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Head valla inimesed!

Pidupäeva torti kaunistamas. Foto: Külli Mänd

Naksitrallid said 45

Siin Vokas on meil üks tore maja
ja seda maja on väga vaja.
Et emad-isad kui tööle läevad,
siis oma põnnid nad siia toovad...
Urve, Julie

S

ee tekst on Naksitrallide lasteaia 2001. aastal loodud laulust.
Teine lasteaia lauluke (Urve,
Julie 2006) on kõige pisematele
– naksitralle tutvustav: „Sammalhabe,
Sammalhabe, sul on pehme samblast
habe... jne“. Ja see pole veel kõik. Tegelikult on Naksitrallidel ka kolmas laul ja
selle kinkisid lapsevanemad laste esituses lasteaia lõpupeol.
Miks nii pikalt just lauludest? Lauludes kajastuvadki meie argi- ja pidupäevad. Ja tore, et just juubeliaastal on
põhjust üle pika aja rõõmustada – meil
on muusikaõpetaja Merike, kes oskab
lastes kooslaulmise rõõmu üles leida
ja laulud sünnipäevaks kenasti kõlama
panna.
Märtsikuu esimesel päeval 1976. aastal avati praegune lasteaiahoone kuuerühmalisena. Alates 1980ndate lõpust
on olnud lasteaias viis rühma. Vabanenud rühmaruumi on kasutatud küll
Vokas algklassides käivate õpilaste toitlustamiseks, juuksuriteenuse osutamise
ja rahvatantsu viljelemise kohana ning
pikka aega asus siin perearstikeskus.
Tänane n-ö vaba ruum on kohandatud
liikumistoaks, kokkamise ja robootika
vm temaatiliste tegevuste toaks. Samuti
asub seal privaatne ruumike kõneravi ja
arengumängude teostamiseks või arenguvestluste, ümarlaudade pidamiseks.
Lasteaia kööki ja hoone teises otsas
asuvaid rühmi ühendava koridori pikkus on ligi 100 m. Üllatavalt palju sam-

me saab eriti õpetaja abi päeva jooksul
koridori läbides koguda! Algusaastatel
ja õhtusel ajal on üldkoridori pikkus
olnud sobiv noorte kergejõustiklaste
sisetrenni jooksurajaks.
Tänases lasteaias on kauaaegsete
rõõmuks kolleegidena tööl viis endist
kasvandikku, st. vilistlast. Endisest kasvandikest on omal ajal isegi vilistlaskogu kokku tulnud, kellest oli tookord
abi „Lasteaiandust Vokas - 50“ ürituse
korraldamisel. Vilistlastelt oleme saanud igakülgselt abi kas elukutse, ameti
tutvustamisel; päevajuhina meie talendipäeval või füüsiliselt – käed külge
panustades.
Iga juht on Naksitrallide lasteaia
arenguid kujundanud keskmiselt 7,5
aastat. Kõige pikemaks staažiks Voka
Naksitrallides on rekordilised 44 õpetajatöö aastat. Tänane lasteaiaõpetaja
on keskmiselt 41 aastane ja maja muu
töötaja 44 aastane.
Hoone on saanud välist uuenduskuuri (seinad, katus 2015) ja sisemist
ravi (rühmaruumide remont 20062008; vee- ja küttetorustik 2019). Kööki ja saali on paigaldatud ventilatsioon.
Hetkel on lasteaia nimekirjas 67 last.
Ühe rühmajagu lapsi (16!) moodustavad oma töötajate lapsed. Vene ja kaksvõi mitmekeelsest keelekeskkonnast
lapsi on 20.
Meil on armas, turvaline mitmekesised tegutsemisvõimalusi soosiv lasteaiaõu mõnusa männikualusega ja
suurepärase avaliku mänguväljakuga
naabruses.
Meil on suurepärased toetajad, partnerid, keda kõiki tahaks nimetada ja
juubeli valguses ajaleheveergudel tänada: Toila SPA, Voka Masin AS, Toila
V.V, T. Kruut, Toila Spordi- ja Kultuuri-

keskus, Toila valla raamatukogud, Toila
Loomekeskus, IVEK jne. Oleme (tänu
ka Kerda Eiertile ) järjest arenevas ja tihenevas koostöös Toila Gümnaasiumi,
lasteaiaga Naerumeri, Kohtla-Nõmme
Kooliga ja ka Illuka Kooliga.
Aitäh kõigile vanematele ja ametnikele/otsustajatele, kes nõuga või jõuga
alati laste, töötajate ja meie maja heaks
olemas on!
Vokas on palju neid, kelle töine elu
on olnud pikemat või lühemat aega
seotud lasteaiaga. Sünnipäevatervitused teilegi!
Muutunud olud ei võimalda isegi
meil üheskoos pidutseda. Oleme ettevaatlikud. Ühistegevused on just need,
mille ettevalmistamise ja läbiviimise
protsessis koged ühtekuuluvust. Ühised pingutused ja kordaminekud motiveerivad. Siiski keskendume sünnipäeva ette valmistades peamiselt sellele, et
lapsed koos Sammalhabeme, Muhvi,
Kingpoole ja Hiirekesega saaksid lustida. Et päev kujuneks meeldejäävaks.
Õuele on entusiastlike töötajate ja lastevanemate abiga kerkinud juba suur
lumetort. Loodetavasti see ikka ilmaoludele vastu peab ja sünnipäeval silmailu pakub. Suurematele lastele on
naksitrallid juba lubanud üllatusterada
ja igale rühmale on kutsel märgitud ajal
peotelgis pidulik vastuvõtt.
....Ma tahan hästi kindel olla,
et ka minu laps võib siia tulla.
Kus tal oleks kõik, mis vaja
ikka samas armsas majas...
Eveli, Leho 2011
Julie Laur
direktor

Ikka jätkub meie ühine teekond koroonaviirusega. Ja mitte, et
tema hooliks ja astuks kõrvale, vaid meil tuleb temast hoolida ja
analüüsida oma käitumist, tegevusi ja suhtumist.
Kui eelmise kuu valla lehes kirjutasin, et positiivsete arv püsib stabiilselt kõrge, siis tänaseks hetkeks on arv rekordiliselt
kõrgeks kasvanud. Selles valguses peame me tõele otsa vaatama
ning jätma kõrvale oma tahtmised, arusaamad ja vastuargumendid ning asuma hoolima endast ja meie kaasteelistest.
See aasta on juba olnud keeruline Ida-Virumaa ja sealhulgas
ka Toila valla majutusettevõtetele, spaadele ja toitlustuskohtadele, spordi- ja huvitegevusele – asutused suleti täielikult. Ettevõtete olukorra tõsidus avaldus teadmatuses, töötute arvu suurenemises ja tulubaasi languses. Aga olukord avaldas mõju ka
inimestele, kellel ei olnud võimalust lihtsalt puhata, tekkinud
vaimseid pingeid maandada ja suhelda.
Võime arvata, et ettevõtete sulgemine oli emotsionaalne, aga
tegelikkuses on sellel pikemaajalised majanduslikud mõjud ja
seda ei suuda riik läbi toetuste korvata ka kõige parema tahtmise juures.
Veebruari lõpus teatas teadusnõukogu, et soovitab endiselt
piirata kohtumistel osalevate inimeste arvu ja sulgeda kaubanduskeskused. Ja sellel seisukohal on nad ka märtsi algul. Kas
tõepoolest ülisuured nakatunute, haiglas olijate numbrid ei
pane mõtlema neid inimesi, kes võitlevad küll maskide kandmise vastu, liikumispiirangute vastu, suuremaarvuliste ürituste
ärajätmise vastu ja lõpuks ka vaktsineerimise vastu. Jah me võime olla vastu kõigele, aga kas saab või tohib arvestamata jätta
oma pereliikmete, sõprade-tuttavate, oma vanemate, vanavanemate soove ja tahtmisi. Rõhutaksin: reeglid on tekkinud ühiskondlikust vajadusest ja antud juhul on selleks põhjuseks kogu
maailmas möllav viirus, mis on suur oht inimese elule ja tervisele. Ma leian, et ei ole õigustust seada ohtu teise inimese elu
ja tervise. Ükskõik, millise viiruse puhul võivad ja on erinevad
tagajärjed. Kui keegi väljendab, et mulle viirus külge ei hakka ja
mind ei saa sundida reegleid täitma, siis peaks mõtlema, mida
ma võin teha teistele, kes ei taha nakatuda, sattuda haiglasse või
veel hullem – lahkuda jäädavalt. Mõelgem selle üle ikka tõsisemalt ja teeme ühiselt jõupingutusi.
Mitte keegi ei taha kaubanduskeskuste sulgemist. Hoiame
siis teistega vahet, paneme ette maski, desinfitseerime käsi.
Lihtsad tegevused, mis aitavad ära hoida nakatumise.
Reeglite täitmist rõhutab ka siseminister ning tuletab meelde, et kaubanduskeskustes ja ka mujal siseruumides on maski
kandmine juba alates novembrist kohustuslik.
Kindlasti oleme me tänulikud neile, kes maskide kandmise
vajadust mõistavad, kannavad maski, hoiavad distantsi ning
desinfitseerivad käsi. Viirusest vabanemiseks on vaja meie kõigi
ühistööd ning parim moodus on järgida kehtestatud reegleid.
Ja nüüd vaktsiinist. Segadus ja arvamuste paljusus. Vaktsineerimine toimub. Nii nagu viirus mõjub inimestele erinevalt,
nii on ka vaktsineerimisjärgne aeg erinev. Inimestele on antud
võimalus otsustada kas vaktsiin saada või mitte, aga tuleb ka
aru saada asutuste juhtidest, kellel lasub vastutus asutuse toimimisel ja veel enam, kui tegemist lasteasutustega või teenusettevõtetega, kus suhtlusring väga suur – kellel on siis õigus!
Suhtugem austusega oma elu ja tervisesse ning mõtelgem –
meie kõrval on palju elusid! Ja see on väärtus, millega ei tohiks
mõtlematult riskida!
Hoidkem üksteist
Eve East
vallavanem
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TOILA VALLAVOLIKOGU TEATED
Toila Vallavolikogu veebruarikuu istungil olid arutusel
järgmised küsimused:
1. Loa andmine vallavara tasuta võõrandamiseks
otsustuskorras
Volikogu otsustas anda Toila Vallavalitsusele luba võõrandada otsustuskorras tasuta ASile Toila V.V. Toila vallale kuuluvad alljärgnevad varad:
1) kinnistu Saka kaev, Saka küla, Toila vald koos kinnistul asuva pumpla, puurkaevu ja sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega.
2) kinnistu Vitsiku kaev, Vitsiku küla, Toila vald koos kinnistul asuva
pumpla, puurkaevu ja sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega.
3) kinnistu Kreegi tn 9a, Kohtla-Nõmme alev, Toila vald koos kinnistul
asuva pumpla, puurkaevude ja sinna juurde kuuluvate tehnovõrkudega.
4) Kukruse, Kohtla, Kabelimetsa, Vitsiku, Saka, Roodu külade ning
Kohtla-Nõmme alevi ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristud.
5) anda Toila Vallavalitsusele luba võõrandada otsustuskorras tasuta
OÜle Järve Biopuhastus Toila vallale kuuluvad Järve, Paate, Peeri, Täkumetsa, Mõisamaa külade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni taristud.
2. Toila valla 2021. aasta eelarve teine lugemine ja vastu
võtmine
Volikogu otsustas võtta vastu Toila valla 2021. aasta eelarve põhitegevuse
tulud summas 7 099 200 eurot, põhitegevuse kulud summas 7 226 155
eurot, finantseerimistegevus summas 170 225 eurot, investeerimistegevus
summas 1 360 320 eurot.
Kokkuvõtet 2021. aasta eelarvest saab lugeda allpool.
3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord
Volikogu kinnitas määruse, millega reguleeritakse Toila valla eelarvest ja
riigieelarvest vallale sotsiaalhoolekande abi osutamise toetuseks eraldatud
vahenditest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise ning Toila vallas osutatavate või korraldatavate sotsiaalteenuste taotlemise ja osutamise kord.
Määrus jõustub 1. aprillil 2021. a. Pikemat kokkuvõtet määrusest on
võimalik lugeda Toila valla lehe aprillikuu numbrist.
TVL

TASUB TEADA

Muudatus Toila vallamaja töökorralduses
3.-17. märtsini on Toila vallamaja suletud ning tavapärast isikute vastuvõttu ei toimu. Vallaelanikke teenindatakse E-N 08.00-16.00 telefoni ja
e-posti teel.
Loodame kõigi mõistvale suhtumisele ja püsime terved!
TÖÖKORRALDUS TOILA VALLAMAJAS
Vallavalitsuse töö toimub kaugtöö vormis. Elanike vastuvõttu kohapeal ei
toimu. Info saamiseks või teenuste kasutamiseks palume võtta ühendust
telefoni või e-kanalite kaudu.
Vältimatult vajalike kohtumiste osas palume ametnikuga eelnevalt
kokku leppida.
Jätkuvad need rahvastikutoimingud, mis nõuavad isiklikku kohale tulemist (nt sünni registreerimine, elukohateate esitamine).
Sündi on võimalik registreerida e-rahvastikuregistri isteenindusportaalis.
Kui riigiportaali kaudu ei ole seda võimalik teha, siis tuleb esitada vastav avaldus Toila vallavalitsusele. Palume selleks eelnevalt telefoni teel
ühendust võtta telefonil: 336 9845; 516 9154
Elukohateadet on võimalik vallavalitsusele esitada:
• posti teel – Toila Vallavalitsus, Pikk 13a, 41702 Toila. Elukohateatele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist
• digiallkirjastatult e-posti aadressile toilavv@toila.ee
• kasutades e-rahvastikuregistri iseteenindusportaali
Kui ei ole siiski võimalik eelpool nimetatud kanaleid kasutada, siis palume eelnevalt telefonil 336 9845 või 516 9154 ühendust võtta, et leppida
kokku edasine tegevus.
SOTSIAALHOOLEKANNE
Vältimatu sotsiaalabi osutamiseks (toimetulekutoetuse taotluste vastuvõtt, koduhooldus) palume kontakteeruda telefoni või e-posti teel.
Jätkuvalt saab sotsiaaltoetuste avaldusi s.h toimetulekutoetuse avaldusi esitada kontaktivabalt Toila vallamaja postkasti, mis asub vallamaja
peasissepääsu eesruumis.
Sotsiaaltöö spetsialist Kersti Tammesaar 5331 6693; kersti.tammesaar@toila.ee.
Sotsiaaltöö spetsialist Krista Kool 5341 9885; krista.kool@toila.ee.
MAJANDUSVALDKOND
Info saamiseks või teenuste kasutamiseks palume suhelda telefoni või
e-kanalite kaudu.
Abivallavanem Urmas Aunap 5887 2100 – üldine majandus.
Ehitusspetsialist Hannes Lumiste 5361 1017 – ehitusvaldkond.
Planeerimisspetsialist Hannes Kohtring 5919 1117 – maakorraldus,
planeeringud.
Vallavara- ja heakorraspetsialist Signe Müür 5333 0425 - heakord.

Toila 2021. aasta eelarve kulude jaotus

Toila valla 2021. aasta eelarve
Toila valla 2021 aasta eelarve maht
on kokku 8 miljonit 757 tuhat eurot.
2021.aasta eeldatav tulude maht
on vähenenud 299 tuhat eurot ja
kulude maht 170 tuhat eurot võrreldes 2020. aasta eelarvega. 2021. aasta
eelarve põhitegevuse tulem on -127
tuhat eurot. Tulude kasv on vähenenud võrreldes 2020. aastaga ja see
on tingitud üksikisiku tulumaksu
laekumise ja riigi toetuste vähenemisest.
Eelarve on jaotatud valitsemisfunktsioonide alusel viieks valdkonnaks alljärgnevalt: vallavalitsemise, kultuuri, hariduse, majanduse ja
sotsiaalvaldkond.
Tabelis „Valdkondade kulude jao-

tus aastatel 2019-2021 (tuhandetes
eurodes)“ toodud andmete järgi on

valdkonnade võrdluses suurenenud
haridusvaldkonna kulude osakaal.
Sotsiaalvaldkonna kulude vähenemine on seotud Kohtla-Nõmme
Lastekodu tegevuse lõppemisega
2020. aastal. Vallavalitsemise valdkonnas on 2021. aastal planeeritud
valimiste kulud, mis tõstab pisut
valdkonna kulude osakaalu.
Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seadusest tulenevalt on 2021. aasta eelarve projekt
koostatud 6-osalisena (tuhandetes
eurodes):
Füüsilise isiku tulumaksu prognoos 2021. aastaks on 4 370 tuhat
eurot ja on planeeritud konservatiivselt arvestates keerulist majandusolukorda ning on samal tasemel
2020. aasta laekumisega.
Füüsilise isiku tulumaksu laekumine moodustab põhitegevuse tuludest 61,7 %.
Seisuga 01.01.2021 elas Toila vallas rahvastikuregistri andmetel 4657

inimest, neist 0-17 vanuseid 901,
tööealisi (18-63) 2736 ja eakaid (64..) 1020. Elanikkond on vähenenud
82 inimese võrra
Tasandus- ja toetusfondi eraldised
eelarves 1 847 tuhat eurot on kajastatud vastavalt eelnõu koostamise ajal
teadaolevatele andmetele. Toetusja tasandusfondi moodustab Toila
valla põhitegevuse tulude mahust
26,0% ja võrreldes 2020 aastaga on
vahendeid vähem 180 tuhat eurot
sh tasandusfonditoetus 92 tuhat ja
muid toetusi 88 tuhat eurot.
INVESTEERIMISTEGEVUS
2021. aasta eelarves on investeeringute elluviimisel jälgitud nii ühinemislepingut kui eelarvestrateegiat.
Vallale aastatel 2017-2019 eraldatud
ühinemistoetuse jääk on 312 000
eurot, sh Toila-Voka tänavavalgustus 261 000 ja Kohtla-Nõmme koolistaadion 51 000 eurot. 2021 aasta
eelarvesse on on planeeritud 2020
aastal riigi poolt eraldatud nn Covid
investeeringutoetust kokku 357 tuhat eurot
Sissetulekutena on kajastatud alljärgnevad tegevused:
Sihtotstarbelised toetused põhivara soetuseks 1 129 tuhat eurot sh:
1. Toila ja Voka tänavavalgustuse
KIK toetus 542 tuhat eurot
2. Kohtla-Nõmme Kooli ja Voka
staadioni ja Toila Mere puiestee
kergliiklustee toetus 357 tuhat eurot
3. Kohtla-Nõmme, Jaama tn toetus 191 tuhat eurot
4. Hajaasustuse veeprogrammi
toetus 39 tuhat eurot
Muud tulud
investeerimistegevusest
1. Laenu tagasimaksetest 15 tuhat
eurot Eesti Kaevandusmuuseumilt

Valdkondade kulude jaotus aastatel 2019-2021 (tuhandetes eurodes)
2019
eelarve

%

2020
eelarve

%

2021
eelarve

%

Vallavalitsemise
valdkond

881

12,00%

891

12,00%

894

12,40%

Kultuurivaldkond

811

11,10%

879

12,00%

824

11,40%

Hariduse valdkond

3981

54,30%

4046

55,00%

4233

58,50%

Majanduse valdkond

774

10,60%

896

12,30%

853

11,90%

Sotsiaalvaldkond

884

12,00%

634

8,70%

422

5,80%

Valdkondade kulud
kokku

7331

100,00%

7347

100,00%

7226

100,00%

Väljaminekutena on summas
2 504 tuhat eurot kajastatud
alljärgnevad tegevused:
• Investeeringud vallateede ehitusse 637 tuhat eurot sh:
1. valla teede ehitus ja renoveerimine (sh Oru parkla, Põhja-Vaivina
tee) 219 tuhat eurot
2. Jaama tänava remont ja tänavavalgustus 273 tuhat eurot
3. Mere puiestee kergliiklustee
116 tuhat eurot
4. Jõhvi-Toila kergliiklustee projekt 30 tuhat eurot
• Voka ja Toila tänavavalgustus
951 tuhat eurot
• Voka staadioni uuendamine
188 tuhat eurot
• Kohtla-Nõmme Kooli staadioni
rekonstrueerimine 139 tuhat eurot
• Külade (Kabelimetsa, Ontika...)
tänavavalgustus 40 tuhat eurot
• Valaste joa lipuväljaku ja parkla
korrastamine 51 tuhat eurot
• Kohtla-Nõmme Kooli ehitusprojekti tellimine 50 tuhat eurot
• Toila Gümnaasiumi tualettruumid 40 tuhat eurot
• Toila Gümnaasiumi ainekabinettide sisustus 29 tuhat eurot
• Jäätmemajanduse investeeringud (Pühajõe jäätmemaja jm) 27
tuhat eurot
• Toila Gümnaasiumi vana hoone
sokkel 21 tuhat eurot
• Toila seltsimaja pritsikuuri katus 12 tuhat eurot
• Laste mänguväljakute uuendamine 12 tuhat eurot
• Toila vallamaja treppide remondi lõpetamine 8 tuhat eurot
• Veemajanduse
arendamine
Kohtla-Nõmme 72 tuhat eurot
• Projektide omafinantseerimiste
reserv ja projektid 60 tuhat eurot
• Voka lasteaia remondi projekt
14 tuhat eurot
• Koolide üldkonseptsiooni loomine 9 tuhat eurot
• Hajaasustuse vee- ja kanalisatsiooniprojektid 118 tuhat eurot
• Kaasav eelarve 10 tuhat eurot
• Eesti Kaevandusmuuseumi SA
põhivara kaasfinantseerimine 8 tuhat eurot
• Kohtla-Nõmme elamumajanduse korrastamine 4 tuhat eurot
Silja Vask
Toila valla pearaamatupidaja
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Korteriomandi- ja korteriühistu seadus –
korteriomandeid majandatakse juriidilise isikuna

oovime vallaelanikele meelde tuletada, mille alusel ja
kuidas toimetada, kui olete
korteriomanik mitme korteriga majas.
Aeg-ajalt tuleb ette, et valda pöördutakse murega, kui on tekkinud
arusaamatused ühes majas elavate
naabrite vahel seoses korteriomanike
kaasomandisse kuuluva maja katuse, konstruktsioonide, kütte-, vee- ja
elektrisüsteemi remontimise või territooriumi kasutamise pärast või on
probleemid tekkinud tühjalt seisvate
korterite omanike poolt maja kaasomandi majandamisse leige suhtumise pärast.
Siin tuleb korteriomanikele appi
Korteriomandi- ja korteriühistu seadus, mille kohta leiab selgitusi Justiitsministeeriumi kodulehelt.
2018. aasta 1. jaanuaril jõustus
2014. aastal vastu võetud korteriomandi- ja korteriühistuseadus
(KrtS). Sellega asendati kaks varem
kehtinud seadust – korteriomandiseadus (KOS) ja korteriühistuseadus
(KÜS) – ühe seadusega, milles on
reguleeritud kõik korteriomandiga
seotud õigussuhted.
Uue seaduse kohaselt majandatakse kõiki korteriomandeid iseseisva
juriidilise isiku – korteriühistu – vormis, mis seaduse jõustumisel tekkis
koos korteriomandite loomisega.
Olemasolevatelekorteriomanditele,
mida majandati kuni uue seaduse
jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, lõi riik ise korteriühistu.
Automaatsete
korteriühistute
moodustamist ja korteriühistute
registrisse kandmist, samuti olemasolevate korteriühistute kandmist
MTÜ-de registrist korteriühistute
registrisse alustas justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide
keskus (RIK) 2017. aasta viimastel
päevadel ja 2018. aastal jõuti sellega
lõpule.
Kõige lihtsam on korteriühistut
otsida tema seadusjärgse nime järgi
korteriühistute registrist (kasutades
e-äriregistri päringusüsteemi), sest

T

esialgu põhikirja. Kui korteriomanikele see sobib, s.t ei soovita seaduses
sätestatust erinevaid reegleid kehtestada, siis on ilma põhikirjata tegutsemine täiesti võimalik, sest KrtS
ei nõua korteriühistult põhikirja
olemasolu.

selles nimes sisaldub kinnisasja aadress. Otsimiseks piisab ka nime osast,
näiteks asula või tänava nimest.
Korteriühistuga majad
KrtS-i jõustumisel olemas olevad
korteriühistud jätkasid oma tegevust, nendele põhimõttelisi muudatusi ei toimunud. Alles jäi nii korteriühistu nimi (ka selline nimi, mis
ei sisalda aadressi) kui ka põhikiri.
Põhimõtteliselt ei toonud uus seadus
ka kaasa vajadust põhikirja muuta.
Samas võiks kõik korteriomanikud
oma ühistu põhikirja siiski värske pilguga üle vaadata, sest neis võib leiduda sätteid, mis ei ole kooskõlas kehtiva õigusega. Näiteks kui põhikirjas
on sätted selle kohta, kuidas juhatus
otsustab isiku korteriühistu liikmeks
saamise üle, samuti esineb sätteid,
mis näevad võimaluse korteriomanik korteriühistu liikmete hulgast
juhatuse või üldkoosoleku otsusega
välja arvata. Kui tavalise mittetulundusühingu puhul on sellised sätted
igati asjakohased, siis korteriühistu
puhul mitte. Korteriühistu liikmeks
saamine kaasneb automaatselt korteriomanikuks saamisega, samuti

saab korteriühistu liikmest vabaneda ainult KOS-is sätestatud korras
korteriomandi võõrandamise nõude
esitamisega.
Ilma korteriühistuta majad
Kõigis nendes majades, kus korteriomanikud 2018. aastaks ise korteriühistut moodustanud ei olnud,
loodi automaatselt n-ö seadusjärgne
korteriühistu. See tähendab, et korteriühistute registri pidaja avas registris
uue korteriühistu registrikaardi, millel on kirjas korteriühistu nimi ja mis
on seotud kinnistusraamatus sama
kinnisasja korteriomanditega. Sellise
korteriühistu nimeks saab kinnisasja
aadress koos täiendiga „korteriühistu“. Näit. Toila vald, Kohtla-Nõmme alev, Jaama tn ... korteriühistu .
N-ö seadusjärgse korteriühistu
loomine ei tähenda seda, et keegi
määrab automaatselt sellele korteriühistule ka juhatuse liikmed, see
ülesanne jääb ikkagi korteriomanikele endile. Kui korteriomanikud
on KOS-i alusel ametisse nimetanud
valitseja, esialgu jätkab see valitseja
tegevust.
Seadusjärgsel korteriühistul ei ole

Kuni kümne
korteriomandiga majad
Eraldi reeglid kehtiva väikeste majade jaoks, kus on kuni kümme korteriomandit. Kuigi korteriühistu tekib
sõltumata korteriomandite arvust,
on kuni kümne korteriomandiga
majas korteriühistu juhtimine võimalik ka ilma eraldi juhatust valimata. Sellisel juhul loetakse kõik korteriomanikud ühise esindusõigusega
juhatuse liikmeteks. See tähendab,
et korteriühistu nimel tehingu tegemiseks on vaja kõigi korteriomanike
nõusolekut. Selliselt juhitud korteriühistu võib pidada kassapõhist
raamatupidamist ega pea koostama
ega esitama majandusaasta aruannet.
Need võimalused kehtivad kõigile
väikesete majade korteriomanikele
sõltumata sellest, kas nad olid enne
KrtS-i jõustumist korteriühistu asutanud või mitte.
Keda KrtS ei puuduta?
Esiteks ei puuduta KrtS kinnisasja
n-ö tavalisi kaasomanikke ja seda ka
siis, kui on sõlmitud kaasomandi
kasutuskorra kokkulepe selle kohta,
et iga kaasomanik kasutab hoonest
kindlat osa (korterit). Selliste omanike suhteid reguleerib jätkuvalt
asjaõigusseadus. Teiseks ei puuduta
uus seadus reaalosadeks jagatud hoonete omanikke. Sellised hooned on
eelkõige ridaelamud, kus iga ridaelamuboks on eraldi kinnisasi ja puudub kaasomandi osa. Kolmandaks ei
puuduta uus seadus hooneühistuid
ja nende liikmeid. Hooneühistu on
tulundusühistu, mille liikmed kasutavad hooneühistule kuuluvat hoonet. Eelkõige tegutsevad sellises vormis endised garaažiühistud.
Refereeritud:
www.just.ee/et/
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eesmargid-tegevused/praktilisi-nouandeid/korteriomandi-ja-korteriuhistuseadus.
Korteriomandi ja korteriühistu
seadust järgides on lihtne ka väiksemate korteriomandite arvuga korteriühistutes kokku kutsuda juriidilist
jõudu omav maja üldkoosolek ning
ühiselt vastu võtta otsuseid kaasomandi remonditööde teostamiseks,
trepikodade ja keldri elektriarvete
tasumiseks, maa kasutamiseks, parkimisalade määramiseks, lemmikloomade pidamiseks jne.
Valdavalt tegutsevad Toila valla kortermajades tublid ja töökad
korteriühistud. Korteriomanikud
majandavad ühiselt kaasomandit,
mille tulemusena tõuseb ka korteriomandite väärtus. Esiletõstmist
väärivad korteriühistud, kus majasid
on jõudumööda remonditud ja kaasajastatud. Nüüd on Voka alevikus
esimesed korteriühistud valmis järgmise sammu astuma koos KREDEX
toetusega ning täieliku rekonstrueerimise tööd juba käivad.
Soovime jõudu korteriühistute
juhatustele ja head tahet kõikidele
korteriühistute liikmetele!
Kuidas leida vajalikku teavet
Eesti Korteriühistute Liit ekyl.ee, siit
saab nõu korteriühistut puudutavatele küsimustele.
Registrite Infosüsteemide Keskus,
e-äriregister ariregister.rik.ee - siit
leiab korteriühistu juriidilised andmed. Nt Toila vald, Kohtla-Nõmme
alev, Jaama tn ... korteriühistu
Riigi Teataja www.riigiteataja.ee,
siit leiab „Korteriomandi- ja korteriühistuseadus“ vastu võetud
19.02.2014, jõustumine 01.01.2018
(lühend-KrtS)
Maa-ameti geoportaalis xgis.maaamet.ee leiab aadressi järgi kinnistu
piirid ehk katastrikaardi.
Signe Müür
vallavara- ja heakorraspetsialist

Riigitee Kõrve-Toila rekonstrueerimine

ranspordiamet kuulutab
märtsi algul välja riigihanke
„Riigitee 1 Tallinn-Narva
km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve-Toila km
0,13-5,398 rekonstrueerimine”, mis
ulatub Toila alevikus kuni Oru pargi sissesõiduni. Transpordiametiga
koostöös on Toila Vallavalitsusel võimalus hankega liita Oru tn ja Mere
pst liiklussõlme väljaehitus, mis on
pikaajaliselt erinevaid probleeme
valmistanud. Liiklussõlme uue lahenduse illustreerivat ülevaadet saab
vaadata Toila valla veebilehelt uudiste alt.
Transpordiameti projekt Kõrve-Toila maantee rekonstrueerimine
eeldab kahjuks kõikide teeäärsete
puude (tammede, pärnade) likvideerimist, kuna ilma raieta ei ole
võimalik saavutada teekattele standardile vastavat kandevõimet ning
seeläbi ka kulumiskindlust. Puud
asuvad liialt tee ääres ning ilma juuri kahjustamata ei ole võimalik töid

Puude likvideerimine Mere puiestee teekoridorist muudab oluliselt Toila sissesõidu üldilmet.

läbi viia. Praegune tee on aleviku sees
väga kitsas ning teepeenrad sõidukite
poolt tugevalt kahjustatud, mistõttu
on tee laiendamine möödapääsmatu.
Mahavõetavate puude asemele istutatakse uued (20 tk) min 3m kõrgu-

sed pooppuud (sorbus intermedia).
Uute puude istutamine toimub
peale maantee valmimist ning nende
asukoha planeerimiseks kaasatakse
maastikuarhitekti ja seotud kinnistute omanikke.

Puude likvideerimine Mere puiestee teekoridorist muudab oluliselt
Toila sissesõidu üldilmet ning asendusistutus ei võimalda seda ka koheselt kompenseerida, kuid suurenev
liikluskoormus seab tee kvaliteedile

ja laiusele omad nõuded.
Töödega planeeritakse alustada
aprillis ning lõpetada käesoleva aasta IV kvartalis. Paralleelselt Transpordiameti
rekonstrueerimisega
alustab Toila Vallavalitsus Toila ja
Voka alevike tänavavalgustuse taristu renoveerimisega, millega ühineb
täiendavalt Elektrilevi, kes paigaldab
tänavavalgustuse kaablite kaevikutesse optilise kaabli (kiire interneti).
Elektrilevi n-ö internetivõrk pakub
edaspidi operaatorineutraalset võrku, mida on võimalik kõikidel teleteenuste pakkujatel rentida ning senine kogemus mujalt piirkondadest
näitab konkurentsitingimustes ka
teenuste hinna langust.
Kõikide 2021. aastal planeeritud
töödega kaasneb kindlasti üksjagu
ebamugavust, kuid sellega luuakse
paremad tingimused edaspidiseks.
Mehis Luus
arendusnõunik
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Kella Seitsme Kohtumiste Klubi. Foto: Lea Rand

„Üks on kindel – inimesed,
kes armastavad raamatuid,
armastavad ka raamatukogusid...“

-fotograaf Kaupo Kikkas

2020. aasta oli keeruline ka
Toila valla raamatukogudele –
kevadine eriolukord ja piirangud n-ö teise laine ajal sundisid ka meid oma töös tegema
ümberkorraldusi ja paljud
planeeritud üritused jäid ära.
Sellele vaatamata jätkas
Toila Vallaraamatukogu 2020.
aastal hea raamatukoguteenuse pakkumist, inimeste kaasamist raamatukogu tegemistesse ning vaba aja sisustamist.
Lisaks tavapärastele tegevustele, mis pakuvad raamatukogude kasutajatele ligipääsu
avalikule teabele, kirjandusele
ning loovad võimalusi koos-

käimiseks ja eneseharimiseks,
andsid raamatukogud võimaluste piires oma panuse ka
Toila valla kultuuriellu üldisemalt.
Kevadise eriolukorra ajal
ja oktoobrikuus kolis
raamatukogu veebi.
Kui lugeja ei saa tulla
raamatukogusse, siis läheb
raamatukogu tema juurde
koju.
Kevadel tutvustasime läbi
Facebook live ettelugemiste lastele lastekirjandust ja
meisterdasime.
Oktoobris

Möödunud aasta alguses, kui ühistegevused veel lubatud olid. Foto: Lea Rand

toimusid eesti kirjanduse kuu
raames õhtuti Facebook live’is
ettelugemised/eesti kirjanduse
tutvustused täiskasvanutele.
Kõik 76 videot on Toila
Vallaraamatukogu Facebooki
lehel ka järelvaadatavad.
Kogude komplekteerimisel
lähtub Toila Vallaraamatukogu lugejatepoolsest nõudlusest ja rahalistest võimalustest, arvestab harukogude
komplekteerimisega (püüame
vältida dubleerimist) ja Jõhvi
Keskraamatukogu komplekteerimisosakonna soovitustega. Raamatukogud kasutavad
usinasi ka keskraamatukogu

poolt pakutavaid järelkomplekteerimisvõimalusi.
Lähtume jätkuvalt põhimõttest, et eelistatud on algupärane ilu- ja lastekirjandus.
Sellele järgneb tõlkekirjandus
ja aimekirjanduse osakaal on
komplekteerimisel kõige väiksem. Valikute tegemisel arvestame ka laenutuste statistikat.
Seda, mille järele nõudlus on
väiksem, komplekteerime vähem.
Kuna 2019. aastaga võrreldes langes 2020. aastal Toila
Vallaraamatukogu teeninduspiirkonna elanike arv, langes
ka riigipoolne toetus raama-

tute ostmiseks.
Toila valla raamatukogud
said 2020. aastal 1431 uut raamatut. Nendest 152 eksemplari annetustena.
Suuremad annetajad olid
2020. aastal Riigikogu liige
Riho Breivel, kelle toetusest
said osa kõik Toila valla raamatukogud. Voka raamatukogu sai lisaks annetusena Lugemisisu programmi kaudu
laste- ja noortekirjandust.
Saabunud
raamatutest
1069 eksemplari ehk 75% oli
ilu- ja lastekirjandus. Kui võrrelda seda laenutuste osakaaluga, siis näeme, et siin valitseb
tasakaal – 76,5% laenutustest
moodustas samuti ilu- ja lastekirjandus. Komplekteerimiskulud olid 2020. aastal kokku
20,4 tuhat (sellest 3,5 tuhat
perioodika komplekteerimiseks. Toila valla raamatukogudesse oli 2020. aastal tellitud
37 nimetust ajakirju ja 19 nimetust ajalehti.
Töö lugejatega on individuaalne. Suurem osa lugejatest ootab töötajapoolseid
soovitusi ja enamasti soovitakse uuemat kirjandust. Lugemissoovitusena töötavad väga
hästi erinevatel teemadel kirjandusväljapanekud. Puuduva raamatu leidmiseks pakume ka RVL-i (raamatukogude
vaheline laenutus) võimalust,
kuid seda kasutatakse suhteliselt vähe. Peamiselt õppe-või
erialakirjanduse saamiseks.
Keeldumise põhjuseks on tavaliselt kas ajakulu või see, et
tellitud raamatu peab tagasi
saatma oma kuludega.
Jõhvi Keskraamatukogusse
lähevad inimesed tavaliselt vajalikule raamatule ise järele.
2020. aastal telliti Toila valla raamatukogudesse RVL-i
teel 346 raamatut. Väga aktiivne RVL-i tellija on Voka
raamatukogu.
2020. aastal saabus Toila
valla raamatukogudesse laste- ja noortekirjandust 301
eksemplari, sellest 155 eksemplari (51%) oli algupärane
lastekirjandus. See moodustab 21% kogu aasta jooksul

saabunud teavikute arvust.
Kui raamatukogus puudub
vajalik või soovitud raamat,
siis püüame koos leida võimalusi selle hankimiseks mujalt
või Internetist lugemiseks.
Seoses COVID-19 kriisiga
võttis Vabariigi valitsus vastu
lisaeelarve ja sellest eraldati
raha teavikute ostuks Eesti Lastekirjanduse Keskuse
poolt kureeritavale programmile Lugemisisu. Lugemisprogrammis osaleja sai tellida
lasteraamatuid 250 euro eest.
Voka raamatukogu sai 25 raamatut.
On väga oluline, et juba
väikestel lastel tekiks raamatukogus käimise harjumus,
sest raamatukogud on tõelised varasalved terveks eluks.
Esimene tutvus raamatukoguga võiks toimuda juba üsna
varases eas ja siin on suur roll
lapsevanematel.
Lasteaia õpetajad külastavad koos lastega Voka ja Toila
raamatukogu ka jalutuskäikude ajal, et laenutada kirjandust kas õppetöö toetamiseks
või niisama lugemiseks. See
on hea tava, mis õpetab ja
harjutab lapsi raamatukogus
käima.
Kevadise eriolukorra ajal
toimusid lastekirjanduse
tutvustamised/raamatute
ettelugemised läbi
raamatukogu Facebooki.
Voka raamatukogu viis Nukitsa konkursil osalevate raamatute näituse Voka lasteaeda
ja tegeles Lugemisisu programmi läbiviimisega.
Kohtla-Nõmmel tegutsevad koolimajas kaks eraldi raamatukogu: kooli- ja rahvaraamatukogu. Nende koostöö
on väga vajalik, et suunata lapsi põnevasse raamatumaailma.
Raamatukogus korraldatavad lasteüritused on kindlasti
väga olulised raamatukogu
külastamise harjumuse kujundamisel. Paraku oli seoses piirangutega 2020. aastal
võimalusi ürituste korraldamiseks üsna vähe. Toila raa-

Külli Männi näitus Voka raamatukogus. Foto: Lea Rand
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matukogus toimusid juba
traditsiooniks saanud meisterdamistunnid (aasta jooksul 8
tundi) koos vabatahtliku Kaja
Alasooga.
Voka raamatukogu korraldas lugemisprogrammi Lugemisisu lõpetamise lasteaia
„Naksitrallid“ terrassil. Programmi alustas 16 last, lõpetas
14.

mised aasta jooksul jõudnud.
See näitab, et sotsiaalmeedia
on siiski kõige kiirem ja laiaulatuslikum infokanal, mille
kaudu inimesteni jõuda.
Kuid alahinnata ei saa ka
otseturundust – isiklikud
suhted, meilid, sõnumid, kutsed ja telefonikõned on sageli
need, mis meie üritustele kõige rohkem osalejaid toovad.

Toila valla raamatukogudes toimunud
või raamatukogudes
korraldatud üritused on
ka 2020. aastal andnud
oma panuse Toila valla
kultuuriellu.

Mida toob alanud aasta?
Toila valla raamatukogud
jätkavad
kasutajasõbraliku
teenuse pakkumist, laste ja
noorte
lugemisharjumuse
kujundamist, elukestva õppe
toetamist ja erinevate kultuuriürituste korraldamist.
Jätkub töö fondide korrastamisega ja Toila Topoteegi
arendamisega.
Et teha raamatute tagastamine paindlikumaks, on
2021. aastal kavas kõikide Toila valla raamatukogude juurde paigaldada tagastuskastid.
Olemasolevate teenuste kvaliteedi parandamiseks ja uute
teenuste väljatöötamiseks on
2021. aastal plaanis läbi viia
rahuolu-uuring.
Ent selleks, et raamatukogud saaksid naasta oma „normaalse“ elu ja tegevuse juurde,
peaks normaliseeruma elu terves Eestis. Paraku on nende ridade kirjutamise ajal olukord
kogu riigis jälle (või ikka veel)
üsna kriitiline ja see sunnib ka
meid oma igapäevast tegevust
natuke ümber korraldama.
Raamatukogud on küll avatud tavapärastel aegadel, aga
et hoida teid ja meie töötajaid,
soovitame järgida ettevaatusabinõusid:
• Raamatukogusse tule ainult siis, kui oled terve!
• Raamatukogusse tulles
kanna maski, desinfitseeri
käed ja hoia distantsi!
• Enne raamatukogusse tulekut mõtle oma soovid läbi,
et kohapeal võimalikult vähe
aega veeta.
Tegelikult meile väga meeldib teiega suhelda, loetud
raamatute üle arutleda ja ilmaelust rääkida, aga praegu
on nii – püüame hoida distantsi, et ühel päeval saaksime
jälle rohkem koos olla.
• Internetipunkti arvuteid
saab kasutada üks inimene
korraga.
Soovitame kasutada kontaktivaba laenutuse võimalust!
Võta oma „koduraamatukoguga“ ühendust kas meili või
telefoni teel ja leppige kokku,
kuidas soovitud või vajalikud
raamatud Sinuni jõuavad.
Kuni märtsikuu lõpuni on
Voka ja Kohtla-Nõmme raamatukogudes tegutsevad postipunktid suletud.
Kui ka kogu muu kultuur
jälle lukku pannakse, siis raamatu avamise või sulgemise
üle saame otsustada ainult
meie ise. Ja raamatukogud on
samuti jätkuvalt oma lugejate
ootel.
Laenuta käest kätte või
kontaktivabalt – valik on
Sinu! Loeb, et loed!

Raamatukogudes korraldati aasta jooksul 89 erinevat
näitust ja väljapanekut. Raamatukogus või raamatukogu
poolt korraldati 28 üritust ja
nendest sai osa 518 inimest.
Need on võrreldes 2019. aastaga küll tunduvalt väiksemad
numbrid, kuid eks seegi ole
„koroona-aasta“ mõju
Näiteid näitustest ja
väljapanekutest
• Kalev Pritsu saržinäitus,
Toila Vallaraamatukogu fotonäitus „Mina ja kuulsus“;
• Eesti pitsi aasta 2020 – käsitööpitsid, Räpina Aianduskooli Tekstiilikäsitöö lõpetanu Külli Männi tööde näitus,
Peeter Kressi fotonäitus, Haljala raamatukogu direktori
Keraamika ja pitsi näitus;
• tuntud kirjandussõbrad
ERR-i kultuuriportaalist soovitavad, 100 aastat Jaan Krossi
sünnist;
• Eesti kirjanduse 100 aastat, Europeia sari 30 ja Lauri
Leesi 75, Muusika kui nähtus
– eesti heliloojate elu ja loomingut tutvustav raamatunäitus.
Üritused ja kohtumised
Island – noorim maa maailmas. Reet Kaldur + raamatunäitus.
Kohtumised Sulev Olli,
Margit Kilumetsa, Märt
Treieri, Madis Tuuderi ja Priit
Kuusega.
Salongiõhtu: Ühe torupilli
lugu.
Väga hea meel on selle üle,
et juba seitsmendat hooaega
saab sügisest kevadeni iga kuu
Toila raamatukogus kokku
kirjandusklubi ehk raamatukogu sõprade klubi. Selle raames on toimunud erinevad
kohtumised külalistega kaugemalt, aga suur panus õhtute
sisustamisel on ka meie klubi
liikmetel endil.
Hea koostöö on jätkuvalt
Toila valla Spordi- ja Kultuurikeskusega ning valla haridusasutustega.
Toila Vallaraamatukogu
haldab ka Toila Topoteeki,
kuhu kogutakse ajaloolist
(foto)materjali Toila ja Voka
piirkonna elust-olust.
Toila raamatukogu FB lehel
on 2020. aasta jooksul tehtud
postitusi 488 ja virtuaalkülastusi on üle 26 tuhande, st, et
just nii suure hulga inimesteni
on meie raamatukogude tege-

Lea Rand
Toila Vallaraamatukogu direktor

Kolm olulist väärtust Kohtla-Nõmme Koolist
PILT 1 KOOSTÖÖ on üks imeline
sõna, mis peidab endas tohutut suurt ja
rikastavat jõudu. Oleme Kohtla-Nõmme Koolis uuendamas oma õppekava ja
sealhulgas ka hindamist. Seetõttu võtsime ühe osaliselt tagurpidise hübriidõppepäeva, mille jooksul saime osa Peetri
Kooli kogemusest kujundava hindamise maailmas läbi direktor Luule Niinesalu pilgu, Kohtla-Järve Gümnaasiumi õppejuht Teivi Gabriel tõi meieni
oma kooli praktika protsendilises hindamises ning meie kolleeg Janika Kuus
jagas oma mõtteid tähtedega hindamise
osas. See päev tõestas, et kuigi hetkeolukorras on koostöö koolide vahel raskendatud, kuid siiski võimalik. Piisab vaid
tahtmisest!
PILT 2 16. veebruaril, kui kooliosa
oli distantsõppel, siis toimus meie lasteaias midagi, millele mõeldes ilmub
huulile NAERATUS – lasteaias toimus vastlapäev. See oli niivõrd vahva
päev, mis tõi läbi piltide rõõmu- ja tänutunde ka eneseisolatsioonis viibinud
kolleegidele. Õppeaasta alguses valisid
meie liblikad igaüks ühe tähtpäeva, mil
korraldavad sündmuse kaasrühmadele.
Esimene selline meistriteos leidis aset
16. veebruaril, mil meie Sinitiivakesed
teistele liblikatele unistuste vastlapäeva
korraldasid – mängud, näidend, üllatus… Kõik tähtpäevaga seotud traditsioonid mahtusid meie aulasse! Peale
kõrgustes lustimist mindi veel Ristikusse hobuseidki vaatama ja saanisõitu
nautima. Ütlemata äge!
PILT 3 KNK ehk Kohtla-Nõmme Kool on sel õppeaastal vaadanud
iseendasse. Oleme kaardistanud oma
tugevused ja leidnud eesmärgid, mille
suunas koos liikuda. On palju erinevaid
märksõnu, mida oma visioonis ja põhi-

väärtustes näeme, nagu organisatsiooniKULTUUR,
kogukonnapõhisus,
avatud suhtlus ja mitmekesisuse väärtustamine. Igaühes meis on peidus tohutult tugevusi ning just neid me peamegi avastama ja võimestama ning pole
olemas asja, mida me üheskoos ei suuda
saavutada! Olen kindel, et meie pilvedesse kõrguv ja maagiline maja on ühe
põneva teekonna alguses. Olemas on
mitmekülgselt põnev meeskond, kellega see reis ette võtta ja toredad lapsed,
kes oma elujaatusega meidki igapäevaselt nakatavad. Loomulikult ootame

endaga kaasa ka uusi koolipere liikmeid
– sügisel alustavasse 70. lendu ja ka teistesse klassidesse. Tule, loome koos tööstuspiirkonna looduslähedase pärli!
31. märtsil algusega kell 18.00 on
kõigil esimene võimalus e-külalisena
meile külla tulla, et meie tegemistesse virtuaalselt piiluda, eesmärkidest
kuulda ja muidugi ka küsimusi küsida
(informatsiooni leiab meie kodulehelt
www.kohtlanomme.edu.ee).
Mariliis Oder
Kohtla-Nõmme Kooli direktor
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Igakevadine mure

Fotod: Sergei Stepanov

Seoses kevadise päikesega on Toila valla parkides ja alevikes
ning ka teede ääres lume alt välja sulanud mitmed „miiniväljad“ st talve jooksul sinna kogunenud koerte väljaheited.
Ilmselt olete meiega nõus, et see pole kuigi meeldiv vaatepilt.
Kindlasti ei saa väljaheidete ilmsiks tulemises süüdistada ja
„karistada“ meie kõige armsamaid lemmikloomi, kuigi oleme
kahjuks kohanud ka sellist suhtumist.
Head koeraomanikud!
Nii mõnelgi meist on kodus imearmas karvane sõber, kellega
tihti jalutamas käime. Seetõttu teame suurepäraselt, et koera
järelt koristamine pole just kõige meeldivam tegevus. Aga kui
oleme juba kord enda kanda võtnud koera pidamise rõõmud
ja kohustused, siis loomulikult me seda kohustust ka täitma
peame.
Kutsume teid üles olema vastutustundlikud lemmikloomaomanikud, vältimaks olukorda, kus koeraga jalutades ei
vaadataks sind pilguga justkui sina oleksid nende miiniväljade
tekkimises süüdi!
Palun hoiame koos meie valla pargid, teed ja tänavad kakavabad!
Kaunist kevade saabumist!

TVL

103 minutit talisuplust
Eestile sünnipäevaks

E

t talisuplus Vokas au sees on ja
harrastajaid aina juurde tuleb,
seda teab vast juba iga lehelugeja.
Aga see, millega talisuplejad
vabariigi aastapäeval hakkama said, on
juba klass omaette.
Ehkki iseseisvuspäeva tähistamine oli
Voka talisuplejatel alguses kavas massi-

TEADE
Maakonna bussiliini nr 43 sõiduplaani osalistest
muudatustest alates 08.03.2021
Liin nr 43 Jõhvi – Kohtla-Nõmme
* Jõhvi bussijaamast uued väljumised
E-R kl 14.50 (seni kl 14.45) ja kl 16.40 (seni kl 16.30).
* Kaevanduspargi peatusest uued väljumised
E-R kl 15.35 (seni kl 15.30) ja kl 17.25 (seni kl 17.20).

Teade erikõne ja mälestusõhtu kohta
Jõhvi Jehoova tunnistajate kogudus
P 21. märtsil kell 11.00 piibliteemaline
erikõne teemal „Pärl, mis võib muuta su elu“.
L 27. märtsil kell 18.30 olete oodatud
mälestama Jeesus Kristuse surma.
Koosolekud toimuvad videokonverentsina.
Info tel 5563 4838

Ostan igasugust vanavara.
Pakkuda võib kõike.
Kojukutsed, raha kohe kätte.
Telefon 5198 0371

suplusena, tegi keeruline aeg plaanidesse
oma korrektiivid. Kui esialgu oli plaanis,
et istutakse teatud aeg vees kõik koos, siis
tuli plaan jooksvalt ringi teha ja nii käidi
vees kordamööda – ikka turvaliselt distantsi hoides. Üle kolmekümne supleja
veetis kokku vees ei vähem ega rohkem,
kui täpselt 103 minutit, just nii palju, kui

Eesti riigil vanust. Et suplus ikka tähtpäeva vääriline oleks, ei puudunud „pidulaualt“ ka kiluleivad ja sini-must-valge
jäätis. Prr, paljast mõttest – jääaugus jäätist süüa – hakkab neid ridu kirjutades
külm.
Lea Rand

Eiramisest mõistmiseni:
ohutusnõuete vastandumist on olnud
politseitöös ka varem
COVID-19 – sellise mõttega algab pea
iga politseiniku päev. Kui veel paar-kolm
aastat tagasi nägime kedagi maskis, siis
tundus see ebaharilik ja kahtlane. Nüüd
võtame maskikandmist kui enesestmõistetavat esmast kaitsevahendit. Olen töökohustuste täitmisel kaubanduskeskustes ja tanklates jaganud inimestele sadu
kirurgilisi maske ning julgen väita, et pea
kõik võtavad ja panevad need endale ette.
Kuid on ka erandeid, kus isik keeldub
maski kandmisest, viidates küll tervislikule seisundile, mõni üksik ka oma põhimõtetele.
Olen politseinik olnud 1991. aastast ja
tagasi vaadates tuleb võrdluseks ette sama
käitumismuster ka sõidukite turvavööde
kui ka helkurite kasutamise osas. Nüüd
aga sõidukisse istudes kinnitame juba alateadlikult automaatselt turvavöö, sest me
teame, et see võib päästa elu.

Helkurite osas mäletan siiani 2000.
aastate keskpaiku sõitu Kuremäele, kui
kloostrist sügiseses õhtuhämaruses tulid
teed mööda kaks nunna, kes olid üleni
tumedas musta värvi riides. Pakkudes
neile helkureid nad keeldusid, öeldes, et
jumal kaitseb neid. Aasta tagasi sain võimaluse jällegi pakkuda Jõhvi linna piiril
nunnale helkurit, kuid nüüd võeti see
vastu ja kinnitati üleriidele, sest nunn
teadvustas helkurikandmise vajadust.
Võib olla ei toimi antud kokkulepete ja
reeglite täitmine seni, kuni pole karistuslikku meedet, kuid meie soov on, et kõik
siiski toimiks heast tahtest ja inimeste
arusaamisest.
Samas kutsun teid kõiki üles vaktsineerima – eesliinitöötajana sain esimese
AstraZeneca vaktsiini 22. veebruaril ja
tunnen end väga hästi. Nagu rõugete
vastane lausvaktsineerimine, mille märk

on paljudel käsivarrel, aitab COVID-19
vaktsineerimine panna lõpuks piiri antud haigusele.
Samas pandeemiaga seoses oleme pea
kõik oma tavapärasest elutsüklist väljunud – kellele tuli ette töö ümberkorraldus, töö kaotus, kodukontor, eneseisolatsioon, laste koduõpe ja muud – see
kõik loomulikult tekitab omakorda pingeid ja stressi.
Toila valla piirkonnapolitseinikuna
soovin väga, et hoiaksite lähedastega häid
suhteid. Koroonaviirus on räsinud meid
kõiki, kuid sellest hoolimata palun teid,
et peaksime sellele viirusele üheskoos vastu ning hoiaksime endas sõbralikku soojust. Ärme põleta enda järel sildu ning
toetagem sel raskel ajal teineteist!
Juhan Reisi
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Hatifnatid on vallutanud Kaevandusmuuseumi

K

üllap teab iga Muumitrollide raamatut lugenud laps,
kes on hatifnatid.
Selgituseks täiskasvanutele, kes nende tegelastega tuttavad
ei ole – hatifnatid (originaalis rootsi
keeles hattifnattar) on Tove Janssoni
muumilugude ühed paljudest tegelastest.
Hatifnatid on pikad, kõhnad,
kummituslikud olendid, kes meenutavad pisut pikki valgeid sokke. Neil
on ümmargused ilma kaelata pead
kahe suure silmaga. Kummalgi keha
küljel asuvad neil viis sõrmetaolist
moodustist.
Olemuselt on nad vaiksed ja tõsised, nad ei kuule ega saa rääkida, ent
see-eest on neil erakordselt terav tundemeel, millega suudavad tajuda ka
kõige nõrgemaid maapinna võnkeid.
Samuti tunduvad nad olevat üsnagi
melanhoolsed.
Hoolimata sellest, et hatifnatid
meenutavad on loomuselt pigem
loomi, saavad nad alguse seemnetest.
Ent millest on alguse saanud Kaevandusmuuseumis kasvama hakanud „hatifnatid“?
Kaevandusmuuseumi juhatuse
liige Etti Kagarov selgitab seda sellega, et kui Kaevandusmuuseumi kaevanduskäikudes on lae all rippuvad
mineraalidest stalaktiidid tavalised,

Fotod: Rene Kundla

siis põrandal kasvavaid omalaadseid
jääst stalagmiite nii tihti näha ei saa.
Kui hästi vaadata ja fantaasial natuke
lennata lasta, siis tõesti meenutavad
need tagurpidi kasvavad jääpurikad
muumilugudest tuttavaid hatifnatte.
Lea Rand

Hatifnatid.
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Väljaandja:
Toila Vallavalitsus
		
Pikk 13a, 41702 Toila
		toilavv@toila.ee
		
+372 336 9845
		toila.kovtp.ee

Toimetaja:
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Tiraaž:		

Lea Rand
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2100
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25. kuupäevaks
e-maili aadressile
lea.rand65@gmail.com

