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Elanike arv seisuga 30.09.2020 on 5678 inimest.

Õnnitleme õpetajaid
tööjuubelite puhul

Marika Võidula 15 aastat (kokku tegelikult 46)
Ülle Juuse-Tumak 25 aastat
Jelena Botškova 30 aastat
Tiina Vanatoa 35 aastat
Rahel Pai 40 aastat
Stabiilsus ja järjepidevus on
üheks hariduse kvaliteedi garantiiks!

UUDISED

Tunnustati maakonna
tublimaid õpetajaid
Viru-Nigula valla õpetajad. Foto: Ain Liiva

2. oktoobril koguneti Sõmeru keskusehoones, et tunnustada maakonna parimaid
õpetajaid.
Kunda
Ühisgümnaasiumist oli nomineerituid
kokku viis:
•Elutöö auhinna nominent: õpetaja Helle Oll;
•Lääne-Virumaa hariduspere nominendid: Milvi
Täpp ja Küllike Koha;
•Aasta gümnaasiumiõpetaja nominent: Maarika Veski;
•Aasta põhikooli aineõpetaja nominent: Aale Kokk.
Aseri Kooli nominendid
olid:
•Aasta klassijuhataja nominent: Anna Metsis;
•Aasta klassiõpetaja nominendid: Maria Šipilova,
Helen Oras;
•Aasta põhikooli aine-

Merike Suban
pälvis tänupreemia

Viru-Nigula valla muusikakooli õpetaja Merike Suban
pälvis tänavu Eesti Muusikakoolide Liidu parima õpetaja
tänupreemia. Taolise preemia saamine on meie kooli õpetajale esmakordne ja erakordne.
Õpetaja Merike on Kunda Muusikakooli vilistlasena
töötanud meie koolis alates 1993. aastast. Nende aastate
jooksul on ta õpetanud akordionit, muusikalugu, üldklaverit, ansambleid ning olnud ka kontsertmeister. Ta kutsus kokku õpetajate ansambli ning osaleb ise aktiivselt
selle tegevuses. Ta on aidanud lahendada koolielu puudutavaid küsimusi ja probleeme. Õpetaja Merike on töötanud ka Aseri Muusikakoolis. Palju õnne!
õpetaja nominendid: Jelena
Sussareva, Kaari Uussoo.
Vasta Koolist esitati nominentideks:
•Aasta klassiõpetaja nominent: Eva Tingas;
•Aasta õppeasutuse juhi

nominent: Marge Oruste;
•Aasta tugispetsialisti nominent: Ave Ojasalu;
•Lääne-Virumaa hariduspere nominent: perekond
Laidinen (Eevi Laidined klassiõpetaja; Anu Laidinen -
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sun, et paljud väikelinnad on kümneid aastaid unistanud oma linnakeskuste korda tegemisest. Unistused ja sihid on küll suured, kuid enamjaolt puuduvad väikestel omavalitsustel rahalised vahendid olukorra
parandamiseks.
Kunda linn osales Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks algatatud programmi „Hea avalik ruum“ jätkuprogrammis.
Programmi eesmärk on elavdada ja väärtustada Eesti väikelinnu ja tõsta nende elukeskkonna kvaliteeti, andes niiviisi
hoogu ka kohalikule ettevõtlusele. On hea meel, et Kunda
on välja valitud linnade hulgas ja meie valla keskus saab
uue hingamise ja näo.
Kui veel kümme aastat tagasi oli Kunda tuha alla mattunud tööstuslinn, siis täna oleme teinud suure sammu ja
panustanud väga palju heakorda ja avaliku ruumi loomisele
ja parandamisele. Inimestel peab siin olema hea elada ning
turistid peavad leidma tee siia mereäärsesse valda ja väikelinna. Linna kuvand on muutumas ja selleks, et ennast
kaardile tuua, peame tegema jätkuvalt tööd ja looma veel

Aseri uus katlamaja
edeneb plaanipäraselt

E

Foto: Haide Rannakivi

eesti keele ja kirjanduse
õpetaja; Pekka Laidinen kehalise kasvatuse õpetaja).
Õnnitleme kõiki ning soovime jõudu ja jaksu edaspidiseks!

VALLAVANEMA VEERG

Kunda saab atraktiivse keskuse

Aseri uus biokütuse katlamaja kerkib jõudsalt. Foto: Adven Eesti erakogu

parema ja ligitõmbava elukeskkonna.
Kõnealusele arhitektuurikonkursile minnes peab linnal
olema selge visioon ja tulevase keskuse otstarve läbi mõeldud. Kunda linn on ajalooliselt veidi laiali ning puudub
selge arusaam linnakeskusest. Tulevase projektiga tahame
luua uued vajalikud seosed linna erinevate osade vahel ja
välja pakkuda tervikliku lahenduse, mis ühendaks olulisi
objekte ning rõhutaks meie omapära.
Vastavalt valla poolt koostatud visioonile ja lähteülesandele kuulutab Eesti Arhitektide Liit oktoobri keskel välja
arhitektuurivõistluse Kunda keskuse arendamiseks. Kõik
huvilised saavad oma töid konkursile esitada. Komisjoni poolt välja valitud tööd pannakse avalikule hääletusele
ning igaüks, kes soovib, saab oma sõna sekka öelda. Pikemas perspektiivis vaatame läbi arhitektide silmade ka Aseri
ja Viru-Nigula keskväljakuid. Loodan väga, et lähitulevikus on meie korrastatud vallakeskused kogukonna südameks, maakonna tõmbenumbriteks ning kultuuriürituste ja
vaba aja veetmise meelispaikadeks.
Einar Vallbaum
vallavanem

nergiaettevõte Adven Eesti AS koostöös Viru-Nigula vallaga on võtnud töösse Aseri soojamajanduse uuendamise. Tänaseks on uue katlamaja ehitus täies hoos.
Juunis alustati kahe gaasikatlaga konteinerkatlamaja
paigalduse ning juulis biokatlamaja ehitusega. Konteinerkatlamaja, mis tulevikus jääb talviste tipukoormuste
ning biokatla hoolduste ajal soojusvarustuse tagamiseks,
on valmis ning eelmisel nädalal lülitati juba küttesse.
Hakkepuidu katlamaja metallkarkass on püsti ning põhiseadmed tarnitakse oktoobri keskel.
Adveni arenduse ja investeeringute valdkonna juhi
Priit Tiidu sõnul on Aseri katlamaja ehitus graaﬁkus ning
edeneb jõudsalt. „Aasta lõpus alustame biokatlamaja
katsetustega ning kõigi eelduste kohaselt jääb lõplik valmimine 2021. aasta algusesse,“ sõnas Tiit.
Maailma energiapoliitika prioriteediks on biokütused
ning selle tarbeks oli võimalik taotleda toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuse ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne“. Advenil õnnestus Aseri uue katlamaja projekti
tarvis saada selle kaudu 450 000 euro suurune toetus.
Kogu projekti maksumus on 1 025 000 eurot, millest
ülejäänud kulud katab Adven.
Täna tarbib Aseris kaugkütet 27 tarbijat, sh 22 korteriühistut 856 korteriga, kultuurimaja, spordihoone, raamatukogu, hooldekodu ja ärihoone.
Lisainfo: Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit, 667 8651, priit.tiit@adven.com
Allikas: Adven Eesti AS

Vallavalitsuse kollektiiv
võttis osa spordinädalast

V

iru-Nigula vallavalitsuse kollektiiv teab, et terves
kehas peitub terve vaim. Seepärast otsustati lõpetada üleriigiline spordinädal ühise sportliku pärastlõunaga Kunda staadionil. Koos nauditi värsket õhku
ja ilusat sügisilma ning võeti omavahel mõõtu erinevatel
spordialadel: korvpalli täpsusvisked, jalgpalli täpsuslöögid, pendelteatejooks, kuulitõuge. Medaleid ja karikaid
ei jagatud, sest sport võidab alati!
Eesti Olümpiakomitee ja Ühendus Sport Kõigile eestvedamisel 23.–30. septembrini juba kuuendat korda
toimunud spordinädala eesmärgiks on suurendada liikumisharrastusega tegelevate inimeste arvu ja tõsta liikumisharrastuse, spordi- ja tervisealast teadlikkust.
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Ohtlike jäätmete kogumisring
31. oktoobril saab anda ära ohtlikke jäätmeid, kogumisring ja ajakava on toodud alljärgnevas tabelis. Täpsem
info veoringi korraldajalt Mikk Laur (AS Epler & Lorenz), 5904 8721, mikk.laur@epler-lorenz.ee
Algusaeg

Lõppaeg

Seisuaeg

Selja (Külaseltsi
maja juures)
10:00

10:20

00:20:00

Ojaküla (rekameeste peatumisplatsil)

10:55

00:20:00

Malla (kortermajade juures,
Põdruse-Kunda-Pada mnt
ristis olevate
kortermajade
juures)

10:35
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Kelle poole pöörduda, kui tekib
valdkonnaspetsiiﬁline küsimus?
VESI JA
KANALISATSIOON

Kunda linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni teenust pakub OÜ Kunda Vesi (lahtised kaevuluugid, vee
katkestused, üldised küsimused vee
ja kanalisatsiooni kohta): 565 5092,
info@kundavesi.ee.
Aseri alevikus, Rannu külas ja
Viru-Nigula alevikus pakub veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenust
OÜ Aseri Kommunaal: juhataja Svetlana Filonik, 335 1580, 5342 3397,
kommunaal@aseri.ee.
KAUGKÜTE

11:10

11:30

00:20:00

Vasta (Viru-Nigula valla
ohtlike jäätmete
kogumiskoht,
Maarja tn 7)
11:45

12:05

00:20:00

Rannu (Vahtra
tänava parklas) 12:25

12:45

00:20:00

Aseri (Kommunaali juures,
Kordoni tn 12) 12:55

13:15

00:20:00

Kogu vallas pakub kaugkütte teenust
Adven Eesti AS (kaugkütte perioodi alustamise-lõpetamise küsimused,
kaugkütte võrgu rekonstrueerimine, üldised soojamajandust puudutavad küsimused). Kontakt: 667 8600,
adven.eesti@adven.com
TEEDE/TÄNAVATE
REMONT, HOOLDUS

Guido Reimer, 5341 2834, guido.
reimer@viru-nigula.ee.
Raido Tetto, 503 2591, raido.tetto@
viru-nigula.ee.
LUMETÕRJE

Osale küsitluses!
Kaardistame hajaasustusaladel paiknevaid reovee kohtkäitlusrajatisi (septikud, biopuhastid, kogumismahutid). Kaardistamise eesmärk on kinnistute reovee kohtkäitlusrajatiste seisukorra ja toimimise hindamine ning
investeeringute vajaduse välja selgitamine süsteemide
uuendamiseks. Küsitluse tulemusena luuakse üksikmajapidamistes kasutatavate reoveepuhastussüsteemide andmebaas, mis on oluline ja vajalik omanike nõustamiseks
ja juhendamiseks. Seetõttu ootame selliste rajatiste omanikke aktiivselt küsitluses osalema ja andmeid esitama.
Küsitluse saab täita valla kodulehel: keskkonna valdkonna alt „Reovee kohtkäitlusrajatised“ ja sellele klikkides avanevalt alamlehelt „Kinnistu reovee kohtkäitlussüsteemi seisukorra hindamise küsitlusankeet“. Neil, kel
puudub elektroonilise küsitluse täitmise võimalus, palume ühendust võtta keskkonnaspetsialist Heiko Källoga
(telefonil 5374 1160), kes edastab ankeedi teile paberkandjal.

Aia- ja haljastusjäätmete käitlemine
Eelmises lehenumbris anti teada, et kohalikel elanikel
on võimalus aiamaal või koduaias tekkinud biojäätmed
tasuta viia platsile, mis asub Kunda linnas Lähta tee 19
asuva garaaži taga.
Kahjuks on vald jaganud eksitavat infot. Vallal ei ole
biolagunevate jäätmete käitlemiseks vastavat keskkonnaluba, mistõttu ei ole lubatud nimetatud kohta aia- ja
haljastujäätmeid viia. Kõik tekkinud aia- ja haljastujäätmed peab edaspidi viima Kunda jäätmejaama või Lääne-Viru Jäätmekeskusesse. Kodumajapidamises tekkinud taimsed biolagunevad jäätmed ning haljastujäätmed
võib kompostida oma kinnistul, kui komposti kasutatakse oma tarbeks.
Palume vabandust eksitava informatsiooni avaldamise
eest.

Haridusvaldkonna arengukava
Viru-Nigula Vallavolikogu võttis 24. septembril vastu määruse nr 83 „Viru-Nigula valla haridusvaldkonna
arengukava 2020–2024“.
Arengukava peamine eesmärk on leida valla haridusvõrgu kitsaskohtadele lahendused, sõnastada strateegilised eesmärgid ja arendussuunad ning koostada ühine
tegevuskava.
Arengukava on valdkonnaülene arengudokument,
millest lähtuvalt haridusasutused töötavad välja allasutuste arengukavad, mis vaadatakse üle iga õppeaasta lõpus. Ülevaatamisel analüüsitakse tegevuskava täitmist
ja tehakse kokkuvõtted, viiakse läbi uus ideekorje ning
SWOT-analüüs. Saadud tulemusi võrreldakse varasematega.

Kunda linnas keskkonnaspetsialist
Heiko Källo, 5374 1160, heiko.kallo@
viru-nigula.ee.
Ülejäänud aladel vallas hooldusjuht Guido Reimer, 5341 2834, guido.
reimer@viru-nigula.ee.
JÄÄTMEKÄITLUS/
JÄÄTMEJAAM

Jäätmekäitlust puudutavad küsimused
Heiko Källo, 5374 1160, heiko.kallo@
viru-nigula.ee Jäätmeveoga seotud küsimused/konteinerite veo tellimine:
640 0800, tallinn@keskkonnateenused.ee.

Jäätmejaam: Lähta tee 1, Kunda linn;
Kontakt: AS Eesti Keskkonnateenused, 515 5417 (kell 8-17 tööpäevadel).
Kunda jäätmejaama lahtiolekuajad:
Teisipäev kell 11-17
Neljapäev kell 11-17
Laupäev kell 10-17
LEMMIKLOOMAD

Hulkuvad lemmikloomad on võimalik tasuta ära anda Rakveres asuvasse
loomade varjupaika või anda nendest
teada valla keskkonnaspetsialistile.
Aadress: Kasarmu tn 3, Rakvere; Kontakt: 5303 0364, loomadevarjupaik@
rakvere.ee.
TÄNAVAVALGUSTUS

Kunda linnas keskkonnaspetsialist
Heiko Källo: 5374 1160, heiko.kallo@
viru-nigula.ee.
Ülejäänud aladel vallas hooldusjuht Guido Reimer: 5341 2834, guido.
reimer@viru-nigula.ee.
MUUD HOOLDUSTÖÖD
VALLAS (Viru-Nigula valla majanduskeskus)

allasutus, mille tegevuse eesmärk on
tagada vallavarade otstarbekas kasutamine, valla allasutuste varustamine töö
ja tegevuse korraldamiseks vajalike
ruumide ning vahenditega, vallamajanduse valdkonda puudutavate küsimuste kiire lahendamine ja arendamine. Majanduskeskuse põhiülesanne on
vähendada vallaasutuste juhtide koormust majandusega tegelemise võrra,
kiirendada vallamajanduse valdkonnas
vajalike pisiremontide teostamist, avaliku ruumi korrashoid (pargid, platsid,
haljasalad).
Kontaktid:
•majanduskeskuse juhataja Alari
Kirt, 5309 7785, alari.kirt@viru-nigula.ee
•hooldusjuht Guido Reimer (remonditööd, välihooldus), 5341 2834, guido.reimer@viru-nigula.ee
•hooldusjuht Saveliin Kaarneem
(koristusteenused, haljastus), 515 2614
saveliin.kaarneem@viru-nigula.ee
•hooldusmeister Üllar Anga (tehnika
hooldus, logistika),
5919 2628,
yllar.anga@viru-nigula.ee

Viru-Nigula valla majanduskeskus on

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate
aasta tervisedendajate tunnustamiseks
Aasta tervisedendaja tiitli andmisega
tunnustatakse inimesi, kes on oma
tööalase või ühiskondliku tegevusega olnud eeskujuks, silmapaistvalt
panustanud maakonnas inimeste tervise parendamisse ja väärtustamisse
ning edendanud valdkonda paikkonna tasandil.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ootab kandidaate kolmes kategoorias:
1. „Lääne-Virumaa aasta tervis-

edendaja“
2. „Lääne-Virumaa aasta tervisetegu“
3. „Lääne-Virumaa aasta tervisesõbralik organisatsioon“
Esitada võib isikuid, kes panustavad rahvastiku tervise edendamisse
oma igapäevatöö käigus, projektipõhiselt või vabatahtlikult. Kandidaate
võivad esitada üksikisikud, asutused
ja organisatsioonid, kohalikud oma-

valitsused jt.
Kandidaate saab esitada 1.-31. oktoobrini 2020.
Aasta tervisedendajate tiitlit antakse maakonnas välja alates 2012.
aastast. Varasemalt tegeles tervisedendaja tunnustamisega Lääne-Viru
Maavalitsus.
Kandidaatide esitamine kodulehelt
www.virol.ee
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit

VALLAVALITSUSE ISTUNGID

Vallavalitsuse istungil otsustati:
3. SEPTEMBRIL

•määrata projekteerimistingimused kaugküttetorustiku
projektile, taotluse esitas Adven Eesti AS Aseri aleviku 28
kinnistu kaugküttetorustiku ehitusprojekti koostamiseks;
•väljastada ehitusluba Aseri alevikus Kordoni tn 6 kinnistule lämmastikuseadme vundamendi rajamiseks, taotluse esitas AS Wienerberger;
•väljastada projekteerimistingimused Kunda linnas Jaama tn 2 kinnistule administratiivhoone küttesüsteemi ümberehitamiseks ja Kunda linnas Võidu tn 10 kinnistul asuva hoone küttesüsteemi ümberehitamiseks.

17. SEPTEMBRIL

•võõrandada vallavara (Pada koolimaja kinnistu) kirjaliku enampakkumise korras;
•määrata katastriüksustele (kaks Ahu tee ja neli Tagaküla
tee katastriüksust) sihtotstarve;
•kinnitada hajaasustuse programmi 2019. aasta vooru

toetuse kasutamise aruanne;
•väljastada ehitusload Kunda linnas Uus-Sadama tee 8
kinnistule elektritootmisrajatise ümberehitamiseks, Kestla
külas Aida kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks, Aseri alevikus Rahva tn 10 katlamaja ehitamiseks;
•väljastada projekteerimistingimused Kunda linnas Võidu tn 10 ja Jaama tn 2 kinnistule hoonevälise auditikohustusliku gaasipaigaldise ehitusprojekti koostamiseks, Malla
külas Suureniidu kinnistule päikeseelektrijaama rajamiseks, Kõrkkülas Keremani kinnistule päikesepargi rajamiseks;
•kinnitada Viru-Nigula valla muusikakooli õppetasu
suurus, milleks on 20 eurot kuus, õppetasu võetakse 9 kuu
eest õppeaastas (september – mai). Tasu suurused vabaõppes on alljärgnevad: 1) üks 45-minutiline individuaaltund
nädalas (25 eurot kuus); 2) kaks 45-minutilist individuaaltundi nädalas (45 eurot kuus); 3) üks 45-minutiline grupitund nädalas (10 eurot kuus); 4) laulutunnid (grupitunnid
(20 eurot kuus)).

VIRU-NIGULA VALLA TEATAJA
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Kunda Spordikeskuses
valmistuti kriisiolukorraks
Ainar Sepnik
spordijuht

26. septembril korraldati
Viru-Nigula vallavalitsuse ja Kaitseliidu Kirde
maakaitseringkonna
naiskodukaitse rühmadega koostöös evakuatsiooniõppus.

Kaitseliidu Viru maleva
pealik ja Viru-Nigula vallavalitsus planeerisid ühist
õppust pikalt ning kuupäev
sai kokku lepitud juba talvel. Vahepealne veidi keeruline periood sundis ürituse
mastaapsust küll vähendama, kuid partneritena saime
õppuse eesmärgi täidetud.
Mis põhjusel toimus õppus just Kunda Spordikeskuses? Kaitseliidu Viru
maleva ja Kirde maakaitseringkonna pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu
tegi meie vallavalitsusele
ettepaneku korraldada antud õppust üheskoos. Sellele
eelnes 2019. aasta oktoobris
samade naiskodukaitse rühmade treeningõppus ilma
evakueeritavateta. Kunda
Spordikeskus on väga kompaktne ja heade võimalustega hoone ning Kaitseliit
näeb seda asutust ühe maakondliku
evakuatsioonipunktina.
Mida võidab Viru-Nigula
vallavalitsus, Kunda Spordikeskus ja meie valla kriisikomisjon sellise õppuse
korraldamisest? Kuna Kunda Spordikeskus on meie
valla ja Kunda linna kõige
suuremaks evakuatsioonipunktiks, pean asutuse juhina suutma kiiresti reageerida ning kriisikomisjoni
liikmena täitma vastutavat
rolli. Oleme vallavalitsuses

Konkreetsuse võlu –
Peeter Tapner

S

eptembri esimesel nädalal vestles Virumaa Koostöökogu ilmselt Virumaa kõige konkreetsema mehe,
ettevõtja Peeter Tapneriga, kes tööst vabal ajal ka
abipolitseiniku ametit peab ja Kaitseliidus tegev on.
Pikad tööpäevad nihutasid meie vestluse üsna hilisesse
õhtusse, aga oma otsekohesuse ja sirgjoonelisuse tõttu võtsime kogu Peetri ettevõtluskarjääri ja muugi kiirelt kokku
ja jagame seda nüüd ka teiega.
Millega Peeter Tapner erialaselt tegeleb?
Praegu teenustöö kallurkärudega. Varasemalt piimakari,
kuni 2005. Siis pullvasikad – ostsin ja kasvatasin – praegu
veel viimased, selle lõpetan ära. Põllumajanduses kõigile
tööjõudu ei jätku, pean natuke vahet, vaatan, mis elu toob.

Foto: Ainar Sepnik

seisukohal, et peame praktikas harjutama selliste
„kriiside“ läbimängimist,
sest päris situatsioonis on
pinge ja infovahetus kiirem
ning tõenäosus hätta jääda
suurem. Peame igal juhul
panustama kriisireguleerimisse ja olema valmis nii
päeval kui ööl hädasolijaid
vastu võtma!
Evakuatsiooniõppuselt
saadud kogemused, situatsiooniülesannete
loomine ja evakuatsioonimeeskondade hindamine andis
märkimisväärse kogemuse
ning olen täiesti kindel, et
reaalses kriisiolukorras saab
Viru-Nigula vald kiiresti
mehitatud evakuatsioonipunkti, et võtta vastu abivajajaid lühikese aja jooksul.
Meie korraldatud ühisõppusest võtsid osad mitmed

jõustruktuurid ja kutsutud
olid kõik piirkonna omavalitsusjuhid, kellele korraldati eraldi demonstratsioon,
kuidas evakuatsioonipunkti
üles seada. Õnneks mõistis
osa juhtidest taoliste õppuste vajalikkust! Kahjuks polnud paljud Kirde piirkonna
omavalitsusjuhid aga kohal
ja nende jaoks on kriisiolukorras tegutsemine kindlasti
keerulisem.
Õppuse põhiraskust kandsid nelja maleva rühmad.
Õppuse väljakutse peale tuli
kokku 49 Kirde piirkonna
naiskodukaitse liiget neljast
eri malevast (Viru, Alutaguse, Jõgeva ja Järva). Lisaks
olid kaasatud abistavad inimesed, sh näitlejad ja situatsiooniülesannete korraldajad. Minul õnnestus asutuse
juhina samuti „tembutada“

ning mängida kätte olukordi, kus majas oli elektrikatkestus ja hommikul kell
6.50 „tulekahju“ – hommikune äratus sai korraldatud
evakuatsiooniõppuse evakuatsiooni näol.
Õppusel testiti ka Aseri Vabaajakeskuse juhataja
valmisolekut kiiresti reageerida ning laupäeva õhtul
saadud kõnele reageeriti oskuslikult. Kokkuvõttes saame öelda, et võitsime õppusest palju ning veendusime
oma valmisolekus.
Soovime tänada väga hea
koostöö eest Kaitseliitu,
Kirde piirkonna malevaid
ning Sander Soomret, kes
korraldas õppuse käigus situatsioonülesandeid. Samuti
täname kõiki vabatahtlikke,
kes mängisid kaasa ja osalesid evakueeritavatena.

Maailmakoristuspäev 2020: liikusime südamest
Üheskoos on juba kaks
aastat korraldatud midagi
erakordset – eelmisel aastal tuli 20 miljonit inimest
180 riigis eestlaste üleskutsel kodudest välja ja koristati maailm puhtamaks. Ka
Eesti koristajate arv oli võrreldes esimese aastaga pea
kolm korda suurem. Meil
koristas väikeprügi umbes
28 000 inimest ehk 2,1 protsenti elanikkonnast! Väga
suure panuse andsid just haridusasutused koos tublide
õpilaste ja töötajatega. Eestis koguti kokku ca 333 000
liitrit prügi.
Sellel aastal sattus maailmakoristuspäev kokku aga
spordinädalaga ja kuna kehalise kasvatuse õpetajad
jõudsid juba välja hõigata
liikumispäeva, võtsime kätte ja ühendasime kaks asjalikku tegevust. Samaaegselt
spordinädalaga liiguti väljas
väga aktiivselt: tehti samme, kükke ja kummardusi,
et panustada kogu koolipe-

Kui kaua olete ettevõtja olnud?
Esimene dokument – Aseri külanõukogu rahvasaadikute mingi tõend – on 1989. aastast. Sisuliselt tähendas see
seda, et sel ajal hakati Eestis lubama juba mingit ettevõtlust – sai paar hektarit vilja külvata oma loomade tarbeks.
Enne seda, vene ajal, oli loomapidamine mittetöine tulu.
Olid spekulant ja rahvavaenlane, kui julgesid erineda teistest, eesrindlikest kommunismi ehitajatest.
Kuidas hindate Virumaa ettevõtlusmaastikku? Olete
rahul?
Minul pole keegi keelanud midagi teha. Niipalju kui ise
viitsid ja pealehakkamist on – anna minna!
Mis on hetkel kõige suuremad väljakutsed?
Mis väljakutse… Hommikul tõusen 5.30, et 7.30 Sillamäel promenaadi ehitusel tööl olla. Kui see töö on tehtud, tuleb järgmine objekt leida ja nii see elu praegu käib.
Teenustöödele lisaks mingid mõtted on, aga enne peaks
munema, alles siis kaagutama.
Mille jaoks Virumaa Koostöökogult toetust olete taotlenud?
Eelnevatel aastatel olen saanud toetust lumesaha ja teleskooplaaduri ostmiseks. Üksi ja Kestla maade saagikusega on raske praegu ellu jääda. Oli soov ettevõtlussuunda
muuta ja ostsingi suuremad kallurkärud teenustööde tegemiseks.
Kui tööd ei tee, mida siis teete? Kuidas vaba aega veedate?
Nagu mul oleks seda (naerab – toim).
No aga ärkate, ütleme, laupäeval üles, ei pea mitte midagi tegema, mitte kuhugi minema, mis te siis teete?
No… ma olen kolmes organisatsioonis vabatahtlik:
1994. aastast Kaitseliidus, 2007. aasta aprillimöllust alates abipolitseinik ka ja nüüd talvel läksin veel Purtse Vabatahtlikusse Päästesse. Läinud nädalavahetuse laupäeva
öösel olin Kiviõli ja Kohtla-Järve piirkonnas patrullis. See
on ka mingit moodi puhkus mu jaoks, teistmoodi asi.
Lõpetuseks ütleb Peeter, et niikaua kui majapidamises on
mõni elusolend, kasvõi ainult koer, ei ole sellist asja, et midagi teha ei ole, nii et midagi peab ikka iga päev tegema.
Keit Lipp
MTÜ Virumaa Koostöökogu

Ühine panus. Fotod: Kadi Murakas

rega maailmakoristusse ja
meie linna puhtusesse.
Maailmakoristuspäevast
osalesid pea kõik Kunda
kooli klassid ja suur osa õpetajatest. Läbi käidi erinevad
linna piirkonnad. Õpilased
olid varustatud kummikinnaste, väikeste kilekotikeste
ning rõõmsa tujuga. Ilm oli
ettevõtmiseks väga ilus.
Niisama õues ringi liiku-

des me tavaliselt ei märka
kõike seda prahti enda ümber, kuid kui hakata vaatama, võib pilt olla üpris
jahmatav. Leide oli alates
suitsukonidest kuni printeri tooneriteni välja. Oli
klaasikilde,
pudelikorke,
kommipabereid, klaas- ja
plasttaarat. Oli poetšekke,
kiletükke ja isegi väiksemat
sorti ehitusprahti. Kokku

Kogutud prügi kogus oli jahmatav.

korjasime umbes 400 – 500
liitrit väikeprügi. Meie maailm Kundas on nüüd kindlasti puhtam. Aitäh kõigile
osalejatele!
Kadi Murakas
Kunda Ühisgümnaasiumi huvijuht

PEETER TAPNER TRIVIA

Kas suvi või suusad? – Suusad. Ma ei kannata kuuma.
Varahommikul kalale või hilisõhtul päikeseloojangut vaatama? – Hilisõhtul.
Kas Vikerraadio või SkyPlus? - SkyPlus
Kas teatrisse või kinno? – Teatris olen rohkem käinud.
Kiluvõileib või kaneelisai? – Kaneelisai, sest kiluvõileib… Ei… Ei taha (naerab - toim).
Punk või klassika? – Mitte kumbki. Traktorites mängib raadios RetroFM.
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Vasta Kooli tegemistest

P
Fotod: Kadi Murakas

Rebaste ristsed Kunda koolis

Esmaspäeval, 14. septembril toimus Kunda koolis selle
aasta rebaste ametlik ristimine. Päev möödus kiirelt, aga
põnevalt. Rebased olid koolimajja oodatud juba hommikul
poole kaheksaks, et selga saada spetsiaalselt rebastele valitud uhked rõivad, mis märgistati vastavate R-tähtedega.
Lisaks sai iga rebane individuaalsed maalingud, „uued“
koolikotid ning korraldused edasiseks. Neile jagati ära
oma „Jumalad“ (12. klassi esindajad), keda pidi teenima
päeva lõpuni, nende nõudmisel mängudes osalema ja vajadusel nende koolikotte transportima.
Kooli juhtkonnaga koos otsustati, et abiturientidele antakse mängude ja tegevuste läbiviimiseks päeva kõik vahetunnid ning lisaks üks vabalt valitud koolitund. Pealtvaatajaid eraldi kokku ei hakatud kutsuma, vaid tegeleti
omakeskis. Rebased said nii mängida kui ka tantsida. Kui
rebane keeldus mõne ülesande täitmisest, sai ta juua spetsiaalselt neile valmistatud „jõujooki“, et edaspidi rohkem
jaksu osaleda oleks.
Päeva lõpetuseks oli nõue: iga rebane postitab grupifoto ristitud rebastest oma sotsiaalmeedia konto seinale. Oli
meeldejääv päev nii rebastele kui ka ristijatele.
Kadi Murakas
Kunda Ühisgümnaasiumi huvijuht

eagi on käes esimene
koolivaheaeg. Enne
seda on paslik teha
väike tagasivaade toimunud
tegemistele ja sündmustele.
Septembrikuu esimesel
päeval tervitasime koolimajas uue õppeaasta alguse
puhul uusi esimese klassi
õpilasi. Sel aastal õpib esimeses klassis kümme õpilast. Nende esimeseks õpetajaks on õpetaja Heidi.
2. ja 3. septembril sõitsid
Vasta Kooli õpilased kevadel ärajäänud õppekäikudele. 5.-7. klass külastas
Tuhalat ja sai osa nõiakaevu
saladustest. Teised klassid
võtsid osa Tallinna Loomaaia õppeprogrammidest.
Algklassid tutvusid koduloomade põneva eluga
ning kooli vanem aste õppis
tundma selgroogseid loomi.
16. septembril osalesid
Vasta Kooli õpilased toredal
spordipäeval Aseris. Olgugi, et kõnnitud kilomeetreid
kogunes väsitavalt palju,
jäid õpilased päevaga rahule! Ilus päikseline ilm soosis
põnevates tegevuspunktides
osalemist. Aitäh korraldajatele. Viru-Nigula valla
koolilaste spordipäeva korraldamise teatepulk ulatati
pidulikult üle Vasta Koolile.
Püüame ka järgmisel aastal
põnevustega jätkata.
18. septembril külastasid
Vasta Kooli 9. klassi õpilased projekti „Minu riik“ toel
Riigikogu.
28. septembril õnnitlesi-

Õpetajate päev Vasta Koolis. Foto: Krista Leppik

me juuli-, augusti- ja septembrikuu sünnipäevalapsi.
Vasta Kooli TORE ringi
õpilased jagasid päevakangelastele ka maiustusi.
29. septembril harjutasime
kogu kooliperega seda, kuidas ohu korral koolimajast
evakueeruda. Õppust juhendasid ja hindasid Aasukalda
Maa ja Merepäästekomando
vabatahtlikud.
1. oktoobril osalesid kooli
8. klassi õpilased Rakveres
SA Lääne-Viru Arenduskeskuse ja Europe Direct
Lääne-Virumaa korraldatud
sündmusel „Õpime koos“.
Tegemist on suure „klassist-välja-koolipäevaga“,
mis on suunatud Lääne-Viru maakonna koolide 5.-9.
klasside õpilastele. Juba
kolmandat korda aset leidnud teistmoodi koolipäev
pakkus maakonna noortele
üle 50 töötoa, mis toimusid peamiselt Rakvere linna
erinevates asutustes ja ettevõtetes. Õpilasi juhenda-

sid oma ala spetsialistid ja
professionaalid. Nii näiteks
said õpilased osa minisaate valmimisest, said teada
seda, mis tööd teevad hotelliteenindajad, või seda, miks
on tarvis võõrkeeli õppida.
Toredaid kogemusi said ka
keevituse, ehitusviimistluse
ja autovärvimise töötoas
osalenud.
2. oktoobril osales külalisõpetajana 8.-9. klassi
tunnis Töötukassa karjääriinfo spetsialist, kes kõneles noortega ettevõtlikkuse
teemal.
5. oktoobril tähistasime
õpetajate päeva. Traditsiooniliselt said sel päeval õpetaja ametit proovida 9. klassi õpilased. Lisaks kaasati
päeva tegevustesse ka kooli
vilistlasi. Pidulikul kogunemisel esinesid kooliõpilased
ning õpilaskogu jagas õpetajatele tunnustusi.
8. oktoobril osalesid 7.-9.
klasside õpilased ettevõtlusnädala e-viktoriinil.

Käima on läinud ka ringitöö. Lisaks kooli laulukooridele saavad õpilased
osaleda rahvamajas toimuvas loodusringis (juhendaja
Siivi Tääkre) ja pilliõppes
(juhendaja Ervin Lember).
Näidelda soovijad saavad
Tiina Rummi juhendamisel näitlemisega tegeleda.
Spordihuvilistele toimuvad
spordisaalis nii lauatennise
(juhendaja Pekka Laidinen)
kui ka korvpallitreeningud
(treener Andres Sõber). Esmaspäeviti ootab lugemishuvilisi lapsi raamatukogusse Liina. Täpsemat infot
saab ringitöö juhendajatelt.
Vasta Koolis toimetab tasapisi ka kooli õpilaskogu,
kuhu kuuluvad 5.-9. klassi
esindajad. Kokku osaleb
õpilaskogu töös 14 õpilast.
Õpilaskogu president on 7.
klassi Roomet ja asepresident 8. klassi Hanna Brita.
Krista Leppik
Vasta Kooli huvijuht

Septembri toimetused Kellukese lasteaias

K

TEADE
Kunda Ühisgümnaasiumi vilistlaste
kokkutulek lükkub aasta võrra edasi

Seoses riikliku epidemioloogilise olukorraga oleme sunnitud vilistlaste kokkutuleku novembris ära jätma. Loodame teid kokku kutsuda ja toreda peo korraldada täpselt
aasta pärast, kui koolil täitub 126. sünnipäev.
Kunda Ühisgümnaasium

ellukese lasteaias algas õppeaasta hoogsalt lõbusate mängudega. Kunda lasteaia lapsed
lahendasid mõistatusi, võtsid mõõtu võistlusmängudes, tantsisid, laulsid ning
orienteerusid õuealal, tutvudes lasteaiaga. Aseri lasteaia lapsed tuletasid juba esimesel päeval meelde kõik
tähed, et lugema õppimine
ikka ladusamalt läheks,
aga Viru-Nigulas tantsiti ja
mängiti laulumänge.
Septembrikuu pühendasime oma rahvakultuurile,
sellega seoses toimus Kellukese lasteaias eesti rahvakultuuri nädal. Kunda ja
Viru-Nigula lasteaeda külastas teater Sõna ja Tants
etendusega „Kõnnin Eestimaa külas“. Kõikides majades toimus rahvuskultuuri
nädalal palju huvitavat: rahvalaulude päev, rahvariiete
päev, rahvatantsupäev, eesti
muinasjuttude ja pärimuslugude päev, mida aitasid
läbi viia Viru-Nigula valla
raamatukogu töötajad, ning
peeti ka mihklilaata külluslike müügilettide ja rahvamängudega. Kellukese
lasteaia kõik rühmad osalesid kampaanias „Kõrvitsad
loomaaiale“. Täname kõiki
peresid, kes tõid loomadele suvikõrvitsaid ja kõrvitsaid. Sügis on olnud ilus ja
inspireerinud õues õppima.

Loomaaiale kogutud kõrvitsad Kunda lasteaias. Fotod: Elle
Türkel

Nii korjati kevadel külvatud peenrakastidest maitsvat
saaki. Lapsed said oma peenardest porgandit, tilli, peterselli, maasikaid, salatit ja
väikseid kõrvitsaid. Kiisude
rühm võttis osa ka maal elamise päevast. Lapsed käisid
külas oma õpetajal, kus said
teha aiatöid: riisuda lehti,
korjata porgandeid ja õunu.
Eesti Olümpiakomitee ja
Ühendus Sport Kõigile korraldatud üleriigilisel spordinädal toimusid Kellukese
lasteaias erinevad spordisündmused. Aseris ja Viru-Nigulas osaleti II, Kundas VIII tervisemaratonil
ja sügisesel spordipäeval.
Sportlike pingutuste järel

Rahvariiete päev Aseri lasteaias: Fotod: Mariliin Peeba

said lapsed maiustada jäätist. Täname JK Cateringi
ja Unileverit Kellukese lasteaia lastele toodud jäätiste
eest.
Oktoobrikuu
esimesel
päeval tähistasime rahvusvahelist
muusikapäeva.
Kundas oli külas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
vilistlane Hendrik Ojasaar
oma õe Rebeka Ojasaarega.
Viru-Nigula lasteaia saali
täitis Pjotr Tšaikovski muusika balletist „Pähklipureja“, mille taustal kuulsid
lapsed kaunist muinaslugu
Tähehaldjast.
Kellukese lasteaia vanemate rühmade lapsed osalesid Ida päästekeskuse koos-

tööprojektis „Tulest targem“
õuesõppeprogrammis. Kunda päästekomando külastas
Aseri, Viru-Nigula ja Kunda
lasteaedu. Täname Ida päästekeskust põnevate koostööprojektide eest.
Uuest õppeaastast töötavad meie kollektiivis uued
kolleegid: Kundas õpetaja Ksenija Azarova, eesti
keele õpetaja Kristel Nael
ja juhiabi Katrin Viilver.
Aseris eesti keele õpetaja
Kaari Uussoo ja Viru-Nigulas liikumisõpetaja Ronald
Smorodin ning muusikaõpetaja Silvi-Niina Varinurm.
Elle Türkel
õppealajuhataja
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Mahu kool 150

S

eptembri keskel kogunes Mahu külas asuvas metsatukas seltskond kultuurihuvilisi, et
tähistada 150 aasta möödumist koolihariduse andmisest Mahu külas. Metsatukas asuva mälestuskivi peal
on kiri: „Siin asus aastatel
1870–1951 Mahu kool“.
On omamoodi armas ja
sürrealistlik leida keset metsa kunagise koolimaja mälestuskivi. Kõrguvate kuuskede all seistes on raske ette
kujutada, et aastate eest oli
siin koolimaja koos abihoonete ja korrastatud ümbrusega.
Kooliharidust hakati Viru-Nigula kihelkonnas andma juba 1643. aastal. Varasemalt on koolid tegutsenud
Varudi, Pikaristi, Koila,
Padaoru, Iila ja Kunda külades. Kuni 1870. aastani
käisid Mahu rannakülade
lapsed Koila ja Iila koolides,
siis ehitas Malla mõis Männikküla (praegune Mahu
küla) kaunisse männikusse
koolimaja.
Mahu kooli varasemast
ajaloost polnud kuigi palju
teada, kuni valla muuseumitöötaja Ene Ehrenpreis
rahvusarhiivist
põnevate
leidudega saabus. Arhiivis
oli materjal nimega „Ärakiri
Maho algkooli kroonikast“.

Kroonika algab sõnadega: „Malla-Maho algkool
asutati 1870. aastal. Õpetus
algas esimest korda 15. oktoobril 1870. aastal. Esimene õpetaja mainitud kooli
peal oli Kohl, Kaarel Harjumaalt“. Koolitöö pandi seisma 1901–1905 põhjusel, et
maja oli vana ja mädanenud.
1905. aastal hakati uut
koolimaja ehitama Viru-Nigula koguduse õpetaja M.
Krause eestvedamisel, kes
viis Malla mõisa ja ühtlasi
Mahu koolimaja omaniku
Lvovsky nii kaugele, et viimane nõustus eraldama materjali uue maja ehitamiseks.
Väikeses Mahu koolis
algas õppetöö tavaliselt oktoobri keskel ja lõppes aprilli keskel, vastavalt talu- ja
põllutööde vajadusele.
Igal aastal revideeris komisjon kooli olukorda ja
pani kirja kõik puudused,
remondivajadused, aga ka
suhted laste ja õpetajate
vahel, üldise õppeedukuse,
pikemad haigusjuhtumid,
külma tõttu õppetöö katkestused jne.
Kooli tegutsemise esimestel kümnenditel kutsuti
klasse „jagudeks“ ehk kool
töötas kolme jaotusega, alates 1918. aastast võeti kasutusele sõna „klass“.
Esimest korda on kooli-

teenri nime mainitud 1919.
aastal, enne seda täitsid
kooliteenri kohuseid koolilapsed. Kooli hoolekogu
kohuseid täitsid koolivanemad, kelle üheks ülesandeks
oli ka lastele käsu andmine
sügisel kooli ilmuda.
Kroonikas on õppeaastate
kaupa kirjas kõik koolirõõmud ja -mured ja isegi surmajuhtumid. Ära on mainitud kõik tähtpäevad, mida
koolipere koos tähistas,
näiteks 26. augustil 1912.
aastal peeti isamaasõja mälestuse päeva, 21. veebruaril 1913 peeti Romanovite
kolmesaja-aastast mälestuse
päeva jne.
Eraldi äramärkimist väärivad tolleaegsed koolimured: põhiliselt olid nendeks
„külge hakkavad haigused“
(leetri haigus, punetustõbi, sarlak, gripp, difteeria
jne), õppetöö katkestamine
remondi ajaks, külmapühad, kooli ajutine sulgemine õpilaste vähesuse tõttu.
Kooli revideerimisaruannetes märgiti alati ära, kas
õppeaastal surmajuhtumeid
esines.
Alates 1931. aastast on
kroonikasse lisatud ka fotod klassidest. Esimest meie
mõistes koolikiusamise juhtumit on kirjeldatud 1937.
aastal, kus üks kiuslik kol-

Foto: Marit Laast

manda klassi poiss tuli teistest vahetundide ajaks eraldada ning oma tuppa viia,
kuid õpetaja ütlust mööda
oli muidu õppimises päris
tragi, arusaaja poiss.
Koolis tähistati riiklikke
pühi pidulike aktustega, tegeleti näitemängude, ilulugemiste, koorilaulu ja muu
harivaga. Kevaditi toimusid
ekskursioonid ümbruskonna
kaunitesse paikadesse.
1940/41. aasta kroonikas
on järgmine lause: „Suuri
pingutusi pidi aga tegema
III klass, et ajaloost aru saa-

da ja selles edasi jõuda“.
Eks keerulised ajad olid
ka väikesesse Mahu kooli
jõudnud. Vaatamata raskele
ajale, töötas kool kogu sõjaaja jooksul.
Kui 1943. aastani võis
kooli kroonikast lugeda
jõulude pidamisest, siis alates 1944. aastast muutusid
jõulupeod nääripidudeks.
Järgnevate õppeaastate kokkuvõtetes on mainitud juba
riiklike plaanide täitmist,
härrad muutusid seltsimeesteks jne. Kooli kroonika
lõppeb 1950/51. õppeaastal.

Ühe väikese maakooli
150. sünnipäev on piisavalt
väärikas sündmus, et seda
uhkusega tähistada. MTÜ
Mahu Külaselts otsustas
juubeli tähistamiseks kokku
kutsuda nii palju endiseid
Mahu kooli õpilasi, kui vähegi võimalik. Paraku teeb
aeg oma töö ja kohale oli
võimalik tulla vaid kuuel
Mahu kooli endisel õpilasel,
kes fotol kõik kenasti kooli
mälestuskivi juures seisavad.

tiigi talu maadelt – jäneseid.
Vana Winkler rentis oma
talumaale lisaks riigilt
maad. Omakorda rentis ta
välja oma endiseid maid,
mis ei olnud veel uut omanikku saanud. Rendimaa
ulatus Kotkade majapidamiseni. Kui ta jalutades sinnamaani jõudis, astus ta alati
pereuksest sisse juttu puhuma. Seal pakuti ka kiislit,
mida Reinhold heal meelel
sõi.
Vanahärra kutsus minu
naabri Rätsepa Pouline enda
juurde tööle. Pouli ütles:
„Mina härrale oma leivaga
tööd tegema ei hakka, lähen
taluperesse, kus saan kolm
korda päevas süüa.”
Härra võttis piibu suust,
mõtles minuti ja ütles: „Tule
ikka, ma teen korralduse.”
Pouli läkski ja oli ainus tööline, kellele süüa anti. Moonakad sõid alati oma leiba.
Pouli oli tragi ja tore inimene. Kui ta haigeks jäi,
viis mõisaproua talle aspiriini ja õpetas veel, kui palju seda sisse võtta. Julge oli
ta ka. 1941. a augustis, kui
Nigula kirik põles ja mürsud lendasid, varjasid külainimesed end keldrites ja
paeaukudes. Juba varakult
peale kära vaibumist käis
Pouli mööda küla, kergitas
aukude katteid ja hüüdis:
„Mida te veel siin passite,
sakslased on kohal!”
Kirikus käisid Winklerid
Rakveres, kuna proua olevat sealse Paguhärra tütar.
Kui Pagusoo mõisas töökäsi
vaja oli, pandi Vastal kaks

hobust plaanvankri ette ja
moonakad läksid sinna nii
kauaks, kui vaja.“
Siinkohal peab seletuseks
ütlema Rakvere ajaloolase Odette Kirsi sõnadega:
”Pagusoos endas mõisa ei
olnud. Kui Eesti Valitsus
langetas 23.03.1920 otsuse
liita Rakvere linnaga Kukeküla, Roodevälja alev,
Palvemajamäe ja Tammiku, siis umbes samal ajal
nimetati Roodevälja alev
Pagusoo linnajaoks. Roodevälja poolmõis eraldati Sõmerust 1863. aastal ja kuulus Tiesenhausenitele.”
Kas siis mindi siit Roodevälja mõisa?
Liisi meenutab: „Vasta
mõisas elasid veel perekond
Siiderid ja majateenija Salme. Mõisahoonete seas oli
töölistemaja, nn „titevabrik”, kus elasid paljulapselised pered ja siit nimigi. Vare
on praegugi püsti. Metsa
sees oli vähemalt üks moonakatemaja, mis on hävinud.
Mõisa tuuleveski juures
asus möldri elamu. Üks
mölder oli Reu, kes eestistas
end Raagmetsaks. Viimane
veskimees oli Nau ja tema
võttis Niine nime. Tuulik
lõpetas oma tegevuse 1930.
aastate keskel.
Nau läks Unukse vesiveskisse, möldri majja asusid
moonakad. Enam seda elamut ei ole.
1939. aastal lahkusid
Winklerid
Saksamaale.
Enne müüsid omi asju, osa
kraami võeti kaasa. Minu isa
ostis kaks tooli. Peale nende

minekut jäid veel Siiderid
mõisa, kuid juba järgmisel,
1940. aastal tulid lapsed Iila-Kundasse viiva tee ääres
asuvast koolist (töötas 1867.
aastast) siia ja tööd alustas
Vasta mõisakool.“
Winklerite
järeltulijad
käisid peale 2000. aastat
Vastal. Nende hinged võisid
rahule jääda, sest mõis on
heades kätes ja korras.”
Tiina Rikkolas lisab:
„Minu vanavanaema Mäe
Mahta oli Vasta mõisas teenija ja tema jutust mäletan,
et Winkleritel oli ka tütar
olnud, kes suri 12-aastasena tiisikusse. Tuberkuloosi.
Proua oli olnud tore inimene, vana Winkler mitte nii
väga.”
Internetist leiab, et 1917.
aasta lõpul tahtsid venelased Winkleri ja Viru-Nigula
kirikuõpetaja Max Krause
Siberisse saata. Krause oli
siin õpetajaks aastail 1903–
1919. Mehed olid liiga saksameelsed. Winkler saadetigi asumisele, Krause jäeti
rahva palvel koju, et korralik mees jne. R. Winkler
tuli tagasi õige pea, kui Vene-Saksa rahuleping sõlmiti
3. märtsil 1918. Tal olnud
sel ajal ka kena väike maja
kiriku lähedal, mida enam ei
mäletata ja selle olemasolu
ei usuta.

Marit Laast
MTÜ Mahu Külaselts

KILLUKE AJALUGU
samaal. Ben sõbrustas kodus
olles karjuse tütre Josephine
Kurmeliga. Josephine oli ilus
tüdruk, Rassak Leontine sai
temaga hästi läbi. Noorhärra
abiellus siiski Tallinnast pärit
Mariannega, kes oli ka nägus
neiu. Marianne armastas ratsutada, kroomnahast säärikud paljaste jalgade otsas,
puuvillasest puhvvarrukatega ja keskelt kroogitud kleit
seljas – nii ta sõitis.
Poeg Ben oli pikk ja kõhn
noormees, vanahärra aga
lühem ja jässakam. Piip oli
tal alati põses. Meestel olid
tavaliselt kaabulotid peas.
Nende riided olid teistsutud Unukse mõis sai 1874. gused kui kohalikel meestel
aastal Vasta kõrvalmõisaks. – pikk pintsak kalifeepükste
Vasta mõisa viimaseks oma- peal. Proua kandis kübarat
nikuks 1895–1919. aastani ja pikka hallikat värvi mantoli Reinhold Heinrich von lit. Mõisarahva käitumine ja
olek oli sakslikum, peenem,
Winkler.
Hea võimalus on teada kuid ma ei mäleta, et nad
saada, mida mäletab meie oleksid ülbed olnud. Ajasid
viimasest mõisaperest Elise omi asju sõbralikult.
Ben käis vahetevahel üksi
Rätsep (Liisi), kes oli 1939.
aastal, kui Winklerid Saksa- jahil, püss õlal. Kuna mõisamaad olid võõrandatud,
maale läksid, 15-aastane.
Liisi: „1919. aasta maa- tuli uutelt omanikelt küttireformi tulemusel riigistati miseks luba küsida. Meie
mõisate maa ja see jagati perega olid tal naabrisuhted
soovijatele
talumaadeks. (mõis oli umbes 1 km kaugusel) ja ta käis pudeliga
Tekkisid asundustalud.
renti maksmas. Siis praeWinkleritel
ti kõrvaseks
oli siin peale
pekiga mune,
Asuniku supp on
maade jagaisa ja Ben räärasvadest selge,
mist veel talujagu maad sellest tema kausipesu kisid tundide
viisi mõnusat
on ka kerge.
(u 27 tiinu) ja
juttu ja arutaAsuniku naine keedab
nad elasid mõisid maailmaoma katlas kopsu,
sa südamikus
asju. Enamasti
sellepärast tema
edasi. Neil oli
küttis ta meie
ei maksa tulumaksu...
üks poeg Ben,
maalt – Metskes õppis Sak-

Winklerid
A

lgas uus õppeaasta.
Viru-Nigula lapsed
ja kaugemadki läksid Vasta kooli, mis on meie
valla ainuke mõisakool.
Mõisakoolidele
lisandub
peale mõisate ajaloo veel
tarkuse ja vaimsuse aura.
Vasta rüütlimõis (esmalt
mainitud 1398. aastal), baltisaksa aadlikele kuulunud
eramõis, on siinkandis üks
vanemaid. Ainult hävinud
Aseri mõis (1367) oli vanem. Malla ja Kunda mõisate rajamised jäid 1443.
aastasse. Kunda mõis põles
sõja ajal 1941. aastal, Malla mõisa peahoone põles
07.09.2018, Kalvi mõis
(1485) on eravalduses, Varudi (mainitud 1486. aastal)
samuti erakätes, Ulvi (1498)
on kasutusel. Pada mõis
(1505) on hävinud, Samma (1583) hävinud, Koogu
(1685) peahoone hävinud.
Aastatel 1782–1795 raja-

Tänuväärt mälestused ja
meenutused pani kokku
Heili Tarjan.
Suur tänu Eliisele
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Motospordis ilma teinud oma
küla krossimees Gert Gordejev

S

eekordse vestluskaaslase valiku määras
tubli saavutus spordis,
ta on meie valla mees, kes
külgkorviga
mootorrattal
tiitliväärseid tegusid teinud –
Gert Gordejev.
Nagu enamikul motospordiga alustajatel, andis ka
temale hoogu perekondlik
kokkupuude selle alaga.
Kõik saigi alguse sellest,
kui Gert oma isa noorpõlveaegse külgkorviga esimesed
tiirud tegi. „Alustasin motospordiga võrdlemisi hilja,
sest ratas, mis meil kodus
oli, oli täismehe mõõtu ja
ma lihtsalt varem ei ulatunud seda juhtima,“ selgitab
Gert. Ta teadis, et isa oli
varem motospordiga tegelenud ja isegi vahel unistas
sellest, aga kuna tol ajal
puudus võimalus mootorratta soetamiseks, siis jäigi
see unistuseks, kuni olemasolev tehnika jõukohaseks
sai. „Esimesed tiirud tegime Erkko Noormaaga küla
vahel,“ kirjeldab ta, kuidas
kõik alguse sai. Erkkost saigi tema esimene korvipoiss,
kellega sõideti võistlustel
paar esimest aastat. „Kusjuures kui minu isa sõitis,
siis tema korvipoisiks oli
omakorda Erkko isa!“
Kui mõni aeg kohalikel
krossiradadel
sõitmisega
juba teatav kogemus tuli,
hakkasid poisid võistlustel
käima. „Alguses meil muidugi hästi ei läinud, olime
ikka viimase otsa mehed ja
tegelikult tõsisemalt saigi
selle alaga tegelema hakatud
alles kolme-nelja aasta pärast, enne seda oli see nagu
rohkem vanemate hobi, kes
meil võitlusteks ette valmistada aitasid. Meie läksime
lihtsalt võistlustele kohale
ja sõitsime!“
Alates 2006. aastast hakati võistlema põhiklassis ning
siis soetati ka korralikum

Gert Gordejev

Sünniaeg: 04.01.1984
Olulisemad võistlused ja tulemused koos korvipoisi nimega:
Eesti meister 2009 (Keit Kivaste) ja 2010 (Maarek
Miil);
Läti meister 2015 (Maarek Miil);
Teine koht rahvuste krossil (Eesti külgkorvikoondise koosseisus) korvis Keit Kivaste;
Kiviõlis maailma meistrivõistluste etapil kokkuvõttes 10. koht (Keit Kivaste);
Eesti meistrivõistluste hõbe 2016 (Keit Kivaste),
2020 (Kaspars Stupelis);
Eesti meistrivõistluste pronks 2014 (Veikko Parksepp), 2015 (Maarek Miil), 2019 (Keit Kivaste);
Läti meistrivõistluste pronks 2016 (Keit Kivaste),
2019 (Keit Kivaste).
2017 ja 2018 ei võistelnud üldse.
Foto: Urmo Sibul

ratas ja käidi ka esmakordselt treeninglaagris Itaalias.
2007. aastast tuli korvipoisiks Keit Kivaste, kellega
võideti 2009. aastal ka Eesti meistritiitel. Gerdi sõnul
oligi see aeg kõige suurem
arenguperiood.
„Ma ei pea end proﬁsportlaseks, see ikka pere ja töö
kõrvalt hobi,“ selgitab Gert.
„Selleks hooajaks valmistudes nägime küll natuke
enam vaeva, aga kõike pere
ja töö kõrvalt.“ Meestel olid

lõppenud hooajaks plaanid
paigas – teha üldfüüsilist
trenni, siis treeninglaagrid,
kus toimuvad sõidutrennid,
aga maailmas valitsenud
olukorra tõttu jäid laagrid
ära.
Mehe hobi on üsna ajanõudlik ning paratamatult
mõjutab see ka tema lähedasi. „Ilma pereta ma otsuseid
ei tee. Elukaaslasega räägime plaanid läbi, sest ka temal tuleb selle nimel teatud
ohverdusi teha, ma tean, et

Foto: erakogu

see pole talle lihtne,“ sõnab
Gert. Mees hindab pere toetust väga kõrgelt ja tal on
hea meel, et nad võistlustel
kaasa elamas käivad.
Minu küsimusele, kui
ohtlik tema hobi on, vastab
Gert: „1–10 skaalal …. 1.
Tegelikult siiski ohud on,
vaatamata sellele, et kiirused ei ole nii suured nagu
rallil, aga külgkorvi motokrossis on omad riskid.
„Krossikal ei ole raudpuuri,
pean ise end käte-jalgadega
tsiklist kinni hoidma, tehes
samal ajal 20–30-meetriseid
õhulende,“ kirjeldab Gert
ekstreemsusi. „Kõik oleneb
minu ja korvipoisi koostööst!“
Korvipoisse on Gerdil
tänaseks olnud 5. Sellel
spordialal ongi väga suur
õnnestumise teguriks korvipoisi oskused. „Tema panus
võistlemisel on kõvasti olulisem kui näiteks autorallis
kaardilugejal,“
selgitab
Gert.
Hoolimata sellest, et lõppenud hooaeg ei läinud nii,
nagu algselt Keit Kivaste-

ga plaanitud sai, lõppes see
siiski üsna hästi. Võistlusteks sai Gert korvipoisiks
lätlasest maailmameisterile
Kaspars Stupelisele. „See
oli juhus, aga minu jaoks
kindlasti väga meeldiv juhus, sest tegemist on ju
maailma parimaga! Ma olen
õnnelik, et sain Kasparsiga
sõita,“ on Gert kokkusattumustega väga rahul.
Lisaks jätkub mehel kiidusõnu loomulikult oma
vanematele ning ka toetajatele. Toetajaid on aja jooksul
küllaltki palju tekkinud ning
teiste seast toob eraldi välja
esimese korvipoisi Erkko
Noormaa onu Aare, kes on
algusest peale nõu ja jõuga
abis olnud. „Temaga olen
ma alati ka otsuseid kooskõlastanud, eriti neid, mis
puudutavad selle spordiala
lõpetamist või jätkamist,“
hindab Gert mehe panust.
„Minu jaoks on oluline, et
need inimesed, kes mind sel
teel on toetanud, mõistaksid, kui vajalikud nad mulle
on, ja ilma nendeta poleks

olnud võimalik nii kaugele
jõuda. Tänulik olen ka meie
vallale, kes meid alati toetanud on!“
„Üks asi on teha sporti
enda jaoks, aga hoopis teine
on lugu siis, kui on kaasaelajaid ja kui sa suudad teistele
heade tulemustega rõõmu
teha,“ toob mees sporditegemise plussid välja.
Tulevikust rääkides on
Gert napisõnaline. Ta selgitas, et see on ikkagi hobi,
aga üha keerulisem on seda
hobi pere- ja tööeluga ühildada. Lisaks arvab ta, et nii
jätkates väga palju arenemisruumi enam pole ja peab
tegema otsuse, millele rohkem panustama hakata.
„Kogu mu elu on väga
äge olnud,“ leiab ta tagasi
vaadates. “Kuigi ma arvan,
et ma pole lasknud endal
sellest piisavalt rõõmu tunda, aga ma olen siiski superõnnelik, et see võimalus on
mulle antud!“

Kunda staadionil toimus

Adolf Noormetsa
mälestusvõistlus
19. septembril kogunesid
valla kergejõustikuhuvilised
omanäolisele võistlusele,
kus võeti mõõtu alljärgnevatel aladel: kettaheide, kuulitõuge ja odavise. Võistlust
peetakse traditsiooniliselt
legendaarse heitja Adolf
Noormetsa auks.
Kokku osales kolme ala
mitmevõistlusel 20 sportlast, neist kuus naist ja 14
meest (sh noormehed). Kõik
võistlesid ühise IAAF-i
punktitabeli alusel, kuid iga
sportlane võistles enda vanuseklassi vahenditega.
Üldvõidu sai ülekaalukalt

võistluse peakohtuniku ja
meie noorte kergejõustiklaste treeneri Meelis Kari
poeg Kristjan Kari, kes võitis kõik kolm ala. Võrreldes
eelmise aasta tulemusega
oli võistluste tase märkimisväärselt kõrgem. Varasemal
kolmel aastal järjest võitnud
Vitali Budilov jäi sel korral
üldkokkuvõttes viiendale
kohale.
Võistluse korraldas Kunda Spordikeskus koostöös
peakohtunik Meelis Kari ja
Ergo Kilkiga.
Ainar Sepnik
spordijuht

Fotod: K. Engelbrecht

TULEMUSED:
MEHED:
Kristjan Kari (ViKe) – 1944 p
Aary Bogdanov (Kunda) – 1736 p
Madis-Joosep Toomel (Sisekaitseakadeemia) – 1590 p
Allan Karu (Kunda) – 1455 p
Vitali Budilov (Kunda) – 1444 p
Kristjan Vodja (Kunda) – 1341 p

NAISED:

Merike Viira (Viru-Nigula SK) – 1235 p
Britte Karu (Kunda) – 1135 p
Amelia Petrov (Kunda) – 1103 p
Elis Anete Saksman (Kunda) - 1038 p
Ülle Pilk (Kunda) – 888 p
Age Kaljuorg (Kunda) – 613 p

Lili Lillepea
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Pikamaajooksjad esinesid
hästi Tartu linnamaratonil

V

iimastel aastatel on
mitmed meie vallaga
seotud jooksjad hakanud tõsisemalt tegelema
pikamaajooksuga. Suuremat
arengut on näidanud Kunda juurtega Peep Jalakas,
kes treenib Tallinnas Sparta
Spordiseltsi jooksugrupis.
3. oktoobris toimunud
Tartu Linnamaratoni 42,2
km distantsil tegi teadaole-

valt parima läänevirulase
tulemuse Padaorust sirgunud alpinist ja spordimees –
Lauri Ehrenpreis. Lauri tulemus täismaratonil oli 3.07,27.
Üldkokkuvõttes sai ta kõrge
45. koha ning M35 vanusegrupis lausa 9. tulemuse. Lauri on viimastel aastatel tegelenud peamiselt mägironimisega ning vallutanud kõrgeid
tippe, mille ettevalmistuseks

on jooksmisel oluline osa.
Tema hea vastupidavus on
kohalikele teada juba Vasta
Põhikooli ajast.
21,1 km distantsil selgitati ka Eesti meistrivõistluste
parimad poolmaratonis, kus
parima tulemuse saavutas
Peek Jalakas uue isikliku rekordiga (aeg 1.16,26). EMV
arvestuses andis joostud tulemus kõrge 11. koha, kusjuures Peep lõpetas vahetult
enne parimat naisjooksjat,
ühte olümpiakogemusega
kolmikõdedest Liina Luike.
Naistest saavutas meie
valla sportlastest parima
tulemuse Lääne-Virumaa
jooksusarja naiste vanusegrupi liider Irina Savinitš.
N35 vanuseklassis joostud
poolmaratonis saavutas Irina 14. üldkoha. Oma teisel
poolmaratonil joostud uus
isiklik mark on 1.32,59.
Selle tulemusega oleks Irina olnud EMV arvestuses
samuti 11. kohal, kuid EMV
arvestuses peavad jooksjad
omama klubilist kuuluvust
ja litsentsi.
Palju õnne tublidele jooksjatele ning jätkuvat kiiret
jalga eesolevatel võistlustel!
Ainar Sepnik
spordijuht

Noored lauatennise tüdrukud üllatasid!

O

ktoobri alguses toimus Haapsalus Eesti kadettide võistkondlikud meistrivõistlused
lauatennises. Meie valda
esindasid Angela Laidinen
(Viru-Nigula LTK) ja Valerie Lonski (Aseri SK). Mõlemad tüdrukud on veel minikadettide vanuseklassis,
mis tähendab, et võisteldi
kolm-neli aastat vanematega. Tüdrukud näitasid väga
head mängu – võideldi iga
punkti eest, mis lõpuks tõigi
meie tüdrukutele kolmanda koha. Treenerid Tatjana
Tšistjakova ja Pekka Laidinen, kes treenisid õpilasi
kogu suve, jäid lõpptulemusega väga rahule. See on

Foto: erakogu

väga hea algus uuele hooajale.
24. oktoobril toimub
ELTL Laste GP II etapp
Aseri Vabaajakeskuses, kus

on võimalik meie valla tublidele lauatennisistidele kaasa elada.

Kaire Kutsar
Aseri Vabaajakeskuse juhataja

Viru-Nigulas selgitati välja parimad kiirmaletajad

I

gal sügisel kogunevad
peamiselt meie maakonna maletajad Viru-Nigulasse, et selgitada välja
Viru-Nigula valla lahtistel
meistrivõistlustel parimad
kiirmaletajad.
Viru-Nigula rahvamajas
toimunud kiirmale turniiril
näitas kogemust ja jõudu
meie kohalik malesangar
Kalev Pagar, kes reitingu
järgi omas kolmandat asetust. Aastaid käib maakonnas tihe võistlus kolme legendaarse maletaja – Eino
Vaher, Kalev Pagar ja Üllar
Hermlin – vahel. Enam võite on Eino Vaheril, kes ehk
veidi enda edule ka lootma
on jäänud. Seda magusam
oli kodus toimunud turniiril
meie mängija võit!
3. oktoobril toimunud turniiril oli meeste esikolmik
alljärgnev:
1. Kalev Pagar (5,5p), 2.
Üllar Hermlin (5 p), 3. Eino
Vahel (4 p). Väga tubli mängupäeva tegi pigem kabetajana tuntud Ervins Veitsurs,
kes jagas 7. kohta (3,5 punk-
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Raamatukoguhoidjad soovitavad

M

eie valla kolmes raamatukogus
on kokku rohkem kui 75 000 raamatut. Selleks, et meie lugejatel
teha valikut ehk veidigi kergemaks, soovitame oma viimase aja lemmikuid teilegi.
Tänapäevases kiires ja muutuvas maailmas on inimesed pahatihti kaotanud oskuse olla õnnelik. Alljärgnevad soovitused
toetavad ja täiendavad üksteist, rääkides
minapildi leidmisest ja jagades näpunäiteid õnnelikuma elu elamiseks.
Heli soovitab läbipõlemist käsitlevat
käsiraamatut „Ma ei ole hullult lahe“.
Raamatu autor Kati Suun jagab selles
teoses oma kogemuslugu, kuidas oma
elu maani maha põletades leida üles enda
päris minapilt. Raamat on inspireeriv
ja julgustab olema täpselt see, kes oled.
Livia selle kuu soovitus on Klaus
Brinkbäumeri ja Samiha Shafy „Saja-aastaste tarkus“. Kuidas elada kaua õnneliku
ja tervena? Selles raamatus ütles üks pikaealine oma vanaduse tarkuse: „Püüa iga
päev armastada oma elu sellisena, nagu
see on, ja püüa edasi anda armastust, mis
sinu sees elab“. Livia jaoks oli see raamat
väga hariv ja õpetlik, ta soovitab ka teistele lugejatele, kes huvituvad tervemast ja
õnnelikumast elust.
Meie lugejaid köidavad ikka ja jälle
tuntud inimeste autobiograaﬁlised teosed.
Priit Kuusk on väga mitmekülgne inimene: ta on juhtinud nii Terevisiooni kui ka
mitut kokasaadet ning toimetanud ja lugenud uudiseid „Aktuaalses kaameras“.
Teda tuntakse ka hüüdnimega Wend. Priit
Kuusk tegi kaasa ekspeditsiooni Admiral
Bellingshauseni pardal. Selle reisi kogemustest sündis raamat, mida soovitab Heili. Temale meeldis „Laevakokk Wend“,
sest selles raamatus kirjutatakse ühest
uhkest eluetapist, kõigest, mis peas, südamel, keelel ja meelel, ning kuidas tuju
suurel laevaperel hea ja paremaga üleval
hoida.

Raamatukoguhoidjad loevad meelsasti
ka ilukirjandust ning Liina sõnul on aegajalt värskendav uudiskirjanduse kõrval
tagasi pöörduda klassika juurde. Liina soovitus on Selma Lagerlöﬁ romaan
„Charlotte Löwensköld“, mis on haarav
lugu armastusest, väärikusest, maailmavaadete põrkumisest ja eneseohverdusest.
Lagerlöf käsitleb sügavaid teemasid ja
tundeid humoorikas sõnastuses ning paraja tempoga, tõmmates lugeja kaasa elama ühe noore naise elu keerdkäikudele.
„Charlotte Löwensköld“ on hetkel Urmas
Lennuki lavastuses ka Rakvere Teatri
mängukavas, teatritükk on kindlasti loetule hea täiendus või ka vastupidi.
Marget soovitab eesti kirjandust. Tuule Lind töötab päevasel ajal õmblejana ja
öösiti kirjutab raamatuid, mis on jõudnud
paljude südamesse oma elulisusega. Marget soovitab autorilt lausa kahte raamatut.
„Tavaline perekond“ on väga tõe- ja elutruu. Jutustab elust eelmisel Eesti ajal ja
Vene ajal. Autor jõuab raamatuga tänapäeva välja. „Viimane piisk“ pakub lugejale
huvitavat süžeelist ülesehitust. Raamatu
tegevus antakse edasi kahe peategelase
elu läbi, kes siplevad probleemide puntras.
Mervi soovitab omakorda väliskirjanduse viimase aja hitti Delia Owensi „Kus
laulavad langustid“. See raamat hoidis
üleval varaste hommikutundideni. Kindlasti ei saa seda raamatut liigitada klassikaliseks „naistekaks“ ega ka mitte kriminaalromaaniks. Autori debüütteos on ilusa
keelega ja haarab lugeja endasse, pakkudes emotsioone kurbusest rõõmu ja vihani
ning ka võrratuid looduskirjeldusi. „Kus
laulavad langustid“ on Viru-Nigula Raamatukogu raamatuklubi raamat, mis tuleb
arutlusele 29. oktoobril.
Kui siinsed soovitused ei kõnetanud, siis
ootame raamatukokku, et veel soovitusi
jagada.
Allikas: Viru-Nigula valla raamatukogu

Üleriigilised raamatukogupäevad
„Kohtume raamatukogus“

R
Paremal võitja Kalev Pagar, vasakul kange konkurent Eino Vaher. Foto: erakogu

tiga).
Noormeeste esikolmik:
1. Michael Casparella (4
punkti), 2. Daniel Kikkas
(4 punkti), 3. Märt Rämmar
(3 punkti). Meie valla noormeestest oli parim Oliver
Soomre, jagades 10.–16.
kohta 3 punktiga.
Neidude paremik: 1. Loore Laeks (3 punkti), 2. koht
Grete Laeks (2 punkti) ja 3.
koht Karin Laks (1 punkt).

Kokku osales võistlusel 21 maletajat, neist kaks
meie meesmaletajat ja kolm
noormeest. Naisi kahjuks
seekord osalemas ei olnud.
Aitäh võistluse korraldamise eest meie meesmängijatele ning võitjale
Kalev Pagarile ja Ervins
Veitsursile!
Ainar Sepnik
spordijuht

aamatukogupäevad toimuvad igal
aastal oktoobrikuus. Sel aastal pakume 20.–30. oktoobrini toimuvatel raamatukogupäevadel järgnevaid sündmusi:
Viru-Nigula valla raamatukogu Kundas
tähistab koos raamatukogupäevadega ka
koolivaheaega. Teisipäevast laupäevani
ootame lapsi kell 15 raamatukogusse, et
läbi viia erinevaid toredaid tegevusi. Näiteks loeb Livia 20. oktoobril lastele ette
rahvajutte ja 27. oktoobril saavad koolivaheajalised proovile panna oma infokirjaoskuse internetist erinevatele küsimustele
vastuseid otsides.
23. oktoobril tähistame eesti raamatu
päeva. Sel päeval tutvustatakse uuemat
eesti lastekirjandust ja saab tutvuda ka
eesti raamatute väljapanekuga.
Traditsiooniliselt kutsutakse kodukoha
tuntud inimene raamatukogupäevade aegu
lugejaid teenindama. Kundas teenindab
lugejaid 27. oktoobril kella 13–14 Keio

Soomelt.
Aseri raamatukogus loetakse 21. oktoobril ette lasteaia mudilastele. Lisaks
on raamatukogus üleval ajakirja Tähekese
juubelile pühendatud näitus „Täheke 60“.
Aseri Raamatukogus teenindab 27. oktoobril kell 10–11 lugejad meie volikogu
esimees Riho Kutsar.
Viru-Nigula raamatukogu tutvustab 27.
oktoobril kell 17 Anneli Lamp oma raamatut „Joosepi neljas naine“. Samal õhtul
saab raamatuid laenutada meie vallavanema Einar Vallbaumi käest.
26. oktoobril kell 14.30 toimub raamatukoguringis ettelugemine. Lapsed saavad
ise valida raamatu, mis nad soovivad, et
Liina neile ette loeks. Lisaks meisterdatakse üheskoos halloween’i kaunistusi.
Novembri lõpuni on Viru-Nigulas üleval
näitus „Kunda Raamatukogu 110“.
Olete teretulnud osa võtma meie raamatukogudes toimuvatest sündmustest!
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TASUB TEADA

Viru-Nigula Kultuurikeskuse
2020/2021. hooaja huvialaringid
ASERI RAHVAMAJA

Eakate lauluansambel Hõbehall, juhendaja Anna Zamahhova, K kell 10
Eakate tantsurühm Eideratas, juhendaja Ingrid Korjus, E kell 19
Jazz-vokaal, juhendaja Eugenia Anstal-Põld, E ja R kell 16.30
Kapell, juhendaja Anatoli Zamahhov, K kell 18
Käsitööring lastele, juhendaja Anzela Aleksejeva, N kell 17, P kell 13
Naiskoor Russkaja Duša, juhendaja Anna Zamahhova, E kell 10.30
KUNDA LINNA KLUBI

Rahvamajad üle Eesti ootavad kõiki külla 24. oktoobril 2020
Rahvamaja on kogukonna mõistes üks olulisemaid kohti, kus inimesed kokku saavad, tegeletakse erinevate
huvidega - seeläbi hoitakse elavana ja arendatakse edasi kohalikku kultuurielu. Rahvamaja on koht, kus kultuuri
arendamise kaudu saab kohalik omavalitsus täita ühte tähtsamat ülesannet – kasvatada kodukohatunnet, kaitsta
ja arendada kohalikku identiteeti. Selleks peab kultuurikorraldus olema ääretult paindlik – üldist kultuuripoliitikat silmas pidades lähtuma eelkõige kohalikest oludest, arengueesmärkidest ja inimeste soovidest.
Viru-Nigula Kultuurikeskus ootab 24. oktoobril külla Kunda klubisse, Viru-Nigula ja Aseri rahvamajja kõiki
huvilisi, keda kohalik kultuurielu ei jäta ükskõikseks. Oodatud on kõik need, kes käivad rahvamajas igal nädalal, kuid eriti oodatud on need kogukonnaliikmed, kes seni pole meie majadesse mingil põhjusel sattunud.
Kogukonna motiveeritus annab inspiratsiooni ja jõudu rahvamaja personalile, et ka edaspidi pakkuda just sellist
kultuuriteenust nagu seda oskab soovida kogukond.
Kunda klubis:
II korruse saalis avatud fotograaf Reti Kokk näitus „Tuvitajad“
12.00-13.00 Meisterdamine suurtele ja väikestele
13.00-14.45 Eesti lühiﬁlmide klassikat: „Peetrikese unenägu“, „Aatomik“, „Krõll“, „Operaator Kõps seeneriigis“, „Kunksmoor“, „Naerupall“, „Päkapikud piiluvad“
15.00-16.20 Lastele animaﬁlm „Lotte ja kadunud lohe“
16.30-18.00 Kultuurikohvik - meie valla kultuurijutud (küsimused, soovid, ettepanekud, vaba mikrofon)
20.00 Kohvikklubi tantsuõhtu ansambliga PlaanB
Aseri rahvamajas:
12.00-13.20 Lastele animaﬁlm „Lotte ja kadunud lohe“
13.30-14.00 Jazz-vokaali avatund
14.00-15.00 Käsitööringi meistriklass
15.10-15.45 Aseri rahvamaja kollektiivide kontsert

KULTUURIKALENDER

ÕNNITLEME!
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11.10 Larissa Šmik
14.10 Ants Aasoja
17.10 Artur Heino
26.10 Valeri Krõlov

SLAAVI ÜHING LÄTE (Seltside maja, Mäe 11, Kunda)

Kunstiring, juhendaja Galina Penkovskaja, T kell 13
Lastering Päikseke, juhendajad Tatjana Mihhaljuk ja Natalia Mazurik, L kell 11
Naiskoor Zarjanka, juhendaja Jelena Vainlo, T kell 17
Naisteklubi, eestvedaja Tamara Ivanova, L kell 15 kord kuus
Rahvatantsurühm Svetozara, juhendaja Tatjana Mihhaljuk, E kell 19
Tantsuring Habibi, juhendaja Tatjana Kenk, E kell 17
Teatristuudio, juhendaja Antonina Kotsetkova, lastele L kell 15, täisk. T kell 17
VIRU-NIGULA RAHVAMAJA

Olete oodatud! Info tel 32 21 556

04.10 Natalija Babkina
08.10 Sergei Kutšerjavõi
09.10 Asiya Polyakova
12.10 Herbert Uustalu
13.10 Valentina Kisikhina
13.10 Valentina Kljujeva
14.10 Lembit Uustalu

SLAAVI ÜHING BEREGA (Seltside maja, Mäe 11, Kunda)

Naiskoor Lada, juhendaja Ljubov Kljutšnik, T ja N kell 18
Naisteklubi Sudaruski, juhendaja Nadezda Vassiljeva, kord kuus L kell 14

Folkloorirühm Viru-Nigula Mehed, juhendaja Ervin Lember, N kell 20
Laste loodusering, juhendaja Siiri Tääkre, E ja K kell 14
Laste näitering, juhendaja Tiina Rumm, N kell 14
Laste pilliring, juhendaja Ervin Lember, T ja N kell 14
Näitering, juhendaja Alina Klimova, T kell 17
Segakoor, juhendaja Tiiu Millistfer, abidirigent Ivi-Ly Soomre, N kell 18.30
Viru-Nigula naisrahvatantsurühm Maarjapiigad, juhendaja Enna Laanemets, E kell 19
Viru-Nigula rahvamuusikud, juhendaja Ervin Lember, K kell 18.30
Vokaalansambel, juhendaja Kalle Lepasaar, K kell 17

Viru-Nigula rahvamajas:
14.00-15.30 Etendus KaRakTer teatrilt
16.00-18.00 Lõõtsa- ja roopillide töötuba
18.00-19.00 Seltskonnatantsude töötuba
20.00-23.30 Simman

70

Breiktantsu ring (klubis), juhendaja Jevgeni Mišin, K ja R kell 17.30
Eakate laulukoor Laululustijad (koolis), juhendaja Kaie Aja, E kell 15
Idamaise tantsu ring Alima (klubis), juhendaja Epp Kaljos, T kell 17.30
Kooliteater (koolis), juhendaja Natalie Neigla
Kunda Linnaorkester (muusikakoolis), juhendaja Kait Tiitso, R kell 19.30
Kunda Naiskoor (koolis), juhendaja Kaie Aja, E kell 18
Kunstiring noortele (klubis), juhendaja Helen Jagant, N kell 17.15
Käsitööring eakatele (päevakeskuses), juhendaja Ruth Kaljund, T kell 15
Naisrahvatantsurühm Kõkutajad (klubis), juhendaja Kristin Tagam, E kell 18.30
Naisrahvatantsurühm Memmed (päevakeskuses), juhendaja Enna Laanemets, T kell 14
Segarahvatantsurühm Laanetagused (klubis), juhendaja Enna Laanemets, K kell 20
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03.10 Valentina Aleksejeva
05.10 Galina Sikorskaya
05.10 Pernalt Kingisep
10.10 Liidia Jakovleva
28.10 Katariina Pakina
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07.10 Meeli Kartau
15.10 Lea Karja
20.10 Kalev Kilter
22.10 Eda Talimaa
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08.10 Milvi Veiler
15.10 Efrosine Roikan
15.10 Elli Vallbaum

TERVITAME AUGUSTIS JA SEPTEMBRIS
SÜNDINUD VALLAKODANIKKE!
29.08 STEFAN KULDVÄLI
29.08 ARLINDA ARABELLA ANTONS
04.09 NICOLE AVILOV
07.09 LISANNA-MIA SELJA
05.09 RUUBEN VENT
15.09 HENRI KOKEROV
Palju õnne vanematele ja
kasvamise jaksu lapsele!

KORSTNAPÜHKIJA TEENUS
Info tel +372 5560 4046.
Ahjukoda OÜ

KIRIKUKALENDER

L, 17. oktoober kell 14 Kunda linna klubi
Slaaviühing Läte, teatrifestival „Serpantin 2020“ – 5
aastat

P, 25. oktoober kell 14 Viru-Nigula kirik
Jumalateenistus: 21. pühapäev pärast nelipüha
Jeesuse saadikud - Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et
sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid
alandlikult koos oma Jumalaga? Mi 6:8
Teenib UI magistrant Aili Ilves

L, 17. oktoober kell 20 Viru-Nigula rahvamaja
Eesti Gun ja Liisa
T, 20. oktoober kell 18 Kunda Tsemendimuuseum
Kunda Tsemenditehas 150 loengud
Maris Mändel „Moodsad ajad, moodsad hooned. Eesti
tööstusarhitektuur 19/20. sajandi vahetusel.“

P, 8. november kell 12 Kunda kirik
Isadepäeva jumalateenistus
P, 22. november kell 12 Kunda kirik
Igavikupäeva jumalateenistus

L, 24. oktoober kell 12 Kunda linna klubi, Aseri rahvamaja, Viru-Nigula rahvamaja
Eestimaa rahvamaja päev
N, 29. oktoober kell 18 Kunda Tsemendimuuseum
Kunda Tsemenditehas 150 loengud
Uno Trumm „Mõisatööstuse kujunemine“

Reklaam

P, 1. november kell 14 Viru-Nigula kirik
Kontsert-jumalateenistus
P, 1. november kell 16 Kunda linna klubi
Hingedepäeva kontsert
Esinevad Viru-Nigula valla muusikakooli õpilased

Viru-Nigula
Valla Teatajas

E, 2. november kell 18 Aseri kool
Hingedepäeva kontsert
Esinevad Viru-Nigula valla muusikakooli õpilased
N, 5. november kell 18 Kunda Tsemendimuuseum
Kunda Tsemenditehas 150 loengud
Elle-Mari Talivee „Tööstustemaatika eesti ilukirjanduses“

reklaam@viru.nigula.ee

N, 5. november kell 19 Kunda linna klubi
Kino: „O2“
P, 8. november kell 15 Aseri rahvamaja
Isadepäeva pidu
K, 11. november kell 20 Viru-Nigula rahvamaja
KaRakTer´i etendus „Pidu katku ajal“
L, 21. november kell 13 Aseri rahvamaja
Vabariiklik meesansamblite laulupäev

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
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on vastavalt Raido Tetto ja
Raivo Heinmets.

Vallavalitus hakkab paiknema Kundas, Kasemäe 19
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