Valla elanike arv 30.04.2020 seisuga on 5738 inimest.
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Koduleht sai uue näo

V

Õpetajad ja
spordikeskuse
töötajad tegid
heakorratöid

K

ehtestatud eriolukorra tõttu olid enamik Viru-Nigula
valla lasteaia rühmadest suletud, koolid kaugõppel
ning spordihooned kinni. See tähendas seda, et õpetajatele ja spordihoone töötajatele tuli leida rakendust mujal.
Vald otsustas tublid töökäed kaasata nii ruumide uuendamisel kui ka välistes heakorratöödes.
Eriolukorra ajal jõudsid lasteaiaõpetajad värskendada nii
rühmaruume, kui osaleda välistes heakorratöödes. Kunda Ühisgümnaasiumi abiõpetajad on ära remontinud kuus
klassiruumi. Lisaks kaasati neid koolimaja koristustöödesse. Vasta kooli õpetajad riisusid koolimaja ümbrust, pargiala
ja korrastasid mänguplatsi. Viru-Nigula valla haridusjuht
Merike Trummi sõnul oli tore näha, et kõik haridustöötajad
haarasid pakutud võimalusest kinni ning panustasid ruumide ning õuealade korrastamisse. Seda kõike selle nimel, et
lastel ja noortel oleks parem olukorra leevenedes kooli ja
lasteaeda naasta.
Tööd jätkus ka spordivaldkonna inimestele, kes näitasid
eriolukorra tingimustes üles tublit töötahet. „Meie töötajad
mõistavad keerulist olukorda ning on aidanud kaasa erinevatel remonditöödel ning panustanud olulisel määral spordihoonete ja staadionite ümbruse korrastamisse,“ kiitis ViruNigula valla spordijuht Ainar Sepnik.

iru-Nigula vald võttis kasutusele uue ja ajakohase
kodulehe kujunduse. Seoses sellega korrastati ka
veebilehe üldist struktuuri. Muutunud on kodulehe
päis ja jalus, värvilahendused ning üldine navigeerimissüsteem. Uudse lahendusena on nüüd võimalik lugeda kodulehelt Viru-Nigula Valla Teataja artikleid ning lisandus
tagasiside andmise võimalus.
Valla kodulehe uuele kujundusele üle viimisega alustati
juba märtsi keskel ning tänaseks on veebileht uue kujundusega ühildatud. Koduleht viidi KOVTP-2019 uuele kujundusele üle oma jõududega. Töö oli suhteliselt mahukas ja
nõudis omajagu nokitsemist. Kõik veebilehed tuli IT-spetsialistil ükshaaval läbi käia ning seal olev info ümber tõsta
ja vormingut ning sisu korrastada.
Kodulehe struktuuri korrastades on enam tähelepanu pööratud sellele, et info oleks lihtsalt ja mugavalt leitav. Lisaks
värskele välimusele on uuel kujundusel ka teisi eeliseid.
Üheks suureks plussiks uue kodulehe puhul on hästi toimiv
otsingusüsteem ja niinimetatud nutivaade, mis võimaldab
lugeda lehte erinevatest nutiseadmetest. Muutunud on ka
päis ja jalus ning värvilahendused. Üldine jaotus on vana
lehega võrreldes loogilisem ja mugavam. Lisaks on saanud
uudiste ja teadete ning kalendri alamlehed köitvama ilme.
Ühe uuendusena on kodulehe põhimenüüsse loodud rubriik „Teenused ja toimingud“, kuhu alla on koondatud kõik
teenused, nagu näiteks toetuste vormid ja avaldused. Kasutajate mugavusele mõeldes ja info kiirelt leidmiseks on
kõik teenused ja toimingud viidud ühte rubriiki, kus need on
omakorda valdkondade kaupa jaotatud ja paremini leitavad.
Uuenenud kodulehelt saab uudse lahendusena lugeda
nüüdsest ka vallalehe artikleid. Üks pluss on see, et erinevalt
paberlehest, kus lehe maht on selgelt lehekülgede arvuga
piiratud, saab veebis avaldada pikemaid artikleid ning lisada juurde rohkelt pildimaterjali. Artikleid lisatakse jooksvalt ega oodata lehe ilmumise aega ning kindlasti ei hakka
see mõjutama valla paberlehe ilmumist ega kvaliteeti.
Peale selle on veebilehe allosasse lisatud tagasisidevormi link, mille kaudu saavad kodanikud saata erinevat infot
sellest, mis on hästi või mis võiks olla teisiti. Igasugune tagasiside on väga oluline ja oodatud. Saata võib nii uudiseid,
parandusettepanekuid kui ka lugusid ning vihjeid.
Viru-Nigula valla kodulehe arendamisega plaanitakse
jätkata ka edaspidi. Järgmise etapina on plaanis luua võõrkeelsed lehed turismi alamlehele ja täiustada e-teenuseid
nii, et tulevikus saaks kõiki taotlusi esitada läbi iseteeninduskeskkonna.
Liis Krigul
avalike suhete spetsialist

VALLAVANEMA VEERG

Head vallaelanikud!

Ü

le kahe kuu kestnud eriolukord
on lehe ilmumise ajaks läbi ning
tasapisi hakkab taastuma normaalne elurütm. Vabariigi Valitsus on hakanud
kehtivaid piiranguid samm-sammult leevendama. Kui viiruse levik ei hoogustu,
siis on piiranguid järgides lubatud eritingimustel kontaktõpe, muuseumite ja kaubanduskeskuste avamine ning välitingimustes
sporditreeningud. Samuti lubatakse taas
pidama hakata jumalateenistusi. Tagatud
peab olema 2+2 reegli järgimine ja desinﬁtseerimisvahendite olemasolu.
Vaatamata riigis kehtinud eriolukorrale, on vallavalitsuse töö jätkunud kõigis
valdkondades. Vallaelanikke oleme teenindanud e-posti ja telefoni vahendusel,
kasutades selleks võimalikult palju e-riigi võimalusi. Kõigile elanikele on olnud
eriolukorra ajal tagatud jätkuvalt kõik teenused ja sotsiaalabi. Tuleb tõdeda, et tööd
ja asjaajamist ei ole eriolukorras vähemaks
jäänud, ning olukord on pigem vastupidine – taotluste ja pöördumiste arv on suu-

renenud. Õnneks on olnud vallas numbrid
ilusad ja uusi nakatunuid ei ole lisandunud.
Seda tänu meie ühistele pingutustele ja vastutustundlikule tegutsemisele.
Sooviksin omalt poolt tänada kõiki eesliinitöötajaid, õpetajaid ning sotsiaalvaldkonna töötajaid, kes on kriisiolukorras teinud tööd tõsise pühendumusega ja saanud
hakkama ka kõige keerukamates olukordades. Koolielu ümberkorraldus distantsõppele vajas kiireid ja nutikaid lahendusi
ning julgen väita, et meie valla koolipere
sai väga hästi hakkama! Lisaks edastan
tänusõnad kõigile tublidele töökätele, kes
aitasid eriolukorra tingimustes kaasa nii
remonditöödel kui välistes heakorratöödes.
Üheskoos pingutades saame teha suuri asju
ning lausa lust on vallas ringi liikudes näha,
kuidas nii mitmedki pikalt kõpitsemist vajanud kohad on saanud korda.
Valla heakorra parandamiseks soetasime
valla majanduskeskusele ka mõned uued
masinad. Aprilli lõpus jõudis ookeani tagant kohale valla rannakoristusmasin. Suvi
ja rannahooaeg ei ole enam kaugel ja tööd
liiva puhastamiseks on täies hoos. Mai alguses saabus uus murutraktor ning kaks

väiksemat kastiautot: üks neist Viru-Nigula ja teine Kunda piirkonda. Majanduskeskusel on tööd vallas palju, sest igapäevaselt on vaja hoida korras territooriumi,
vedada kaasas hulga tööriistu, koristada
prahti ja kasta lilli. Lisaks tuleb osutada
meie asutustele transporditöid, hoida korras kinnisvara ja palju muud. Siiani on selleks kasutatud sõiduautot koos haagisega,
kuid tänu uutele masinatele on nüüd meie
välibrigaadide töö oluliselt lihtsam ja hoiab
kokku väärtuslikku aega.
Piirangute leevenedes alustasid mai
keskel osalist kontaktõpet valla haridusasutused. Nii jätkub valla kolmes koolis
eritingimustel kontaktõpe vastavalt õpilaste õpivajadustele. Kooliaasta lõpetamised
ja lõpuaktused tulevad, kuid mitte traditsioonilisel kujul. Arvestades meie valla
koolide lennu suurusi saame teatud tingimustel korraldada lõpuaktused värskes
õhus ja väiksemates gruppides. Lisaks on
võimalik kasutada nutikaid veebilahendusi,
mille abil saavad aktusest osa ka lõpetajate
sugulased, sõbrad ja tuttavad.
Mai alguses sai selgeks, et mai- ja juunikuus ei toimu avalikke üritusi ning augusti

lõpuni ei korraldata suurüritusi. Seega jäävad ära ka kõik vallas sellesse perioodi planeeritud avalikud üritused. Inimeste tervise
kaitseks otsustasime aasta võrra edasi lükata juulikuus Kunda rannas toimuma pidanud rahvusvahelise rannakultuurifestivali –
sõbralaada. Järgmine sõbralaat toimub 10.
juulil 2021. Ootame hetkel Vabariigi Valitsuse suuniseid suve teise poole ürituste ja
piirangute osas ning seejärel paneme paika
suve teise poole sündmuste kalendri. Olen
jätkuvalt positiivne, et saame mingis mahus
suve teises pooles spordi- ja kultuuriüritusi
korraldada – seda, millises mahus ja milliste piirangutega, selgub peagi.
Ilmad lähevad aina paremaks ning usun,
et kõik kibelevad peale pikka talve õue
ja koosviibimistele. Head vallaelanikud,
hoiame jätkuvalt kinni kehtivatest meetmetest ning käitume vastutustundlikult meie
endi ja teiste tervise huvides!
Soovin teile kõigile päikeselist kevade
jätku!
Einar Vallbaum
vallavanem
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VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
TEATED

Muudatused bussipeatuste asukohtades

Seoses Koidu-Võidu tänavate asfalteerimistöödega on muudetud ajutiselt alates 11.05 kuni 01.06.2020
bussipeatuste asukohti. Kunda bussijaam on sel perioodil
ajutiselt üle viidud Kunda Grossi poe juurde. Liinid nr
15, 17, 18V, 18 ja 33 ei läbi Alajaama peatust Selja teel.
Vabandame ebamugavuste pärast!
Lisainfo: Heiko Källo, tel +372 5374 1160, e-post
heiko.kallo@viru-nigula.ee

Anname teada!

Viru-Nigula valla raamatukogude uksed on taas avatud
kõikidele klientidele alates 18. maist.
Kiirema teeninduse tagamiseks saab teavikuid eelnevalt tellida e-posti ja telefoni teel. Raamatuid saab broneerida Urram-i veebipõhise süsteemi www.lugeja.ee
kaudu.
Viru-Nigula valla raamatukogu: E, T, N, R
10–18; K 11–19; L 10–15, telefon 322 1824, e-post:
vallaraamatukogu@viru-nigula.ee.
Aseri haruraamatukogu: T – R 10–18; L 9–17, telefon 335 1422, e-post: raamatukogu@aseri.ee.
Viru-Nigula haruraamatukogu: T, K, R 9–17; N 10–
19, telefon 329 4516, e-post: raamatukogu@viru-nigula.
ee.

Veevarustusele ja reoveeärajuhtimisele
hakkab kehtima uus hinnakiri

Alates 01.09.2020 hakkavad Aseri Kommunaal OÜ teeninduspiirkondades kehtima uued hinnad:
1) Aseri alevikus veevarustuse teenus 1,25 €/m3,
reoveeärajuhtimise teenus 1,75 €/m3;
2) Viru-Nigula alevikus veevarustuse teenus 2,00 €/m3,
reoveeärajuhtimise teenus 1,65 €/m3;
3) Pada külas veevarustuse teenus 2,00 €/m3.
Hindadele lisandub käibemaks.

VIRU-NIGULA VALLAVALITSUS
KUULUTAB VÄLJA AVALIKU KONKURSI
FINANTSJUHI
(ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)
TEENISTUSKOHALE
Finantsjuhi ametikoha põhieesmärk on korraldada ViruNigula valla ametiasutuse, hallatavate asutuste ja sõltuva
üksuse (tütarettevõtte) raamatupidamisalast tööd.
Valmistada ette valla majandusaasta aruanne, eelarvestrateegia, eelarvete, lisaeelarvete projektide ja eelarve muutmise ettepanekud ning materjalid eelarve kaitsmiseks volikogus, korraldada ja analüüsida eelarve täitmist ja koostada eelarve täitmise aruanded.
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• raamatupidamis- või majandusalane kõrgharidus;
• kolmeaastane erialane töökogemus kohalikus omavalitsuses;
• üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist;
• valdkonnapõhised teadmised ning praktilised oskused
ja kogemused;
• oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel, sh väga hea Pmen-i ja Exceli tundmine;
• väga hea eesti keele oskus, ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil (soovitavalt vene keele oskus);
• kohusetundlikkus, ausus ja lahendustele orienteeritus;
• oskus koostööks avalike huvide elluviimisel;
• hea väljendus- ja kuulamisoskus ning oskus säilitada
rahu pingelistes olukordades;
• initsiatiivikus ja iseseisva tegutsemise oskus;
• soovitavalt B-kategooria juhtimisõigus.
Meie pakume:
• mitmekülgset ja vastutusrikast tööd;
• toredat ja toetavat meeskonda;
• erialast täiendkoolitust;
• kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid.
Avaldus (kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise), motivatsioonikiri, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate
dokumentide koopiad, palgasoov koos CV-ga esitada
Viru-Nigula vallavalitsusele aadressil Kasemäe tn 19,
44107 Kunda, Viru-Nigula vald või e-postiga vallavalitsus@viru-nigula.ee.
Kandideerimistähtaeg: 29.05.2020
Teenistuskohale asumise aeg: september 2020
Täiendav info e-posti aadressil liina.martokainen@
viru-nigula.ee
Ametijuhend: virunigula.ee/vallavalitsus/ametnikud/
ametijuhendid

Aprilli volikogu
30. aprilli volikogu istung
toimus sarnaselt kuu alguse istungiga elektrooniliselt
e-posti teel, milles osalemist
ja otsustamist tõendasid 19
volikogu liiget oma digitaalselt allkirjastatud vastuste
teel.
Eriolukorra väljakuulutamisest Eesti Vabariigi haldusterritooriumil oli möödunud juba poolteist kuud,
mille jooksul selle lahendamiseks ja koroonaviiruse
leviku tõkestamiseks rakendatud meetmed piirasid
ja raskendasid igapäevast
elu ja ühiskonna tegemisi.
Ka volikogu istungite läbiviimist erinevatel viisidel
ja nende õiguslikke aluseid
arutati laialdaselt, mis tõi
selles küsimuses välja lausa
vastandlikke arvamusi, kuid
paljude omavalitsuste volikogud ei lükanud istungeid

edasi, vaid pidasid neid mitmel moel oma võimaluste
piirides.
Riigikogu
põhiseaduskomisjon leidis oma aprillikuu alguse istungil, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei takista kohaliku
omavalitsuse volikogu istungite elektroonilist läbiviimist ja kuna volikogu on
põhiseadusorgan, siis seega
on tal ka enesekorraldusõigus – õigus kujundada oma sisemine organisatsioon ning kehtestada
töökorraldus- ja menetlusreeglid, sh elektrooniline
osalemine volikogu istungitel. Sellest lähtuvalt oli meie
volikogu päevakorras ühe
punktina valla põhimääruse muutmine volikogu istungi toimumise viisi osas.
Volikogu liikmed andsid
nõusoleku täiendada istungi

läbiviimist lisalausega järgmises sõnastuses: „Volikogul on õigus Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorra
ajal viia volikogu istung läbi
info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat (IKT) kasutades (näiteks e-post, telefon,
videolahendus).“
Lisaks eelnevale oli volikogu liikmetele saadetud
materjalid kahe otsustuse tegemiseks: vallavara võõrandamise ja riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu
sõlmimiseks loa andmise
kohta. Pada-Arukülas vallale kuuluv Pada koolimaja kinnistu võõrandatakse
enampakkumisel, sest see ei
ole vallale vajalik vara talle
pandud ülesannete täitmiseks, kinnisvarabüroo poolt
väljaselgitatud turuväärtuse
alghinnaga 12 000 eurot.
Vallavalitsuse sõidukite
eest vastutav ja neid haldav
majanduskeskus esitas eelnõu raha kokkuhoiu huvides
välja vahetada üks kasutuses
olev sõiduauto ökonoomse-

Kuldpulmapaare oodatakse endast teada andma
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit (VIROL) koostöös Rakvere kristlike kogudustega
korraldab vastuvõtu LääneVirumaa kuldpulmapaaridele ja kutsub üles teavitama
inimestest, kel täitunud või
täitumas tänavu 50 abieluaastat.
Sündmusele
oodatakse

kõiki paare, kellel sel aastal
täitunud/täitumas 50-nes või
5-aastase sammuga (55, 60,
65 jne) kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Ootame lähedasi ja sõpru
austamisüritusele kirja panema oma tänavu väärikat
pulma-aastapäeva tähistavaid vanemaid, vanavane-

maid või teisi lähedasi, andes
teada nendest paaridest hiljemalt 5. augustiks e-postile
ingrid.parnamae@virol.ee
või telefonil 5304 0823
Lääne-Viru
maakonnas
toimub austamisüritus juba
10. korda ning leiab esialgsete plaanide kohaselt aset
4. septembril 2020 aastal

ma vastu, mis kasutab kütusena CNG gaasi ja bensiini.
Vahetuse tulemusel oleks
aastane kokkuhoid võrdluses olemasoleva sõidukiga
vähemalt 3200 eurot.
Kõik kolm päevakorrapunkti otsustati volikogu
poolthäältega kinnitada.
Hääletuse põhjal koostati
e-istungi protokoll, mis sisaldab toimumise ajavahemikku, päevakorda, osalejaid, hääletuse kokkuvõtet
ja tulemust.
Loodetavasti lõpetatakse maikuus ka eriolukord,
leevendatakse meetmeid ja
saame jätkata volikogu istungeid juba koos käies ning
koos arutades ja otsustades.
Tänan volikogu liikmeid
mõistva suhtumise eest sellel raskel ajal, olge terved ja
kohtume peatselt volikogu
saalis toimuval istungil.
Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

kell 13 Rakvere Kolmainu
kirikus.
Lisainfo: Sven Hõbemägi,
Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu tegevdirektor, tel
5300 5652, sven.hobemagi@
virol.ee

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
9. aprilli istungi kokkuvõte

OTSUSTATI:
• muuta Viru-Nigula Vallavalitsuse
20.02.2020 korralduse nr 51 Lisa;
Käesoleva korralduse Lisa muutmisega muudetakse 2020. aasta tegevusalade eelarveid. Viru-Nigula valla
2020. aasta tegevusalade eelarvete
muutmise vajadus on seotud investeeringu objektide muutmisega. Kinnitatud eelarves muudetakse Koidu
ja Võidu tänava rekonstrueerimise II
osa, kuna aasta lõpus jõuti osa töid
tehtud, mis eelarves olid planeeritud
2020. aastasse. Teiselt poolt on tekkinud vajadus likvideerida Päästeameti
ettekirjutusi, mille tähtajad on esimesel poolaastal ning muid avariitöid.
• määrata Jõe tn 21 katastriüksuse
maksustamishind;
Jõe tn 21 maaüksuse registreerimisega katastribüroos täpsustus maaüksuse pind sellisel määral, et muutus
maa maksustamishind. Jõe tn 21 katastriüksuse maa maksustamishinnaks
määratakse 7040 eurot.
• väljastada ehitusluba Viru-Nigula
vallas Simunamäe külas Tamme kinnistule puurkaevu rajamiseks;
• muuta Viru-Nigula Vallavalitsuse 06.02.2020 korralduse nr 38 8
„Viru-Nigula valla 2020. aasta hankeplaani kinnitamine“ lisa;
• võtta vastu Viru-Nigula valla muusikakooli põhimäärus;
• kinnitada riigihanke „Aseri aleviku, Rannu küla ja Viru-Nigula aleviku
tänavavalgustuse taristu renoveerimise ehitusprojekti koostamine“ edukas
pakkuja ja sõlmida hankeleping;
• kinnitada riigihanke „Kahe tarbesõiduki rentimine“ edukas pakkuja
ja sõlmida hankeleping.

23. aprilli istungi kokkuvõte

OTSUSTATI:
• vastu võtta Letipea neeme detail-

planeering ja suunata see avalikule
väljapanekule;
• vastu võtta vallavara võõrandamise otsustuskord;
Kunda Sadam AS esitas vallavalitsusele ettepaneku jagada Viru-Nigula
vallale kuuluva Sadama tee kinnistu kaheks ning seejärel võõrandada
põhjapoolne osa Kunda Sadam ASile. Otsustati moodustada kaks eraldi
katastriüksust: 1) Sadama tee katastriüksus, sihtotstarve transpordimaa;
2) Sadama tee L1 katastriüksus, sihtotstarve transpordimaa. Sadama tee
L1 katastriüksus asub Kunda linna
kirdeosas, kuhu on koondunud koos
sadamaga arenev ettevõtluspiirkond,
ning ristub Sadama tänavaga, mis on
Kunda Sadam AS-i peamine kaubatee
ning seega väga oluline teistel kinnistutel toimuva äritegevuse tagamiseks.
projekteerimistingi• väljastada
mused detailplaneeringu olemasolul
Viru-Nigula vallas Kunda linnas Sadama tee 18a kinnistule laoplatside ja
juurdepääsutee rajamiseks;
Kunda Sadam AS esindaja esitas
vallavalitsusele taotluse projekteerimistingimuste väljastamiseks ViruNigula vallas Kunda linnas Sadama tee 18a kinnistule laoplatside
ja nendele juurdepääsutee ehitusprojekti koostamiseks. Taotluse juurde on lisatud kavandatavate laoplatside asendiplaani eskiis. Selle kohaselt
kavatsetakse rajada kaks kõvakattega
laoplatsi suurusega 1,32 ja 1,8 ha ning
laoplatsidele juurdepääsutee. Välistavad asjaolud projekteerimistingimuste väljastamiseks detailplaneeringu
olemasolul puuduvad.
• väljastada ehitusluba Viru-Nigula
alevikus Kirikaia tn 2 kogukonnamaja
automaatse tulekahjusignalisatsiooni
süsteemi ehitamiseks;
ehitusluba
Viru• väljastada
Nigula alevikus Kalvi tee 10 kinnistule spordi- ja puhkerajatise (jõuväljaku) rajamiseks;

Kunda Spordikeskus esitas vallavalitsusele ehitusloa taotluse ViruNigula vallas Viru-Nigula alevikus
Kalvi tee 10 kinnistule avaliku kasutusega spordi- ja puhkerajatise
(jõuväljaku) rajamiseks. Ehitusloa
taotluse juurde on lisatud objekti kavandatava asukoha skeem ja seadmete spetsiﬁkatsioon koos paigaldusjuhistega. Ehitusloa taotlus ja esitatud
projektdokumentatsioon ei ole vastuolus kehtiva Viru-Nigula valla üldplaneeringuga (kehtestatud ViruNigula Vallavolikogu 22.11.2007
määrusega nr 13). Ehitisel puudub
oluline avalik mõju. See asub ühe kinnistu piirides ega mõjuta oluliselt võimalikke tegevusi naaberkinnistutel.
• kooskõlastada vallavolikogu eelnõu „Loa andmine riigihanke korraldamiseks ning hankelepingu sõlmimiseks“;
vallavolikogu
• kooskõlastada
eelnõu „Vallavara võõrandamine“
(kinnistu Pada koolimaja, PadaAruküla küla, Viru-Nigula vald,
Lääne-Virumaa);
• võõrandada vallavara kirjaliku
enampakkumise korras;
Rakvere notari poolt koostatud ja
välja antud pärimistunnistuse alusel on aadressil Kooli 1- 11, Aseri
alevik asuva korteriomandi pärijaks
Viru-Nigula vald. Päritud vara ei ole
vallale vajalik talle pandud ülesannete
täitmiseks, seega on mõistlik nimetatud vara võõrandada. Lisaks eelnevale
on vallavalitsuse bilansis ja kasutuses
korteriomand aadressil Mäe tn 15-58,
mis ei ole vallale vajalik talle pandud ülesannete täitmiseks, seega on
mõistlik nimetatud vara võõrandada.
• kooskõlastada vallavolikogu eelnõu „Viru-Nigula Vallavolikogu
28.03.2018 määruse nr 13 „ViruNigula valla põhimäärus“ muutmine“.
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Aseri perearstikeskuse töö eriolukorras

T

eist kuud elab ViruNigula valla idakülg
ehk Aseri kant koroonaviiruse tõttu kehtestatud
eriolukorras nagu ülejäänud Eestigi. Loomulikult on
muutunud ka perearstikeskuse töö, vaatamata sellele,
et töötame n-ö nagu vanadel
aegadel – ehkki maskides ja
võimalusel 2+2 põhimõtet
järgides.
Suurim erinevus pandeemiaeelsest ajast seisneb
selles, et praegu lahendame
enamiku
tervisemuredest
kaugjuhtimise teel, st telefonitsi või meilitsi. Eesmärk
on võimaldada patsiendil
kodus püsides arstilt abi saada ja teiselt poolt hoiduda
rahvakogunemistest perearstikeskuse ruumides, kus
võiks tekkida nakatumisoht
nii teistele patsientidele kui
ka meedikutele. Seepärast
on varasemast tähtsam, et
patsient mõtleks enne meie
poole pöördumist oma sõnumi detailselt läbi. Näiteks kust, millal ja kuidas
valutab või millised muud
vaevused muret teevad.
Ehk on vaja hoopis retsepti
uuendada, sest eriolukorras
on meil õigus välja kirjuta-

da maksimaalselt kahe kuu
ravimikogus.
Profülaktiline töö, mis
viimastel aastatel toimis
väga hästi ja süsteemselt,
on hetkel täiesti peatunud.
Samuti ei oota me hetkel
vaktsineerima. Erandiks on
üksnes imikute plaaniline
tervisekontroll.
Aseri perearsti nimistus
on 1400 patsienti. Enne lihavõttepühi oli COVID-19
testimisele suunatud kümmekond sümptomitega haiget, kellest ühe proov osutus
positiivseks, kuid kes nüüdseks on paranenud.
Tunnustan kõiki aserlasi
ja minu teiste asumite patsiente, kes on kujunenud
olukorras käitunud seadusekuulekalt, vastutustundlikult ja ettevaatlikult. Kohalikus Grossi poes ja apteegis
eraldab teenindajat ostjast
kaitseklaas. Näha on inimesi kaitsemaskides – loodetavasti jõuavad isikukaitsevahendid müüki ka kohaliku apteeki. Nii toidupoes
kui ka meie majas kasutatakse hoolsalt välja pandud
desinfitseerimisvahendeid.
Ilmselt tehakse seda ka kodus, sest kurdetakse käena-

ha kuivuse või veritsemise
üle. Sel puhul aitab sage
kreemitamine.
Eelmise aasta lõpul maailma pea peale pööranud
haigus on pälvinud viimase
aja suurima tähelepanu ja
ennenägematud ühiskondlikud piirangud. Tegu on
uue viirushaigusega, mida
meie jõukas Euraasia ja
Põhja-Ameerika ei osanud
oodata. Ärgem unustagem,
et lisaks uustulnukale ringleb meie kandis n-ö vanu
viirushaigusi, millest vähemalt kahe gripitüve laastamistöö on märkimisväärne.
Praegusel kevadajal, mil
paljud pagesid suvilatesse ja
maakodudesse, võiks musta
huumorina öelda, et pääseti koroona käest, aga satuti
kahte ohtlikku viirust levitavate puukide kätte.
Arvukad viirused ja bakterid, millega meil tuleb
alalhoidlikult hakkama saada, on osa meid ümbritsevast maailmast. Ent Eesti
viimaste aastate keskmine
päevasuremus on umbes
nelikümmend inimest ja
jätkuvalt on ametliku meditsiinistatistika andmetel
surmapõhjustest esikohal

mitte viirushaigused, vaid
vereringeelundite haigused,
seejärel kasvajad.
Et tõbedele vastu seista,
on väga tähtis meie endi
ja lähedaste ihu- ja hingetervise hoidmine. Vahetutest kontaktidest hoidumine,
hügieenivõtete kasutamine,
positiivne mõtlemine ja tegevuseotsimine on õiged
eneseabi moodused. Kui aga
enesetunne haigusele viitab,
ärgu ükski patsient kartku
ka praegusel ajal muude
kui koroonasümptomitega
arsti poole pöörduda. Oleme avatud tööpäevadel kl
8-16, eelregistreerida saab
end telefonitsi E, K ja R kl
8-16 ning T ja N kl 8-17
toimuvale perearsti vastuvõtule või teisipäevaseks
analüüsivõtuks. Abi ja infot
saab hädaabinumbrilt 112 ja
perearsti nõuandetelefonilt
1220, lisaks on koroonaviiruse küsimusteks avatud
kolmekeelne nõustamistelefon 1247. Internetist saab
infot hankida ametlikelt
veebiaadressidelt.
Margarita Lasmanis
Aseri perearst
Tekst kirjutatud 17.04

Kas ja milleks eriolukord hea oli?
Viru-Nigula ettevõtjad leiavad, et oli küll. Positiivseim
aspekt kahekuise eriolukorra puhul on see, et kõik
tööd ja tegemata asjad, mis
senini olid lükatud teadmatusse kaugusse, said nüüd
tehtud. Kes ehitas eriolukorra ajal maja ja kes veebilehte, saate lugeda seekordsest
Virumaa Koostöökogu LEADER-loost.
Kõrtsialusel asuva toidukoha Jäägri Grilli ja sinna
juurde kuuluva Kõrtsialuse
majutuskompleksi peremees
Kalle Kohver juhatas eriolukorra ajal usinalt ehitustöid:
lasi paigaldada õhksoojuspumpasid ja teha väiksemaid remonditöid, ühtlasi
mõtles ka uue hooaja turunduse peale. „Eks sügis tuleb
jahihooaja mõttes ilmselt
üsna nutune, aga tundub, et
kuna siseturismi prognoosid
on pigem positiivsed, siis
ehk on meile sügisel oodata kohalikke Kesk-Eesti
jahimehi, kes ranna-ala veelinnujahi rõõme sisemaal
nautida ei saa,“ mõtiskleb
Kalle. „Ja hetkel veel on hea
meel tõdeda, et suvekuude
majutusbroneeringud pole
ka tühistatud. Mai küll, aga
eks siis paneme rõhku toitlustusele,“ on Kalle tagasihoidlikult optimistlik. Lu-

Jäägri Grilli väliterrass. Foto: Jäägri Grilli Facebooki leht

gejale teadmiseks, et Jäägri
Grill on nüüd jälle tavapäraselt avatud ning ootab külastajaid ka välikohvikusse.
„Panime varjud välja jah,
inimesed juba keeravad sisse meie juurde,“ rõõmustab
peremees.
Lisaks
tegeldi
ViruNigulas eriolukorra ajal ka
teist sorti ehitusega, nimelt
ehitati veebilehti. Üks uus,
Meistrimööbel OÜ oma, sai
päris valmis. Janner Eskor,
Meistrimööbel OÜ asutaja
ja omanik, vastab esialgu
küsimusele, kuidas eriolukord tema ettevõtet mõjutas:
„Kõik on… (hingab sügavalt välja) no kirjuta – tuksis,“ ja naerab.
Meistrimööbel OÜ, uue
nimega SKW, tegeleb keevitustööde ja metallitoodete
vahendusteenusega. „Eks ta
ikka mõjutas – kõik on kinni, kliendid sundpuhkusel,
keegi midagi ei telli, kõik

seisab.“ Aga Janner möönab
nagu Kallegi, et eriolukord
andis aega tegeleda nende
asjadega, milleks varem ei
olnud mahti – veebilehe loomisega ja tootearendusega.
„Töötasime välja tooteid,
mida saame pakkuda veel
enne suvegi – tahame tootma hakata roostevaba välimööblit. Ja uhiuus veebileht
on meil ka nüüd, mööblit
sealt veel ei leia, aga teised
meie pakutavad teenused on
seal kenasti olemas.“ Ettevõtte nimemuutust põhjendab Janner suunamuutusega
tegevusvaldkonnas: „Kuna
mööblitootmise suund on
asendunud keevitusega, siis
tundus kohane ka teine nimi
leida, Meistrimööbel oli
eksitav. Aga sellise turundamise, mõttetöö ja müügitöö jaoks oli see eriolukord hea.“ Murelikuks teeb
Jannerit aga see, et oma
ettevõttega ei kuulu ta ühe-

gi abipaketi alla, mis ettevõtjaid eriolukorrajärgsel
ajal turgutada võiksid. „No
palgatoetust saan töölistele
maksta. Aga muus osas tuleb ise hakkama saada. Eks
ettevõtja ongi selline imelik
loom, kes peabki ise hakkama saama. Kui juba oled ettevõtja, siis ega ikka naljalt
püssi põõsasse ei viskagi,
tuleb lihtsalt leida lahendusi,“ võtab Janner jutu kokku.
Seega nagu Viru-Nigula
näitel veenduda võib, ei ole
eriolukord meie piirkonnas
ettevõtjaid päris jalust maha
rabanud. Vastupidi – mõõduka optimismiga tulevikku
vaadates on olukord andnud
lisaks praktilistele lahendustele, nagu õhksoojuspumbad ja veebilehed, ainest ka
hingele ehk puhast kohalikku folkloori.
Kalle Kohver: „Täna oli
meil juba üsna lõbus, esimesed sööjad arutasid omavahel, et mida nad siis sõid ja
üks ütles teisele – seda ma ei
mäleta, aga peaasi, et lauale
kantakse.“
Jäägri Grill – Facebook:
Jäägri Grill
SKW – veebileht: www.
skw.ee
Keit Lipp
MTÜ Virumaa Koostöökogu

Heakorrakonkurss „Märka ilu“
Viru-Nigula vallavalitsus
korraldab sel suvel heakorrakonkursi „Märka ilu“.
Konkursi eesmärk on kutsuda inimesi märkama enda
ümber kauneid hooneid,
ühistuid, ettevõtteid, külasid ja külaplatse ning muid
märkimist ja tunnustust väärivaid kohti.
Seoses konkursi „LääneVirumaa kaunis kodu 2020“

väljakuulutamisega soovime ka oma vallas tunnustada ja tunda uhkust perede
üle, kes on kauni kodu ja
kauni koduümbruse nimel
pingutanud ning saanud
tulemuseks
harmoneeruva ning silmailu pakkuva
tulemuse.
Selleks kutsume vallaelanikke üles märkama ilu
enda ümber ja meile sellest

teada andma, et saaksime
tunnustada just neid inimesi
ja ettevõtteid, kes seda igati
väärivad!
Infot konkursile esitatavate kandidaatide kohta ootame 1. juuniks e-posti aadressile saveliin.kaarneem@
viru-nigula.ee või telefonil
+372 515 2614.
Oleme uhked nende kodude ja inimeste üle, kes

on juba varasematel konkurssidel pälvinud erinevaid
auhindu nii vallalt, omavalitsusliidult või Vabariigi
Presidendilt.
Jagame vallalehtedes intervjuusid ning kogemusi
peredega, kes on juba tunnustatud.
Saveliin Kaarneem
hooldusjuht
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Kevadised hooldustööd said hoo sisse

Seoses eriolukorraga on sel kevadel valla majanduskeskusel abiks rohkelt vabu töökäsi ja seega oleme saanud tegeleda ka selliste tööde ja piirkondadega, kuhu iga
aasta ei jõua. Korda on saanud Kundas Jaama tänav 5
maha lammutatud maja plats. Alustati Kunda leinamaja
renoveerimisega ning korrastatud on ka leinamaja ümbrus. Viru-Nigula väljasõidul on võsast korrastatud ning
niidetud teeääred.
Suur töö on ära tehtud Aseri piirkonnas, kus abiks olid
Aseri kooli, rahvamaja ning vabaajakeskuse tublid töötajad. Samuti särab Viru-Nigula Vasta kooli pargi ümbrus
juba täies ilus.
Eriolukorra tõttu oleme pidanud võtma vastu otsuseid
ja seekord jäid meie lillepotid ilma võõrasemadeta, sest
vajadus desinﬁtseerivate vahendite, kinnaste ja maskide
järele oli sellel aastal olulisem. Sellegipoolest kaunistavad keskväljakuid rõõmsavärvilised sibullilled ning mai
teisest poolest istutame pottidesse ka suvelilled.
Sellel hooajal on plaanis veel haljastada Aseri kooli
väliklassi istumisalad, Vasta kooli roosipeenrad saavad
uued puidust äärised, Kunda ringteedele lisanduvad
laevade vahele veel planeeritud kõrrelised. Kunda linna kivi juurde sai sügisel ümber istutatud Koidu tänava
renoveerimise käigus haljasaladelt üleskaevatud mägimännid. Loodame, et männid on oma uues kohas kenasti
kohanenud.
Saveliin Kaarneem
hooldusjuht

Kunda postkontorist saab postipunkt

Omniva tegi Viru-Nigula vallavalitsusele aasta alguses
ettepaneku sulgeda Kunda postkontor ja avada selle asemel postipunkt. Kunda postipunkt hakkab tööle ViruNigula valla raamatukogus Koidu tänaval. Hetkel Kunda
Grossi poes asuv postkontor suletakse 15. juunil ning
postipunkt avatakse raamatukogus 16. juunil.
Viru-Nigula vallavanema Einar Vallbaumi sõnul kohtus ta aasta alguses Omniva esindajatega, et arutada ViruNigula valla postiasutuste tuleviku üle. „Hoolimata vähenevatest postiteenuse mahtudest kõigis meie asukohtades, jätkame postiasutusega nii Kundas, Aseris kui
Viru-Nigulas. Kunda postipunkti teenindamise võtame alates juunist enda kanda ning kolime selle teenuse
Viru-Nigula valla raamatukokku.“

Terviseamet hoiatab
eriolukorra ajal levivate pettuste eest

Viiruste levikuga koos levivad ka hirmud ja ärevus.
Seda kasutavad ära kelmid, kes proovivad heausklikele
inimestele müüa erinevaid teste ja tooteid, mis lubavad
viirust tuvastada või ära hoida.
Levinud on petturite kõned, milles pakutakse Terviseameti või Tervise Arengu Instituudi nimel raha eest
koduseid teste viiruse tuvastamiseks. Kinnitame, et kõik
sellised kõned on libakõned, mida tasub ignoreerida. Riigiasutused ei müü kunagi midagi telefoni teel. Ühtlasi
tuletame meelde, et praegu ei ole olemas ühegi usaldusväärset kodust testi COVID-19 tuvastamiseks.
Proovitakse müüa ka libaravimeid. Üks levinumaid
pakkumisi on imeravim, mis lubab anda viiruse eest paaritunnise kaitseefekti, asendades seega maski. Tuletame
meelde, et kui pakutakse midagi, mis tundub liiga hea, et
tõsi olla, on suure tõenäosusega tegemist pettusega.
Palume jagada hoiatust oma eakate lähedastega, kes on
tihti petturite sihtmärgiks.

Detailplaneeringu vastuvõtmise teade

Viru-Nigula Vallavalitsuse 23.04.2020 korraldusega nr
79 võeti vastu Letipea külas asuva Letipea neeme kinnistu detailplaneering.
Planeeringuala katastritunnus on 90202:006:1270,
suurus 11,7 ha, sihtotstarve 100% riigikaitsemaa. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine neljaks
maaüksuseks selliselt, et moodustatakse üks üldmaa-,
üks riigikaitsemaa- ja kaks elamumaa sihtotstarbega
krunti. Planeeritav ala asub Letipea maastikukaitseala
Letipea piiranguvööndis, elamumaa kruntidele ehitamine on lubatud looduskaitseseaduse § 38 lõike 4 punkti 1
alusel.
Detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek kestab 18.05–
31.05.2020. Planeeringu lahendusega saab tutvuda ViruNigula vallavalitsuses aadressil Kunda, Kasemäe tn 19
tööajal (eriolukorra jätkumisel leppida kokkusaamine
kokku tel 32 29 631) ning veebilehel www.viru-nigula.
ee.
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Adven asub Kunda
soojusvõrku kaasajastama

E

nergiaettevõte Adven alustab mai teises pooles Kunda kaugküttevõrgu rekonstrueerimisega.
Kokku vahetatakse välja 2,4 km ulatuses vananenud torustikku.
Kunda võrgus on kokku 56 tarbimiskohta, sh 47 korteriühistut koos 1539 korteriga, kolm äriühingut (kaks
kauplust) ja kuus avaliku sektori hoonet (kool, ujula,
lasteaed, vallavalitsus, hooldekodu, perearstikeskus).
Pikem vaade ja ettemõtlemine on aidanud Kunda linnal ja Advenil elanike jaoks hinnas võita ning kaugkütte
süsteemid korras hoida.
„2018. aastal ehitatud Kunda uue hakkepuidu katlamaja projekt oli pikas vaates väga mõistlik ja ettenägelik samm, sest sellega saavutati Eesti Jõujaamade ja
Kaugkütte Ühingu „Tõhusa kaugkütte“ märgise kriteeriumid. Märgis tõendab süsteemi efektiivsust ja keskkonnasõbralikkust ning see märgis võimaldab edaspidi
taotleda ka teistele soojamajandusega seotud töödele
toetusi, näiteks Kunda võrgu või selle võrgus olevate
hoonete rekonstrueerimise töödele. Ehk siis see on kasulik nii kohalikele majapidamistele kui tervele kaugkütte võrgule tervikuna. Ilma uue katlamajata poleks me
kvaliﬁtseerunud toetusi taotlema ning siis oleks tulnud
linnal endal kõik vajalikud ressursid leida. Hea meel on
tõdeda, et viimastel aastatel tehtud arukad otsused mõjutavad tarbija jaoks soojuse hinda järgmised 20 aastat,“
ütles Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna
juht Priit Tiit.
Kunda soojusvõrkude kaasajastamise koguinvesteering on 1 miljon eurot, millest üle 40% tuleb KIK-i
soojusmajanduse arengukavade elluviimiseks loodud
toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja
ülekanne”.
Ehistustööde tulemusel vähenevad soojuskaod 5%
võrra ning paraneb tarbijate varustuskindlus. Rekonstrueerimistööd toimuvad põhiliselt Koidu, Ehitajate,
Mäe, Kalda, Loode, Võidu ja Kasemäe tänavatel (manuses on kaart - rekonstrueeritavad lõigud on lilla punktiirjoonega tähistatud). Projekti lõpuks saab 70% Kunda
6,5 km pikkusest soojusvõrgust renoveeritud. Ehitustöid
teostab EG Ehitus.
Adven on Põhjamaade ja Balti riikide juhtiv energia- ja
veeteenuste pakkuja, mis toodab tööstusele auru, soojust
ja külma ning pakub erinevaid lahendusi, et parandada
ja edendada energia, vee ja materjali kasutamise tõhusust. Advenil on ligi 40-aastane kogemus ja 400 spetsialisti, kes opereerivad üle 300 energiakeskuse koguvõimsusega 1900 MW. Lisaks toodab ja edastab Adven
toasooja 19 kaugküttepiirkonnas ja edastab maagaasi 18
võrgupiirkonnas üle Eesti.
Lisainformatsioon: Priit Tiit, Adven Eesti arenduse ja
investeeringute valdkonna juht, priit.tiit@adven.com,
tel +372 667 8617

Pindalatoetuste taotlemisest
Pindalatoetuste taotlemine
algas e-PRIAs 2. mail.
Kiirustage põllumassiivide
piiridega seotud avalduste
esitamisega!
Tuletame maakasutajatele
meelde, et neil, kel on plaanis
sel aastal uusi maid kasutusse võtta ja sinna pindalapõhiseid toetusi taotleda, tuleks
sellest PRIAle võimalikult
varakult teada anda. Uutest
maadest ja olemasolevate
põllumassiivide ning säilitatavate maastikuelementide
piiride muudatustest saab
PRIAt kõige mugavamalt
teavitada värskelt valminud
e-PRIA teenuse „Põllumassiivide muudatused“ (leitav
e-PRIA –> Valdused –> Põllumassiivide muudatused)
kaudu. Uues teenuses on
tänu tehnoloogilistele võimalustele kaart suurem ja
joonistamine lihtsam. Lisandunud on võimalus vaadata
endaga seotud põllumassiivide registri seisu ühtses nimekirjas, kus on kõik viimase
taotlusaasta taotlusel olnud
ja hiljem registrisse lisatud
põllumassiivid koos.
Kui avaldus on varakult
esitatud, siis on jõutud selle kohta põllumassiivi piiri
muudatus ära teha ja taotlejal on selle abil taotlemisel
kergem oma põlde joonistada. Samuti annab e-PRIA
sel juhul taotlemisel rohkem
hoiatusi vigade vältimiseks.
Taotleja vastutab küll täielikult pindalatoetuste taotlusele märgitud pindala õigsuse
eest, kuid varajane teavitamine põllumassiivide piiride
muutustest vähendab märgatavalt võimalust hiljem pinnaerinevuse eest toetussumma vähendust saada.
TOETUSED
JA MUUDATUSED 2020
Tänavu saab 2. – 21. maini
ning seejärel hilinenult 22.

maist 15. juunini taotleda samasuguseid pindalatoetusi,
maaelu arengukava loomatoetusi ja üleminekutoetusi
nagu eelmisel aastal. Põhjalik info tingimuste kohta
on veebilehel www.pria.ee
(Toetused > Põllud ja metsandus). Tänavu tuleb aga
arvestada oluliste muudatustega:
Pindalatoetuste taotlusel
täpsustatakse
haljassööda
kasutusotstarvet, mille tulemusena on võimalik täpsustada, kas haljalt koristatavaid
taimi kasutatakse haljasmassi saamiseks, k.a taastuvenergia tootmiseks (HM) või
rohumaana loomade karjatamiseks (KAR).
2019. a taotluste andmete
alusel vähenes Eesti riigi tasandil püsirohumaa suhtarv
võrreldes 2015. a kehtestatud
võrdlussuhtarvuga alla 5%
(täpsemalt 4,92%), millega
loetakse 2020. a püsirohumaa suhtarv riigi tasandil säilitatuks. Seega kehtib 2020.
a püsirohumaade säilitamine
tavapärase kohustusena ehk
püsirohumaad on vaja säilitada, kuid selle ülesharimine
ei too kaasa „rohestamise“
toetuse vähendamist. Kuna
2019. a oli suhtarvu vähenemine lubatud piirile väga
lähedal, siis püsirohumaade
edasine ülesharimine võib
väga suure tõenäosusega
tuua kaasa tagasirajamise
kohustuse 2021. aastaks.
Seega soovitame püsirohumaid mitte üles harida. 2019
sügisel ülesharitud püsirohumaa, kuhu on külvatud talivili, toob kaasa 2020 rohestamise toetuse vähendamise,
kuna maa hariti üles ajal, mil
kehtis täielik ülesharimise
keeld.
Taotlejad, kelle kasutuses
on maad, millele kehtib 2016
ja 2018 lõpul määratud ning
eelnevatel aastatel täitmata

jäänud püsirohumaa tagasirajamise kohustus, peavad
rajama püsirohumaa määratud ulatuses tagasi. Sellise
kohustuse saanu peab tagasirajatavaid püsirohumaid
näitama hiljemalt 15. juuniks
2020 oma pindalatoetuste
taotlusel märkega TAR. Aastail 2017-2019 tagasirajatud
püsirohumaa (TAR) kasutusotstarvet ei tohi muuta.
Käesoleval aastal ei saada
PRIA individuaalseid teavitusi taotlejatele, kui püsirohumaa suhtarv on riigi
tasemel võrdlussuhtarvuga
võrreldes vähenenud üle 4%.
Vastavasisuline teave avaldatakse PRIA kodulehel ning
PRIA infokirjas.
KSM ja MAH taotlejad,
kes kasutasid 2019 kehtestatud erandit rohumaadele
toetuse taotlemisel, peavad
hiljemalt 15.06.2020 nendel
põldudel kasvatama KSM
ja MAH määruses toodud
muud kultuuri kui heintaimed.
Lisandub võimalus saada
LHT toetust suuremal pinnal
peetavate sigade põhitegevuse nõuete täitmise eest.
OTL toetust saab taotleda
Kihnu maalamba pidamise
eest.
Eesti vuttidele makstavat
toetuse määra on tõstetud
neljalt eurolt kuuele eurole.
PLK toetust saab taotleda
taastamisest tulnud puisniidu
karjatamise eest.
Uusi 5-aastaseid kohustusi saab 2020 alustada ainult
PLK ja OTL toetuse puhul.
Asendada saab ainult
MULD ja MAH kohustust
PLK kohustusega.
KSA kohustust saab suurenda kuni 15% ja MULD
kohustust saab suurendada
kuni 20% esimese kohustuseaasta kohustusealuse maa
pindalast. MAH kohustust
saavad suurendada kuni 15%

ainult MAH taotlejad, kes on
saanud 2018. või 2019. aastal alustava noore põllumajandustootja toetust.
Kui KSM kohustus võetakse üle pärast neljandat
kohustuseaastat ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem
kohustust, siis ei nõuta enam
täiendkoolitusel osalemist.
Kui MAH kohustus võetakse üle pärast neljandat
kohustuseaastat ja kohustuse ülevõtjal ei olnud varem
kohustust, ei nõuta algkoolitusel, täienduskoolitusel ega
õppepäeval osalemist.
Taotlejad, kelle MAK toetuse 5-aastane kohustus lõppes 31.12.2019, saavad oma
lõppenud kohustust aasta
võrra pikendada.
Selleks, et olla kursis muudatustega, mis tulenevad riigis kehtestatud eriolukorrast,
palume jälgida jooksvalt
infot PRIA kodulehel www.
pria.ee või helistada meie
pindala- ja loomatoetuste
infotelefonil 737 7679. Iga
toetuse täpsed tingimused
on kirjas vastava meetme
määruses, PRIA veebilehele
koostame kõigi toetuste kohta kokkuvõtlikud tutvustused
ning põhjalikud juhendid
„Abiks taotlejale“. Samuti palume kindlasti tutvuda
nõuetele vastavuse reeglitega, mis on kohustuslikud
kõigile peale üleminekutoetuste taotlejate ja väikepõllumajandustootja
kavaga
liitunute.
Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737
7679 või pöörduda Maaelu
Edendamise
Sihtasutuse
nõuandeteenistuse
poole.
Täpsemat infot leiab nende
kodulehelt aadressil www.
pikk.ee/teenused-ja-tooted/e-pria-kasutamise-juhendamine-2020-a/.

Eraisikuid saavad KIKist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

KUNDA ÜHENDATUD
KAUGKÜTTEVÕRK

Alates 8. maist saavad Keskkonnainvesteeringute Keskusest (KIK) toetust taotleda
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, reoveemahuti paigaldamiseks ja
omapuhasti rajamiseks ka
need eraisikud, kes elavad
alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel. Samuti pikeneb taotluste esitamise tähtaeg üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikele.

gi ja/või -kanalisatsiooniga
või kogumismahuti rajamiseks või ümberehitamiseks
ning alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalal ka elamule omapuhasti rajamiseks
või ümberehitamiseks. Kogumismahutitele ja omapuhastitele saab toetust küsida piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning
kus on teada, et seda lähima
viie aasta jooksul ei rajata.

Kes saab toetust taotleda?
Isikud, kelle majapidamine
asub keskkonnaministri poolt
kinnitatud reoveekogumisalal (nii üle kui ka alla 2000
tarbijaga
reoveekogumisalade elanikud). Seda saab
kontrollida KIKi kodulehel
olevast otsingumootorist.
Kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või hoonestusõiguse füüsilisest isikust
omanik, ühisomanik või
kaasomanik. Oluline on silmas pidada, et taotlejale kuuluva kinnisasja või hoonestusõiguse ühis- või kaasomanik
ei tohi olla juriidiline isik.

Milleks toetust ei anta?
Elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks.
Varasemalt teostatud tööde
rahastamiseks. Ehitustöödega ei tohi alustada enne otsuse kättesaamist.
Hoonestamata kinnistule
torustiku rajamiseks.
Pärast 21. maid 2018 ehitatud elamutega kinnistule veeja kanalisatsioonitorustiku,
omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.

Milleks toetust antakse?
Reoveekogumisaladel elamu
ühendamiseks ühisveevär-

Kui suur on toetus?
Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning
sõltub rajatava torustiku
pikkusest. Toetuste summad

jäävad vahemikku 1132 –
3792 eurot.
Kui kaua saab toetust?
Projekti abikõlblikkuse perioodi lõpp, s.t kaevetööde
tähtaeg ei tohi olla hiljem kui
31. august 2023. Seega on
kõige hilisem aeg taotlust esitada, et jääks aega ka kaevetöödeks (eeldusel, et vooru
eelarve pole varem täitunud)
jaanuar 2023. Vooru eelarve
on 17 miljonit eurot, millest
tänaseks on eelnevate rahastusotsusega kaetud ca 8 miljonit eurot.
Kuidas taotleda?
Taotleda on võimalik: 1)
E-toetuse keskkonnas, 2)
KIKi kodulehel avaldatud
taotlusvormil, mida on võimalik saata KIKi e-posti
(info@kik.ee) või posti teel
(Narva mnt 7a, VI korrus,
Tallinn). Samuti võib taotlust
alates juunikuust täita KIKi
Tallinna kontoris, kuid palume sel juhul eelnevalt ette
helistada telefonil 627 4171.
Taotlemisel tuleb KIKile
koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt küsitud
liitumistingimused,
mis
sisaldavad
liitumispunkti

asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui
-kanalisatsiooniga.
Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või
kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse
puudumise kohta viie aasta
perspektiivis.
Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse
volituse abil.
Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul
pärast positiivse otsuse saamist.
Kust leiab lisainfot?
Täpsed tingimused, juhised
ja korduma kippuvad küsimused leiab KIKi kodulehelt
www.kik.ee.
Lisainfot jagab KIKi projektikoordinaator
Kadri
Haamer
(kadri.haamer@
kik.ee, 627 4183).
Toetust
anname
Euroopa
Liidu
Ühtekuuluvusfondi
vahenditest
ning toetuse töötas välja
keskkonnaministeerium.
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Võõrliigid aias?
Hoia neid aias!

Viru-Nigula valla elanikelt
vastuvõetavate jäätmete nimistu
Jäätmete nimetus

Kurdlehine-kibuvits. Fotod: Eike Vunk

V

õõrliigid on Eestis
need liigid, kes ilma
inimese abita (tahtliku või tahtmata) siia ei
jõuaks. Invasiivseteks võõrliikideks nimetatakse neid,
kes inimese tahtsi või tahtmatult siia sattumise järel
hakkavad looduses vohama
ja probleeme põhjustama.
Sageli võtavad looduses
vohavad võõrliigid üle kohalike liikide elupaiku ja
mõjuvad nii looduse mitmekesisusele negatiivselt.
Invasiivsetest võõrliikidest
on koostatud nimekirjad ja
neid meil kasvatada ei tohi.
Ka mitte oma aias.
Eesti siseriiklikusse keelatud liikide nimekirja on
kantud 13 taimeliiki, Euroopa Liidu omas on neid 36.
Kõikide keelatud liikidega
saab tutvuda Keskkonnaameti kodulehel, alljärgnevalt tutvustame mõningaid:
Karuputke võõrliigid on
kindlasti kõige tuntumad ja
riik on nende tõrjega juba üle
10 aasta tegelenud. Riigi töö
jätkub ja maaomanikud on
väga oodatud sellele kaasa
aitama. Selleks tuleb korra
aastas kõik taimed ettevaatlikult välja kaevata ja kuivama jätta. Vaid järjekindla
tõrje tulemusel hakkab karuputk meie maastikupildist
taanduma. Pikemalt saab
riiklikust karuputketõrjest
ja selle tulemustest lugeda
Eesti Looduse 2019. aasta
märtsinumbrist.
Pargitatrad on tuntud ka
kui konnatatar ja kirburohi.
Need Ida-Aasiast pärit liigid on jätkuvalt väga populaarsed, kuid kuna neist on
äärmiselt raske vabaneda,
põhjustavad järjest rohkem
probleeme maaomanikele.

Lupiin.

Pidev niitmine ei anna tulemusi ja kuni kaks meetri
sügavusele ulatuvat juurestikku on võimatu tervenisti
välja kaevata. Ehkki peamiselt kasvavad need küll
aedades, kuid ühe enam satub neid kahjuks loodusesse, muutes sealset elupaika
tundmatuseni.
Verev lemmmalts kuulub maailmas kümne kõige invasiivsema taimeliigi
hulka ja on plahvatuslikult
levima hakanud ka Eestis.
Hoolimata
imekaunitest
õitest, põhjustab ta suurt
loodusliku
mitmekesisuse kadu. Liik on inimesele
ohutu ja seda on kerge rohida. Tegevus peab aga olema
järjekindel, et vältida uute
seemnete valmimist ja rohitud taimede uuesti kasvama
hakkamist.
Ameerika
kevadvõhk
kasvab niisketes kasvukohtades ja on suur ning dekoratiivne liik. Soomes ja
Rootsis veekogude kallastel
põhjustab see suuri probleeme juba praegu, kasvades
tihedate ja väga vastupidavate massidena. Mõistlik
on Eestis sellist olukorda
ennetada ja koduaedades
kindlasti mitte kasvatada.
Ameerika kevadvõhu sugulane Kamtšatka kevadvõhk
on sama invasiivne, aga
pole veel keelatud liikide
nimekirjas. Ainult oma aias
tuleb hoida seda ikkagi.
Keelatud võõrliikide tõrje kohustus lasub maaomanikul. Seetõttu tuleb igal
maaomanikul ja rohenäpul
endal olla tähelepanelik ja
informeeritud. Riik on võtnud enda kanda karuputke
võõrliikide ja vähemal määral ka vereva lemmmaltsa

tõrje.
Uusi võõrliike tuleb meile igal aastal juurde ja riigi
vahendid nendega tegelemiseks on piiratud. Lisaks
keelatud liikidele on veel
hulk liike, mis on samuti
invasiivsed, kuid pole nimekirjadesse lisatud (näiteks eespool nimetatud
Kamtšatka kevadvõhk). Ka
need vajavad tähelepanu,
et ei leviks omasoodu, nendest paar tuntumat Eestis on
järgmised:
Hulgalehine lupiin, lühidalt ka lupiin ehk hundiuba,
on Eestis endiselt populaarne iluaia taim. Kahjuks
on seda järjest enam näha
vohamas mööda teeääri ja
raiesmikke. Selle liigiga on
hädas näiteks meie põhjanaabrid, ka meil tuleks eos
lupiini levikut piirata, et
vältida suuremat tõrjetööd
hiljem. Näiteks saab hulgalehise lupiini kasvama
jäämist vältida teehoolduse
käigus. Ehkki taim on kasvades ilus, ei tarvitse seda
kasvama jätta ja hiljem koos
seemnetega maha niita, sest
nõnda aidatakse liigi levimisele hoopis kaasa.
Eestis kasvab üle 10 kibuvitsaliigi.
Kurdlehine
kibuvits on neist ainuke,
millega meil on suuri probleeme. Liik on levinud pea
kõikjal meie rannikul ja
muudab avatud rannaluited
läbipääsmatuteks kibuvitsatihnikuteks. Kuna jätkuvalt kasutatakse seda liiki
meelsasti haljastuses, levib
kurdlehine kibuvits ka sisemaal. Et saaksime oma
rannaalasid edasi kasutada,
soovitame igal võimalusel
asendada see liik teiste kibuvitsade või hoopis mõne
roosisordiga.
Kui võõrad taimeliigid
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püsiksid ainult meie endi
aedades, ei tarvitseks meil
nende pärast üldse muretseda. Loodusesse jõuavad
võõrad liigid kahel viisil:
taimed kasvavad aiast välja
omal jõul või levitavad neid
tahtmatult
maaomanikud
ise, olgu siis aiaprügiga või
lihtsalt istutades. Viies aiajäätmeid rohimise, harvendamise või välja kaevamise
järel näiteks võsa vahele
või metsa alla, hakkavad ka
võõrliigid seal kasvama ja
kahjustama meie loodust.
Sellist teguviisi on oluline
vältida ning oma aiajäätmed
tasub hoopis kompostida.
Lastes oma aia ülearusel
kraamil (rohitud taimed,
puulehed) kompostiks kõduneda, on see hiljem väärtuslik väetis sinu põõsastele
ja lillepeenardele.
Ära unusta, et taimedega
võid endale aeda tuua ka
hoopis teistsuguseid nuhtluseid – taimehaiguseid ja
kahjureid. Vahest tuntuim
kahjur on praegu lusitaania
ehk hispaania teetigu, mis
on iga aiapidaja õudusunenägu. Enim Harjumaal,
aga hajusalt juba ka mujal
Eestis levinud suurest nälkjast on raske vabaneda.
Eluviis on pigem hämaras
ja öine ning tema munad
hästi peidetud. Liiki hävitades tuleb olla tähelepanelik, et ei kahjustataks
temaga sarnast kodumaist
suurt ja musta seatigu. Samuti tuleb olla hoolas kahjurivastaste mürkidega, et
mitte kahjustada kogu ülejäänud kodumaist elustikku.
Eike Vunk
Keskkonnaameti liigikaitse
peaspetsialist

AIAPIDAJA MEELESPEA:
¡ mõtle hoolega, mida oma aeda tood ja istutad! Eriti
salakavalad on veeliigid, kuna neid ei ole võimalik veekogudest täielikult eemaldada. Ära too oma aeda keelatud võõrliike;
¡ tõrju keelatud võõrliigid oma aiast ise ja ära vii neid
aiast välja, muidu võid neid hoopiski levitada;
¡ igasuguste võõrliikide loodusesse laskmine ja viimine on rangelt keelatud, sest ohustab meie oma loodust.
Mis kasvab Sinu aias, hoia oma aias;
¡ mis vohab hästi Sinu peenras ja lämmatab teisi liike,
on suur nuhtlus ka väljaspool aeda. Selliste võõrliikide
levikut tuleb erilise hoolega piirata;
¡ ÄRA VII AIAPRÜGI LOODUSESSE! Ka aiaprügi
on prügi. Komposti see oma aias või käitu vastavalt kohaliku omavalitsuse juhistele ja võimalustele;
¡ kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu või soovid invasiivse
võõrliigi kasvukohast teatada, kirjuta info@keskkonnaamet.ee;
¡ loe kompostimisest internetist, näiteks annab häid
juhiseid www.kompostiljon.ee
Eesti loodus on meie ühine rikkus. Aita seda hoida
ning ära lase võõrliikidel seda rikkuda.

Ühik Hind
Hind
km-ta EUR km-ga EUR
Veopiirkonna jäätmevaldajatelt tasuta vastuvõetavad jäätmeliigid
Pakendijäätmed
m3
Tasuta
Tasuta
Töötlemata puit
m3
Suurjäätmed, kuni 2 eset jäätme- tk
Tasuta
valdajalt kuus
Klaas, kuni 0,1 m3
m3
Tasuta
Tasuta
Ehitus- ja lammutuspraht, kuni 1 m3
m3 kuus
Rõivad ja tekstiil, kuni 0,2 m3
m3
Tasuta
Tasuta
Betoon, tellised, plaadid, keraami- m3
katooted, kuni 0,5 m3
Rehvid, kuni 8 tükki jäätmevalda- tk
Tasuta
ja kohta aastas
Plastid***, kuni 0,1 m3
m3
Tasuta
Komplektsed elektri- ja elektroo- tk
Tasuta
nikaseadmed **
Biolagunevad aia- ja haljastus- m3
Tasuta
jäätmed, kuni 0,6 m3
Kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed (Veopiirkonna
jäätmevaldajatelt tasuta vastuvõetavad jäätmeliigid)
Õli ja rasv*, kuni 5 liitrit
l
Tasuta
Vanad ravimid, kuni 1 liiter
l
Tasuta
Patareid
tk
Tasuta
Pesuained*, kuni 2 liitrit
l
Tasuta
Pestitsiidid*, kuni 0,5 liitrit
l
Tasuta
Ohtlike ainetega saastunud pa- m3
Tasuta
kendid
Värvid, liimid, vaigud*, kuni 10 l
Tasuta
liitrit
Tasuta
Luminestsentslambid ja muud tk
elavhõbedat sisaldavad jäätmed,
kuni 10 tk
Teravad ja torkivad esemed, kuni l
Tasuta
0,1 liitrit
Tasu eest vastuvõetavad jäätmeliigid (äriklientidele ja piiratud
kogust ületava mahu eest küsitavad tasud)
Pliiakud
tk
Tasuta
Luminestsentslambid ja muud tk
Tasuta
elavhõbedat sisaldavad jäätmed
Teravad ja torkivad esemed
l
2.70
3.24
Pesuained*
l
3.50
4.20
Õli ja rasv*
l
0.50
1.60
Ohtlike ainetega saastunud pa- l
0.70
0.84
kendid
Õliﬁltrid
tk
0.70
0.84
Biolagunevad aia-ja haljastus- m3
12.00
14.40
jäätmed
Rehvid
tk
5.00
6.00
Segaolmejäätmed
m3
12.63
15.16
1.26
1.52
Biolagunevad köögi-ja söökla- m3
jäätmed
Mittekomplektsed elektri- ja tk
30.00
36.00
elektroonikaseadmed
Vanad ravimid
l
2.70
3.24
Klaas
m3
25.00
30.00
20.00
24.00
Ehitus- ja lammutussegapraht
m3
30.00
36.00
Rõivad ja tekstiil
m3
30.00
36.00
Suurjäätmed, s.h. kasutuskõlb- m3
matu pehme mööbel ja lahtivõetud kõva
mööbel
Pestitsiidid*
l
3.50
4.20
Värvid, liimid, vaigud*
l
0.70
0.84
Ohtlike aineid sisaldavad antifrii- l
3.50
4.20
sid
Paber- ja kartong
m3
1.26
1.52
1.26
1.52
Segapakendid
m3
50.00
60.00
Asbesti sisaldavad ehitusjäät- m3
med
Plastid
m3
30.00
36.00
20.00
24.00
Betoon, tellised, plaadid, keraami- m3
katooted
* Õli ja rasva jäätmed ning värvid, liimid ja vaigud jm. peavad olema
üleandmisel pakendatud hermeetiliselt suletavas anumas.
** Vastavalt tootjavastutusorganisatsiooni poolt kehtestatud nõuetele peavad tagastatavad elektroonika seadmed olema komplektsed.
Elektroonikaromude komplektsuse nõudele vastavuse otsustab
jäätmejaama operaator.
***Tasuta võetakse vastu üksnes vastava markeeringuga plastijäätmeid!

Kunda jäätmejaama lahtiolekuajad:
Teisipäev kell 11 – 17
Neljapäev kell 11 –17
Laupäev kell 10 –17
Välja arvatud riiklikel pühadel
Kontakt: Lähta tee 1,
tel: 515 5417 (tööpäevadel kell 08-17)
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OOTAME AVALDUSI KUNDA
ÜHISGÜMNAASIUMI 1. KLASSI
Eriolukorra tõttu pikendame 1. klassi avalduste esitamise
tähtaega 5. juunini.
Kooli vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja
avalduse, mis on kättesaadav kooli veebilehel ja paberkandjal kooli kantseleis.
Vajalikud dokumendid:
• Lapse sünnitunnistuse / passi / ID-kaardi koopia
• Lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia
• Koolivalmiduse kaart koolieelsest lasteasutusest (saab
lasteasutusest lahkudes)
Tervisekaardi ja dokumendi foto palume kooli tuua augustikuu jooksul.
Avaldusi võetakse kooli kantseleis vastu tööpäeviti
kell 8:00 – 16:00.
Täiendav info telefonil 3221248 ja e-postiaadressil
arendusjuht@kundakool.ee.

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

Valitsus kiitis heaks tänavuse ja järgmise
aasta koolide lõpetamise korralduse

V

alitsus kiitis 4. mai
2020
e-istungil
heaks määruse, millega kehtestatakse põhikooli
ja gümnaasiumi lõpetamise ja hindamise korraldus
2019/2020. ja 2020/2021.
õppeaastal.
Määrus näeb ette, et üldjuhul 2019/2020. õppeaastal
põhikooli ja gümnaasiumi
lõpetamisel seniseid kohustuslikke eksameid ei toimu.
Gümnaasiumi lõpetajatele, kes soovivad jätkata
õpinguid kõrgkoolis, luuakse võimalus sooritada riigieksamid eesti keeles või
eesti keeles teise keelena ja
matemaatikas. Samuti saab
sooritada ühe rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele
eksamitest.
Riigieksamid tuleb sooritada juhul, kui on plaanis

edasi õppida erialal, millele
pääsemiseks seda nõutakse.
Näiteks nii Tartu Ülikoolis
kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis on riigieksamite
tulemused vastuvõtutingimuseks enamikul bakalaureuseõppe ja integreeritud
õppe õppekavadel.
Tänavu on gümnaasium
võimalik lõpetada ka kooliastmehinnetega, mis on vähemalt „rahuldavad“ või
„arvestatud“.
2019/2020 peavad põhikooli lõpetamiseks aastahinded olema vähemalt rahuldavad või arvestatud, kuid
õppenõukogu otsusega saab
anda lõputunnistuse ka õpilasele, kelle viimane aastahinne on kuni kahes aines
„nõrk“ või „puudulik“.
Järgmisel õppeaastal tuleb
põhikooli lõpetamiseks soo-

ritada vähemalt rahuldava
tulemusega eesti keele eksam, matemaatika eksam ja
üks eksam õpilase valikul.
Õppeainete viimastele aastahinnetele kehtivad tavapärased nõuded. Gümnaasiumi
lõpetamiseks peavad olema
kooliastmehinded vähemalt
rahuldavad, sooritada tuleb
riigieksamid eesti keeles või
eesti keeles teise keelena,
matemaatikas ja võõrkeeles
ning koolieksam.
Määruse kohaselt ei pea
2019/2020. ja 2020/2021.
õppeaastal sooritama põhikoolis loovtööd ja gümnaasiumis õpilasuurimust või
praktilist tööd, kui see ei ole
kooli õppenõukogu otsusel eriolukorrast tulenevalt
võimalik. Käesoleval õppeaastal ei pea gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama

ka koolieksamit, kui kooli
õppenõukogu on eriolukorrast tulenevalt selliselt
otsustanud.
Õpilaste hindamise kohta näeb määrus ette, et
2019/2020. õppeaastal väljendatakse põhikooli õppeainete viimased aastahinded
ja gümnaasiumi kooliastmehinded üldjuhul numbriliste
hinnetena. Kui eriolukorra
ajal on kasutatud sõnalisi
hinnanguid, millel puudub
numbriline ekvivalent, siis
ei pea seda teisendama viiepallisüsteemis hindeskaalasse ning õppeaine viimase
aastahindena põhikoolis ja
kooliastmehindena
gümnaasiumis võib kooli õppekavas sätestatud tingimustel
ja korras kasutada ka „arvestatud“ või „mittearvestatud“.

Hull aeg pani loovuse tööle

Kunda Ühisgümnaasiumi põhikoolis õppivate tütarlaste
käsitöö koduseks ülesandeks oli loovalt kasutada juba kasutuses olnud esemeid. Taaskasutus oli ainus võimalik teema, kuna poed olid kinni ja uute materjalide soetamine ei
olnud võimalik. Ülesande lahendamiseks võis kaasata ka
pereliikmeid. Laekus palju lõbusaid, huvitavaid ja asjalikke
töid. Võeti ette mööbli restaureerimist. Valmistati pappkastidest ja vanadest särkidest pesasid kassidele ja hamstritele. Teksapükstest said kotid ja seelikud. Lemmikvõtteks oli
erinevast taarast uute esemete välja võlumine. Purgid ning
pudelid muutusid küünlaalusteks ja lillevaasideks. Ei kardetud kätte võtta puutöö- ja metallitöövahendeid. Valmisid
grillkatel, puidust panipaik , kabelaud , kassi turnimispuu ja
linnumajad. Lõbusad ja loovad olid nukumaja, meigikohver,
unenäopüüdja ja erinevad pliiatsitopsid. Võeti ette lihtsalt
vana asja uuendamist pealemaalimise abil.
Tunda oli pereliikmete tuge ja abi. Tänan lapsevanemaid
toetuse eest ja loodan, et kõigil oli koostegemisest rõõmu.
Ruth Kaljund
Kunda Ühisgümnaasiumi käsitööõpetaja

Õpilastel on valikkursuse raames võimalus omandada
B-kategooria autojuhiload. Sind ootavad suurepärased
sportimisvõimalused ja lai valik huvitegevusi!
Avalduste esitamise tähtaeg 22. juuni (arendusjuht@kundakool.ee või paberkandjal kooli kantseleisse). Avalduse
vorm ja sisseastumisinfo on kättesaadav kooli kodulehel
(kundakool.ee). Küsimuste korral helista 32 21 248.

Parketi jääkidest kokkupandav malelaud. Autor: Arette Reigo

Uus elu vanale tagile. Autorid: Siiri
ja Reti Kokk

Laualamp vanast korvpallist. Autor:
Elisa Luik

Söögitoolist sai linnumaja. Autorid: Kairi ja Magnus Jagant

<<< Kratsipuu koos pesaga pere
lemmikule. Autorid: Karin ja
Kristel Ivarine

Plastpudelidest siga. Autorid: Anastasija ja Lusija Boldin

Teksapükstest telefonikott. Autor:
Darjia-Evelina Zapevalova

Nutikas pinal plastpudelist. Autor:
Matilda Koppen
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Kellukese lasteaia laste eriline õppimine eriolukorra ajal

K

ellukese lasteaia laste
eriline õppimine käis
läbi ELIISI veebikeskkonna ja privaatsetes
Facebooki loodud gruppides. Õpetajad võtsid oma
südameasjaks toetada laste arengut läbi õpitegevuse
ka lasteaiast eemal olemise
ajal, jagades lapsevanematele arendavate tegevuste
ideid ja õppematerjale. Palju jagati vanematele erinevaid õppevaldkonna ideid
Facebookis temaatilistest
gruppidest, nagu lasteaednike ideed, lastega kodus,
robootika lasteaias, kust sai
mõtteid jääkmaterjalidest
meisterdamiseks, liikumistegevusteks, muinasjuttude
vaatamiseks-kuulamiseks,
logopeediliste harjutuste tegemiseks, eesti keele õppimiseks, õppemängude mängimiseks, loodusteemaliste
videote jälgimiseks, õuetegevusteks. Eesti keelest erineva emakeelega peredele
soovitasid õpetajad keele
õppimise eesmärgil vaadata
ETV ja ETV2 lastesaateid.
Aktiivset kasutamist leidis
terveks aprillikuuks Kiisude
rühmas jagatud tegevustabel, kus igaks päevaks oli
ülesanne. Tegevusülesanded
olid täitmiseks nii toas kui
õues.
Õpetajad võtsid sellest
üleskutsest ka ise aktiivselt
osa. Ühegi päeva tegevus ei
jäänud tagasisideta. Näiteks
oli vaja ehitada kõrge torn,
sõita jalgrattaga, kallistada
erineva jämedusega puid,
pildistada end koos suure
looma, kõrgeima maja või
värvitud munadega, leida
õues koht tasakaaluharjutuste tegemiseks, teha vanematega mõnd tööd, kuulata õues loodushääli, teha
loodusvaatlusi,
looduslikust materjalist moodustada oma nimi ja palju muud
ning sellest kõigest tuli teha
fotojäädvustusi. Õpetajad
said tagasisidena palju pilte,
millest plaanime kokku panna eriolukorra aja õppetöö
kroonika. Täname aktiivseid
vanemaid kaasamõtlemise
ja koostöö eest. Olge terved
ja peatse kohtumiseni!

Sipsiku rühma laste kodus õppimine

Piltide autorid on lapsevanemad ja kollaažid on kokku
pannud õpetaja Eneken Lallo.

Kellukese lasteaia õpetajad
Aserist, Kundast ja Viru-Nigulast

LASTEKAITSEPÄEV
Lastekaitsepäev on 1. juunil tähistatav tähtpäev, mille eesmärk on juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele. Selleks puhuks on avaldame Lea Metsise
luuletuse „Lapsele“.

LAPSELE

Mu laps, kui sündisid, siis Loojana ma end
hulk päevi tundsin, imetledes sind...
Kuis nõnda ime-imelise anni
me perre elu sinu läbi andis!

Kuis innukalt sa vaatad pääsukeste lendu
või mutukate tõsist päeva-askeldust,
või kiisupoegi häirib sinu kirglik embus,
saan minagi paar kiiret kallistust!

et mitte lasta haarata end tarretavast hirmust –
kuis suudaks kaitsta sind maailma kurja eest!
Kuis suudaks pakkuda sul elus ainult armu!
Kuis hoida iga halva kogemise eest!

Sind vaadates ma tunnen pühadust,
Su pilgus usaldamas imeline selgus.
Su eest ma iga hommik tänan Jumalat,
m e i d muudab paremaks su olemise helgus.

Su armast näokest ilmestamas riburada
hulk erinevaid tunde-tuulevirveid,
Sul huvi-pärimisi jätkub mitusada
ja naljakaid ning vahvaid sõnaleide.

Kuid tean, kui soovin sulle ainult rõõme,
Sul ELUST elamata jääb ju pool!
Ja valgust, varje, värvikirka elukanga toone
nii palju vaesemalt sul elu loob!

Kui oled aasal keset liblikaid ja lilli,
üll päike sinitaevas rõõmustlemas sind,
kui mesimummudega mängiksid sa lulli nii loovalt lustakas on sinu tantsuind!

Sa päeva igas hetkes oled „siin ja praegu“–
ei murekübet sest, mis ootab ees,
ei ühtki pilve varjutamas tulevasi aegu,
ei ühtki varju oleviku lillelõhna sees!

Pead saama OMA ELU õppetunnid,
saad tundma vahel läbikukkumist...
Arm meie südameis su raskel tunnil
ei eales jäta sinu hella toetamist!

Sa leiad igast rütmist liikumiselusti
ja kepsled rõõmsalt, küljeke või selgki ees,
su käed ja jalakesed jälgivad su mõtteretki
nii armas-lennukalt, et silma võtab vee!

Kui panen sinu kalli kehakese ümber käed
ja tajun sinu olemuse sooja haprust,
kui selget allikat su silmesäras näen,
siis vajan tõesti kogu oma vaprust,

Meil oled tulnud õpetajaks v a i m s e k s,
et meenuksid meil hinge püsitõed
ja meie sulle – õpetajad m a i s e d,
kes värvime su elu põhikoed.

8

Mai 2020

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
LUULETUS

OFFICE 365 kiituseks ehk kuidas loov- ja
uurimistööd videosilla vahendusel kaitstud said

Emale
Varane hommik ja vaikus –
linnud puurides, tuul.
Keegi aga toimetab köögis,
heldiv naeratus suul.
Kel aega puhata, vahel süüagi pole,
kes kõik välja peab kannatama,
on’s asi hea või kole.
Ema, kes töötab puhkuseta nädalaid, kuid
kattes riietega, tihti toites üksinda väikesi süütuid suid.
Sulle, ema, kaunima sõnad kuulugu nüüd,
tulevikuski, sulle head soovida
olgu kõigi laste püüd.
Sõna EMA, ta peidab ends soojust, tuld
ning on armsam kõigist, kallim veel kui kuld.
Vaike Hang

HUVITAV

Politseimuuseumis
saab tutvuda politseitööga
Rakveres asuv Eesti Politseimuuseum (Tallinna 3)
ei ole muuseum selle sõna klassikalises tähenduses, vaid pigem kogupere teemapark, mis haarab igas
eas külastajaid omandama teadmisi politseitööst põnevate kogemuste ja kaasahaaravate tegevuste abil.
SA Virumaa Muuseumid koosseisu kuuluv Eesti Politseimuuseumis ei tule väljapanekuid tundide viisi imetleda ja tohutuid tekstimassiive lugeda. Siin saab ise omal
käel ja nahal järele proovida, kuidas erinevad politseitööga seotud valdkonnad päris elus välja näevad.
Kahel korrusel on kokku 10 näitusetuba ja lastemuuseum, kus põnnid saavad pehmete mänguautodega õppida tundma liiklusmärke ja ohutu liiklemise põhimõtteid.
Peamajas on igas toas midagi, mida on osalejatel võimalus ise proovida, katsuda ja giidi poolt loodud situatsioone lahendada. Näiteks saab testida päris autos oma
pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel, proovida väsimusprille, korraldada päris märul, katsetada fotorobotit, selga
proovida politseiriideid ja omal kehal tunda eriüksuslase
varustuse raskust, kavaldada üle valvesüsteem, ronides
laserkiirte vahel, võtta sõrmejälgi ja palju muud.
Kohtueelse uurimise laboris on võimalus osalejatel kehastuda CSI tüüpi kriminalistideks: lahata südant, silma,
võtta erinevaid proove ja tuvastada mõrvarelv.
Eriüksuse majas saab kehastuda eriüksuslaseks ning
loetud minutite jooksul „pahalasi” kahjutuks teha. Samuti saab proovida täpsuslaskmist liikuvast politseiautost ning poseerida päris patrullmootorrattal.
„Meie muuseumis saab külastaja üheaegselt osaleda
reaalsetes politseitöö tegevustes ning samal ajal avardada silmaringi köitvate faktidega,“ sõnas Eesti Politseimuuseumi direktor Andrus Eesmaa. „Gruppidele
korraldame põnevaid mänge ja eriprogramme,“ rääkis
muuseumi direktor ja lisas: „näiteks saab mõõta tänaval
autode kiirust, lahendada mõrvamüsteeriumit, võistelda
meeskondlikult politseitöös, läbida eriüksuse rada.“
Lisaks majale on muuseumil tegevusterohke sisehoov,
kus pöörlevas autos saab tunda seda, mida liiklusõnnetuses üle katuse veerejad tunnevad, vaatamiseks ja katsumiseks on erinevad autod ja bussid. Ennast saab proovile
panna osavusrajal ja ronimisseintel. Ei puudu ka laste
politseijaoskond ja liikluslinnak.
Isegi politseikopter on olemas. Tõsi küll, see ei ole
päris, vaid on kopteri vähendatud koopia (valmistatud
muuseumi eritellimusel päris kopteri jooniste järgi),
kuid samas pakub see külastajatele reaalse kopterilennu kogemise tunnet. Kopter on kahekohaline ning seda
on võimalik külastajal ise juhtida, katuste kõrgusele see
ohutuse pärast küll ei tõuse, kuid maalähedase lennuelamuse saab küll.
Õue uusim eksponaat on patrullbussist poole suurema
arestikambriga konvoeerimisbuss.
Nii jagub ohtralt uut ja põnevat ka neile, kes on varem
juba politseimuuseumis käinud. Uued atraktsioonid on
piisav põhjus uuesti tulla.
Täpsem
info
muuseumi
koduleheküljel:
www.politseimuuseum.ee
Kätri Kaik
Eesti Politseimuuseum

J

uba enne distantsõppe algust kasutasid
Kunda kooli õpilased
Microsoft Oﬃce 365 keskkonda, sest õpilastele on
loodud kundakool.ee lõpulised meiliaadressid, mida
nad kasutavad eelkõige
õpetajatele e-kirjade kirjutamiseks ja tööde saatmiseks. Tavaliselt hakkavad
õpilased Oﬃce 365 keskkonna võimalustega tutvuma 2. klassi arvutiõpetuse
tundides. Põhiliselt õpitakse e-kirjade kirjutamist ja
saatmist, aga tutvutakse ka
Wordi, PowerPointi ja OneDrive’i võimalustega.
Distantsõppe ajal lisandus veel Microsoft Oﬃce
365 meeskonnatöö keskus
Teams, mille vahendusel saab vestelda, kohtuda
veebikaamera vahendusel,
helistada ning teha koostööd. Algul õppisid õpetajad
veebikoosolekutel Teamsi
keskkonda kasutama ning
seejärel hakkasid ise korraldama veebipõhiseid videotunde. Koosoleku korraldaja saab kutsuda õpilased
Teamsi kaudu videotundi,
et kohtuda õpilastega ning
õpetada uut õppematerjali
või lihtsalt suhelda õpilastega reaalajas ning kuulata
õpilaste rõõme ja muresid.
Algklassiõpilastele meeldib
väga kasutada videokaamerat ning näha nii õpetajat kui
ka kaasõpilasi, aga põhi- ja
gümnaasiumiastme õpilased on tundides meelsamini
ilma videokaamera pildita.

Haridustehnoloogil tuli
Teamsi keskkonna kasutusele võtul juhendada nii õpetajaid kui ka lapsevanemaid,
mis oli päris suur väljakutse, aga samas ka väga
huvitav kogemus. Juhendamine algas tavaliselt nii, et
tuli teha telefonikõne ja uurida, milliseid videokaamera kasutamise võimalustega
keskkondi inimene kasutab.
Saadud teadmiste põhjal
sai edasi liikuda Messengeri või Skype’i. Viimane
on juhendamiseks parem,
sest saab ekraani jagada,
aga Messengeris sai jällegi
videopildi vahendusel arvutis olevat pilti näidata.
Selgus, et julge pealehakkamine on pool võitu ja
ega kumbki pool enne alla
andnud, kui keskkonna kasutamine oli selge, ja tehtud
said ka esimesed vastastikused videokõned. Kui õpetajatel olid põhiasjad selged ja
toimus töökoosolek, siis tuli
alati mõni küsimus Teamskeskkonna kasutamise kohta. Koosoleku korraldajale
on hea abimees Oﬃce 365
keskkonnas olev kalender,
mis on seotud Teamsiga
ning kus on näha koosolekute ajad ja alati 15 minutit
enne koosoleku algust tuleb
telefoni ja arvutisse meeldetuletus läheneva koosoleku kohta. Keskkonnas on
võimalik õpetajal jagada
nii enda arvuti töölaua pilti õpilastega kui ka õpilastel enda arvuti töölaua pilti
õpetajaga.

Seega oli Kunda kooli
õpilaste ja õpetajaskonna
jaoks loov- ja uurimistööde
videosilla vahendusel kaitsmine juba tehtud töö loogiline jätk. Kuna õpilased alustasid uurimistöö kirjutamist
kümnendas klassis, kus valiti välja uuritav teema ning
töö kokkukirjutamiseks oli
aega 11. klassis tervelt pool
aastat, tundunuks tööde
kaitsmise ärajätmine lati alt
läbi jooksmisena. Nii saigi
võimalikuks loov- ja uurimistööde kaitsmine veebi
vahendusel.
Välja kujunenud huvidega õpilane leiab võimaluse
siduda töö hobiga. Kirega
kirjutatud tööd on sageli
parema kvaliteediga ning
huvitavamad. Suurepärase
praktilise teostuse ja kirjaliku vormistuse poolest paistis silma Martin Lehmuse
uurimus „Eesti saalihoki ja
selle populaarsuse tõstmine
1. kooliastmes“. Huvipakkuv lugemine oli ka Anete
Alice Orumaa „Taekwondo
harrastamine Lääne-Virumaa noorte seas“.
Kui tihtipeale kiruvad
õpilased, et nad ei näe uurimistööde
kirjutamisel
praktilist väärtust ja ei kasuta loodud materjali enam
kunagi, oli käesoleva aasta
uurimistööde hulgas üsna
mitu sellist, mille puhul küsisime luba töö hilisemaks
kasutamiseks. Nimelt seisab
Kunda koolis 2020/2021.
õppeaastal ees sisehindamine, milleks tuleb läbi viia

Õpilased panid õpetaja paberile
Distantsõpe oli kestnud juba
mõnda aega, kui kunstiõpetuse õpetaja Ruti Urban
pakkus teemaks portree.
Lapsed valisid vabal valikul
ühe õpetaja, keda portreel
kujutada. Portreed joonistati
A4 joonistuspaberile. Kasutada võis värvilisi pliiatseid,
vesivärve, guašše, harilikku
pliiatsit. Paneme lehelugejale mõned pildid äraarvamiseks välja. Vastused (pildi number ja õpetaja nimi)
saada kadi.murakas@kundakool.ee. Vastajate vahel
loositakse välja pisikesed
auhinnad.
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hulk küsitlusi, arutelusid ja
analüüse.
Sisehindamise
käigus
vaadatakse nelja valdkonda: õppetöö, koolikeskkond,
juhtimine ja koostöö. Tõstame esile praktilise väärtuse
ja suurepärase teostusega
Aron Heina ja Janika Logatšjova uurimuse „Kunda
Ühisgümnaasiumi õpilaste
huvitegevus ja huviharidus“
ning Denis Takovenko ja
Alver Petuhovi „Infotehnoloogia kasutamine Kunda
Ühisgümnaasiumi õppe- ja
ringitundides“. Mõlemad on
suurepäraseks allikaks.
Õpilased hindasid saadud kogemust heaks. Kuna
eelnevalt tegid uurimistöid
kaitsvad
õpilased
Teams-keskkonnas eelkaitsmise, sujus uurimistöö eksamil tehnika kasutamine
ilma viperusteta. Õpilastega
pärast eksamit vesteldes selgus, et neile meeldis veebipõhine kaitsmine. Toodi
välja, et kodus olles ei olnud
nii suurt närvi sees. Kui töö
sai kaitsnud, oli võimalik
kaamera ja mikrofon välja
lülitada ja olla vabalt ning
soovi korral isegi toas ringi
liikuda teisi häirimata.
Kunda kooli õpilased ja
õpetajad on jälle kogemuse
võrra rikkamad.
Ülle Juuse-Tumak
Kunda Ühisgümnaasiumi haridustehnoloog
Kristi Aron
Kunda Ühisgümnaasiumi direktor

Kunda Ühisgümnaasiumi
õpilased esinesid
suurepäraselt
Nuti-Mati meistrivõistlustel
matemaatikas

1

2

4

5

16. aprillil 2020 toimusid
Eesti
meistrivõistlused
Nuti-Mati matemaatikas.
Kui tavaliselt on õpilased
üle kogu Eestimaa ühte
kooli kokku kogutud, siis
sel korral asusid õpilased
võistlustulle oma kodust.
Meie kooli õpilased
jõudsid kõik esikümnesse:
1. klass 10. koht Säde Karja; 8. klass 8. koht Kaspar
Kokk; 10.-12. klass 7. koht
Alver Petuhov.
Võistluste ametlik protokoll on näha nutisport.eu
SUURHALLIS.
Õpilasi on juhendanud
Aale Kokk, Rahel Pai ja
Ülle Juuse-Tumak.
Õnnitleme kõiki õpilasi
ja õpetajaid suurepäraste
tulemuste puhul!
Kristi Aron
Kunda Ühisgümnaasiumi
direktor
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18. mail algab seiklusorienteerumine

Spordiklubid alustasid
välitreeningutega
Viru-Nigula vallas tegutsevad spordiklubid on alustanud Vabariigi Valitsuse ette
antud piiranguid arvestades
väliste treeningutega. Eile
toimusid esimesed välised
lauatennise treeningud Aseris ja taekwondo treeningud
Kundas.
Lauatennise treener Tatjana Tšistjakova sõnul oli
Dlapsed väga õnnelikud, et
said üle pika aja koos treenida. Treeneri rõõmuks ei
olnud laste mänguline tase
läinud halvemaks. „Sunnitud paus tuli mõnes mõttes
isegi kasuks, sest lapsed
treenisid väga innukalt,“
rääkis ta ning lisas, et suuremaid lapsi innustas kindlasti
ka omavaheline konkurents.
„Muidugi ootavad kõik juba
treeninguid saalis, kuid seniks saame välitingimustes
väga hästi hakkama.“
Spordiklubi Team Yong

alustas taekwondo treeningutega välitingimustes juba
pühapäeval. Enne välitingimustesse lubamist toimusid
treeningud eriolukorras kahes grupis kolm korda nädalas interneti vahendusel.
„Kõik treeningul osalejad
on näidanud tugevat tahet,
motivatsiooni ja igatsust
reaalsete treeningute järele.
Tore on vaadata motiveeritud ja säravate silmadega
osalejaid,“ rõõmustas spordiklubi juht Marko Levtšenko.
Levtšenko sõnul ootasid
esimese trenni eel mõned
lapsed treenerit staadionil
juba 2-3 tundi varem. Ka
meie Rakverest ja Tapalt
käijad on motiveeritult liitunud ja jätkavad sõitmist
Kundasse. „Ootame väga
aega, mil olukord lubab juba
meie koduses ja kaua igatsetud saalis esimesi treenin-

guid läbi viia, võistlustest ja
laagritest rääkimata,“ lisas
treener.
Samuti on treeningutega
alustanud noored korvpallurid ja kergejõustiklased, kes
teevad oma esimese trenni
täna Kunda staadionil.
Lisaks andis vald Viru-Nigula jalgpalliväljaku
ajutiselt kasutada JK Tarvase spordiklubile, kus nad
saavad ühe grupiga jalgpallitrenne läbi viia.
Välitingimustes
sporditreeningud on Vabariigi
Valitsuse otsusega lubatud
alates 2. maist. Eriolukorra
tingimustes on väga oluline
välitreeninguid läbi viies
arvestada selleks ette antud
reeglitega – ühes rühmas
võib olla kuni 10 inimest
ning järgida tuleb 2+2 reeglit.

30. Kunda linna jooks jääb ära
Anname teada, et 24. maile planeeritud Kunda linna
jooksu sel aastal ei toimu.
Otsus on kurb, kuid praktiline. Eriolukorra tõttu ei saa
suuremaid spordiüritusi teha
vähemalt juunikuu lõpuni.
Kunda linna jooks on
Lääne-Virumaa jooksusarja
osana olnud kindlalt üks paremini korraldatud etappe.
Lisaks sellele etapile kuulub samasse sarja veel kaks
meie valla jooksuüritust –
Viru-Nigula rahvajooks ja
Aseri savijooks, mis toimu-

vad esialgse plaani järgi 9.
augustil ja 4. septembril.
Käesoleval aastal on väga
palju üritusi lükatud sügisesse ning jooksu peakorraldajana ei pea ma vajalikuks
teha üritust korraldamise
pärast. Kahjuks pole sügis
n-ö „kummist“ ja peame aru
saama, et selle ettevalmistus
nõuab üsna palju ettevalmistust, ﬁnantsvahendeid ja
ka toetajaid.
Meie vallas toimub augustis ja septembris kaks täpselt
samasuguse ülesehitusega

jooksu, mis esindavad meid
väärikalt
Lääne-Virumaa
jooksusarjas. Soovime korraldada juubelijooksu tavapärasel ajal 2021. aasta
mais.
Kutsun üles vallakodanikke osalema meie jooksusarja
etappidel, mille toimumise
lisainfot on sarja kodulehel
www.jooksusari.ee
Ainar Sepnik
spordijuht

Foto: Reti Kokk

Lääne-Virumaa
tervisenõukogu eestvedamisel on
kahel aastal korraldatud
ühiselt meie maakonna kaheksas omavalitsuses ühisprojekti „Seiklusorienteerumine“. Käesoleval aastal
oleme töötanud eriolukorrast tingituna paralleelselt
mitme plaaniga.
Plaanisime alustada 1.
mail, kuid ettevalmistuse
perioodil viisime projekti
perioodi ajavahemikule 18.
mai kuni 30. juuni. Nende kuue nädala jooksul on
avatud samaaegselt kõik
projektis osalevad rajad (23
rada), mis on esmakordselt
läbitavad
nutiorienteerumisena, milleks kasutame
MOBO orienteerumise äppi.
Eriolukorrast tingituna ei
saa kasutada kompostreid
ning trükiseid. Soovisime
juba varasemalt minna üle
tehnoloogia kasutuselevõtule, tänu millele saastame
tunduvalt vähem keskkonda. Trükiste kujundamise
ja materjalide trükkimise
asemel säästame märkimisväärselt raha.
Mis on seiklusorienteerumise projekti sisu? Lühidalt
öeldes on kõikide projektis
osalevate
omavalitsustes
üks kuni kolm rada, keskmiselt kümne kontrollpunktiga. Iga punkt on tähistatud
spetsiaalse sildi ja QR-koodiga, mille sisselugemiseks
kasutatakse
nutitelefonis
olevat Mobo2 rakendust.
Detailsemad juhendid, ra-

Selline näeb välja meie valla rajatähis.

dade loetelu ja kaardid on
kättesaadav võistluse kodulehel - https://mobo.osport.
ee/eri/etov2020
Viru-Nigula vald koos
Rakvere linnaga kuuluvad
Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustikku (ETOV)
ning selle tulemusena suutsin selle ettevõtmise projektijuhina leida osalejaid
ETOV võrgustikust ning
käesoleval aastal ei ole tegemist üksnes Lääne-Virumaa
projektiga. Kokku osaleb
ühisprojektis 12 omavalitsust, lisaks kõikidele meie
maakonna omavalitsustele
veel Põlva, Jõgeva, Põltsamaa ja Võru vallad.
Alates 18. maist saavad
osalejad valida 23 orienteerumise raja vahel, kus on
kokku 243 kontrollpunkti.
Neist radadest 15 asuvad
Lääne-Virumaa kaheksas
omavalitsuses. Meie valla
rajad on sel aastal Kundas
ja Viru-Nigulas. Suur osa
radadest jäävad ka pärast
projekti lõppu ehk 30. juunit

püsiradadena üles.
Miks me sellises projektis
osaleme? Viru-Nigula valla
esindajana olen Lääne-Viru
tervisenõukogu liige, milles omakorda oleme moodustanud spordi ja liikumise töörühma. Me soovime
peamiselt spordiinimestega
teha reaalseid projekte ja aidata kaasa tervisedendusele ning pakkuda võimalusi
liikumiseks. See projekt on
ideaalne kõigile, kes hindavad looduses liikumist
ja hoolivad enda tervisest!
Radasid on võimalik läbida
kuue (6) nädala jooksul, endale sobival ajal ja tempoga
– üksi, sõprade või perega.
Projektiga
kaasnevad
kulud rahastatakse Tervise Arengu Instituudi abiga
Lääne-Viru Omavalitsusliidu projektivoorust. Lisaks panustab ürituse fondi
ETOV võrgustik, kuhu Viru-Nigula valla eelkäijana
kuulus Kunda linn.
Kutsun kõiki üles sellest
projektist osa võtma, kuna
meie valla esindajana olen
panustanud väga palju töötunde selleks, et antud ühisprojekt edukalt käivituks.
Radade läbimisel on kohustuslik järgida Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti poolt
kehtestatud reegleid.
Head seiklemist kõigile!
Ainar Sepnik
spordijuht
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90
05.05 Laine Saaremägi

75
07.05 Alexander Pastukhov
12.05 Maie Baidak
85
12.05 Mai Denissova
01.05 Vanella Porovart
13.05 Malle Aadli
02.05 Anisiya Ganetskaya 17.05 Igor Aleksejev
06.05 Aime-Alide Uudam 20.05 Vaike Ilves
25.05 Valentina Jegorova
25.05 Aleksandra
70
Gavrilova
03.05 Leons Lasmanis
31.05 Emma Ivanova
04.05 Arvo Õmmik
06.05 Viktor Karofeld
80
25.05 Viktor Kurakin
01.05 Juhan Abo
16.05 Larissa Kalda
31.05 Virve Süda

TERVITAME APRILLIS SÜNDINUD
VALLAKODANIKKU!
18.04 MAIK SALU
Palju õnne vanematele ja
kasvamise jaksu lapsele!

Aidates dementsusega inimesi ja nende lähedasi
2018. a. septembris sõlmis
Sotsiaalministeerium lepingu MTÜ Elu Dementsusega, Viljandi Haigla, Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli ja SA
EELK Tallinna Diakooniahaiglaga Dementsuse Kompetentsikeskuse loomiseks.
Dementsuse Kompetentsikeskuse visiooniks on tagada dementsussündroomiga
inimestele ja nende lähedastele inimväärne elu Eestis.
Märtsis alanud eriolukorra tõttu on kompetentsikeskus keerulises olukorras
– inimesed, kelle jaoks on
kompetentsikeskus loodud,
kuuluvad ise riskirühma
või puutuvad väga tihedalt
kokku riskirühma kuuluvate
inimestega ning sellest tingituna oli mõistlik loobuda
ka kõikidest üritustest ja
kohtumistest.
Kuid see ei tähenda, et töö
oleks seisma jäänud. Antud

hetkel toimub inimestega
suhtlemine rohkem telefoni
ja virtuaalsete suhtluskeskkondade kaudu.
Dementsusealase nõu saamiseks on võimalus helistada info- ja usaldusliinile
644 6440. Infoliin töötab
tööpäeviti: esmaspäeviti,
teisipäeviti, neljapäeviti ja
reedeti kella 12 – 16 ning
kolmapäeviti kella 16 – 20.
Info- ja usaldusliinile saab
helistada nõu saamise kõrval
ka murede/rõõmude jagamiseks ning helistada võib ka
lihtsalt suhtlemiseks, et vältida isolatsioonis tekkivat
üksindust, ärevust ja depressiooni. Helistada võivad
nii dementsusega inimesed,
nende lähedased, aga ka
tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande spetsialistid või kogukonna liikmed, kui neil
on mure dementsusega inimese käekäigu pärast. Kui

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

KORSTNAPÜHKIJA
TEENUS
Info tel
+372 5560 4046.
Ahjukoda OÜ

helistaja ei soovi ennast
tutvustada, siis ta võib oma
küsimused või mure esitada
ka anonüümselt.
Juba kolmandat aastat
korraldavad MTÜ Elu Dementsusega vabatahtlikud
tugigruppe dementsusega
inimeste lähedastele. Enne
eriolukorra välja kuulutamist kogunesid dementsusega inimeste lähedased 22
eri paigus üle Eesti. Mõnes
tugigrupis käis lähedasi vähem, teises rohkem, kuid tagasiside oli enamasti kõigil
sarnane – nii hea, et kokku
saime – sai oma muret teistega jagada, vahetada kogemusi ja nippe, kuulata, kuidas teised hakkama saavad,
toetada ja saada ise tuge
ning tunda, et sa ei ole oma
murega üksi.
Eriolukorra ajal ei saanud
enam ka lähedased kokku
tulla ning seepärast hakkasi-

me korraldama virtuaalseid
tugigruppe dementsusega
inimeste lähedastele. Virtuaalses tugigrupis saab osaleda ükskõik millisest Eestimaa paigast, tugigrupiga
ühinemiseks peab inimesel
olema kõlaritega arvuti ja
internetiühendus. Oma soovist tugigrupiga ühinemiseks võivad lähedased anda
märku, kirjutades info@eludementsusega.ee või helistades info- ja usaldusliinile
644 6440.
Helistades numbrile 644
6440, tasub helistaja kõne
eest telefonioperaatori hinnakirja alusel.
Virtuaalses
tugigrupis
osalemiseks peab olema internetiühendus, kuid nõu ja
tuge saavad kõik tasuta!
Dementsuse Kompetentsikeskus

KIRIKUTEATED
P, 31. mai kell 12 Kunda kirik ja kell 14 Viru-Nigula
kirik
Jumalateenistus: nelipüha - Püha Vaimu välja valamine
P, 14. juuni kell 12 Kunda kirik ja kell 14 Viru-Nigula
kirik
Jumalateenistus: kaduvad ja kadumatud aarded, leinapäev
Teenivad diakon Valdek Hang ja UI magistrant Aili Ilves.

TEADE

KOERTE JA KASSIDE TASUTA
VAKTSINEERIMINE MARUTAUDI
VASTU TOIMUB 30. MAIL
Kunda staadionil kell 10 – 11.30
Viru-Nigula bussijaamas kell 12 – 12.30
Aseri bussijaamas kell 13 – 14.00
Kohapeal on võimalik lasta loomi vaktsineerida ka
teiste viirushaiguste vastu (tasuline).
Info tel +372 516 1515, veterinaararst Viivo Võlu.

Projekteerimisest paigalduseni. Tööd üle Eesti.

PUURKAEVUD,
MAASOOJUSSÜSTEEMID
VEE-, KANALISATSIOONIJA FILTERSÜSTEEMID

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

Tel 50 45 215
51 45 215
info@est-land.ee

Metsakeskus.ee

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

Reklaam
Viru-Nigula
Valla Teatajas

reklaam@viru-nigula.ee

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.

Head vallaelanikud!

DETSEMBER 2017

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

VÄLJAANDJA:
Viru-Nigula vallavalitsus
Kasemäe 19,
Kunda
44107.
Austatud
vallaelanik!
http://viru-nigula.ee

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

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

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!

TRÜKIKODA:
Uue vallavalitsuse
Printall
ASkinnitamine

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

V

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

FOTO: MEELI EELMAA

TIRAAŽ:
2000

on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

TOIMETAJA:
Lili Lillepea
KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ

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

<- *Hind 18€/big bag ko�

*Hind 1,50€/40 l võrkko�->
Pakkumine keh�b AINULT
mais ja juunis!
tel: 58016237
e-post: info@rannusaeveski.ee

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@viru-nigula.ee
LOE INTERNETIST:
http://viru-nigula.ee/
ajaleht-2020

