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Oskar Soomre ja Peeter
Volkonski Jüri Parijõgi mälestuskivi juures. Fotod: Kadi
Murakas.

Jüri Parijõgi sünnipaik
jäädvustati kaardile

Elanike arv seisuga 31.05.2020 on 5728 inimest.

LUULENURK

Jaanipäev
Jaanitulel kõrgele lendlevad leegid –
eilseid muresid ei meenuta siin enam keegi.
Ütle, kust ma rada teha tohin
ja kas kallistada Sind ma võin?
Ei või, ei saa, astu palun eemale,
koroona hirmus tõmba ennast koomale.
Embamine jääbki meil vist vanaks moeks,
hea, kui sõber paar sammukest kaugemal on toeks.
Jah, tõesti kõrgeks kasvand rohi –
jäta puugid puutumata, neid külge korjata ei tohi.
Mask ning kindad olgu varuks edasi –
siis elad rõõmsalt tervena nagu kala vees,
tulevikus käibki elu sedasi.

Kadi Murakas
Kunda Ühisgümnaasiumi huvijuht

Vaike Hang

Kunda Ühisgümnaasiumil õnnestus hiljuti kaasa aidata
Peeter Volkonski projekti „Sünnipaik“ õnnestumisele.
Projekti raames jäädvustati kaardile Eesti suurmeeste
sünnipaigad.

Alati leidub keegi maaomanik, kes turtsudes tuleb uurima, miks võõrad inimesed
tema krundi kõrval asuva
tee pervele autod sätivad ja
midagi askeldama hakkavad. Natuke selgitustööd,
tuntud kultuuritegelase näonäitamist ja võimegi oma
asjaga edasi minna.
Me ei sattunud Kunda külje all oleva Siberi küla tee
äärde päris niisama. Nimelt
võttis Kunda Ühisgümnaasiumiga ühendust Peeter
Volkonski ja rääkis, et temal
on üks tore projekt „Sünnipaik”. Umbes aasta pärast
peaks Eesti Rahva Muuseumil valmima virtuaalne
kaart, kus näha Eesti suurmeeste sünnipaigad. Projektiga alustati juba 2018.
aastal ja plaanis oli kolme
aasta jooksul läbi käia 300
mälestuskivi või -plaadiga
tähistatud sünnipaika. Iga
paiga juures iga suurkuju
sünnikohal ﬁlmitakse tema
loomingut või saavutusi iseloomustav 30–40-sekundili-

ne videoklipp. Klipis loeks
mõni kohalik kooliõpilane
Peeter Volkonski valitud ja
lavastatud katkendit suurkuju loomingust või temaga
seotud muudel ainetel. Klippidest kujuneb e-ERMis
suurkujude virtuaalnäitus
ning lisaks leitakse igas paigas koht, mis varustatakse
QR-koodiga, et ka kohapeale sattudes oleks võimalik
seda klippi vaadata.
Pidasime koolis ühiselt
nõu, et välja valida hakkaja
õpilane, kes selle asja hästi
ära teeks, et projekti eestvedajad jääksid rahule ja
meie saaksime uhked olla.
Me ei pidanud pettuma.
Kunda kooli teatritrupi juhendaja Natalie Neigla soovitas kuuenda klassi poissi
Oskar Soomret, kellel olid
varasemad ettelugemise ja
näitlemise kogemused. Natalie Neigla valmistas Peeter Volkonski näpunäidete
järgi poisi ette. Eriolukorra digilahendusi kasutades jõuti kenasti soovitud

TOIMETAJA VEERG

S
Oskar Soomre ﬁlmimine.

tulemuseni.
Kokku saime võttemeeskonnaga teisipäevasel päeval kella kahe ajal sealsamas
Siberi küla tee ääres. Tervitasime, tutvusime, vahetasime muljeid. Päike paistis ja
ilm oli tegutsemiseks väga
mõnus. Kõigepealt kiire
grimm hakkajale näitlejale
peale, proovilugemine Volkonskile, proovikaadrid ja
esinemiskoha valimine kivi
juures. Kõik läks nagu lepase reega. Põhimõtteliselt
kolme kaadriga saime asja
juba „purki“ ja oligi valmis.
Oli väga huvitav kogemus
ja Oskar ise ütles, et kuigi
hommikul oli veel närv sees
olnud ja kõhus ikka tugevalt
keeranud, siis pihta hakates
kadus kõik ja kui valmis sai,
jäi ise ka väga rahule. Vol-

konski lisas, et sooritus oli
väga professionaalne, sest
nii kiiret ja nii väheste kaadritega tööd pole neil seni
veel olnud. Seda oli uhke
kuulda. Aitäh, Oskar!
Projektijuhi Peeter Volkonski sõnul on teda tänaseks läbi sõidetud sünnipaikades ülihästi vastu võetud,
olenemata sellest, et paljudel praegustel omanikel
nende maal või koduhoovis
asuvate mälestustahvlite ja
-kividega märgitud inimestega sugulussidet pole. Jätkuvatele sõitudele mõeldes
palus ta aga edasi öelda, et
ärgu inimesed ehmatagu,
kui nad ta ootamatult oma
valdustest leiavad. Alati
võib tulla ja küsida, nemad
on valmis selgitama.

elleks hooajaks on lehelugudel kriips peal,
aga ainult selleks, et
lasta lehetoimetusel kuu hinge
tõmmata ja juba augustis taas
leheveergudel vajaliku info ja
toredate lugudega lugejaid rõõmustada.
Soovin, et leht oleks ikka
lugejate rõõmuks – seega ootan teie ettepanekuid ja soove,
mida lehes kajastada. Ootan
ka teie kaastöid, et leht saaks Viru-Nigula Valla Teataja
meie valla nägu! Kindlasti on toimetaja Lili Lillepea.
meil palju huvipakkuvaid teemasid, millest pole seni kirjutatud, ning inimesi, kelle kohta tahaksid lehelugejad
rohkem teada.
Vallalehes saame rääkida MEIE OMA inimestest, kes
on tähtsad valla elu edendamisel ning arendamisel. Valla
arendamisel ja elukeskkonna paremaks tegemisel on iga
panus oluline ja seetõttu on ka sellest kirjutamine/rääkimine tähtis.
Kõik teie ettepanekud, soovid ja kaastööd on oodatud
e-kirjaga lili.lillepea@viru-nigula.ee või postiga vallavalitsuse postiaadressil Kasemäe 19, Kunda linn.
Lisaks on vallalehes võimalik avaldada reklaami, et
kohalikud teaksid OMADE käest teenuseid tellida ja
tooteid osta.
Nautige suve ja kohtume augusti teises pooles!
Lili Lillepea
Viru-Nigula Valla Teataja toimetaja

VALLAVANEMA VEERG

Head vallaelanikud!

L

õppev koroonakriis on jätnud oma
jälje pea igas valdkonnas. Normaalne elurütm on taastumas, kuid kriisist
väljatulek on paljudele ettevõtetele keeruline ja aeganõudev ning võib võtta aastaid.
Tulemas on huvitavad ajad: maailm on
muutumas, inimeste mõttemaailm ja tarbimisharjumused niisamuti. Paraku mõjutavad kriis ja kohalikud koondamised ka valla eelarvet ja tulubaasi. Kui siin keerulisel
ajal midagi positiivset leida, siis kindlasti
on see riigi abipakett ehk lisaraha omavalitsuste kahjude leevendamiseks. Sellest
osa meetmeid on ette nähtud uuteks investeeringuteks ja teede korrashoiuks. Hetkel
tegutseme vallavalitsuses selle nimel, et
kasutada maksimaalselt ette nähtud toetus-

meetmeid ja saada vallale võimalikult palju
lisainvesteeringuid ning lisaraha teede korrastamiseks.
Jätkub valla uue üldplaneeringu koostamine ehk ruumilise arengu kavandamine.
Ruumilise planeerimise peamine eesmärk
on leppida omavahel kokku Viru-Nigula
valla maa-ala arengu põhimõtetes ja tingimustes. Mai lõpus toimusid meie erinevates asukohtades väiksemad kogukondlikud
arutelud üldplaneeringu eskiisilahendusse
sisendite kogumiseks. Kohtumised olid
meeldivalt konstruktiivsed. Valla arengu
kavandamine on meie ühine koostöö ning
väga positiivne oli näha aktiivset osavõttu
ja asjalikke ettepanekuid.
Õppeaasta on läbi ja koolide lõpuaktused on ukse ees. Kiidan kõiki koolijütse
ja õpetajaid, te olete olnud ütlemata visad.
Distantsõpe ei olnud kellelegi kerge, kuid
kindlasti väga õpetlik ja arendav ning mis

kõige tähtsam, te saite sellega edukalt hakkama! Nüüd on aeg nautida välja teenitud
puhkust, et sügisel uue hooga alustada.
Siinkohal edastan oma õnnesoovid kõigile
koolilõpetajatele. Viimased jõupingutused
eksamite näol on tehtud ning nüüd jääb
vaid üle diplomeid oodata. Olete jõudnud
ühe olulise teetähiseni oma elus. Avanevad
uued uksed ja võimalused. Seda, millise tee
valite, on igaühe enda otsustada. Loodan
südamest, et leiate piisavalt pealehakkamist
ja tahtejõudu, jätkamaks õpinguid ning luua
parimad võimalused tulevikutegudeks.
Suvi ja sumedad suveõhtud on lõpuks
käes. Viru-Nigula valla avalikud üritused
saavad õige hoo sisse juulikuust, mil saame
taas külastada erinevaid spordi- ja kultuurisündmusi. Julgen väita, et meil on tulemas
eripalgeline ja sisukas suvi, kuhu mahuvad nii rannakontserdid, spordiüritused kui
etendused. Võtke sel suvel aega kodukoha

avastamiseks ning toetage seeläbi ka ümbruskaudset ettevõtlust ja turismisektorit.
Meil on uskumatult palju looduskauneid
paiku, turismitalusid ja söögikohti, mida
pere või sõpradega külastada ja avastada
ning miks mitte ka kaugematele külalistele
tutvustada.
Suuremad jaanipidustused, ühine lõkketegemine koos laulu ja tantsuga jäävad
vallas sel aastal ära. Küll aga on kõigil võimalus korraldada piiranguid järgides jaanipidusid ja teha lõkkeid väiksemas pereringis või kitsamalt oma küla kogukonnaga.
Soovin kõigile elamusterohket suve, head
võidupüha ja ilusat jaanipäeva!
Einar Vallbaum
vallavanem
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Kultuurielu avanemine

VOLIKOGU

Maikuu volikogu uudised

E

nne mai lõpus toimunud volikogu istungit käisid
koos ka volikogu majandus-, haridus-, eelarvening kultuuri- ja spordikomisjon. Koosolekutel
vaadati üle volikogu määruste eelnõud, saadi infot riigi
poolt omavalitsustele määratud ühekordsetest toetustest
teehoiuks, investeeringuteks ja omavalitsuste tulubaasi
stabiliseerimiseks, millega leevendatakse COVID-19
eriolukorra negatiivseid mõjusid ning valdkondade juhid
andsid oma valdkonnast ülevaate.
Komisjonide protokollid on valla kodulehel https://
viru-nigula.ee/vallavolikogu/komisjonide-protokollid/2020.
Maikuu volikogu istung toimus volikogu saalis liikmete ja ettekandjate kohalviibimisega.
Esimese punktina kinnitati Viru-Nigula valla 2019.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne ja
edasi andis ﬁnantsjuht Egle Järvepere ülevaate valla
jooksva aasta esimese nelja kuu eelarve täitmisest. Kuigi eriolukord mõjutas ka eelarvet tulude laekumise osas,
võib ﬁnantsjuhi sõnul hetkeseisuga rahule jääda.
Volikogu kinnitas ühehäälselt uue määruse „Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord“. Arendusjuht Eve
Ojala-Bakradze sõnul on kaks aastat toiminud toetuste
andmise korda parandatud vastavalt töö käigus tekkinud
sõnastuse täpsustamise vajadustega ja täiendatud treenerite tööjõu kulude toetuse ning muude selgitavate sätetega. Määruse sisu ja rakendamist selgitatakse põhjalikumalt asjaosalistele koosolekutel, mille toimumise kohta
antakse eelnevalt ka infot.
Esimesel lugemisel oli meie valla kolme kalmistut
(Viru-Nigula, Kunda uus ja vana) hõlmav uus kalmistute kasutamise eeskiri. Majanduskeskuse juhataja Alari
Kirt andis oma ettekandes põhjaliku ülevaate uue eeskirja sisust, mille koostamisel on lähtutud seni kehtivatest
eeskirjadest ning selle kohta tulnud parandusettepanekutest. Kalmistuid hakkab haldama Viru-Nigula valla majanduskeskus, kes korraldab kalmistutel töid, registreerib
hauaplatse ja sõlmib hauaplatsi kasutamise lepinguid.
Eeskirjas sätestatakse kalmistu ja hauaplatsi kasutamise nõuded, hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja
kord, samuti reguleeritakse eeskirjas kasutuseta ja hooldamata hauaplatside arvelevõtmine ja uuesti kasutusse
andmine.
Enne juunis toimuvat teist lugemist tuleb sisse viia vahepeal tehtud parandusettepanekud.
Volikogu istungi päevakorra lõpetas vallavanema informatsioon ja volikogu liikmete küsimustele vastamine.
Volikogu istungi protokoll ja vastuvõetud otsustused
asuvad kodulehe aadressil https://viru-nigula.ee/vallavolikogu/istungid/2020
Järgmine volikogu istung toimub 25. juunil. Seniks
kõigile tugevat tervist ja head saabuvat võidupüha ning
toredat jaanipäeva!
Riho Kutsar
vallavolikogu esimees

O

n väga hea meel tõdeda, et üle pika aja
on taas põhjust täita
lehes
kultuurisündmuste
rubriiki. Pikk karantiiniaeg
on paljudes meis tekitanud
ootuse taas sündmustest ja
kohtumistest osa saada.
Olen minagi üks nendest,
kelle jaoks interneti vahendusel antud etendused ja
kontserdid jäid kuidagi poolikuks – isikliku kontakti

lumm esinejaga ja kohapeal
sündivad emotsioonid –
neist on taas võimalik meil
kõigil osa saada!
Kuigi jaanipäev möödub
sel aastal veel koduses ringis, siis juulist alates on taas
enam põhjust kodust välja
tulla – terrassikontserdid
Kunda rannas, Eesti ﬁlmid
Kunda klubis, kodukohvikute päev juuli alguses kogu
vallas, eripalgelised kont-

serdid Aseris ja Viru-Nigulas jne. Suve lõpetame Eesti
mereluulepeoga Kunda rannas 29. augustil – sündmus,
kuhu tulevad üle pika aja
koos esinema paljud Eesti
tuntud näitlejad, luuletajad
ja avaliku elu tegelased.
Suvi on aeg kodupaiga
avastamiseks. Olgu siis esmatutvuseks või vana tutvuse värskendamiseks – Kunda tsemendimuuseum ja
Viru-Nigula koduloomuuseum ootavad!
Kunda ja Viru-Nigula

noortekeskused on suveks
kolinud Kunda randa. Lisaks tavapärastele noorteka tegevustele on kohapeal
võimalus laenutada raamatuid, sporditarbeid, malekomplekte, rannatoole ja
muud, millega oma aeg ja
olemine rannas mugavaks
ning sisukaks teha.
Kõige värskema sündmuste kava leiab aadressilt
www.viru-nigula.ee
Keio Soomelt
kultuuri- ja noorsootööjuht

Peagi on võimalik tutvuda valla üldplaneeringu eskiislahendusega
Vallavalitsus koostöös OÜga Skepast&Puhkim on
valmis saanud ühinenud
Viru-Nigula valla ühtse üldplaneeringu (ÜP) eskiislahenduse ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) aruande eelnõuga,
millega saab juuni lõpust
tutvuda valla veebileheküljel juhtimise menüüjaotuses
üldplaneeringu all.
Koostatav ÜP annab ruumilise väljundi valla arengukavas seatud strateegilistele
eesmärkidele. Kui arengukava vastab küsimustele miks
ja mida, siis ÜP ülesanne on vastata küsimustele
kus ja kuidas. ÜP-ga määratakse vallas tulevikku suunatud pikaajalised ruumilise
arengu eesmärgid ning täpsemad kasutus- ja ehitustingimused, mille kaudu neid
eesmärke ellu viiakse. ÜP-s
seatud kokkulepped ja reeglid on edaspidi aluseks nii
kohaliku omavalitsuse ruumiotsustele kui ka elanike
ja ettevõtete tegevusele. ÜP
ruumilise arengu kavandamisel on arvestatud ühinenud kohalike omavalitsuste
ÜP-tes toodud aja- ja asjakohaste lahendustega, võetud arvesse ühiselt plaanitud
tulevikusuundumused ning
võimaluste piires lahendatud
ka senistes planeeringutes
sisaldunud võimalikke konfliktolukordi.
ÜP koostamisel tuleb nii

tihe- kui ka hajaasustusega
aladel arvestada elanikkonna jätkuva kahanemisega
– ühinenud valla toimimise perioodil on elanike arv
vähenenud ligikaudu 250
inimese võrra. Sellest tulenevalt vaadatakse ÜP-s üle
tiheasustusalade ja asustusüksuste piirid. Teine oluline
märksõna on ressursse säästvate lahenduste kasutusele
võtmine, eelistades juba olemasoleva keskkonna tihendamist või taaskasutusele
võtmist ning olemasoleva
taristu kasutamist uute hoonestamata alade kasutusele
võtmise asemel. Kolmandaks tuleb vallas arendada
ettevõtlusalasid, sest ilma
tootmise ja äritegevuseta
pole valla terviklik, jätkusuutlik ja tasakaalustatud
areng edaspidi võimalik. Lisaks on ÜP-s analüüsitud ka
erateede avalikeks teedeks
muutmise vajadust, vaadatakse üle Läänemere ehituskeeluvöönd Mahu ja Letipea
vahelisel rannikualal jpm.
Seega võib ruumilist planeerimist ehk ÜP koostamise
protsessi nimetada ka abinõuks kõigi huvigruppide
vahelise kompromisskokkuleppe saavutamisel.
Äri- ja tootmisalade paiknemine ÜP-s lähtub tänasest olukorrast ning endistes
kohalikes
omavalitsustes
kehtestatud detailplaneeringutest. Paraku juba valla aja-

loolisest arengust tulenevalt
asuvad tootmise maa-alad
kõrvuti elamute maa-alade
või puhkeotstarbeliste aladega. Tegemist on nn konﬂiktaladega, mida uute planeeringutega enam kardinaalselt
muuta pole võimalik. Küll
aga annavad ÜP ja KSH
põhimõtted, kuidas äri- ja
tootmistegevust kavandada
ning milliseid meetmeid kasutada naaberaladele oluliste
häiringute ennetamiseks ja
leevendamiseks. Näiteks on
Kunda sadama piirkonnas
Lontovas elamute vahetus
läheduses paiknev osa tootmismaast ÜP-s asendatud
roheribaga, mis peaks edaspidi arenevast tootmisest tulenevaid häiringuid leevendama.
Lisaks soodsale logistilisele asukohale ettevõtlusega
tegelemiseks on vallas eriilmelised loodus- ja kultuuriväärtused, mis loovad head
eeldused piirkonna arenguks
puhkemajanduslikul
eesmärgil. Lisaks on meie rannikualal suur potentsiaal mereturismi arenemiseks, mille
eesmärgi täitmiseks on oluline piki rannikut erinevatest
väikesadamatest moodustuv sadamate kett, sh Mahu
ja Kalvi sadamad.
ÜP-ga määratakse ka juhud, mil on vajalik detailplaneeringu
koostamine.
Hajaasustusega alasse hoonete kavandamine toimub

valdavalt projekteerimistingimuste alusel, mis järgivad
ÜP-s seatud tingimusi ning
piirkondlikku hoonestuslaadi ja -tava.
ÜP ja KSH algatas Viru-Nigula
Vallavolikogu
juunis 2018. Seni on toimunud ÜP lähteseisukohtade
ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamine, selle
kooskõlastamised ja avalik
arutelu, avalik ideekorje
ning esialgse eskiislahenduse arutelud erinevates töögruppides.
ÜP koostamise ja KSH
läbiviimise protsess kestab
koos uuringute ja analüüside
läbiviimise, Tallinna-Narva
trassikoridori määramise,
eelnõude avalikustamise perioodide ja avalike arutelude
korraldamisega eeldatavasti
veel vähemalt paar aastat.
Hetkel on ÜP koostamise
ja KSH läbiviimise protsess
peatunud seoses tulevikus
Tallinna-Narva mnt neljarealiseks ehitamise ja ÜP-s
selle trassikoridori täpsema
määramisega. Kasutagem
siis antud nn vaheaega ÜP
eskiislahenduse kaardimaterjali ja dokumentidega
tutvumiseks siin: https://
viru-nigula.ee/uldplaneering-viru-nigulas
Viru-Nigula vald - meretäis võimalusi!
Eve Ojala-Bakradze
arendusjuht

VALLAVALITSUSE ISTUNGID
7. MAI ISTUNGI KOKKUVÕTE
Otsustati:
•kooskõlastada volikogu eelnõu „Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuste andmise kord“;
•võtta vastu määrus „Viru-Nigula valla
tunnustusavalduste andmise kord“;
•kinnitada riigihanke „Viru-Nigula valla
avalikult kasutatavate teede tolmuvabade
katete ehitus“ edukad pakkujad ning sõlmida hankelepingud AS-ga Eesti Teed (I osa)
ja OÜ-ga Jõhvi KEK (osad II ja III);
•anda luba 2020. aastal Viru-Nigula vallas
projektlaagri läbiviimiseks;
•anda luba liikluskorralduse parendamiseks Viru-Nigula vallas Kunda linnas Jaama
tänava ja AS-i Estonian Cell ristmikul;
•väljastada kasutusluba Viru-Nigula alevikus Kalvi tee 10 kinnistule rajatud jõuväljaku kasutamiseks;
•väljastada kasutusluba Mahu külas Sadama kinnistul külaseltsi maja kasutamiseks;
Mahu külaselts esitas vallavalitsusele kasutusloa taotluse Viru-Nigula vallas Mahu
külas Sadama kinnistul renoveeritud külaseltsi maja, ehitisealuse pinnaga üle 60
m2 kasutamiseks. Taotluse juurde on lisa-

tud hoone ehitustööde teostusdokumentatsioon. Ehitustööd on teostatud vastavalt
28.11.2019 väljastatud ehitusloa alusel. Külaselts kinnitab ehitise valmimist kasutusloa
taotluse esitamisega.
•kooskõlastada volikogu eelnõu „Viru-Nigula valla kalmistute kasutamise eeskiri“.
21. MAI ISTUNGI KOKKUVÕTE
Otsustati:
•kooskõlastada volikogu eelnõu „Viru-Nigula valla 2019. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruande kinnitamine“;
•kinnitada hajaasustuse programmi 2019.
aasta vooru toetuse kasutamise aruanne;
•muuta Eespõllu katastriüksuse sihtotstarvet;
Viru-Nigula vallas Mahu külas asub Tagapõllu kinnistu, mille koosseisu kuuluvad
Tagapõllu ja Eespõllu katastriüksused. Mõlema katastriüksuse sihtotstarve on elamumaa. Kinnistu omanik esitas vallavalitsusele
avalduse, milles soovib Eespõllu katastriüksuse sihtotstarbe muuta maatulundusmaaks
põhjusel, et maaüksus ei ole kasutusel elamumaana ning hoone ehitamiseks ei ole
maaüksusel tingimusi. Maaüksust läbib
kaks elektriliini, mille kaitsevööndid hõl-

mavad ca 2765 m² pindalast, pealetungiva
roostiku tõttu jääb hoone ehitamiseks sobilikku maad üha vähemaks, lisaks puudub
katastriüksusele pääsemiseks eraldi juurdepääs.
•võõrandada vallavara kirjaliku enampakkumise korras;
Aseri alevikus Kooli tn 1-11 asuva korteriomandi pärijaks on Viru-Nigula vald. Päritud vara ei ole vallale vajalik talle pandud
ülesannete täitmiseks, mistõttu on mõistlik
nimetatud vara võõrandada. Lisaks eelnevale on Viru-Nigula vallavalitsuse bilansis
ja kasutuses korteriomand aadressil Mäe tn
15-58, Kunda linn ning Pada koolimaja kinnistu Pada-Aruküla külas, mis ei ole vallale
vajalik talle pandud ülesannete täitmiseks,
mistõttu on mõistlik nimetatud varad võõrandada. Et vara võõrandamise eesmärk on
võimalikult suure tulu saamine, võõrandatakse vara enampakkumisel. Korteriomandi Mäe tn 15-58 võõrandamiseks toimus
avalik kirjalik enampakkumine 08.05.2020.
Enampakkumisele ei registreerunud ühtegi
osalejat, millest tulenevalt tegi vallavara
võõrandamise komisjon ettepaneku alandada eelnimetatud korteriomandi enampakkumise alghinda 1800 euroni. Otsusta-

ti võõrandada kirjalikul enampakkumisel
Viru-Nigula vallale kuuluv vara: 1) korteriomand Mäe tn 15, korter 58, Kunda linn,
alghinnaga 1800 eurot; 2) korteriomand
Kooli tn 1, korter 11, Aseri alevik, alghinnaga 1500 eurot; 3) kinnistu Pada koolimaja, Pada-Aruküla küla, alghinnaga 12 000
eurot. Enampakkumisel osalemise tasu
kehtestatud ei ole, on määratud tagatisraha
suuruses 10% alghinnast. Enampakkumisel
osalemiseks peab esitama pakkumuse ning
vajalikud dokumendid hiljemalt 19. juunil
2020 kell 14 vallavalitsuse postiaadressile
või e-posti aadressile. Täpsemad tingimused on sätestatud enampakkumise teates.
Teade avalikustatakse vallavalitsuse kodulehel ning avalikel stendidel.
•väljastada ehitusluba Aseri alevikus
Kesktänav 22 kinnistule võrkpalliplatsi rajamiseks;
•kinnitada riigihanke „Viru-Nigula valla
kergliiklusteede projekteerimine II etapp“
edukad pakkujad ja sõlmida hankelepingud;
•eraldada Viru-Nigula valla 2020. a eelarvest MTÜ-le Mahu Külaselts projektipõhist
toetust summas 676,30 eurot rekonstrueerimistööde IV etapi omaﬁnantseeringu katmiseks.
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Mehine metallivärk

S

eekordne
LEADER-lugu
toob
teieni, nagu pealkirigi viitab, jutu sõna otseses
mõttes „raskematel“ teemadel ehk metallimaailmast.
Nimelt tutvustame Viru-Nigula ühest küljest uue,
aga samas juba üsna pika
ajalooga ettevõtte tegemisi.
Saagem tuttavaks – SKW
Eesti OÜ. Tootmisettevõte,
mille asutamise taga on Janner Eskor – visa ettevõtja
hingega kohalik mees, kes
puhkehetki naudib mitte
lõunameresaarel palmi all,
vaid koduaias ehitades ning
kelle ettevõtet konkurentidest eristab see, et keskendutakse vaid roostevaba
metalli töötlusele.
„Põhitegevus on meil
roostevaba metalli keevitus.
Lisaks vahendame mööblidetaile ja mööblit Skandinaaviasse ning erinevaid
plaatmaterjale
endistest
SRÜ riikidest Euroopa ja
Skandinaavia klientidele.
Kuna tootmine eriolukorra ajal seisis, siis tegelesime kodulehe, müügitöö ja
kontaktide üles soojendamisega. Ettevõtja on sitke
loomuga olevus, tulevikku
tuleb vaadata ja selle nimel
tööd teha,“ räägib Janner.
Kuigi peamine tootmine
SKW-s on suunatud allhankena tööstus- ja laevaehitusettevõtetele, siis tislerist
isalt päritud mööblitootja
geeni on Janneris nii oluline
kogus, et on sel aastal välja
töötanud roostevabast metallist ja termopuidust kombineeritud terrassi- ja suveköögimööbli sarja. „Kel
huvi kauakestva suvemööbli
vastu, saab valida juba valmis mudelite hulgast või
räägime läbi muudatustes ja
toodame siis vastavalt kliendi soovidele.“ Sel hooajal
ongi senini valminud näidised, mille kohta info SKW
kodulehel ka juba olemas.
Seega haara võimalusest
kinni ja ole esimene, kes en-

dale kõige värskema kodumaise aiamööbli soetab!
Otsus 15 aastat Meistrimööbel OÜ nime all tegutsenud ettevõtte nime ja
suunda muuta, tuli Janneril
kergelt: „Vahendasin roostevabast metallist tooteid
seni, kuni tekkis võimalus
osta ära detailide tootmises
see osa, mis minu tellimusi

valmistas. Asjaolude kokkulangevus, nii nagu ikka
elus…“ Et tootmist suunata
efektiivsuse ja stabiilsuse
poole, on SKW taotlenud
ka Virumaa Koostöökogult
toetust, et soetada vajalikke seadmeid seeriatootmiseks – näiteks automaatsed
keevituse pöördlauad ja
keevitusrobot: „Robotil on

kvaliteedieelis, kuid arvestama peab sellega, et masinat juhib ikkagi inimene.
Seetõttu üks teema, millega
eriolukorra ajal veel tegelesime, oli meie töötajate ja
ettevõtte sertiﬁtseerimine,
et meil oleks üldse luba teatud keevitustoiminguid ja
protseduure teha. Inimesi on
meil praegu peale minu veel
kolm, kümme aastat oleme
koostööd teinud.“
Viie aasta perspektiivis loodab Janner eelkõige
SKW kliendibaasi kasvatada. „Praegu oleme juba
valmis võtma tellimusi ka
keerukamatele seadmetele lihtsate detailide kõrval
ja oleme ka koguste puhul
paindlikud.
Eksportturg
roostevabast metallist toodetele ja plaatmaterjali vahendus on ka miski, mille
suunas töötame,“ võtab Janner SKW senised ja tulevased tegevused kokku.
Kui suveplaanidest räägime, siis nendib Janner, et
ta pole puhkust kui sellist
ettevõtjana juba mitu aastat
välja võtnud, aga eks oma
moodused enda laadimiseks
on temalgi: „Mina puhkan
siis, kui ma kodus toimetan
ja ehitan – tahaks suvel teha
katusealuse õues istumiseks
valmis, tikud on juba püsti.
Ja kasvuhoone saan ka varsti valmis.“ Küsimuse peale,
mida Janner sinna istutada
plaanib, vastab ta naerdes, et
tema ei istuta sinna midagi,
aga ehk Sigrid istutab. „Ja
kui ei istuta, siis kasvatame
seal umbrohtu.“
Suure tõenäosusega saab
seal siiski midagi muud peale umbrohu kasvama, aga
mis, jääb siis praegu saladuseks.
SKW Eesti OÜ - https://
skw.ee/
Keit Lipp
MTÜ Virumaa Koostöökogu
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TASUB TEADA
Eesti Geoloogiateenistus plaanib
puurimistöid uuringute läbiviimiseks

Eesti Geoloogiateenistus (EGT) on käesoleva aasta suveks plaaninud Virumaale mitmeid puurimistöid. Täpsemaid selgitusi nende kohta annab Eesti Geoloogiateenistuse maapõueressursside osakonna juhataja Tiit
Kaasik.
Kavandatavatel uurimistöödel on kolm peamist eesmärki: esiteks — varasema uuringuandmestiku kontroll,
teiseks — eeltöö nõukogudeaegse uurimisandmestiku
ning uute puursüdamike uurimisel saadava info kajastamiseks rahvusvaheliselt tunnustatud uurimisstandardite
kohaselt ning kolmandaks — info kogumine fosforiidis
ja selle katendi kivimites leiduvate haruldaste ja hajutatud metallide esinemise kohta. Lõpptulemusena soovitakse saavutada olukord, kus riik teaks, milline ressurss
tema maapõues peitub ning millised on sellega seotud
võimalused ja ohud.
Väljakuulutatud hangete alusel on planeeritud ühe
puuraugu puurimine Uljaste uuringuruumis ning 16
puuraugu puurimine Türisalu ja Kallavere kihistusse.
Uljaste puurimine on hetkel edasi lükatud. Lisaks on
koostamisel uuringuloa taotlus puurimistöödeks 14 uurimispunktis. Puuraukude suurusjärk kokku võiks tulla
35 ringis. 16 loa saanud puurauku asuvad Ida-Virumaal
Toila ja Lüganuse vallas ja Kohtla-Järve linnas ning
Vinni ja Viru-Nigula vallas Lääne-Virumaal. Viru-Nigula vallas asuvad kolm puurauku: Kurna, Kõrkküla ja
Kestla.
Kõik üldgeoloogiliste uurimistööde load on avalikud ja nendega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti
e -teenuse lehel (https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_list&desktop=1017&act=avalik_info&tid=1344).
Üksikud puuraugud ei riku regionaalset põhjaveerežiimi, sest võrreldes veekihi levikuga on puurauk väga
väike. Lisaks on puurimine lühiajaline tegevus ning
peale uuringute lõppemist puuraugud suletakse ja alad
korrastatakse. Puurimisega ei kaasne tolmu ning müra
on võrreldav ehitus- või põllutöömasinate tekitatavaga.
Ühe puuraugu puurimine kestab paar päeva. Puursüdamikud viiakse EGT Arbavere uurimiskeskusesse, kus
geoloogid viivad läbi geofüüsikalised ja -keemilised
uuringud. Niipea, kui on sõlmitud leping puurimistööde
läbiviijaga, edastatakse ka omavalitsustele nende territooriumitel läbiviidavate puurimiste ajakava. Tööd tuleb lõpetada hiljemalt 15. oktoobriks.
Eesti Geoloogiateenistuse veebileht: www.egt.ee
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lates 1. juulist ei ole võimalik Viru-Nigula raamatukogus (Kirikaia 2, Viru-Nigula) tasuda arveid sularahas. Vajadusel saab seda teha sotsiaaltöötaja vahendusel. Sotsiaaltöötaja võtab inimesi vastu
Viru-Nigulas reedeti kella 9–12.
Endiselt saab sularahas arveldada Viru-Nigula vallavalitsuses (Kasemäe 19, Kunda linn).
Vallavalitsuse ﬁnantsosakond

Viru-Nigula valla eelarvest mittetulundusühingutele eraldatud toetused
ÜRITUSTE KORRALDAMISE TOETUSED 2. TAOTLUSVOORUST
MTÜ NIMI

ÜRITUSE NIMI

MTÜ Loome

Aiapäev Rannu pargis
Aino Paju nimeline Lääne-Virumaa
kooliteatrite
algastme festival
Kunda Taekwondo Beach Open
2020
XVI Viru-Nigula
karikasari lauatennises
Teatrifestival
„Serpantin 2020“
Uue „Dekoreerimise
kursuse“ avamine

Kunda Kultuuriselts
Spordiklubi Team Yong
LTK Viru-Nigula
Slaavi ühing Läte
Vanadi Art

TOETUSE
REGISTRI- SUMMA
KOOD
(EUROT)

80414690

MTÜ NIMI

80289380

625

80342832

500

80369245

600

80145310

380

80368441
KOKKU

90
3195

REGISTRIPROJEKTI NIMI
KOOD
LEADER projekt „Külaseltsi akende
Kunda Külaselts parendamine“
80189158
KOKKU

TOETUSE
SUMMA
(EUROT)
597.60
597.60

PROJEKTI NIMI

Aseri Spordiklubi noorte lauatennisevõistkonna toetamine
Rannu parki lauatennise laua
MTÜ Rannu Külaselts
soetamine
MTÜ Loome
Tegevustoetus
Huvihariduse edendamine
MTÜ Dancemar
Viru-Nigula vallas
Tuulepargi mõjualas asuva
Kaja Sander
elamu välisukse vahetus
Kõlarite ja võimenduskomplekti soetamine ja paigaldamiMTÜ Kunda Külaselts
ne seltsimaja väikesesse saali
MTÜ Viru-Nigula moOsalemine Balti Cup-il ja
toklubi
Soome MV-l
Külgkorvimeeskonna osalemiMTÜ Sidecar Racing
ne EVM-l, LVM-l ja MM-il
21. Viru-Nigula rahvajooksu
MTÜ Spordiklubi Running korraldamine
MTÜ Aseri Spordiklubi

PROJEKTIPÕHISED TOETUSED 2. TAOTLUSVOORUST
MTÜ NIMI

1000

VIRU-NIGULA VALLA TOETUSGRUPI
I TAOTLUSVOORUST ERALDATUD TOETUSED
REGISTRIKOOD

TOETUSE
SUMMA
(EUROT)

80061300

1500

80367246
80414690

1080
800

80423499

600

_

492

80189158

405.30

80258149

700

80258497

1000

80343151
KOKKU

612
7189.30
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Aseri Kool
teistmoodi
kooliaastat
lõpetamas

ÕNNITLEME!

Katrin Ostapov,
Aseri Kooli õppejuht

12.

juunil olid maakonna tublimad koolilõpetajad kutsutud Rakvere Teatri terrassile
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL)
tunnustamisüritusele. Kunda ÜG lõpetasid tänavu silmapaistvate tulemustega Kent Kerner ja Karina Jakovleva
(fotol keskel koos vallavanema Einar Vallbaumi ja kooli
direktori Kristi Aroniga). Foto: Ain Liiva.

MÕNE REAGA

Kooli õpetusalased eesmärgid kehtivad ühtemoodi kõigile õpilastele, kuid eesmärgile viivad teed peavad olema nii laiad, et iga õpilane suudaks etteantud suunas
jõuda võimalikult kaugele. Õppetöö individualiseerimine
annab koolile võimaluse toetada õpilasi, kelle vajadusi
tavaõpetus täies ulatuses ei kata. Meie kool tegeleb
pikemat aega süvitsi laste õppimise individualiseerimisega ja otsib selleks tõhusamaid teid.

Õppeaine sisuline raskusaste on traditsiooniliselt
normatiivse
iseloomuga
ja ei ole kõigile õpilastele
jõukohane. Mõne õpilase
taset tuleb kohandada nii,
et nõuded vastaksid õpilase
eeldustele ja võimalustele.
Kohandamine võib toimuda

nii tava- kui eriklassi õpetuse vormis.
Meie oleme üheks teeks
valinud õppimise individuaalse õppekava järgi, et aidata kaasa õpilase
adekvaatse enesehinnangu,
eneseväärikuse ja enesekohaste oskuste kujune-

Kooli lõpuaktus 12. juunil. Klassijuhatajad õp Korjus ja Kaplina.

misele. Tegeleme aktiivselt
tingimuste loomisega sotsiaalsete oskuste kujunemiseks. Aseri Kooli õpetaja
mõistab, et pole ühte üleüldist, kõigile ühtviisi hästi
sobivat metoodikat, ja sellepärast on meie kooli õpetajad metoodiliselt mitmekesised. Meie põhiülesanne
on õpetada lapsi õppima!
See õppeaasta oli eriline.
Õpetajad said üles näidata
oma loovust, loomingulisust ja e-õppe head taset.
I kooliastmes olid peaaegu

kõik tunnid videotunnid.
II ja III kooliastmes lähenesid õpetajad õppekava
täitmisele erinevalt: oli videotunde, palju iseseisvaid
ülesandeid Opiq-keskkonnas, õppekavva sobivate
ﬁlmide vaatamist, online`i
vestlusi. Õpilased ja õpetajad saavutasid hea kontakti
ja seetõttu meie kuuendad
klassid osalesid kõikides
vabariiklikes tasemetöödes,
mis sellel kevadel olid vabatahtlikud. Kahjuks peab
nentima, et meie kool ei

saanud osaleda planeeritud
olümpiaadidel ja võistlustel, aga teeme seda siis
järgmisel õppeaastal.
Üheksandad klassid lõpetavad sellel õppeaastal
põhikooli ilma lõpueksamiteta. Meie kooli vene
osakonna 9. klass otsustas
siiski sooritada eesti keele
kui teise keele lõpueksami,
mis sai teoks Tapal.
Meie koolis lõpetavad
õppeaasta edukalt 66 õpilast 109 õpilasest. Neist 20
lõpetab aasta ainult viite-

ga, ülejäänud 46 hinnetega neljad-viied. Seega on
meie heade õppijate protsent sellel õppeaastal 60,6.
Kahjuks jäävad neli õpilast klassikursust kordama,
neist kolm vanemat (vaatamata tugispetsialistide pingutustele) koolikohustuse
täitmata jätmise pärast ja
üks noorimas kooliastmes
pere soovil.
Ei tea, mida järgmine
õppeaasta toob, aga me
oleme kõigeks valmis.
Meie kooli õpetajad said

distantsõppega väga hästi
hakkama. Paljud meist said
juurde uusi kogemusi ja
on valmis uuteks väljakutseteks. Eriolukord ühendas
meie väikese kooli tõeliseks pereks. Ka koostöö
lapsevanematega sai palju
paremaks.
Õppetööd toetav tegevus
kulges kuni x-päevani e 13.
märtsini ülekooliliselt ja
klassiti ettevõtlikult, peamiselt õppeaastaks tehtud
plaani järgi. Nagu koolielus
ikka – midagi traditsioonilist, vana ja midagi uut.
Kõige suurepärasem uus
oli meie renoveeritud õueterrassiga
koolimajatiib,
kuhu astusime sisse 1. septembril. Sealtpeale oleme
võõrustanud paljusid külalisi (aserlasi ja teisi vallaelanikke, teiste koolide rahvast,
muu hulgas ka septembrikuise ettevõtmise Maale
elama! huvilisi) . Struktuuriuuendusena lahutas vald
koolist lasteaia, nii et sügisest on kool ainult kool.
Kevadine kooliuudis on
kõigil koroonapõhine. 18.
maist alates liikus argipäeviti koolimajas lisaks õpetajatele mitte enam kui kümnekaupa 2+2 režiimis 50-70
õpilast, kellele distantsõpe
oli augud või kehva hinde
tekitanud. Oma uurimistöid,
mis tuli esitada Power Pointis, käisid lihvimas lõpetajad.
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Tänavune lõpukell helises
28. mail Stuudiumis, FBs
virtuaalselt ja see läks korda. Ka I-VIII viimane koolipäev 8. juunil oli online´is
Teams-programmi vahendusel: juhtkond kõneles õpetajate toas, klassid kuulasid,
laulsid ja ütlesid üksteisele
häid suvesoove oma klassi
kohta, enne kui kringlit sööma asuti. 11 eesti ja 4 vene
osakonna õpilase põhikooli
lõpuaktus oli 12. juunil.
Vanaviisi jätkasime sel
õppeaastal
kakskeelsena,
st eesti ja vene osakonnaga
juhtlause all „Ühel meelel
kahes keeles”. Traditsioone jätkasid õpetajate päeva
(õpilasõpetajad), loomakaitsepäeva (annetuse kogumine ja varjupaigakülastusel
üle andmine), isadepäeva
(isad koolis õpetamas), hõimupäeva (soome-ugri tunnid raamatukogus) teemaüritused. Rahuliku jõuluaja
lõi kuuse süütamine nigulapäeval, väikeste jõuluvanaga näidend, 9. klasside
väga hästi korraldatud talvepidu ning igal aastal ilus
muusikakooli ja meie talvehommikukontsert viimasel
vaheajaeelsel päeval. Tavapäraselt käisime programmi
„Lapsed teatrisse!” toel palju linnas teatris ja vaatasime
mõne etenduse oma saalis.
Populaarsed olid ettevõtlikud klassikohvikud, millega koguti raha kevadisteks

välissõitudeks, mis nüüd on
ootel.
Mitmete projektide algatamise ja vedamisega paistsid silma õp Šipilova, L.
Varinurm ja Allikmäe, kes
pälvis vabariigi aastapäeval
ka valla tänukirja.
Varasemast tegusam oli
õpilasesindus, seda nii teematõstatuste kui ettevõtmiste poolest. Aitäh õpetajate
päeva ja helkurinädalate
(üleskutse ja teabematerjal
koridorides, helkurite meisterdamine, helkurikõnd, lõpetaja L. Vastissoni veebiviktoriin) läbiviimise eest!
Meie kolm koolinoort kuuluvad valla noorteparlamendi esimesse kooseisu.
Kool tähistas – nagu riikki - EV 100. juubelit kaks
ja pool aastat ning lõpetas
mitmekesiste ürituste sarja
Tartu rahu kontsertaktusega
31. jaanuaril.
Aseri Koolis tegutsesid
järgmised ringid: õp Varinurme sõnakunsti-, õp Allikmäe kunsti-, õp Ivanova
esteetika-, õp Marjapuu
peotantsu-, õp Orase liiklusja õp Sepa kaitseliiduring,
õp S. Varinurme ansambel
ja solistid ning õp Karja
kooli ajalootuba.
Aseris on väga pikk traditsioon pidada kooli sünnipäeva 14. novembril.
Seekordset, 114. verstaposti
tähistas tavakohane koolipildistamine ning pidulik

teemaüritus, mis oli pühendatud kauaaegsetele koolijuhtidele Elmar-Johannes
Liivile ja Jaan-Ülo Saarele.
Kuna mõlemad olid pillimehed, kes mängisid ning juhatasid-juhtisid Aseri puhkning rahvapilliorkestrit, olid
kohal kohalikud pillimehed
ja tänu Koolikontsertidele
professionaalid, kes n-ö direktorite pillidel mängisid.
Suurt rõõmu tegid direktor
Saare lapsed ja Liivi lapselapsed, kes selle päeva koos
meiega veetsid ja sooje sõnu
ütlesid. Õnnitlemas olid
ka Ivangorodi sõpruskooli
esindus ning mõlemad koduvalla juhid – R. Kutsar ja
E. Vallbaum.
Tänavune aasta on kooli
juubeliaasta, mil tavaliselt
korraldame augustis vilistlaste kokkutuleku. Nagu kodulehelt lugeda, otsustasime
seekordse olude sunnil ära
jätta. Nagu kõigil koolidel,
on ka meie lõpetajad ilma
laanen laiali. Ootame tervemaid aegu, mil maailm
on õppinud selle koroonaga toime tulema ning riigid
söandanud piirid avada.
Kõigile meie kooli õpilastele, lastevanematele ja
õpetajatele päikeselist ja
kuuma suve! Samad soovid ka teistele meie valla
koolidele.
Kohtumiseni 1. septembril, loodetavasti mitte distantsilt!

oli Kundas päris pikk elektrikatkestus, arvutid on üles
öelnud ning mõnda kirja otsime vastastikku siiani taga.

peale keeramisest sõltus,
kuidas osapooled distantsõppele vastu pidasid.

jõudis õpilasteni videosilla
vahendusel. Ärevusega jälgisime valitsuse korraldusi
kogu maikuu vältel, et asuda ettevalmistusi tegema
põhikooli ja gümnaasiumi
lõpuaktusteks.
Põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajatele on aktuste
ajaks planeeritud 19. juuni.
Sel päeval toimuv sõltub
eelkõige eriolukorra tingimuste leevendamisest. Saalitäie publiku ees tunnistuste
üleandmist küll korraldada
pole lubatud, kuid saame
koguneda
vabaõhutseremoonia läbiviimiseks.
Usun, et kunagi varem
pole õppeedukus sõltunud
nii palju lapsevanematest.
Aitäh emadele-isadele ja
teistele lähedastele, kes on
olnud õpilastele toeks ning
aitasid lahendada keerukaid
ülesandeid siis, kui õppimine alles hilistel õhtutundidel
meelde tuli.
Öeldakse, et igast olukorrast on midagi õppida.
Kindlasti väärtustame rohkem inimsuhteid ja ühisüritusi, võimalust vabas õhus
liikuda ja lähedastega kokku
saada.
Lõpetuseks veel nii palju, et minul on isiklikult
hea meel, et John Wyndham oma „Triﬁidide päeva“
üllitades täppi ei pannud.
Ausalt. „Digipöörast kooli“
lugedes de ja vu tunnet tundes on ikkagi oluliselt turvalisem. Päriselt ka.

Pilt on illustratiivne.

Elamusterohket suvepuhkust,
kohtumiseni sügisel!
Seljataha on jäänud järjekordne kooliaasta, vaieldamatult
üks meeldejäävamaid meie kõigi jaoks. Ühiste pingutustega on see jõudnud eduka lõpuni.
Head õpilased, õpetajad, tugispetsialistid ja vanemad,
me kõik võime endi üle südamest uhked olla. Koos oleme loonud ühist tulevikku: kes teadmisi edasi andes, kes
teadmisi kogudes, kes iga päev õppija kõrval seistes, teda
toetades ja suunates.
Digipööre on tänavusel õppeaastal olnud varasemast
jõudsam, muutes õppekeskkonda aina kaasaegsemaks ja
innovaatilisemaks. Talletame saadud kogemused ja võtame need endaga kaasa uude õppeaastasse.
Aitäh kallid õpetajad, kes Te igal koolipäeval olete kujundanud nii oma sõna kui teoga õpilaste tulevikku. Usun,
et kõik õpilased on meile kõigile elus veidike õpetajad.
Teie õpilased, nad on ju iga õpetaja nägu, tema uhkus.
Möödunud õppeaastal on meie ees olnud erinevaid väljakutseid, katsumusi. Võtame neid parimate õppetundidena, mis vormivad areneva inimese isiksust ja valmistavad
ette tulevaseks iseseisvaks eluks. Olen kindel, et õppeaasta tervikuna on pakkunud nii põnevaid väljakutseid, kuid
ka palju siirast rõõmu.
Iga õppeaine, olgu see siis kunst, tööõpetus, matemaatika või füüsika, loob tuleviku jaoks vundamenti. Mida
kindlam on vundament, seda kindlam on tulevik, mida
mööda astume.
Soovin, et meenutaksite möödunud kooliaastat vaid
rõõmsate ja elavate hetkede näol. Olgu nendeks siis mõni
sõbrale visatud vimka või siis koos kaaslastega korraldatud äge üritus.
Nüüd on aeg puhata. Võta aega endale ja ole koos oma
kallite lähedastega.
Mõtleme suvel tagasi möödunud kooliajale. Arutleme
selle üle, mis läks hästi ja kus ehk peaksime rohkem pingutama.
Armas koolipere, leidke aega mõelda ka sellele, kuidas
saaksime üksteist rohkem hoida ja toetada. Kitsaskohti analüüsides ja edusammude üle rõõmu tundes saame
kindlad olla, et oskame ja suudame edaspidi aina tugevamatena erinevatest olukordadest välja tulla.
Tänan Teid kõiki kogu südamest tehtud töö ja nähtud
vaeva eest.
Soovin meile kõigile elamusrohket suvepuhkust ja kohtumiseni sügisel.
Merike Trumm
Viru-Nigula valla haridusjuht

Eriline õppeaasta Kellukese lasteaias
2019/2020. õppeaasta algas
Viru-Nigula valla lasteaedades ühinemisega Viru-Nigula valla lasteaiaks Kelluke.
Alustasime kolme omanäolise lasteaiaga, millest
nüüdseks on kujunenud ühtne Viru-Nigula valla lasteaed Kelluke.
Kuigi kevad tõi meile kriisi näol üllatusi ja katsumusi, saime koostöös lapsevanemate, oma kollektiivi ja
vallavalitsusega hästi hakkama.
Vaatamata kriisile möödus
Kellukese lasteaia õppeaasta läbi sisutiheda õppekava
ja põneva tegevuskava lõbusalt, tegusalt ja ettevõtlikult.
Oli tore aasta.
Omades
ettevõtliku
lasteaia
baasstandardit,
seadsime sel õppeaastal
eesmärgiks robootika ja
IT-vahendite
aktiivsema
kasutamise õppetöös ja ettevõtlikkuse
arendamise,
kujundamaks lastes hoiakut
tahan-teen-suudan. Proge
Tiigri projektiga sai lasteaed soetada uusi vahendeid
õppe- ja robootikategevuste
mitmekesistamiseks.
Virumaa Instituut tunnustas meie maja õpetajaid lastele kodulooteemalise õppematerjali koostamise eest.
Teine meie õppeaasta
eesmärk oli õpetajate ja logopeedi toel hea eesti keele
omandamine.
Sügisel asus Aseri majja
tööle 0,5 ametikohaga eesti keele õpetaja, kes sisustas lastele eesti keele klassi
ning väikesed poisid ja tüd-

rukud said nädalas kaks lisa
eesti keele tegevust.
Kunda majas on lapsed
saanud eesti keele lisaõpet
juba mitu aastat. Kunda
maja logopeed ja Rajaleidja
spetsialistid andsid õpetajatele soovitusi laste õigekeele omandamiseks. Samuti
saime abi Aseri kooli eripedagoogidelt.
Kolmandaks
õppeaasta
eesmärgiks oli planeeritum
ja põnevam õppetegevus
õues.
Kevadel istutasime kastidesse taimi ja külvasime
seemneid, jälgisime putukate tegevust putukate hotellis ja tegime muud põnevat. Osaleme ka üleskutses
„Kõrvitsad loomaaiale“.
Lasteaia õpiõue rajamine
ja õueala korrastamine sai
teoks aktiivsete lasteaiatöötajate ja heade partnerite
koostöös. Õueala sai värsked
värvid, sealhulgas Viru-Nigula triibud, liivakastid uue
liiva ja kiigealused koorepuru. Siinkohal tahaks tänada häid koostööpartnereid:
Martin Allik tõi kaablirullid
aiamööbliks, Lammasmäe
Puhkekeskus istumisalused,
Kaidu Peetso Aseri õuealal
olevad puust seened. Täname ka Juho Põldu ja Elmo
Saaverit Aseri koolist, kes
tegid lasteaiale uued liivakastid ja aiavärava ning valla majanduskeskust, kes on
alati abiks, kui abi palume,
vallavanem Einar Vallbaumi, kes kinkis lastele mänguasju ja õppevahendeid ja
Lauri Sõitjat Viru-Nigula

maja õpikeskkonna rikastamise eest. Oleme kõigile
neile tänulikud ja loodame
hea koostöö jätkumisele.
Häid ideid oleme omavahel jaganud ja nii toimus
sügisel kõikides lasteaia
majades
tervisemaraton,
millest said osa võtta lapsed
koos lapsevanemaga. Koolivalmidusmäng, mis on seni
pakkunud põnevust Kunda
lasteaia kooliminejatele, toimus kevadel ka Aseris, kus
see oli huvitav nii lastele kui
ka õpetajatele.
Oleme korraldanud ka
ühiseid üritusi. Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel
Aseris osalesid Viru-Nigula lapsed. Kundas tähistati
vastlapäeva koos Aseri maja
lastega. Aseri lasteaia õpetajad korraldasid Kellukese
lastele põneva õues õppimise ürituse „Jäljed lumel“.
Kahjuks lund küll ei olnud,
küll aga oli jälgi, mida tuvastada, ning põnevates
mängudes said lapsed teadmisi loodusesse jäetud jälgedest. Kõikides Kellukese
majades toimus ka jäätmeteemaline üritus „Hoiame
planeeti“.
Kahjuks jäid kriisiolukorra tõttu toimumata maakondlik
mereteemaline
folklooripidu ja laste peotantsuvõistlus, kuid esimesel võimalusel toimuvad
need kindlasti.
Kolme maja õpetajatega
alustasime
õpetajalt-õpetajale koolitussarja, mille
käigus jagasime omavahel
teadmisi ja ideid robootika

ja IT-vahendite kasutamise ja õppetöösse lõimimise
kohta. Juhtimisse kaasasime
töörühmad, kuhu kuulusid
pedagoogid igast majast.
Sügisel võtsime vastu Moldova õpetajad, kes külastasid kõiki Kellukese maju.
Tutvusime nende tegemistega ja tutvustasime oma
tegemisi.
Ühiselt tähistasime jõule
Arkna mõisa juustukeldris.
Õppeaasta
lõpetasime
sportliku üritusega – läbisime ühiselt seiklusorienteerumise raja Viru-Nigulas,
millele järgnes piknik Viru-Nigula lasteaia hoovis.
Viru-Nigula valla lasteaia
Kelluke lõpetas sel kevadel
51 last. Ka lõpupeod olid sel
aastal mõjutatud kriisiolukorrast. Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi
järgides oleme oma peod
korraldanud kas ilma lapsevanemateta või vähendatud
külaliste arvuga õues.
Möödunud õppeaasta oli
Viru-Nigula valla lasteaiale
Kelluke meeldejääv ja näidanud, et saame üheskoos
hakkama igas olukorras.
Tänan kõiki töötajaid,
lapsevanemaid ja koostööpartnereid, soovin kõigile
ilusat suve. Puhake, koguge
energiat, et uuel õppeaastal
alustada rõõmsalt ja teotahteliselt.
Tatjana Vallaste
Lasteaia Kelluke direktor

Digipöörane kool

K

ui me kõik koos 1.
septembril
ühise
eesmärgi poole teele
asusime, ei osanud arvatagi,
et viimane veerand kujuneb
digipööraseks. Usun, et ka
riiklikult polnud nii äärmuslikku haridusrevolutsiooni
ette nähtud. Kes on lugenud
Ilmar Tomuski raamatut
„Digipöörane kool“, teab,
et see humoorikas-irooniline teos on oma ajast täpselt
viis aastat ees, kuid võtab
tabavalt kokku distantsõppe
võlu ja valu. Raamatu digipööre toimub küll valdavalt direktori pealetükkival
sunnil, erinevalt praegusest
– pandeemia poolt tingitust.
Nii võtsingi sirvimise uuesti
ette, et kontrollida, kas minu
mälupildid ei peta.
VÄLJAKUTSE NR 1: KÄEKIRJA DEŠIFREERIMINE
„Näiteks minu tahvlis on
umbes sada erinevat käekirja, üks ilusam kui teine.
Mulle isiklikult meeldib Times New Roman, aga Verdana ja Arial on ka täiesti
korralikud käekirjad, kuigi
natuke liiga tavalised. Kas
te saate aru, et just selliste
seadmete kasutamine annab
meie lastele palju rohkem
võimalusi oma isikupära
arendamiseks? Lapsel endal on ju ainult üks käekiri,
aga arvutil, mõelge vaid, on
neid vähemalt sada.“ (Tomusk 2015: 42)
Käekirja näide sai siia toodud illustreerimaks, et arvu-

ti on võimalus ja vahend ka
neile, kes käeliselt nõrgemad. Aasta-aastalt suureneb
õpilaste arv, kelle käekirja
arusaadavus ja kirjutamistempo ei võimalda kaasõpilastega sammu pidada.
Eksamil on arvutiga trükkimine ühe eritingimusena
juba kasutusel, ehk oleks
aeg seda ka igapäevases
koolielus rakendada? Seda
muidugi eeldusel, et käeliseks tegevuseks on kirjutamisele sobivaid alternatiive.
Olgem ausad, digiõpe ei
sobi kõigile, kuid on õpilasi,
kellele kodus õppimine on
ainsaks võimaluseks. Distantsilt õpiülesannete täitmine sobib näiteks õpilasele,
kellel on raskusi sotsiaalsete
suhetega. Praegune kogemus on näidanud, et isolatsioonis saavad nad keskenduda rohkem õppimisele
ning ei pea mõtlema, kuidas
kaasõpilastest tulenevatele
pingetele vastu pidada. Loodan, et distantsõppe korraldamise kogemusest sünnib
haridusvaldkonna õigusloome, mis võimaldab nõrga
pingetaluvusega haridusliku
erivajadusega õpilasele osalist e-õpet.
VÄLJAKUTSE NR 2:
DIGILOODERDAMINE
VÕI DIGITÕRGE?
„Nüüd aga ei saanud nad
neid kuidagi õppimise juurest ära. Isegi siis, kui uneaeg oli ammu käes, väitsid
lapsed, et nad peavad õppi-

ma ja selleks tuleb süle- või
tahvelarvuti või nutitelefon
igal juhul ka voodisse kaasa
võtta. Ikka selleks, et veel
enne uinumist teki all matemaatika, füüsika või inglise keele harjutusi teha. …
Muutunud olid ka koduste
ülesannete tegemata jätmise põhjused. Kui varem aeti
kõik unustamise kaela, siis
nüüd olid põhjused digitaalsed. Nii läks mõnel internet
just siis ära, kui ta kodust
ülesannet tegema hakkas,
teine ei saanud mingil arusaamatul põhjusel eKooli sisse logida ja koduseid
ülesandeid vaadata. Kolmandal läks elekter ära ning
arvuti jäi just siis seisma,
kui ta kodutöid tegi, neljas
oli oma töö küll õpetajale
ära saatnud, aga kuri arvutiviirus oli selle tee peal ära
kustutanud, nii et õpetajani
töö ei jõudnudki.“ (Tomusk
2015: 121-124)
Kontaktõppe üheks eeliseks on kindlasti klassi
näost näkku juhtimine. Õpetaja saab kohapeal hinnata,
kui palju õpilane on tunnis
panustanud, samuti on tal
ülevaade tekkinud objektiivsetest takistustest.
Distantsõppes on lood teisiti. Kõik ülal viidatud koduste tööde tegemata jätmise põhjused on viimase kahe
kuu jooksul päriselt ka juhtunud. Internet pole suurele
koormusele vastu pidanud,
eKool on kahel esmaspäeval
umbe jooksnud, ühel päeval

VÄLJAKUTSE NR 3:
PÖÖRETE MAHA
VÕTMINE
„Vahest oleks mõistlik ikkagi natuke pöördeid maha
võtta. Me alustasime õppeaasta alguses kõva spurdiga,
kuid ei arvestanud sellega,
et läbi on vaja joosta terve
maraton, aga joosta ei oska
meist ju õigupoolest mitte
keegi.“ „Võtame pöördeid
maha ja hakkame treenima.
Ja esimese asjana teeme
endale selgeks, mis asi see
digiõpe tegelikult on.“ (Tomusk 2015: 173)
Distantsõppele üleminekust teavitati koole täpselt
üks tööpäev enne rakendamist. Jõudsime jagada kiiruga õpilastele kätte kõik
koolis hoiul olevad õppevahendid ja anda korralduse
koju jääda, sinna juurde veel
lubaduse eKooli vahendusel
lisainfot anda. Tegime töökoosoleku, kus panime paika esimesed sammud ning
kaks päeva hiljem olime digiõppes. Kogu selle perioodi vältel oleme saanud korraldusi ümberkorraldusteks
ja kui see pole muud õpetanud, siis tühjast tüli mitte
tegema kindlasti.
Kõige raskem kogu distantsõppe vältel ongi olnud
distants kui nähtus – kõik
osapooled olid kodudes
üksi. Meil ei olnud kohtumisi samas ajas ja ruumis,
et hinnata kuhjunud pingeid
ja neid enne kulminatsiooni maha võtta. Õigel hetkel
pöörete mahavõtmisest või

VÄLJAKUTSE NR 4:
VIDEOSILLAGA (LÕPU)
AKTUSED EHK PAREM
VARBLANE PEOS,
KUI TUVI KATUSEL
„…Minu arust oleks päris
tore, kui me ei peaks piduliku aktuse ajal enam vanamoodi ühte umbsesse ruumi
kogunema, kus ühed laulavad ja teised plaksutavad.
Internetis saavad kõik olla
esinejad, igaüks võib oma
väikese klipi üles panna ja
kõik, kes tahavad, võivad
seda vaadata. Ning igaüks
võib aktusest osa võtta seal,
kus ta parasjagu on, olgu
siis tunnis, kodus või kas
või bussis, tänapäeva tehnika annab selleks suurepärased võimalused. …Ning
aktusest saate osa võtta just
siis, kui see teile kõige paremini sobib, sest terve aktus
on internetis olemas ja te
võite seda vaadata kas või
öösel kell kolm.“ (Tomusk
2015: 34-36)
Kuigi raamatus näeb sealne direktor videosillaga aktuses suurepärast võimalust,
kaalusime meie digivõimaluste appi võtmist olude sunnil. Igal kümnel juhul eelistame õpilastega näost näkku
kohtumist ning suures saalis
oma kooli laulu üheslaulmisest tekkivat tunnet isolatsioonis viibimisele.
Reaalsus on aga teine. 5.
juunil ei saanud me koguneda kooli aulasse, et koos
pidulikult
suvevaheajale
minna. Koguneti klassijuhatajatega väiksemateks koosviibimisteks ning tervitus

*Ilmar Tomuski „Digipöörane kool“ ilmus 2015.
aastal.
Kristi Aron
Kunda Ühisgümnaasiumi direktor
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Tule seiklema nutiorienteerumise radadele!
Seiklusorienteerumise
populaarsus kasvab kiiresti

18 .

Fotokonkursi eesmärk on jäädvustada Lääne-Virumaa
loodust, üritusi, inimesi ja objekte, mille tulemusena tekib fotopank ning maakonna kinkeraamat.
Fotokonkursile saab töid esitada kolmes kategoorias:
inimesed ja üritused; loodus ning Euroopa Liidu fondide
abil elluviidud projektid.
Iga kategooria võitjale on auhinnaks rahaline preemia
summas 300 eurot.
Võistlusfotod tuleb saata aadressile fotokonkurss@
virol.ee kuni 30. oktoobrini 2020. Fotod peavad olema
tehtud Lääne-Virumaal.
Fotokonkursi kohta loe täiendavat infot Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu kodulehelt https://www.virol.ee/fotokonkurss
Fotokonkurssi korraldavad Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit ja Europe Direct teabekeskus Lääne-Virumaa.

mail alguse saanud omavalitsuste nutiorienteerumise koostööprojekt käivitus aktiivselt.
Esimestel nädalatel võtsid inimesed erinevaid
sihte ja läbisid radu vastavalt võimalustele. 7. juuni seisuga
oli aktiivseid orienteerujaid registreerunud 236. Radu oli läbitud kokku juba 1243 korda, mis teeb keskmiselt 5,3 rada
kasutaja kohta.
Tublimad on tänaseks läbinud juba kümme või koguni
15 rada ning nende abil keskmine osalus tõusebki. Tean, et
meie vallast on väga paljud aktiivsed seltskonnad näidanud
eeskuju ja võtnud ette pikad sõidud ka maakonnast välja.
Rõõmustan selle üle, et tehtud töö ja vaev on ära tasunud
– meie inimesed liiguvad aktiivselt ning näitavad teistele
eeskuju. Aktiivne tagasiside sotsiaalmeedia vahendusel on
kindlasti aidanud kaasa osalejate kasvule.
Kõige enam on aktiivseid kasutajaid hetkel Rakvere linnas
(42), teisena Viru-Nigula (37) ja kolmandana Väike-Maarja
(30) vallas. Siinkohal utsitan meie valla inimesi veelgi rohkem seiklusradu avastama ning kindlasti ootame lisaks uusi
seiklejaid, et selles arvestuses Rakvere linnale järele jõuda!
Radade läbimiselt on kõige populaarsem Rakvere linna
rada (126 läbimist), mis on ka linna elanikkonda arvestades
loogiline tulemus. Kunda linn on selles arvestuses 73 läbimisega tublil neljandal ja Viru-Nigula 64 korraga tihedas
konkurentsis 9. kohal.
Soolise statistika võrdluses paistavad silma naised, keda
on 2/3 osalejatest (naised 156 vs mehed 80). Vanusegruppidest on kõige aktiivsemad 35-49- ja 20-34-aastased osalejad.
Täpne statistika ja ülevaade uueneb iganädalaselt ning on
avalikult kättesaadav kõikidele kasutajatele veebiaadressil
mobo.osport.ee/eri/etov2020.
Ainar Sepnik
spordijuht

Orienteerumine tekitab hasarti

Fotonäitus Viru-Nigula raamatukogus

Alates 9. juunist on Viru-Nigula raamatukogus võimalik imetleda Birgit Vaarandi fotonäitust „Mitmepalgeline
meri“.
Birgit on fotograaﬁaga tegelenud lapsest saati, kuid tõsisemalt viimase kümne aasta jooksul.
2015. aastal võitis ta Looduse Aasta Foto konkursi
mustvalge loodusfoto kategooria peaauhinna – tantsiva
hundi skulptuuri.
2016. aastalgi pälvis üks tema fotodest Looduse Aasta
Foto konkursi žürii tunnustuse.
Näitust ajendas teda tegema armastus mere avaruse ja
mitmepalgelisuse vastu, mis on võrsunud pikkadest mere
ääres veedetud suvedest.
Näitusel olevad pildid on üles võetud vahemikus
2014 – 2019 erinevatel aastaaegadel ja neid on võimalik
ka endale päriseks osta.

O

len Naiskodukaitse liige ning suurem huvi orienteerumise vastu sai alguse tänu sel kevadel Viru Maleva
korraldatud orienteerumisvõistlusele, kus osalesime kogu perega. Vahetult enne võistluse viimast etappi tuli

info ka omavalitsuste ühisprojektina toimuva seiklusorienteerumise kohta. Pikalt mõtlemata asusime kohe, kui rajad
avati, seiklema. Alustasime kodukandist ning mida aeg edasi, seda kaugemaid maakonnasiseseid radu läbisime. Peagi saime aru, et hasart on meie üle võimust võtnud ning ka
maakonnavälised rajad tuleb läbi käia. Tänaseks, kolm nädalat pärast radade avamist, oleme läbinud kümme KOV-i
12-st ja 16 rada 23-st, eesmärk on kuu lõpuks kõik 12 KOV-i
ja 23 rada läbida.
Enamik vabu õhtuid ja nädalavahetusi on meie seltskonnal nüüdseks seikluslikuks kujunenud – ajame rahva kokku
ja otsime järgmise raja, kuhu orienteeruma minna. Ilm ei ole
siinkohal mingiks takistuseks, oleme saanud nautida imelist
sooja kevadet, teisalt oleme ka paduvihmas paljajalu maanteid ja metsaradu läbinud. Orienteerudes kogeme tihtipeale erinevaid emotsioone – naeru, rõõmu, uhkust, segadust,
kurnatust, motiveeritust, kuid lõpuks oleme alati rõõmsad
ja rahulolevad, et järjekordne rada on seljatatud! Tänaseks
on orienteerumiskott vankri alla alati pakitud: veepudel,
plaastrid, küpsised ootamatult pikkadest radadeks, mänguasjad laste lõbustamiseks. Seiklusorienteerumine ei ole
meie jaoks olnud pelgalt tempokas raja läbimine, vaid see
on andnud meile võimaluse veeta aega enda jaoks oluliste
inimeste seltsis, õppida tundma oma Eestimaad, nähes selle
kauneid paiku ning raskel ajal toetada kohalikku ettevõtlust.
Kairi Laubholts
Viru-Nigula valla elanik

Vallavalitsuse meeskond
veetis pärastlõuna sportlikult

V

iru-Nigula vallavalitsuse meeskond otsustas teha
sportliku pärastlõuna ja läbis Kunda linna seiklusorienteerumise raja. Orienteerumisrajad on suurepärane võimalus kolleegidega ühiseks ettevõtmiseks ja liikumiseks! Värske õhk, meeskonnatöö ja positiivsed emotsioonid on garanteeritud!
Suvised ilmad ja sumedad õhtud on ideaalsed õues liikumiseks ning miks mitte orienteerumisradade avastamiseks.
Võta oma pere, sõbrad või kolleegid ühes ning asuge seiklusradu uudistama!
Liis Krigul
avalike suhete spetsialist

Viru-Nigula jalgpallivõistkond
alustas Rahvaliiga mängudega

K

äesoleval suvel otsustasime
hakata
mängima jalgpalli
rahvaliigas uue võistkonnaga. Täpsemalt Coolbeti
B-tasandi liigas, kus osaleb
kokku 41 võistkonda.
Juba varasemalt mõttes
olnud idee sai sel aastal
teostatud. Võistkonna esindaja ja kaptenina on minu
suurim rõõm see, et võistkond on kokku pandud meie
enda mängijatest, kes on
pärit Kundast, Viru-Nigulast ja Aserist. Meie enda
poisid vanuses 16-50 eluaastat. Mõni ehk mitte enam
nii poiss, aga siiski väärikas
täiendus!
Meie 5-liikmelise alagrupi vastased on kaugelt ning
see tähendab nelja pikemat
sõitu Karksi-Nuiasse, Põltsamaale, Viljandisse ja Elvasse. Esimene mängupäev
algas Aserist väljasõiduga
kell 13 ning tagasi jõuti õhtul kell 23. Tõsine tööpäev
enda vaba aja arvelt, selleks
et valla eest väljas olla ja
sportimisest rõõmu tunda.
Esimene mäng sai peetud 7. juunil Karksi-Nuias
kohaliku FC Mulgi vastu,
kellelt tuli vastu võtta protokolli järgi üsna suur kaotus
ehk 6 : 1. Meie vastaseks oli
väga hästi kokku mänginud
võistkond, kellest mitmed
mängijad on varasemalt
kõrgliiga tasemel pallinud.
Meie võistkonnas nägi osa
poisse uusi mängijaid esma-

kordselt ning kokkumäng
võtab veel aega. Soovime
võistkonnas anda võimalust
ka noorematele poistele, et
nad saaksid esimesed kogemused meeste vastu mängimises.
Esimese mängu teisel
poolajal suutsime enda
mängu parandada ning nõrku kohti tugevdada. Vastase
tugevuse vastu me kahjuks
ei saanud. Omasime mängu
jooksul mitmeid häid väravavõimalusi ning 72. minutil õnnestus võistkonna kaptenil kauglöögist auvärav
ära vormistada. Loodame, et
koduväljakul tulevad fännid
appi ning suudame FC Mulgi vastu oluliselt paremini
mängida.
Esimene pikem sõit ja
mäng andis meile hea ülevaate, kus on nõrgad kohad
ning infot, millistel noortel
„pea juba kannab“. Võistkonna põhikoosseis baseerub peamiselt Viru-Nigula
endistel mängijatel, kes on
täna vanuses 30+. Nendele
pakkusid väga arvestavat
abi Kunda ja Aseri noored
vanuses 16-20 aastat.
Järgmine mäng toimub
juba 14. juunil Põltsamaal,
kui vastamisi minnakse FC
Rõngu võistkonnaga. Sellest mängust kirjutame juba
järgmisel korral…
Ainar Sepnik
spordijuht

Põhjaranniku suvelaat

Toimub 05.07.2020 Viru-Nigula vallas Rannu
külas Rannu pargis, Tallinn-Narva maantee 127 km
Rakverest tulles paremat kätt.
Kellaaeg: 9–15
Laadale on oodatud kauplejad toiduainete, talutoodangu, käsitöö, vanavara ja muu kaubaga.
Oodatud on ka talud, kes soovivad tutvustada oma
loomi. Loomade tutvustajatelt kohamaksu ei võeta.
Kauplejate registreerimine:
arno.kodu@mail.ee telefon 503 0845;
ulleleillepea@hot.ee telefon 5662 1985
Korraldajateks on MTÜ Rannu Külaselts ja MTÜ
Kõrtsialuse Küla Selts
Täiendav info: www.laadakalender.ee
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Siseturismi suvi 2020 – avastamist väärt Viru-Nigula vald

K

oroonakriis ei ole
puutumata jätnud vist
ainsatki
valdkonda
ning eriti tugevalt on see
mõjutanud just turismisektorit. Vaadates asja positiivset
külge, on kriis kindlasti turu
puhastumise ning ärimudelite ümbervaatamise aeg. Inimeste tarbimisharjumused
on muutumas ning pakkujad
peavad olema võimalikult
paindlikud ja reageerima
turu muutustele. Sellel aastal otsivad eestlased masside
vältimiseks suurte spaahotellide kõrval üles ka väiksemad kohad ja turismitalud.
Hinda lähevad väiksemad
puhkemajad ning kohalikud
võimalused aktiivse puhkuse
veetmiseks meie kaunis looduses.
PIIRID ON LAHTI,
KUID VÄLISMAALE
REISIMA EI RUTATA

Euroopa Liidu piirid on lahti, reisida tohib, kuid paljud
inimestest lihtsalt ei julge
või ei taha välismaale reisida. Lisaks ei pruugi välisreis
kujuneda erinevates riikides
kehtestatud piiranguid arvestades just selliseks elamuseks, nagu soovitud. See
on siseturismile suur võimalus.
Arvestades ülemaailmset
koroonakriisi, võtab välismaiste turistide uuesti liikuma hakkamine aega. Inimesed on ettevaatlikumad,
teevad tõenäoliselt lühemaid
riigisiseseid reise ja ühepäevaseid matku. Pole võimatu,
et leitakse uuesti üles telkimiskohad ja teised privaatsemad kämpingu- ja telkimisplatsid.
Vaatamata keerulisele ajale usuvad turismiettevõtjad,
et suvi tuleb küll teistmoodi, kuid edukas. Vesteldes
kohalike ettevõtjatega jääb
kõlama lootus heale turismisuvele. Kõik panused pannakse kohalikele. Eriolukorra tõttu on selleks hooajaks
valmistatud pikalt ja põhjalikult. Vahepealne vaikelu
on ettevõtjatele andnud võimaluse teha remonti või viia
elu muid seni pooleli olnud
projekte. See näitab, et usk
ja lootus koroonakriisi kiuste heale turismisuvele ei ole
veel kadunud.
Elamusteenused,
nagu
loodusturism, kultuuriturism
ja aktiivse puhkuse teenused, lähevad sel suvel eriti
hinda.
Turismiettevõtjad
näevad vaeva, et pakkuda
kohalikule turistile põnevat
vaheldust pärast pikalt kodus veedetud aega. Pingutatakse selle nime, et kohalik
turist lahkub siit
positiivsete
elamuste ja
emotsioo-

nidega ning leiab tee tagasi.
TURISMIETTEVÕTJAD
KOHANEVAD MUUTUSTEGA

Viru-Nigula vallas tegutseva
Lammasmäe Puhkekeskuse
peremehe Meelis Parijõgi
sõnul on hooaja algus olnud
rahulik. „Suuremad broneeringud tühistati koroonakriisi alguses, kuid hakkavad
vaikselt taastuma. Paljud
ettevõtted on oma suvepäevad, üritused või seminarid
ära jätnud või järgmisesse
aastasse lükanud. Reklaami pole me pidanud kunagi
tegelikult tegema, sest hooajaks on enamik broneeringuid juba varakult tehtud,“
rääkis Parijõgi.
Täna peab kohanema uue
olukorraga. „Keskendume
hetkel rohkem väiksemate gruppide ja erakliendi
pakkumistele. Üks muutus
on see, et inimesed tulevad
seiklusi otsima väiksemate
seltskondade ja peredega.
Meie meeskond on kohal iga
päev kindlasti kella 8-17 ja
vajadusel kauemgi ning valmis soovijatele elamusi pakkuma,“ ütles Parijõgi.
Lammasmäel on aktiivse
puhkuse veetmise võimalusi
nii vee peal kui maismaal.
Jätkuvalt on populaarsed traditsioonilised kanuumatkad,
mida pakutakse ka väiksematele gruppidele ja mida
saab kombineerida autosafariga. „Kunda jõe ürgorg on
üks müstiline paik, mille
kärestikud pakuvad tõelist
elamust ja adrenaliini ka
seiklusjanulisematele külastajale. Kunda jõgi on tänu
oma kiirele voolule ja suurveele üks parimaid kanuutamiseks Eestis. Lisaks sellele
on puhkekeskuse uuemateks
võimalusteks ATV- ja fatbike-matkad: iga seltskond
saab valida just enda soovitud pikkuse- ja raskusastmega matka. Matkal saab
tutvuda ümberkaudsete huvitavate paikadega (soojärved ja rabad, lehisepuistu,
paekivikarjäär, turbaväljad,
metsarajad). Pärast tegusat
päeva saavad soovijad kosutada end erinevate sauna- ja
kümblusmõnudega.
Üks uus ja eriline lahendus
on telksaun, mida on mugav matkadele kaasa võtta.
„Telksaun on mobiilne ja
seda saab püsti panna just
sinna, kuhu soovitakse. Saun
läheb kiirelt soojaks ning ei
jää kindlasti alla traditsioonilisele leilisaunale ning mis
kõige tähtsam – elamus on
garanteeritud,“ rääkis Parijõgi.
Juulikuus on põhjust Lammasmäele
vabaõhuetendust
nautima
tulla. 20.23. juulini
etendub

seal Sven Nordqvisti fantaasiarohkel ja lõbusal lool
põhinev muusikaline koguperelavastus „Pettsoni ja
Finduse Rebasejaht”. Piletid
ja lisainfo piletilevist.
Rohkem infot Lammasmäe Puhkekeskuse võimaluste kohta: www.lammasmae.ee
MEREVAATEGA PUHKEKESKUS VALLA PIIRIL

Mereoja on täiesti uus ja
tänapäeva nõuetele vastav
puhkekeskus, mis asub Tallinna-Narva maantee kõige
kaunima vaatega Kõrkküla
lõigul. Karavanide ja telkidega reisijatele on täiesti
uues ja tänapäevases kämpingus spetsiaalsed murukatte ning elektriühendusega
puhkealad. Majutusvõimalusteks on kas uued ja modernsed kämpingmajad või
glamuursed telkmajad ehk
glampingud, mis mahutavad
neli inimest. Lastele on kämpingus eraldi ala, kus on lustimiseks suur mänguväljak.
Lisaks merele pakub külastajatele lõõgastust leilisaun.
Mereoja Kämpingu perenaise Aive Liivaste sõnul
on see hooaeg nende jaoks
põhimõtteliselt hukas. „Eriti
nukker on, et sellest suvest
pidi saama meie esimene päris hooaeg. Oleme viimased
kümme aastat panustanud
kõik oma jõuvarud siia ning
ei osanud uneski näha, et
esimese täishooaja eel meid
selline tagasilöök tabab,“ sõnas ta.
Mereoja peamisteks klientideks on karavanide ja telkidega reisijad ning matkajad,
kes otsivad mõnusat ja rahulikku peatumispaika kaunis
looduses. „Meie eeliseks on
looduskaunis privaatne asukoht, oma liivarand, merekohin ja linnulaul – siin on
ideaalne koht vaikseks puhkuseks ning välisturist oskab
seda hinnata,“ rõõmustas perenaine.
Naise sõnul oli eelmisel
aastal oli kämping samal
ajal juba saksa turiste täis.
„Meie kliendid on peamiselt Saksamaalt, Belgiast,
Hollandist ja Austriast. Eesti
turist moodustab 35% kogu
külastajatest ning kindlasti
me nendest ära ei ela. Lisaks sellele on kohalik turist
väga ilmatundlik. Kui vihma
sajab, hakatakse massiliselt
broneeringuid tühistama,“
selgitas ta ning lisas, et välisturist on turvalisem: tuleb iga
ilmaga ning peatub pikemalt.
Samas on need vähesed Eesti
pered, kes siia karavanidega
tulevad, väga toredad ning
üldjuhul tulevad ka tagasi.
Vaata rohkem: https://mereoja.eu/.
PRIVAATNE PELGUPAIK
MAHUS

Mahu rannaääres privaatset Karineeme Puhkemaja
pidav Mati Saarend ei lase
saabunud koroonaviirusest
ennast heidutada. „Jah, välismaalased ütlesid kõik
broneeringud viiruse saabudes üles ning aprill ja mai
olid väga vaiksed. Praegu-

seks on broneeringud taastunud meie oma kohalike
turistidega. Pool juunit ja
terve juuli on juba põhimõtteliselt täis. Augustis leiab
veel vabu nädalavahetusi
puhkuse broneerimiseks,“
rääkis peremees.
Mehe sõnul erinevad välismaalased kohalikest turistidest oma harjumuste poolest.
„Välisturistid teevad oma
broneeringud pikemalt ette
ja tulevad kauemaks. Eestlased armastavad teha äkkbroneeringuid. Viimasel ajal on
juba trendiks saanud, et paar
tundi helistatakse ette, uuritakse saadavust ja juba sõidetakse. Sellisel juhul tuleb
kiiresti reageerida,“ selgitas
Saarend.
„Mina võtan praegust olukorda rahulikult, sest puhkemaja pean ma hobikorras.
See viirusepaanika minu
elukvaliteeti ei muuda. Vahepealset vaiksemat aega kasutas peremees puhkemajas
nokitsedes ja remonti tehes.
„Näiteks alustasin vana garaaži asemele uue toa ehitusega. Igal aastal tuleb ikka
midagi kõpitseda või uut välja mõelda. Ka praegu valmib
üks uus tuba vana garaaži
asemele, mida siin vaikselt
nokitsemas käin.“ Koroona
on mul ka puhkemajas olemas. Eks ikka see mäng, mis
nüüd sellenimelise viiruse
tõttu taas populaarsust kogub,“ naljatleb Saarend.
Karineeme Puhkemaja on
ideaalne pelgupaik linnakärast põgenemiseks. Metsaga
ümbritsetud
puhkemajast
avaneb lummav vaade Läänemerele. See on ideaalne
peatumispaik neile, kes soovivad ümbritseva loodusega
jalgsi või jalgrattaga tutvuda.
Puhkemaja mahutab ka
suuremaid seltskondi.
Rohkem infot: https://
www.facebook.com/karineemepuhkemaja
Samuti Mahus paikneva
Kuuseoksa Puhkemaja peremehe Kalmer Selge sõnul
tühistati enamik broneeringud koroonakriisi alguses ära ja just välisturistide
poolt. „See on ka mõistetav, sest teadmatus tuleviku
ees valitses meid kõiki. Ma
ise arvan, et enne augustit
välisturiste ei tule. Praegu
jääb lootus siseturismile,
kuid arvestades broneeringuid oleksin pigem oodanud
suuremat huvi. Kahjuks on
sellel aastal olnud ka ilmad
pigem kehvad – polnud lund
ega sooja ja inimesed liikusid vähem. Loodame väga,
et ilmad lähevad paremaks
ja kuna välisreise pigem
ette ei võeta, siis leitakse
ka meie puhkemaja üles,“
selgitas Selge ning lisas, et
see viirus tuleb pigem kasuks kui kahjuks ja inimesed hakkavad jälle hindama
lihtsaid asju ja võtavad elu
rahulikult ja mõistlikult.
Kuuseoksa
puhkemaja
mahutab kuni kuus külalist.
Majas on avar saunaruum
ning kõik vajalik mugavaks
külastuseks.
Privaatses
hoovis on oma mänguväljak ja lõkkeplats. Mereni on

4 km.
Rohkem
infot puhkemaja kohta:
w w w. k u u seoksa.ee/
SEIKLUSTEROHKE
PUHKUS
LONTOVAS

Kunda külje
all jõe kaldal Lontovas asuvat
samanimelist
seiklusparki
ja puhkekeskust pidava
Revo
Koha
sõnul on nende
tipphooajaks kevad-suvi
ning peamiseks
kliendiks aktiivset
elustiili ja looduses
liikumist hindavad eestimaalased. Lontova puhkekeskus ja seikluspark sobib
lõõgastavaks puhkuseks nii
peredele kui ka sõpradele: siin saab avada mõnusa
maakontori ja end proovile
panna seikluspargi radadel.
„Kriisi alguses tühistati
palju broneeringuid, kuid
kohe kui ilmad veidikenegi
ilusamaks läksid, olid külastajad kohal nii seikluspargis
kui ka Blücheri kohvikus,“
rääkis Koha. Mehe sõnul
on koroonakriis esmajoones mõjutanud puhkemaja
käekäiku. „Eelmisel aastal
valminud puhkemaja, mis
võõrustab esmajoones eraklientide üritusi: koosolekuid,
seminare, meeskonnaüritusi
ning vähesel määral ka suuremaid perekondlikke üritusi, seisis märtsis ja aprillis
suletuna. Nüüdseks oleme
taas saanud broneeringuid
nii ürituste läbiviimiseks kui
ka majutuseks,“ oli ta positiivne.
Lontova puhkekeskus on
selleks aastaks välja töötanud puhkusepaketid, mis on
esmajoones suunatud peredele ja linlastele, kes sooviksid suvel puhata looduses.
„Pakett sisaldab kõiki meie
poolt pakutavaid võimalusi:
seiklus seikluspargi radadel, kõhukinnitus või väike
maius Blücheri kohvikus,
ööbimine koos saunamõnudega puhkemajas,“ selgitas
Koha ning lisas, et loomulikult on nad avatud ka väiksemate perekondlike sündmuste, ettevõtete seminaride
või meeskonnaürituste korraldamiseks.
Lontova puhkemaja uued
rajatised võimaldavad seltskondlikke üritusi korraldada
ka väljaspool siseruume –
meie maalilise looduse keskel. „Kui juba eelmisel aastal
said külalised nautida õues
paikneva kümblustünni mõnusid, siis selleks aastaks on
valminud lisaks ka grillkoda
ning väliterrass,“ selgitas ta.
Tutvu Lontova puhkusepakettidega: www.lontova.ee
KÕRTSIALUSE
KÜLASTUSKESKUS

Kõrtsialusel, päris Tallinn-Narva maantee ääres

asub
külastuskeskus. Tegemist ei
ole siiski keskusega igapäevaste tegevuste mõttes, vaid
pigem seltsimajaga, kus kogukond saab aeg-ajalt kokku, et üheskoos midagi teha.
Peod ja talgud on iga-aastased, kuigi eriolukord seekord „Teeme ära“ talguid
korraldada ei lubanud, aga
vaatamata sellele kõik leidsid siiski koha, kus pisut toimetada.
Kõrtsialusel tegutseb ettevõte R.K. Riikal OÜ, kindlasti tuntuma nimega Jäägri
Grill. Pakutakse igapäevaselt
toitlustust, oodatakse huvilisi seminaridele, sünnipäevi
ja teisi üritusi korraldama.
Samuti majutatakse soovijaid.
Jäägri Grilli peremehe
Kalle Kohveri sõnul broneeringud kriisi ajal tõesti
tühistati ning toitlustuskoht
oli 1,5 kuud suletud. Aga
ehitusturist õnneks ei jätnud
neid ka kriisi ajal. Jäägri
Grill avati taas 1. mail ning
nüüd on taas liikvel ratturid
ja erinevad seltskonnad, kes
üheskoos Eestimaad avastavad ning mööda sõites keha
kinnitama või ööbima tulevad. Saun on samuti korralik
ja piisavalt suur, et mõnusalt
sõpradega vihelda. Sel aastal loodetakse valmis saada
Jäägri Grilli teise korruse,
kuhu on tulemas juurde majutuskohti ja õppeklass. See
võimaldab edaspidi rohkem
rõhku panna erineva suurusega gruppidele seminariteenuse pakkumiseks, sest kõik
vajalik on kohapeal olemas.
Kalle tegeleb ka jahiturismiga – see teenus on samuti
hetkel soiku jäänud, aga huvi
tuntakse ja uuritakse, millal
taas oleks võimalik tulla. Põhiline klient tuleb Soomest
ja Saksamaalt. Kõrtsialusel toimetajad loodavad, et
kliendid jäävad käima ja
siseturism hakkab hoogsalt
kasvama.
Täpsem info: https://www.
kortsialuse.ee/
Ettevõtjatelt saadud info põhjal
koostas teksti vallavalitsuse
avalike suhete spetsialist
Liis Krigul
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ÕNNITLEME!
90
12.06 Eevi Leppikus

23.06 Maie Spavlenkova

70
09.06 Esta Naur
09.06 Ene Ehrenpreis
10.06 Lidia Laanem
19.06 Aleksandr Sirotkin
19.06 Astrid Tamm
80
20.06 Tamara Zulfukarova
02.06 Voldemar Lekk
06.06 Georgi Salamatov 20.06 Galina Aleksejeva
21.06 Valentina
10.06 Laine Ahse
Štšerbakova
23.06 Valentina
24.06 Veera Nikolajeva
Gerasimova
25.06 Jaan Kivilo
30.06 Aili Saarpuu
26.06 Yury Rachkov
28.06 Asta Rahkema
75
28.06 Olev Okas
16.06 Valentina
30.06 Valentina
Mayboroda
Anissimova
21.06 Jevgenia Ignatjeva
22.06 Kalju Kivissaar
85
01.06 Olga Kanep
24.06 Evi Mäitse

TERVITAME MAIS SÜNDINUD
VALLAKODANIKKU!
07.05 SASKIA SAAR
Palju õnne vanematele ja
kasvamise jaksu lapsele!

KIRIKUTEATED
K, 24. juuni kell 12 Viru-Nigula kalmistu
Kalmistupüha
P, 5. juuli kell 12 Kunda kalmistu
Kalmistupüha
P, 26. juuli kell 14 Viru-Nigula kirik
Kontsert-jumalateenistus
Issanda muutmise püha ehk kirgastamispüha
P, 16. august kell 12 Kunda kirik
Jumalateenistus
P, 16. august kell 14 Viru-Nigula kirik
Kontsert-jumalateenistus

PERSOON

ja tsementi. Workshop’id
on alati terapeutilise mõjuga, kuna kogu näituse
kontseptsioon on üles ehitatud positiivse kehakuvandi leidmisele ja loomisele.
Ts e m e n d i m u u s e u m i s s e
kavandatav näitus tegeleb
naise koha ja rolli otsimisega, eriti mehises maailmas. Kristi ja Triinu viimast
näitust
„Dreamland –
Naine, sa oled elus!“ saab
vaadata augustini kaubanduskeskuses T1/ Mall of
Tallinn. Vastukajad on olnud jagamist inspireerivad,
et mitte öelda, et külmaks
ei jäta see kedagi. Ootame
kunstiprojektiga
liituma
viitteist naist. Millal ja kus,
sellest anname infot meie
Facebooki lehel ja mujal.
Oleme otsustanud osaleda
11. juuli Viru-Nigula valla kodukohvikute päeval.
Sain Londonis viiuldamist
õppinud Kaarin Lehemetsalt nõusoleku meie kohvikusse mängima tulla. Kaasesineja(d) võtab ta kaasa
oma äranägemise järgi. Ma
usun, et kohvikukülastaja
ei pea pettuma. Kaarin on
osalenud Gustav Mahler Jugendorchester kontsertprojektides ning on hetkel Eesti
Riikliku Sümfooniaorkestri
liige.
Juba laupäeval, 13. juunil
kell 12 alustame savitöötu-

badega. Siinkandis tuntud
Aseri õpetaja ja noorsootöötaja Kristel Allikmäe juhendamisel saavad savitöös
kätt proovida nii lapsed kui
ka täiskasvanud. Plaanime
seda töötuba pakkuda regulaarselt. Mul on hea meel, et
koostööring kasvab.
Tahan rõhutada, et mul on
väga vedanud, et olen kohe
alguses leidnud muuseumisse vabatahtliku töötegija. Olen ise teinud väga palju asju vabatahtlikus korras
ning oskan selliseid inimesi
väga kõrgelt hinnata. Andro Pärnaku koostab ristsõnamänge, millest mõned
oleme juba Facebooki lehel
avaldanud. Samuti valmistab ta ette tsemenditöötuba.
Esimene töötuba on suunatud lastele, kuid sobib ka
kõigile teistele.
Ise hakkan juhendama
näojooga ja näo plastilise
massaaži töötubasid. See on
loomulik alternatiivne meetod nooruslikkuse pikendamiseks. Õnnestunud kunstlikud protseduurid võivad
tagada sileda näo, kuid samas „tsementeerivad“ näoilme. Loomulik lähenemine
seevastu säilitab ja taastab
näo elavuse, mis on tegelik
nooruslikkuse
väljendus.
Rohkem infot edaspidi.
Mul on praegu oma töösse sisseelamise aeg. Uued
teadmised ja arusaamad
kujundavad minu nägemust
muuseumist iga päev. Mõtteid on palju. Muuseum on
kui uks meie ühisesse mäluruumi ning minu ülesanne on leida tee, mis tooks

OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.

KORSTNAPÜHKIJA
TEENUS
Info tel
+372 5560 4046.
Ahjukoda OÜ

Margi Loide
Kuidas sai Sinust muuseumitöötaja?
Karantiini ajal loksus kõik
paika – mul oli aega põhjalikult mõelda, mida tahan
teha ja kuhu edasi liikuda.
Kui uurisin muuseumitöötaja tööülesandeid, muuseumi ja valla arengukava,
nägin seal minu kogemustega haakuvaid väljakutseid.
Ka minu lapsed ütlesid, et
see on ju „minu töö“. Hariduselt olen sotsiaaltöötaja.
Olen läbi viinud peamiselt
sotsiaal- ning noorte- ja lastetöö projekte, üks renoveerimise projekt nende hulgas.
Milliste põnevate projektidega hetkel tegeled ja
millised ideed on kasvama
pandud?
Mainiksin mõnda projekti,
millega ma juba tegelen.
Ideedest pole puudust, kuid
neist on mõtet rääkida siis,
kui juba esimesed sammud
astutud on.
Esimesed läbirääkimised
olen pidanud Kristi Leppiku ja Triin Simsoniga, kelle viimased kunstinäitused
on olnud eriti naiste seas
edukad. Asi ei piirdu ainult
näitusega, sellele eelneb
work-shop, kuhu soovime
kaasata tsemendivabrikuga
seotud naisi. Kunstnikud
kasutavad naiste torsodest
jäljendite võtmiseks kipsi

inimesi üle selle lävepaku
astuma. Siin on palju avastamist.
Kas ja kuidas oled Kunda
ja Viru-Nigula vallaga seotud?
Valisin Kunda enda uueks
kodulinnaks peale pikka
aega Inglismaal elamist.
Tulin tagasi oma pere ning
eelkõige oma ema pärast,
kes asus Kundasse elama
ajal, kui mina Eestist lahkusin. Tänavu kevadel sai
täis kolm aastat Eesti eluga
kohanemist. Kuid Kunda
vaimust olen hakanud aru
saama alles siin muuseumis paar nädalat kundakate
ühist ajalugu uurides. Kõige
selle valguses on Kunda ainulaadne ja ilus linn. Tean,
et mul on siin veel tohutult
õppida.
Kirjelda ennast kolme sõnaga, miks just need?
Loov. Kõik inimesed on loovad, kohe hommikul ärgates
hakkame oma elu looma.
See võib olla sirge lillepeenar või umbrohtunud aed,
kõik sõltub valikutest.
Julge. Ma otsustasin juba
lapsepõlves, et tahan olla
julge nagu Pipi Pikksukk,
mis sest, et kartsin. Mida vanemaks saan, seda paremini
see välja tuleb. Olen mitmel
korral alustanud asju ja elu
suurest nullist, läinud julgelt
tundmatule vastu.
Vastupidav. Viidates eelmisele punktile – ma olen
hakkama saanud.
VNVT

KULTUURIKALENDER
T, 23. juuni kell 16 Kõrtsialuse Vabadussõja mälestussamba juures ja kell 17 Viru-Nigula Vabadussõja ausamba juures
Võidutule jagamine
K, 1. juuli kell 19 Kunda rand
Terrassikontsert: Kaire Rapur ja Heiko Källo
N, 2. juuli kell 19 Kunda linna klubi
Kino: Asjad, millest me ei räägi
L, 11. juuli kell 10 Viru-Nigula vald
Kodukohvikute päev
P, 12. juuli kell 18 Aseri rahvamaja juures (halva
ilma korral rahvamajas)
7 linna muusikafestivali kontsert „Filmimuusika pärleid
läbi aegade“. Esineb Gourmet Duo
N, 16. juuli kell 12 Aseri rahvamaja ees
Mänguprogramm lastele
N, 16. juuli kell 19 Kunda linna klubi
Kino: Salmonid 25 aastat hiljem
P, 19. juuli kell 19 Kunda rand
Terrassikontsert: Anna Kaneelina ja Erki Pärnoja
P, 26. juuli kell 14 Viru-Nigula kirik
Kontsert-jumalateenistus. Esineb Kammertrio
L , 1. august kell 19 Kunda rand
Terrassikontsert: Jakko Maltis
N, 13. august kell 19 Kunda linna klubi
Kino: Hüvasti, NSVL
L, 15. august Vasta mõis
Kontsert „Helisevad õhtud“: Hedvig Hanson
P, 16. august kell 14 Viru-Nigula kirik
Kontsert-jumalateenistus. Esineb Neeme Stalvel klahvpillidel
P, 16. august Aseri
Ebahariliku muusika festival
N, 20. august kell 18 Aseri rahvamaja
Taasiseseisvuspäeva kontsert
Kaunimate Aastate Vennaskond
L, 22. august kell 11 Viru-Nigula kirik
Palverännak Maarja kabeli juurde
23.-25. august Viru-Nigula
Vasta kooli suvepäevad
L, 29. august Viru-Nigula vald
Eesti mereluulepidu

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

Hauaplatside ja tähiste
korrastamine
Hauaplatsi ja piirete
ehitamine
Info telefonil
+372 526 0804

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

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

DETSEMBER 2017

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

VIRU-NIGULA VALD

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

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

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

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

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

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

V

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

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

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

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

MAJANDUSKOMISJON

Austatud vallaelanik!

Raivo Heinmets
Jelena Fjodorova
Gaido Kentem
Arvi Pobbul
Revo Koha

TRÜKIKODA:
Printall AS

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

SOTSIAALKOMISJON

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

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.

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

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

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

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

VIRU-NIGULA VALLAVOLIKOGU
ESIMEES

TIRAAŽ:
Uue vallavalitsuse kinnitamine
2000
FOTO: MEELI EELMAA

TOIMETAJA:
Lili Lillepea

REVISJONIKOMISJON

Gaido Kentem
Meelis Parijõgi
Jüri Frolov

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

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!

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

KÜLJENDUS:
Ajakirjastus OÜ

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

on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19

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

JUUNI 2020
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