastega. Hiljuti toimus taas
kokkutulek, kus tutvustati
oma elutöid. „Kõik teised
läksid teadustööd tegema,
mina õpetajaks. Tundsin end
tihti kehvemana, kuna mul
polnud mingeid uurimistöid

Foto: erakogu

ette näidata, kuni avastasin,
et minu suurim edu on teistele teadmiste edasiandmises ja minu parim tunnustus
on tänaval vastutuleva noore
inimese „Tere, õpetaja!“.“
Mina omalt poolt lisaksin
sellele „õpetajale“ suure algustähe. Olla sellises vanuses veel noorte inimeste ees
ja jagada oma teadmisi, on
omaette väljakutse.
Õpilased ongi põhjuseks,
miks jätkatakse pedagoogiametit nii palju aastaid:
see andmise-saamise tunne
on ehe ja jõudu andev ning
reeglina on oma karjäärivalikul määrvaks saanud just
oma kooliajal eeskujuks
olnud õpetaja. Nii oli ka
Hellega. Tema eeskujuks
oli toonane õpetaja, kes oli
väga soliidne, rahulik ja
eeskujulik. Ja muidugi oli
suureks mõjutajaks ka tema
isa, kes oli samuti õpetaja (muusika) ning kellele
meeldis väga reisida. Isaga
koos ettevõetud reisid nakatasid ka teda reisipisikuga,
mille tulemuseks on see, et
Helle on külastanud mitme-

kümneid riike. „Reisimine
on minu aineandmisel väga
palju kasuks tulnud, olen
saanud õpilastele kirjeldada
teatud kohti detailsemalt kui
õpiku tekst edasi annab,“
sõnas Helle.
Helle peab haridusest ja
teadmiste
omandamisest
väga palju lugu. Tema vanemad olid kõrgelt haritud
ning ta korrutab oma õpilastele, et neil läheb hindeid
vaja, tema on enda omad
juba kätte saanud. Ta püüab
oma õpilastele geograaﬁa huvitavaks teha, andes
kodusteks ülesanneteks ka
õpikuväliseid tegevusi, mis
avardaks nende mõttemaailma ja paneks noored ka õpitu kasutusulatust nägema.
Hellet kuulates tabasin end
mõttelt, et ka minu lastel
võiks olla selline õpetaja….
Kuigi Helle soovis juba
aastaid tagasi väljateenitud
puhkust nautima hakata ja
peale Kadrina Keskkoolis
õpetajaameti mahapanemist
pensionile jääda, sattus ta
Kundasse ajutiselt geograaﬁaõpetaja kohta täitma.

„Kundas meeldib mulle
enim see, et sulandusin kiiresti meeskonda ja kollektiiv on ühtehoidev, avatud ja
heatahtlik ning hästi abivalmis,“ kirjeldas Helle. Tema
sõnul oli kevadine eriolukord selleks just hea näide.
„Kriis tuli nagu pauk! Ja kui
elu pakub sulle võimaluse
millegi õppimiseks, siis õpi
see selgeks,“ viitab ta oma
puudulikule arvutikasutamise oskusele.
Viimastel aastatel on ta
püüdnud siiski õpetajaametist loobuda ning oma
koormust aasta-aastalt vähendada, kuid kahjuks ei
leidu uut, kes tema rolli üle
võtaks. Algav õppeaasta
jääb siiski tema viimaseks.
„Peab aru saama, et mälu
pole enam see ja aeg on lõpetada,“ sõnab Helle.
Mina soovin õpetaja Hellele meeldivat viimast õppeaastat ja seiklusrikast eesootavat vabadust!
Lili Lillepea
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Kalev Laanemets
1.08.1930 – 17.12.2007
Endise Viru-Nigula
kolhoosi kontorihoone
kõrval on puidust pink,
mille seljatoel nimi –
Kalev Laanemets.

Paljud möödujad ja pingil puhkajad, ka kohalikud
noored ei tea, kes oli see
mees, millega ta tegeles
ning miks talle see auandev
pink pandi.
Kalev Laanemets on sündinud Tudulinnas 1. augustil 1930. aastal. Viru-Nigula kanti tõi saatus ta 1952.
aastal pärast Kuremaa tehnikumi lõpetamist. Uljaste
piirkonnas zoovetjaoskonna
juhatajana töötades hakkas
ta peaveterinaararsti palvel
käima abiks siinsele eakale
velskrile. Seega on K. Laanemets 55 aastat oma elust
olnud seotud meie kandiga.
Päriselt siia elama tuli ta
alates 1954. aastast, pidades
esialgu zootehniku ametit
Oktoobri kolhoosis.
Tema tolleaegseid tegemisi meenutas kolhoosi elupõline raamatupidaja Eliise
Rätsep järgmiselt (intervjueeris Heili Tarjan).
1954. aastal tuli meie kolhoosi zootehnikuks noormees, kes oli ka esimeseks
spetsialistiks
kolhoosis.
Rääkis lustakalt ja soravalt.
Tema isa Alfred oli öelnud:
„Piigadel ei ole kõrgharidust vaja, lähevad niikuinii
mehele. Aga poistel peab
põllumajanduslik kõrgharidus olema.“ Isa oli olnud
väga töökas mees. Kui ta
vahepeal haige oli, pidi Kalev juba poisikesena adra
taga kõndima.
Laanemets sattus meile
raskel ajal, kui loomadele
ei jätkunud sööta, mineraalainete ostmiseks ei jätkunud raha. 1954–55 olid
eriti rasked. 1956. a kevadel
kurtis pearaamatupidaja, et

kassa on tühi ja pole raha
töötajatele palga maksmiseks. Peeti aru. Tookordne
esimees oli kõndinud, käed
taskus, edasi-tagasi ja korrutanud pleenumil räägitut.
Kalev kuulas, mõtles ja ütles: „Meil on põldudel kartulikuhjad, müüme maha.
Proovime Leningradi viia.“
Nii tehtigi. Leningradi
turule vurasid autod nii kolhoosi kui eraisikute kartuliga. Raha tuli ja rahvas sai
palga kätte.
1959. a valiti Kalev Laanemets Oktoobri kolhoosi
esimeheks.
Sel ajal oli Oktoobri ja
Linnuse (esimeheks V.
Loho) kolhoosidel kahasse
Varudi tärklisevabrik. Mingil ajal oli ladu tärklist täis,
polnud kusagile realiseerida.
Arupidamisel, mida teha,
meenus Kalju Kuldnerile
kunagine tuttav Ukrainast.
Äkki on sealt turgu loota.
Ta otsis selle aadressi üles.
Laanemets läks sinna asja
uurima ja nii edukalt, et saadi kaubale.
Kui Linnuse ja Oktoobri
kolhoosid 1969. aastal liideti, sai Kalevist suure Viru-Nigula kolhoosi esimees
ja pärast liitumist Kunda
kolhoosiga 1971 tuli tal
juhtida siinset suurmajandit kuni selle reformimiseni
1992. Seega oli ta kolhoosieluga seotud kokku 40
aastat, millest 33 esimehe
ametis. Seejuures on tähelepanu vääriv, et selles ametis
sai ta olla, kuulumata NLKP
ridadesse, mis tollel ajal oli
väga ainulaadne nähtus.
Ta oli tugev isiksus, tark ja
tugev juht, jõuline oma tegemistes ja äärmiselt andekas ja sõnaosav kõnes. Kiire
mõtlemisega, kauni käekirjaga, otsusekindel tegudeinimene, oma inimesi hoidev. Oma rahvas kutsus teda

„peremeheks“. Aus töö ja tublid
tööinimesed olid tema prioriteet. Eriliselt tähtsustas ta
kolhoosi asutajaliikmeid,
kuna teadis, millist valu,
töörügamist ja ülekohut olid
nad kannatama pidanud.
Tema juhtimisel arenes
majand tõusvas joones, töötajad said tasuta tuusikuid
sanatooriumidesse. Tublimad töötajad said auhinnaks toredaid reise kaugetesse NSVL piirkondadesse,
lõunasse Musta mere äärde
jne. Tema mõte oli, et kui
majand on kasumis, siis järelikult on kolhoosiliikmed
hästi töötanud ja neile võib
soodustusi lubada. 1980.
aastad olid meie kolhoosirahvale head aastad – elati
jõukamalt kui linnas. Sel
ajal pidid paljud linnaasutused oma inimesi kolhoosidesse tööle saatma.
Viru-Nigula
kolhoosis
olid šeﬃdeks ETV töötajad, kellest mitmed töötasid
aastaid suviti mingi aja siin.
Loomulikult kutsuti siis

E T V
rahvas ka iga-aastasele lõikuspeole. ETV boss lausus
ühel sellisel peol, et oleks
neil tööl üksainus Kalev
Laanemets, siis oleksid nad
omadega mäel. Laanemets
oma sõnaosavuse, kauni baritoni ja hea jutuga tegi ju
neile kõigile silmad ette.
ETV inimesed käisid ka
BAM-il. Sinna kutsuti kaasa ka Kalev Laanemets. Enn
Leisson kirjutas oma mälestusteraamatus sellest reisist, et kui kuskil seal nende
peatuskohas oli koerte parv
koos, siis teati, et seal on ka
Kalev, kelle jaoks koerad
olid lemmikud ja kes ostis alati nende jaoks poest
vorsti. Tõesti, Kalevi ja
koerte vahel olnud lausa eriline suhe. Ta armastas koeri
ja koerad hoolisid temast.
Kuigi ta käis palju külades
ja peredes ringi, siis ükski
koer ei tulnud talle külavahel kurjalt ligi. Tal endal
olid kodus ka koerad. Neid
ta
hoidis ja iga toitu need ei söönud. Kui kord
lihakombinaadi juht neil
külas käis, tõi
ta
koertele
vorsti, need
aga ei tahtnud seda. Siis
tögas Kalev,
et pane vorsti sisse niigi
palju liha, et
koergi selle
ära tunneks.
Laanemetsal oli väga
lai suhtlusringkond
üle Eesti: ta
suutis kõiki
oma isiksusega võluda. Ometi
kuulus tema
s u u r i m
austus
ja
lugupidamine lihtsale töökale

maainimesele.
Lisaks
põhitegevusele
said Viru-Nigula kolhoosis
jalad alla mitmed abiettevõtted ja kolhoosi tootmine
tõusis silmapaistvale tasemele. Kolhoosi heast käekäigust olenes kogu kohalik
elu-olu. Nii võlgnesid sotsiaal-, haridus- ja kultuurivaldkonnas tehtavad edusammud tänu kolhoosile,
kes toetas töövälist tegevust
ja hoidis silma peal abivajajatel. Kohalik rahvamaja
tõusis vabariiklikus plaanis silmapaistvale tasemele
(tänu legendaarselt heale
kultuurijuhile Antonina Lohole): väike Vasta kool esines tublilt nii spordis kui
ka õppeedukuses, lasteaia
ehitamine kergendas emade olukorda ja uute majade
ehitamine sidus suure hulga
inimesi põliselt Viru-Nigulaga. Kolhoosi rahadega
ehitati 1987. aastal Viru-Nigulasse uhke tervisekeskus,
kus töötasid lisaks arstile
veel ämmaemand, hambaarst ja tehnik ning inimesi
teenindas kohalik apteek.
Olles ise kultuurilembene
ja pärimuse väärtustaja, toetas ta kohalike entusiastide
algatatud muinsuskaitse- ja
kodulooalast tegevust. Laanemets võttis 1972. aastal
vastu Eesti Põllumajandusmuuseumi poolt tehtud ettepaneku lavastada kolhoosi
inimestega endisaegsete viljakoristusvõtete demonstratsioon. Kolhoosi autokraana noka otsas väntas
kaameramees ﬁlmile nelja
hobuse kaasabil kööpeliga ringi aetava tuulimasina töö. Vilja masindajateks
olid esimees koos Vasta
küla taluperega, kõik kombekalt vana aja talumeeste
riietuses.
1986 sai teoks kohalikus
kultuurimajas
Antonina
Loho juhtimisel tegutsenud
muinsuskaitseringi unistus
– vanasse pastoraati, kus va-

rem
oli asunud kooli internaat,
loodi Viru-Nigula Koduloomuuseum. 1980-ndate lõpul
ja 90-ndate alguses taastati
kiriku piirdeaed, tornikiiver,
püstitati-taastati vabadussõjas langenute mälestuskuju ja kõikide külakoolide
asukohtadesse paigutati mälestuskivid.
Tänu oskuslikule juhtimisele ei jäänud Viru-Nigula kolhoos pärast likvideerimist kellelegi võlgu.
Kolhoosi
lagunemisega
kaasnenud pinged viisid
aga esimehe tervise rivist
ja 1993. aastal seisis ta silmitsi riskantse südameoperatsiooniga. Õnneks läks
kõik hästi ja ta võitis endale
juurde 14 rahulikku aastat.
Vaatamata läbielatud raskustele osales ta kohaliku
elu korraldamises aktiivselt
ka pärast operatsiooni, kandideerides valimistel 1996.
ja 2005. aastal. Lisaks oli
ta jahimees ning väga hea
suhtleja.
Kalev Laanemets lahkus
17. detsembril 2007. Mälestused temast kaasaegsete
südames elavad oma elu.
Kolhoosiajal Viru-Nigulas
kujunenud vaimsus ning
loodud maamärgid toetavad
noorema põlvkonna samme
teel tulevikku. Muuseumile
pärandatud esimehe välgumihklite kollektsioon läidab
tulukese ka siinset kolhoosituba külastava võõra südames.
Sügav kummardus väärikale põllumehele kogu vallarahvalt.
Viru-Nigula Hariduse Seltsi ja
Koduloomuuseumi nimel
Ene Ehrenpreis, Lea Metsis
ja Heili Tarjan
(Kasutatud on Heili Tarjani ja
Eliise Rätsepa mälestusi)
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Aserist Põhja-Venemaale ja tagasi. Ottiga
Ehk et täpselt nii kaugel käisime augusti esimestel
päevadel Ott Penekuga, kes nüüdseks juba Virumaa
Koostöökogust kaks kuud puhkust ja pensionipõlve on
nautinud. Kiiktooli kiigutamiseks, nagu ta naljatamisi
viimasel VIKO üldkoosolekul oma pensionipõlve
alustada lubas, Ottil suvel aga mahti ei ole olnud.
Augustikuu esimestel päevadel oli Ott ametis ühe
garaaži ehituse juhendamisel ja praktilise töö käigus
tegeles ka ideekorjega ehituse jaoks, mis tal
endal veel plaanis on.

Põlise
idavirumaalasena,
juurtega Aseri kandist endisest Abaja külast, ja viimased seitse aastat Kõrtsialusel
elanud Ottil on ametialaselt
ja hobi korras niipalju õnne
ja hakkamist olnud, et igavuse üle pole kunagi kurta
saanud. Suure reisisellina
on Ott jõudnud üsna kaugetesse paikadesse nii turistina
kui ka tööpostile komandeerituna. „25 aastat, täpsemalt
1988. aastani töötasin Aseri
Keraamikatehases, kus toodeti telliseautomaate, mida
me siis üle Nõukogude
Liidu paigaldasime ligi 30
tükki. Viimane läks kaugele
Põhja-Venemaale Logossovosse, kus viimased 100 km
autoteed ei olnud, jõelaevaga viidi meid kohale,“ meenutab Ott.
Lisaks keraamikatehasele,
kus Ott töötas metroloogi
ja automaatika osakonna
juhatajana, koostades ja
valmistades telliseautomaatide loogilisi skeeme, on ta
asutanud veel väikeettevõtte
AVE; automatiseerinud euroaluste tootmise masinaid
ettevõttes Radix, ehitanud
elektriseadmeid Kalvi Mõisa hoonetes. Ta on olnud
abivallavanem, vallavanem
ja koolis arvutiõpetaja. Enne
kirjut karjääri jõudis Ott
õppida veel Tallinna Polütehnikumis automaatika ja
telemehaanika eriala, ära
käia Kaliningradis sõjaväes,
kus ta eesrindliku polügoni

elektrikuna elektrisüsteemid
välja ehitas ja siis pool aastat varem enne ettenähtud
aega kodumaale tagasi saadeti. Aja jooksul on ta ehitanud seitse (!!!) elumaja
(nendest üks kaupluselamu,
milles tema abikaasa 15 aastat lillepoodi pidas) ja projekteerinud 11 hoonet. „Ühe
maja jõuan ehk veel ehitada,
siis aitab,“ naerab Ott ise.
Kõik ehitustehniliselt vajaliku õppis Ott oma lahtise
peaga isa kõrvalt ehituselt
ja remonditöödel abis käies.
„Praegu ei ole muud, kui
ainult ehita. Vanasti pidi
enne täitevkomiteest loa
saama, et metsast materjali
tuua, mida siis pidi lõikama,
kuivatama, servama. Katusepleki saamiseks pidi eraldi loa taotlema… Kruve, kui
neid kuskilt üldse sai, keerati kruvikeerajaga, akutrellist ei teatud siis midagi,“
muigab Ott.
Kui küsin Otti käest suurima saavutuse kohta Virumaa Koostöökogus töötamise ajast, siis on ta julgelt
tagasihoidlik: „Ma pole ju
kunagi tegevjuht olnud, aga
mul on hea meel, et ma sain
Kadrile toeks olla ja koos
VIKO kriisist välja tuua.
Kadri on väga korrektne,
tehes väga head tööd. Me
oleme siia piirkonda toetuste näol toonud 3,8 miljonit
eurot. Mul on hea meel, et
ma olen suutnud nõustada
neid inimesi, kes on minu

LÜHIDALT
„7 linna muusika“ kontserdielamus

Süda palub jagada rõõmu ja tänada kuldaväärt muusikuid 12. juulil Aseris toimunud XXII festivali „7 linna
muusika“ kontserdielamuse eest.
Meil vedas. Meie alevikus esinesid Yvetta Uustalu ja
Tõnis Tüür (Gourmet Duo). Nende esinemise iga minutiga täitus hing kuulsate ﬁlmimeloodiate rõõmuga. Artistid panid meid kaasa elama ja laulma. Kontserdi teises
osas hakkas järsku sadama, aga vihm ei saanud rikkuda
meie tuju. Rahvamaja töötajad jagasid kiiresti vihmavarje – ükski ei lahkunud kontserdilt. Kõik nautisid muusikat, meisterlikku mängu ja kõlajõudu. Meie südamed
olid seal koos ﬁlmitegelastega.
Maani kummardus, Yvetta ja Tõnis, selle imeilusa õhtu
eest. Sõitke meile külla! Oleme väga rõõmsad. Te kingite
inimestele oma talenti, töökust, hinge ja armastust. Ainult niisuguse suhtumisega on võimalik saavutada häid
tulemusi.
Ljudmila Beljajeva
Aseri elanik

nõu selle aja jooksul soovinud.“
Sel suvel on Ott jõudnud
ära käia Ahvenamaal ja Lätis. Ja korra Narva-Jõesuus,
kust tuli tagasi päikesepõlenuna nagu keedetud vähk.
„Aga vähemalt ujuda sai,“
nendib ta rahulolevalt. Sellisele reisisellile nagu Ott on
koroonapandeemia eriline
nuhtlus, aga eks tuleb siis
lähemate kohtadega leppida. Eesti viimase aja kõige
vingemaks reisikogemuseks
peab ta aga Lõuna-Eesti
kollaste raamide tuuri, mille paar aastat tagasi kahe
päevaga läbi tegi. Pikisilmi
ootab Ott kolleegide kingitud SPA-puhkust sügisel
Wagenküllis. Seni veedab
Ott muude suvetegemiste
kõrval aega oma isakodus
isa raamatukogus vanu käsikirju sorteerides, et väärtuslikumad neist välja noppida.
Keit Lipp
MTÜ Virumaa Koostöökogu

OTTI TRIVIA

• Ott on pärit viielapselisest perest, tal on tütar, lapselaps ja kaks lapselapselast,
õde, reisikaaslane Inna ja süsimust kass Bagira.
• Oma suurimaks saavutuseks peab Ott oma pikka abielu abikaasa Tiiaga, kellega
veetis pea 50 ilusat ja õnnelikku aastat.
• Ott on ainuke Nõukogude Liidu komsomoli preemia laureaat kogu NSVL-s, kes
pole kunagi komsomoli kuulunud (kuidas see juhtus, küsige temalt järgmine kord,
kui temaga kohtute).
• Ott ei ole ei pilli- ega laulumees (kuigi aru saab küll, kui keegi valesti laulab ja
mängis ka puhkpilliorkestris 1960. ja 1965. a laulupeol), aga on tantsumees. Otti
lemmiktantsumuusika on üks korralik valss (selline, mida pillimehed oma viguritega
pole rütmist välja ajanud).
• Kõige kaugem koht, kus Ott on autoga käinud, on 1980. aastal üle Uurali mägede
Tseljabinskis.
• Hoolimata sellest, et Ott on tehnikalemb, peab ta kõige paremaks teejuhiks ikka
vana head harilikku atlast, sest kui GPS-id näitavad kõik erinevat teed, siis atlas ainult ühte korralikku pilti.
• Otti esimene ja viimane uus auto oli valge Žiguli, mis oli seest must nagu kirst.
Tumesinine talle ei meeldinud ja muud valikut ei olnud.
• Ott oli Aseri AUTOM klubi esimees ja seisis hea noorte liikluskasvatuse massidesse viimise eest (Otti endised kolleegid VIKOst kahtlustavad, et tegelikult õõnestas
ta selles organisatsioonis vaikselt nõukogude võimu, aga selle peale Ott ainult muheleb ja ütleb, et võis ka vast nii olla)
• Ottil on kodus Aseri Keraamikatehase peainseneri töölaud, mille taga on ta ise
kolm kuud ka tööd teinud.
• Ott on olnud Virumaa Koostöökogu praeguse tegevjuhi Kadri Kuusmiku arvutiõpetaja.

Eesti mereluulepidu Kunda rannas
29. augustil, muinastulede
ööl, kell 20.30 korraldab
Viru-Nigula Kultuurikeskus Eesti mereluulepeo
Kunda rannas. Tegemist on
mõttelise jätkuga Eesti juubeliaastal Rakveres toimunud üldluulepeole.
Eesti autorite mereteemalisi luuletusi loevad armastatud luuletajad, näitlejad
ja paljud teised. Ürituse
patroon on Kundast pärit
näitleja Argo Aadli, peo lavastab Tiina Mälberg. Autoritest on esindatud Jaan
Kross, Friedebert Tuglas,
Karl Ristikivi, aga ka Juhan Liiv, Juhan Smuul,
Juhan Saar. Loomulikult
Ellen Niit, Kersti Merilaas,
Marie Under, kuid ei puudu ka Doris Kareva, Leelo
Tungla, Viivi Luige tekstid.
Kõlavad Toomas Suumani,
Andres Noormetsa, Jaan
Tätte ja paljude teiste mereteemalised värsid. Ette saab
loetud ka Kunda poeedi

Harald Suislepa luuletus.
Elu on alguse saanud
merest. Evolutsiooni käigus oleme tulnud veest ja
õppinud maismaal elama.
Samas pole mere kutse inimest kunagi jätnud. Rannarahvana tõmbab meid,
eestlasi, ikka ja jälle mere
äärde, et oma mõtteid
koondada, tugevust taastada. Eesti mereteemalised
luuletused kannavad endas
meie igatsust vabaduse, armastuse, avastamata maade
ja varanduste järele.
Me ei tohi kunagi unustada, et meri on alati vaba.
Peame valmis olema, sest
meri võib otsustada meile antud maa tagasi võtta. Meri on suur jõud, mis
võiks inimesele tema ajutisust ja väiksust meelde
tuletada. Kui meie muutlikus ja rahmeldavas elus on
midagi püsiv, jääv, siis on
see meri oma loksumise ja
lainetusega.

Peo kunstnik on Krista Aren, valguskujundaja
Märt Sell ja helikujundaja
DJ Meelis Meri.
Piletid eelmüügis Piletimaailmas 7 eurot, kohapeal
10 eurot.

Lisainfo: Tiina Mälberg,
tiina@rakvereteater.ee.
Keio Soomelt
keio.soomelt@viru-nigula.ee
Tel. 5820 0429
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21. Viru-Nigula rahvajooksuga
jäi pool sarjast seljataha
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SPORT
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ühapäeval, 9. augustil
korraldasime järjekordse Viru-Nigula
rahvajooksu, mis oli ühtlasi
Lääne-Viru maakonna jooksusarja 5. etapp.
Seekord loobusime keeruliste nõuete tõttu toitlustamise korraldamisest.
Muudatused toimusid ka
jooksudistantside
arvus,
kuna maakonna jooksusarja raames oleme välja töötanud lihtsama korraldusmudeli. Igal etapil on neli
distantsi ja kokkulepitud
vanusegrupid. Radade pikkused kujunevad iga jooksu
asukoha spetsiiﬁkast lähtuvalt. Viru-Nigulas said kõndijad valida 3,3 ja 7,5 km
raja vahel. Jooksudistantsid
olid: 200 m tillujooks, 600
m lastejooks, 3,3 km noortejooks ja 7,5 km põhijooks.
Vaatamata palavale, ligi
30 soojakraadiga rannailmale said päeva lõpuks tulemuse kirja koguni 191
osalejat, kellest osa isegi
isiklikud rajarekordid püstitasid. Seekord puudusid
mitmed tippjooksjad, kes
samal ajal võistlesid Eesti
meistrivõistlustel
kergejõustikus ning Võrus toimusid veteranide võistlused,
kus olid esindatud ka meie
valla jooksjad, kes tavapäraselt Viru-Nigulas võistlemas
on käinud.
Lastejooksudes näitasid
kiiret jooksusammu ja jõud-

Foto: Kalev Sädeme

Spordist, majanduspoliitikast ja juhtimise eetikast

Foto: Ain Liiva

sid poodiumile paljud meie
valla tulevikutegijad. Ka
võistluste noorim osaleja oli
meie vallast Simo Arro, kes
sai kingituseks Flexa Eesti
AS-i lastelaua. 3,3 km noortejooksus saavutasid kolmanda koha Magnus Jagant
(M12 klassis) ja Sten Arro
(M14 klassis).
Põhijooksu 7,5 km distantsil jõudsid meie valla
sportlastest N16 ja M16
klassis poodiumile õdevend Kaili Jagant (aeg
48.08,6) ja Margo Jagant
(38.37,1), kes mõlemad saavutasid oma vanuseklassis
teise koha. Põhijooksu naiste üldarvestuses hoidis valla
lippu kõrgel Aseri jooksja
Irina Savinitš, kes saavutas
kõrge kolmanda koha ajaga
31.45,3. Irina on ka pärast
viiendat etappi naiste arvestuses jooksusarja üldliider.
Kunda Ühisgümnaasiumi

sportlik direktor Kristi Aron
saavutas N40 klassis samuti kolmanda koha ajaga
43.15,1. Meestest sai põhidistantsil kõrgeima koha
ürituse korraldaja Ainar
Sepnik ajaga 33.48,1.
Korraldajana tegi mulle
rõõmu meie vallavalitsuse
töötajate aktiivne osavõtt.
Rajal oli neist koguni üheksa ja volikogu esindajana
Allar Aron. Osa vallavalitsuse ja volikogu liikmetest
olid veidi kavalamad ning
tõid starti lapsed, et kuumusega võistlemisest pääseda.
Tänan siiralt kõiki, kes niivõrd palavates tingimustes
tulid stardijoonele ja toetasid enda osalemisega meie
üritust.
Viru-Nigula rahvajooksu
võitis naistest Rio olümpiamängudel palju kuulsust
kogunud üks kolmikõdedest
Lily Luik (aeg 30.23,6), tei-

se koha saavutas Rakvere
ViKe esindaja Moonika Pilli
(aeg 31.05,3) ja kolmas oli
juba eelpool mainitud meie
tubli jooksja Irina Savinitš.
Üldvõidu ja meeste arvestuses esikoha võitis Steven
Rehelem ajaga 27.54,6.
Talle
järgnesid
Maido
Hermsalu (aeg 28.22,1) ja
kolmandana Marius Aave
(aeg 28.27,7).
21. Viru-Nigula rahvajooksu korraldas Spordiklubi Running. Korraldaja
tänab kõiki osalejaid, vabatahtlikke, toetajaid, Viru-Nigula valda ja MTÜ-d Viru-Nigula valla Toetusgrupp
olulise abi eest ürituse korraldamisel. Kohtume taas 8.
augustil 2021. aastal!
Tulemuste otseviide: https://jooksusari.ee/tulemused-2020/
Ainar Sepnik
Spordiklubi Running

Viru-Nigula jalgpallivõistkond sai rahvaliigas esimesed võidud

A

lustasime sel hooajal
uue
võistkonnana
Coolbet B-tasandi
rahvaliigas mängimist. Kui
esimeses kahes kohtumises
pidime vastu võtma suured
kaotused, siis järgmistest
mängudes oleme juba tunduvalt paremat mängu näidanud.
12. juulil pidasime esimese
kodumängu ning saavutasime esimese võidu. Tulemusega 4 - 2 alistasime Viljandi Tuleviku harrastajate
võistkonna. Vägagi füüsiline
mäng kinnitas veelgi seda,
et rahvaliiga on kohati liiga
karm ja seal saavad kokku
erineva taustaga mängijad:
lihtsad jalgpalliharrastajad,
varasemalt noormängijana
tegusid teinud „staarid“ ja
kõrgemal liigades mänginud
kogenumad mängumehed,
kes täna mängivad pigem
lõbu pärast. Kuigi vorm pole
paljudel parimate päevade tasemel, on hing endiselt spordimeeste oma ja seda saime
nimetatud mängus tunda.
Üsna mitmed mängijad said
vigastada ning võitu varjutas
veidi vastaste toorutsemine.
Õnneks suutsime sellest üle
olla. Võidu vormistamisel
olid suured teened Magnus
Hainil, kes realiseeris rünnakul kolm väravat ning vedas
võistkonna esimeses kodumängus võidule!
2. augustil pidasime taas
kodumängu, seekord FC

B-tasand II
Võistkond

Mänge

Võidud

Viigid

Kaotused

Värava- Punkte
tevahe

RL. FC Mulgi

6

6

0

0

35:11

18

RL. FC Rõngu United

3

2

0

1

22:7

6

RL. Viru-Nigula

5

2

0

3

15:26

6

RL. Viljandi Tuleviku
Harrastajad

3

0

0

3

4:19

0

RL. FC Elva 6. Sektor

3

0

0

3

4:17

0

Tabeliseis pärast 5. kohtumist

Elva 6. sektori vastu. Esimese poolaja võitsime 1 - 0.
69. minutiks juhtisime juba
3 - 1 (väravad: Ainar Sepnik
(2) 31’, 53’; Magnus Hain
(1) 69’). Vastased lõid tagasi
3 - 2 ning meie poolt lõi esimese värava sel hooajal Alex
Larionov. Seisul 4 - 2 olime
võidu poole minemas, kuid
lasime mängu lõpu käest ja
kohtunik määras mängule kaks 11 m karistuslööki,
mille tulemusena jäi esialgu
protokolli viik 4 - 4. Hiljem
selgus, et vastased kasutasid
keelatud mängijat ning nende tulemus tühistati. Olime
selles mängus tugevamad ja
üks penalti määrati väga kergelt, ilmselt kokkuvõttes oli
õnn tugevamate poolt ning
saime tabelisse teenitult 3
võidupunkti.
Elva mäng oli emotsionaalselt väga mõnus ja sõbralik, kui mõned momendid
välja jätta. Juhuslikult said
kõige rohkem viga kaks
võistkonnas mängivat vallaametnikku, kellest üks sai
peapõrutuse ning teine sinise

silmaaluse. Selline on spordi
võlu ja valu ning tuleb ka vigastusteks valmis olla.
8. augustil pidasime taas
kodumängu, seekord alagrupi liidri FC Mulgi vastu. Avamängus kohtusime nendega
Karksi-Nuias ning kaotasime 6 - 1. Suve keskpaigaks
on meie mäng tunduvalt paremaks läinud ja väravate
realiseerimine on efektiivsem. Kerget mängu polnud
oodata ja pigem andis see
meile eelise, kuna vastastel
oli võidukohustus. Avapoolaja kaotasime 4 - 1, kuigi
mitmel juhul tabasime posti
või lõime napilt väravavõrgust mööda. Teisel poolajal
oli mäng tunduvalt võrdsem
ning suutsime tabeli liidrit
veidi survestada. Kaotasime
kokkuvõttes mängu 8 - 4,
kuid teise poolaja mänguseis
3 - 4 oli juba üsna hea. Eriti
tegi rõõmu viimases mängus puhas ja sõbralik mäng
ning see, et keegi ei saanud
vigastada. Tugevamad võtsid
oma, kuid kindlasti suutsime
löödud väravatega kodupub-

likule veidi rõõmu pakkuda.
Väravad: Ainar Sepnik (3)
34’, 48’, 82’ ja Magnus Hain
(1) 89’.
Kokkuvõttes oleme hetkel
alagrupis kahe võidu ja 6
punktiga kolmandal kohal.
Väravate vahe 15 : 26 näitab
veidi ebakindlat kaitset, kuid
oleme tänaseks pidanud endast tugevamatega rohkem
mänge. Meie poolt löödud
15 väravat (keskmiselt 3
mängus) näitab, et kokkumäng hakkab vaikselt tulema. Siit saab vaid paremaks
minna.
Viie peetud mängu peale (2
võõrsil, 3 kodus) oleme suutnud lüüa kokku 15 väravat
järgmiste mängijate poolt:
Ainar Sepnik (8), Magnus
Hain (5), Artur Melnitšuk (1)
ja Alex Larionov (1). Loodame, et mängupilt läheb paremaks ning suudame järele
jäänud mängudes igas liinis
taset tõsta.
Meie järgmine mäng toimus lehe trükki mineku ajal
15. augustil Viljandi võistkonnaga. Pühapäeval, 23.
augustil kell 17 aga peame
viimase kodumängu Viru-Nigula staadionil FC
Rõnguga. Ootame kõiki kaasa elama!
Ainar Sepnik
võistkonna kapten

Alustaksin sellest, et Lääne-Virumaa korvpalli meistrivõistlustel mängib Väike- Maarja vallast viis meeskonda
ja Haljala vallast kolm meeskonda. Viru-Nigula vallas tegutseb ainult üks pallimängu võistkond ja see on SK KNT
korvpallimeeskond.
SK KNT meeskond on mänginud maakonna esiliigas alates 2014. Maakonna meistrivõistluste tulemused:
aastal 2016 I koht, 2017 II koht, 2018 III koht, 2019 IV
koht. Eelmisel hooajal oli meeskond kindlustanud koha
play-oﬀ-mängudele, kuid seoses koroonaviirusega lõpetati hooaeg põhiturniiri tulemuste järgi ning meeskonnal
ei tekkinud võimalust mängida medalitele – tuli leppida
neljanda kohaga. Lisaks on korvpallimeeskond olnud Viru-Nigula valla esindusmeeskonnaks üle-eestilistel omavalitsuste mängudel.
Eeloleval hooajal soovib meeskond mängida maakonna karikavõistlustel ja korvpalliliigas. Võistkond on täienenud mitme uue noormängijaga ning keskmine vanus on
20,4 aastat. Eelmistel aastatel on meeskonda toetanud AS
Kunda Nordic Tsement, kuid alates sellest aastast on ka
selle ettevõtte võimalused vähenenud.
Olen eelnevalt tegelenud meeskonna juhendamisega,
kuid alates eelmisest aastast võtsin enda peale ka esindaja
rolli. Tuleb tunnistada, et oma lihtsameelsuses arvasin, et
kui küsime abi paarilt valla suuremalt ettevõttelt, siis kindlasti saame hooajaks vajaliku eelarve täis. Kahjuks pole
hetkel kõik nii libedalt läinud. Raskustes AS Kunda Nordic
Tsement leidis keerulistele aegadele vaatamata võimaluse
meeskonda toetada, kuid valla parimat majandustulemust
tegev ettevõte leidis, et „majandusolukord ei võimalda
heategevust toetada“. Teine valla suurettevõte, kelle logo
all on meeskond mänginud ka paaril viimasel aastal, pole
aga suvatsenud kolme nädala jooksul isegi mitte vastata
saadetud kirjale. Tuli minna järgmisele ringile ja pöörduda väiksemate ettevõtete poole, kuigi saan aru, et nende
olukord on kindlasti keerulisem ja raskem. Kahjuks pole
ka neilt seni vastuseid. Hea tava järgi võiks ka keeldumist
põhjendada ja kirjale vähemalt vastata. Olen samuti olnud
aastaid tagasi ettevõtte tegevdirektor, kuid sellisest suhtumisest, nagu on praegustel ettevõtete juhtidel, on raske aru
saada. Kuidas TE käitute siis igapäevaselt oma klientide ja
koostööpartneritega? Kas valda esindav meeskond polegi
siis vääriline partner?
Positiivselt olin üllatunud, kui ASi Lajos juhtkond selgitas oma ettevõtte sponsorluse põhimõtteid ning ettevõtte
juht tegi sporditoetajana hoopis isikliku panuse.
Loodan siiski, et artikli ilmumise ajaks on toetajaid juurde tulnud või eelnevalt keeldunud ettevõtted siiski leiavad
miljonite hulgast mõned eurod ka spordi ja Viru-Nigula
valla noorte toetuseks.
SK KNT meeskond: seisavad vasakult paremale Alver
Petuhov, Mihkel Mägi, Janar Sädeme, treener Kaido Vahesalu, Marten Ojang, Toomas Hain, Denis Takovenko,
Madis Järvepere-Luik, ees Märt Ait ja Rauno Saar. Pildilt puuduvad Sten Pobbul, Erkki Mätlik, Gert Press, Kert
Vergi ja Martin Türkel
Kalev Sädeme
meeskonna esindaja

Aseri spordiklubi hõbedane naiskond

4.–5. juulil selgitati Viljandis välja Eesti 2019/2020.
a võistkondlike meistrivõistluste võitjad lauatennises.
Poolﬁnaalkohtumises alistasime Maardu naiskonna 6:2
ja sama tulemusega jäime ﬁnaalis alla Narva naiskonnale. Mängiv treener Tatjana Tšistjakova jäi tulemusega
rahule, lootes, et järgmisel aastal õnnestub paremini ja
kaela riputatakse kuldsed medalid!
Võrkpalliväljak Aseris

Aseri Vabaajakeskus osales kevadel Eesti Võrkpalli Liidu
ja Oma Ehitajaga koostöös korraldatud konkursil „Võrguplatsid korda!“. Taotluste hindamiseks moodustatud
žürii vaatas läbi kõik taotlused ning valis parimate argumentatsioonide ning illustreerivate materjalide ja rahvahääletuse alusel välja parimad taotlused. Kogusime
rahvahääletusel konkurentsitult enim hääli (858 häält),
suur-suur tänu kõigile, kes toetasid! Meile järgnes Viljandi 657 häälega.
Väljaku ehitamisega alustasime juunis. Võrkpalliplatsi
avamine ja esimesed võistlused toimuvad 19. augustil.
Kaire Kutsar

Aseri Vabaajakeskuse juhataja
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ÕNNITLEME!
Juuli sünnipäevad:

Augusti sünnipäevad:

70
01.07
02.07
15.07
16.07
18.07
18.07
28.07

70
03.08
10.08
13.08
16.08
20.08

31.07
75
11.07
13.07
26.07
26.07
29.07
80
06.07
11.07
12.07
19.07
26.07
28.07
85
05.07
12.07
18.07
25.07
30.07
31.07
90
05.07
06.07

Luisa Šareiko
Ants Varinurm
Riste Kingisep
August Tiismus
Mati Konsa
Leili Buravik
Valentina
Heinmets
Aleksandr
Protsenko
Ivan Kulik
Anne Kullamaa
Helmut Kaljas
Krista Vilmer
Ants Kaupmees
Galina
Penkovskaja
Maire Gorjatševa
Milvi Sirtse
Valentina Peuša
Emmi Marton
Enno Takjas
Ella Reskov
Antonina
Petšnikova
Maria Leosk
Lidia
Aksenovskaya
Velda-Antonette
Rohesalu
Hilda Rembel

30.08
75
11.08
12.08
19.08
19.08
24.08
31.08
80
07.08
17.08
85
01.08
02.08
03.08
13.08
14.08
31.08
90
18.08
95
01.08
07.08
101
13.08

Nadie Enanova
Õie Roosimägi
Jüri Väli
Taivo Tammaru
Raissa
Aleksandrova
Nikolai Klemmer
Alla Agranovitš
Sirkka Ida Maria
Raudaskoski
Selve Bergmann
Aime Tooming
Kalle Köök
Leonora Luik
Vilve Ronk
Ants Vallaste
Ester Rebane
Milvi Kippar
Anatoli Kivru
Ester Türkel
Tatjana
Hapjorskaja
Linda Parijõgi
Laine Lunter
Zinaida
Matveeva
Niina Šults
Selma Kaasik

Vaike Rosin
Marta Möllits

KULTUURIKALENDER
N, 20. august kell 18 Aseri rahvamaja
Taasiseseisvumispäeva kontsert
Kaunimate Aastate Vennaskond
L, 22. august kell 11 Viru-Nigula kirik
Palverännak Maarja kabeli juurde
23.–25. august Viru-Nigula
Vasta kooli suvepäevad
L, 29. august kell 20.30 Kunda rand
Mereluulepidu
P, 13. september kell 12 Viru-Nigula rahvamaja
Vanavanemate päeva kontsert
R, 25. september kell 19 Kunda linna klubi
Taidlejate hooaja avapidu

S

Eesti Pakendiringluse OÜ (EPR) konteinerid
Küla/asula
Деревня/ поселок

Konteineri tüüp
Тип контейнера

Jäätmeliik
Вид отходов

Tühjendussagedus Avalik konteiner
Частота
Общественный
опорожнения
контейнер
контейнера

Aseri alevik, Kooli 1
Поселок Азери, Кооли 1

1,5 m3 kelluke
1,5 м3 „Колокол“

Klaaspakendi jäätmed
Стеклянные отходы

28

Jah
Да

Aseri alevik, Metsa 2
Поселок Азери, Метса 2

1,5 m3 kelluke
1,5 м3 „Колокол“

Klaaspakendi jäätmed
Стеклянные отходы

28

Jah
Да

Kestla küla, Kaupluse
Дереня Кестла, Кауплусе

1,5 m3 kelluke
1,5 м3 „Колокол“

Klaaspakendi jäätmed
Стеклянные отходы

28

Jah
Да

Koogu küla, Koogu
Деревня Коогу, Коогу

1,5 m3 kelluke
1,5 м3 „Колокол“

Klaaspakendi jäätmed
Стеклянные отходы

28

Jah
Да

Rannu küla, Rannu 7
Деревня Ранну, Ранну 7

1,5 m3 kelluke
1,5 м3 „Колокол“

Klaaspakendi jäätmed
Стеклянные отходы

28

Jah
Да

Viru-Nigula alevik, Maarja 4
5,0 m3 kelluke
Поселок Виру- Нигула, Маарья 4 5,0 м3 „Колокол“

Segapakend
Смешанная упаковка

84

Jah
Да

Kunda linn, Kasemäe 19
Город Кунда, Касемяэ 19

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Kunda linn, Astangu, 16 ja 12
vahel olev haljasala
Город Кунда, Астангу, зеленая
зона между 16 и 12

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Kunda linn, Mäe 13 taga
Город Кунда, Мяэ за 13

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Kunda linn, Kasemäe 16 taga
Город Кунда, Касемяэ за 16

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Aseri alevik, Muru tänav L1
Поселок Азери, улица Муру Л1

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Kunda linn, Mäe 3 taga
Город Кунда, Мяэ за 3

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Aseri alevik, Kirkuaia tänav
1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
Поселок Азери, улица Карикайа 1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Aseri alevik, Kooli 1
Поселок Азери, Кооли 1

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Aseri alevik, Muru tänav L2
Поселок Азери, улица Муру Л2

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Rannu küla, Sireli 1 parkla
Деревня Ранну, Сирели 1
парковка

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейнер

28

Jah
Да

Aseri alevik, Tehase
Поселок Азери, Техасе

1,10 m3 plastikkonteiner Segapakend
1,10 м3 пластиковый Смешанная упаковка
контейне

28

Jah
Да

SORTEERIMISJUHISED

eptembrist algab uus hooaeg ning spordihooned lähevad tagasi tavapärasele töögraaﬁkule.

PAKENDID

KUNDA SPORDIKESKUS
E–R 7.30–22; L–P 11–21
Ujula plaanime avada 1. septembril!

KLAASPAKEND

PLAST- JA
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

Loputa vajadusel, et ei määriks
teisi pakendeid.

Loputa vajadusel, et ei määriks
teisi pakendeid.

Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

Jäta korgid-kaaned peale.

PAPP- JA
PABERPAKEND

VIRU-NIGULA SPORDIHOONE
E–R 15–20

28.05 MIA MELISSA BOGDANOV
03.06 LISANDRA KALA
28.06 ROMET VASILJUK
29.06 JANETE-KÄDILI SELJA
29.06 VLAD TIHHONRAVOV
07.07 RODION UKOLKIN
12.07 ANDERO PIKKA
14.07 KLEER HEINMETS
19.07 TRÄVIS TUMAK
21.07 KEILI SIPRIA
Palju õnne vanematele ja
kasvamise jaksu lapsele!

Veendu et materjal on
puhas ja kuiv.

SOBIB

TERVITAME MAIS, JUUNIS JA JUULIS
SÜNDINUD VALLAKODANIKKE!

Voldi suured papist pakendid
kokku või rebi tükkideks, nii
võtavad nad vähem ruumi.

Klaaspudelid ja -purgid (nt
karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid, klaaspurgid)

Tarbekaupade, toiduainete,
jookide, kosmeetika- ja
hooldustoodete plastist
pudelid, karbid ja topsid
Kilekotid, kilepakend
Metallpakendid (nt konservikarbid, kanistrid, alumiiniumpurgid, metallkorgid ja -kaaned)
Joogikartong (nt piima- ja
piimatoodete, mahla- ning
veinipakendid)
Muust materjalist pakendid

Paberist ja papist pakendid (nt
pappkastid ja -karbid,
paberkotid, pakkepaber)

EI SOBI

ASERI VABAAJAKESKUS
E– R 8–20; L–P 12–17

Akna- leht- ja peegelklaas
Valguslambid ja elektripirnid
Keraamika, kristall ja
portselan (nt toidunõud,
vaasid jne)
Kuumuskindel klaas (nt
ahjukindlad toidunõud)

Plastist ja kummist tooted,
mis ei ole pakendid
Ehitusmaterjalid
Rõivad ja jalanõud
Ohtliku aine märgisega
tähistatud toodet sisaldavad
pakendid

Määrdunud/vettinud paber ja
papp
Pehmepaber (nt tualettpaber)
Ajalehed, ajakirjad, raamatud
Koopia- või joonistuspaber
Fooliumi või kilet sisaldav
paber, papp, kartong (nt
mahlapakid, kommi- ja
šokolaadi paberid)
Tapeet

Kogumisvahendisse on lubatud panna ainult kuivad, tootest tühjad pakendid, mis ei määri teisi pakendeid.
Suru suuremahulised esemed enne kogumisvahendisse panekut kokku!

