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AS Eesti Loots uus nõukogu liige
on rahandusministri soovitusel
Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL)
liige Andres Lume.
Andres Lume on transpordivaldkonnas tegutsev ettevõtja, AS Kunda
Trans juhataja. Ta on varem olnud ka
Tallinna Sadama nõukogu liige, teatas
BNSile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Kunda esindus
messil
Tourest 2016
Meie Kodu

12. veebruaril algas Tallinnas Eesti
Näituste messikeskuses 25. rahvusvaheline turismimess «Tourest
2016», kus Lääne-Virumaa messipinnale püstitatakse maailmas
kõrgelt tunnustatud Rakvere kuuseinstallatsioon. Meie maakonda
esindasid ka Kundaga seotud
ettevõtted ja asutused.
Lääne-Virumaa kasutuses on
turismimessil Puhka Eestis halli üks
suurimaid pindasid (60m2), kus Lääne-Viru maavalitsuse ja SA Roheline
Maakond koordineerimisel esindavad Lääne-Virumaad 15 ettevõtet
ja asutust.
Lääne-Virumaa ühisel messipinnal tutvustasid oma teenuseid ja
Lääne-Virumaad kui sihtkohta kõik
kolm Lahemaa mõisa koos Rakvere
linnusega. Lisaks on pinnal esindatud
SA Virumaa Muuseumide Eesti Politseimuuseum, MTÜ Viru Folk, MTÜ
PAIK (Pandivere piirkond), Karepa
Ravimtaimeaed, Lontova Seikluspark, Jaanioja Käsitöötalu, Arkna
mõis, Kunda linnavalitsus, Ehedad
Elamused Lahemaal ja SA Rakvere
Teatrimaja. Lisaks veel Ida-Virumaal
asuv Avinurme Puiduait. Eraldi pinnal on turismimessil Lääne-Virumaalt
esindatud ka Aqva Hotel & Spa.
Maakonna messipinna avas maavanem Marko Torm. Messipinnal sai
tutvuda värskete turismitoodetega
ja põnevate eripakkumistega, degusteerida AS Viru Õlu ja Valgejõe
Veinivilla jooke ning maitsta Karepa
Ravimtaimeaia, Avinurme Puiduaida,
Iisaka talu, Arkna, Sagadi, Neeruti ja
Palmse mõisa, Rakvere teatri, Aravuse
OÜ ja Pihlaka ASi toodangut.
NB! Täna, 15.02.2016.
Ühisgümnaasium teatab
Ootame esmaspäeval,
15. veebruaril kell 18.00
sügisel 1. klassi tulevaid
lapsi ja nende vanemaid
tutvuma õpetajate ja
kooliga.

Kavas:
- Linnajuhtide sõnavõtud
- Külaliste tervituskõned
- Kunda Aasta Tegija 2015
väljakuulutamine
- Tänukirjade üleandmine
- Aktusel esinevad noored
muusikud

Lilled tõestasid klientide heameelt haruapteegi taasavamise üle.

Foto Samuel Golomb

Apteek on tagasi
Samuel Golomb

Linnarahvas sahises juba enne
1. veebruari, et Kundasse Grossi
toidupoodi tuleb taas tagasi
haruapteek. Logode paigaldamist ja uue mööbli liikumist ei
saanud ja ka polnud vaja varjata.
Tänaseks on selge, et Euroapteegi plaan avada Kundas oma
ketiapteek ei läinud täide. Ligi
aastane teenuste vaakum on läbi,
Kunda ajalooline apteek on taas
tegutsemas kahel pinnal – Grossi
toidupoes ja ka Pargi 26 hoones.
Apteegi tagasitulek on seotud
kolmepoolse leppega, kuid eelkõige
suutis ravimite operaator BENU
saavutada kokkuleppe Grossi toi-

dupoe omanikega ja siis deligeerida
teenuste osutamine Kunda apteegile. Samas ei pea tavaline apteegi
kasutaja täpselt teadma, millised
on lepingulised suhted kõikide osapoolte vahel. Tähtis on, et Kunda
kesklinnas on taas võimalik kasutada
kõiki kaasaegse apteegi teenuseid.
Farmatseut Kaie Hein ei varjanud rõõmu, kui mainis, et juba
taasavamise päeval oli apteegis
palju külastajaid. Tuldi mitte ainult
vajalikku rohtu ostma vaid tuldi ka
lilledega. Nii väljendati heameelt
apteegi taasavamise puhul. Kaie
Hein on kindel, et koostöö ravimioperaatoriga BENU sujub ladusalt.
Apteegis on suur valik ravimeid ja
meditsiinilisi tarvikuid. Arvestatak-

se ka sellega, et klientide seas on ka
naabervalla Viru-Nigula inimesed.
Tehakse tihedat koostööd perearstidega. Püsiklientidele kehtivad
käsimüügis kaardisoodustused.
Taasavatud apteek vastab kõikidele haruapteegi tingimustele,
ruumide suurus on 45 m2. Ravimiamet on väljastanud Kunda
haruapteegile tegevusloa 1. veebruaril, sellest olenes ka apteegi
taasavamise kuupäev.
Kunda apteekide lahtiolekuajad.
Kunda Apteek, Pargi 26:
E-R 9-18. L,P suletud.
Kunda Haruapteek, Kasemäe 12:
E-R 9.30-17.30. L 9-14. P
suletud.

Kultuurkapitali preemia
jõudis Kundasse
Meie Kodu

Eesti kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali harrastusteatri
aastapreemia pälvis Virumaa
Rahvaülikooli Selts - erinevate
rahvakultuuri valdkondade ühendamise eest haridusliku teatriprojekti „Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“ korraldamisel.
Eesti Kultuurkapitali aastapreemia suurus on 7000 eurot ning sihtkapitalide aastapreemiate suurus
vahemikus 1000–3500 eurot. Eesti
Kultuurkapitali aastapreemiate
pidulik üleandmine toimus Paide
Kultuurikeskuses.
Teatriprojekt „Maili. Virumaa
Rahvaülikooli lugu“ oli nomineeritud ka Lääne-Virumaa aastateo
konkursile.
Veebruaris möödus pool aastat
hetkest, mil sai lavaküpseks etendus
“MAILI. Virumaa Rahvaülikooli
lugu”. Sellest projektist on valminud DVD, mida esitleti 5. veebruaril Kunda klubis. Koos projekti
osalistega vaadati etendust suurel
ekraanil. Lisaks etendusele astusid

Peoõhtul esinevad:
Ivan Orav (Andrus Vaarik),
rahvatantsurühm Kõkutajad,
showtantsijad.
Tantsumuusika Kunda Linnaorkestri ja Gerli Padari esituses
Õhtut juhib Samuel Golomb
Peoõhtu lõpp 22.00.
Sissepääs tasuta.
Avatud kohvik.
Buss sõidab kell 16.30
Konsumi ja Grossi poe juurest
klubisse ning pärast peoõhtu
lõppu tagasi.
Palume võimalusel
peole tulekust teada anda
tel 3221556.

Lillede asetamine
Vabadussõjas
langenute
mälestusmärgile
Eesti Vabariigi aastapäeval,
24. veebruaril kell 11
Kundas Vabadussõjas
langenute
mälestusmärgile
lillede asetamine.
Kõnelevad linnajuhid,
ajaloolane Uno Trumm.,
aurivistuses Politsei- ja
Piirivalveameti esindajad.
Sooja ilma korral esineb
Kunda linnaorkester.
Info tel 3221556.

Naabrite volikogud
said kokku
10. veebruaril toimus
Kunda klubis Kunda
linnavolikogu ja ViruNigula vallavolikogu
kohtumine.
Kohtumisel osales
maavanem Marko Torm.

Kunda lasteaed Kelluke

Teatriprojekt „Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“ jääb meelde kui 2015.
aasta eredam kultuurisündmus.
Foto erakogust

esimest korda Kunda inimeste
ette Lõõtsavägilased - noored ja
andekad pillimehed Mulgimaalt.
Kaido Veski kommentaar Facebooki lehel: „Kiitust kuhjaga! Tänan

kõiki tunnustajaid ja jään oma
sõnade juurde - Kunda on suurepärane koht elamiseks, loomiseks ja
ägedate asjade tegemiseks!“

tähistab oma
30. sünnipäeva väikese
kontserdi ja aktusega.
Kõik endised töötajad ja
sõbrad on oodatud
lasteaia saali 18.03.2016,
kell 13.00.
Kellukese pere
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TERVISEPROFIIL

Kunda linna terviseprofiil ja
tegevuskava 2010-2015

Estonian Cell tootmishoonete kompleks Kundas.

Foto internetist

Estonian Cell tootis 2015.
aastal enam kui 5 miljonit
kuupmeetrit biogaasi
www.toostusuudised.ee

Estonian Cell tootis 2015. aastal 5013488 m3 biogaasi. Arvestades metaanisisaldust asendas
ettevõte 2015. aasta teisel poolel
igas kuus enam kui 30% ehk 350
000 m3 maagaasi enda toodetud
biogaasiga. Toodetava biogaasi
metaanisisaldus on üle 75%, mis
võimaldab biogaasi kasutada
otse puitmassi tootmisprotsessis
maagaasi asendusena, teatas
ettevõte.
Biogaasi täpne tootmiskogus oli
2015. aastal 5013488 m3. Arvestades
metaanisisaldust, asendas ettevõte
2015. aasta teisel poolel igas kuus
enam kui 30% ehk 350 000 m3
maagaasi enda toodetud biogaasiga.
Ettevõtte hinnangul suudetakse
2016. aastal juba 5 miljonit kuupmeetrit maagaasi asendada enda
toodetava biogaasiga. Aastas toodetava biogaasi energeetiline väärtus
on ligikaudu 50 GWh. Ettevõte on
alates 2014. aastast Eesti suurim
biogaasi tootja, taastuvenergia toetus
pole ettevõte saanud.
AS Estonian Cell käivitas 11
miljonit eurot maksma läinud biogaasi kompleksi 2014. aasta alguses.
Biogaasi reaktoris lagundavad elusad mikroorganismid orgaanilise
aine metaaniks ja süsihappegaasiks.
Estonian Cell oli esimene mehaanilise puitmassi tehas Euroopas, kes
taolise biogaasi tootmise kompleksi
tehase kõrvale rajas. Kuna tegemist
on ka Euroopa suurima ühemahutilise reaktoriga, siis on ajaliselt
tulnud innovatsioonile ajaliselt lõivu
maksta. Järk-järguliselt paremaid
tulemusi andnud ning ümberehitusi sisaldanud käivitusperioodi või
lõppenuks lugeda alles 2015. aasta

teisest poolaastast. Detsembris lõpetati ka tulemustestid seadme tarnija
Purac AB’ga.
Biogaasi tootmiskompleks on
ettevõttele juba toonud tunnustust
ka käivitusfaasis. 2015. aasta jaanuaris kuulutati AS Estonian Cell
Keskkonnaministeeriumi poolt läbiviidava konkursi tulemusele Eesti
keskkonnasõbralikuks ettevõtteks
2014, omandades lisaks ka kõige
keskkonnasõbariluma tootmisprotsessi tunnustuse. Lisaks pääses
Estonian Cell ainukese Eesti firmana
Euroopa ettevõtlusauhindade European Business Awards keskkonna ja
ettevõtte juhtimise jätkusuutlikkuse
konkursi superfinaali, kuhu ettevõte
valiti välja 709 projekti hulgast üle
Euroopa.
Estonian Celli biogaasi tootmiskompleks finantseeriti täies mahus
Austria päritolu tehase omaniku
Heinzel Holdingu poolt. Heinzel
Holding investeeris aastatel 20122014 ettevõttesse kokku 17 miljonit
eurot, et tõsta kahjumis oleva ettevõtte efektiivsust ja tagada tehase
jätkusuutlikkus.
Estonian Celli 2014. aasta käive
oli 69 miljonit eurot. Ettevõttes töötab 85 inimest, kuid kaudselt antakse
väärtusahelas tööd 500-le inimesele.
Kundas asuv Estonian Celli haavapuitmassitehas alustas tootmist
2006. aastal. Tehase näol on tegemist
viimase aastakümne ühe suurima
Eestisse tehtud välisinvesteeringuga
tehase rajamismaksumuses umbes
153 miljonit eurot. Ettevõtte toodang eksporditakse 100%-liselt erinevatesse Euroopa ja Aasia riikidesse. Estonian Cell on Eesti kõrgeima
tööviljakusega ettevõte – 2015. aasta
auditeerimata käive töötaja kohta
ulatus üle 900 000 euro.

Koolitund apteegis
Taivo Šiškin,
Kunda Ühisgümnaasium, 8b klass

Kuna meid on tabanud gripihooaeg, siis otsustasime külastada
Kunda apteeki.
Sõbralik proviisor Tiina oli
lahkesti nõus jagama meile nõuandeid kuidas vältida haigestumist.
Kui aga haigus murrab sinu maha
kuidas, saad sina ennast aidata!

Rohtude nimed olid keerulised.
Kõige huvitavam oli teada saada
et, vanasti tehti rohtu kohapeal.
Nägime ka uhmrit, millega rohtu
valmistati. Soovime et, keegi teist
ei jääks haigeks.
Õpetaja Mare Lina täpsustas,
et tegemist oli inimeseõpetuse
tunniga, kus teemaks ravimid ja
haigused.

Linnavolikogu on kinnitanud
dokumendi 18. jaanuaril 2016 määrusega nr 03. Linnaleht avaldab
mõned väljavõtted terviseprofiilist,
terve tekstiga on võimalik tutvuda
linna kodulehel või linnavalitsuses.
Terviseprofiil aitab teha õigeid
otsuseid. Dokumendi sissejuhatuses
on märgitud:
Tervis on täieliku füüsilise, vaimse
ja sotsiaalse heaolu seisund, mitte ainult haiguse või nõtruse puudumine.
Tervise kujunemisel on olulised neli
tegurit: pärilikkus 18-20%, eluviis
50-52%, keskkond 20%, arstiabi
10%. Meditsiin on kompleksne teadus inimese tervise kaitsmisest ja
tugevdamisest, haigustest, nende diagnoosimisest, vältimisest ja ravist ning
eluea pikendamisest. Meditsiiniteadus
on teadusharu, mis uurib ja rakendab
inimese tervise kaitse ja tugevdamise,
haiguste, nende diagnoosimise, ennetamise, profülaktika ja ravi ning eluea
pikendamisega seotut. Paikkonna
terviseprofiil on arengudokument,
mis annab ülevaate kohalike elanike
tervise olukorrast ja seda mõjutavatest
teguritest. Samuti saab terviseprofiili
abil määratleda paikkonna peamised
probleemid, sekkumist nõudvad
valdkonnad ja vajalikud tegevused.
Kunda Linnavolikogu 14. mai 2012.
aasta otsusega nr 13 algatati linna
terviseprofiili koostamine. Otsusega
kinnitati terviseprofiili koostamise
juhiks Jelena Fjodorova, juhtrühmaks
määrati sotsiaalkomisjon. Kunda linna
terviseprofiil on uuendatud aastal
2015. Terviseprofiil on koostatud
paljude asutuste andmete põhjal ja
andmebaasidest (Eesti Statistikaamet,
Eesti Haigekassa, Eesti meditsiiniline
sünniregister, Eesti vähiregister, Terviseamet, Eesti Maksu- ja Tolliamet,
Sotsiaalkindlustusamet) saadud andmete alusel. Dokumendi väljundiks
on anda otsustajatele ja kogukonnale
ülevaade, milles kirjeldatakse nii teksti
kujul kui ka graafiliselt kogukonna
terviseseisundit, terviseprobleeme
ja –vajadusi ning nende võimalikke
lahendusi. Terviseprofiil on aluseks
tervise arendamise tegevuskava koostamisele, milles püstitatakse konkreetsed eesmärgid tervisetulemite parandamiseks, arvestades linnaeelarve ja
muid sekkumiste teostamise võimalusi. Linna terviseprofiili peamiseks
eesmärgiks on kaardistada linnarahva
tervist ja heaolu mõjutavate sotsiaalsete, keskkondlike ning majanduslike
tegurite hetkeseis. Neid analüüsides
tuua välja peamised tervist mõjutavad
probleemid ja –vajadused ning pakkuda välja võimalikud tegevused probleemide ja vajaduste rahuldamiseks.
Terviseprofiili väärtused on järgmised:
- Inimõigused - tervis on inimese
põhiõigus ning kõigile ühiskonnaliikmetele tuleb tagada eeldused
võimalikult hea terviseseisundi saavutamiseks.
- Ühine vastutus tervise eest - inimese ja rahvastiku tervist mõjutavad
suuremal või vähemal määral kõik
poliitilised, majanduslikud või muud
otsused. Vastutus rahvastiku tervise
eest on ühine vastutus, mis hõlmab
ühiskonna kõiki sektoreid, organisatsioone, rühmi ja üksikisikuid.
- Võrdsed võimalused ja õiglus
- võrdsed võimalused tervisele ja
teistele väärtustele on demokraatliku
ühiskonna ideaalideks. Võrdsete võimaluste loomine hariduse, eluaseme,

Kunda linnas tegutseb 27 erinevat kultuuriringi või seltsi, osalejaid on üle 600.
Foto ühingu Läte arhiivist

töö ning tervise ja tervishoiuteenuste
osas, on eelduseks inimeste tervise ja
elukvaliteedi jätkuvale paranemisele.
- Sotsiaalne kaasatus - isikute,
sotsiaalsete rühmade ja kogukondade aktiivne osalemine enda, oma
kodukandi ja ühiskonnaelu ja keskkonda mõjutavate otsuste tegemisel ja
probleemide lahendamisel toob kaasa
võime suuremal määral lahendada
oma terviseprobleeme.
Riiklike strateegiatega arvestamine
- linna tervisprofiil järgib Rahvastiku
tervise arengukava ning teiste valdkondlike alusdokumentide ideid.
ELANIKKE VÕIMALUSED
Linna elanikkond saab osaleda ja
kaasa rääkida linna arengus läbi erinevate ümarlaudade, kodanikuühenduste
ning linna arengudokumentide ja
detailplaneeringute avalike arutelude
kaudu. Kunda linnas oli viimastel,
2013. aasta kohaliku omavalitsuse
volikogude valimistel, Eesti Keskerakonna, Eesti Reformierakonna,
Erakond Isamaa ja ResPublika liidu,
Eesti Sotsiaaldemokraatide ja valimisliit „VL Kunda“ nimekirjad. Samas on
moodustatud volikogu ja linnavalitsuse
juurde alalised komisjonid. Kõikide
haridusasutuste juures on hoolekogud.
Kunda linna iseloomustab aktiivne
kolmanda sektori tegevus. Seda näitab
MTÜ-des ja seltsingutes osalevate
liikmete arv. Kunda linnas on registreeritud 21 mittetulundusühingut ja 4
kogudust. MTÜ-d: Kunda Hariduse
Toetusselts, Lääne-Virumaa algklassiõpetajate liitühing Berega, Virumaa
Rahvaülikooli Selts, Slaavi ühing
„Läte“, Aianduse ja mesinduse selts,
Kibuvitsa ühendus, M.K.E., Rahvaspordiklubi sPORTKUNDA, Kunda
liikumissõprade selts, Kunda Orienteerumisklubi, Kunda Võrkpalliklubi,
Kunda motoklubi, Kunda tehnika
klubi, Pensionäride klubi Videvik,
Kunda kultuuriselts, Kunda jahindusklubi, Kunda Crew, Kunda Elulõng,
Kunda sotsiaal -ja tervisekeskus, SK
White Wolf, Spordiklubi Tuulepüüdja,
Acoustic Entertainment, Spordiklubi Team Yong. Kogudused: Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku Kunda
kogudus; Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu kiriku Kunda kogudus; Eesti
Metodisti kiriku Betaania kogudus;
Rakvere Karmeli kogudus. Kokku
on Kundas 27 erinevat kultuuriringi
või seltsi, osalejaid 601.
PROBLEEMVALDKONNAD
- Kunda linna rahvaarv aastast
2001 pidevalt väheneb
- Meeste varasem suremus võrrel-

des naistega
- Kõrge suremus vereringeelundite
haigustusse
- Demograafiline tööturusurveindeks langeb
- Loomulik iive on alates 2000.
aastast negatiivne
- Rahvastiku rändesaldo on negatiivne
- Keskmine brutotulu mõnevõrra
madalam kui Eesti keskmine
- Kõrge ülalpeetavate määr
- Joobes sõidukijuhtide arv on
kasvanud (tabatud aastal 2012-5, aastal
2014-27)
- Kõrge töövõimetuspensionäride
osakaal -13%. Aastal 2015 Kunda
linnas 265 töövõimetuspensioni saajat
- Lastevanemate vähene teadlikkus
laste vaimse ja füüsilise tervise probleemide varajasest märkamisest
- KÜG õpilaste arvu pidev vähenemine
- Miinimumpalka saavate töötajate
osakaalu suurenemine
- 2015. aasta seisuga on Kunda linnas 1164 pensionäri (töövõimetus- ja
vanaduspensionäri)
- Kunda jääb osaliselt kõrge radooniriskiga alasse, eeskätt vanemad
hooned, kus radoon võib koguneda
keldrisse.
POSITIIVSED MUUTUSED
- Kõrge on linnaelanike osalemine
võrgustikes ja ühiskondlikes organisatsioonides
- Aastast 2014 ilmub ajaleht „ Meie
kodu“ ka vene keeles
- Toimetulekuprobleemiga isikutele
tagab linn eluaseme (koos lisanduvate
sotsiaalteenustega)
- Vähenenud on suremus pahaloomulistesse kasvajatesse ja vigastussurmadesse
- 2012. aastast alates töötab Kunda
linna Jäätmejaam
- Tulekahjude arv on vähenenud
- Kunda Linna Lasteaed „Kelluke“
ja AS Kunda Nordic Tsement on liitunud tervist 67 edendavate töökohtade
võrgustikuga
- Kohalik omavalitsus toetab perearstipraksiseid
- Tööõnnetuste arv langustendentsis
- Registreeritud õigusrikkumiste
arv on vähenenud
- Registreeritud töötute arv on
vähenenud (aastal 2012-115, aastal
2014-57)
- Bakterioloogilised uuringud näitavad, et kolmel viimasel aastal ei ole
esinenud ühisveevärgi veest võetud
proovides Coli-laadseid, E.coli ega
Enterokoki baktereid.
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Rakvere Metsaühistu tegevus
puudutab ka Kunda linna inimesi
Lauri Salumäe

Laululustijad on hoogsalt alustanud oma tegevuse 35. hooaega.

Foto erakogust

Me kõik jääme vanaks…
Kaie Aja, koorijuht

Nii algas „Laululustijate“
kontsert Kunda hooldekodus 11. jaanuaril 2016.
Hooldekodu juhataja Linda
Villik kutsus meid esinema
ja looma näärimeeleolu oma
hoolealustele. See idee meeldis
meile väga ja loomulikult olime
kohe nõus, sest ka meie koorist
on mõned laulumemmed saanud endale elupaiga seal.
Kuulajaskond oli vahva.
Tuttavaid laule lauldi kaasa ja
lauljatega ühines ka hooldekodu töötaja Katrin Kukor,
kes on alati rõõmsameelne ja

heatujuline. Laulude vahele
lugesin luuletusi nääridest, talvest ja mõtisklusi headusest,
sest soovisin vanurites tekitada positiivseid tundeelamusi.
Kontsert lõppes naljandiga
„Hoolealune Haljalast“, mille
esitas Helje Kulper. See lugu
meeldis kõigile ja tõi naeratuse
kuulajate näole.
Tänan teid, „Laululustijad“,
kohusetundlikkuse, täpsuse ja
laulurõõmu eest, mida te sellel
kontserdil üles näitasite. Soovin teile, minu tüdrukud (nii
ma teid kutsun) - Evi Purk,
Vaike Hang, Taima Ivask,
Aino Laoväli, Lilja Uustalu,

Leida Pari, Helje Kulper, Kira
Tammjärv, Herta Uustalu,
Kaja Kasemaa, Taima Kivila,
Pille Niinemets ja Sirje Haljas - kõike head ja tugevat
tervist. Te olite väga tublid, et
suutsite meenutada minevikku,
arendada oma esinemisoskust
ja tunnetada nende inimeste
lähedust, kellele me esinesime.
Kahjuks ei saanud haiguse tõttu kaasa tulla Anne Aron ja me
soovime talle kiiret paranemist.
Olete koos minuga laulnud
juba 35 aastat. Tahame seda
pidulikku aastat tähistada kõik
koos mitme kontserdiga. Algus sai tehtud.

Lääne-Virumaa Puuetega
Inimeste Koja jätkuprojekt
„MÄRKA MEID“
Helmi Urbalu, Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Koja juhatuse
esimees, projekti “Märka meid“
projektijuht

Projekt „Märka meid“ on
mõeldud ennetustööks ja
teavitustööks Lääne-Virumaa ja Rakvere linna lasteaedades vanematele rühmadele, see tähendab kooliminevatele lastele. Alustab ju
laps just siis oma iseseisvat
elu. Kõik on uus - koolitee,
inimesed, uued sõbrad ….
Eelmisel kevadel projekti
kokkuvõtteid tehes kutsusime
kokku ümarlaua, kuhu olid
kaasatud Rakvere linna lasteaedade juhatajad, Rakvere
abilinnapea, Lääne-Virumaa
Maavalitsuse sotsiaalvaldkonna peaspetsialist, Rakvere linna sotsiaaltöö peaspetsialist,
Päästeameti ennetustöötaja,
politsei Ida Prefektuuri ennetuse koordinaator. Ümarlaua
kokkuvõte oli järgmine: projekt on väga vajalik ja soovitakse projekti jätkamist.
Nii saimegi tuge ja julgustust koostada uus jätkuprojekt.
Alustame projektiga veebruarikuust ja see kestab maikuuni.
Kõik Rakvere linna lasteaiad on oodatud meie puuetega inimeste päevakeskusesse
külla ja maakonnas jõuame
kohale kokkulepitud aegadel.
Meid ootavad järgmised las-

Projekti Märka Meid toimkond.

Foto Lääne-Virumaa Puuetega inimeste koja arhiivist

teaiad maakonnas: Tamsalu,
Kadrina, Kunda, Sõmeru,
Vinni, Pajusti, Väike-Maarja,
Tapa.
Ennetustööna räägime lastele erinevatest ohtudest liikluses, ühiskonnas ja looduses.
Pöörame tähelepanu sellele,
mida saab laps ise oma tervise
heaks teha, räägime erinevatest
diagnoosidest: diabeedist, epilepsiast, vaegkuulmisest, vaegnägijatest, pimedatest, ratastooli
kasutajatest, psoriaasist.
Diagnoosidest ja haigustest
räägivad projekti töörühma
liikmed, abivahendeid tutvustab Invaru töötaja, tuleohutusest räägib Päästeameti
ennetustöötaja.
Pärast sõnalist osa saavad

lapsed tutvuda mitmesuguste
abivahenditega.
Iga laps, kes on osa võtnud projektist, saab mälestuseks kleepsu, kuhu kirjutatud:
“TUBLI LAPS-JÄÄ TERVEKS“.
Iga lapse heaolu ja turvalisus on meie riigi jaoks oluline.
Projekt on mõeldud 450
lapsele ja 45 õpetajale. Projekti
rahastab Sotsiaalministeerium,
Hasartmängumaksu Nõukogu.
Projektis soovis osaleda ka
Kunda linna lasteaed „Kelluke”. Lasteaed, nii lapsed kui
õpetajad, on jätnud meile väga
meeldiva mulje ja sinna on alati
rõõm taas tulla. Kunda lapsed
saavad osaleda projektis „Märka meid“ 12. aprillil.

Rakvere Metsaühistu liikmed on maaomanikud, kes
on ühistu asutanud 1992.
aasta detsembris ja hoiavad seda käigus oma metsa majandamiseks vajalike
tegevuste jaoks. Ühistu on
olemas liikmete jaoks, mitte
liikmed ühistu jaoks. Üle 20
aasta on ühistu tegutsenud
pidevalt, ehkki aeglaselt
kasvades. Otsuseid metsa
majandamiseks langetab
metsaomanik, ühistu saab
ainult nõu anda nii raiemahu
kui ka muudes metsanduslikes küsimustes. Sel talvel on
puidu hinnad viletsad, kuid
tundub, et see ei sega raieotsuseid langetamast. Parema
tuleviku huvides oleks vaja
metsanduslike otsuste tegemisel järgida säästliku
metsanduse põhimõtteid.
Esimene ja kõige tähtsam
säästliku metsanduse põhimõte
on raiemahu seadmine vastavusse metsa juurdekasvuga.
On selge, et ei saa raiuda seda,
mida pole olemas või mis
on juba raiutud, seega tuleb
olemasoleva metsa raiemaht
jaotada ajaliselt ühtlaselt. Kui
lõigata kogu mets ühe aastaga,
mis võib sealjuures seadustega
kooskõlas olla, siis 30-40 aasta
jooksul pole selles kohas midagi
teha. Lääne-Viru tingimustes
võib pärast lageraiet järgmist
raieaega suure tõenäosusega mitte tullagi, sest mets ei
uuene ise piisavalt. Metsandusringkonnas püsib endiselt
seisukoht, et „mets uueneb ise“.
Selline suhtumine suurendab
maakonnas metsamaa pinda,
kus kasvab majanduslikult väärtusetu võsa. See on seega kasutu maa igas mõttes, võrreldes
maa võimaliku potentsiaaliga.
Võsametsad sobivad ainult
hakkepuidu tootmiseks, kuid
tulem sellest on rahuloluks liiga
väike. Maakonnas on allakirjutanu arvates ligi 10000 ha head
erametsamaad, mille kasulikkus
ühiskonnale on üpris väike.
Need tuhanded hektarid paari
aastakümne jooksul lagedaks
raiutud metsamaad kasvatavad
enamasti umbes 300 looduslikku kaske hektaril (uuenenuks
arvestamisel on vaja vähemalt
1500) ja suurel hulgal igat liiki
põõsaid. Metsandusringkondades on metsanduse puudused
enamasti teada, kuid kahjuks
puudub tõsine soov teha midagi
olukorra parandamiseks. Aastatega on tänu maaomanike tehtud investeeringutele väärtuslik
metsauuendus siiski kasvanud,
kuid ikkagi jäetakse igal aastal
sadu hektareid „ise uuenema“.
Rakvere Metsaühistu liikmetest metsakasvatajad istutasid
2015 aastal 127 ha metsakultuure, sh kuuseistikuid 230200 tk
118 hektarile, 13000 mändi 4,2
hektarile ja 4900 kaske 2,9 hektarile . 2014. aasta vastavad näitajad olid 158,7 ha metsa (mis
on läbi aegade parim aasta),
sealhulgas 277600 kuuseistikut
147,3 hektarile ja 14100 kaske
7,4 hektarile. Viimase 10 aastaga on metsakasvatajad rajanud
vähemalt 710 ha metsakultuure,

Tänu sadamale ja terminaalidele on Kundast saanud ka puiFoto internetist
dulinn.

mis teeb Lääne-Virumaast selle
näitajaga parima maakonna
Eestis. Parimad on Vinni valla
metsakasvatajad, kes on rajanud vallas 198 ha metsa. Metsa
istutamine tundub olevat majanduslikult mõttetu tegevus,
kuid näitab samas, kui palju
maaomanikud näevad oma tulevikku seoses riigiga. Tulevik ei
ole juhuslik, kui selle eest hoolt
kanda. 2016. aasta plaanide
kohaselt soovivad metsakasvatajad rajada ca 130 ha metsa
peamiselt kuusekultuuridena.
Maaomaniku perekonna
rahavajaduse vaos hoidmine
ja metsa tuleviku eest hoolitsemine on säästliku metsamajanduse kaks peamist tingimust.
Need ja lisaks kõigi riigis kehtivate seaduste täitmine metsamajanduses on eeldused, mida
on vaja, et täita rahvusvahelise
metsamajanduse sertifikaadi
FSC nõudeid. Rakvere Metsaühistu sai 12. detsembril
2014 FSC rühmasertifikaadi,
millega ühistu liikmed saavad
liituda. Ühe aastaga on sertifikaadi võtnud 26 inimest 875 ha
metsamaaga. Reeglina teevad
sertifitseeritud metsas tööd
Rakvere Metsaühistu spetsialistid, maaomanikul endal pole
muret nõuete täitmisega. 2015.
aastal läks Rakvere Metsaühistu
kaudu üle 7000 tm FSC sertifitseeritud puitu. FSC nõuded
loodushoiule on karmimad,
kui PEFC nõuded, mis on
teine meil levinud metsanduse
sertifitseerimise süsteem. Samuti suhtub PEFC lõdvemalt
säästliku raiemahu järgimisse
ja metsauuenduse kvaliteeti.
Hea näide tehtud töödest FSC
nõuete kohaselt on Sõmeru vallale kuuluval Kasevälja maaüksusel Näpi bussipeatuse juures
raudteeviadukti ligiduses. Raie
on seal teostatud eelmisel talvel
ja kevadel on peale istutatud
4900 kase-, männi-, kuuse- ja
lehiseistikut, mida on sügisel
juba hooldatud. Raie käigus
on säilitatud kõik männid,
sipelgapesad ja tee äärde on
jäetud sarapuupõõsastest puhverala. Metsatöödel on välditud
maapinna ja teede kahjustamist,
kokku on lepitud naabritega.
Metsa raieõiguse müügiks korraldas Sõmeru vald oksjoni,
millel hoolimata rangematest
nõuetest tegi parima pakkumise
Rakvere Metsaühistu.
Viimastel aastatel on saanud
hoo sisse metsa raieõiguse
müük internetioksjonitel. Loo-

tus saada metsa eest parimat
hinda pole niimoodi siiski alati
põhjendatud. Selleks sobivat
metsa pole eriti palju. Oksjonile
ei saa panna ilma looduslike
piirideta metsaeraldusi, ei sobi
harvendusraied, sanitaarraied
ja turberaied. Kui raiele minev
mets on osa samasugusest
metsast, siis on arusaadav raiuja
soov teha lank suuremaks,
kui tegelikult kokku lepitud.
Langi piiri nihutamine 10 m
väljapoole võib tähendada 10
% suuremat raiemahtu. Samuti
on kerge raiuda harvendus- või
turberaiel välja mitte 25 %, vaid
50 % metsa tagavarast. Raske
on pärast raiet metsavarujat
lõhutud teede ja raiejäätmetega
risustatud langi maapinna eest
vastutusele võtta. Pärast sellist
raiet võib väärtuslik metsauuendus peaaegu võimatuks
osutuda. Metsalanki oksjonile
pannes loodab maaomanik saada parimat hinda, ehk siis kas
või veidike pettes ostjalt endale
kasulik tehing välja kaubelda,
kuid on selge, et ostja ei soovi
mingil juhul endale kahju teha.
Tavaliselt sisaldab „parim hind
metsa eest“ võimalust kuskil
müüjat alt vedada. Enamasti ei
saa metsa müüja sellest aru ka
aastaid pärast müügiprotsessi.
Nimetatud asjaolude tõttu ei
soovita Rakvere Metsaühistu korraldada kasvava metsa
raieõiguse müüki. Samuti pole
metsamaa ostjatel Rakvere
Metsaühistuga suurt midagi
peale hakata. On selge, et iga
müüdud metsamaa tükk satub
varem või hiljem välismaalaste
kätte ja seega varsti pole eestlane enam oma riigis peremees.
Metsaühistu ülesandeks on
tagada liikmele parim hind
tema metsa eest. Parimat saab
tagada, korraldades metsa raiet
parimal viisil ja müües puitu
vastavalt kvaliteedile parimate
saadaolevate hindadega. Maakonnas ei kuulu metsaühistu
metsandusturul suurte tegijate
hulka, kuid oma olemasoluga
mõjutab ühistu turuhinda ka
teistes metsatehingutes. Metsa
hinna arvutamine on arusaadavalt ebatäpne, kuid erinevate
hinnapakkumiste võrdluses
on kõik metsa ostjad sunnitud
arvestama metsandusturuga.
Rakvere Metsaühistuga saab
kontakti võtta internetiaadressil
www.rmy.ee, või siis telefonil
32 27 845 tööpäevadel kella
9- 15. Meie aadress on Kunderi
6, Rakvere.
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Slaavi ühingu Läte meister-klassid jätkavad vanu käsitöötraditsioone.
Foto ühingu Läte arhiivist

Kallid sõbrad!
Olete oodatud 27. veebruaril loometubadesse, kus
valmistatakse vene traditsioonilisi sõrmnukke ja tervisekotikesi.
12:00 kuni 13:00 - nukk
Jänes sõrme otsas (lastele)
13:00 kuni 15:00 - tervisekotike (täiskasvanutele).
Kohtume Kundas Mäe tn
11 (vasak tiib, slaavi ühingu
Läte ruumides).
Loometuba juhib Marina
Datskovskaja.

Õppetasu on lastele 2 eurot
ja 7 eurot täiskasvanutele. Materjali hind on õppuse tasu sees.
Tervisekotikese sisu – sool
ja ravimtaimed tuleb endal
kaasa võtta.
Eelregistreerimine kuni
25.02.2016.
Loometeg evus toimub
koostöös slaavi ühinguga Läte
ja rahvuste ühendusega Lüüra.
Küsimused ja eelinfo: tel
58100069 või e-post: marinadatskovskaja@gmail.com

TEATED

30. jaanuaril toimus Kunda linna klubis pidulik vastuvõtt 2015. aastal sündinud uutele Kunda linnakodanikele ja nende vanematele. Lastele kingiti mälestuseks nimeline hõbelusikas ja raamat “Pisike puu”.
Foto Reti Kokk

SPORT

Uus algus kõige noorematel
www.hot.ee/s/sportkunda

Korvpalli makrofestivali
Kunda etapp oli meie meeskonna jaoks hooaja avalöögiks.
Reeglid on natuke erinevad
tavapärasest, sest mängitakse
6 5-minutilist “jooksva ajaga”
perioodi, vahetada saab vaheaegadel ja siis võib ka treener
õpetust jagada. Vabaviskeid
mängu ajal ei ole. Kui viga
tehti viskel ja pall ei tabanud,
antakse ikkagi 1 punkt, kui

Teisipäeval, 29. märtsil 2016 kell 19
Kunda linna klubis
Vana Baskini Teatri etendus
ÕNNENUMBRID
Lavastaja: Eero Spriit
Mängivad: Helgi Sallo, Raivo Rüütel, Katrin Valkna,
Madis Milling, Merilin Kirbits, Rauno Kaibiainen,
Mihkel Tikerpalu.

Hambaravi kabinet teatab:
Kunda hambaravikabineti (Ehitajate 8)
vastuvõtt 2016 a.
Esmaspäev 10.00-16.00 dr. Reelika Filippov
Kolmapäev 14.00- 19.00 dr. Reelika Filippov
Neljapäev 10.00-16.00 dr. Reelika Filippov
Reede 10.00-16.00 dr. Reelika Filippov
Registreerimine tel.: 325 5369.

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

sooritatud vabaviskeid. Jälle liidetakse tabavad pallid punktidena skoorile ning võitja peaks
olema selgunud... Viigi korral
lastakse visata veel üks minut.
Oli päris huvitav, saime kolm
kindlat võitu, aga... väga eufooriasse ei maksa sellest sattuda!
Järgmisel mõõduvõtul oleme
vastamisi tugevamate rivaalidega. Eks aprillis siis näis...
Selles liigas on kõikidel klubidel
kohustus kaasata omapoolselt
kohtunikke. Tänusõnad teile,
Siim, Karl-Joosep, Raul, Ivar

ja Denis, suure abi eest!
Mängud U-11 grupis:
sPORTKUNDA - T.Soku
KK II 66:38
sPORTKUNDA - Märjamaa SK 91:18
sPORTKUNDA - KK
HITO 78:47
Kolme mängu punktid
kokku (ilma lisaharjutusteta): Henry - 40, Kert - 35,
Kaspar - 30, Madis -27, Daniil
- 20, Kaarel-Gustav - 11,
Margo - 8, Eric – 6.

Võistlusel „Osavam korvpallur“ saime III koha
www.hot.ee/s/sportkunda/

29. jaanuaril 2016 Eesti Koolispordi Liidu „Osavaima
korvpalluri” võistlustel Jüris
takistas võistkondlikku edu-

Piletid eelmüügis Kunda noortemajas (Koidu 13)
E,T,N,R kell 13-20, K kell 15-20
Tavapilet 14.-, sooduspilet 12.Info tel. 3221666

tabas, siis lisapunkt. Tagasimängu ei ole, rünnakuaega ei
piirata ning mängitakse neli
nelja, mitte viis viie vastu. Mäng
algab “Osavaima korvpalluri”
harjutusega “Süstik”, mille
jooksul saab 12 korda põrgatuselt sammudelt peale visata.
Iga tabamus annab punkti ja
kiirem meeskond saab lisaks
veel kaks. Seega maksimaalselt
14. Sellelt seisult alustatakse
„päris” mänguga. Pärast lõpuvilet järgneb harjutus „Tuld”,
mis tähendab minuti jooksul

kust haiguste ja olümpiaadide laine.
Individuaalselt võime uhkust tunda Tauri Tomsoni üle,
kes vanemas vanuserühmas
tuli kolmandale kohale.

Väljavõtte võistluse protokollist.
Kunda võistlejate kohad:
Vanemad:
III Tauri Tomson
35. Marcos Odar

48. Patric Eespere
49. Arseni Mihnovitš
Nooremad:
31. Risto Kevin Sprenk
32. Rauno Saar
35. David Olenevitš

Lugejate lemmikud 2015
Mervi Lilleoja

Meie raamatukogus olid eelmisel aastal kõige populaarsemad kodumaiste autorite
raamatud. Noorte seas on
endiselt enimloetud ulmekirjandus, kuid hinnatakse
ka raamatuid, kus lahatakse
raskemaid teemasid. Lastekirjanduses oli eelmisel
aastal enimloetud kirjanik
Martin Widmark oma erinevate detektiivilugudega,
mis on laste seas äärmisel
populaarseteks osutunud.
Loetumate sekka mahub ka
Andrus Kivirähki „Karneval
ja kartulisalat“ ning Kristiina
Kassi „Peeter ja mina“. Jätkuvalt on mudilaste seas populaarne „Laura lood“, autoriks
Aline de Petigny.
Eestikeelsete raamatute
TOP 5:
Vahur Kersna „Ei jäta elamata“

Erik Tohvri „Veel on aega“
Lea Jaanimaa „Tagurpidi
valed“
Sarah Morgan „Aisakellad
lumes“
Adena Sepp „Langevate
tähtede serenaad“
Venekeelsete raamatute lugeja eelistab vene kirjandust
väliskirjandusele.
Vene keelsete raamatute
TOP 5:
Литвинова, Анна
Витальевна „Семейное
проклятие“
Остальский, Андрей
„Английская тайна“
Михалкова, Елена
Ивановна „Пари с морским
дьяволом“
Литвинова, Анна
Витальевна „Ныряльщица
за жемчугом“
Леонов, Николай
Иванович „Люкс с видом
на кладбище“
Noortekirjanduse TOP 5:

Lauren Oliver „Deliirium“
Ally Condie „Määratud“
Zoe Sugg „Tüdruk online“
John Green „Süü on tähtedel“
Kiera Cass „ Eliit“
Kui mõni neist headest
raamatutest veel lugemata,
siis tulge küsige raamatukoguhoidjalt või broneerige soovitu
lugejaportaalis www.lugeja.ee!
Tahaksime linnarahvale
meenutada meie poolt pakutavaid teenuseid. Meie juures
on võimalik väikese tasu eest
printida, skaneerida või teha
koopiaid. Lisaks kutsume
oma lugejaid kasutama meie
koduteenindust. Teenus on
mõeldud inimestele, kes tervislikel põhjustel, ka ajutiselt,
ei saa ise meie raamatukogu
külastada. Raamatukoguhoidja toob eelnevalt kokkulepitud ajal soovitud raamatud
koju ja võtab kaasa juba läbi
loetud kirjanduse. Soovijatel

palume ühendust võtta telefonil 32 21 824. Teenus on
tasuta.
Selleks, et pakkuda oma
lugejatele paremat teenindust, huvipakkuvaid üritusi
ja koolitusi, korraldab Kunda Linnaraamatukogu 15.
veebruarist kuni 31. märtsini
rahuloluküsitluse. Ankeedi
saab täita raamatukogus või
siis internetis, külastades
meie kodulehekülge ja valides sealt sobiva keele. Ootame väga teie ettepanekuid ja
arvamusi!
Me oleme avatud E, T, N
ja R 10.00–18.00, kolmapäeviti 11.00–19.00, laupäeviti
10.00–15.00. Igal kuu viimasel
tööpäeval on meil sisetööpäev,
siis oleme lugejate jaoks suletud. Iga kuu esimesel tööpäeval on võimalik kauemaks
kätte jäänud teavikuid tuua
tagasi viivisevabalt.
Nägemiseni raamatukogus!

