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TEATED

LINNAVALITSUS

Kaido Veski on
Kunda linnapea

Edastas Tormis Otsma, linnasekretär

Kunda Linnavalitsuse 14. oktoobri
2015 istungi teemad:
1. Maksti vajaduspõhist peretoetust neljale inimesele summas 315
eurot. Ei määratud toetust ühele
inimesele, kuna perekonna kolme
kuu keskmine sissetulek ei jäänud alla
kehtestatud piiri.
2. Määrati hooldekodutoetus Kunda linna elanikule.
3. Kinnitati korraldatud jäätmeveo
avaliku konkursi ettevalmistamise ja
pakkumuste hindamise komisjoni
protokoll.
4. Anti luba korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitumiseks.
5. Arutati teemal „Välisvalgustite
olukorrast Kunda linnas“.
6. Kinnitati parim pakkumine
hankes “Toolide soetamine Kunda
linna klubile“.
7. Väljastati ehitusluba ehitiste
lammutamiseks.
8. Võeti arvele sihtotstarbeliselt
laekunud summad.
9. Kasutati reservfondi juriidiliste
teenuste tasumiseks volikogule, Kunda Spordikeskusele investeeringuteks,
piirkondlikule kultuuritegevusele ja
usuasutusele mälestuskivi muretsemiseks.
10. Arutati teemal Kunda linna I.
lisaeelarve 2015.a.
11. Anti välja korraldus linnapea
asendamise kohta.
12. Kunda linnavalitsusele laekunud kirjad ja avaldused. Linnapea
informatsioon.
Kunda Linnavalitsuse 28. oktoobri
2015 istungi teemad:
1. Maksti toimetulekutoetust 34
inimesele summas 5131,18 eurot.
2. Lõpetati hooldus- ja hooldajatoetuse maksmine.
3. Kinnitati parim pakkumine hankel “Lillede, noorhaljastuse ja hekkide
hooldamine“.
4. Kinnitati ametiautode põhikasutajate ja garažeerimiskohad.
5. Ei kinnitatud Kunda majanduskeskuse nõukogu koosseisu.
6. Kooskõlastati Kunda spordikeskuse ja Kunda spordikeskuse ujula
kodukorrad
7. Kunda linnavalitsusele laekunud
kirjad ja avaldused. Rahandusosakonna juhataja linnapea ülesannetes
informatsioon.
Pühapäeval,
29. novembril 2015
kell 18
Kunda linna keskväljakul
ADVENDIÕHTU

Teisipäeval, 15. detsembril
2015 kell 18.00

Kunda Ühisgümnaasiumi
saalis
Kunda Muusikakooli
SUUR
JÕULUKONTSERT
Esinevad erinevad solistid
ja ansamblid.
Kõik huvilised
on väga oodatud!

Meie Kodu

Linnapea Kaido Veski: linnajuhtimises on vajalik asjalik ja konstruktiivne töörahu.

Foto Samuel Golomb

Kunda linnapea
valimisest
Kaido Veski,
Kunda linnapea

Kunda linnavolikogu 6. novembri erakorralisel istungil
kulmineerunud linnapea valimise protsess sai alguse volikogu Reformierakonna fraktsiooni (kuhu ka allakirjutanu
kuulub) 21. septembril linnapeale Jüri Landbergile esitatud
umbusaldusavaldusest. Põhjuseid selleks oli meie hinnangul
mitmeid, kuna aga nendest on
piisavalt ka meedias räägitud
ning avalduse tekst avalik, ei
pea ma siinkohal oluliseks
neid üle kordama hakata.
Erakorraline volikogu tuli
kokku 28. septembril avalduse
arutamiseks ning uue linnapea
valimiseks. Tollele istungile eelnenud kohtumisel jõudsid volikogu
osapooled aga kokkuleppele, et
olukorra arutamiseks on vaja
veel aega, ning otsustati istung
edasi lükata. Samuti lepiti kokku,
et vahepeal kohtutakse volikogu
täiskoosseisu ja linnapeaga niiöelda mitteametlikult, üritatakse
eelkõige suud puhtaks rääkida
ning selgusele jõuda, kas olukorda
on võimalik lahendada ka ilma
juhtkonnas muudatusi tegemata.
Nii ka toimiti.
5. oktoobri volikogu avaldas
linnapeale umbusaldust. Samas
lepiti ka kokku, et uue linnapea
leidmiseks korraldatakse konkurss avalduste esitamise tähtajaga 26. oktoober. Konkursikomisjoni valiti kõikide fraktsioonide
esindajad ning lepiti kokku, et komisjoni ülesandeks on nii-öelda

eelselekteerimine – paari-kolme
tugevama kandidaadi volikogule
ärakuulamiseks esitamine. Selle
kokkuleppe näol ei olnud kuidagi
tegemist trikitamisega. Reformierakonna fraktsiooni inimesed
lootsid siiralt, et konkurss toob
hulga häid kandidaate, kelle hulgast oleks võimalik valida tugev ja
volikogu poolt võimalikult suure
toetuse pälviv linnajuht. Usun
seda soovisid ka teised volikogu
fraktsioonid.
Tähtajaks laekus seitse avaldust. Komisjon kogunes 28. oktoobril ning vaatas esitatud dokumendid üle. Leppisime kokku, et
moodustame kõigepealt isikliku
pingerea, seejärel liitsime tulemused kokku ning saadud üldise
pingerea põhjal otsustasime saata
volikogu ette kolm tugevamat
kandidaati, kes kõik olid paraku
pärit Harjumaalt.
6. novembri erakorralisele
istungile tulid valituist kohale
kaks – üks kandidaat otsustas
end taandada. Mõlemal kandidaadil oli võimalik end ja oma
platvormi tutvustada, samuti said
kõik volikogu liikmed esitada
kandidaatidele küsimusi ning
peab tunnistama, et seda tehti
päris aktiivselt. Olles kandidaadid
ära kuulanud, otsustasime võtta
veerandtunnise vaheaja kuuldunähtu omavahel arutamiseks ning
seisukoha kujundamiseks. Selle
käigus jõudis Reformierakonna
fraktsioon otsusele, et kumbki
kandidaat ei ole siiski piisavalt
tugev arvestades asjaolu, et neil
puudub igasugune Kundaga seotud taust. Andsime sellest teada

ka teistele volikogus esindatud
fraktsioonidele ning ühtlasi teatasime, et fraktsioon esitab omalt
poolt ka minu kandidatuuri.
Edasi kulges protseduur vastavalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduses ning linna
põhimääruses sätestatule – volikogu valis häältelugemiskomisjoni, volikogu liikmed esitasid oma
kandidaatide nimekirja ning viidi
läbi salajane hääletamine.
Valituks osutumiseks on vaja
meie volikogu poolt saada vähemalt 8 häält. Kuna esimeses
voorus ükski kandidaat seda ei
saavutanud, tuli läbi viia ka teine
voor kahe enim hääli saanud
kandidaadi vahel. Kuna teisele
ja kolmandale kohale tulnud
kandidaadid said võrdselt hääli,
selgitati salajasel hääletamisel
välja ka nendest enim toetust
saanu. Nii läksid teises hääletusvoorus vastamisi Riina Sooäär ja
Kaido Veski. Hääletustulemuseks
kujunes 4:8, kolm sedelit olid
kehtetud.
Kogu seda pisut kuivaks kujunenud selgitust kokku võttes
tahaksin öelda, et minu ja usun
et ka teiste volikogu liikmete
hinnangul ei kujunenud linnapea
konkurss farsiks (Virumaa Teataja artikkel 07.11.2015). Meil kõigil
olid sellele suured ootused, kuid
lõppude lõpuks tuleb otsus ära
teha oma parima äranägemise ja
südametunnistuse järgi. Jääb üle
vaid loota, et linna juhtimisse
saabub lõpuks asjalik ja konstruktiivne töörahu ning lubada, et
omalt poolt teen selleks kõik, mis
minu võimuses.

Alates 6. novembrist 2015 on Kundal taas linnapea. Erakorralisel
linnavolikogu istungil linnapea
valimisteks seati üles neli kandidaati.
Kaks kanditaati – Andres Kaarmanni ja Aivar Toompere Harjumaalt – palus osalema linnapea
konkursikomisjon. Kaks kandidaati
– volikogu liige Riina Sooäär ja volikogu esimees Kaido Veski – seati
üles volikogu liikmete poolt. Hääletamise tulemusena valiti linnapeaks
Kaido Veski. Linnapeale jääb kehtima endine palgatase – 1704 eurot.
Isikliku sõiduauto kasutamise kompensatsiooni volikogu ei määranud,
kuna linnavalitsusel on kasutusel
sõiduauto Toyota. Palgataseme ja
sõiduauto kasutamise kompensatsiooni küsimustes veel volikogu
liige ja kohe ametisse astuv linnapea
Kaido Vestki ei hääletanud.

Naabrid on
konsultatsioonideks valmis
Meie Kodu

Viru-Nigula vallavolikogu arutas
Kunda linnavolikogu ettepanekut ühinemisläbirääkimisteks
konsultatsioonide alustamiseks
ja võttis sellekohase info teadmiseks, kirjutas Virumaa Teataja 10.
novembril.
„Konsultatsiooni võib alati pidada,” märkis Viru-Nigula vallavanem
Raido Tetto maakonnalehele.

Kunda sadamas
harjutati
merereostuse
kõrvaldamist
http://www.knc.ee

15. oktoobril korraldati Kunda sadamas merereostuse kõrvaldamise
õppus. Õppuse eesmärk oli harjutada Kunda sadama, Päästeameti
päästekomandode, vabatahtlike
ning eri ametkondade ja ettevõtete
omavahelist koostööd merereostuse
likvideerimisel.
Õppuse stsenaariumi järgi purunes
Kunda sadamas seisval laeval pilsivee
pumpamise käigus voolik. Selle tagajärjel valgus merre teadmata kogus õlist
pilsivett. Kunda sadama juhtkond palus
hullema vältimiseks abi päästjatelt,
kes oma tehnika ja meeskondadega
tuleksid appi reostuse lokaliseerimisel
ja korjel.
Õppuse käigus kontrolliti koostööd
operatiivkorrapidaja ja Kunda sadama
juhtkonna vahel ning Ida Päästekeskuse ja Kunda sadama merereostustõrje
varustuse võimekust ja tehnika töökindlust, samuti isikkoosseisu reageerimisvõimekust ja oskusi merereostuse
korral.
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Kunda linna klubi ootab
näitusi vaatama!
Helen Jagant

Foto- ja maalinäitus
Autorid: fotod Lee Nuutre, maalid Sigrid Heinlo
Lee Nuutre ja Sigrid Heinlo
ühendasid jõud, oskused ja loomingu, mille käigus sündis peamiselt
kauneid loodusvaateid kujutav
väljapanek.
Ühel pool Lee originaalfotod ja
teisel Sigridi nägemused nendest
õlimaali vormis.
Näituse mõtte võtab Sigrid kokku
järgnevalt: „Mis väljapaneku sõnumisse puutub, siis seda on tegelikult
päris raske sõnastada. Välja said
valitud lihtsalt ilusad pildid, mis
mind mingil moel kõnetasid ja ma
tahtsin proovida, kas mul õnnestub
lõuendile kanda seda ilu, mille Lee
oli suutnud kaameraga tabada.“
Lee oma fotograafiahuvist ja näitusest: „Pildistan peaaegu iga päev.
Ja kui ma juhuslikult ei leia midagi
põnevat või omapärast pildistamiseks, siis sobran oma vanades
fotodes ja vaatan, kas annab äkki
neist miskit teha. Antud näituse
pildid lasin aga välja valida Sigridil.“

Ühise näituse ülespaneku idee oli
mõlemale huvitav, kuid seejuures ka
proovilepanev väljakutse.
Lee on pildistamisega tegelnud
juba aastaid. Sigrid alustas õlimaalidega iseseisvalt katsetamist 2010.
aastal ning tema tänaseks juba vilunud silma ning käe tulemusi saabki
näitusele tulles näha.
Metallkunsti näitus
Autor OLKU
Olku(Olavi Aida) arvab, et elu
on kunst ja kõik, mida sa teed, on
samuti kunst: „Mulle lihtsalt meeldib
ära kasutada vanu metallist detaile
ja nendest midagi praktilist kokku
panna. Sobivad katkised hammasrattad, vanad ketid, mootorratta jupid,
mutrid, poldid, torud jne”.
Kunda klubis olid Olku tööd
esimest korda näitusel eelmisel aastal
ja aastaga on valminud uue näituse
jagu eksponaate. Mõnus hobi, mida
tasub teistelegi näidata, ja Olku lubab: „ Kui tuled oma vanarauaga, siis
võin tellija soovil ka sellest midagi
põnevat teha... Kunsti, ma mõtlen”.
Info tel 32 21 556 või klubi@kunda.ee

Et talv ei tuleks ootamatult
Tiit Jõgi, järelevalveametnik

Käes on sügis, ilmad muutlikud
ning ega ka talv lase ennast kaua
oodata. Eelmise aasta kogemused on näidanud, et mitmele
korteriühistule ja kinnistu omanikule on tulnud talv ootamatult
ning seetõttu on jäänud libedusetõrje ja lume koristus õigel ajal
tegemata.
Kunda linna heakorraeeskiri
sätestab, et linna teed ja tänavad
peavad olema lumevabad. Lumekoristus puhastusalal tuleb lõpetada
hommikul kella 07:00-ks. Vajadusel
tuleb kõnniteed ja sõiduteed puhastada ka päeva jooksul, et tagada
heakord. Heakorraeeskiri sätestab,
et kinnistu ja hoone omaniku või
kasutaja kohustuseks on koristada
kinnistult ja kinnistuga külgnevalt
puhastusalalt (kui see on kõnnitee)
lumi ja teha libedusetõrjet.
Ehitusseadustik § 97 lg 6 sätestab, et linnas, alevis ja alevikus on
teega külgneva maatüki omanik
kohustatud korraldama sõidutee ja
tema kinnisasja vahel asuva kõnnitee
koristuse, sealhulgas lume ja libeduse
tõrje tasemel, mis võimaldab kõnniteel ohutult liigelda.
Et talv ei tuleks ootamatult,
varuge õigeaegselt töövahendid,
libedusetõrje vahendid ning leidke
inimesed või tehnika, kes oleks
suutelised talvel õigeaegselt koris-

tama lume ja tegema libedusetõrje.
Libedusetõrjeks võib kasutada liiva
või killustikku soovitavalt fraktsiooniga 2-5 mm. Keelatud on kasutada
kõnniteedel libeduse tõrjeks kloriide
(soola) ja tuhka.
Siinjuures palve linna elanikele:
kui märkate, et kusagil kinnistul on
koristamata lumi või teed libedad,
siis informeerige sellest järelevalveametnikku, kes võtab tarvitusele
meetmed ohu kõrvaldamiseks. Soovitav on kohe esitada linnavalitsusele
ka kirjalik avaldus.
Kahjuks tuli eelmisel talvel korduvalt tegelda kinnistu omanikega
(kasutajatega), kes jätsid õigel ajal
lume koristamata ja libedusetõrje
tegemata. Tahaks loota, et käesoleval
talvel on kinnistu omanike (kasutajate) teadlikkus ja õiguskuulekus
kasvanud.
Kohaliku omavalitsuse korralduse
seadus § 662 heakorra eeskirja rikkumise eest võib füüsilisele isikule
määrata rahatrahvi kuni 400 eurot
ning juriidilisele isikule rahatrahvi
kuni 1300 eurot.
Kinnistu omanikud (kasutajad)!
Jättes oma kohustuse täitmata,
seate ohtu inimeste tervise või elu.
Kindlasti tuleb odavam koristada
õigel ajal lumi ja kõrvaldada libedus,
kui hakata maksma kahjukannatajale
(nt tervise kahjustus) hüvitist oma
kohustuse täitmata jätmise eest.
Turvalist saabuvat talve!

Tsemendimuuseum teatab
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum jätkab Eestis ringreisi rändnäitusega „Kohatu”. Rändnäitus jõudis Kundasse 6. novembril ja
näitus jääb tsemendimuuseumisse kuni 13. detsembrini 2015.
„Kohatu” on EKKMi ajaloo esimene rändnäitus. Tegu on
eksperimendiga, mille abil institutsioon üritab muuta ennast
talveperioodiks teatud punktidega tähistatavaks trajektooriks,
mis tõmbab üle Eesti ühe kujuteldava kõverjoone. Esindatud on
kunstnikud Kristiina Hansen, Flo Kasearu, Eve Kask, Paul
Kuimet, Marco Laimre, Tanel Rander, Tõnis Saadoja,
Silja Saarepuu & Villu Plink ja John Smith.
Projekti toetavad Eesti Kultuurkapital, KUMU Hariduskeskus,
Nihilist.fm, Eesti Kunstimuuseum ja Tartu Kunstimuuseum.
Kunda Tsemendimuuseum avatud:
E-R 10.00 - 18.00. L,P 11 - 16.

Esimesed moosilaua juurde jõudnud õpilased.

Foto Kristi Moldau

Sügisene moosikontsert muusikakoolis
Kristi Moldau

13. oktoobri õhtul toimus Kunda muusikakoolis traditsiooniks
saanud sügisene õpilaskontsert,
millel pealkiri „Musitseerime sügismeeleolus”.
Juba viiendat aastat on kontserdil
kõlanud lood ja laulud, mis õpitud
ainult poolteise kuuga. Selle sündmuse
käigus saavad oma esimese ülesastumise teha juba tublimad esimese klassi
õppuridki.

Nagu tavaks, musitseeriti ka seekord
nii solistidena kui ansamblitena, nii
akustiliste kui ka elektriliste pillidega,
rõõmsates kui ka nukrates helistikes.
Vabas vormis muusikaõhtu lõpetas
õpetajate ansambel, esitades Merike
Subani seatud Jaak Lutsoja loo „Kullakera”.
Kontserdi lõpu- ja tänusõnad ütles
linnavolikogu esimees Kaido Veski, kes
tunnustas möödunud õpetajate päeva
meenutades ka kolme muusikakooli
õpetajat nende järjekindla hea töö eest.

Linna tänukirja pälvisid löökpilliõpetaja Pjotr Tihhomirov, viiuliõpetaja
Piret Kreek ja akordioniõpetaja Merike
Suban, kes on ka üks muusikakooli tulihingeline koosmusitseerimise arendaja.
Kõige toredam osa sügisesest
muusikaõhtust on laste jaoks alati olnud kontserdijärgne ühine moosisaia
söömine õpetajate toas. Sel korral olid
õpilased ja õpetajad toonud mekkida
üle kahekümne erineva moosi, lisaks
ka küpsetisi. Puhast moosisaiarõõmu
jätkus muusikakoolis ka veel järgmi-

Foto erakogust

Tantsijad ja lauljad Poola soolakaevanduses.

Tantsijad-lauljad käsikäes Ungaris
Kaie Aja,
muusikakooli vilistlaskoori dirigent

Laulu- ja tantsupidu on käinud
käsikäes juba aastaid. Möödunud
hooajal ei olnud sellist suurt pidu
ja kõik taidlejad said proovides olla
rahulikumalt ja pingevabamalt. Et
oma vaimu kosutada, silmaringi
laiendada ja esinemistesse veidi
pinget sisse tuua, otsustasid Kunda
klubi kaks ringi osaleda 23. augustil
2015 Ungaris folkloorifestivalil.
Kui kõik ausalt ära rääkida, siis
algas lugu sellest, et Pilisszántó (küla
Ungaris) segarahvatantsurühma juht
Irin Kotroczo helistas märtsis segarahvatantsurühma Laanetagused juhile
Enna Laanametsale ja kutsus meid
Budapesti festivalile HUNGARIAN
FOLKLORE FESTIVAL HUNGARY 2015. Kohe algasid pingelised
proovid, sest soovisime külakostiks
pakkuda parimaid tantse ja kõlavamaid
laule. Vabas õhus ei kõla laulud siiski
nii hästi kui akustilistes ruumides. Mis
puutub tantsu, siis seda on alati põnev

ja huvitav jälgida.
Pilisszántól ja Kunda linnal on 20-aastased sõprussidemed. Sõit algas 17.
augustil ja buss vuraski Ungari poole.
Kaasa kutsuti rahvapillimängijad Aserist.
Kultuuriprogrammis oli kavas kolm
ühiskontserti ja üks koorikontsert
Pilisszántó kivikirikus. Kõik esinemised
möödusid kenasti ja hästi. Siia sobib
mõttetera: „Kontsert saab õnnestuda
ainult siis, kui tehakse koostööd!“
Kõigil silmad särasid ja see tunne, mis
meid valdas, oli imeline.
Ungaris viibitud päevad olid täis
kultuuri, folkloori ja natuke ka puhkust. Neil päevil jätkus tegevust hiliste
õhtutundideni. Eriti meeldivad olid
pillimehe Anatoli suurepärased akordionisoolod.
Silmaringi laiendamisel märgiks
ära Wieliczka soolakaevanduse Poolas
Krakovi lähedal. See oli üks uhkemaid vaatamisväärsusi. Giidilt saadud
soolatükk ehk soolakristall on palju
soolasem kui kodune sool.
Seda unustamatut reisi ei oleks

teoks saanud, kui meil poleks olnud
Enna Laanemetsa. Tänasime südamest
ungarlasi, kes meid võõrustasid, ja
andsime neile teada, et ootame neid
vastuvisiidile Kundasse. Suur tänu ka
tantsijatele ja lauljatele, kes osalesid ja
aitasid seda reisi meeldivaks muuta.
Koorile uus nimi
Ülle Juuse-Tumak

Kunda Muusikakooli vilistlaskoor on laulnud koos 15 aastat.
Koori algatajaks oli tollane muusikakooli direktor Sirje Tambi.
Nüüd on tulnud aeg muuta selle
koori nimi. Põhjuseks on see, et
kõik lauljad ei ole muusikakooli
vilistlased, vaid tavalised taidlejad.
On tulnud ettepanek panna
koorile uus nimi „MULLE-SULLE“. Laulud õpetatakse mulle ja
siis ma laulan nad sulle. Mis sa
sellest arvad? Võid oma mõtted
jätta kaieaja@hot.ee
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KUNDA KOOL 120

Noorte terviseprojektide konkursil
tuli kindel esikoht
http://www.tai.ee/

Kooli õpilasesindus peab nõu kaasaegses arvutiklassis.

Foto KÜG arhiivist

Tervise Arengu Instituudi
noorte terviseteemaliste
projektide konkursil TEIP
ehk Tervist Edendava Idee
Projekt osales sel aastal 64
projekti. Vanemas vanuserühmas saavutas esikoha
Kunda Ühisgümnaasiumi
projekt „Rahvusvahelise
prillikandmise päeva tähistamine“.
Tervise Arengu Instituudi
spetsialisti Lembi Posti sõnul
iseloomustab sel aastal projekte mitmekülgsus ning paljudes
projektides olid samaaegselt
hõlmatud erinevad tervise-

Kunda kool 120 (?)
Tiiu Millistfer,
KÜG direktor

Kunda Ühisgümnaasium tähistab sellel sügisel traditsioonilisel
ajal kooli 120.sünnipäeva. Sel
puhul toimuvad koolis aktused,
lavale tuuakse kontsertetendus
„Meie kooli lugu“, koostatakse
väljapanek käsitöö ja tööõpetuse ning loodusfoto konkursi
parimatest töödest, valmib
linna hariduse ja kooli ajalugu
kajastav trükis, toimuvad spordivõistlused ja suur juubelipidu.
Täpsema info leiab kuulutuselt
ja kooli kodulehelt www.kundakool.ee .
Miks on selle loo pealkiri
küsimärgiga? Sest teadjamad
inimesed on üksmeelel, et 2016.
aastal peaks tähistama kooli
230. sünnipäeva, sest esimene
rahvakool Kundas asutati 1786.
aastal. Kuidas kooli sünnipäevi
edaspidi tähistatakse, selgub
novembri viimasel laupäeval
kõnekoosolekul, mille eestvedajaks on Kunda Hariduse Toetusselts http://selts.kunda.ee .
Meie ainus siht on olla see,
kes me oleme, ja saada selleks,
kelleks me oleme võimelised
saama. (Robert Louis Stevenson)

Sellel kevadel lõpetas Kunda
Ühisgümnaasiumi 65. lend.
Meie kooli õpetajad on läbi aegade arendanud õpilastes loomeannet, kriitilist mõtlemist,
suunanud õpilaste mõttemaailma, on andnud oma õpilastele
ettevalmistuse ja julguse saada
haritud, aktiivse ellusuhtumisega kodanikuks, õpetajaks,
arstiks, juristiks, kirjanikuks,
pedagoogikateadlaseks, psühholoogiateaduste doktoriks,
juhtivtöötajaks, ajakirjanikuks,
arhitektiks, kunstnikuks, stilistiks, koreograafiks, poliitikuks,
näitlejaks, IT spetsialistiks,
ärimeheks, autojuhiks, klienditeenindajaks, igati tubliks
töötajaks.
Iga õpetaja jalajälgedes astub
kümneid, sadu, võib-olla tuhandeid õpilasi, minnes tihtipeale
kaugemale, edasi sealt, kus õpetaja jäljed lõpevad. On vaja vaid
julgust ja sihti silme ees. Kunda
kooli vilistlasi võib leida peaaegu igalt kontinendilt ja riigist

– õpetamas lapsi Hispaanias,
töötamas banaaniistanduses
Austraalias, programmeerimas
Brasiilias, õppimas ja töötamas
Ameerikas ja mujal. Julguse
maailma avastamiseks on nad
kaasa saanud Kunda koolist.
Me võime olla uhked oma
õpilaste edusammude, saavutuste ja riigieksamite tulemuste
üle. Kool on kohanemas tänapäevaste nõuetega haridusele ja
Kunda linnavalitsus on leidnud
selleks ka vahendeid. Alates
sellest õppeaastast on koolis
sisustatud uus 24 õppekohaga
arvutiklass. See on õpilaste
oskuste arendamiseks väga
vajalik, et sooritada edukalt
riiklikud tasemetööd. Juba selle
aasta kevadel oleksid pidanud 6.
klassi õpilased sooritama tasemetöö arvutipõhiselt, kuid siis
puudus koolis selleks võimalus.
HTM on kavandamas ka lõpueksamite sooritamist elektroonilisel kujul. Samuti on tänasel
päeval väga palju täiendavat
õppematerjali võimalik leida
Interneti vahendusel. Oleme
koolis kavandanud õpet sellisel
moel, et õpilased oleksid igati
valmis tulevikus hakkama saama ja konkurentsivõimelised.
Seetõttu jääb arusaamatuks
mitmete vanemate „võitlus“
töövihikute kasutamise õiguse
eest igas õppetunnis, hoolimata
õppenõukogu tehtud otsusest.
Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel on kirjas
järgmine nõue õpetajatele:
„Õpetaja pole tänapäeval
enam infoallikas, vaid seoste looja ja väärtushoiakute
kujundaja. Tema ülesanne on
arendada õppijas kriitilist ja
loovat mõtlemist, analüüsioskust, ettevõtlikkust, meeskonnatööd ning kirjaliku ja suulise
eneseväljenduse oskust.“
Täites tuimalt igas tunnis
ainult töövihikuid ja kulutades
selleks aega, pole võimalik
eeltoodud nõudeid kuidagi
täita. Töövihikud ja –raamatud
on meie koolis kasutusel 1.-3.
klassides kõikides ainetes, kus
see on vajalik. Selles vanuses
on väga oluline käelise tegevuse
arendamine. 4.-9. klassini on
töövihikud täitmiseks aineti va-

likuliselt, teistes ainetes kasutusel kui lisaõppematerjal. Sellise
otsuse tulemusel on vähenenud
oluliselt kulutused kallite, kuid
ühekordse kasutusega töövihikutele. Samas on õpilastel
võimalus kõiki õppematerjale
õppimiseks kasutada ja laenutada vajalikku raamatukogust.
Seeläbi on ka õpilase koolikott
kergemaks muutnud. Kool
on sellise õppekorralduse läbi
saanud soetada juurde olulisi
õppe- ja katsevahendeid loodusainete ja tööõpetuse jaoks.
Siit ka üleskutse lapsevanematele – usaldagem kooli ja
õpetajat kui oma ala tippspetsialisti!
Vanemad ja vilistlased on
alati meie kooli oodatud kui
koostööpartnerid, kooli toetajad ja miks mitte ka kui mõne
huvitava tunni läbiviijad. Ootame teid tutvustama oma
elukutset või mõnda huvitavat
hobi. Ootame kooli toetama ka
vabatahtlikke tugiperesid, kes
oleksid nõus leidma aega nende
laste jaoks, kellele nende oma
vanemad piisavalt aega ei leia.
Hoolivusest ilma jäänud lapsed
võivad tulevikus täiskasvanuna
olla probleemide allikas tervele
kogukonnale.
Tänan koostööpartnereid,
kes on olnud koolile toeks ja
heaks nõuandjaks ning leidnud
vabatahtlikuna aega panustamiseks kooli arengusse!
Suur tänu linnavolikogu
esimehele Kaido Veskile, kooli
hoolekogule ja selle esimehele
Meelis Einsteinile, Kunda linnavolikogu hariduskomisjonile
ja Grisse Südale, Kunda Hariduse Toetusseltsile ja Merle
Maimjärv-Mirkale!
Kooli headeks koostööpartneriteks on olnud Virumaa
Suurköök, Kunda Nordic Tsement, Estonian Cell, Kunda
majanduskeskus, Kunda spordikeskus, Kunda muusikakool,
Kunda lasteaed Kelluke, Kunda
linna klubi, Kunda tsemendimuuseum, Kunda linnaraamatukogu ja kõik aktiivsed
lapsevanemad. Tuhat tänu teile!
Kunda kool elab ja areneb
edasi oma õpilastes ja õpetajates. Palju õnne kooli sünnipäeval meile kõigile!

valdkonnad. „Silma hakkasid
projektid, mis lähenesid tervise
teemale uuest küljest. Näiteks
on uue teemana sisse toodud nägemise kontroll,” ütles
Posti. „Noored tunnetavad
enda ja kogukonna vajadusi ja
projektidesse oli kaasatud nii
nooremaid koolikaaslasi kui ka
tervet kogukonda.”
Konkursi võitnud terviseprojektid saavad igaüks oma
ideede elluviimiseks kuni 640
eurot. Lisaks ootab välja valitud
projekti liikmeid ka auhind.
Toimetuselt:
Kunda Ühisgümnaasiumi
11. klassist esitasid projekti
projektijuhid Rudolf Botško

ja Dmitri Fjodorov. Järgmise
aasta 4. märtsil tähistatakse
koolis rahvusvahelist prillikandmise päeva. Kooliperet
ootavad loengud, prillinäitus,
tutvutakse prillide ajalooga,
arstikabineti seinale valmib
graffiti, Facebook´i luuakse
grupp Prillipapa, soovitakse
kutsuda kooli esinema tuntud
staar, kes on samuti prillikandja. Projekti teostamiseks on
kaasatud linnavalitsus, sotsiaalja tervisekeskus ning mitmed
erafirmad. Noorte projekti
kogumaksumus on 980 eurot,
millest Tervise Arengu Instituudist tuleb 640 eurot.

Keskkond –
koolitegevuse oluline osa
Tea Parts

Kunda Ühisgümnaasiumis
on keskkonnatemaatika
mitu nädalat järjest olnud
koolitegevuse oluline osa.
Äsja lõppes loodusfotode
saatmine ja vastuvõtmine.
Konkursi eesmärgiks oli panna
last nägema kõike kaunist looduses, mida ta tavaolukorras
ei märka. Tänapäeva laps on
haaratud oma nutiseadmest ja
reaalne elu tema ümber jääb
tähelepanemata. Nii sai just
seesuguse konkursi kaudu
ühendatud idee nutiseadme
otstarbekast kasutamisest ja
looduse märkamisest. Loodusfotodega olid esindatud
ka õpetajad. Tulemus pakub
rõõmu nii osalejatele endile kui
ka silmailu nautijaile. Kunda
Ühisgümnaasiumi koduleheküljel on võimalik tutvuda
esitatud fotodega.
Prügi ja prügikast – sel
teemal on joonistatud oma
nägemust prügikastidest. Ühtlasi on planeeritud ühte kooli
ruumi sorteerimisjaam, mis
valmib koostöös lapsevanemaga. Sorteerimisjaama lõbusaks esitluseks sai kohandatud
tuntud lastelaulu sõnu „Ehitame maja“. Sorteerimisjaam
on mõeldud kasutamiseks
kõigile meie koolis, nagu ütlevad laulusõnad, mille esitab
mudilaskoor:
… Ehitame jäätmejaama
koolimajja, õpetuseks kõigile,
lõbusasti koolimaja ruumidesse
kasutada kõigile.
Olge kenad, prügi siia tooge te
Torka sisse ettenähtud kohale…

Laul esitatakse koolimajas
sorteerimisjaama avamisel.
Terve kooli kaasamiseks
keskkonnanädalatesse tutvusid väiksemad koolilapsed
tundides keskkonna säästmise teemadega, vaadates
internetist multifilme. Teisest
kooliastmest kuni gümnaasiumini oli keskkonnasäästmise
õppevorm loeng ja töötuba
(õppeprogramm).
Nii loeng kui ka keskkonnaameti õppeprogramm
käsitles teemasid, kuidas prügi
teket vähendada, kuhu milline

prügi paigutada, kus asuvad
Kundas olulised punktid, kuhu
viia tekkinud segapakendid või
ohtlikud jäätmed ning kuidas
vähendada enda ökoloogilist
jalajälge.
Loeng prügi majandamisest
oli koostöö kooli ja kohaliku
omavalitsusega. Suur tänu ja
kiidusõnad Sirje Liiskmaale,
kes astus paariks tunniks välja
oma igapäevatööst, et esitada
koolilastele suure auditooriumi
ees pikk loeng.
Õppeprogrammis “Kuidas
vähendada oma ökoloogilist
jalajälge“ räägiti ökoloogisisest
jalajäljest, selle vähendamisest, tehti grupitöid, lahendati ökoloogilise jalajälje testi.
Õppeprogramm Kunda ühisgümnaasiumis oli eriline ka
koolitajale, nimelt oli osalejate
arv suurem kui tavapäraselt
ühe töötoa kohta.
Veel oli meil külas Sipelgas
Ferdat, kes tutvustas väiksema-

tele koolilastele programmi „Sipelgas Ferda sorteerib prügi“.
Kogu selle projekti ja nende
nädalate võtmesõna on koostöö. Me kõik peame tegema
ühistööd, kasvatama endas
meeskonnatöö oskust ning
jõudma koostööni. Nii saavutame hästi toimiva kogukonna.
Keskkonnanädalate programm haakub ka MTÜ Mondo maailmaharidusprojektiga
viia Eesti koolides läbi toiduteemalisi päevi ja tegevusi.
Üks ÜRO kestliku arengu eesmärkidest on kaotada näljahäda ja parandada toitumist ning
edendada säästvat tarbimist
ja tootmist, sestap on prügisorteerimine ja ökoloogilise
jalajälje vähendamine kogu
maailmas väga aktuaalsed teemad. Toidutegevused jätkuvad
Kunda ühisgümnaasiumis
ka detsembris, kui õpetajad
viivad läbi toiduteemalisi töötubasid.

Reede, 27. november
14.30 süütame lahkunud õpetajate haudadel küünlad
17.00 spordivõistlused nais- ja segavõistkondadele
Laupäev, 28. november
10.00 spordivõistlused jätkuvad, võistlevad meeskonnad
10.00-12.00 avatud uksed koolimajas
12.00-14.00 endiste Kunda koolimajade asukohtades
küünalde süütamine (kohad bussis eelregistreerimisega), korraldab Kunda Hariduse Toetusselts
17.00 kontsertetendus „Meie kooli lugu”
18.00 Kunda Hariduse Toetusseltsi kõnekoosolek „Kui
vana oled, Kunda kool?”
19.00 Juubelipidu. Ansamblid MÜNT, FANTAASIA jt.
Avatud on kohvikud ja näitused, kohal fotograaf.
Kooli juubelipeo pääse eelmüügist10 €, kohapeal 15 €.
Palume osavõtumaks kanda arveldusarvele: KUNDA
HARIDUSE TOETUSSELTS EE441010220241345226.
Selgitus: KÜG juubel, maksja kooliaegne nimi ja lend/
lõpetamise aasta. Sularahas saab tasuda KÜG kantseleis
(esmaspäevast neljapäevani kl 9-14).
Suupisted lendude laudadele valmistab ettetellimisel
Virumaa Suurköök. Tellimused: Tiiu Vool
tel: 520 2034, e-mail tiiu.vool@vsop.ee
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TEATED
Kiitus rahvastepallivõistkonnale!
Maakonna rahvastepallivõistlustel saavutas meie
kooli tütarlaste võistkond II koha.
Võistkonda kuulusid:
Rety Eespere, Karina Dolgova, Matilda Koppen,
Aljona Eljas, Samira Tihhonravova, Kaili Jagant,
Emilia Uustalu ja Veronika Glebova.
Õpetaja Küllike Koha.

Pakume nõustamisteenust Kundas
Kunda
Eakate
Päevakeskuses
kell 9.30–13.00

November
13. ja 27. novembril

Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik
tellida pangakaarte, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida
muid lepinguid.
Finantsteenuseid pakub Swedbank AS ja finantsteenuste tingimustega
saate tutvuda www.swedbank.ee. Lisainfot panga teenuste kohta
saate 24h nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.

29.11 Advendipärja
punumine
Vanarahva tarkuse järgi pidi
igal majapidamisel esimeseks advendiks olema uksel
pärg. Vanarahva uskumuste
järgi kaitseb pärg kurjade
vaimude eest ja laseb pererahval tunda jõulude ajal
tõelist rahu. Eesti rahva
kommete järgi punuti pärgasid õlgedest, kuid tänapäeval oleme palju üle võtnud
Saksamaa jõulutradistioonidest ning punume pärgi
okaspuude okstest.
Roheline pärg uksel annab
majale samuti rahu ja õnne.
Pärja punumiseks on tarvis:
• 4 nimetissõrme jämedust
kontpuu või paju oksa
• Rimi ostupoe koti täis
kuuse, elupuu, männi, pukspuu, saksa kuuse või ka muud
okaspuu oksa. Võib ka olla
erinevad oksad segamini.

• Kui on olemas kodus oksatangid, siis võtke kaasa.
Kursuse hind 18€
• Sisaldab pärja tegemise
õpetust koolitaja-lilleseade
õpetaja Meeli Eelmaa poolt
• Pärja kaunistamise materjale
• Blüheri kohviku pakutud
kerget jõuluaja tervitust (valikus soe jook, perenaise kook
ja piparkoogid).
Kõik koolitusel osalenud
saavad tunnistuse. NB! Kurus
toimub vaid juhul kui on registreerunud 8 inimest.
Registreerimine kursusele
meeli@motteparl.ee või tel
55539862
Koolitus toimub 29.11 kell
12.00-15.00
BLÜCHERI kohvikus,
aadressil : Lontova tee 2, 44109,
Kunda, Eesti

Kunda linna infoleht MEIE KODU
Üldinfo – Kunda Linnavalitsus,
Kasemäe 19, 44107 Kunda, tel 32 55 960
e-post: linnavalitsus@kunda.ee
Toimetus Golomb Management OÜ, www.golomb.ee
Vastutav toimetaja Samuel Golomb, tel 5590 1782
e-post: samuel@golomb.ee
Küljendaja Liina Kald, tel 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 1500. Leht ilmub üks kord kuus.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides
toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda – http://www.kunda.ee

Alkohol alaealise käes on täisealise otsus!
Kristi Fuchs, Rakvere
politseijaoskonna piirkonnavanem

„Alkohol alaealise käes
on täiskasvanu otsus“ oli
Rakvere politseijaoskonna
ennetuskampaania, mis
viidi läbi 2014. aastal ja mille
käigus paigaldati kõikide
Lääne-Virumaa kaupluste
kassade juurde selleteemalised kleebised. Kleebise
mõte oli meenutada müüjale dokumendi küsimist
alkoholi ostjalt ning panna
täisealisele südamele, et
alkoholi ostmine alaealisele
on keelatud.
Lääne-Virumaal on 2015.
aastal oktoobrikuu seisuga

politsei tabanud väga palju alkoholijoobes alaealisi.
Kui 2014. aastal oli politsei
oktoobrikuuks tabanud 216
joobes alaealist, siis sel aastal
on sama ajaga välja selgitatud
298 alkoholijoobes alaealist.
Alaealisele alkoholi müümine või ostmine on väärteo korras karistatavad teod. Kui aga
täisealine pakub või veenab
alaealist alkoholi tarbima, siis
sellisel juhul on tegemist kuriteoga. Niisugune eristamine
on ennekõike põhjendatud sellega, et alkoholi müümise või
ostmise puhul on initsiaator
alaealine ise. Kui aga alaealisele
alkoholi pakutakse, siis siin on
kallutajaks täiskasvanu. Kui

enne seda võis noor hoiduda
alkoholi tarvitamisest, siis
pärast alkoholi tarvitamisele
kallutamist võib laps oma
varasemaid hoiakuid ja harjumusi muuta. Sellisel teol
võivad olla palju kaugemale
ulatuvad tagajärjed.
Et ennetada alaealiste poolt
alkoholi ning muude sõltuvusainete tarbimist, korraldavad
noorsoopolitseinikud koolides
ennetusteemalisi loenguid
ja üritusi, millega näidatakse
alkoholi ning sõltuvusainete
kahjulikkust ning püütakse
selgitada, et alkoholi joomine
ja suitsetamine ei ole midagi
sellist, mida peaks proovima.
Samuti võtab politsei pidevalt

ette politseilisi tegevusi, mille
käigus täiendavate jõududega
kontrollitakse õhtusel ajal
väljas viibivaid alaealisi.
Alkoholi müümine, pakkumine ja ostmine alaealisele on
karistatavad teod, kuid tegelikult peaks iga täisealine mõtlema hoopiski selle peale, et kui
nooruk on purjus, siis võib ta
langeda kergemini mõne väärvõi kuriteo ohvriks. Kes küll
tahaks panna oma tegevusega
teisi ohtu? Politsei soov on pigem leida inimesi, kes aitaksid
alaealistele selgitada alkoholi
ja suitsetamise halbu mõjusid
ning sellega soodustaksid
noorte tervislike eluviiside
kinnistamist.

Muutused pangatöös Kundas
Swedbanki pangabussi
hakkab Kundas asendama
nõustaja teenus ning sularaha saab jätkuvalt automaadist, uue võimalusena tuleb
ka sularaha sissemaksmise
võimalus automaadis.
Alates 01. novembrist 2015
asendab Swedbank Kundas
pangabussi teenuse nõustaja
teenusega, mida pank hakkab
pakkuma Eakate Päevakeskuses (Mäe 11, Kunda).
Kliendinõustaja juures on
võimalik sõlmida internetija telefonipanga lepinguid
ning kasutada kliendinõustaja
abi elektroonilistes kanalites.
Panganõustaja on kohal kaks
korda kuus reedeti kell 9.3013.00. Novembrikuus 13.11 ja
27.11. 2015.
Sularaha saab jätkuvalt välja
võtta Grossi Toidukaubad
kauplusest (Kasemäe 19) ja
Konsumist (Mäe 33). Uue
lahendusena Kunda inimestele
on tulemas sularaha sissemaksmise võimalus automaadis
(asukoht kooskõlastamisel).
Eraisikutele on sularaha
väljamaks automaadist kuni
2000 eurot kalendrikuus tasuta. Korraga väljastab automaat
750 eurot, suurema summa
korral tuleb teostada mitu
tehingut.
Kõige mugavamalt on pangateenused klientidele kättesaadavad interneti, mobiili,
pangaautomaadi ning telefonipanga vahendusel.
Tutvustame lähemalt, mis

on mis ning kuidas neid kasutada.
Telefonipank
Telefonipank on nagu panganõustaja teenus ilma kontorisse tulemiseta, kliendina ei
pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi minema – piisab,
kui kodus helistate telefonipanga numbril 6310310. Telefonipangas suhtlete te otse
nõustajaga.
Telefonipank on kiire,
paindlik ja vahetu. Saate oma
rahaasjadest ülevaate nii sageli kui vaja. Telefonipanga
kasutamisel on teenus oluliselt pikemalt kättesaadav kui
pangakontori puhul, sest telefonipank töötab tööpäevadel
kella 8-20 ja nädalavahetustel
kella 10-18.
Telefonipangas saate:
• Küsida infot oma konto
kohta
• Teha vajalike maksetehinguid ja väärtpaberitehinguid
• Sõlmida lepinguid
• Sulgeda pangakaardi, kui
see on kadunud
• Vastuseid igapäevastele
küsimustele, mis on pangaga
seotud
Selleks, et neid tehinguid
läbi telefoni teha, tuleb sõlmida leping ja siis saate oma
isikut tõendada paroolikaardi,
PIN-kalkulaatori või mobiil-ID-ga. See on sarnane
pangasaalis isiku identifitseerimisega.
Telefonipank on turvaline.
Jälgige Teile antud juhiseid ja

Seoses omaniku surmaga ära anda
1 isane ja 7 emast kassi. Tel 528 4987.

saate turvaliselt korraldada
kõik vajalikud toimingud.
Kõik telefonipanga kõned
salvestatakse. Nõnda on Teil
alati kindlustunne, et võimalike vaidluste ja arusaamatuste
korral saab uuesti kuulata Teie
ja pangatöötaja vahelise kõne
salvestust.
Telefonipangaga liitumine
• Telefonipangaga saate
liituda Swedbanki nõustaja
juures.
• Pärast lepingu sõlmimist
saate paroolikaardi ning seejärel saate kohe mugavalt oma
tehinguid tegema hakata.
• Telefonipangaga liitumine
on tasuta ning kuutasu maksma ei pea.
• Tehingute eest teenustasud on samad, mis pangakontorist sama tehingut teostades.
• Telefonipanga kasutamisel on vajalik mobiiltelefoni
või nuppudega lauatelefon.
Internetipank
Swedbanki internetipank
on koht, kus pääsete oma
makseid ja lepinguid sõlmima mis tahes kellajal ja mis
tahes kohast – tähtis on vaid,
et saate kasutada internetiühendusega arvutit. Internetipangast leiate infot nii meie
teenuste kui ka Swedbanki kui
organisatsiooni kohta. Samuti
saate siin sõlmida lepinguid
ning teha pangatehinguid.
Internetipangas on paljude
tehingute tegemine soodsam
kui kontoris. Internetipanga
kasutajaks saate, kui sõlmite

pangakontoris lepingu.
Mobiilipank
Mobiilpank – pank alati
taskus. Mobiilipanga kaudu
on igalt poolt kiirelt kättesaadavad:
• Kontojääk ja väljavõte
• Maksed ja väärtpaberitehingud
• Pangaautomaatide ja kontorite asukohad
Saldo mobiilis
Helistades mobiiltelefonilt
numbrile 1503, saate igal ajal
küsida telefoni teel infot oma
konto jäägi kohta. Nii ei pea
Te olema teadmatuses, kas
kontol on ikka piisavalt raha
soovitud ostu tegemiseks.
Mobiiltelefoni kaudu konto
jäägi küsimise eest tuleb tasuda vaid mobiilsideoperaatori
kehtestatud teenusenumbri
minutitasu.
„Saldo mobiilis“ lepingu
saate sõlmida internetipangas
ja pangakontoris.
Määratud maksed
Igakuiseid makseid on võimalik teostada ka läbi pangautomaadi. Selleks on vaja
eelnevalt internetipangas või
pangakontoris nõustajal sisestada vajalikud andmed.
Tuleb vaid kaasa võtta
arve, kus vajalikud rekvisiidid
olemas. Kui need on tehtud,
siis saate sularahaautomaadis
vaid mõne nupuvajutusega
makse teostatud.

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi
veresooni kontrollima!
* Kas Teil on kõrge vererõhk?
* Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
* Kas Teil on perekonnas esinenud
südame-veresoonkonna haigusi?

Otsime koju hooldajat-koduabilist positiivsele
kliendile Sõmeru vallas, Rakverest 15 km.
Vajalik transpordi kasutamise võimalus.
Kirjuta: karplisa@gmail.com või helista 5177422.

Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk haigestuda
jala arterite ateroskleroosi.

Kunda Spordikeskus teavitab:
Alates 31. oktoobrist 2015. a
on linnasaun avatud laupäeviti:
11.00-15.00 – Naised
15.00-16.00 – Koristus
16.00-20.00 – Mehed

Jala arterite ja vererõhu kontrollimine toimub
neljapäeval, 3. detsembril alates 10.00
Eakate päevakeskuses (Mäe tn 11, Kunda).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell 9-12
tel 5698 5633. Eriti on oodatud inimesed, kellel
esineb sageli säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 8 eurot
Hooli endast ja tule kontrolli!

