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Kunda Ühisgümnaasiumi esimene klass. Foto: Reti Kokk

Aseri kooli esimene klass. Foto: Dmitri Käär

Rahulikult uuele
õppeaastale vastu
Kunda Ühisgümnaasiumi
koolipere nimel
Kristi Aron

Äsja avasime koolimaja
uksed, et jätkata pooleli jäänud õpingutega.
Loodetavasti saame seda
teha traditsioonilisel
moel, kuid valmisolek
muutusteks ja ümberkorraldusteks peab jääma.
Iial varem pole plaanide
tegemine olnud nii keeruline.

Oleme õpilastega kohtumist oodanud. Uuenenud
on koolikeskkond. Veidi
oleme teinud remonti, kuid
mitte ainult. Esimese ja teise korruse koridoridesse

loodud liikumisrajad kutsuvad õpilasi tegutsema. Kui
pikast koolitunnist rahutus
hinges, saab end sportlikult
välja elada keksu hüpates,
ronimisseinal ronides või
Twisterit mängides. Jätkame ka kõige pisemate õpilaste tantsuvahetundidega,
mida tervise tagamise kaalutlusel korraldame lendude
kaupa. Usume, et koolitunni õnnestumist saab toetada
ka vahetunnis toimuvate tegevuste kaudu.
Hea meel on ka äsja valminud kergliiklustee üle.
Õpilaste jalad ei saa poriseks ning elektrivalgus
aitab sihti silme ees hoida.
Kutsume kõiki kasutama
just asfalteeritud kergliiklusteed, mis kulgeb majanduskeskuse garaažide tagant ning vältima liikumist

rasketehnika vahel. Nii
muutub kõikide osapoolte
teekond turvalisemaks.
Uuel õppeaastal läheme vastu uuenenud põhimääruse ja õppekavaga.
Põhimäärusest tulenevaks
suurimaks muutuseks on
trimestritele üleminek. Kui
varem pandi põhikoolis
kokkuvõtvad hinded välja
neli korda õppeaasta jooksul, siis saabuval õppeaastal hinnatakse kokkuvõtvalt
kolmel korral. Kolm õppeveerandit lõppevad vastavalt 27. novembril, 12.
märtsil ja 11. juunil. Ühe
nädalatunniga aineid hinnatakse kokkuvõtvalt kaks
korda aastas. Muudatusega
taotleme hindamispaine vähendamist.
Uuendasime kooli õppekava tunnijaotusplaani.

Vasta kooli esimene klass. Foto: Liis Krigul

Vaba tunniressursi suunasime meie õpilaste jaoks
prioriteetsete õppeainete –
eesti keel ja matemaatika
– õpetamisse. Samuti pakume õpilastele infotehnoloogia õppimise võimalusi.
Formaalsele õppele lisaks
pakume õpilastele koostöös
vallaga
mitteformaalset
õpet ehk huvitegevust, mille eesmärgiks on õpilaste

silmaringi avardamine ning
klassikalise
õppetegevuse toetamine. Koolis saab
laulda, tantsida ja näidelda, osaleda noorkotkaste
tegevuses. Infotehnoloogia
valdkonnast on esindatud
robootika-, arvuti- ja nutiringid. Vaimsed võimed
saab proovile panna maleringis ning matemaatikat
lisaks õppida kooliastme-

põhistes nuputamisringides. Need on vaid mõned
näited. Kindlasti tasub tutvuda kooli huvitegevuse
tunniplaaniga, samuti muusikakooli ja spordikeskuse
poolt pakutavaga.
Soovime kõigile rahulikku, rõõmsat ja turvalist
kooliaastat!

VALLAVANEMA VEERG

S

uvi hakkab tasapisi sügise tulekuks teed sillutama.
Tarkusepäev on seljataga
ja uus kooliaasta on täie hooga käima läinud. Koroonakevad
pani meid kõiki eriliselt proovile
ja õpetas nii mõndagi. Niisamuti
kooliõpilastel, õpetajatel, aga ka
lapsevanematel ning teistel pereliikmetel tuli kohaneda keskkonnaga, muutunud oludega, uute
tingimustega. Pidime üksteisega

arvestama, jagama aega ning vahendeid, veetma koos palju enam,
kui seni harjunud oldi, ning õppima üksteist rohkem tundma. Selles kohanemisprotsessis oli tohutult võimalusi ja õppimise kohti,
mida tarkuseterade ja kogemustena talletada, kaasa haarata.
Õppisime hindama ka oma senist vabadust ning piirangute puudumist, mõtlemata, et muudmoodi
üldse võimalikki oleks. Õppisime

tundma, milline väärtus on üksteisega ilma ekraanita suhelda,
üksteist silmast silma kohata ning
milline rõõm on koostegemisel ja
koosolemisel.
Loodetavasti tulid need õppetunnid meile kõigile kasuks ning
panid meid sügavamalt hindama
inimsuhete ja koosolemise väärtust ja sellest tekkivat sünergiat.
Uued kogemused panid rohkem
hindama meie lähedasi, aga ka

kõiki klassi- ja koolikaaslasi ning
kahtlemata õpetajaid, kes on alati
valmis aitama, vastama ja vajadusel nõu andma.
Ma loodan siiralt, et need
õppetunnid ja kogemused aitavad
vähendada ka koolikiusamist ja
kiuslikkust. Meist keegi ei eelista
elada isolatsioonis – me vajame
sotsiaalsust ja suhtlemist. Hinnakem seda võimalust ja neid, kes
on meiega samas kohas või ruu-

mis. See, milliseks kujuneb alanud kooliaasta, oleneb eelkõige
meist endist, meie käitumisest ja
tegudest. Hoolime enda ja kaaskondsete tervisest ja pingutame
üheskoos selle nimel, et saaksime
traditsiooniliselt alanud kooliaasta samamoodi ka lõpetada.
Head saabuvat sügist!
Einar Vallbaum
vallavanem
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TEATED
Alates 1. septembrist on vallavalitsus avatud:
E-N
08.00-17.00
R
08.00-14.30
Lõuna 12.00-12.30 (kodanike vastuvõttu sel ajal ei toimu)

Vallavalitsus kutsub
aiamaade ostjaid ettevaatlikkusele

Viru-Nigula vallavalitsusele on laekunud info, mille põhjal on alust arvata, et Kunda linnas asuvate aiamaadega
seoses toimuvad ebaseaduslikud rendi- ning ostu-müügitehingud, mida võib käsitleda kelmusena.
Info kohaselt püütakse heauskseid inimesi ära kasutada ning teada on juhtumid, kus suurte summade eest
müüvad aiamaade kasutajad n-ö „oma aiamaa“ teistele
isikutele. Vallavalitsus palub olla sääraste tehingute suhtes ettevaatlik, kuna juriidiliselt ei ole võimalik aiamaade
kasutajatel oma kasutuses olevat platsi edasi müüa ega
rendile anda.
Kunda linna aiamaad asuvad kõik riigi või valla kinnistutel ning aiamaade kasutajatel ei ole õigust maa
müümiseks ega muudeks tehinguteks. Palume pöörduda
politsei- ja piirivalveameti poole, kui olete sattunud kelmuse ohvriks.

Võimalus saada tasuta õigusabi

Anname teada, et HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta õigusabi Eestis elavatele inimestele. Teid abistavad 50 juristi üle Eesti, kelle keskmine
tööstaaž on 17 aastat ning kes kõik omavad õigusteaduse
magistrikraadi. Õigusnõustamist on võimalik saada kohtumise, e-kirja kui ka video teel.
Abi saavad kõik Eestis elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1700 eurot kuus. Lähimad
kontorid on Rakveres Pikk 32 ja Jõhvis Keskväljak 1 kab
128.
Milliste muredega juristi juurde pöördutakse? Inimeste pöördumised on seni olnud seotud peamiselt võla- ja
perekonnaõigusega: vaidlused laenuandjate, pankade ja
inkassoﬁrmadega ning elatise, lapse hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele
nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades, naabriteja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning suhtluses kohalike omavalitsuste ja ametiasutustega.
Tasuta õigusnõu saamiseks tuleb:
1) sõlmida kliendileping ning tasuda 5 eurot lepingutasu (kehtib terve kalendriaasta, see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam
lepingutasu tasuma ei pea), alaealised on lepingutasust
vabastatud;
2) eelnevalt broneerida aeg kas internetis aadressil www.hugo.legal/broneeri või helistades telefonile 6
880 400.
Seejärel on inimesel õigus saada juriidilist abi kokku
15 tundi ühe kalendriaasta kohta, millest 2 esimest tundi
on kliendile tasuta (riik hüvitab 40 eurot tunnis) ja 13
järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40 eurot tunnis.
Lisainfo
aadressil
www.hugo.legal/tasuta-oigusabi/ või helistades telefonile 6 880 400.

Puuetega inimeste tasuta õigusnõustamine

Puuetega inimeste tasuta õigusnõustamine toimub järgmistel kuupäevadel: 02.09, 07.10, 04.11, 02.12 alates
kell 9.00 Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja ruumis
Tallinna tänav 29 (hoovipoolne maja) Rakveres. Vajalik
etteregistreerimine telefonil 601 5122. Teenust osutab
Õigusteenuste Büroo SA. Lisainfo: Helmi Urbalu, Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees,
telefon 5342 9043.

Viru-Nigula valla
Toetusgrupi taotlusvoor on avatud

Ootame taotlusi mittetulundusliku tegevuse toetuse saamiseks. Taotlusvoor on avatud kuni 1. oktoobri kell 15.00ni,
st peale selle tähtaja saabumist taotlusi enam vastu ei võeta. Vaata taotlemise tingimusi Viru-Nigula valla veebilehelt või uuri lisa toetusgrupp@viru-nigula.ee.

Avaneb LEADER-meetme taotlusvoor

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu avab septembris LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru.
Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-pria
kaudu 28.09. – 09.10.2020 (kella 16-ni)
Avatud meetmed:
Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine
Meede 2 – Turismiteenuste ja -toodete arendamine
Hindamise tähtaeg 18.12.2020
Rohkem infot taotlemise kohta www.viko.ee ja www.
pria.ee. Ootame taotlejaid (ettevõtjaid, MTÜ-d, KOV-id)
Viru-Nigula valla Aseri piirkonnast.

August volikogus
27. augusti istungiga alustas vallavolikogu oma teist
poolaastat. Peale suvepausi
oli kogunenud kümne päevakorrapunkti jagu eelnõusid,
mille üle tuli istungil otsustada.
Viru-Nigula valla ühine
jäätmekava eelnõu aastateks
2021-2026 jõudis peale vallavalitsuses
heakskiitmist
ja avalikustamist volikokku
esimesele lugemisele. OÜ
ENTEC EESTI projektijuht
Ülar Jõesaar andis ülevaate
jäätmekavast, millega tagatakse ühtne jäätmehooldussüsteem, moodustatakse vallas ühine jäätmeveopiirkond
ning antakse võimalikud
lahendused jäätmetekke vältimiseks ja vähendamiseks.
Lisaks on koostatud jäätmehoolduse tegevus- ja rahastamiskava. Järgmisel istungil
on plaanis jäätmekava kinnitada.
Vanemraamatupidaja Liina
Naaber andis ülevaate valla
selle aasta eelarve täitmisest
esimesel poolaastal.
Haridusjuht
Merike
Trumm esitles valla haridusvaldkonna arengukava
aastateks 2020-2024, mille koostamisel on lähtutud
valla arengukavast ja eelar-

vestrateegiast. Volikogu otsustas seda arengukava veel
komisjonides üle vaadata ja
järgmiseks istungiks jätta otsustuse tegemine.
Hariduse valdkonda puudutas ka järgmine punkt,
millega tuli kehtetuks tunnistada Aseri Muusikakooli põhimäärus, sest alates
1. septembrist alustas tööd
kahe muusikakooli liitmisega Viru-Nigula valla muusikakool.
Majanduskeskuse juhataja
Alari Kirt rääkis volikogu istungil teistkordselt Viru-Nigula vallale kuuluva Pada
koolimaja hoonestatud kinnistu võõrandamisest. Kui
aprillikuus kinnitati alghinnaks kinnisvarabüroo poolt
kinnistu turuväärtuseks hinnatud 12 000 eurot, millega
korduvalt korraldanud enampakkumisel jäi vara müümata, siis sellel istungil kinnitas
volikogu valla hindamiskomisjoni poolt pakutud alghinna 9900 eurot, millega
korraldatakse vara müügiks
uuesti kirjalik enampakkumine.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“
jätkatakse sellel aastal, mil-

lega valitakse välja neli linna või tõmbekeskust, mille
avaliku linnaruumiga tegeletakse läbi arhitektuurivõistluse. Eesti Arhitektide Liit
on valmis sõlmima vallaga
lepingut projektis osalemiseks. Projekti eesmärgiks on
saada Kunda linna keskosa
ja selle kontaktala mahuline
ideelahendus, mis on ühtlasi ka lähteülesandeks koostatavale Viru-Nigula valla
üldplaneeringule. Volikogu
andis nõusoleku projektis
osalemiseks ja lubas vallavalitsusel võtta rahaline kohustus aastaks 2021 projekti
„Hea avalik ruum“ arhitektuurivõistluse preemiafondi
rahastamiseks summas kakskümmend tuhat eurot.
Keskkonnaspetsialist Heiko Källo esitles volikogule
ka teist eelnõud, millega vald
soovib korrastada kolme
kinnistut metsamajandamiskava kohaselt. Aseris asuvate Koolimetsa ja Nurme
tn 4 kinnistute korrashoiuks
on otstarbekas teostada kinnistutel peamiselt aegjärkne
raie, mille eesmärgiks on
uue metsapõlve väljakasvatamine vana metsa turbe
all. Kunda tee ääres asuva Raketi kinnistul on ette
nähtud peamiselt lageraie.
Raieõiguse orienteeruv maht
kõikide eelnimetatud kinnistute kohta kokku on 1814

tihumeetrit. Kasvava metsa
raieõiguse
võõrandamise
avaliku kirjaliku enampakkumise korraldamiseks andis
volikogu volitused Rakvere
Metsaühistule.
Majandusvaldkonna juhi
Raido Tetto poolt ettekantud
eelnõus taotles Viru-Nigula
Hariduse Selts Viru-Nigula alevikus Maarja kabeli
juures eelmise aasta lõpus
tasuta kasutamiseks antud
2100 m² suuruse maa-ala
juurde täiendavalt ca 460 m²,
et Maarja kabeli juures olev
maa-ala korrastada, rajada
parkimisala, piknikuplats,
korrastada infotahvli asukoht ning võimalusel rajada
valgustus. Lisaks on plaanis
kujundada Maarja kabeli
ümbrusesse maarja nimeliste
taimede ekspositsioon. Volikogu kinnitas otsuse eelnõu.
Ka teise Raido Tetto poolt
ettekantud eelnõu volikogu kinnitas, millega määrati
Kunda linnas asuv eratee nimega Uus-Sadama tee avalikuks kasutamiseks.
Viimasena kinnitas volikogu eelarvekomisjoni esimees
Allar Aroni ettepaneku vallavolikogu eelarvekomisjoni
koosseisu muutmine kohta.
Järgmine volikogu istung
toimub 24. septembril.
Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

Hoonete ja korterite õige numeratsioon

V

iru-Nigula
valla
heakorra eeskirja §
7 lg 1 p 5 kohustab
kinnistu ja hoone omanikku
tagama vastavalt hoonete ja
korterite numeratsioonile
õige numbrimärgi olemasolu korteri uksel ning hoone tänavapoolsel seinal või
kinnistu piirdel, kindlustades tähise nähtavuse avalikult kasutatavalt teelt ka
pimedal ajal. Talude puhul
peab tagama talu nimega
sildi nähtavuse õueala piiril.

Üks võimalus trepikojas asuvate korterite numbrite kajastamiseks. Foto:
Ene Muttika

Kahjuks on vallas palju
hooneid, millel numbrimärk puudub, on märgitud vale numeratsioon või

ei ole nähtav pimedal ajal.
Kortermajade puhul on eriti oluline, et lisaks maja
numbrile oleks iga trepikoja
välisukse juures silt selles
trepikojas asuvate korterite
numbritega. Nimetatud puudused raskendavad oluliselt
eritalituste tööd, kuna abi
jõudmine abivajajateni viibib kellegi ükskõiksuse või
hooletuse tõttu.
Kinnistute ja hoonete
omanikud, palun suhtuge
hoolivalt enda, oma lähe-

daste, naabrite, tuttavate jt
elu, tervise ja vara kaitsmisse ning kontrollige üle hoonetel olevad numbrimärgid.
Halvasti loetava või vale
märgi olemasolul vahetage
see välja, märgi puudumisel
paigaldage nõuetele vastav
numbrimärk. Palume kinnistute ja hoonete numeratsioon korrastada hiljemalt
31.12.2020.
Ene Muttika
järelevalvespetsialist

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
6. AUGUSTIL
• väljastada spordiklubile Running
luba avaliku sündmuse „21. Viru-Nigula rahvajooks“ korraldamiseks;
• väljastada Aseri Vabaajakeskusele
luba avaliku sündmuse „ASERI XXII
SAVIJOOKS“ korraldamiseks;
• väljastada MTÜ-le Mahu Mõrrad
luba avaliku sündmuse „Teise mehe
vana on mõne mehe uus“ korraldamiseks;
• kooskõlastada liikluskorraldusvahendite paigaldamine Kunda linnas,
Koidu tn 81 maja juures asuvale teealale;
• kooskõlastada volikogu eelnõu
„Viru-Nigula valla jäätmekava 20212026 vastuvõtmine“;
• väljastada ehitusluba Kunda linnas, Uus-Sadama tee 2 kinnistule
PVC halli nr 2 rajamiseks;
• väljastada ehitusluba Linnuse külas, Raudteeääre kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks;
• kooskõlastada volikogu eelnõu
„Viru-Nigula valla haridusvaldkonna
arengukava 2020-2024“;
• kooskõlasta volikogu eelnõu
*„vallavara tasuta kasutusse andmine“;
MTÜ
Viru-Nigula
Hariduse Selts (edaspidi Selts) pöördus
vallavalitsuse poole avaldusega,
milles soovib maad juurde saa-

da Viru-Nigula vallas, Viru-Nigula
alevikus,
Maarja
kabeli
juures.
Seltsi
ja
vallavalitsuse vahel on eelnevalt sõlmitud
vara tasuta kasutamise leping,
millega vallavalitsus andis Seltsile tasuta kasutamiseks ca 2100 m² suuruse
maa-ala Viru-Nigula vallale kuuluvatest Maarja kabeli, Oja tn 1 ja Maarja
tänava katastriüksusest.
• kinnitada riigihanke „Viru-Nigula
valla avalikult kasutatavate teede tolmuvabade katete ehitus II“ tulemused
ja sõlmida hankeleping OÜ-ga Jõhvi
KEK;
• kooskõlastada volikogu eelnõu
„Nõusoleku andmine rahalise kohustuse võtmiseks“;
• väljastada ehitusluba Viru-Nigula
alevikus, Kalvi tee 10 kinnistule jooksuraja rajamiseks;
• kooskõlastada reklaamtahvli ja
teavitussiltide paigaldamine.
18. AUGUSTIL
• väljastada kasutusluba Aseri alevikus, Kesktänav 22 kinnistule rajatud
võrkpalliväljaku kasutamiseks;
• väljastada kasutusluba Kunda linnas, Looduse kinnistule, supelrannarajatise (laudtee) kasutamiseks;
• väljastada ehitusluba Kunda linnas, Sadama tn 2 ja 3 kinnistutel hoonete ja rajatiste lammutamiseks;

• väljastada ehitusluba Kunda linnas, Sadama tee 14a, 16b ja 18a kinnistutele laoplatsi nr 12 ja sisetee rajamiseks;
• väljastada ehitusluba Kunda linnas, Jaama tn 2 kinnistul olmehoone
lammutamiseks;
• väljastada ehitusluba Kunda linnas, Jaama tn 2 kinnistul varemete
lammutamiseks;
• väljastada ehitusluba Malla külas,
Sealauda kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks;
• kinnitada Viru-Nigula Kultuurikeskuse ja Viru-Nigula Avatud Noortekeskuse hinnakirjad;
• eraldada Viru-Nigula valla eelarvest MTÜ-le projektipõhine toetus;
MTÜ Viru-Nigula Hariduse selts on
esitanud taotluse kahe projekti kaasﬁnantseerimiseks.
• tunnistada enampakkumine nurjunuks;
• kooskõlastada volikogu eelnõu
„Vallavara võõrandamine“;
• kooskõlastada volikogu eelnõu
„Eratee avalikuks kasutamiseks määramine“;
• kooskõlastada volikogu eelnõu
„Enampakkumise korraldamine kasvava metsa raieõiguse võõrandamiseks“;
• kooskõlastada Vasta Kooli töötajate koosseis.
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Tervitame uusi töötajaid

V

Maie Tiits
ﬁnantsjuht

iru-Nigula vallavalitsuses alustas 1. septembril tööd uus ﬁnantsjuht Maie Tiits, kes asendab ajutiselt eemalolevat ametnikku.
Maie on lõpetanud Tartu Ülikooli
raamatupidamise ja majandusanalüüsi
eriala ning ﬁnantsvaldkonnas töötanud
üle 20 aasta. „Minu avaliku sektori
karjäär saigi alguse 20 aastat tagasi
endisest Viru-Nigula vallavalitsusest,
kus töötasin valla pearaamatupidajana.
Mul on väga hea meel taas siin tagasi
olla, olen kohanud mitmeid endiseid
kolleege ja üldiselt on vastuvõtt olnud
väga soe ja meeldiv,“ sõnas vastne Viru-Nigula valla ﬁnantsjuht Maie Tiits.
Maiel on pikaaegne töökogemus nii
avalikus kui ka erasektoris: ta on töötanud AS-is Viru Keemia Grupp, Politsei- ja Piirivalveametis, mitmetes äriühingutes ja kohalikes omavalitsustes.
„Viimati töötasin Väike-Maarja vallavalitsuse rahandusosakonna juhatajana. Pärast viimase töösuhte lõppemist
otsisin uut väljakutset ning ﬁnantsjuhi
ametikoha töökuulutust nähes ei pidanud kandideerimisavalduse saatmise
peale pikalt mõtlema,“ lausus Tiits.
Maie peamisteks tööülesanneteks on
vallavalitsuse ﬁnantsosakonna juhtimine, eelarve koostamine, analüüsimine ja selle täitmise jälgimine ning
aruandluse korraldamine. „Järgmise
aasta eelarve koostamine on põnev
väljakutse, sest täna ei oska keegi täpselt koroonakriisile järgnenud mõjusid
hinnata ning tulubaasi vähenemist mõ-

jutab kindlasti ka AS-is Kunda Nordic Tsement toimunud koondamine,“
kommenteeris ﬁnantsjuht järgmise
aasta eelarve koostamist.
„Vabal ajal meeldib mulle lugeda,
palju värskes õhus viibida ja tervisespordiga tegeleda. Uue hobina olen
enda jaoks avastanud loodusfotograaﬁa,“ vastab Maie küsimusele tema
lemmikhobi kohta.

A

Kersti Mikker
kantseleispetsialist

lates 18. augustist töötab Viru-Nigula vallavalitsuses kantseleispetsialistina Kersti Mik-

ker.
Kersti on lõpetanud Kunda Ühisgümnaasiumi ja omandanud kõrghariduse
Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis (tänases Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituudis) ärijuhtimise
erialal. „Olen pikalt töötanud Kundas
asuvas puitmassitehases Estonian Cell,
esmalt ostu-müügiassistendi ning hiljem büroo- ja logistikaassistendina,“
sõnas vastne vallavalitsuse teenistuja
Kersti Mikker ning lisas, et kantseleispetsialisti ametikohale kandideeris
pikaaegsest huvist personalitöö vastu.
„Pärast viimase töösuhte lõppemist
olin otsustanud võimalusel alustada
tööd personalivaldkonnas. Vallavalitsuse kantseleispetsialistina ongi minu
peamisteks tööülesanneteks personalitöö korraldamine, valla allasutuste juhtide ja kaaskolleegide nõustamine ning
dokumentatsiooni koostamine.“
Küsides Kerstilt, mis on tema lem-

TASUB TEADA

Evakuatsiooniõppus PÕHJAK
jõuab Kundasse

mikhobi, tuleb kiiresti vastus, et selleks
on võrkpall. „Praegu ma küll võrkpalli
ei mängi, kuid südamelähedane hobi
on see pikka aega olnud. Nüüd käin
igal vabal võimalusel kõndimas,“ lausus Kersti.

V

MTÜ Mahu Külaselts prügimaja. Foto: Heiko Källo

mise kohta leiab valla kodulehelt või
kontakteeruda vallavalitsuse kesk-

Mervi Lilleoja
Viru-Nigula valla
raamatukogu direktor

iru-Nigula valla raamatukogu
direktorina töötab alates 18.
augustist Mervi Lilleoja.
Mervi mõtted uude ametisse asumise
eel:
„Olen töötanud üheksa aastat raamatukoguhoidjana, mistõttu hindan nii
raamatute kui ka raamatukogude olulisust kõrgelt. Lisaks traditsioonilisele
raamatulaenutamisele on tänapäevasel
raamatukogul mitmeid funktsioone,
pakkudes kogukonnale infoteenuseid,
koolitusi, nõustamisi, erinevatele vanusegruppidele suunatud üritusi ja veel
palju muudki.
Raamatukogu on kohalikule kogukonnale usaldusväärne ja inspireeriv
info- ja kultuurikeskus. Peame olema paindlikud ja avatud muutustele,
arvestades seejuures erinevate ea- ja
huvigruppidega. Meie valla raamatukogud teevad juba täna head tööd
inimeste lugemisharjumuste kujundamisel, olles igati avatud erinevatele
koostöövõimalustele. Minu eesmärgiks on tuua raamatukogud kogukonnale veelgi lähemale: pakkuda mitmekülgseid teenuseid ja kaasajastada
olemasolevaid.
Kohtumiseni raamatukogus!“

Viru-Nigula kalmistu külastamise
bussitransport suunal Aseri ja Rannu –
Viru-Nigula kalmistu

Maakonnaliiniga nr 56 (marsruut Aseri – Rannu – Viru-Nigula – Rakvere) tuleb sõita Viru-Nigulasse. Aserist
väljub buss kell 10.05 ja Rannult 10.07. Buss saabub Viru-Nigula bussipeatusesse kell 10.18.
Viru-Nigula bussipeatusest saab kalmistule valla bussiga.
Kell 12.00 viib kalmistult tagasi Rannule ja Aserisse
valla buss.
Bussid väljuvad kuupäevadel 19. september ja 17.
oktoober.
Valla bussiga on sõit tasuta, GoBusiga sõites kehtib
tavaline hinnakiri (pensionärid, kellel on olemas ühissõiduki kaart, sõidavad tasuta).

konnaspetsialistiga.
Kahe aasta jooksul teostatud projektid: Kunda Koidu 71 prügikonteinerite
plats, Kunda Koidu 73 prügikonteinerite plats, Kunda Loode 4 prügimaja,
Rannu Sireli tänava prügimaja, Aseri
Kesktänav 14 prügimaja, Kunda Kasemäe 15 prügimaja, Kunda Koidu 69
prügikonteinerite plats, Kunda Mäe 3
prügikonteinerite plats, Kunda Mäe 15
prügikonteinerite plats, Kunda Pargi
8 prügikonteinerite plats, MTÜ Mahu
Külaselts prügimaja.

Patakas
p le prügi
Vanad patareid ja akud käivad kogumiskohta!
Leia enda lähim kuhuviia.ee

Heiko Källo
keskkonnaspetsialist

Biojäätmete kompostimine
Kohalikel elanikel on võimalus aiamaal või koduaias tekkinud biojäätmed viia tasuta valla kompostimisväljakule, mis asub Kunda linnas, Lähta
tee 19 asuva garaaži taga. Silmas tuleb
pidada, et kompostitavate jäätmete paigutamiseks on ette nähtud konkreetne
koht ning jäätmeid ei ole lubatud panna kompostimisväljaku lähiümbrusesse või muuks selleks mitte ette nähtud
kohta või prügikonteinerisse.
Biojäätmete kompostimisväljakule

osas on kõvakattega tee, millel saab
liigelda erinevate sõidukitega. Jõudes
kompostimisväljakule, pange biojäätmed maha võimalikult väljaku äärde,
kuna peale teie soovivad väljakut kasutada ka teised inimesed.
Jäätmeid kompostimisväljakule viies
palun käituge viisakalt ja teistega arvestavalt!
viimine on tehtud võimalikult mugavaks ja lihtsaks, kuna väljaku kesk-

Ene Muttika
järelevalvespetsialist

Endise Aseri valla territooriumil hakkab kehtima uus jäätmeveo leping
Alates 01.12.2020 hakkab endise Aseri
valla territooriumil kehtima uus korraldatud jäätmeveoleping, mis on sõlmitud vähempakkumisel hanke võitnud
ettevõttega AS Eesti Keskkonnatee-

nused. Leping kehtib kuni 31.10.2024.
Kehtivad lepingud OÜ-ga Ekovir lõpevad. Ootame Teid 22.10.2020 kell
17.00 Aseri rahvamajja rahvakoosolekule, kus saate esitada küsimusi seo-

ses korraldatud jäätmeveo teenusega
Aseri piirkonnas. Kohal on AS-i Eesti
Keskkonnateenused esindajad ja valla
esindaja.
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26.–27. septembril toimub Lääne-Virumaal Kunda Spordikeskuses Kaitseliidu Kirde maakaitseringkonna õppuse Põhjakonn raames Naiskodukaitse
evakuatsiooniõppus.
Õppusel osalevad Kirde maakaitseringkonna neli evakuatsioonirühma: Alutaguse, Järva, Jõgeva ja Viru. Evakuatsiooniõppusel keskendutakse evakuatsioonipunkti
ülesseadmisele, evakueeritavate vastuvõtmisele, punkti
töös hoidmisele ja punkti kokkupanemisele.
Kohalikke inimesi oodatakse õppusele evakueeritavaid
mängima ja punkti vaatlema. Osalemisest huvitatud saavad ennast registreerida e-posti liis.krigul@viru-nigula.
ee või mobiilinumbri 5197 3353 teel.
Kahepäevasel õppusel harjutavad evakuatsioonirühmad omavahelist meeskonnatööd, evakueeritavate vastuvõtmist ja olukorda lahingpiirkonnas. Evakuatsioonipunkt seatakse Kundas valmis 26. septembri hommikul
kell 9.
Kella 12 – 14 on plaanis tutvustada kohalikele omavalitsusjuhtidele, riigi esindajatele ja jõustruktuuri juhtidele punkti tööd. Külaskäik lõpeb ühise supi söömisega.
Õppus Põhjakonn algab evakuatsioonipunktis laupäeva pealelõunal ning kestab pühapäeva hommikul kella
10ni.
Õppuse korraldajad paluvad kõigil kohalikel olla tähelepanelikud ning jälgida Kunda Spordikeskuse juures
olevaid piiranguid. Samuti toimub linnas valjuhääldiharjutus, mis võib häirida linnaelanikke.
Seoses evakuatsiooniõppuse läbiviimisega on Kunda
Spordikeskus 26. septembril suletud. Pühapäeval, 27.
septembril on Kunda Spordikeskus ja ujula avatud tavapäraselt alates kella 11st.
Vabandame ebameeldivuste pärast!

Valda lisandub prügimaju ja -kontenerite platse
Prügimajade ja prügikonteinerite platside rajamiseks loodud toetav meede
on osutunud väga edukaks ning valda
on ehitatud kahe aasta jooksul mitmeid uusi prügimaju ning -platse. See
omakorda aitab kaasa jäätmekäitluse
arengule ning valla üldpildi ilusamaks
muutmisele. Hea meel on tõdeda, et
huvi projekti vastu on olnud suur ning
saada olev rahastus on igal aastal ära
kasutatud täielikult. Selleks aastaks on
rahalised vahendid toetuste andmiseks
otsas, aga alates järgmise aasta jaanuarist võtame vastu uusi taotlusi ning
kehtib endiselt põhimõte „kes ees, see
mees“. Täpsema info toetuse taotle-
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Head vallaelanikud!
VÄLJAANDJA:
Viru-Nigula Vallavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107.
viru-nigula.ee
Austatud vallaelanik!
TRÜKIKODA:
Printall AS
TIRAAŽ:
2000 Uue vallavalitsuse kinnitamine
DETSEMBER 2017

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

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

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

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

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

MAJANDUSKOMISJON

Raivo Heinmets
Jelena Fjodorova
Gaido Kentem
Arvi Pobbul
Revo Koha

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

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

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

SOTSIAALKOMISJON

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

REVISJONIKOMISJON

Gaido Kentem
Meelis Parijõgi
Jüri Frolov

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

on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

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

Kunda rannas kõlas mereluule

M

öödunud laupäeva
õhtul kõlas Kunda
rannas 56 luuletust, mis pühendatud merele. Meri ja loodus, vesi
ja maa koos võimsate värssidega olid suured loojad.
Kaunil veel ja rannal sündis
sündmus, eriline ja võimas –
mereluulepidu.
Vaikseloomuline ja leebe
- selline oli õhtul meri Kundas. Vihm muutis vaid selle
halli tooni kord heledamaks,
kord tumedamaks. Päikese
loojuv triip kadus tasahilju
merre, muutes taevas tekkinud akvarellil pilvetupsude
kujundeid. Merelt paistsid
üksikud tulukesed. Loodus,
sadam ja luule. Pimedus.
Kõik mängis sellel õhtul
üheks etenduseks kaasa.
Kaunil veel ja rannal sündis
sõnaga üheskoos esimene
Eesti mereluulepidu.
Päikeseloojangul läideti tuhandete teiste seas lõke
ka Kunda rannas. Kuna
mereluulepeo puhul on tegemist Eesti juubeliaastal
Rakveres toimunud üldluulepeo mõttelise jätkuga süütasid tule üldluulepeo idee
autor ja lavastaja Üllar Saaremäe ja mereluulepeo hing
Tiina Mälberg.
Kõlas esimene luuletus.
Omalooming. Kunstiteadlane Harry Liivrand polnud
aastakümneid Kundas käinud. Nooruspõlves ehitas
ta tsemendilinnas tehasele
Punane Kunda raudteed ja
uljale üliõpilasmalevlasele
purjetas tookord miski hinge niimoodi, et ta pühendas
paigale värsiread.
Niimoodi see algas. Laevakell keset tumedat au-

gustiööd. Ürituse patroon,
Kundast pärit tuntud näitleja
Argo Aadli alustas võimsa
tekstiga. Kõlas Jaan Krossi
„Maailma avastamine“, mille mõtet andsid edasi lapsed
ja täiskasvanud. Mõjus ja
eriline. Valguslahendused
aitasid tabada ime nüansse.
Inimesed kuulasid hiirvaikselt, tuntud tekste loeti
tasasel häälel kaasa. „Tüdruk, armastan päikest ja
tuuli“ kujunes paljude lemmikuks. Ühiselt loetud merepidu pani punkti luulepeole. Meri on, meri jääb.
Esimesel mereluulepeol
kõlasid 56 luuleteksti.
Teleajakirjanik
Reet
Haug-Linna rääkis, et tema
jaoks oli õhtu eriline. „Ma
pole elus midagi taolist teinud, lugesin esimest korda
elus rahva ees luuletusi,“
sõnas ta.
Reet Haug-Linna kiitis
tekkinud atmosfääri - tuled,
mere sügavus, augustiöö pimedus. „Sadamas käis töö,
vihma sadas. Mõtlesin omi
mõtteid ja vaatasin kaugusesse. Vägev,“ lausus telestaar.
Argo Aadli rääkis, et ta
on uhke, et selline üritus
toimub Kundas. „Kui huvitusin väiksena luulest, ei
osanud ma unistadagi, et
selline luulepidu võiks siin
toimuda. Kundas on levinud
termin nn Kunda kultuur
aga süvakultuur ei jõua siia.
Mereluulepidu - see teeb
rõõmu,“ ütles Aadli.
Idee autor ja lavastaja Tiina Mälberg tunnistas, et üritus läks korda. „Suurepärane, mul on elevus ja rõõm.
Tohutu õnn, et nii palju ini-

mesi panustas vägevasse.
Eesti augustöö ei pruugi olla
romantiline aga tõelist luulegurmaani ja mereaustajat
ei heiduta miski,“ nentis
Mälberg.
Eesti autorite luuletused
lainetasid kuulajateni Marek Sadama, Doris Kareva,
Margus Saare, Piret Kalda,
Andres Noormetsa, Reet
Haug-Linna, Karl Robert
Saaremäe, Kadri Kõusaare,
Anne Veesaare ja teiste ettekandes. Merele südame andnud inimestest lugesid värsse Bellingshauseni kapten
Indrek Kivi ja mereteadlane
Tarmo Soomere.
Mereluulepeol
kõlasid
Jaan Krossi, Friedebert Tuglase, Karl Ristikivi, Juhan
Liivi, Ellen Niidu, Kersti
Merilaasi ja paljude teiste
suurte luuletajate värsid.
Ette loeti ka Kunda poeedi
Harald Suislepa luuletus.
Peo kunstnik oli Krista
Aren, valguskujundaja Märt
Sell ja helikujundaja Meelis
Meri. Peo lavastas Eesti esimese üldluulepeoga seotud
olnud Tiina Mälberg.
Viru-Nigula vald tänab
kõiki, kes muinastulede öö
eriliseks muutsid! Aitäh
idee autor Üllar Saaremäele, peo lavastaja Tiina Mälbergile, projektijuht Keio
Soomeltile, kõikidele andekatele mereluule ettekandjatele, sündmuse toetajatele
ning muidugi Viru-Nigula
Kultuurikeskuse korraldusmeeskonnale!
Pildigalerii: galerii.kunda.
ee/index.php?/category/719
Artikkel refereeritud
Virumaa Teatajast

28.-30. augustil külastas
Viru-Nigula valla delegatsioon Soomes Karvias minifestivali „Suo Soikoon“.
Festivali raames esitati Kauhaneva looduskaitsealal Jori
Otsa ja Mah-Orkka orkestri
esituses Georg Otsa unustamatuid laule.
Peale kontserti oli korraldajatel ette valmistatud rabamatk „Hämärä vaellus“,
kus mitmes väikeses esinemispaigas loodi müstiline
atmosfäär. Tehti muusikat ja
taasloodi rabavaimude elu.
Laupäeval sai tutvuda Pramia OY tehase toodanguga.
Väga huvitav oli Anne
kunstikohvik, kus 700-meetrisele
sinka-vonkalisele
metsarajale, puude, sambla
ja jõhvikapuhmaste vahele
oli maitsekalt kunsti puistatud. Miniatuursed hooned
maalidega kaunistatud, kenad istumiskohad, kus jalga
puhata ja kunsti nautida.
Seejärel suunduti Karvia tuletõrjedepoosse. „Kui
Karvia vabatahtliku pääs-

tekomando külastusele tagasi vaadata, siis võib ilma
kõhklemiseta öelda, et meil
on ikka päris pikk tee veel
minna. Nimelt on Karvia
VPK-l täitumas 85 tegevusaasta, meil aga alles kaheksas,“ räägib Aasukalda
Maa ja Merepäästekomando
juhatuse liige Marge Zaidullin. „Üldjoontes on tegevused ja varustus meil
sarnased.
Reageerimised
erinevatele päästesündmustele, õppused, noorteringide
juhendamised jms. Muidugi

selle vahega, et Karvia pool
tegutsevad vabatahtlikud,
kutselised ja kiirabi koos
ühe meeskonnana.“
Aktiivse ja tegusa komandona on Karvia päästjate tehnika ja varustus uus
ning kaasaegne. „Meil on,
kuhu poole siht seada ja mille nimel pingutada. Visiooni
täiendus, milline saab olema
meie Padaoru Kriisikeskus.
Unistada tuleb suurelt,“ selgitab Zaidullin.
Festival jätkus Skantzi
kultuurikeskuses, kus ka
meie muusikud said pillid
hüüdma. Programm kestis
hilise südaööni.
Pühapäeva hommikul sai
kenasti veel sõpruspuu kastetud ja bussinina kodu poole keeratud.
„Kogu reis oli meeldiv ja
emotsioonide rohke. Karvia
poolne vastuvõtt soe ja sõbralik. Mainimata ei saa jätta
meie vahvat reisiseltskonda,“ meenutab Zaidullin.
VNVT

Tule „Hakkame santima!“ koolitusele
2018. aastal algatas Eesti
Folkloorinõukogu koostöös
Eesti Rahvakultuuri Keskusega aktsiooni „Hakkame
santima!”. Selle eesmärgiks
on elavdada sanditamistavasid ning tõsta teadlikkust
nende kommete mitmekülgsusest. „Hakkame santima!“
aktsiooni raames korraldab
Eesti Folkloorinõukogu augustist oktoobrini igas maakonnas mardikombestiku
koolitusi
haridusasutuste
õpetajatele, huvijuhtidele,
kultuuritöötajatele, kogukondadele ja kõigile huvilistele. Koolituste eesmärgiks on tõsta traditsiooni
tundmist ning huvigruppide
kaasamist nende pühade
tähistamisel. Lisaks toimub novembris festivalinädal, mis kulmineerub 9.
novembril martijooksmise
ning üle-eestilise mardisantide rahvaloendusega.
Mardikombestiku koolitused Lääne-Viru maakonnas toimuvad: lasteaia ja

Foto: Andres Treial, zoomfoto.ee

koolide õpetajatele, kultuuritöötajatele 14. oktoobril
kell 10-16 Pajusti klubis ja
kogukonna eestvedajatele,
kultuuritöötajatele ja kõigile
huvilistele 14. oktoobril kell
13-19 Sõmerul noorte- ja
tehnikamajas.
Koolituspäev
koosneb
kolmest osast:
1) teooria/ajalugu - kust
on alguse saanud martijooksmise traditsioon, kuidas mardipäev ajas on muutunud, kes on mardisandid
ja mis on nende roll, kust
leida materjali santimistraditsiooni kohta?

2) martijooksmise töötuba, läbimängimine – mida
mardisandid teha oskavad,
kuidas end maskeerida, kuidas laulda mardilaule, kuidas korraldada mardipidu?
3) kaasamine – kuidas
kaasata mardipäeva tähistamisesse sõpruskonda, lapsevanemaid, lasteaeda, kooli
või kogukonda?
Koolitus maksab 5 eurot
ning sisaldab 6-tunnist õppepäeva koos lõunasöögiga.
Osavõtmiseks
vajaliku
registreerumisankeedi leiab
hakkamesantima.ee
või
„Hakkame santima!“ Facebooki lehelt.
Täpsemat infot koolituste
kohta saab maakondlikult
„Hakkame santima!“ kuraatorilt: annika.aasa@rahvakultuur.ee
Kristi Pumbo
Eesti Folkloorinõukogu
Annika Aasa
„Hakkame santima!“
maakonna kuraator

KOOL

Tagasivaade Vasta mõisa suvele

S

uvi on koolimajas tavapäraselt vaiksem periood kui sügisest kevadeni.
Küllap pole uudis see, et sel aastal
oli ka kevad koolihoones vaiksem aeg
kui tavapäraselt. Õppetöö jätkus distantsilt. See aga tähendas mitmete plaanide
ja sündmuste nurjumist. Õnneks on sügis
uute alguste aeg ning püüame tegemata jäänud toimetused siiski ellu viia. Nii
näiteks soovisime osa võtta Eesti Mõisakoolide Ühenduse poolt korraldatud kummituslugude konkursist. Koostöös MTÜ
Nukuﬁlmi Lastestuudioga plaanisime
taaselustada Vasta mõisaga seotud kummituslugusid. Loodetavasti õnnestub see
plaan sel aastal siiski ellu viia.
Kevadel kuulutasime välja kõrvitsate
kasvatamise kampaania. Tallinna Loomaaed kutsus üles kõiki soovijaid loomaaias
elavatele loomadele kõrvitsaid ja ka teisi aedvilju kasvatama hakata. Loodan, et
nii mõnigi pere pani lisaks oma pere vajadustele ka mõne lisaseemne loomadele
mulda. Koostöös DPD kulleritega saame

septembrikuus oma aiasaadused loomadele kingituseks viia. Kindlasti anname
kogumispäevast teada. Lisaks Vasta Kooli
õpilastele võivad kampaanias osaleda kõik
kogukonnaliikmed.
Vaiksemale juulikuule järgnes väga
tegus augustikuu. 15. augustil toimus
meie mõisa saalis Hedvig Hansoni kontsert „Helisevad õhtud“. Ettevalmistused
selleks algasid aga juba mitmeid päevi
varem. Meie tegusad koolitöötajad küpsetasid kohviku tarbeks mitmesuguseid
hõrgutisi. Käsitöö- ja kodunduse õpetajast
lilleseadja Urve kaunistas mõisa ruume.
Kontserdi päev läks suurepäraselt korda!
Oli tore näha, et paar tundi varem avatud
kohvikut külastasid nii paljud inimesed.
Pakutavat nautisid ka need, kes kontserdile jääda ei soovinud! Õhtust kontserti
tuli nautima saalitäis huvilisi nii lähemalt
kui ka kaugemalt. Aitäh teile tulemast. Oli
väga meeldiv lugeda ka esinejapoolset
ülimalt positiivset tagasisidet nii sotsiaalkui ka trükimeedias. Loodame pakkuda ka

edaspidi erinevatele esinejatele võimalust
oma loomingut publikule just meie saalis
tutvustada.
Juba nädala pärast toimus kevadel ära
jäänud Vasta Kooli direktori ja hoolekogu
vastuvõtt tublidele õppuritele. Meelelahutuse eest hoolitsesid kaks Viljandi Kultuuriakadeemia tudengit. Aitäh, head vanemad ja koostööpartnerid õpilasi toetamast.
29. augustil kohtusid oma mõisakoolis aga kuld- ja hõbelennu lõpetajad. Nii
mõnigi vilistlane viibis viimati mõisakooli
kaunis saalis 25 või lausa 50 aastat tagasi- seda siis, kui toimus nende lõpuaktus.
Ühises vestlusringis osalesid ka endine
koolidirektor ja õpetajad. Tegemist on
juba väga pikaaegse traditsiooniga, mis
võimaldab kooli vilistlastel kooliga jätkuvalt kontakti hoida.
1. septembril alustasime uut kooliaastat
traditsioone murdes. Tavapärase ühise aktuse asemel pidasime kaks aktust- täpselt
nii nagu hetkel kehtivad reeglid nõudsid.
Sel aastal alustas Vasta koolis kümme uut

koolijütsi. Soovime neile põnevat ja sündmusterohket kooliteed.
Selleks õppeaastaks on lisaks õppetööle plaanis mitmesuguseid põnevaid ettevõtmisi, mida püüame järgemööda ka
kajastada. 10.-13. septembrini toimuvad
Euroopa muinsuskaitsepäevad. Sel aastal on need pühendatud haridusele. Eestis
korraldatakse üritustesarja Mõisakoolid
100, mille raames tutvustatakse ja reklaamitakse mõisakoolide tegevusi. Nii osaleb
nendes tegevustes ka Vasta mõis. Ühiselt
teiste mõisakoolidega paneme kokku põneva mõisamustrite töövihiku.
Mõisa ümbrus on saanud värskendusetavapärase porise sissesõidutee asemel on
nüüdseks kena kivisillutis. Valminud on
ka autoparkla. Head kogukonnaliikmed!
Olete alati teretulnud nautima meie kauni
mõisa aiailu ning tähistama tähtpäevi kaunis mõisasaalis.
Krista Leppik
Vasta kooli huvijuht
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Viru-Nigula valla sportlased võistlesid
45. Eesti omavalitsuste suvemängudel

Foto: Dmitri Käär

Võrratu võrkpalliga avati Aseris palliplats
19. augustil avati kauaoodatud võrkpalliväljak Aseris.
Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum rääkis avamisel, et uue võrkpalliväljaku
valmimine Aserisse on hea
näide kogukonna ühtsusest
ja mitmepoolsest koostööst.
„Võrkpall on suurepärane
meeskonnamäng, mis arendab ühtekuuluvust. Sellel

põhjusel on üks korralik palliplats iga kodukoha jaoks
oluline väärtus,“ sõnas vallavanem.
Peale tervitussõnu oligi
käes aeg, mil meie valla legendaarne võrkpallitreener
Küllike Koha servis uue
võrkpalliväljaku avatuks.
Avamisele olid mängima
tulnud ka tuntud võrkpallu-

rid. Osav võrkpallur Kaarel
Pomerants tunnistas, et Aseri
võrguplatsil on hea mängida.
Plats on uus ja on positiivne
näha, et liiva on volleväljaku
piiridest ka kaugemale puistatud.
Oma tervituse oli Aseri inimestele uue võrkpalliplatsi
avamise puhul saatnud Eesti Võrkpalli Liidu president

Hanno Pevkur, kes kiireloomulise välissõidu tõttu üritusest osa võtta ei saanud.
Avamisega koos toimus ka
Viru-Nigula valla rannavolle
2020. aasta suveturniiri viimane etapp.
Aseri vabaajakeskuse
meeskonda rõõmustab, et
volleväljak pea igapäevaselt
kasutust leiab.

Palliplatsi avamisega lõpetati rannavolle suveturniir

V

iru-Nigula
rannavolle
suveturniir
külastas sel aastal erinevaid valla rannavolleväljakuid. Soovisime
elanikele tutvustada valla
spordirajatisi ja rannavolle
mängimise võimalusi. Etappide korraldamise positiivse
mõjuna said mitmed väljakud paremasse seisukorda.
Turniir sai alguse Mahu rannas ning liikus edasi Kunda ja Kalvi randa. Neljanda etapina võõrustas meid
Lammasmäe puhkekeskus
ning ﬁnaaletapiks saime
valmis uue Aseri vabaajakeskuse väljaku Aseri staadioni kõrval.
Turniirilt võtsid osa peamiselt meie valla harrastajad
ja nende sõbrad-tuttavad.
Keskmiselt osales etappidel
kaheksa paari. Paaristurniiri
esimesed kolm etappi võitis
rannavollet tõsisemalt harjutavad noorte neidude võistkond GK Ehitus. Võistkonnas mängisid 5 etapi jooksul

Viru-Nigula
rannavolle
suveturniiri
parimad:

Galerii: virumaateataja.postimees.ee/7043536/vorratu-vorkpalliga-avati-aseris-vollevaljak. Fotod: Dmitri Käär

Karoliina Käen, Liis Laigu
ja Häli Vahula. Neile pakkusid kõige tugevamat konkurentsi meespaari võistkond
Bau&Ško koosseisus Harri
Mikker ja Kaido Urmet.
Tänu neljanda etapi võidule
Lammasmäel oli enne ﬁnaaletappi seis väga pingeline.
Aseri etapil oli võimalus
kokkuvõttes võita mõlemal
võistkonnal ning meespaari
võidu korral oleks tabelis

olnud võrdne arv punkte.
Aseri volleväljaku avamise turniir oli väga pingeline
kuni viimase punktini. Väga
efektselt ründelöögiga lõpetas turniiri GK Ehituse
mängija Liis Laigu, kes vormistas minimaalse eduga
neidudele üldvõidu!
Ainar Sepnik
spordijuht

Joosti Aseri XXII savijooksu
4. septembril joosti Aseris
traditsioonilist savijooksu,
mis kuulub juba teist aastat
Lääne-Virumaa jooksusarja
ühe etapina.
Ilm soosis sündmuse toimumist, seetõttu oli ka stardijoonele kogunenud 178
osalejat. Võrreldes eelnevate aastatega uuendati põhijooksu rada, mis võimaldas
osalejatel veelgi rohkem
nautida Aseri kaunist ja mitmekülgset loodust.
Aseri spordihuvilistel oli
võimalus ergutada meie tublit jooksjat, Irina Savinitši,

kes lõpetas kohaliku jooksu
teisena, aga on sarja üldarvestuses enne kahte viimast
etappi liidri positsioonil.
Auhinnalisi kohti pälvisid
veel mitmed Aseri väikesed
ja suured jooksjad.
Täname kõiki osalejaid,
jooksu toetajaid ja neid inimesi, kes aitasid meil Aseri
XXII savijooksu ette valmistada ning läbi viia.
Pildid ja protokollid leiate
www.jooksusari.ee

I koht
Karoliina Käen / Liis Laigu
II koht
Harri Mikker / Kaido Urmet
III koht
Kristi Tooming / Ivo Pent
IV koht
Dmitri Rõkalov /
Kristina Rõkalova
V koht
Regina Veskimägi /
Maili Jaaska
VI koht
Ainar Sepnik / Raido Tetto
Individuaalne arvestus:
Parim naismängija
Karoliina Käen
Parim meesmängija
Kaido Urmet
Parim neiu
Elis Korjus
Parim noormees
Toomas Patrik Parijõgi

22.-23. augustil
toimusid Paides
45. Eesti omavalitsuste suvemängud, millest
võttis kokku osa
ligi 2000 sportlast. Viru-Nigula Vasakult Markko Murro, Jaanus Prits, Veiko Vilu,
vald oli esindatud Allar Aron. Foto: Ainar Sepnik
seitsmel spordialal, kokku 34 sportlasega.
Suvemängude põhialaks on kergejõustik, kus olime
esindatud suurima koosseisuga. Kokku esindas valda kergejõustikus 15 sportlast, peamiselt valla noored kergejõustiklased ja veteransportlased. Samuti olime esindatud nii
naiste kui ma meeste 4x100m teatejooksus. Meeste teatejooksus saavutasime 10. koha ajaga 51,74 (koosseis: Aleks
Lehmus, Alex Larionov, Rihhard Vodja ja Ainar Sepnik).
Suvemängude punktiarvestusse läheb lisaks kergejõustikule kuue parima ala punktid – täpselt nii paljudel aladel
ka osalesime. Lisaks kergejõustikule osalesime uue alana
trikitõukeratta võistlusel, petankis, mälumängus, jalgrattakrossis, orienteerumises ja juhtide võistlusel.
Valla parima tulemuse saavutas noor trikitõukerattur
Kaius Richard Raam, kes näitas päeva parimaid trikke ja
võitis vanemate poiste ehk M14+ vanuseklassis esikoha.
Tänu ühtlasele võistkonnale saavutasime kokkuvõttes
trikitõukeratta võistlusel kõrge 2. koha (Kaius Richard
Raam, 1. koht, Hervin Heero, 6.-7. koht; Maksim Dolgov,
8. koht; Erik Grusha, 7. koht).
Teistest aladest saavutasid petanki segatrio kokkuvõttes
9. koha, mälumängu võistkond jagas 11. kohta. Kergejõustikus jäime kokkuvõttes 15. kohale, Lääne-Virumaalt
saavutas kõrgema koha vaid Rakvere linn (üldarvestuse 3.
koht). Esmakordselt valda maastikuratta võistlusel esindanud mehed said kokkuvõttes 19. koha ning orienteerumise
üldkoht oli 21. Suvemängude punktitabelis oli Viru-Nigula vald üldkokkuvõttes 17. kohal (osales 54 omavalitsust)
ning väikeste kuni 8000 elanikuga omavalitsuste arvestuses 7. kohal. Lääne-Virumaalt oli parim sel korral Vinni
vald, Rakvere linna ja Viru-Nigula valla ees.
Täname kõiki, kes esindasid Viru-Nigula valda Paides
toimunud suvemängudel.
Ainar Sepnik
spordijuht

SEPTEMBRIST ON SPORDIHOONED AVATUD:
Kunda Spordikeskus (sh ujula)
E-R 07.30-22.00; L-P 11.00-21.00
Viru-Nigula spordihoone
E-R 15.00-20.00
Aseri vabaajakeskus
E-R 08.00-20.00; L-P 12.00-17.00
Täpsem info noorte treeningute ja täiskasvanute rühmatreeningute kohta lisatakse spordihoonete kodulehtedele
septembrikuu jooksul, vastavalt treeningrühmade täitumisele.
Lisainfo:
spordikeskus.kunda.ee
vabaajakeskus.aseri.ee
viru-nigula.ee/spordihooned

KULTUURIKALENDER
P, 20. september kell 17 Aseri rahvamaja
KaRakTeri etendus „Igaühele oma“
R, 25. september kell 18 Kunda Tsemendimuuseum
Teadlaste öö „Kirjanduslik Kunda“
R, 25. september kell 19 Kunda linna klubi
Taidlejate hooaja avapidu
L, 26. september kell 19 Kunda külaselts
Hooaja avapidu
P, 27. september kell 12 Viru-Nigula rahvamaja
Eakate klubi Maarjahein sügispidu
L, 3. oktoober kell 19.00 Kunda linna klubi
KLO 5. juubeli kontsert
N, 8. oktoober kell 19 Kunda linna klubi
Kino „Viimased“

KULTUURITEADE
Erika Viikholmi maalide näitus
„Kirevaid kilde elust enesest“

Aseri Vabaajakeskus
Foto: Riho Lüüs

Erika Viikholmil on varajasest noorusest alates mitmeid
hobisid, nagu luua ise muusikat, kirjutada luuletusi ja
maalida. Tema näitus on üleval Aseri raamatukogus 15.
septembrist kuni novembrikuu lõpuni.
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ÕNNITLEME!
Septembri
sünnipäevad:
70
10.09
16.09
21.09
26.09
27.09
29.09
75
01.09
07.09
11.09
22.09
27.09
80
02.09
05.09
07.09
21.09
24.09
85
07.09
25.09
90
19.09
95
12.09
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Ants Raivet
Sulev Kask
Rutt Süvari
Helve Vainik
Nadežda Peuša
Vladimir Taiger

TERVITAME JUULIS JA AUGUSTIS
SÜNDINUD VALLAKODANIKKE!
KLAUDIA LOORE STÜF 30.07
KERON NEUDORF 14.08
Palju õnne vanematele ja
kasvamise jaksu lapsele!

Tule meile tööle
LAKILIINI
OPERAATORIKS

Ellen Riisberg
Tiina Ubar
Niina Kiissa
Veera Petrova
Ludmilla Kurika

Sinu peamised tööülesanded

Evi Abo
Tiiu Kiik
Looly Matti
Vello Mätlik
Vassili Kostin



UV lakiliinil töötamine vastavalt tootmisplaanile;



Seadmete ja tootmisliinide seadistamine ning tõrgeteta
töös hoidmine, töö raporteerimine;



Ivo Tomeri
Heino Pahverk

Etteantud kvaliteedi tagamine.

Pakume Sulle


Kindlat töökohta ja väljaõpet kohapeal;

Ellen Koovit



Motiveerivat boonussüsteemi;



Koolitusi ja arenguvõimalusi;

Florieda Ots



Transporti Aserist, Kiviõlist, Sondast, Rakverest,
Kundast.

Töö asukoht on Viru-Nigula.
Lakkimise osakonna töö toimub kahes vahetuses:
I vahetus 7.00 - 15.30
II vahetus 15.25 - 23.55

Eestis tegutseb Flexa aastast 1994
ning meie tooteid, mida toodame
nii Kadrina kui ka Viru-Nigula
tehastes Lääne-Virumaal,
müüakse üle terve maailma.
Meie meeskond on
rahvusvaheline ning meid on
kokku üle 400, kes kõik on
ettevõtte poolt hinnatud
töötajad.
Tänaseks on Flexa Eesti AS
taganud jätkusuutlikkuse ja
teeme kõik, et kohanduda
tööturul, et luua lisaväärtuseid
oma hindamatutele inimestele.
Vaata rohkem infot meie
tegemiste kohta
www.flexaworld.ee

Kandideerimiseks saada oma töösoov või CV

Hauakivid ja
hauapiirded
naturaalgraniidist.
Suur valik,
hinnad on madalad.
Töökogemus on
15 aastat.
Paigaldus kogu
Eestimaa kalmistud.
Lisa info: 5688 4058 /
www.ortikon.ee

KORSTNAPÜHKIJA
TEENUS
Info tel
+372 5560 4046.
Ahjukoda OÜ

Flexa Eesti AS on üks Euroopa
juhtivaid lastemööbli tootjaid,
kelle emaettevõte asub Taanis
Hornsyldis, Horseni linna lähedal
ning kust on juhitud mööbli
tootmist ja arendamist juba
aastast 1972.

e-posti aadressile: personal@flexa.ee või kandideeri läbi
CV Keskuse portaali.
Tel: 32 25 580

Tule meile tööle
MÖÖBLIKOMPONENTIDE
VIIMISTLEJAKS
või
SEADME OPERAATORIKS
Viimistleja peamised tööülesanded

Operaatori peamised tööülesanded



Materjali (puidust
mööblikomponentide) defektide
viimistlemine pahtliga.



Seadmete ja tootmisliinide
seadistamine ning tõrgeteta töös
hoidmine.



Päevaraportite täitmine
arvutisüsteemis.



Toodete valmistamine vastavalt
tootmisplaanile.

Ootame Sinult




Ootame Sinult


Kohusetundlikkust, usaldusväärsust ja
vastutustunnet;
Meeskonnatöö väärtustamist;
Arvutioskust vähemalt algtasemel.

Töö toimub ühes vahetuses: 7.00-15.30





Kohusetundlikkust, täpsust,
usaldusväärsust ja vastutustunnet;
Valmisolekut vahetustega tööks;
Meeskonnatöö väärtustamist;
Arvutioskust vähemalt algtasemel.

Töö toimub vajadusel kahes vahetuses:
I vahetus 7.00 - 15.30
II vahetus 15.25 – 23.55

Pakume Sulle:
 kindlat töökohta ja väljaõpet kohapeal;
 motiveerivat boonussüsteemi;
 koolitusi ja arenguvõimalusi;
 transporti Aserist, Kiviõlist, Sondast, Rakverest, Kundast.

Töö asukoht on Viru-Nigula.
Kandideerimiseks saada oma töösoov või CV
e-posti aadressile: personal@flexa.ee
Tel: 32 25 580

Flexa Eesti AS on üks
Euroopa juhtivaid
lastemööbli tootjaid, kelle
emaettevõte asub Taanis
Hornsyldis, Horseni linna
lähedal ning kust on juhitud
mööbli tootmist ja
arendamist juba aastast
1972.
Eestis tegutseb Flexa
aastast 1994 ning meie
tooteid, mida toodame nii
Kadrina kui ka Viru-Nigula
tehastes Lääne-Virumaal,
müüakse üle terve maailma.
Meie meeskond on
rahvusvaheline ning meid
on kokku üle 300, kes kõik
on ettevõtte poolt hinnatud
töötajad.
Tänaseks on Flexa Eesti AS
taganud jätkusuutlikkuse ja
teeme kõik, et kohanduda
tööturul, et luua
lisaväärtuseid oma
hindamatutele inimestele.
Vaata rohkem infot meie
tegemiste kohta
www.flexaworld.ee

