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4. juunil leidis esimest korda
aset Kunda Endurace Racing Day
2022 nimeline üritus, mille eelkäijaks on varem kaheksa aastat
toimunud Viru-Nigula punnvõrr.
Viru-Nigula Punnvõrr sai alguse
2014 aastal. Iga aastaga on üritus
läinud populaarsemaks ning rahvast raja ääres aina rohkem. 2021
aastal valiti Viru-Nigula Punnvõrr
parimaks valla spordiürituseks.
Kui algselt sõideti ainult punnvõrridega, siis aasta-aastalt suurenes
murutraktorite osakaal ning sel
aastal toimus Viru-Nigula punnvõrr Kunda Endurace Racing Day
nime all ning võistlesid ainult murutraktorid.
Standardklassis ja Vabaklassis võisteldi: Murutraktorite Eesti
Meistrivõistlused, Murutraktorite

Baltic Cup,
Murutraktorite Kross/Sprint klassides. Ainult Standardklassis võisteldi Murutraktorite Soome Meistrivõistlustes. Seekordne võistlus oli
rahvusvaheline, sest rajal andsid
oma panuse ka Soomlased. Võistlusrajal sai näha ka teletäht Kristjan
Ojangut ja näitleja Tiit Sukka kes
võistlesin number 88 murutraktoriga. Rada hõlmas endast nii asfalti
kui ka muru ning osalejad jäid rajaga rahule just selle mitmekülgususe
tõttu.
Esikoha eest võistles ka Viru-Nigula valla kohalik meeskond Võrriteam #61, kes saavutas esikoha
Baltic Cup vabaklassis ja Eesti
Meistrivõistluste
vabaklassis.
Hoolimata hooaja alguses vahele
jäänud sõidust, ollakse üleüldises
tabelis Eesti Meistrivõistlustel
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Fotod: Ain Liiva

Elanike arv seisuga 31.05.2022 on 5724 inimest.

esikohast vaid 3 punktiga maas.
Võrriteam #61 hooaja edasised
plaanid on osaleda kolmel Eesti
Meistrivõistluste etapil, kahel Balti Cup etapil ja minna võistlema ka
Prantsusmaale.
Kunda Endurace Racing Day
korraldaja Erkko Noormaa sõnul
oli rahvast palju ja rada hea ning
ta ei näe hetkel põhjust miks ei
peaks antud üritus ka järgmisel
aastal toimuma. Korraldaja soovib
tänada kõiki toetajaid ja kaasaelajaid. Samuti hea koostöö eest ka
Viru-Nigula valda, kes on olnud
suureks toeks kohalikule Võrriteam #61-le.
Kohtumiseni järgmisel aastal
Kundas!
VNVT
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Tunnustus Aseri Koolile
4. juuni hommikul, Eesti lipu
138. aastapäeval sai Aseri Koolile osaks suur au võtta vastu
Riigikogu ja Eesti Lipu Seltsi
poolt kingitud pidulik kandelipp.
Eriline hommik oli kahel
Aseri kooli noorel, õpilasesin-

duse juhil Uljanal ning õpilasel
Kirillil, kellele avanes võimalus
osaleda Pika Hermanni torni
riigilipu heiskamisel.
Suur aitäh Pärja Keskülale,
tänu kelle esitatud taotlusele
oli Aseri koolil võimalus selline
tunnustus saada.

1 Foto autor: Stanislav Moškov, Õhtuleht
2 Foto autor: Stanislav Moškov, Õhtuleht
3 Foto: VNVT. Fotol Einar Vallbaum, Pärja Kesküla,
Uljana Lonskaja, Eha Polluks, Kirill Nikonorov
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Lääne-Virumaa maakaitsepäev
Viru-Nigula vallas
23. juunil tähistatakse võidupüha
maakondliku maakaitsepäevaga Viru-Nigula vallas Aseris. Aseri vabaajakeskuse ümber pakutakse põnevat meelelahutust nii väikestele kui ka
suurtele külastajatele.
Maakaitsepäeva pidulik avamine on
kell 13.30.
Kell 13.45 toimub Kaitseliidu Viru
maleva näidislahing.
Politsei- ja Piirivalveamet on väljas
politseisõidukitega. Näha saab kiirreageerijate varustust. Tegevused lastele. Kohal on ka politseikoerad.
Vanglateenistus näitab vanglate
relvastatud üksuse relvastust ning
varustust ning saatebussi. Laseb selga proovida varustust ning tutvustab
vanglateenistuses töötamise võimalusi.
Päästeamet räägib hädaolukorra valmisoleku teemal. Kõik huvilised saa-

vad tutvuda ka päästeautoga ja mida
põnevat see endas sisaldab. Oma tehnikaga on väljas ka Aasukalda Maaja Merepäästekomando.
Transpordiamet pakub kõigile põnevat liiklusohutuse teemalist mängu
jalakäija ja jalgratturi ohtusest.
Kaitseväe ja liitlasvägede tehnika
näitusel on tutvumiseks kõigile jalaväe lahingumasin CV 9035, soomuk
Pasi, liikursuurtükk K9, tank Challenger 2, jalaväe lahingumasin Warrior, liikursuurtükk AS90 ja 122mm
haubits (mehitatakse KiMKR meeskonnaga).
Kes on huvitatud vabatahtlikust riigikaitsest, siis saab vastused oma küsimustele Kodutütarde, Noorte Kotkaste ja Naiskodukaitse telgi juures.
Kohal on ka AS Rakvere Haigla ja
Eesti Punane Rist, kes tutvustavad
oma tegevusi ja teenuseid.

Kõigil maakaitsepäeva külastajatel
on võimalus maitsta Naiskodukaitse
Viru ringkonna välikokkade katlas
keedetud sõdurisuppi.
Lastele ja noortele pakub põnevaid
tegevusi Aseri noortekas.
Päeva jooksul tõstavad meeleolu
Viru-Nigula valla taidlejad, Kunda
Linnaorkester solisti Sofia Rubinaga
ja Viru-Nigula valla külalised Moldovast, tantsurühm Tarancuta. Maitseelamusi pakub Rannu kohvik.
Võidutuli jõuab Aserisse kell 16.30.
Maakaitsepäev jätkub õhtul kell
19.00 Viru-Nigula Vabadussõja mälestussamba juures Kaitseliidu piduliku rivistusega, toimub võidutule jagamine kõigile soovijaile ning
õhtu lõpeb Viru-Nigula valla jaanipeoga Kunda rannas ja selle lükkab
käima ansambel Regatt.
Kristi Onkel

Lühiülevaade maikuu
volikogu istungist

PILTUUDIS
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Iga aasta 31. maiks on vallavalitsus
kohustatud koostama ja heaks kiitma
valla majandusaasta aruande, mis sisaldab tegevusaruannet ja ka eelarve
täitmise aruannet. Aastaaruande vaatas üle ka audiitor, kes kinnitas selle
kõigis olulistes osades õiglaselt kajastatuks ja vallavolikogu revisjonikomisjon tegi ettepaneku majandusaasta
aruanne kinnitada. Vallavolikogu istungil 2021. majandusaasta aruanne
ka kinnitati, mida on võimalik valla
kodulehel ka vaadata aadressil https://
viru-nigula.ee/eelarve-ja-majandusaasta-aruanded
Finantsjuht Egle Järvepere andis
ülevaate ka 2022. aasta I kvartali
eelarve täitmisest, kus kulude osa on
olnud tavapäraselt suurem kütte- ja
elektrikulu arvelt, sest kütte ja elektri
hinnad tõusid. Muus osas kulude täitmine tavapärane.
Vallavalitsuse koosseisus toimus
volikogu istungite vahelisel ajal muutus, sest Raido Tetto esitas aprilli lõpus vallasekretärile tagasiastumise
avalduse ja tema vallavolikogu liikme
volitused taastusid, nüüd osaleb ta
valla tegemistes volikogu ning aren-

gu- ja majanduskomisjoni liikmena.
Valla põhimääruse kohaselt esitab
vallavanem enne volituste tähtaja lõppu vabastatud vallavalitsuse liikme
asemele kinnitamiseks uue kandidaadi, kelleks oli uus majandusosakonna
juht Ivar Lilleberg ning kelle volikogu
ka kinnitas. Samal istungil kinnitati
Ivar Lilleberg ka muudele esinduskohtadele, kus varem valda esindas
Raido Tetto: vallavanema asendajana
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule, Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
ning Ida-Eesti regionaalsesse kriisikomisjoni.
Eestisse uue põlvkonna väikereaktoriga tuumajaama ehitamist kavandav ettevõte Fermi Energia on mitmel
korral käinud volikogu istungil sellel
teemal meile infot jagamas, seekord
siis väikereaktori ohutusest. Kokku
võttes: tuumajaamades on elektrit
toodetud 65 aastat, mis statistiliselt on
üks ohutuim energia tootmise viise;
reaktori ohutuse põhieesmärk on vältida radioaktiivset leket keskkonda;
ohutuse tagamise põhistrateegia on
tagada kütuse piisav jahutamine. Tuu-

maenergeetika ohutus tugineb kasutuskogemusel, hoolikalt kontrollitud
tehnoloogiatel, kõrgeima kvaliteediga
seadmetel ja teenustel ning kvalifitseeritud inimestel.
Eestis on väga palju tuumaenergeetikas vajaminevat oskusteavet juba
olemas, kuid teatav hulk just tuumaspetsialiste on tarvis juurde koolitada.
Järgmise korra teemaks on jäätmekäitlus.
Õnnitlen kõiki õpilasi kooli lõpetamise puhul, ilusat ja kosutavat suvevaheaega teile!
Head võidupüha ja jaanipäeva!
Riho Kutsar
volikogu esimees

VALLAVALITSUSE APRILLIKUU ISTUNGITEL OTSUSTATI:
5. MAI

• Väljastada ehitusluba Viru-Nigula
vallas Pärna külas Tammetõru kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
• Väljastada kasutusluba Viru-Nigula
vallas Paaskülas Jõe kinnistul elektritootmisrajatise kuni 100kW kasutamiseks.
• Väljastada ehitusluba Viru-Nigula vallas Ojakülas Loopealse kinnistule alla
100kW elektritootmisrajatise (päikeseelektrijaama) ehitamiseks.
• Väljastada ehitusluba Viru-Nigula vallas Aseri alevikus Rahu tn 19 kinnistul laohoone lammutamiseks.
• Väljastada projekteerimistingimused
detailplaneeringu koostamise kohustuse
puudumisel Viru-Nigula vallas Letipea külas Rohelisepäikese kinnistule majandushoone ehitusprojekti koostamiseks.
• Võõrandada otsustuskorras vallavara
(Sadama tn T1 ja T3 kinnistu).

• Anda nõusolek Suureniidu ja Penjami
katastriüksuste piiride muutmisega.
• Eraldada Viru-Nigula valla 2022. aasta
eelarvest MTÜ-dele toetused.
• Kinnitada hankekomisjoni alaline koosseis.
• Anda vallavara enampakkumise korras
rendile (Hiiemäe kat.üksus, 8,44 ha suurune maa-ala).
19. MAI

• Kinnitada Viru-Nigula valla kultuurikeskuse hinnakiri.
• Võõrandada vallavara enampakkumise korras (Nooruse tn 4, Aseri alevik, neli
korteriomandit).
• Kinnitada Viru-Nigula valla haridusasutustes tunnustamise komisjoni liikmed.
• Kinnitada Viru-Nigula Avatud Noortekeskuse ruumide rendi hinnakiri.

• Kinnitada Viru-Nigula vallavalitsuse
sotsiaaltoetuste ja -teenuste komisjoni liikmed.

andmine ja riigi omandisse jäetavatele
maaüksustele sihtotstarbe määramine“ tabeli andmete muutmiseks.

• Anda luba avaliku ürituse korraldamiseks („Kodupaigapäev. Mälestuspingi avamine Antonina Lohole“, 28.05.2022).

• Anda vallavara tasuta kasutusse (MTÜ
Loome projekt „Aseri liigub ja maletab“
raames).

• Seada isiklik kasutusõigus (AS Gaasivõrk ja Aseri Kommunaal OÜ kasuks).

• Väljastada ehitusluba Viru-Nigula vallas Pärna külas Pärnatoa kinnistul elamu
laiendamiseks üle 33%.

• Anda nõusolek Keldrimäe katastriüksuse jagamisega ja määrata uutele katastriüksustele sihtotstarbed.
• Anda nõusolek Pargi katastriüksuse jagamisega ja määrata uutele katastriüksustele sihtotstarbed.
• Anda nõusolek Kunda metskond 39 katastriüksuse jagamise ja liitmisega Varudi
turbatootmisalaga.
• Anda nõusolek Viru-Nigula vallavalitsuse 22.07.2021 korralduse nr 201 „Maa
riigi omandisse jätmise kohta arvamuse

• Kinnitada heaks ja kooskõlastada Volikogu eelnõu „Viru-Nigula valla 2021.
aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kinnitamine“.
• Kinnitada Viru-Nigula valla spordinõukogu koosseis.
• Kinnitada Viru-Nigula valla kriisikomisjoni koosseis.
• Eraldada Viru-Nigula valla 2022. aasta eelarvest MTÜ-le toetus (MTÜ Aseri
Spordiklubi).
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Viru-Nigula valla 2022. a
eelarvest mittetulundusühingutele eraldatavad toetused
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I TAOTLUSVOORUST:

ASERI XXV SUVEMÄNGUD
4. juunil toimusid Aseri XXV suvemängud,
kus oli seekord ligi kakssada osalejat. Suvemängudel osaleti üheteistkümnel spordialal ja suvemängude raames toimus ka esmakordselt Lääne-Virumaa meistrivõistlus
välilauatennises.
Nagu on juba traditsiooniks saanud, siis
esimese spordialana alustavad hommikul
kell 6.00 kalastajad. 11.00 koguneti Aseri Vabaajakeskuse juurde, kus Viru-Nigula vallavanem hr. Einar Vallbaum kuulutas
juubelimängud avatuks ning alustasid kõik
ülejäänud spordialad. Ilm soosis igati sportimist ja tegevust leidus nii väikestele, kui
suurtele.

Poiste parim Roven-Ren Mägi. Mehed
R.Hiisku, M 40+ T. Reisi

PARIMATEST
PARIMAD OLID:

KALASTAMINE
Mehed I koht Sergei Pelepelin
Naised I koht Olesja Pelepelin ja laste parim
oli Aleks Šipilov.

KUULITÕUGE
Naiste I koht K.Korjus, N 40+ J.Pelihova.
Mehed I koht V.Borunov; M 40+ T. Reisi.
NOOLEVISE
Tüdrukute parim Tairi Kukk, naiste parim
Kaire Kutsar.
Poiste I koht V.Mark ja Meeste I koht A.
Põld.
PETANK
Tüdrukute parim A.Ljapunova, naiste parim
I.Savinitš.
Poiste parim O.Jalakas, meeste I koht P.
Nõlvak.

RANNAVÕRKPALL
Võitsid Tarmo Nuija ja Kristi Tooming.
TÄNAVAKORVPALL
Parimasse meeskonda kuulusid A. Gabitov,
E.Klaasmägi, R.Hiisku, S. Andressoo.

II TAOTLUSVOORUST:

SOPSUVÕISTLUS
Parim naine H.Korjus.
pPrim mees R.Pung.
KAUGUSHÜPE
Tüdrukud I koht A.Ljapunova, Naised I koht
H.Korjus, N 40+ I koht M.Volkova.

TELLISKIVIVISE
Naiste parim H.Korjus, N 40+ N. Paškevitš.
Mehed I koht A.Pelepelin ; M 40+ T. Reisi.
LÄÄNE-VIRUMAA
MEISTRIVÕISTLUSED
VÄLILAUATENNISES
I koht Artur Koptelkov II koht Martin Penek
III koht Patrik Nõlvak.
Täname kõiki osalejaid ja kõiki, kes abistasid Aseri XXV suvemängude korraldamisel
ja läbiviimisel. Ootame Teid kõiki juba järgmisel aastal osalema, sest suvemängudest
on kujunenud tore taaskohtumine sportlikus
õhkkonnas.

TASUB TEADA

Aseri Kommunaal OÜ info
Aseri ja Viru-Nigula alevikus ning Pada
küla piirkonnas hakkab veevarustusele ja
reoveeärajuhtimisele kehtima uus hinnakiri
Vee-ettevõtja OÜ Aseri Kommunaal
teatab, et alates 1. juulist 2022. a on OÜ
Aseri Kommunaal tegevuspiirkonnas kehtestatud (Konkurentsiameti 20.04.2022
nr.9-3/2022-008 „OÜ Aseri Kommunaal
veeteenuse hinna kooskõlastamine“) uued
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise ja pu-

hastamise teenuse hinnad:
• veevarustus koos käibemaksuga 2.16
€/m³,
• reovee ärajuhtimise ja puhastamise teenus koos käibemaksuga 2,44 €/m³;      
Lisainfo:
Svetlana Filonik, juhataja
OÜ Aseri Kommunaal
tel +372 5342 3397
e-post svetlana@aseri.ee
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Ja ongi kooliaasta läbi?
Käesoleva teksti kirjutamise ja ilmumise vahele jääb ilmselt üks
kiiremaid perioode koolielus. Abituriendid on küll eksamid teinud,
kuid käimas on põhikoolilõpetajate eksamiperiood. Kiire on nii aineõpetajatel kui ka klassijuhatajatel, õpilastest rääkimata. Enne suvevaheajale või puhkusele minekut peab dokumentatsioon korda saama. Paralleelselt eksamitööde parandamisega tuleb anda koolitunde,
teha konsultatsioone ja võtta õpilasi järele vastama. Kõike seda saatmas paralleelselt toimuvad viimased õppekäigud oma klassiga.
Kuigi tibusid loetakse sügisel, saame juba praegu põhjusega rõõmu tunda. Meie kooli õpilased on olnud edukad erinevatel ainevõistlustel ja jõudnud vabariiklikku vooru välja. Säravaima tulemusena
tõstaksime kindlasti esile üheksanda klassi õpilase Elis Anete Saksmani muusikaolümpiaadi vabariiklikus voorus saavutatud 5. koha ja
kulddiplomi. Samuti on sel õppeaastal eredalt silma paistnud kooli
ja valla näiteringide noored, kes on etteastetega pälvinud tunnustust
nii individuaalselt kui kogu kollektiiviga.
Aastad on näidanud, et korduvalt olümpiaadil käinud õpilased
suudavad oma tulemusi parandada. Seetõttu soovitame õpilastel alati ainevõistlustel osalemise võimalust kasutada. Olümpiaadiülesanded erinevad õpikuülesannetest ja nii õpitakse loovamalt mõtlema.
Taiplikkust ja loovat mõtlemist saab arendada ka huviringides. Julgustame õpilasi osalema huvitegevuses, mis toetab õppimist. Kool
saab ainevõistluse piirkondlikku vooru saata vaid 2-3 õpilast, kuid
huviringides sellised piirangud puuduvad.
Iga laps tahab olla kaasatud ja kogeda eduelamust. On tõeline
väljakutse leida iga õpilase jaoks see miski, mis talle huvi pakub ja
rõõmu valmistab. Sisehindamise käigus kogusime kokku nii õpilaste kui ka lastevanemate mõtted ja loodame pakutavat huvitegevust
koolis rikastada. Üheks eneseteostuse võimaluseks on kindlasti kooli
õpilasesindus. Just nende eestvedamisel toimusid kooli traditsioonilised üritused: sõbra- ja südamenädalad ning jõulukohvik.
Ehkki sel õppeaastal said õpilased hoopis rohkem koolis käia, näitavad märgid, et just tänavu esines rohkem muresid omavahelises
suhtluses. Tuli rohkem sekkuda ja selgitada. Tavapärasest suuremat
väsimust on märgata kõikide osapoolte hulgas. Just sel põhjusel said
paljud meie kooli klassid huvijuhi Kaire juhendamisel osaleda meeskonnakoolitusel, kus õpiti üksteise toetamise võimalusi ja vajalikkust. Lisaks toimusid individuaalsed ja rühmanõustamised sotsiaalpedagoogi Pireti ja koolipsühholoogi Lea juhendamisel.
Eks üheks väsimuse põhjuseks ongi koroonapiirangutest vabanemine. Oleme pääsenud jälle õppekäikudele ja ekskursioonidele.
Toimub ja toimib kontaktõpe. Suvevaheaja eel sõidavad kõik klassid
õppeekskursioonile. Õppeaasta vältel on toimunud KIK-i keskkonnateemalised väljasõidud, muuseumitunnid ja teatrietendused.
Ehk ei ole me enam sellise tempoga harjunud? Kahel eelmisel
õppeaastal oli väsimuse korral võimalik arvutikaamera koolitunnis
välja lülitada. Sel õppeaastal valik klassikaaslasi ja õpetajaid „nupust kinni keerata“ puudus. Noore inimese elus on kaks aastat koroonakriisi väga pikk periood, mistõttu käesolev kontaktõppeaasta võib
olla hoopis uus ja üllatav reaalsus.
Seetõttu kutsun kõiki õpilasi, õpetajaid ja vanemaid üles sel suvel
maksimaalselt puhkama. Eriti teretulnud on magamine – nii öösel
kui ka päeval. Olge suvel palju õues, veetke aega enda jaoks toredate
ja oluliste inimestega, käige mere ääres ja võtke päikesevanne. Ja
telefon pange lennurežiimile. Et suve lõpuks oleksime jälle ootusärevust ja õpituhinat täis.
Kohtumiseni sügisel!
Kristi Aron
Kunda Ühisgümnaasiumi direktor
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Muhedad teatripäevad
Kunda Ühisgümnaasiumis

K

olmapäeval, 11. mail toimus Kunda Ühisgümnaasiumis
näiteringide
lõuna. Haigustele vaatamata on kooliteatri noored sel talvel
ja kevadel hoogsasti proovi teinud
ning nüüd oli soov oma tegemisi ka
teistele näidata. Sel korral otsustati
etendusi vaatama kutsuda ka lapsed
Viru-Nigula valla lasteaia Kelluke
Kunda majast ning õpilased naaberkoolidest Aserist ning Haljalast.
Esimesena toodi lavale vendade
Grimmide ainetel valminud etendus
„Kuldkera“. Näitlejateks olid Kunda Ühisgümnaasiumi kooliteatri 1.4. klasside õpilased. Laval sai näha
printsesse (Kaisa Vallaste, Karina
Tomson, Marell Rander ja Darja Afonasjeva), kuningannat (Liina Koivistoinen), teenrit (Jekaterina Timofejeva), printsiks muudetud konna (Säde
Karja) ning loo jutustajaks oli vahva
narr (Kätlin Kirsipuu). Iga tegelase lavale saabudes oli saalis kuulda
mõnusat suminat, sest keegi tundis
ära oma õe, sõbra või klassikaaslase.
Lugu oli õpetlik, nagu muinasjutud
ikka, ning pakkus vaatajatele mõtteainet erinevatel teemadel: pirtsakas
printsess andis konnale lubadusi,
mida ta hiljem täita ei soovinud ja
käitus tollega ebaviisakalt. Kui aga
konn kauniks printsiks muutus, sai
tüdruk oma veast aru ja sellest ajast
peale on ta viisakas ja hooliv ning täidab kõik oma lubadused. Nii et muinasjutt sai rõõmsa ja õnneliku lõpu.
Etendust olid vaatamas Kunda
kooli 1.-4. klasside õpilased ning
lapsed Viru-Nigula valla lasteaiast
Kelluke. Väikesed vaatajad hindasid
etenduse juures enim seda, et sai oma
tuttavaid ja sõpru laval näha. Lapsed
ei olnud näitlejaid kiites tagasihoidlikud – mitmed koolikaaslased tunnustasid laval käinud sõpru hoolega
ja olid rõõmsad, et neil oli võimalus
sellest etendusest osa saada. Kõige
väiksemad külalised hindasid enim
uhkeid riideid, mille valmistamisele
olid lisaks näiteringi juhendaja Natalie Neiglale kaasa aidanud ka kooli
käsitööõpetaja Ruth Kaljund ning
lapsevanemad. Ja kostüümid olid

tõesti uhked!
Teisena astusid lavale Kunda
Ühisgümnaasiumi kooliteatri 8.
klassi õpilased. Natalie Neigla juhendamisel toodi lavale Andrus
Kivirähki ainetel valminud etendus „Hiired pööningul“. Lugu oli
hoogne ja lõbus ning rääkis elust
pööningul hoopis teises võtmes, kui
seda inimesed võiksid jutustada.
Valjuhäälset pensionieas nahkhiirt
mängis Oskar Soomre. Juba tema
lavale astumine tõi naeru suule, sest
see sisenemine oli lihtsalt nii hea.
Seda häälekat, kuid samas heatahtlikku olemist jätkus etenduse lõpuni. Koos nahkhiirega tegutsesid tol
pööningul hiireneiud (Marileen Saar
ja Marta Mariliin Tsõganov), kes
olid nii erinevad, kuid samas mõlemad ühtmoodi ägedad. Torisejast
tõugu osas oli Erik Gruša. See tegelane käis muudkui sopahunnikus
„saunas“ ja pidas teistelegi loenguid
puhtuse olulisusest ja saunamõnudest. Vahvaid tegelasi pööningul
käis ootamatult ehmatamas sinna
roninud laps (Triin Tarvis), näidates ilmekalt, kuidas inimesed maja
viimasele „korrusele“ elama asunud
loomadesse suhtuvad.
Teemad, mis laval naeru ja naljaga läbi mängiti, olid aga tähtsad:
unistamine ja nende poole liikumine,
usaldamine, mängimine ja teiste aitamine.
Siis oli aga kord Viru- Nigula Valla Noorte Näiteringi käes, kus teevad kaasa Kunda kooli 9.-12. klasside noored, kelle juhendajaks on
Anne-Liisi Laaneste. See etendus
oli eelmistest sootuks teistsugune –
tegemist oli improvisatsiooniga, kus
laval toimuma hakkavast polnud
esialgu aimu kellelgi. Koos publikuga hakatigi ühiselt looma etendust
pealkirjaga „Ja siis…“. Saalis läks
mõistagi kohe suminaks, kui selgus, et selles loos tuleb kaasa lüüa
ka seni publikuna istunud noortel.
Õnneks olid aga kõik kohapeal valitud osalejad nõus saalist hoopis lavale astuma ning loosse oma panuse
andma. Nii sündiski kohapeal lugu
loomadest, kes elasid võlumetsas,

kus nad päeval päikese särades ringi jooksid ja öösiti kuupaistel pidu
pidasid. Ootamatult näidendisse
sattunud noored said kehastuda päikeseks, kuuks, pilveks, tähtedeks ja
puudeks. Lisaks oli mõnel võimalus
olla hoopis vaid üks osake millestki
või kellestki. Millal saite teie mängida näiteks kaelkirjaku keha või ühte
kahest jalgratta all olevast rattast?
Just selliseid võimalusi pakkuski
näiteringi, nende juhendaja ning
publiku ühislooming Kunda Ühisgümnaasiumis toimunud väikesel
teatripäeval.
Täname kõiki näitlejaid, nende
juhendajaid ning rõõmsat publikut!
Lugejail soovitame aga leida üles
vahvad lavastused ja minna teatrisse.
Kui aga sobivat etendust ei leia, võib
sõpradega teha ise ühe improvisatsiooni ja rõõmu jätkub kindlasti kõikidele osalejatele.
Teine etendusi täis päev oli 24.
mail, mil Kunda Ühisgümnaasiumis
peeti XXIII Aino Paju nimelist algklasside teatripäeva. Sel puhul olid
külla tulnud kooliteatrid Simuna ja
Aseri koolist ning Vohnja Lasteaed-Algkoolist. Lavale toodi vahvaid
etendusi ning laureaadiks said Vohnja õpilased, kes juhendajate Tiina
Poopuu, Kaida Mikola ja Õnne Kivipergiga andsid hoogsa ja lõbusa
etenduse „Konna musi“. Just nemad
lähevad meie maakonda esindama
vabariiklikul kooliteatrite festivalil.
Aseri kooli 3.-4. klasside õpilased
said preemia parimate kostüümide
ning dekoratsioonide eest oma etenduses „Pöial-Liisi“. Neid juhendas
Luule Varinurm. Simuna kooli 2.
klassi etendus „Haldjad teevad metsapeo“ sai tunnustuse tegelaste mitmekesisuse eest (juhendas Ly Niinelaid). Natalie Neigla juhendatava
Kunda ÜG kooliteatri 1.-4. klassi
õpilased said etenduses „Kuldkera“
ära märgitud oma näitlejameisterlikkuse eest.
Žüriisse kuulusid teatripäeval
Ingrid Pärnamäe, Tiit Alte ning Anne-Liisi Laaneste.
Kaire Rapur
Kunda Ühisgümnaasiumi huvijuht

OOTAME VILISTLASI VÕRKJA JALGPALLI MÄNGIMA
RANNAVÕRKPALL

Head vilistlased!

RANNAJALGPALL

Ootame vahvaid meenutusi teie kooliaja eredamate
ja lõbusamate sündmuste kohta. Pange oma mõtted kirja ja saatke digitaalselt või tigupostiga kooli.
Teie kirjutisi soovime kasutada vilistlaspeoks välja antavas koolilehes „Suur Kõrv“ ja teistes kooli
meediakanalites.
Samuti ootame pildimaterjali. Piltidele palume
juurde märkida lennu number ja lühiinfo pildil kujutatava tegevuse või sündmuse kohta. Pilte soovime kasutada vilistlaspeo ajalehes ja kooli stendidel.
Nii pildimaterjali kui ka meenutused palume saata digitaalselt e-postiaadressil info@kundakool.ee.
Kui puudub võimalus pilte digitaliseerida ja meenutusi trükkida, palume need saata aadressil Kasemäe 22, Kunda, Viru-Nigula vald 44106.

27.08.2022 algusega kell 12.00 rannavõrkpall
Võistkonnas 3 liiget
Võistkonda võivad kuuluda erinevate lendude vilistlased
Võistkondade registreerimine e-postiaadressil huvijuht@kundakool.ee
Peakohtunik Küllike Koha
Registreerumine hiljemalt 26.08.2022 kell 12.00
27.08.2022 algusega kell 14.00 rannajalgpall
Võistkonnas 3 liiget
Võistkonda võivad kuuluda erinevate lendude vilistlased
Võistkondade registreerimine e-postiaadressil huvijuht@kundakool.ee
Peakohtunik Kaido Vahesalu
Registreerumine hiljemalt 26.08.2022 kell 12.00
OOTAME LENDUDELT PILDIMATERJALI
JA MEENUTUSI KOOLIAJAST

Tänutundes
vilistlaste kokkutuleku korraldustoimkond
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Iga aasta esimesel suvepäeval
tähistatakse ülemaailmset lastekaitsepäeva
Aseris oli sellel aastal tõeline rahvusvaheline üritus, mille organisaatorid on pärit Ukrainast ja Eestist. Kaasa aitasid ka Aseri Kooli
õpetajad, laste klubi töötajad ja
Ukraina emad. Mullitades sammusime üheskoos Kultuurimajja. Terve ürituse vältel oli päikesepaisteline ilm ning õhkkond täis rõõmu
ja naeru.
Kultuurimajas oli ettevalmistatud meelelahutuslik programm.
Alguses lõime üheskoos tantsu.
Seejärel võtsid lapsed viiestesse
meeskondadesse ning läksid erinevatesse töötubadesse mida oli
kokku viis. Sportlandi töötoas said
lapsed oma jõudu proovile panna, läbida tunnelite rada, meeskonnana suuskadega liikuda ning
koostööd arendada. Tätoveeringu
töötoas said noored valida endale
meeldivaid pilte mida kunstnikud
hiljem nende näole ja kätele maalisid. Fototuba osutus laste lemmikuks. Seal sai igaüks printsessiks
või printsiks ümber riietuda, mängida rüütlit või kitarristi ning muidugi ka ilusa õhupallikaare taustal
pilti teha.
Samal ajal teine grupp pani tööle
oma kujutlusvõimet töötoas nime-

ga ’’3 meetrit unistust’’. Seal pidi
oma unistusi ette kujutama ning
neid suurel lõuendil ellu viima.
Musta karbi töötoas oli laste lemmikmäng Krokodill, mille mõte
seisnes selles, et kehakeele abil
tuli näidata teistele, mis on kujutatud pildil.

Koolilõpusündmused Vasta koolis
Suvevaheaeg on õpilaste jaoks
juba käega katsutav, kuid enne
puhkusele minekut heidame pilgu
põnevale koolilõpule.
2. mail toimus koolipere „Teeme
ära!“ talgupäev. Ühise meeskonnana korrastati koolimaja ümbrust
ning prügist said puhtaks ka koolimajja viiva kergliiklustee ääred.
Meie tegevustega liitusid ka mitmed lapsevanemad. Aitäh teile!
6. mail käisid Vasta Kooli 8. ja
9. klassi õpilased karjääritundi ja
inimeseõpetuse tundi läbi viimas
tavapärase klassiruumi asemel
hoopis Viru vanglas. Uuriti, missugused on karjäärivõimalused
vanglateenistuses. Õpilastel oli
õppekäigust väga palju õppida.
13. mail toimus traditsiooniline Vasta Kooli kevadkonsert
„Vastakad viisid“. Tegemist on
traditsioonilise emadepäevale pühendatud kontserdiga, kuid koroonaviiruse tõttu olime sunnitud
sündmuse mitmel korral edasi lükkama. Seekord aga õnnestus kõik!
Eriti tore, et kontserdi õnnestumisele panustasid kõik Vasta Kooli inimesed: õpilased, õpetajad,
teised koolitöötajad. Kaheosalise
kontserdi eeskavasid kuulutasid
välja vahvad paarid - koolitöötaja oma koolis õppiva või töötava
lapsega. Saali seintel oli välja pandud ka näitus emadest. Avatud oli
„Ühe euro kohvik“, mille kogutulu annetati Vasta Kooli juubelipidustuse läbiviimisele. Suur tänu
õp Maretile, kes kontserdi hästi
ette valmistas ning kenasti ka oma
klassi õpilased korraldusse kaasas! Aitäh kõikidele, kes panustasid meie kogukonna sündmuse
ettevalmistamisele! Suur tänu ka
tervele saalitäiele publikule!
19. mail sõitsid 7.-9. klasside
õpilased õuesõppepäevale, mis
sai teoks tänu KIKi rahastusele.
Energia Avastuskeskuses osaleti aktiivõppeprogrammides, mis
käsitlesid põhikooli energia tee-

masid ühtse tervikuna. Saadi uusi
teadmiseid
Päikesesüsteemist,
Maa siseehitusest, maavaradest ja
kliimast. Päev jätkus Eesti Tervishoiumuuseumis. Muuseumitunni eesmärgiks oli suunata õpilasi
mõtlema kuludele ning probleemidele, mis kaasnevad meie harjumuspärase toidu tootmisega ja
seeläbi pöörata tähelepanu igapäevasele toidu ja loodusressursside
raiskamisele.
24. mai hommik algas traditsioonilise sündmusega, kus 2.
klassi eestvedamisel saadeti 4.
klass n-ö ära. Ära sellepärast, et
uuest õppeaastast ei kuulu nemad
enam algklasside sekka, vaid on
liikunud oma klassiõpetaja kaitsva
pilgu alt ühe astme võrra edasi. Oli
nii laulu, luuletuste lugemist, pillimängu kui ka näitlemist. 4. tunni ajal helises viimane koolikell
Vasta Kooli 9. klassi õpilastele. 1.
klass oli lõpetajatele ette valmistanud väikese tunnikontrolli, kus
nad pidid tõestama oma valmisolekut lõpueksamiteks. Lõpukella
lõpetas traditsiooniline veesõda ja
suplus tiigis.
24. mail toimus Rakvere staadionil Lääne-Virumaa algklasside
kergejõustikuvõistlused. Viru-Nigula valda esindasid Vasta Kooli
õpilased Silvester Leppik, Sofia
Leppik, Andri Parker, Roman Järvepere, Kasper Järvi, Karl-Markus
Kepart, Alvar Sõitja ja Karmelia
Kees. Eelmisel aastal õnnestus
saada kaks esikohta. Seekord õnnestus saada üks kuldmedal, aga
seda hoopis uuel alal - 300 m jooksus (Sofia Leppik I koht ajaga 57
sek). Sel aastal teenitud medalid
olid alljärgnevad: Silvester Leppik
II koht palliviskes (poisid 2011
sündinute klassis), II koht 60 m
jooksus, III koht 300 m jooksus ja
VI koht kaugushüppes. Sofia Leppik I koht 300 m jooksus (2012
sündinud tüdrukute arvestuses),
IV koht 60 m jooksus. Andri Par-

ker IV koht palliviskes (2011 sündinud poiste arvestuses). Roman
Järvepere V koht 60 m jooksus
(2011 sündinud poiste arvestuses).
Kasper Järvi VI koht palliviskes
(2011 poiste arvestuses). Väga hea
ja ilusa võistluspäeva tegid veel
Karmelia Kees, Karl-Markus Kepart ning Alvar Sõitja. Kokku võitsid seekord lapsed 9 medalit. Õpilasi juhendas õp Pekka Laidinen.
Selleks, et lõpetajad saaksid
rahulikus koolikeskkonnas eesti
keele eksamit sooritada, sõitsid
mitmed klassid 30. mail klassiekskursioonile. Nii näiteks viisid 4.
klassi õpilased kehalise kasvatuse
tunni läbi Spot of Tallinnas. 2. ja
3. klasside õpilased osalesid vahvas programmis Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis.
Loodusõpetuse tund viidi aga läbi
Elistvere loomapargis.
6. klassi õpilased osalesid 31.
mail Neeruti järvede ääres põnevates meeskonnamängudes. 1.
juunil viidi läbi aktiivne kehalise
kasvatuse tund Spot of Tallinnas.
6. juunil sõitsid 1.-4. klasside
õpilased Keskkonnainvesteeringute keskuse rahastuse toel Ubari Loodustarkuse Keskusesse. 1.
klass sai olulist ja eluks vajalikku
metsatarkust. Programmi käigus
tutvustati võtteid metsas eksimise vältimiseks ning ka seda, mida
teha eksimise olukorral. 2. klassi
matkal õpiti tundma metsaelanike
tegevusjälgi looduses, tutvuti jahimeeste tegemistega ja räägiti looduse ja inimese suhetest. 3. klass
tegi külaskäigu putukate maailma
ja meemeistrite juurde. 4. klass
kinnistas tunnis omandatud kaardi
ja kompassiõpet maastikul liikumisega.
Vasta Kooli ettevõtlikud 4.
klassi õpilased õppisid sel kevadel selgeks vahva etenduse „Punamütsike“, mida esitati nii oma
kooli õpilastele kui ka Viru-Nigula
lasteaia Kelluke mudilastele Vi-

ru-Nigulas, Aseris ja Kundas. Lisaks etendati näidendit ka Sonda
lasteaias. Etenduse teksti ja laulud
õpetas selgeks õp Maret. Kostüümide loomisel aitas kaasa õp Urve.
Järelejäänud koolipäevadele jagub veel lõpueksameid ning õppekäike, järeltööde tegemisi ning
tublide õppurite ja nende vanemate tunnustamist direktori ja hoolekogu vastuvõtul. 17. juunil jagame
pidulikult põhikooli lõputunnistused 9. klassi õpilastele.
Maikuus võõrustasime ka mitmeid külastusgruppe. Baltisaksa
Kultuuri Selts Eestis MTÜ külastas 15. mail Vasta mõisa. Nad külastavad igal aastal erinevaid ajaloolisi objekte, kaasates erinevaid
ajaloohuvilisi. 17. mai õhtupoolikul viibis mõisas Kuusalu seenioride grupp. 31. mail tulid külla
külalised Vändra Gümnaasiumist.
Uuriti täpselt, kuidas käib meie
koolis ettevõtlikkuse arendamine
läbi ürdiaia tegevuse. Külalised
kinkisid mõisale uhke õunapuu,
mille istutame ürdiaeda. Nagu ürdiaiastki loodame puukeselt uhket
saaki! Õpilased pidasid ürdiaias
ka ühise pikniku ning valmistasid
koolimajas omale isikliku ürdisoola purgi.
Sel suvel jätkame oma kooli ürdiaia tegevustega. Õnneks on olnud talv meie taimekeste suhtes
päris leebe ning enamus taimedest on kenasti ka sel suvel oma
ilu näitamas. 3. klassi õpilased
korjasid õp Urvega ohtralt nurmenukke, mille pakendasime õpilaste valmistatud riidest kotikeste
sisse. Lisaks juba olemasolevatele
toodetele (ürdisoolad, münditee,
maitseainekotikesed) on valminud
uus toode – nurmenukutee. Tänu
Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando tublidele vabatahtlikele on meie ürdiaed ka sel suvel
kenasti kastmisveega varustatud.
Aitäh teile! Kõik kogukonnaliikmed on oodatud ka sel suvel meie

Agaratele tegevustele järgnes
kaunis kontserdiprogramm, kus
kõlasid laulud ja luuletused suvest,
sõprusest ja kodust. Laule ja luuletusi sai kuulda nii eesti, ukraina
kui ka vene keeles. Kell 11.11 võtsid kõik õpetajad osa kampaaniast
„Teeme lapsele pai“ ning paitasid
ja kallistasid kõiki lapsi. Ukrainlased rõõmustasid meid kirjude
kostüümide ja ägeda tantsuga
Tšunga-Tšanga. Seejärel esinesid
Ukraina emad väga südantliigutava lauluga, mis rääkis sõdadeta
maailmast. Kontsert lõppes energilise eesti rahvatantsuga, kus sai
igaüks kaasa lüüa. Peale selle sõid
lapsed veel ka magusat jäätist. Mis
muud on õnneks vaja? Suured tänud AS-ile Balbiino ja vilistlasele
Teedu Reisile.
Lastekaitsepäev osutus väga
põnevaks ja rõõmsameelseks. Nii
lapsed kui ka täiskasvanud said
positiivseid elamusi ja värvikaid
mälestusi. See aga tähendab, et
üritus on suurepäraselt õnnestunud!
Soovin õnne kõikidele lastele!
Vera Jakovleva

ürdiaeda külastama! Oodatud on
heade kavatsustega inimesed, kes
hoiavad aias puhtust ja korda ning
suhtuvad rajatud aeda suure hoolivusega. Kaasa võib „näpistada“
oma tarbeks maitseaineid. Vastutasuks soovime, et kallaksite taimedele pisut kastmisvett. Ürdiaia
edasiarenduse plaan on ka juba
valmimas. Vasta Kooli töö- ja
tehnoloogiaõpetaja Vahuri algatusel hakkame ürdiaia naabrusesse
rajama looduslikest materjalidest
õuesõppeklassi. Klassis saab olema maakividest lõkkeplats ning
istumiseks kasutame puupakke.
Maakivid saame kogukonna põllumeestelt ning puupakud saime
tänu sellele, et Viru-Nigula Koduloomuuseumi juures murdus
tormiga iidne saarepuu. Plaanis
on klassi rajada ka päikesekell ja
tuulelipp.
Kui enamasti on koolimaja suvel
vaikne ja puhkuselainel, on Vasta
mõisa suvi teguderohke. Üle-eestilise külastusmängu „Unustatud
mõisad“ raames on tulemas viis
külastuspäeva: 9. ja 10. juuli, 30.
ja 31. juuli, 13. august, kus kõik
üle Eesti osalevad mõisad on külastajatele avatud. Vasta mõis on
avatud eelpool nimetatud kuupäevadel kell 10.00-18.40. Külastajatel on võimalus tutvuda meie tublide giidide abiga nii mõisa ümbruse
kui ka ruumidega. Kõneletakse
põnevatest mõisaga seotud ajaloofaktidest ning tänapäevast. Avame
ka mõisakohviku. Mõisa saalis on
avatud Tallinna Kunstikooli õpilaste näitus „Õ-tähe tekkelugu“.
Õpilasi juhendas Inge Laiv.
13. augustil ootame kõiki Vasta
Kooli 155. aastapäeva tähistamisele. Täpsem info on saadaval Vasta
Kooli kodulehel, sotsiaalmeedias
ning Viru-Nigula Teatajas.
Kohtumisteni mõisas!
Krista Leppik
Vasta Kooli huvijuht-pedagoog
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TASUB TEADA

Järgmine samm

N

oorte projektikonkursi „Järgmine samm“ esimesse vooru esitati 101 ideekavandit, millest
lõpp-hindamisele jõudis mentorite tagasiside
järgi 85 ideed. Toetuse idee elluviimiseks sai
esimeses voorus 30 erinevat projekti. Aseri Kooli noorte
õuesõppepäevade projekt oli üks, millele toetus anti.
Meie ideeks oli „ Õuesõppeklass“. Päris 100 protsenti
see läbi ei läinud ning projekti lõplikuks nimetuseks sai
„Viru-Nigula õuesõppepäevad“.
Praeguseks on õpetaja Juho juhendamisel valmis ehitatud puidust alustest istumiskohad ja lasteaiale mudaköök,
mis vajab veel pisut kõpitsemist.
AS Wienerberger
toetas meid kaubaalustega. Vahvate pinkide peale soetasime ka värvilised padjad, et oleks mõnusam istuda.
Meil on nüüd ka ürdiaed, kuhu nii lapsed kui ka täiskasvanud erinevaid taimi annetasid. Siin kasvab jõudsalt
nii rabarber kui ka sibul, aga tõelist uhkust tunneme erinevate piparmündisortide üle.
Suur tänu Koit Orasele, kes meile lausa Tartust suure
ukse tõi ning sellest sai uhke laud, kus peal taimedega
erinevaid töid teha.
20. mail toimus meil õuesõppepäev. Nii olimegi terve päeva õues ja õppisime nii matemaatikat, keemiat,
füüsikat, loodusõpetust, kunsti, muusikat, ajalugu kui
ka tööõpetust. Meile oli külla kutsutud firma Merkuur
ja nemad õpetasid meile LED-lampide tegemist. Seda
said küll kahjuks ainult vanemad klassid proovida.
Aasukalda Maa-ja Merepäästekomando vabatahtlike
juures sai ise tuld kustutada. Marge ja Marve pakkusid
lastele põnevat suitsu täis telki, kust pidi teatud asjad
üles leidma ja välja tooma. See meeldis lastele väga!
Meile näidati ka, mida põnevat on Aasukalda vabatahtlike päästeautos.
Tänu firma Vunderi abile maalisime kividele päris
uhiuute Yono akrüülvildikatega.
Ei puudunud meil ka toitlustus, mis oli samamoodi
õues ja meid juhendas Ülle Lillepea. Viis rabarberikooki küpsetasime siiski kodundusklassis valmis. Natuke
pidi viperusi ka olema, näiteks ei jõudnud meie kartulid suurel õuepannil valmis saada. Panni laenutas meile
Kalle Kohver. Aitäh talle! Pann oli igati tasemel, lihtsalt kartulid said liiga maitsvad ja lapsi oli väga palju.
Paanikatule kustutas meie armas koolikokk Karin, kes
aitas kartuleid ahjus juurde küpsetada. Kõige paremad
olid siiski erinevad värsked salatid, mis olid meie valmistatud.
Õpetajad Helen ja Kaari olid ette valmistanud põnevaid õuesõppe matemaatikaülesandeid. Saime teada,
millisel grupil taipu kõige rohkem on.
Õpetajad Ingrid ja Luule vaatasid, kas lapsed ikka tunnevad taimi (meie ei teadnud osasid) ja rääkisid, kuidas
neid saab toiduks või ravimiseks kasutada. Nii et meil on
vaja veel loodusõpetuse tunnis olla, aga teistel läks täitsa
hästi. Selles punktis õpetati veel meile, kuidas loomade kakajunne eristada. Siin olid abiks Keskkonnaameti
koostatud õppekohvrid.
Meie muusikaõpetaja Marina ja õpilane Maksim õpetasid lapsi tantsima. Osa meist oskas seda täitsa hästi,
teine osa mitte nii väga. Paljudel lastel on ikka hea tantsuoskus ja rütmitaju.
Keemiat ja füüsikat õpetasid meile õpetajad Ave, Anna
ja Jelena. Me ise seal juures kahjuks ei jõudnud käia, aga
seal oli ilmselt väga cool.
Mina, Annabel Oras, arvan, et see õuesõppepäev oli
väga äge! Saime värskes õhus õppida ja süüa teha. Kartulitega kahjuks ei läinud nii hästi (nad jäid tooreks), aga
muidu oli maru vahva ja teeks selliseid õuesõppepäevi
veel, kui oleks võimalus. Ah jaa - 10. juunil saavad kõik
asjaosalised tänukingituse.
Projekti toetas Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus,
Haridus-ja Noorteamet ning Haridus- ja Teadusministeerium. Aitäh kõigile!
Kristel Allikmäe
Aseri Kooli kunsti-ja käsitööõpetaja,
Aseri Noorteka noorsootöötaja

Kivimäe talu
kõrvalhoone
Kivimäe talu kõrvalhoone on väga ilus paekivist hoone. Selle ehitas 1933. aastal Leopold Holm talu loomalaudaks. Seal peeti
lambaid, lehmi ja hobuseid. Hoonel on väga
ilusad aknad ja uksesillutised ning eriti kenaks teevad selle viilu otstes olevad ruudukujulised aknad. Hoones on kaks osa: suurem ja väiksem. Kolhooside tulekuga, 1949.
a, sai selle hoone suuremast osast kolhoosi
hobusetall. Aastateks 1949-1959 töötas seal
tallimehena Leopold Holm. Väiksem osa jäi
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oostöös Aseri Noorteka
ja Viru-Nigula noortetoaga toimus 5. mail
Viru-Nigula rahvamajas noorte moeshow. Teemadeks
olid kosmos, glamuurne sport ja
taaskasutus. Osalesid nii Aseri
kui ka Viru-Nigula noored.
Žüriisse oli kutsutud Margi
Loide, Marleen Hõrak ja Ülle
Kaasik.
Aseri Kooli lapsed tegid kodunduse tunnis lausa kolm suurt pannitäit pitsat, et pärast kooli oleks,
millega natuke keha kinnitada.
Auhindadega toetas MyMagic
Trendnails, Ökosmart OÜ, MTÜ
Loome ja eraisik Marve Kamm.
Suur, suur aitäh!
Lapsi oli osalemas päris palju.
Kahju ainult, et pealtvaatajaid
nii vähe oli. Lastele meeldis nii
disainimine kui ka modelliks olemine.
Žüriil oli päris raske valikut
teha ja lõpuks said kõik osalejad
väikese auhinna.

Kristel Allikmäe
Aseri Kooli kunsti-ja käsitööõpetaja,
Aseri Noorteka noorsootöötaja

pererahva loomalaudaks. 1972. a sai hoone
omanikuks minu vanaisa Lembit Metsis.
1977.-1996. a peeti hoones minu vanaisa
pere loomi: lehmi, sigu, lambaid ja veidi
aega isegi nutriaid. Praegu asub kõrvalhoone väiksemas osas puukuur ning suuremas
osas garaaž.

Karl Feliks Kajar
Vasta Kool
4. klass

Nõiakivi ja Kongla Ann
Viru-Nigulas kiriku kõrval aia taga asub
Kongla Anni mälestuskivi ehk nõiakivi.

Kongla Ann oli naine, kelle üle peeti 1640.
aastal Pada mõisas kohtuprotsess, milles ta
mõisteti süüdi nõidumises. Väidetavalt hukati Kongla Ann tuleriidal. Kiriku kõrvale
aia taha maeti ta seetõttu, kuna nõida kiriku
aeda ei lubatud matta. Nõiakivi on huvitav
vaatamisväärsus, mis koos kiriku ja selle
ümbrusega moodustavad ühe terviku. Peale
nõiakivi on Viru-Nigulas ka teisi huvitavaid
objekte, mida koos pere või klassiga külastada. Tere tulemast Viru-Nigulasse!
Roman Järvepere
Vasta Kool
4. klass

Viru-Nigula vallamaja
Viru-Nigula vana vallamaja asub küla ääres.
Selles majas oli kunagi kaks korterit, kus
ühes elas perearst. Umbes 20 aastat tagasi
oli selle maja keldris noortekeskus. Praeguse raamatukogu asemel oli kunagi apteek ja
sidejaoskond. Teisel korrusel töötasid meie
valla ametnikud. Täna asub selles majas
saun, ilusalong, raamatukogu, perearstikabinet ja noortetuba.
Karina Laasberg ja Nikita Serebrjakov
Vasta Kool
4. klass
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Kunda kooli õpilaste
ainevõistluste
tulemuste üle tundsime
rõõmu ka maikuus

M
Viru-Nigula Hariduse Seltsi
koostöö teiste seltsidega

V

iru-Nigula Hariduse
Selts on käesoleval
aastal
kavandanud
mitmeid
tegevusi,
mis on osaliselt koondatud LEADER-programmi
toetatud
ühisprojekti “Kogukonna kultuuri ja hariduse arendamine”
nime alla. Selts teeb koostööd
kodanikuühendustega
Vasta
Kooli Sõbrad, Mahu Külaselts,
Aasukalda Maa- ja Merepäästekomando, EELK Viru-Nigula
Kogudus ja pensionäride klubi
Maarjahein, kellega koos viiakse läbi talgupäevi avalikel aladel ja korraldatakse ühisüritusi.
Lisaks on partneriteks ka Vasta
Kool ja Viru-Nigula Koduloomuuseum, kellel on plaanis sisustada muuseumis kodu-uurijate tuba ja õpilaste jaoks välja
töötada külastusprogrammid.
Esimene ühisüritus kodupaigapäev toimus 28. mail Viru-Nigula rahvamajas. Mälestuspingi
paigaldamise ja piduliku koosviibimise käigus meenutati Viru-Nigula kultuurimaja juhataja
Antonina Loho, tema abikaasa
Viktori ning nende tütre Viktoria Tammoja panust kohalikku
kultuuriellu aastatel 1969-2008.
Meenutajaid oli nii pereringist
kui kunagise majandi- ja vallajuhtide seast. Kohal oli mitmeid
kunagisi ringijuhte ja isetegevuslasi. Meenutusi toetas muuseumi näitus ja video rahvamaja
ajaloost.

Meelelahutuseks
mängisid
Ervin ja Hillar ning Vasta Kooli
õpetajate ansambel, viimase aja
tõusev täht Viru-Nigula kultuurimaastikul.
Viimasele kultuurimaja kunstilisele juhile Ervinile kingiti
tänutäheks pikaajalise töö eest
pühendusega vest. Kohaletulnud said tuttavaks uue kultuurikorraldaja Alevtina Jermakovaga, kes oma tervituses rõhutas,
et tihe omavaheline koostöö on
aluseks kultuuritöö jätkumisele
Viru-Nigula rahvamajas.
Seltsi teiseks avalikuks ürituseks on heinamaarja päeva tähistamine Viru-Nigulas Maarja
kabeli juures 2. juulil kell 18.00.
See projekt viiakse ellu Kohaliku Omaalgatuse Programmi
raames.
Vallarahvast kutsutakse osa
saama leedotulest ja sellega
seotud traditsioonidest. Kavas
on lilleseade töötuba ja näitus,
kus õpetatakse taimeseade põhimõtteid, ravimtaimede ning
saunavihtade töötuba, kus antakse näpunäiteid tervislike vihtade valmistamiseks. Lilleseaded võivad olla nii lõikelilledest
kui kasvavatest potitaimedest.
Soovituslik on kasutada Maarja taimi. Seadeid hinnatakse ja
osalejate vahel loositakse välja
auhind. Külalisesinejaks on rahvamuusikaansambel Kungla.
Eelnevalt on kavas oma kätega lilleseadealuste ja vaaside

valmistamine 14. juunil kell
18.00 MTÜ Loome juhendamisel Viru-Nigula rahvamajas.
Kolmandaks
tähistatakse
ühisprojekti raames 21. augustil
kell 18.00 Helmut Elstroki 100.
sünniaastapäeva Mahus, kus
tema mälestuseks paigaldatakse
Mahu Külaseltsi eestvõttel omanäoline kännupink. Sündmus on
kavandatud Eesti taasiseseisvumise aastapäevale, kuhu on
kutsutud esinema ka Uurikate
noorteansambel isamaaliste laulude kavaga.
Kodupaigapäeval sündis idee
tähistada 18. septembril (Kuupäev veel lahtine!) ka eelmisel
aastal ootamatult lahkunud kohaliku kultuurielu tugevalt toetanud koguduse kunagise õpetaja Jaan Jaani mälestuspäeva.
Seda tähistame mälestusjumalateenistusega kirikus ja hilisema
koosviibimisega Viru-Nigula
pastoraadis.
Sündmuste toimumist toetavad lisaks LEADER- ja
KOA-programmidele veel Viru-Nigula Vallavalitsus, MTÜ
Viru-Nigula valla toetusgrupp,
kelle abiga soetatakse mälestuspingid, ja KULKA, kes toetab
siltide trükkimist ning esinejate
kutsumist.
Suur tänu, sõbrad, ühise tegutsemise eest!
Ene Ehrenpreis

aakondlik 6.-9. klasside kirjandivõistlus sai piduliku punkti reedel, 13. mail Lääne-Viru keskraamatukogus. Pidulikule lõpetamisele oodati Kunda ühisgümnaasiumist kolme
õpilast. Kirjandivõistluse „Kirjutaja 2022“ nooremas vanuserühmas saavutas 7.b klassi õpilane ANDRA LEMBERG III koha.
Lisaks pälvis ka raamatukogu eripreemia maagilise raamatuteemalise
kirjatöö eest. 7.a klassi õpilane THEA LAURA KALMUS sai tunnustuskirja äramärkimist väärt kirjandi eest. Vanemas vanuserühmas tunnustati 8. klassi LAURA ORGMETSA samuti tunnustuskirjaga äramärkimist väärt kirjatüki eest. Õpilasi juhendasid Maarika Veski ja
Tiina Vanatoa.
17. mail Väike-Maarjas toimunud Lääne-Virumaa 3. klasside õpioskuste olümpiaadil saavutasid meie kooli 3. klassi õpilased SÄDE
KARJA ja SASKIA ALIISE ILVES väga tubli 3. koha. Kokku osales
õpilasi 17 erinevast maakonna koolist. Kõik meeskonnad pidid läbi
käima kuuest erinevast töötoast koolimajas ning õues. Proovile pandi
kolmandike erinevad oskused, teadmised ja nutikus. Tüdrukuid juhendas nende klassijuhataja Ülle Juuse-Tumak.
Lastekaitsepäeval, 1. juunil toimus Rakveres Juhan Kunderi Seltsi
uutes ruumides loovkirjutajate tänuüritus. Teema oli sel korral väga
hinge puudutav ja isiklik – „Kui kõik on olnud teisiti…“. Oma kogemuslugusid võisid kirjutada kõik, kellel isiklik mure, valu, olukord,
mida sooviti teistega jagada. Põhilisim oli aga noorte väljapakutud
abi, idee ja toetus keerulise olukorraga hakkamasaamisel.
Projekti eesmärk polnud välja selgitada parimatest parimaid, vaid
tänada kõiki, kes panid kirja oma isikliku loo. Kunda Ühisgümnaasiumist kutsuti tänuüritusele 8. klassi õpilased Marileen Saar ja Roomet
Dõba. Pärast snäkilauas einestamist oli kõigil suurepärane võimalus
osaleda karismaatilise terapeudi Pille Kriisa õnnetunnis.
Suur tänu kõikidele õpilastele ja nende juhendajatele kooli esindamise eest!
Maarika Veski
Kunda kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja
Kaire Rapur
Kunda kooli huvijuht

Kell 10.00 – 18.50 Vasta mõis on külastusmängu "Unustatud
mõisad" raames avatud. Avatud on mõisakohvik, toimuvad
ekskursioonid.
Kell 14.00 mõisa saalis KULD- JA HÕBELENNU AKTUS
Kell 16.00 väljub buss Vasta Kooli mälestuskivi juurde. Süüdatakse
ka mälestusküünlad Viru-Nigula kalmistul. Huvilistel on võimalus
mälestusterajale kaasa sõita.
Kell 17.00 Vasta mõisa pargis IDEEDELAAT. Toimub
arutelu teemal "Vasta Kool - tuleviku kogukonnakool".
Ootame kõiki mõtteid avaldama!

Kell 18.00 Vasta mõisa pargis AKTUS. Toimub väike kontsert.
Esinevad Vasta Kooli laululapsed ja õpetajate ansambel.
Kell 19.00 PEOÕHTU. Tantsumuusikat pakub Taavi Taar.
Vilistlastel on võimalus ühiselt oma klassiruumis aega veeta.
Avatud on ka kohvik.
Mõisa saalis on avatud Tallinna Kunstikooli õpilaste näitus
"Õ-tähe tekkelugu". Õpilasi juhendas Inge Laiv.
Jalakeerutuse ja peomeeleolu loomise eest ootame osalejate panust (15.-) MTÜ
Vasta Kooli Sõbrad arveldusarvele (EE661010220204375220). 13.augustil on
võimalus kohapeal arveldada vaid sularahas.
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Kunda linna jooks
22. mail toimus 31. Kunda linna jooks,
mis oli ühtlasi ka Lääne-Virumaa jooksusarja 2. etapp. Seekord sai jooksul tu-

lemuse kirja üle 222 osaleja. Ilus ilm
meelitas kokku palju rahvast ning tänu
osalejatele ja paljudele vabatahtlike-

le korraldasime ühe toreda sportliku
pühapäeva.
Traditsiooniliselt alustasid võistlust kõi-

ge väiksemad. Saja meetri tillujooksu linnastaadionil lõpetas 21 mudilast. Viie- kuni
kuueaastaseid jooksjaid finišeeris 22. Edasi startisid juba 7–10-aastased lapsed, 600
meetrit läbis 31 tublit jooksusõpra. Noortejooksu parimad olid Kert Karm ja Lenna
Maamägi.
31. Kunda Linna jooksu põhidistantsi
võidu viis koju Kundast pärit Peep Jalakas,
naistest oli parim Olga Andrejeva.
Viru-Nigula vallast tuli põhidistantsil N16
võistlusklassis 2. kohale Kairi Jagant.
Noortejooksus oli vanuseklassis M14 Artur Koptelkov teine.
Kiitus kõigile, kes tulid jooksurõõmu nautima!
Suur tänu ka kõikidele toetajatele ja vabatahtlikele! Kunda linna jooks on pika
traditsiooniga ning toimunud suuresti tänu
ettevõtete toetusele. Tahame eraldi tänada
järgmisi meie jooksu toetajaid: Viru-Nigula valda, AS Kunda Nordic Tsementi,
AS Estonian Celli, Palmako AS-i, Balbiino AS-i, Vamerin OÜ-d, 1 Trader OÜ-d,
Country OÜ-d, Kunda ÜG rajasuunajaid,
SuVe Plaaž lounge´i, Naiskodukaitse Viru-Nigula jaoskonda.
Sportlikku suve kõigile ning ootame
teid Lääne-Virumaa jooksusarja järgmistele etappidele. Meie vallas toimub jooksu
kuues etapp, 23. Viru-Nigula rahvajooks,
6.08.2022 ja kaheksas etapp, 24. Aseri savijooks, 9.09.2022.
Kunda linna jooks pildigaleriid:
Jooksusarja kohta saab infot: https://jooksusari.ee/
Erli Väli

Aseris mängis 154 noort lauatennisisti
21. mail 2022 toimus Aseris Aseri Open
2022/ELTL Laste GP finaalvõistlus, kus oli
koos 154 mängijat 21 spordiklubist ning
mängiti 392 kohtumist.
See on Aseri jaoks väga suure tähtsusega
üritus, sest 24 aastat tagasi sai see võistlus
alguse just meie algatusel ja on olnud elujõuline kõik need aastad. Meie jaoks on see
võistlus suur lauatennisepidu, mille üle tun-

neme uhkust ja rõõmu.
Meie vallast oli esindatud kaks spordiklubi oma noormängijatega. 9-aastaste poiste
klassis osalesid edukalt Karl-Markus Kepart (5. koht) Viru-Nigulast, Kir Savinitš (6.
koht) Aserist. Samaealiste tüdrukute seas
sai hinnatava III koha Darina Konsa ja väga
tublid olid ka Keitrin Peetso ning Tairi Kukk
- kõik kolm Aserist. 11-aastaste poiste klas-

sis osales David Torgašov Aserist.
Meie valla tüdrukud olid väga tublid
13-aastaste tüdrukute vanuseklassis kogu
pika hooaja jooksul, seekord saavutas II
koha Angela Laidinen (Viru-Nigula). Üldkokkuvõttes oli esimene Valerie Lonski
Aseri) ja teine Angela Laidinen. Reimo
Peetso Aserist ja Tsergo Tsilk Viru-Nigulast
mängisid poiste samas vanuseklassis. Va-

nemate poiste vanuseklassis mängis tublilt
Artur Koptelkov Aserist. Tunneme uhkust
tublide noorte ja treenerite üle – Tatjana
Tšistjakova, Pekka Laidinen ja Rebeca Hanson, kes on pika hooaja jooksul teinud väga
tänuväärset tööd. Soovime tänada ka lapsevanemaid, kes on väga palju kaasa aidanud.
Soovime kõigile päikselist suve!
Kaire Kutsar
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Enefiti kiire internet – liitu
sinagi tulevikuinimestega!

T

änapäeva elu on ilma internetita üsna keeruline, kui mitte
võimatu, ette kujutada. Üha
enam tuleb juurde ka seadmeid, mis internetiühendust vajavad.
Et sidevõrk kasvavale koormusele vastu peaks, on Enefiti kiire internet hea
valik – selle kasuks on otsustanud juba
üle 10 000 kliendi.
Tavakeeli tähendab kiire internet
seda, et näiteks kodus võib korraga
tööle panna kõik liikuvat pilti esitavad
ekraanid, olgu need mobiiltelefonid,
televiisorid, arvuti. Kui muidu võib nii
mõnegi seadme pilt hanguda või häguseks muutuda, siis kiire internetiga
seda ei juhtu. Lisaks saab samal ajal
näiteks arvutimänge mängida.
Kui tehnilisemaks minna, siis on tegemist sideteenusega, mis tagab igal
ajal allalaadimiskiiruse 1Gbit/s. Nii
suure läbilaskevõimega sidevõrk põhineb täielikult valguskaablil või sarnaneva kvaliteediga tehnoloogial, selle
kvaliteet ei sõltu teistest kasutajatest,
ilmastikuoludest ega levist ning võrgu kiirust saab tehnoloogiate arenedes
veelgi suurendada.
Enefit Connecti sideteenuste juhi
Margus Malvi sõnul tuleks kiiret internetti eelistada just tulevikukindluse tõttu. „On üldine suund, et kõik
rakendused küsivad järjest rohkem
andmemahtu ja suuremaid kiiruseid.
Küsimus ei ole selles, kas kiiret internetti on vaja, vaid millal seda vaja on,“
selgitab Malv.
Operaatorineutraalsus annab tarbijale teenusepakkuja valimisel vabad
käed
Enefiti kiire interneti eelis teiste
teenusepakkujate ees on operaatorineutraalsus. See tähendab, et Enefit
Connect ehitab küll võrgu valmis, kuid
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IVAN KIDANOV
ANTONINA DVORTSOVA
LUDMILLA KOKORJUKINA

Kiire internet jõuab mööda õhuliini mastini ja sealt
edasi juba tuppa

interneti- ja teleteenuse pakkuja saab
igaüks endale ise valida, lähtudes kas
hinnast või muudest väärtustest. Samuti võib teenusepakkujat igal ajal
vahetada.
„Siinkohal võib tuua võrdluse elektrivõrguga, kus kaabel ja kilp on olemas, kuid elektrit ostame endale
sobiva energiamüüja käest,“ räägib
Margus Malv.
Teenusepakkujate rohkus toob kliendile ainult kasu. Ta valib hulga konkureerivate internetipakkujate seast välja
täpselt selle, mis hinna või muude tingimuste poolest paremini klapib.
Viru-Nigula vallas on liitumisvõimalus 165 aadressil.
Viru-Nigula vallas saavad Enefiti
kiire internetiga liituda Viru-Nigula
aleviku elanikud ja ettevõtted. Ühekordne liitumistasu jääb 199–249 euro
vahemikku.
„Liitumistasu suurus sõltub võr-
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Margus M
alv

guehitusjärgust. Mida varem liitumisleping sõlmida, seda paremini
saame ehitust planeerida. Nii on ka
hind odavam. Ühes piirkonnas on
mõistlik korraga võimalikult palju valmis ehitada,“ ütleb Margus Malv.
Viru-Nigula alevikus maksab liitumine kuni 7. septembrini 229 eurot.
Vaid mõne hetkega saab oma aadressi kontrollida ning liitumislepingu
sõlmida veebiaadressil www.energia.
ee/kiireinternet.
Eesti Energia AS

Hoia jaanilõke prügist puhas
Ilmselt ei kujuta keegi meist ette jaaniõhtut ilma lõkketa. Lisaks tuleohutusnõuete täitmisele tuleb lõkke ettevalmistamisel järgida ka seda, et lõke
oleks ohutu keskkonnale ja tervisele.
Jäta jaanilõkkest välja materjal, mis
sinna ei kuulu. Lõkkes tohib põletada
vaid värvimata ja immutamata puitu
ning kiletamata pappi ja paberit. Jäätmeid lõkkes põletada ei tohi. Lõke ei
ole koht, kuhu panna majapidamises
üle jäänud pakendeid, mööblit, ehitusprahti, riideid või rehve.
Lõkkes põlevad plasti sisaldavad
jäätmed madalal temperatuuril ja selle käigus paiskuvad õhku mürgised
saasteained, näiteks dioksiin ja furaanid. Need on silmale nähtamatud, kuid
tervisele ja keskkonnale eriti ohtlikud,
sest mõju tervisele ei avaldu kohe.
Sisse hingates liiguvad saasteained
inimese organismi ning võivad põhjustada raskeid terviseprobleeme, näiteks
vähktõbe, väärarenguid ja arengupeetust. Seetõttu ongi jäätmete põletamine kodustes tingimustes ka seadusega
keelatud.
Jaaniõhtuga käib kaasas söömine
vabas õhus. Pikniku käigus tekib aga
paratamatult jäätmeid ja kahjuks kasutatakse tihti ühekordseid nõusid. Levinud eksiarvamus on, et ühekordsed
nõud võib pärast kasutamist lõkkes põletada. Enamik nn paberist või muust
taimsest materjalist ühekordseid nõusid sisaldab ka plasti ja selle põletamine on samuti ohtlik nii keskkonnale kui
ka inimeste tervisele.

ILMATAR VAVILOV
MARIA PALI
AGNES EERMAA
TIIU TOMSON

75

MICHEL HENRI L POULAIN
TAMARA MOTYAKINA
HENNO AARIK
ÕIE PEIL
KALLE PAULUS
KAJA TRUUVE

70

TAMARA TSVETKOVA
GALINA BASTRAKOVA
LIUBOV ALEKSANDROVA
ILDE BOOM
GALINA KURAKINA
TERVITAME UUSI VALLAKODANIKKE!
09.05 EMIR KARJAGIN
25.05 LOVISA PAULINE LAANEM
27.05 EMIL SKATŠKOV
30.05 BRAIDON METS
30.05 PIIA LUISE AADLI
Palju õnne vanematele ja
kasvamise jaksu lapsele!

Ühekordsete toodete kasutamist
on oluline vältida igal võimalusel,
sest loodusvarasid ja energiat kulub
nende tootmisele pea sama palju kui
korduvalt kasutatavatele toodetele.
Ühekordsed nõud lõpetavad paraku
oma teekonna pärast mõneminutilist
kasutamist prügina. Siin ei ole parim
lahendus ka biolagunevad nõud, sest
need on mõeldud samuti ühekordseks
kasutamiseks.
Näiteks on Räpinas juba täna võimalik valla väliüritustel rentida toitlustamiseks ja jookide pakkumiseks kuni
500 komplekti korduskasutatavaid
nõusid. Samuti on võimalik rentida
prügikotihoidjad jäätmete liigiti kogumiseks.

Hoia jaanilõke prügist puhas ja põletamise asemel kogu jäätmed liigiti:
paberi- ja papijäätmed ning plastpakendid saab viia avalikesse kogumiskonteineritesse, pandimärgiga pudelid
taaraautomaati. Vanad mööbliesemed,
ehitus- ja lammutusjäätmed ning rehvid saab üle anda jäätmejaama. Lähima jäätmejaama, avaliku pakendikonteineri või vastuse küsimusele, kuhu
millised jäätmed viia, leiad lehelt kuhuviia.ee.
Kui märkad jäätmete põletamist või
muud keskkonnarikkumist, anna sellest teada riigiinfo telefonil 1247.

Mari Kala
Keskkonnaameti keskkonnateadlikkuse
peaspetsialist
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KORSTNA-

Tel: 5611 1900

ОБЪЯВЛЕНИ

info@metsakeskus.ee

ОБ УСЛУГАХ

Ahjukoda OÜ

Kinnistud võivad
olla tehtud
raietega või
asetseda
piiranguvööndis.

ТРУБОЧИСТА

+372 5560 4046.

ИНФОРМАЦИЯ

Info tel

ПО ТЕЛЕФОНУ

TEENUS

Ostame kasvavat
metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid

+372 55604046

PÜHKIJA

Toimetajal on õigus avaldamiseks saadud artikleid keeleliselt parandada ja parema arusaadavuse huvides toimetada. Artikli sisu ja selles avaldatavate faktide õigsuse eest vastutab autor.
TIRAAŽ:
2000

REKLAAMI TELLIMINE:
reklaam@viru-nigula.ee

TRÜKIKODA:
Printall AS

LOE INTERNETIST:
viru-nigula.ee/ajaleht/paberleht

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

KULTUURI- JA
SPORDIKOMISJON
Jelena Fjodorova
Kristjan Vodja
Ülle Lillepea
Renee Räni
Jaak Lepik
Kaie Hein
Glaﬁra Nagel

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

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

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 ühisomava-

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

ТИРАЖ:
2000

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

KÜLJENDUS:
MK Meedia OÜ

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!

ВЕРСТАЛЬЩИК:
MK Meedia OÜ

EINAR VALLBAUM

VIRU-NIGULA VALLAVANEM

TOIMETAJA:
Elisabeth Orgmets

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

РЕДАКТОР:
Элизабет Оргметс

Riho Kutsar, vallavolikogu esimees,

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

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

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

ЧИТАЙТЕ В ИНТЕРНЕТЕ:
viru-nigula.ee/ajaleht/paberleht

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

ТИПОГРАФИЯ:
Printall AS

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

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.

DETSEMBER 2017

ЗАКАЗ РЕКЛАМЫ:
reklaam@viru-nigula.ee

Head vallaelanikud!

ИЗДАТЕЛЬ:
Bолостная управа ВируНигула, Касемяэ 19,
Кунда 44107.
viru-nigula.ee

VIRU-NIGULA VALD

