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Ainsaks tasuta lõunasöögiks 
on juust hiirelõksus

Kukruse Polaarmõisa laevaköögis 
on hiired ärevil, sest kultuuriminist-
ri ettepanekul arutatakse maakonna 
muuseumite baasil uue sihtasutuse 
loomist. 

Maakonnas on olemas arvukad koha-
ja teemamuuseumid, kuid samas on 
kasutamata võimalus luua neist maa-
konnale tugeva kuvandiga mäluasu-
tuste võrgustik ühise sihtasutuse näol. 
Kultuuriminister Rein Lang seab tin-
gimuseks muuseumite rahastamisel, et 
2013. aasta lõpuks oleks vähemalt kol-
me Ida-Virumaa munitsipaal- ja/või 
eramuuseumi baasil moodustunud SA 
Alutaguse Muuseumid. Seni on olnud 
maakonnamuuseumi staatuses ja riigi-
poolsel rahastamisel meie maakonnas 
vaid Iisaku Muuseum. 
Kultuuriministri soovitusel otsustas 
Iisaku Vallavolikogu muuta muuseum 
valla asutuseks ning algatada muuseu-
mite sihtasutuse loomine.
27. detsembril kogunesid maakon-

na muuseumite esindajad ja kohali-
ke omavalitsuste juhid arutama uue 
sihtasutuse loomise võimalusi. Oldi 
ühisel arvamusel, et ühise katusorga-
nisatsiooni alla koondumine annaks 
sünergiat muuseumite arendustöös ja 
turundamises. Mis seal salata, täna-
päeva ärilises maailmas tuleb külas-
tajate ligimeelitamiseks kõvasti vaeva 
näha, sest ilma piletimüügist tuleva 
tuluta ära ei ela. 
Oma kirjas Iisaku Vallavalitsusele 
hoiatab minister Rein Lang: „ Kui me 
kokkulepet ei saavuta, siis jätkame 
läbirääkimisi teiste võimalike koha-
pealsete partneritega, näiteks SAga 
Virumaa Muuseumid või Narva Lin-
navalitsusega“. Kokkutulnutele välja-
käidud variandid ei tundunud sobivat, 
sest hiiglasliku SA Narva Muuseumid 
ja väikeste koduloomuuseumite vahel 
on ühiosa leidmine väga raske, kui 
mitte võimatu. Ei oldud kindlad ka 
ministeeriumi poolsete lubaduste suh-
tes sihtasutuse rahastamisel, sest Kul-

tuuriministeerium ise loobus viisakalt 
sihtasutuse üheks asutajaliikmeks ole-
mise rollist oma saadetud kirjas: „Kul-
tuuriministeerium on seisukohal, et 
loodava sihtasutuse raames tegutsema 
hakkavate muuseumite puhul on te-
gemist eelkõige piirkondlikult oluliste 
kultuuriasutustega, mille puhul peaks 
otsustus- ja juhtimistasand olema ko-
hapeal. Seetõttu ei pea me vajalikuks 
riigi osalemist sihtasutuse asutamisel“.
Varasemalt on Kultuuriministeerium 
olnud asutajaks vaid kahele sihtasu-
tusele: Virumaa Muuseumid ja A.H. 
Tammsaare muuseum Vargamäel.
Kaalumisel on palju, koostöös sündiv 
sünergia annaks arengule hoogu juur-
de, kuid igal koostööl on oma hind ja 
oodatav kasu ei pruugi mitte esimestel 
aastatel saabuda. Üksi nokitsedes oleks 
odavam, aga on oht jääda märkama-
tuks. 
Siinkohal tasub meenutada Margaret 
Thatcheri sõnu: ”Ainsaks tasuta lõuna-
söögiks on juust hiirelõksus”.

Narva Aleksandri kiriku tornimuuseum
Tel 356 1027, 357 2820
www.eelk.ee/narva
Avinurme Elulaadikeskus
Tel 5565 3759
www.elulaadikeskus.ee
info@elulaadikeskus.ee
Avinurme Muuseumirong ja Puiduait
Tel 339 7410, 527 5762
www.puiduait.ee
info@puiduait.ee 
Iisaku Muuseum
Tel 339 3036
www.Iisakumuuseum.ee 
info@iisakumuuseum.ee 
Jõhvi kindluskiriku muuseum
Tel 518 7590, 337 0013, 
www.johvimuuseumiselts.ee
info@johvimuuseumiselts.ee
Kukruse Polaarmõis 
Tel 336 9812, 5305 9902
www.kukrusemois.ee 
info@kukrusemois.ee
Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum
Tel 332 1350, 5335 9080
www.pkm.ee
info@pkm.ee
Kohtla Kaevanduspark-muuseum
Tel 33 2 1441, 332 1440 
www.kaevanduspark.ee
info@kaevanduspark.ee 
Kuremäe Klooster
Tel  339 2124, 337 0715
www.illuka.ee
Kõrtsialuse ajalootuba
Tel 5342 5673 
www.kortsialuse.ee
Lohusuu näitustetuba
Lohusuu vana koolimaja
Tel 534 65861
Lüganuse kooli muuseum
Tel 332 5860
Mäetaguse Jäägrimuuseum 
Tel  333 1150
www.moisahotell.ee 
Narva-Jõesuu muuseum
Tel 357 7312
Sillamäe Muuseum
Tel 397 2425
www.sillamae-muuseum.ee
info@sillamae-muuseum.ee
Sonda raamatukogu
II korruse muuseuminurgakesed
Uljaste tee 14
43001 Sonda
Tel 335 5172, 5818 8726
sondark@hot.ee
Tudulinna kodulootuba
Tel 522 4848
marika.kochk@mail.ee 
Vaivara Sinimägede muuseum
Tel 392 4634, 552 4273
http://muuseum.vaivaravald.ee 
Sven.udam@vaivara.ee; ivika.maidre@vaivara.ee 

Kus hoitakse meie esi-
vanemate pärandit?

URVE ERIKSON



Tegelikult on see vaid osake sellest, millega 
tegeleb Erika Kõllo päevast-päeva. Üritan 
oma mälus taastada aastat, mil iseendal olid 
esimesed kokkupuuted Erikaga. Selgus, 
et üsna-üsna ammused. Need kuuluvad 
aega, kui ta õpetas noori hakkajaid kooli-
tüdrukuid laulma, juhatades Kohtla-Järve 
kultuurikeskuse tütarlasteansamblit. Tema 
oli ka see inimene, kes innustas ja kelle et-
tevõtmisel said meie maakonna laululapsed 
esimese karastuse Eesti Televisiooni laulu-
konkurssidel. Siis tuli maakonna huvita-
vaim kultuurisündmus Kirde Killad, samuti 
Erika eestvedamisel korraldatud pidu. Eda-
sine tõsisem kokkupuutumine oli aastaid 
hiljem – taasiseseisvunud Eestis ja siis juba 
Ida-Viru Maavalitsuses kultuuritööd aru-
tamas. Miks ma seda täna meenutan? Ikka 
selleks, et leida kinnitust teadmisele ja jaga-
da seda teistega - Erika Kõllol on hindama-
tu osa meie maakonna kultuurielus. Üdini 
kultuuriinimesena teab ja tunnetab Erika 
kultuuripärandi väärtust, selle hoidmise ja 
säilitamise vajadust.
See kultuuripärand annab tegijaile identi-
teedi ja järjepidevuse tunde ning edendab 
seeläbi ka kultuurilist mitmekesisust ja loo-

metegevust. Meie maakonnale ongi iseloo-
mulik kultuuriline mitmekesisus, seda peab 
oskama näha ja hoida, peab oskama hinna-
ta ning peab oskama edasi arendada. Kui 
analüüsida neid ettevõtmisi, mille eestve-
dajaks ja ideede autoriks Erika on, siis võib 
puhta südamega öelda, et hinnates rahva 
kombeid, tavasid, teadmisi ja oskusi, mis 
on erinevatele inimrühmadele igapäevaelu 
ja identiteedi osana omased ja olulised, on 
ta osanud leida need õiged nišid, need õi-
ged kultuurikeeled, mis panevad helisema 
inimeste südamed ja annavad jõudu osale-
ma mitmesugustel kultuuriüritustel. Tun-
nustust väärivad erinevaid žanripäevad: 
koori- ja tantsupäevad, rahvamuusika ja 
ansamblipäevad jne. Kõike ei jõua üle luge-
dagi, aga need on sündmused, kus oma ala 
entusiastid, loojad kokku saavad, kogemusi 
jagavad ja kultuurielamusi pakuvad.
Talvisesse tuhamägede tantsupeosse suhtu-
sid paljud skeptiliselt, ka siinkirjutaja. Tu-
leb tunnustada idee algatajat – Erikat – kes 
jonnaka jäärapäisusega selgitas nimetatud 
ürituse originaalsust, ainulaadust jne. Ja 
2012. aastal korraldas ta seda juba 8. korda 
ning ikka rahvarohkelt: ei takista vallid, ei 

takista kraav… 
Jäädvustamaks meie maakonna tantsut-
raditsiooni sai 2011. aastal kaante vahele 
tantsuloojate kogumik Ida-Viru tantsuvara. 
Veel mitmetegi toredate tantsupidude kor-
raldajaks on ikka ja taas Erika.
Eestimaa suurte laulu- ja tantsupidude 
maakondlik hing on samuti Erika. Tema 
innustab kollektiive harjutama, juhendab 
ning nõustab. Tema jagab infot, tema kor-
raldab proove, majutust ja toitlustamist, 
tema valutab pead, kuidas meie maakond 
näeb välja rongkäigus. 2011. aasta noorte 
laulu ja tantsupeol “maa ja ilm” oli Ida-Vi-
ru maakonnast 72 kollektiivi osalemas. Su-
per! Loomulikult oli Erikal Tallinnas ja ka 
siin kohapeal palju tublisid abilisi, sest kõik 
pidi sujuma, olema korras, et rahul oleks 
nii osaleja kui peokülaline. Ja meeskond sai 
suurepäraselt hakkama. Aitäh neile, aitäh 
peakorraldajatele.
Meil kõigil on hea meel, et Erika Kõllo pär-
jati Aasta Tegija 2011 tiitliga. 

Palju õnne, Erika!

Baltimaade suurim ja vanim turismimess TOUREST toimus 
sellel aastal juba 21. korda. See aasta oli rekordiline: eksponente ja 
kaaseksoponente oli 468, kokku 26 riigist. Messi külastas 26 080 
inimest. 
Ida-Virumaa ja Narva linn olid ühiselt väljas kõigil kolmel päeval. 
Tänavusel messil tutvustati interaktiivselt uut kodulehte 
www.discovering-estonia.eu, kus kasutajad ka omale meelepära-
sed puhkusereisid Ida-Virumaal valmis said teha ja oma meilile 
saatsid. 
Maakonna esitlemisel rõhuti eelkõige erinevate sündmuste ja 
tegevuste rohkusele ja mitmekesisusele. Rohkem tähelepanu pöö-
rati rahvusvahelist huvi pakkuvate ürituste reklaamimisele:

° Jõhvi Balletifestival
° Kiviõli Motofestival
° Narva Ajaloolafestival koos Narva Energiajooksuga

Tegevust ja meelelahutust pakkusid Märulibänd, Narva „Preob-
raženski polk“ ja Hardi Raiend erinevate auhinade loosimiste 
korraldamisega. 

17. veebruaril toimus messi raames seminar Ida-Virumaa turis-
misihtkoha arengusuundade tutvustamiseks ning presenteeriti 
esmakordselt Ida-Virumaad tutvustavaid videoklippe „Ida-Viru-
maa E3 – Elamus Ehedast Energiast“. Samas tutvustati Ida-Viru-
maa suveniirikonkursi 
tulemusi ja autasustati 
parimaid.
Omalt poolt tahan 
tänada kõiki Ida-Vi-
rumaa Turismiklastri 
liikmeid. Hea on 
teada, et Ida-Viru tu-
rismiarendjate hulgas 
on palju neid kellega 
tasub luurele minna.

Sigrid Karon
Ida-Viru Turismi-
koordinaator
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Ida-Express
Me kõik oleme teel. Praegu-ja 
igal ajahetkel, suundudes tänasest 
homsesse, kandes pagasina kaa-
sas eilseid mälestusi, tundehetki. 
On inimesi, kelle elu kihutab kui 
kiirrong läbides erinevaid maid ja 
peatuspaiku, kohtudes erinevate 
kultuuride ja inimestega. Teistel 
oleks justkui ajakulg aeglasem 
ja rahulikum. Mõned meist on 
rongist maha jäänud ning kuule-
vad vaid kaugeneva veduri vilet. 
Hoolimata sellest, millises vagu-
nis keegi sõidab, või kus ta antud 
ajahetkel viibib, on kõigil meil 
omad emotsioonid, arusaamad 
ning kogemused. 
Ainuüksi Ida-Virumaal toimub 
iga päev huvitavaid sündmusi eri 
paigus, korraldatakse mõttetel-
guid, pidustusi ja erinevaid koh-
tumisi, millest jääb maha hulga-
liselt emotsioone ning mälestusi.
Ida-Virumaa omavalitsusüksused 
on tegutsenud koostöös 20 aastat, 
aidanud kaasa maakonna arengu-
le ning seisnud hea meie elanik-
konna käekäigu eest. Kahekümne 
aastaga on muutunud nii mõnda-
gi. Kõik ei olene alati kohalikest 
otsustajatest, sest oleme mõjuta-
tud nii suurest poliitikast kui ka 
globaalsetest protsessidest. 
Paaril eelneval aastal ilmus 
omavalitsuste liidu infoleht ühe 
lehekülje suuruse infolehena kord 
kuus ajalehe Põhjarannik vahel. 
Juubeliaastal kavandasime ena-
mat. Selleks, et tuua kõigi lugeja-
teni 20 aasta taguseid sündmusi 
ning ka tänase elu keskpunktis 
olevaid probleeme, otsustasime 
need laadida kujuteldavasse rongi 
nimega Ida-Express. Sellist nime 
kannab sellest aastast Ida-Viru-
maa Omavalitsuste Liidu juube-
liaasta infoleht, mis räägib meie 
omavalitsustes elavatest inimes-
test, huvitavatest ettevõtmistest 
maakonna eri paigus ning oma-
valitsuslikest teemadest.
Ida-Express väljub trükikojast 
iga kuu 27. kuupäeval ning jõuab 
kõikidesse maakonna omavalit-
sustesse ja raamatukogudesse.
Meil on hea meel kui Ida-Expres-
siga liitub hulgaliselt kaasreisijaid 
ja huvitavate lugude kirjutajaid, 
kaasamõtlejaid maakonna arengu 
teemadel. Ida-Express viib kõik 
teie huvitavad ideed ja ettevõt-
mised maakonna erinevatesse 
linnadesse, küladesse, omavalit-
sustesse. 
Head lugemist, meeldivat koos-
tööd ning huvitavat reisi koos 
kaaslastega läbi erinevate ajahet-
kede aastal 2012!

Aasta tegija 2011

Baltimaade suurim ja vanim turismimess TOUREST

Sigrid Karon

Erika Kõllo

Eevi Paasmäe
IVOLi kultuuri- ja sporditööko-
misjoni esimees

Erika Kõllo on Rahvakultuuri Keskuse 
spetsialist Ida-Viru maakonnas 
Lisaks põhiülesannetele: 
- Laulu- ja Tantsupeo SA Ida-Viru maa-

konna kuraator;
- Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu 

maakonna folkloorikuraator ja korraldab 
Rahvusvahelise Folkloorifestivali Baltica 
maapäeva;

- teeb koostööd Ida-Virumaa käsitööseltsiga; 
- Tuhamägede Talvise Tantsupeo pea-

korraldaja.
Just selline info on kirjas Rahvakultuuri  
Keskuse kodulehel (www.rahvakultuur.ee) 
kui sirvida nimetatud lehte ja uudistada 
teavet meie maakonna kohta.

Urve Erikson
IVOLi tegevdirektor
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Ida-Viru Õppenõustamiskeskus 
toetab lapse individuaalsust

Kerly Paju
IVOLi hariduse ja 
kultuuritöö spetsialist
kerly@ivol.ee

KIVIÕLI VENE 
GÜMNAASIUM - 85

Kiviõli Vene Gümnaasiumi (KVG) ajalugu ulatub 
aastasse 1927, mil Varinurme asula barakis alustas 
tööd neljaklassiline venekeelne eraalgkool. Koolis on 
antud haridust lisaks ka eesti ja poola keeles.
KVG on täna õpikeskkonnaks ligi kolmele ja poolele 
sajale õpilasele 1.-12. klassini ja kuni 50 mittestatsio-
naarselt õppijale 9.-12. klassini.
Õppureid juhendavad ja toetavad ligi 50 pedagoogi-
list ning kuni 30 mittepedagoogilist töötajat.
Kõik see asub küll veidi kohendamist vajavas, aga 
avaras hoones oma väga uute spordiväljakute, vähem 
uue spordisaali ning aulaga. 
2012. aasta on meie juubeliaasta. Oleme saamas koo-
liks, kus kõige tähtsam on õpilane. Missiooniks oleme 
võtnud sellise füüsilise ja vaimse õpikeskkonna loo-
mise, mis suudab kohaneda erinevas vanuses, erine-
vate huvide ning ettevalmistusega õppijate vajaduste-
le. Me tahame toetada nende edukat hakkamasaamist 
muutuvas ühiskonnas. Selleks oleme laiendamas oma 
võimalusi haridusliku, kultuurilise ning loominguli-
se potentsiaali avastamiseks ja arendamiseks, et olla 
partneriks erinevas vanuses, erinevate huvide ning 
ettevalmistusega elanikele. 
Me muudame oma õpikeskkonda nii käies kaasas 
tehnika ja tehnoloogia arenguga kui kasvades ise pro-
fessionaalselt.
Me tahame kõik see olla ja olemegi kui teie, meie head 
partnerid meie soove mõistate ning toetate.
KOOSTÖÖS SUUDAME KÕIKE!

Arne Piirimägi
direktor

Õppenõustamine 
Õppenõustamine on laste, lastevanemate ja lastega tööta-
vate isikute nõustamine, lapse võimete ja arengu võimalus-
te välja selgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud 
probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
ESF programm pakub tasuta II tasandi nõustamisteenu-
seid läbi õppenõustamiskeskuste. II tasand on töö maa-
kondlikus õppenõustamiskekuses, sh haridustöötajate ja 
lapsevanemate nõustamine (nt individuaalse õppekava 
koostamine, konkreetsed nõuanded, kuidas last aidata, 
milliseid meetodeid valida jm), lapse uuringuid, lapse suu-
namine spetsialisti juurde jmt.
Ida-Viru Õppenõustamiskeskus (ÕNK) alustas tööd 2008. 
aasta oktoobris, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu ruu-
mes. 

Keskuses töötavad: eripedagoog Ingrid Part, psühholoog Riina 
Türkel ja logopeed Inna Kivimäe.

Tähtis on suhtlemisoskus ja varane märkamine
Kaheaastase kogemuse põhjal võime öelda, et väljasõidud 
lasteasutustesse on olnud väga tõhusad. Teeb rõõmu, et 
koolides on ka juhtkond mõistnud nii keskuse kui tugisüs-
teemi vajalikkust. Mitmed koolid ja lasteaiad on meid kor-
duvalt tagasi kutsunud. Eriti suurt koostööd tegime Iisaku 
Gümnaasiumiga. Paljud lasteasutuste juhid ja lapsevane-
mad hindavad just seda, et tullakse kohapeale ning abi-
vajajal on võimalik suhelda harjumuspärases keskkonnas.
Meie prioriteediks on olnud varajane märkamine ja lap-
se individuaalsuse toetamine. Sageli jäävad just lapsed 
abist ilma seetõttu, et lastevanematel pole võimalust oma 
lapsega spetsialistide juurde sõita. Erivajadustega lapse 
abistamine on tihtipeale pikaajaline ning nõuab kordu-

vaid seansse. Oleme pidanud lühiloenguid ja korraldanud 
ümarlaudu lastevanematele ja õpetajatele, kirjutanud ar-
tikleid maakonna ajalehes ning loodame, et sellest kõigest 
on kasu.

On hea, kui sind oodatakse
Meil on alati hea meel selle üle, et maakonna koolid ja las-
teaiad meid oma juurde ootavad. Kuna maakonnas napib 
just eesti keelt valdavaid logopeede ja psühholooge ning 
puudust tuntakse ka  eralogopeedi teenusest, siis tööd 
jätkub kuhjaga. Möödunud aasta jooksul oli meil kokku 
umbes 2000 nõustamist. Sinna alla kuulusid ka ümarlauad 
haridusasutustes, õppenõustamiskeskuse esitlused, kor-
duv nõustamised jm.
 Narvas töötab antud keskuse raames psühholoogina Ser-
gei Džalalov. Kahjuks ei leitud ka pärast mitut konkurssi 
Narva logopeed-eripedagoogi, kes valdaks riigikeelena 
eesti keelt. Ida-Virumaal on palju Venemaal õppinud hea 
ettevalmistusega logopeede-eripedagooge, kuid problee-
miks jääb neil ikka eesti keele oskus.

Hea kontakt omavalitsustega annab kindlustunde
Ida-Viru Omavalitsuste Liit on meid toetanud nii mate-
riaalselt kui ka moraalselt. Ühiselt oleme arutanud kuidas 
tööd paremini korraldada, kohtunud omavalitsusjuhtide-
ga ning püüdnud arvestada koolide ja lasteaedade erine-
vaid vajadusi. Möödunud aastal oli meil võimalus läbida 
mitmeid koolitusi, seda ikka selleks, et endast maakonna 
jaoks parimat anda. Koolitustest on eriti meelde jäänud 
TÜ lektori Ülle Kuusiku poolt loetud J. Strebeleva me-
toodika, mida me kasutame oma igapäevatöös ning tänu 
omavalitsuste liidu toele oli võimalik seda metoodikat 
ka Moskvas prof Strebeleva käe all stažeerida. Tutvusime 
ka Moskva eriõppeasutuste ja nende korrektsioonitööga. 
Kuigi selle aasta algusest projekt jätkub ning oleme taas 
igal neljapäeval siinseid lasteasutusi külastamas, on ikkagi 
mure, kuidas saab abivajajaid toetada peale ESF-i toetuse 
lõppemist.

Ida-Virumaa Õppenõustamiskeskus
Asume Jõhvis, Keskväljak 1-301 (III korrus) 

Vastuvõtule palume eelnevalt registreerida:
Kerly Paju tel. 337 0327

Spetsialiste on võimalik tellida ka lasteasutusse.

www.ivol.ee – koostöö – õppenõustamiskeskus – 
registreerimine vastuvõtule.

www.vkg.ee

Nuputa Ida-Virumaa eelvoor toimus Jõhvi Güm-
naasiumis 16. veebruaril 2012. Osalesid: Jõhvi 
Gümnaasium, Toila Gümnaasium, Kohtla-Järve 
Järve Gümnaasium, Lüganuse Keskkool, Mäetaguse 
Põhikool, Illuka Põhikool, Narva Eesti Gümnaasium 
ja Kohtla-Järve Ühisgümnaasium.

Võistlus toimus kahes vanuserühmas: 5.-6. klasside 
4 liikmelised võistkond (maksimaalselt kaks 6. klassi 
õpilast) ja 7. klasside 3 liikmeline võistkond.

Esimene võistlus oli individuaalne – peastarvutami-
ne. Parimad, kellel olid kõik õiged vastused: Markus 
Kuldmaa Mäetaguse Põhikooli 7. klassist, Joel Kü-
laots Lüganuse Keskkooli 6. klassist, Oliver Erlich ja 
Siim Prave Jõhvi Gümnaasiumi 6. klassist.

Võistkondlik osa kestis 2 tundi ja õpilased pidid 
vastavalt vanuserühmale lahendama järgmisi üles-
andeid:

5.-6. klass - matemaatiline ristsõna, JAH-EI vas-
tustega küsimused, nuputamisülesanded ja kaks 

loovusülesannet.

7. klass - JAH-EI vastustega küsimused, nuputamis-
ülesanded ja viis loovusülesannet.

Tublimad, kes esindavad Ida-Virumaad vabariiklikul 
võistlusel, mis toimub 28. aprillil Kilingi-Nõmme 
Gümnaasiumis, olid Jõhvi Gümnaasiumi 5.-6. klassi 
võistkond ja Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 7. 
klassi võistkond.

5.-6. klasside seas saavutas II koha Kohtla-Järve Jär-
ve Gümnaasium võistkond ja III koha Toila Güm-
naasiumi võistkond.

7. klasside osas saavutas II koha Narva Eesti Güm-
naasium võistkond ja III koha Jõhvi Gümnaasiumi 
võistkond.

Suur tänu kõigile osalejatele ja nende õpetajatele.

Kristel Tamm
Matemaatika ainesektsioon
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Ainesektsioonide 
üritused märtsis 
3. märtsil algusega kell 10.00 toimub Jõhvi Gümnaa-
siumis VIII-IX Klasside Inglise Keele Olümpiaad.

3. märtsil algusega kell 11.00 toimub Kohtla-Järve 
Järve Gümnaasiumis Ida-Virumaa Gümnaasiumite 
Majandusolümpiaad. 

6. märtsil algusega kell 11.00 toimub Kohtla-Jär-
ve Järve Gümnaasiumis IV Klasside Matemaatika 
Olümpiaad.

6. märtsil algusega kell 11.00 toimub Kohtla-Järve 
Järve Gümnaasiumis Ida-Virumaa V-VI Klasside 
Matemaatika Olümpiaad.

31. märtsil algusega kell 10.00 toimub Kohtla-Järve 
Slaavi Põhikoolis X-XI Klasside Inglise Keele Võist-
lus.

Koolivõrgu
korrastamine
Koolivõrgu korrastamine läheb üle kivide ja kändude. 
Selge on kõigile, et lapsi on vähem kui ajal, mil enamik 
koolihooned ehitati. Selge on ka see, et muutusi on 
vaja. Kuid kui suurelt midagi ette võtta - see küsimus 
tekitab vaidlusi. Laias laastus on välja pakutud kaks 
varianti: maakonna kohta üks-kaks suurt gümnaa-
siumi või siis jätta igasse regiooni alles üks gümnaa-
sium.Oma arvamusi on avaldanud nii koolijuhid kui 
omavalitsuste juhid, kuid vettpidavaid otsuseid veel ei 
ole.Ühelt poolt justkui saamatus, teisalt peabki olema 
haridussüsteem konservatiivne, kus muudatused on 
kõik seitse korda seitsmest kandist üle kaalutud.
Haridus- ja Teadusminister Jaak Aaviksoo kohtub 
Ida-Virumaa omavalitsusjuhtidega ning gümnaasiu-
mite direktoritega 5. märtsil, et arutada koolivõrgu 
reformiga seotud küsimusi. 

NUPUTA 2012
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Eesti avalikkuses on mõiste haldusreform 
kasutamises 
palju segadust 
ja eksitavat, 
sest otsesõnu 
tähendab see 
termin kogu 
riigihalduse 
ümberkorral-
damist, millest 
põhilise osa 
moodustavad hoopiski riigiasutused, sh 
maavalitsused. 
Täiesti on diskussioonist välja jäänud üks 
kõige olulisemaid küsimusi – kohaliku 
omavalitsuse mõiste ja olemuse rolli üle 
meie üldises riigihalduses arutamine. Kui 
kogu jutt piirdubki ainult avalike teenuste 
pakkumise ühtlustamisega nagu seni, siis 
selleks pole ju omavalitsussüsteemi vaja. 
Vastupidi, omavalitsuste olemasolu takis-
tab ideaalse võrdsuse tagamist, sest nende 
põhiolemuseks on autonoomne iseotsus-
tamise õigus.
Lisaks on jäänud tähelepanu alt välja ka 
lihtne tõsiasi, et omavalitsuslike küsi-
muste sisu ja lahendus linnades ning 
maavaldades on erinevad. Ka ajalooliselt 
on need süsteemid arenenud paralleel-
selt ja teineteisest sõltumatult ning olid 
sõjaeelses Eestis (samuti Nõukogude 
Liidus) õiguslikult erinevalt reguleeritud. 
Linna- ja vallaomavalitsusi käsitleti eraldi 
seadustes ning omaette seadus oli 
ka maakonnatasandi jaoks, kus 
põimusid riiklikud ja omavalit-
suslikud ülesanded. 

Ka täna ei ole Eesti erinevate 
kohtade vajadusi paindlikult 
arvestavat omavalitsussüsteemi 
võimalik ilma õigusliku diferent-
seerimiseta üles ehitada. Unifit-
seeriv süsteem, mis on võrdne 
kõigile, meenutab ülikonda, kuhu peavad 
sisse mahtuma kõik, mis põhjustab mõõ-
tude võtmist kõige pikema ja paksema 
järgi. Paraku lühikesekasvulistel osutub 
sellises ülikonna toimetamine tülikaks ja 
liikumist takistavaks. Täpselt nii ongi üles 
ehitatud Eesti tänane omavalitsussüsteem, 
mis toob kaasa liikumise minimaalse arvu 
suuromavalitsuste suunas, kellele nende 
ülesanded paremini selga passivad. See 
omakorda tähendab üha vähemaid tõm-
bekeskusi ning tsentraliseerituse kasvu, 
mis lõppkokkuvõttes viib tulemuseni, 
et Eesti asja on kõige otstarbekam ajada 
ainult Tallinnas. 
Teise metafoori võib konstrueerida 

laevanduse näitel. Suured merelaevad 
on kaugkaubaveol palju efektiivsemad 
ning avamerel tormikindlamad, kuid neil 
puudub võimekus liigelda rannalähedastes 
vetes, rääkimata mööda jõgesid sõitmisest. 
Selleks on vaja teistsuguseid laevatüüpe. 

Nii nagu laevanduses on vaja 
kõikide vajalike ülesannete 
täitmiseks erinevaid laeva-
tüüpe, nii on ka vaja Eesti 
omavalitsussüsteemi kohalike 
vajaduste paremaks arvesta-
miseks ja kaitsmiseks hoopis 
diferentseerida, mitte unifit-
seerida. Meie põhiseaduses 
fikseeritud põhimõte, et 

Eestis on ühetasandiline omavalitsussüs-
teem ei sisalda kohustust, et omavalitsus-
süsteem peab olema unifitseeritud. 

Kui tulla tagasi teenuste ühetaolisuse 
juurde, mida rõhutavad riigikontroll ja õi-
guskantsler, siis omavalitsusliku süsteemi 
puhul saab rääkida vaid miinimumstan-
darditest, millele teatavad teenused 
peavad vastama. Seejuures ei nõua meie 
põhiseadus, et kõik omavalitsused peavad 
täitma samu teenuseid, või et nad peak-
sid seda üksinda tegema. Võimalikud on 
teenuste partnerlussuhted teiste omavalit-
suste, riigiasutuste, erasektori, kolmanda 
sektori ja üksikisikutega. Konkreetne 
lahendus sõltub olukorrast, omavalitsusest 
ja teenusest. Iseasi, kas me seda oskame ja 
suudame. Aga kõike saab õppida.

Teine pool kogu haldustemaatikast on 
riiklik halduskorraldus, mille põimumine 
omavalitsuslike ülesannetega on kõige 

suurem 
regionaalsel 
ehk maa-
konnata-
sandil. Te-
gelikult on 
tänase Eesti 
problee-
mide kõige 
suurem 
valupunkt 

just maakonnatasandi tegematajätmistes. 
Näiteks on poolikuks jäänud lahendus, 
kuidas tekib regionaalpoliitiline otsus ehk 
kuidas kujunevad regiooni huvid, mis kaal 
on regionaalsetel otsustustel ning kuidas 
neid riigi ees kaitsta? Puht riigiõiguslikult 
ei saa maavanem regiooni huvide kaits-
misel esindada kohalikke omavalitsusi, 
kuigi ta on täna pandud näiteks maakon-
na arengukava koostamisel just sellesse 
olukorda.
Seetõttu käsitletakse Euroopa Liidus 
regioonina regionaalpoliitika teostami-
se mõistes ühemõtteliselt vaid kohalike 
omavalitsuste koostööpiirkonda või teise 
tasandi omavalitsust, mistõttu Eesti maa-

Miks praegune olukord ei rahulda?
Erinevate ekspertide poolt aastate vältel tõstatatud probleemid koonduvad 
kahte suurde rühma: 
1) toimiva regionaalpoliitika nõrkus, sh

valdkondlike poliitikate sidususe vähesus; seadusest tuleneva tervikliku 
regionaalpoliitika õigusliku aluse puudumine (vastava aspekti vähene ar-
vestamine riiklikes strateegiates, millega seostub maakondliku arengukava 
seadustamatus); keskvalitsusasutused on huvitatud eelkõige oma vald-
kondlike vajaduste rahuldamisest maakonnas. 

2) maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu (edaspidi maakondlik 
omavalitsusliit) ebapiisav õiguslik staatus, sh:

- maakondlikul omavalitsusliidul ei ole piisavat mandaati esindada maa-
konna kui terviku (arengu) huve, kuna seadus ei kohusta kohaliku omava-
litsuse üksusi (edaspidi KOV) osalema seadusjärgsete ülesannete täitmisel;
- KOVide suurus ja tema mandaat otsuste tegemisel maakondliku omava-
litsusliidu juhtorganites on tasakaalustamata;
- maakondlik omavalitsusliit ei ole kindlustatud piisavate rahaliste vahen-
ditega maakondlikuks arengutegevuseks; 
- tööjaotus maavalitsuse ja maakondliku omavalitsusliidu vahel on ebasel-
ge ja kohati dubleeritud.

Maakondliku omavalitsusliidu korralised ülesanded 
peaksid jagunema järgmiselt: 

- ühistegevuse seadusjärgsed ülesanded, mis pannakse maakondlikule oma-
valitsusliidule seadusega; näiteks strateegiline ja ruumiline planeerimine, 
arendustegevus, EL struktuuritoetuste regionaalne otsustamine jmt;

- vabatahtlikud maakondlikud ülesanded, nagu maakonna kultuuripärandi 
ja rahvakunsti traditsioonide säilitamine ja arendamine, erinevate vald-
kondade maakondlike ürituste kavandamine ja korraldamine, maakonna 
esindusülesanded jmt;

- vabatahtlikult võetavad ülesanded, mille täitmine ei ole otstarbekas ühe 
või üksikute KOVide piires ning mida maakondlik omavalitsusliit võib 
täita nende KOVide eest kokkuleppel KOViga.

Ülalkirjeldatud euroopalik mudel võimaldab lahendada mitmed tänased probleemid 
ja etteheited, mis seisavad tänase regionaalhalduse ees Eestis. Otsustusfunktsioonid ja 
-pädevused selgineksid. Kõige tähtsam on, et kohalike elanike huvide esindatus ning 
nende eest seisva institutsiooni otsustusõigus tugevneb. Võidavad nii riik kui elanike 
huvid maakondades.

Mõtted maakondliku omavalitsusliidu 
rollist Eesti regionaalhalduses

Eesti tänase omavalitsussüs-
teemi ülesehitus toob kaasa 
liikumise minimaalse arvu 
suuromavalitsuste suunas, 
kellele nende ülesanded 
paremini selga passivad. 

Kui kogu jutt piirdubki 
ainult avalike teenuste 
pakkumise ühtlustamisega 
nagu seni, siis selleks pole ju 
omavalitsussüsteemi vaja. 

valitsused ei ole regionaalpoliitika subjektiks euroopalikus mõistes! 2002.a Helsingi 
konverentsil kiideti heaks regionaalse omavalitsuse arendamise aluspõhimõtted, 
mille järgi: regionaalne esinduskogu valitakse otsestel, ühetaolistel ja üldistel valimis-
tel salajase hääletuse teel, mille aluseks on üldine valimisõigus, või kaudselt, vastavalt 
volitatud kohaliku omavalitsusorganite esinduskogu poolt, kelle on valinud rahvas.
Eesti on vastavad põhimõtted kohusetundlikult ratifitseerinud, kuid pole neid täitma 
asunud, jättes maakondliku omavalitsuste liidu selleks piisavalt välja arendamata 
(vastavad lubadused on Euroopa Liidule ammugi antud).

Euroopa Liidu põhimõtete valguses on maakondliku omavalitsusliidu peamiseks 
väljakutseks maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu tagamine omavalitsuste 
koostöö kaudu ning harupoliitikate sidustamine regionaalsel tasandil maakonna 
arengukava abil. Selleks peab maakondlik arengukava omab õiguslikku staatust ning 
omama õiguslikku mehhanismi, mis tagab sidususe nii erinevatele ministeeriumide 
kui KOV arengukavade vahel. Veel peab märkima, et õiguslikult saab sellise maa-
kondliku omavalitsusliidu esinduskogu liikmeks olla üksnes volikogu liige.

Vallo Reimaa on olnud aastatel 2005-2007: Jõhvi Linnavolikogu liige, Jõhvi Linnavolikogu 
esimees, Jõhvi Gümnaasium, direktor, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu hariduskomisjoni 
esimees ja liidu aseesimees
2007-2008 regionaalminister

Vallo Reimaa
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Omavalitsustes tähistati 
Eesti Vabariigi aastapäeva

A seri vallas tähistati Eesti Vaba-
riigi aastapäeva 23. veebruaril 

Aseri Kekkooli aulas. Toimus val-
lavanema vastuvõtt ning aukodani-
ku- ja teenetemärgi kätte andmine. 
Esinesid rahvamaja taidlejad.

A vinurme vallas toimus 24. 
veebruaril kaitseliidu poolt 

pärja asetamine memoriaali juur-
de, kultuurikeskuse ees oli pidulik 
lipuheiskamine puhkpilliorkestri 
ja meeskoori saatel. Hommik 
jätkus kohvilaua ja tasuta kogupere 
kinoseansiga.

I isaku valla Eesti Vabariigi aas-
tapäevale pühendatud kontsert-

aktus toimus 24. veebruaril Iisaku 
Rahvamajas. Anti üle tiitlid: Iisaku 
valla aukodanik 2012, Iisaku valla 
aasta tegu 2011, Iisaku valla aas-
ta tegijad 2011. Esinesid Iisaku 
isetegevuslased. Peale lõunat algas 
Iisaku Gümnaasiumi juurest tradit-
siooniline Iisaku suusamatk.

I lluka vallas tähistati 17. veebrua-
ril valla 20. aastapäeva ja ühtlasi 

ka Eesti Vabariigi 94. aastapäeva 
piduliku üritusega Illuka mõisas. 
Kontserdiga esines ansambel 

“Noorkuu”.

J õhvi vallas toimus 22. veebruaril 
Eesti Vabariigi 94. aastapäeva 

pidulik tähistamine Jõhvi Kont-
serdimajas. Toimusid peokõned, 
Ida-Virumaa aasta tegija ja Jõhvi 
valla aukodaniku väljakuulutami-
ne. Kuulati Eesti Rahvusmeeskoori 
kontserti ning söödi peotorti.

L ohusuu vallas toimus 23. veeb-
ruaril kell 12.00 pärgade aseta-

mine Vabadussõja mälestussamba 
juurde. Esinesid Lohusuu kooli 

õpilased.

L üganuse rahvamajas toimus 24. 
veebruaril Eesti iseseisvuspäe-

vale pühendatud kontsert Viru-Ni-
gula meestelt. Kirikus oli jumalatee-
nistus. Pärjad asetati Vabadussõjas 
langenute ausamba jalamile koos 
kaitseliidu ja naiskodukaitse au-
avaldustega.

K iviõli linnas toimus 24. veeb-
ruaril Eesti Vabariigi aastapäe-

va tähistamine Kiviõli Rahvamajas.

K ohtla vallas, Valaste joal
toimus 24. veebruari hommi-

kul päikesetõusul pidulik lipu heis-
kamine ja tervituskõned. Lauluga 
tervitasid pidupäeva Kiviõli Se-
gakoor “Loit”, Lüganuse Segakoor, 
Atsalama Segakoor ja Kirderanni-
ku koor. Õhtul esines kontserdiga 
Saka Rahvamajas Bonzo.

K ohtla-Järve linnas tähistati 22. 
veebruaril Eesti Vabariigi aas-

tapäeva Kohla-Järve Kultuurikes-
kuses linnapea pidulik vastuvõtuga, 
24.veebruaril asetati pärjad Vaba-
dussõjas langenute mälestussamba 
jalamile Vanalinnas. 

K ohtla-Nõmme vallas tähistati 
Eesti Vabariigi aastapäeva 23. 

veebruaril Kohtla-Nõmme Põhi-
koolis toimunud kontsert-aktusega.

M äetaguse vallas toimus 
24. veebruaril Pagari mäles-

tuskivi juures ja seltsimajas Vabarii-
gi aastapäeva pidulik tähistamine. 
Osalesid kohalikud kaitseliitlased 
ning esines Mäetaguse puhkpilli-
orkester. Pagari seltsimajas andis 
kontserdi Atsalama segakoor.

N arva-Jõesuu linnas toimus
23. veebruaril Narva-Jõesuu 

SPA “Narva-Jõesuu” suures saalis 
Eesti Vabariigi aastapäeva linna-
volikogu ja linnavalitsuse vastu-
võtt. Kavas oli linna aukodaniku 
autasustamine, esinesid kohalikud 
kollektiivid.

P üssi linnas toimus 23. veebrua-
ril Eesti Vabariigi aastapäeva 

kontsert Püssi linna Kultuurimajas.

S illamäe linnas toimus 23. veeb-
ruaril Eesti Vabariigi aastapäeva 

pidulik kontsert-aktus Sillamäe 
Astangu Koolis, kus peaesinejaks 
oli Estonia Rahvusooperi solist 
Jassi Zahharov.

T oila vallas toimus 21. veebruaril 
Eesti Vabariigi aastapäeva pi-

dulik kontsert kus esinesid Mihkel 
Mattiisen ja Tatjana Mihhailovaja 
kaasategev oli ansambel Siuru. 24. 
veebruari päikesetõusul heisati lipp 
Toila Gümnaasiumi torni. Voka 
staadionil toimusid Agu Normaku 
III mälestusvõistlused. 

T udulinna vallas toimus 24. 
veebruaril pärgade asetami-

ne Vabadussõja ausamba juurde 
kalmistul. Tudulinna Rahvamajas 
esines kontserdiga Oonurme sega-
koor Ants Üleoja juhatusel. 

 V aivara valla Olgina Rahvama-
jas tähistati Eesti Vabariigi 

aastapäeva 23. veebruaril. Toimus 
kontsert-aktus, kus paesinejaks oli 
EELK Narva koguduse koor “Alfa 
& Omega” Tuuliki Jürjo juhtimisel. 
Õhtupoolikul oli Vaivara Valla-
volikogu esimehe ja vallavanema 
vastuvõtt.

Sillamäe ootab ettepane-
kuid tunnustuste avaldami-
se kohta
Sillamäe Linnavalitsus ootab 1. aprilliks 2012 
ettepanekuid aukirja, tänukirja või aukodaniku 
nimetuse andmiseks. 
Aukiri ja tänukiri antakse linnavalitsuse hallata-
vale asutusele, füüsilisele või juriidilisele isikule. 
Aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule 
erilise auavaldusena Sillamäe linnale elutööna 
osutatud väljapaistvate teenete eest.
Aukiri antakse austusavaldusena Sillamäe lin-
nale osutatud teenete eest. Tänukiri antakse aga 
asutusele või isikule, kes on toetanud linna poolt 
või koostöös linnaga organiseeritud üritust.
Ettepanekuid kandidaatide kohta võivad teha 
kõik linnavalitsuse hallatavad asutused, jurii-
dilised ja füüsilised isikud. Tänukirja andmise 
ettepaneku võib teha Sillamäe linna poolt või 
koostöös Sillamäe linnaga organiseeritud üri-
tuse korraldamise komisjon, kõik linnavalitsu-
se hallatavad asutused, juriidilised ja füüsilised 
isikud.
Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku 
eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik 
võiks saada aukirja, tänukirja või aukodani-
kuks.

Ettepanekuid palume esitada Sillamäe Linnava-
litsusele aadressil Kesk 27, Sillamäe. 
Tel. 39 25 700, 
e-post:linnavalitsus@sillamae.ee.

Mälestusplaat, aukiri ja tänukiri antakse üle 
juunis - linnapäevade tähistamisel.

Sillamäe linn tähistab 
2012. aastal oma 55. 
juubelit.
Huvitav, omanäoline ning meeldejääv oleks oma 
abielu registreerimine linna päeval. See jätaks 
jälje nii noorpaari ellu kui ka linna ajalukku.
Sillamäe Linnavalitsus pakub võimaluse regist-
reerida oma abielu linna juubelil - 27. juunil 
2012. aastal.
Paarid võivad ise avaldada oma soove seoses tse-
remoonia läbiviimisega ja soovi korral kasutada 
ainulaadset võimalust - valida endale tunnistaja-
teks linna juhte.
Abielu registreerimise tseremoonia toimub ai-
nult ühel päeval – 27.juunil, kasutage seda või-
malust!
Palume oma soovist teatada Sillamäe Linnavalit-
susele hiljemalt 25. märtsiks. 
E-post linnavalitsus@sillamae.ee, tel. 39 25 700

Sillamäe elanikud saavad 
linna juubelil registreerida 
oma abielu

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis 
aastateks 2011-2015 on Rahandusministee-
riumi vastutada omavalitsuste koostöö ja 
ühisasutuste moodustamise soodustamine 
seaduse ja lepingute alusel. Rahandusminis-
teerium näeb võimalust tugevdada KOVide 
koostööd järgmistes valdkondades:
· raamatupidamise konsolideerimine fi-

nantsarvestuse tugevdamiseks;
· siseauditi teenuse ühiselt korraldamine 

avaliku sektori finantside tõhusamaks ja 
säästlikumaks kasutamiseks;

· välisaudititeenuse ühise hanke korral-
damine; 
· ehitusjärelevalve teenuse ühine korral-
damine.
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Avinurme vald 

Kui mõelda 20 aastat tagasi, siis oli 
vaja varad ja maad erastada, oli vaja 
lahendada keerulisi situatsioone, 
teha raskeid ja keerukaid otsuseid. 

Arvan, et tollased otsused panid paljuski aluse 
sellele, mis meil praegu on. Valla arendamine 
on pidev ja pikaajaline protsess, kus tuleb sea-
da eesmärgid ja nende poole vastavalt võima-
lustele liikuda. See on volikogu ülesanne.
Suurem osa valla arengut mõjutavaid otsuseid 
tehakse siiski volikogus kuigi paljut, mida ta-
haks, mõjutada ei saa. Volikogu istungil ei saa 
otsustada, kas pangaautomaat jääb või ei. Ei 
saa ka otsustada päästekomando sulgemise-
mittesulgemise üle.  Kuigi valla areng ei sõltu 
ainult vallavolikogu poolt tehtud otsustest, on valla volikogul väga 
oluline roll.
Mida aeg edasi, seda enam jõutakse arusaamisele, et volikogu liik-
me töö ei ole pelgalt volikoguistungil käe tõstmine, vaid olulisem 
on see töö, mis tuleb teha enne otsustamiseni jõudmist. Üha tõsi-
semalt on seda kohustust võtma hakatud ja tegemata „kodutööd“ 
pole volikogu tegemisi oluliselt seganud. 
Vaatamata rasketele aegadele ja pingelisele eelarvele on Avinurme 
arenenud jõudsalt. Valminud ja korda saanud on mitmed hooned, 
mis ilmestavad alevikku. Samas on veel palju teha. 
Väikevallale omaselt peame väga tõsiselt mõtlema kuidas nende 
väheste vahenditega vald toimivana ja jätkusuutlikuna hoida. 
Sellel aastal valmib Avinurme alevikku läbiv kergliiklustee. Reno-
veerimist ootavad spordihoone ja staadion. Vanale koolimajale, 
mis saab tänavu 100 aastaseks, oleme oma vahenditest pannud uue 

katuse, projektide toel saanud uued uksed-aknad. Mõtleme selle 
hoone sissemise uuendamise peale. Enne aga peame läbi mõtlema 
selle optimaalse kasutamise. Lasteaia hoone renoveerimine on vaja 
lõpetada, kortermajade haldamise ümberkorraldamine, vee- ja ka-

nalisatsiooni projekti lõpule viimine.
Haldusreform on teema, millest räägitakse 
juba päris pikka aega. Kui see teema poleks nii 
paljude tahkudega, siis oleks see juba ammu 
tehtud. Selliste sammude astumisel tuleb mõel-
da ka sellele, millised on mõjud 30-40 aasta pä-
rast. Aastate möödumisel oleme võib-olla jälle 
fakti ees, et meil ei jagu inimesi nende alles-
jäänud valdade jaoks. Kas peame jälle valdasid 
liitma hakkama? 
Samas ei saa üle ega ümber haldussuutlikku-

sest. Kui ikka  omavalitsusel ei ole ressurssi ega võimalust oma 
funktsioone täita, siis on  muutused möödapääsmatud. 
Liitumine on reaalne siiski naabervaldadega. 
Kuna  meie vald piirneb  nii Lääne-Virumaaga kui ka Jõgevamaa-
ga, siis ei välista me ka sellekohaseid arutelusid naabritega teistest 
maakondadest. Avinurme vald on olnud ja on ka edasi vastavateks 
aruteludeks avatud. 
Kas üks vald, kaks valda jne või hoopis kogu Eesti peale üks vald? 
Ei tea, ega kujuta ka seda ette. Tänasel interneti ja digiajastul po-
leks see tehniliselt sugugi võimatu. On välja toodud, et valdade 
liitumine erilist majanduslikku efekti ei anna, kuigi mingi kok-
kuhoid on isegi võimalik. Kui kodu ja kodukoht tähendab ainult 
magamiskohta, tööl käime suures linnas või hoopis välismaal, siis 
tõesti pole vahet, kas üks vald või rohkem.
Kõik oleneb sellest mida me elult ootame, millist elu elada tahame.

Pindala 193,6 km²

Elanike arv
1992. aastal: 1862
2012. aastal: 1400 (01.01.2012)

Kõik oleneb sellest, 
mida me elult oota-
me, millist elu ela-
da tahame.

Aivar Saarela

Vastsele valla aukodanikule Küllike Pärnale annab aumärgi üle vallavanem Raivo Reisenbuk

Volikogu esimees

Jätkusuutlik 
tasu praktika 
juhendamise eest
Kohaliku omavalitsuse korralduse 
õppekavas TÜ Narva kolledžis on 
ette nähtud praktika kokku 25 nä-
dalat. Kuidas motiveerida ametnik-
ke juhendama meie üliõpilasi nii, et 
kasu oleks mõlemapoolne, on olnud 
korduvalt teemaks erinevates arute-
ludes. Nüüd on hea meel teatada, et 
rakendus suurepärane süsteem. Ala-
tes 2011 sügisest on iga praktikandi 
juhendamise eest võimalik läbida 
Narva kolledžis tasuta loengukursus 
mahus 3 EAP (16 akadeemilist tun-
di). Kahe juhendamise eest 6 EAP 
mahus jne. Ained tuleks „sisse kas-
seerida” 4 aasta jooksul. Iga semestri 
ainete loetelu avaldatakse kodulehel 
www.narva.ut.ee/yksikud. Kel pole 
õnne olnud praktikantidega koos-
tööd teha, saavad neidsamu aineid 
läbida raha eest.
Miks pean seda süsteemi suurepä-
raseks? Praktika juhendamise eest 
mõnes õppeasutuses makstav raha 
on nii väike, et kasu sellest samuti 
väike. Teadmised aga kuluvad kõi-
gile marjaks. Me pole keegi nii tark, 
et õppimine oleks liiast. Lisaks an-
nab see süsteem võimaluse kolledžil 
ja omavalitsustel üksteist paremini 
tundma õppida. Kui me üksteist pa-
remini tunneme, saame üksteisele 
üha kasulikumad olla. Meie üliõpi-
lased saavad õppetöö käigus nii teo-
reetilisi kui praktilisi teadmisi, mida 
praktika käigus rakendada. Praktika 
on üliõpilasele arendav ja omavalit-
susele sisuliselt tasuta abitööjõud. 
Koostöös teeme Ida-Viru omava-
litsused tugevamaks ja targemaks. 
Kel nüüd tekkis mõte, kuidas meie 
üliõpilasi paremini rakendada ja 
endale niimoodi tasuta koolitusvõi-
malus välja teenida, võtke ühendust 
allakirjutanuga.

Aet Kiisla MSc
Ühiskonnateaduste lektoraadi 
juhataja
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
aet.kiisla@ut.ee

SA Põhja -Eesti Turism an-
nab teada:

EAS Turismiarendus-
keskuse infopäev 

Tallinnas, 2. märtsil 2012
Sokos Hotel Viru Konve-
rentsikeskus, konverentsisaal 
Grande, Viru väljak 4

Teemad: arengud turismis-
ja visitestonia.com suunal, 
turismiinfosüsteem, turismi-
turunduse tegevused 2012, 
turismitoote- ja turundus-
toetused.

Info: www.eas.ee
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Vallavolikogu esimehed:

Aime Salmistu 1992-1993

Ülo Kukk 1993-1996

Indrek Kullam 1996-1999

Jüri-Henn Uuetoa 1999-2002

Ants Rummel 2003-2008

Ülo Kukk 2008-2009

Aivar Saarela 2009-

Vallavanemad:

Aime Salmistu 1992-1993

Ants Rummel 1993-2003

Indrek Kullam 2003-2011

Raivo Reisenbuk 2011-

Avinurme valla asutamise aastad ulatuvad üsna kaugele minevik-
ku, mil 17.sajandi teisel poolel rajati Avinurme Laiuse mõisa abi-
mõis. 1866. aasta talurahva vabastamise järel moodustati mõisate 
kaupa territoriaalse haldusüksusena vallad. Tolleaegsesse Avinur-
me valda kuulusid ka Lohusuu ja rannakülad.
Peale ajaloo keerdkäike, 1992. aastal, mil Avinurme vallale omis-
taiti taas omavalitsuslik staatus seisid valla arengukavas järgmi-
sed ülesanded: maareform, põllumajandusreform, elamureform, 
Avinurme Kultuurikeskuse seiskunud ehituse tulevik, võlgadest 
lahtisaamine, taotleti kunagiste vallapiiride taastamist Lohusuu ja 
Torma valla vahel. Kuigi loetelust viimane ülesanne on tänaseni 
täitmata, ütlesid vallajuhid valla 20.aastapäeva pidulikul üritusel, 
et on naabritele andestanud oma esialgsete piiride nihutamise.

Avinurme vald, asudes maakonna ääremail on läbi aegade olnud 
hästi ühtehoidev kogukond. Ollakse uhked oma tugevatele kultuu-
ritraditsioonidele ning esiisadelt päritud puidutöö oskustele.
Täna on Avinurmes heal tasemel Avinurme Gümnaasium ja las-
teaed, spordihoone ning suuremõõtmeline staadion. Valla kultuu-
rikeskuseks on 1999. aastal valminud Avinurme Kultuurikeskus.
Tänu Avinurme rahva aktiivsusele on valla edulugu olnud märga-
tav, vaid riikliku päästekomando kaotamine on suur tagasilöök. 

“Täna oleme oma päästevõimekuselt halvemas olukorras kui ise-
seisvuse algusaastail. Päästeameti strateegia ei pea regionaalaren-
gut millekski”, ütles oma peokõnes vallavanem Raivo Reisenbuk.

17. veebruaril tähistas Avinurme vald 20. aastapäeva valla 
taidluskollektiivide uhke kontserdi, ajaloolise ülevaate ja 
peokõnedega. Tunnustati tublimaid tegijaid ning vald sai 
juurde uue aukodaniku.
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Kohalik omavalitsus7 Ida-Express veebruar 2012

Illuka vald 
Pindala 544 km²

Elanike arv
1992.aastal: 1189
2012 aastal: 1058 (01.01.2012)

Omavalitsus ei ole siinkandis mi-
dagi uut. Juba Vene keisrivõim an-
dis 19. sajandi keskpaigas talupoe-
gadele võimaluse kohalike asjade 
üle otsustamiseks. Küll mõisa ja 

kroonu valvsa pilgu all, aga siiski ise. Sada aastat tagasi ehitasid 
nende meeste pojad juba vallamaja, mida kasutame samal otstar-
bel veel tänagi. 24. veebruaril kuus aastat hil-
jem kuulutasid nad välja oma riigi.
Need inimesed, kes valda 20 aastat tagasi aren-
dama hakkasid, olid hoopis teises olukorras 
ja teiste võimalustega kui meie täna. Usun, et 
sõltumata oludest on püütud asju ajada pari-
ma äranägemise järgi, lähtudes oma elanike 
huvidest. Kõik muutub, asjaajamine on läinud 
digitaalseks. Terminoloogia, mida kasutame, 
on keerulisem- eelarve, kommunaalmajandus, 
sotsiaalhoolekanne, põhiharidus. Paljud ülesanded, nende lahen-
damiseks kasutatavad vahendid ja tehnoloogia on sellised, mida 
ei osatud veel paarkümmend aastat tagasi ette kujutada. Aga val-
lamajas aetakse laias laastus ikka sama asja, mida ajasid vallata-
litajad koos teiste tublide meestega ligi poolteist sajandit tagasi. 
Meiegi oleme need 20 aastat üheskoos õppinud ja teinud. 
Vallavolikogul on samasugune roll nagu parlamendil riigi tasan-
dil. Pigem on küsimus, kas ta oma vastutust tunnetab ja võima-
lusi pädevalt kasutab. Volikogu liikmed saavad arutusele tulevad 
materjalid kätte eelnevalt vastavalt kehtestatud korrale. Tavapä-
raselt on neil volikoguks ka oma väljakujunenud seisukoht. On 
olnud aegu, kui arutasime kõik küsimused läbi „eelvolikogul“, et 
istungid asjalikult kulgeksid. Tänasel päeval on suurel osal liik-

metest kogemust mitme koosseisu jagu ja igakordseid eelnevaid 
kooskäimisi ei peeta vajalikuks. Oma kolleegide kiituseks pean 
ütlema, et tegemist on kohusetundlike inimestega, kellega on ol-
nud rõõm ühist asja ajada.
Arvan, et lähiajal saab toimuma veelgi tihedam koostöö omava-
litsusüksuste vahel. Massiline valdade vabatahtlik liitumine lähi-
ajal on vähetõenäoline. Nii nagu ühe suure valla idee maakonna 

tasandil, on sama huvitav idee näiteks lisaks 
suurematele linnadele (või koos nendega) 
nelja omavalitsuse moodustamine prefek-
tuuride eeskujul. Nagu ütles üks elav klassik: 
ei ole olemas lahendamatuid olukordi, on 
vaid saamatud inimesed. Tervet piirkonda 
puudutavate küsimuste otsustamine oleks 
kindlasti lihtsam, eriti kui sellise valla valit-
susel oleks volikogus kindla enamuse toetus. 
Samas on vea hind nii suures üksuses korda-

des kõrgem. Näiteid ei pea just välismaalt otsima. Ma ei arva, et 
tänasel päeval Ida-Virumaal ühe valla idee mõistlik oleks. Liiga 
palju agasid. 
Tänases haldussüsteemis võiks olla rohkem integreeritust - alates 
ühistest andmebaasidest kuni erinevate struktuuride koostööni. 
Eesti on piisavalt väike riik, et vältida liigset dubleerimist. Pigem 
vähem aga nutikamalt. Teine tähelepanek puudutab omavalit-
susi käsitlevat seadusandlust- täna on see tihti Tallinna-keskne. 
Toompea klaarib sedapidi oma vahekordi all-linnaga. Seadus on 
aga kõigile üks, suurusjärgud ja olukorrad täiesti erinevad. Re-
gionaalpoliitika osa peaks olema selliste erisustega arvestamine. 
Võiks soovida ka rohkem stabiilsust, aga seda oleks vist tänases 
olukorras palju tahta. 

Paul Kesküla
Volikogu esimees

Meiegi oleme 
need 20 aastat 
üheskoos õppinud 
ja teinud.

Ida-Viru Turismi-
koordinaator, kes 
töötab nüüdsest ka 
Kohtla-Kaevandus-
park-Muuseumi tegevjuhtina.
“Minu ülesandeks on kaevanduspargi 
käivitamine selliselt, et see võiks arene-
da jätkusuutlikuks ning ligitõmbavaks 
külastuskeskuseks.  
Allmaaosa ehitustööd on lõpusirgele 
jõudmas, välja on kuulutatud eksposit-
siooni hange. Talvekeskus on tegutsemis-
valmis ja aktiivsetepuhkajate ootel. 
Jooksvalt tegeleme tootearendusega ja 
turundusplaanide teostamiseks vajaliku 
hanke ettevalmistusega

Sigrid 
Karon

Enely
Kullamäe

Saagem tuttavaks20

Töötas Vaivara 
vallavalitsuse 
sotsiaalosakonna 
juhatajana ja on 
veebruari algusest Sotsiaalkindlustusameti 
koordinaator pilootprojekti „Multiproblee-
midega inimestele vajaduspõhiste teenuste 
pakkumine läbi juhtumipõhise võrgustiku-
töö“ raames.
„Olen selles projektis üks neljast koordi-
naatorist, kes Eesti erinevates piirkonda-
des tööd teevad. Minu piirkond on Ida- 
ja Lääne-Virumaa. Tööks on pakkuda 
kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatele 
tuge multiprobleemidega inimeste toime-
tuleku parandamisel, näiteks toetatada 
tööealiste inimeste suundumist aktiivsele 
tööturuteenusele, töö säilitamist või tööle 
asumist.
Projekti raames võimaldatakse inimes-
tele tasuta vajadusepõhiselt võlanõus-
tamist, psühholoogilist nõustamist (sh 
perenõustamist) ja tugiisikuteenust.

Töötas Maantee-
ameti Idaregiooni 
planeeringute osa-
konna juhatajana 
ning asub tööle Jõhvi abivallavanemana.
“Ettepanek töökoha vahetamiseks tehti 
mulle eelmise aasta detsembris. Paku-
tud ametikoht oli minu jaoks väljakut-
seks, võimaldab mul kasutada seniseid 
kogemusi ning arendada end täiesti uues 
valdkonnas.
Ametikohale asumisel tahan kõigepealt 
tutvuda oma kolleegidega (meeskon-
naliikmetega), viia ennast operatiivselt 
kurssi Jõhvi vallas kavas olevate remon-
di- ja ehitusobjektidega ning probleemi-
dega majandusalal. Üheks eesmärgiks on 
välja töötada remondi- ja ehitusobjek-
tide realiseerimise kava, jälgida, et töös 
olevad objektid valmiksid tähtajaks ja 
oleksid kvaliteetsed.
Loodan, et minu teadmistest ja kogemus-
test selles ametis on Jõhvi vallale kasu”.

Eduard
Rae

Vallavolikogu esimehed: 

Urmas Järv 1992-1999  

Paul Kesküla 1999-

Vallavanemad:

 Lembit Mägi 1992-1999               

Tarmo Kollo 1999-2010               

Oleg Kuznetsov 2010-

Vallavanem Oleg Kuznetsov: “Illuka vald on ja jääb!”

Illuka vald on oma pindalalt suurim nii Eestis kui Ida-Virumaa oma-
valitsuste seas. Valla territooriumil asuv suur Agusalu soostik, põlised 
metsamassiivid ning kaunis Kurtna järvestiku maastikukaitseala tin-
givad hõreda asustuse. Samas tagab asukoht Jõhvi linna lähistel elani-
kele soodsad töö-ja liikumisvõimalused.
Põlevkivikaevandused on Illuka valla maastikupilti kohati muutnud 
kuid omavalitsusele ressurssimaksuna tagsilaekuvad summad on 
andnud võimaluse uuteks arenguteks. Palju on investeeritud elanike 
puhke-ja vabaaja veetmise võimalustesse. 2005. aastal avati Kurtna 
noortekeskus, 2010. aastaks lõpetati Kurtna mõisahoones asuva Kurt-
na seltsimaja-raamatukogu restaureerimine. Kurtna järvede keskel, 
Pannjärvel asuv Alutaguse Puhke-ja spordikeskus pakub talviseid 
suusanaudinguid ning suvist puhkust nii omadele kui ka linnaini-
mestele. Vahetult Eesti-Vene riigipiiri lähistel, Narva jõkke suubuva 
Poroni jõe kallastel lookleb Poroni matkarada.
Ida-Virumaa kõrguselt teisel mäekünkal, Kuremäel, asub maakonna 
suurim turismimagnet – Eestis ainuke tegutsev vene-õigeusu Pühtitsa 
Jumalaema Uinumise Nunnaklooster, mille asukad moodustavad ligi 
10% valla elanikest.
Vallale nime andnud Illuka mõisas asub täna Illuka Kool, mis on võt-
nud oma tiiva alla ka lasteaia. Põhikoolis õpib 63 õpilast ning lasteaias 
on kooliküpseks kasvamas 24 last. 
Illuka mõisas peetakse ka valla pidulikud sündmused, nii ka valla sün-
nipäevapidu, kus jagati tänukirju tublimatele, anti välja elutööpreemia 
ja aasta tegija tiitlid.
Peokõnedes toodi välja tänased ähtsamad eesmärgid: teha tööd selle 
nimel, et vald oleks hinnatud elu- ja puhkepiirkond, et väärtustataks 
inimest ja tema elukeskkonda ning et tugevneks ja areneks elanikkon-
na paiknemist ja vajadusi arvestav sotsiaalne ja tehniline taristu. 

Vallavanem Oleg Kuznetsov ütles oma kõnes: „Illuka vald on ja jääb!“

Illuka vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmed koos valla 
allasutuste juhtide, ettevõtjate ja külalistega kogunesid 17. 
veebruaril Illuka mõisa, et tähistada valla 20. aastapäeva.
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Oled aastaid 
töötanud 
mitmes rollis, 
nii Iisaku val-
lavanemana 
kui vaimuli-
kuna. Kuidas 
suudad end 
jagada?

See ei olegi nii 
raske, sest mõlemas ametis olles töötan inimestega, see tähendab kohaliku elu prob-
leemidega. Üks täiendab teist. End jagades kahe ameti vahel olen saanud inimestega 
paremat kontakti ja tagasisidet, on suurenenud ka kogudus. Muidu seda vaevalt oleks 
olnud. Inimestega rääkides ja suheldes suureneb ka mõistmine. Väsitav on vaid see, et 
aastaid ei ole olnud puhkepäevi ning tekib väsimus. Vahel on tunne, et oled tühi ja ei 
taha enam kellegagi suhelda. Aga see läheb jälle üle. Iisakus on viimaste aastatega palju 
tehtud- kooli remont ja veetrassid - võiks juba teatepulga üle anda küll. 

Mis sind huvitab, millega tahaksid tegeleda?

Tahaksin leida aega ka enese jaoks. Võiksin rohkem sportida, maalida või teha muusi-
kat. Olen Alutaguse suusaklubi liige, plaanisin minna ka maratonile aga nohu tuli valel 
ajal ja nii jäi minemata. Nooruses sai spordis üht-teist tehtud, näiteks maadlust ja joosta 
aga mitte süstemaatiliselt. Üldiselt on mind alati huvitanud valdkonnad, mis on seotud 
riigi ja rahva heaoluga.

Oled saanud president Lennart Merilt Valgetähe IV klassi ordeni teenete eest Eesti 
taasiseseisvumisel. Kuidas neid aegu meenutad?

See aeg oli tõesti keeruline ja tagant järele imestan isegi, kust selline julgus sai võetud. 
Oli ohtlik aeg ja sai kõnnitud ohu piiril kui vahedal mõõgateral. Kuid keegi justkui kait-
ses meid, nagu oleksid olnud maagiline tööriist Kõigekõrgema kätes. Oleme uskumatult 

palju saavutanud. Aeg-ajalt taban end mõttelt, et kas suudame seda kõike ka hoida. 
Ma ei arva, et keegi Eestit ründab või tankidega sisse sõidab. Me ise võib-olla loovuta-
me liiga palju. Arvan, et meie põlevkivimaardlad oleks tulnud tunnistada rahvuslikuks 
rikkuseks ja seda rikkust ei tohiks nii suurtes kogustes õliks pressida ning ära müüa 
suurte kasumite eesmärgil. Meie kohus on hoida oma maa ka järeltulevatele põlvedele 
elamisväärsena.
Usk ja armastus oma maa vastu aitab meil säilida. Muutusi on vaja, aga peab mõtlema 
ka tagajärgedele.

Oled suur kirjanduse austaja, kas see häirib, et maakonnas enam raamatukauplust 
ei ole?

See, et Ida-Virumaal enam raamatukauplust ei ole, on kahetsusväärne. Praegu suure-
mates kauplustes vorstileti kõrval seisvad raamaturiiulid pakuvad masstoodangut kesk-
misele lugejale, kuid valik on väike. Meie oma maakonna kohta ilmuvaid trükiseid ei ole 
kusagil võimalik müüa. Raamatukogudel on nüüd suur roll.
Maakohast ei tohiks küll raamatukogu kaduda, sest raamatukogu on koht, kus inimes-
tel on võimalik osa saada maailma vaimse pärandi rikkustest ja selleks on neil õigus. 
Raamatukogusid tuleb hoida ka siis kui vallal rahadega kitsas käes. Isegi siis, kui mõnel 
aastal jäävad uued raamatud ostmata, ei tohiks mõelda raamatukogu sulgemisele. Tä-
napäeval ei jõua keegi omale koju suurt raamatukogu soetada ja ainus võimalus end 
täiendada on kohaliku raamatukogu külastamine.
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Avo Kiir
Juubilar, kes aastanumbreid 
ei tunnista -

Mees, kes mängib kividega - 
Enn Käiss

Sa ei ole põline virumaalane kuid oled pal-
judele meie maakonda tutvustanud. Tun-
ned siinseid paiku ilmselt paremini kui kee-
gi teine?

Olen ise Tartu mees, aga olen olnud kogu aeg 
metsa ja looduse poole. Just siinne loodus on 
see, miks ma peale kooli lõpetamist siia pida-
ma jäin. Mind võlus see, et siin on nii palju 
vaadata. Giidina olen tegutsenud enam kui 
40 aastat ja teadmised on täienenud aastate-
ga. Kogud, otsid, loed kirjandust ning arutled 
sõpradega ja nii saad ka ise midagi juurde. 
Mul on palju häid sõpru, näiteks Vallo Rei-
maa, Artur Ruusmaa ning teised muuseumis 
töötanud inimesed, kes paikkonna ajaloost 
palju teavad, kindlasti rohkem kui mina.

Kas Kohtla-Nõmmele hiie tegemise mõte on 
sinu algatus?

Jah, selle patu võin ma oma hinge peale võtta. 
See mõte tuli mul kunagi ammu, nõuka-ajal, 

kui ma uurisin Alu linna ajalugu. Olin mujal 
maailmas näinud, et sinna on üht-teist välja 
ehitatud. Pöördusin muinsuskaitse poole, et 
kas me ei võiks midagi teha turistide jaoks 
vaatemängulist, sest kui sa lugu juurde ei rää-
gi, siis ei jõua su mõte ka inimesteni. Otsides 
sobivat kohta, jäime lõpuks selle künka juur-
de, kus ülalt on näha metsa siluett ning Alu 
linn, mis meie maakonnale on kunagi Aluta-
guse nime andnud. 
Mis side sul kividega on?

Mäletan, et kividega oli mul mingi kummali-
ne side juba koolipõlves. Kui teised klassikaas-
lased tegid mingis nooremas klassis koduloo 
tunnis herbaariumi, siis mina sain õpetajalt 
loa teha kividest kollektsioon. Nii et juba veidi 
rohkem kui neljakümne viie aastaga on ko-
gunenud vähemalt paartuhat eri mineraali, 
kivistist ja maavara näidist (sh ka vääriskive) 
millest vitriinides on praegu väljas veidi roh-
kem kui tuhatkond pala.

Enn Käiss arvab, et just sellise fossiilina näeb ta välja kolme miljoni aasta pärast.

60

65

Alutaguse Matkaklubi esimees Ingrid Kuligina:
Enn on humoorikas ja asjatundlik tegutseja, kes igas olukorras leiab lahen-
duse. Parim lugu Ennu iseloomustamiseks on üks lugu, mis juhtus ühel 
matkal Kaug-Idas. Grupi eesotsasliikudes nägi Ennjärsku  läheduses karu. 
“Lähme tagasi”, ütles ta. Kõik hakkasid tasapisi taanduma. Siis tuli Ennule 
meelde, et karust on vaja ka pilt teha ning ta tormas fotoaparaadiga uuesti 
sündmuspaigale.

Enn Käiss on tunnustatud Ida-Viru maavanema tä-
nukirja ja maakonna teenetemärgiga.

Ajalehe “Põhjarannik” ajakirjanik Teet Korsten:
Puutusin Avoga esmakordselt kokku 1980. aastate keskpaigas, kui asusin õppima 
EELK Usuteaduse Institituuti. Avo oli siis samuti tudeng ja Peeter Kalduri õpila-
ne - ehkki viimasest veidi vanem. Mäletan teda sellest ajast aktiivse suhtlejana, kes 
kunagi ei jätnud põnevaile lektoreile lisaküsimusi esitamata.
Eesti ajalukku on Avo end kirjutanud Ida-Virumaal Eesti taastamise esirinnas 
seistes. Ta oli nii ERSP asutajaliige kui Kodanike komiteede rajaja - hiljem Eesti 
Kongressi saadik ja taastatud Eesti esimese Riigikogu saadik. 

Avo Kiir on tunnustatud presidendi Valgetähe IV klassi 
ordeni, Ida-Viru maavanema tänukirja ja maakonna 
teenetemärgiga.
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„Rahvuslik motiiv kaasaegses rõi-
vastuses “ on XIV käsitöölaada 
„Viru Nikerdaja“ peateema, mis 
sai alguse eelmisel korral väljahõi-
gatud konkursiideest „Seelik“. 
Teema on tänapäeval üha rohkem 
populaarsust kogumas ja väärib 
meie meelest rohkem tähelepanu. 
Üha rohkem ja rohkem näeme nii 
tänavapildis kui ka rahvakultuuri-
kollektiivide esinemisrõivastuses 
ehtsate rahvariiete kõrval stilisee-
ritud kostüüme, pluuse, seelikuid, 
aksessuaare-salle, kotte, ehteid jne.
Kas sealjuures võib lasta fantaasial 
vabalt lennata või on olemas ka 
piirid, millel käimine võib ületa-
da niinimetatud hea maitse piiri? 
Milliseid materjale võib omavahel 
kokku sobitada, kas triibuseeli-
kukangast võib õmmelda ükskõik 
mida, kas tikkida käsitsi või masi-
naga….?
Nendele ja veel paljudele säärastele 
küsimustele loodame vastused lei-
da 7.-8. aprillil Jõhvi Spordihallis 
toimuval traditsioonilisel käsitöö-
laadal, mida me ise peame pigem 
käsitööpäevadeks. 
On ju laada põhitegevuse –kauple-
mise- kõrval oluline osa erinevatel 
meistriklassidel, näitustel, semina-
ridel, kultuuriprogrammil. Ja loo-
mulikult konkurssidel, mis on käsi-
tööringkondades välja kuulutatud 
juba sügisel ja mille lõppakordiks 
on näitus „Viru Nikerdajal“ koos 
parimate autasustamisega. 
Siinkohal kordan üle veel tänavu-
sed teemad, mis on gümnaasiumi 
õpilastele ja täiskasvanutele „See-
lik“ ja 1.-9. õpilastele „Minu oma 
mänguasi“. Kõik konkursitööd pea-
vad olema tehtud rahvuslikel aine-
tel ning kasutada võib mitmesugu-
seid käsitöövõtteid ja naturaalseid 
materjale. Iga osavõtja kohta võib 
konkursile esitada kaks tööd. 

Tööde esitamise tähtaeg Ida-Viru-
maa Käsitööseltsile (Kooli 2, Jõhvi) 
on 30. märts 2012

Lisainfo ja kauplejate registreeri-
mine tel.55 47 273 ehk
anne.uttendorf@gmail.com

„Viru Nikerdaja“ 
kutsub osalema

Tantsijad ja korraldajad tänavad peo toetajaid: 
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu, Rahvakultuuri 
Keskust, Eesti Kultuurkapitali, Eesti Kultuurkapitali 
Ida-Virumaa ekspertgruppi, Kohtla-Nõmme Valla-
valitsust.

Erika Kõllo
Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse 
spetsialist

Üritused märtsis
3. märts Talvine Laulupidu “Jää

Hääl” Toila laululaval.
3. märts Naisrahvatantsurühma 
“Tammiku” 40. aastapäev Jõhvi

Kontserdimajas.
10. märts Laste- Ja Noorte Laulu- 

võistlus “Jõhvi Laulukevad 2012”
eelvoor Jõhvi Kontserdimajas.

14. märts Emakeelepäeva Üritus 
“Tulevik Lähtub 
Kultuuripärandist”Sillamäe 
Keskraamatukogus.

14. märts II Jaan Õuna Nimeline 
Puhkpillide Konkurss Kohtla-Jär-
ve Kunstide Koolis.

15. märts Ida-Virumaa Laste 
Rahvatantsurühmade Päev 
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.

17. märts kell 13.00 Ida-Virumaa
Vokaalansamblite Ja Solistide 
Päev Tammiku Rahvamajas.

18.-19. märts Ida-Virumaa Kooli-
teatrite Festival Kohtla-Järve 
Kultuurikeskuses.

21.-24. märts VII Rahvusvaheline 
Laste Ja Noorte Akadeemilise Vo-
kaali Konkurss Kohtla-Järve 
Kultuurikeskuses.

24. märts kell 13.00 Ida-Virumaa 
Rahvamuusikapäev Kiviõli Rah-
vamajas.

24. märts Maakondlik Noortebän-
dide Konkurss Iisaku Rahvamajas.

11. veebruaril toimus Kohtla-Nõmme 
Kaevanduspark-muuseumis VIII Tal-
vine Tuhamägede Tantsupidu, kus läbi 
toredate peotraditsioonide, Kaevuri-
te Kaerajaani tantsimine maa-aluses 
muuseumis, peotule süütamine Kae-
vanduspargi Kivihiies koos Mikk Sar-
ve ja Anne Maasikuga, pidulik peotule 
süütamine ja tantsupidu talvisel tant-
supeoplatsil, õletulestik ja tuletantsud 
ning piduliste rongkäik tõrvikute val-
gel Rahvamajja simmanile, jutustati 
järjekordne Talvise Tantsupeo lugu.
Peol osales tantsijaid Hiiumaalt, Pär-
numaalt, Harjumaalt, Tallinnast, Jõge-
vamaalt, Lääne- ja Ida-Virumaalt.

VIII Talvine Tuhamägede Tantsupidu
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Virumaa Kirjandusauhind on ainulaadne juba 
seepärast, et auhinda annavad aastaid üheskoos 
kahe maakonna omavalitsusliidud. Teiseks 
omapäraks on see, et Virumaa Kirjandusau-
hind antakse ajalugu kajastavale väärtteosele 
ning kolmandaks omapäraks võib tuua lugeja-
tele arvamuste olulisust auhinna määramisel. 
Kogu protsessis - aasta jooksul ilmunud aja-
looliste teoste leidmisest kuni valimisotsuseni 
välja - oli palju huvitavat ja põnevat. Tänavu 
jäi esialgsele sõelale üksteist 2011 aasta jooksul 
ilmunud ajaloolist raamatut, siis vähenes ko-
misjoni lugemiskohustus seitsmele ning sellise 
arvu teostega hakati kahes maakonnas eraldi 
esialgu tööle.
Kahe maakonna ühise komisjoni koosolek 
toimus 21. veebruaril Jõhvis. Kõigepealt aru-
tati läbi kõik auhinnale esitatud 
raamatud, hinnati teose ajaloo-
käsitlust, kirjaniku sõnasead-
misoskust ja kirjutatu loetavust. 
Vaagiti erinevaid arvamusi ning 
toodi esile ka lugejate avaldatud 
mõtteid. Raske oli teha valikut, 
sest komisjoni lauale jõudsidki 
vaid parimad.
Minu jaoks, kes ma mitte väga 
tihedalt ei ole seotud ilukirjan-
dusega, oli kõige huvitavam kogu 
selle protsessi juures, mitte raamatute lugemi-
ne, vaid see etapp, kus kõik žürii liikmed ana-
lüüsisid teoseid. See meeleolu, seda vaimsust 
ei ole võimalik kirjeldada - see oli õhus. Need 
väljatoodud nüansid kõikide raamatute puhul, 
on palju huvitavamad, kui raamatu lugemine. 
Igaühel tekivad oma seosed raamatuga, mõned 
uued nüansid, tähelepanekud. Need kõik anna-
vad raamatutele uue tähenduse ning tekib soov 
raamatud uuesti ja hoolikamalt läbi lugeda. 
Arutelude tulemusena jaotati teosed kahte vir-
na. Ühed need, mille puhul võis öelda, et muidu 
igati hea raamat, aga liiga palju võltsina tundu-
vat paatost või hoopiski, et väga hea ja ladusa 
stiiliga, kuid liiga „must-valgelt“ kirjutatud 
(kõik punaarmeelased üdini halvad ja metsa-
vennad lõputult head tegelased). Enn Nõu „Va-
bariigi pojad ja tütred“ sai küll hea hinnangu, 
kuid lugejatele tundus teos raskesti loetav ole-

ma. Katrin Kurmiste „Tuulekülvi“ peeti rahva-
raamatukogude jaoks vajalikuks teoseks, kuid 
samas lisati naljatoonis, et Langi nimekirja see 
teos ilmselt ei satu“. 
Teise, edasijõudnute nimekirja jäi kolm teost:

1. Andrei Hvostov „Sillamäe passioon“ - aru-
telu käigus tekitas vastakaid arvamusi, sest 
arvati, et kõik ei olnud tol ajal nii sünge kui 
kirjanik kirjeldab. Oli vastuväiteid: „Kui kir-
janikust on kasvanud nii asine mees, nagu ta 
täna seda on, siis järelikult ta lihtsalt tundis 
selliseid tundeid nagu teoses on kirjeldatud“. 
Selles, et lapsepõlvelugu oli hästi kirja pan-
dud, oldi üksmeelel - tekst kvaliteetne ja teos 
ilukirjanduslik tervik.
2. Andres Laasik „Filmilavastaja ja näitleja 
Kaljo Kiisk Ikka hea pärast“ - sai väga hea 

hinnangu ja peeti vajalikuks just 
seepärast, et tutvustab eesti fil-
mikunsti ajalugu, eriti tänavu, 
kui Eesti Film tähistab 100 aas-
tapäeva. 
3. Kai Aarlaid „Vene veri“ oli ko-
misjoni liikmete meelest väga 
huvitav raamat, mis lausa kutsub 
oma juuri otsima ning ka teoses 
kirjeldatud St Peterburgi kaema.
Kuigi lõppvoorus oli teoseid 
kolm, tõusid esimesena hääletu-

sele pandud “Sillamäe passiooni” puhul püsti 
korraga kõikide komisjoniliikmete käed ning 
tänavune Virumaa Kirjandusauhinna saaja oli 
selgunud – Andrei Hvostov teosega „Sillamäe 
passioon“.
Huvitav juhus oli tänavu ka see, et lausa kolm 
valikuks esitatud teost olid seotud Sillamäe lin-
naga ning mitte vähem väärimist on tõsiasi, et 
juba teist aastat järjest saab kirjandusauhinna 
kirjanik, kes seotud Ida-Virumaaga.
Selleks, et viimasel aastal ilmunud tükike aja-
lookäsitlust jõuaks ka väikestesse maaraama-
tukogudesse kingitakse IVOLi poolt ostetud 
komisjoni tööks vajalikud eksemplarid Piilsi, 
Tudulinna-, Lüganuse-, Soonurme-, Püssi-, 
Avinurme- ja Kohtla- Nõmme raamatukogude-
le. Virumaa Kirjandusauhind antakse kirjani-
kule pidulikult üle 15. märtsil.

Virumaa Kirjandusauhind
on ainulaadne
Etti Kagarov
Virumaa kirjanduspreemia omistamise 
komisjoni esimees

Iisaku muuseum vajab abi
Iisaku muuseumis on koostamisel 
näitus “Talumatsist härrasmeheks”
Näitus jutustab lugu eesti mehe 
kujunemisest alates ärkamisajast 
kuni 1940. aastani.
Muuseum palub abi nimetatud 
ajavahemikust pärit esemete 
(riided, lipsunõelad, rahataskud, 
traksid jne), dokumentide, vastava-
sisuliste väljaannete ja fotode osas, 
mis aitaksid seda lugu jutustada ja 
illustreerida.
Oleme väga tänulikud, kui aita-
te näituse koostamisele kaasa, 
esemed tagastame soovi korral. 
Esemete kogumise tähtaeg on 1. 
aprill 2012
Info tel 339 3006, 339 3036
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Läinud aasta detsembrikuus sai Aseri  rahvas üle paari-
kümne aasta jälle näitemängu vaadata. Oma rahvamaja 
laval ja kohaliku seltskonna poolt mängituna. Kooliteatrit 
on siin väikeste vaheaegadega ikka tehtud, aga täiskasvanu-
tega jälle midagi lavale tuua võttis päris mitu aastat. 
Kuidas  tükk valiti? Juhendaja oli  harrastusteatrite suve-
koolis Andrus Vaariku ja Laine Mägi juhendamisel kaasa 
mänginud A. Kivirähki näidendis “Eesti matus” ja  kibeles 
juba ammu seda tükki Aseri rahvaga mängida. Nüüd sai asi 
tänu rahvamaja direktori innule ja  ka kaasalöömisele ning 
kultuurkapitali toele lõpuks teoks. See oli alustamiseks 
väga sobiv tükk, sest lugu on ju tegelikult meist endist. 
Esietendus oli 17. detsembril. Kõik näitlejad nautisid oma 
lavalolekut ja tänu sellele  kukkuski etendus  tõesti häs-
ti välja. Rahvast kogunes saali üle ootuste palju. Kes tuli 
vaatama populaarse autori menukat näitemängu, kes seda, 
kuidas armas abikaasa, suur ülemus või hea naabrimees 
oma osaga hakkama saavad. Teatrihuvilisi sugulasi ja tutta-
vaid sõitis kohale ligidalt ja kaugelt. 
Hakatuseks saime mõnusa asjaga hakkama ja tänaseks on 
meid juba mitmesse kohta esinema kutsutud. 
Kuni  hooaja  lõpuni aitame jõudumööda  sisustada teisi 
rahvamaja üritusi  - vastlapäev, vabariigi  aastapäev,  val-
lapäev. Sügisel alustame uue jõu  ja  uue  näidendiga. Kas 
meil järgmise tükiga sama hästi läheb, seda näitab aeg.
Luule Varinurm 
Aseri näitetrupi juhendaja

Aseris tehakse näidendit KOORIMUUSIKAPÄEV 
ANTS ÜLEOJAGA

Lüganuse on kihelkonna keskus ja meil on oma kirik. Meil 
on Vabadussõjas langenutele püstitatud ausammas ja seepä-
rast on Kiviõli regioonis traditsiooniks saanud tähistada Eesti 
Vabariigi aastapäeva Lüganusel.
 4. märtsil kell 11.00 saavad kokku naisteklubi naised. 
Meie naisteklubis on 20 tegevliiget. Kevadel tähistame oma 
15. tegevusaastat. Selle aja jooksul oleme õppinud palju ja 
meil on olnud väga tublid õpetajad. Mitmesugused tegevused, 
näitused, loengud, väljasõidud on muutnud meie kooskäimise 
huvitavaks. Peame meeles sünnipäevalapsi, tähistame rahva-
kalendri tähtpäevi.
11. märtsil kell 13.00 ootame kõiki Lüganuse rahvamajja nais-
tepäeva pärastlõunale. Meie küllakutse võttis lahkesti vastu 
maavanem Riho Breivel, kes naistepäeva tervitusele lisab ka 
mõne lõõtsaloo ja on nõus küsimustele vastama.
17. märtsil kell 20.00 ootame kõiki rahvamajja kevadpeole. 
Peotuju tõstavad ja hoiavad üleval muusikud Viljo Tamm ja 
Agu Tammeorg.
Märtsikuu on ka teatrikuu, seepärast külastab meid 24. märt-
sil kell 15.00 Aseri näitering. Nende esituses näeme A. Kivi-
rähki etendust „Eesti matus“
Lüganuse rahvamaja võtab lahkesti vastu kõik tulijad. 
Kohtumiseni!

Elga Saluvee
Lüganuse rahvamaja juhataja

Aseri näitetrupp mängib A. Kivirähki näidendit “Eesti 
matus” 17. veebruaril kell  19.00 Saka Rahvamajas ja 24. 
märtsil kell 15.00 Lüganuse Rahvamajas.

Pildil (vasakult): Iida - Imbi Pakker; Indrek - Heino Vimberg; Tiit - Endel 
Krith; Maret - Urve Takjas

Paukuvast pakasest hoolimata kogunes maa-
konna koorirahvas neljandal küünlakuu päeval 
Kiviõli Rahvamajja traditsioonilisele koori-
muusikapäevale. Meid ootasid ees soe maja ja 
päeva peakorraldaja, maakonna rahvakultuuri 
eest hoolt kandev Erika Kõllo. Kokku oli kohale 
tulnud 2 naiskoori ja 7 segakoori.
Juba iga-aastaselt tuttavas koduses saalis võim-
les-hingas-lauleles rahvas Keio Soomelti eest-
võttel külma ja kanguse endast välja, et siis koo-
ride kaupa üles astuda. Koorimuusikapäevade 
mõnusa atmosfääri fenomen seisnebki selles, et 
lauljad laulavad lauljatele. Teistele kooridele an-
takse teada eelmise hooaja tähenduslikumatest 
ülesastumistest. Publiku hulgas teisi kuulates on 
põnev jälgida, kuidas kooride koosseis ja esitus 
on võrreldes eelmise kokkusaamisega muutu-
nud. Ise laval esinedes on tunnetatav kuulajate 
heatahtlikkus ning aplaus on alati võimas või 
veel võimsam. Toreda üllatusena sai iga koor 
kingiks kaasa eelmise koorimuusikapäeva DVD.
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidul ja Rahvakul-
tuuri Keskusel on kena komme pidada mee-
les kooride, dirigentide, 
staažikamate koorilauljate 
tähtpäevi. Seekordsed 
õnnitletavad olid Kiviõli se-
gakoori Loit dirigent Velve 
Mäetaga-Filimonov ja Oo-
nurme segakooriga kohal 
olnud Ants Üleoja. Maestro 
novembrikuist 75. juubelit 
oli varem juba tähistatud 
kõigis neljas Eesti kont-
serdimajas, Estonia kont-
serdisaalis ning Oonurme 
Külamajaski, kuid nüüd oli 
võimalus maakonna rahval 
oma õnnitlused üle anda. 
Ja õnnitlejaid jagus alates 

maavanemast ja Ida-Virumaa Omavalitsuste 
Liidust, lõpetades kooride esindajatega. Kõigi 
heade soovide järel astus mikrofoni juurde mul-
tifunktsionaalne Keio Soomelt (dirigent, koo-
rilaulja, klaverisaatja, solist), kelle eeslaulmisel 
kõlas Virve Osila tekstiga regilaul.
Olles kõik õnnitlejad ära kuulanud, palus Ants 
Üleoja talle omase muhedusega kõike öeldut 
mitte liialt tõsiselt võtta ning üllatusesinema 
hakkas tema poolt Tallinnas juhatatav Insene-
ride Meeskoor. Nelikümmend meest kandsid 
lavalt saali niivõrd võimsa emotsiooni, et ülesas-
tumise lõpus laulis kaasa kogu saal ning aplo-
deeriti püsti seistes. 
Õnnitlejail oli ju õigus, kui nad kirjeldasid 
Ants Üleoja olulist rolli innustajana maakonna 
koorimuusikaelus. Ükskõik millisel siitkandi 
kooriüritusel ootavad lauljad teda alati enda ette 
juhatama ja tunne on hoopis teine, kui ta on 
leidnud võimaluse kohal olla. 
Palju õnne Sulle, Ants! 
Signe Roost
Oonurme segakoori sopran

Üht-teist 
Lüganuse mailt...

Peale 2009. aasta Laulu -ja Tantsupidu ristiti Oonurme Segakoori liikmete poolt Ants 
Üleoja kodutallu viiv tee Laulupeo puiesteeks

Konkursi eesmärk on suurendada õpilaste huvi luu-
le ja proosapalade lugemise ja esitamise vastu, anda 
õpilastele võimalus sõnaliseks eneseväljenduseks.

„Me kuulsime täna siin nii palju ilusat eesti keelt, ja ka 
vene keelt“ lausus pärast Eesti õpilasetlejate riigikon-
kursi lõppu žüriiliige, Eesti Kõrgema 
lavakooli õppejõud Andres Ots. 

Koos Eesti Harrastusteatrite Liidu 
juhi Maret Oomeriga ja Tallinna Lin-
nateatri dramaturg Maria Lee Liiva-
kuga kuulati Jõgevamaal Puurmanis 
10.veebruaril asetleidnud konkursil 
31 õpilasetlejat 4.-12. klassini 3 vanu-
segrupis.

Teiste kõrval osalesid konkursil ka 25. jaanuaril toi-
munud maakondlikul võistlusel Ida-Virumaa pari-
mateks õpilasetlejateks tunnistatud Siim Prave Jõh-
vi Gümnaasiumist, Oskar Laada ja Nikita Lumijõe 
Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumist ning Mirjam 
Johanna Korsten ja Jevgenia Kipritš Kohtla-Järve Järve 
Gümnaasiumist.

Pika päeva jooksul kuulsime palju väga eriilmelisi õpi-
lasi ja põnevaid lugusid (nii luuletusi kui proosapala-
sid). Konkurents oli tihe ja etlemise tase kõrge. 

Seda suurem on rõõm, et viiest osalejast kolm saavu-
tasid auhinnalised kohad. Siim Prave (juh. Erika Pra-
ve) ja Oskar Laada (juh. Svetlana Pavlenko) pälvisid 
laureaaditiitli nooremas vanusegrupis (4.-6.kl) ja Mir-
jam Johanna Korsten (juh. Ilme Hallik) II koha 7.-9.

klassi õpilaste hulgas. 

Õpilasetlejate riigikonkurss on ellu 
kutsutud 2000 aasta Eesti Harrastus-
teatrite Liidu poolt. Konkursi ees-
märk on suurendada õpilaste huvi 
luule ja proosapalade lugemise ja esi-
tamise vastu, anda õpilastele võima-
lus sõnaliseks eneseväljenduseks, et 
eha kokkuvõtteid ja analüüsida õpi-

lasetlejate luule ning proosatekstide interpreteerimist. 

Suur tänu kõikidele õpetajatele ja juhendajatele, kes 
on noortele sel keerulisel alal nõu ja jõuga abiks. 

Tänan Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu ja Eesti Kul-
tuurkapitali Ida-Virumaa Ekspertgruppi, kelle abiga 
sai teoks nii Ida-Virumaa Õpilasetlejate konkurss kui 
ka võitjate ühine sõit riigikonkursile Puurmanisse. 

Anne Uttendorf
Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskuse direktor

Õpilasetlejaid saatis edu



Kuulusite neli korda Eesti olümpiakoondisesse ja käi-
site kolmel taliolümpial. Enamikule maailma sport-
lastele jääb isegi ühekordne olümpia vaid unistuseks. 
Mida tuleb selleks teha, et see unistus täituks?
Tuleb palju treenida ehk tööd teha. Ei tohi karta suuri 
füüsilisi koormusi. Enda näitel võin öelda, et alguses 
tahtsin olla kiirem ja osavam kui paar aastat nooremad 
vennad, siis parem kui koolikaaslased, siis parim maa-
konnas ja Eestis – üks viis teiseni. Järk-järgult lisandus 
suuremahuline treening, tulid esimesed kordaminekud 
suusarajal ja lõpuks olümpiamän-
gud.
Olete Ida-Virumaa Omavalit-
suste Liidu toel korraldanud 
Kohtla-Nõmmel kahed Ida-Vi-
rumaa koolide taliolümpiamän-
gud, 2007. ja 2012. aastal. Mis 
on selliste suurürituste läbivii-
misel kõige suuremaks motivaa-
toriks?

Eesmärk on tuua sellise ürituse 
kaudu lastele olümpiamängud 
koos oma kõikide rituaalidega 
lähemale. Püüan näidata, et ka 
talvel on õues mõnus olla ja on 
palju võimalusi vaba aja sisusta-
miseks.
Vähe teada on fakt, et olete 
läbinud ka jooksumaratoni. 
Kas suudate ühe meenutusreaga 
tuletada meelde kõik alad, millel 
te võistelnud olete? Ning nende 
kokkuvõtteks öelda, mis ja miks neist hingele ja keha-
le kõige mõnusam on tundunud?

Päris multisportlaseks ennast ei pea. Tõsi ta on, et korra 
elus olen läbinud maratoni, see oli 1992. aastal Põhja-
Soome Levil, ajaks märgiti lõpus 3 tundi ja 8 minutit 
(kuna see fakt on nii vähe levinud, siis Eesti kõige aegade 
edetabel seda ei kajasta, kuid tulemus mahuks kaheküm-
ne parema hulka – autor).  
Tõsiselt olen võistelnud mõnel jooksuvõistlusel, suusao-
rienteerumises (sellel alal on parim tulemus olnud Eesti 
meistritiitel) ja suvises orienteerumises. Kõik muud 
alad (sulgpall, ujumine, võrkpall, kergejõustik, triatlon, 
ekstreemsport), mida proovinud olen, on olnud rohkem 

selleks, et pärast tippspordist taandumist ennast natuke-
negi füüsiliselt vormis hoida. 
Ja ikkagi on suusatamine olnud hingele kõige läheda-
sem. Meenub enne 1994. aasta olümpiamänge peetud 
Eesti meistrivõistlused 15 km vabatehnikas. Kontrolli-
sin sõitu ja lõpuks edestasin lähimat konkurenti kolme 
minutiga. Sõites oli tunne, et iga samm on õiges suunas 
ja tehniliselt paigas. 
Olete Kohtla põhikoolis kehalise kasvatuse õpetaja ja 
Alutaguse suusaklubis suusatreener. Mis on nendes 
töödes erinevat, mis ühist?

Mõlemal juhul tegelen keha-
lise kasvatusega. Treenerina 
on lihtsalt kehaline kasvatus 
tugevalt kaldu suusatamise 
poole. Erinevus on selles, et 
tunnis on lapsel kohustus 
käia, kuid treeningutel käib 
laps, kes on tugevama moti-
vatsiooniga. 
Viimased talved on olnud 
lumerohked, aga mida teeb 
suusatreener siis, kui talvel 
lund ei ole?
Otsime lund. Kasutame suu-
satamiseks iga lumekübet. 
Ja kui lund üldse ei ole, siis 
rohkem jookseme ja mängi-
me pallimänge ehk üritame 
üldfüüsiliselt vormis olla.
Andres Operil on jalgpal-
likool, Tiit Sokul korvpal-

likool, Aleksei Budõlinil judokool - miks pole Piret 
Niglasel oma suusakooli?
Kool on midagi rohkemat kui treeninggrupp. Gruppi on 
võimalik üksi vedada, aga kooli üksi ei tee. Mõte selles 
suunas küll liigub, aga kas mõttest ka kool saab, seda 
näitab aeg.
Kas olete otseselt tundnud Andrus Veerpalu dopin-
guskandaali mõju oma tööle ja mida üldse sellest 
loost arvate?
Otseselt see skandaal minu tööd mõjutanud ei ole. Ini-
mesed on tahtnud sellel teemal vestelda, aga mina tean 
sellest sama palju, kui ajakirjandus on meile seda teemat 
vahendanud.
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2.03 Sulgpalli seeriavõistluse etapp Jõhvis 
2.03 Eesti korvpalli MV teine liiga, KK HITO/Toila – 

EMÜ SK Jõhvis
3.03 Eesti saalijalgpalliMV meistriliiga, FC Narva-

Jõesuu – Tallinna FC Anži Sillamäel
3.03 Ujumise seeriavõistluse etapp Jõhvis 
3.-4.03 Juri Kudrjašovi memoriaal poksis Sillamäel 
7.03 Argipäeva suusaõhtute etapp Pannjärvel 
9.03 Eesti korvpalli MV esiliiga, KK HITO/Jõhvi – 

Kohila SK Jõhvis
10.03 Ida-Virumaa lauatennise seeriavõistluse etapp 

Narvas
10.03 Narva avatud meistrivõistlused suusatamises 
10.03 Eesti jalgpalliMV meistriliiga, Sillamäe Kalev – 

Tallinna FC Flora Sillamäel
10.03 Eesti saalijalgpalliMV meistriliiga, Aseri 

SK – Maccabi Aseris
11.03 Ida-Virumaa korvpalli rahvaliiga voor Vokas 
11.03 Jõhvi Lokomotiiv Cup 2005+ poistele 
15.03 Argipäeva suusaõhtute etapp Kohtla-Nõmmel 
16.03 Eesti korvpalli MV esiliiga, KK HITO/Jõhvi – 

Tallinna SK Marcus Jõhvis
18.03 Ida-Virumaa naiste korvpallimeistrivõistluste 

voor Narvas
18.03 Ida-Virumaa meistrivõistlused suusatamises 

Pannjärvel
18.03 Eesti jalgpalliMV esiliiga, Kohtla-Järve 

FC Lootus – Tallinna FC Flora II Ahtmes
22.-24.03 Jõhvi Cup neidude võrkpallis 
24.03 Eesti jalgpalliMV meistriliiga, Sillamäe Kalev – 

Tallinna FC Levadia Sillamäel
25.03 Jõhvi Lokomotiiv Cup 1998+ poistele 
27.03 Ujumise seeriavõistluse etapp Mäetagusel 
30.03 Sulgpalli seeriavõistluse etapp Jõhvis 
31.03 Ida-Virumaa naiste korvpallimeistrivõistluste 

voor Mäetagusel
31.03 Eesti jalgpalliMV meistriliiga, Sillamäe Kalev – 

Tallinna Kalev Sillamäel 

IDA-VIRUMAA 
SPORDIKALENDER

MÄRTS 2012

ALUTAGUSE KOOLISPORDIÜHINGU 
ÜRITUSED

7.03  Kuni 7-klasside korvpalli eelturniirid Jõhvis, 
Iisakus, Maidlas

8.03  Rahvastepall piirkondlik finaal Jõhvis
14.03 Kuni 7-klasside korvpalli finaal Jõhvis
28.03 4-6klasside minivõrkpall Iisakus

Alutaguse puhke- ja tervisekeskus Pannjärvel 
Tuubinõlv, suusarajad, sh valgustatud ring. Maju-
tusvõimalus. 
Info: 528 3239, Tarmo Kollo  
Koduleht: www.alutaguse.com  
Avinurme suusarajad 
Osaliselt valgustatud alevikurada ja Vahemetsa küla 
rada. 
Info: 518 4946, Meelis Paas (Avinurme suusaklubi) 
Iisaku suusarajad 
Info: 511 1526, Margus Rajas (Iisaku suusaklubi) 
Kohtla-Nõmme talvekeskus  
Tuubinõlv, mäesuusatamine, suusastaadionil suusa-
rajad, sh valgustatud ring. Majutusvõimalus. 
Info: 526 4863, Jaak Rooden (Kohtla-Nõmme spor-
diklubi) 
Koduleht: www.talvekeskus.ee 

Mäetaguse virgestuskeskus 
Suusarajad, sh valgustatud ring. Majutusvõimalus. 
Info: 528 5915, Ainar Saatman (Mäetaguse spordi-
klubi) 
Pähklimäe tervisekeskus Narvas 
Suusarajad, sh valgustatud ring.  
Info: 5348 5279, Vladimir Všivtšev (Äkke spordi-
klubi) 
Sillamäe-Sinimäe terviserada 
Sillamäelt vetelpäästejaama juurest Sinimäele kul-
gev rada. 
Info: 5384 3443, Aleksandr Gorodnitšev (Sillamäe 
suusaklubi) 
Sinimäe suusarajad 
Suusarajad, sh valgustatud ring. 
Info: 5384 3443, Aleksandr Gorodnitšev (Sillamäe 
suusaklubi) 

IDA-VIRUMAA SUUSATAMISKESKUSED

Piret Niglas jagab lastele 
olümpiatunnet

Piret Niglas vestlemas treeneritest vendadepaari Peep 
ja Allar Kiviliga.      

Seitse küsimust Piret Niglasele esitas Rene Kundla

Veebruarikuus peeti Ida-Virumaa suusaradadel palju võistlu-
si, üks neist toimus Sinimäel, kus naistest jõudis esikolmikus-
se Maris Nurm.

www.sportiv.ee
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Ida-Expressi väljaandja: IVOL Keskväljaku 1-301, 41594 Jõhvi,
telefon 337 0327, e-post ivol@ivol.ee, www.ivol.ee
Peatoimetaja Urve Erikson, kultuuritoimetaja Kerly Paju, sporditoimetaja Rene 
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BRUNO UUSTAL

Seaküla Simson võib Jõhvi keskväljakul oma loo-
dud jääkaru seljas sõita kuni kevade
saabumiseni....

Kaunist kevade 
algust!

Id a - E x p r e s s
Ida-Express väljub kord kuus, 
27. kuupäeval

Saabub kõikidesse oma-
valitsustesse Ida-Virumaal

Küsi lehte julgesti kohalikust 
omavalitsusest või raamatukogust


