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Kas sinu kodu
andmed ehitusregistris on õiged?

Mänguväljakud
remonditud!

Igal hoonel ja ehitisel peavad olema ehitusregistris õiged andmed.
Aeg-ajalt tuleb omanikul teha erinevaid tehinguid või muudatusi
hoonega ja võib juhtuda, et esialgu lihtsana tunduv samm võtab
oodatust kauem aega ja ka raha.
„Ehitusregistri andmed on olulisemaks tingimuseks projekti koostamisel,“ selgitab Kunda linnavalitsuse
ehitusnõunik. Ehitusnõuniku sõnul
on kõige õigem, kui inimesed ise
kontrolliks oma hoonete ja ehitiste
andmeid ehitusregistrist ja puuduste
avastamisel esitaks linnavalitsusele
„Andmete esitamise teatise”. Andmed peavad olema dokumentaalselt
tõendatud (nt vana ehitusprojekt).
„Andmete esitamise teatise” vorm
on saadaval https://www.mkm.ee/
et/ehitisregister.
Muude küsimuste puhul pöörduge ehitusnõuniku vastuvõtule või helistage +372 325 5968.

Kundas käivitus
venekeelne
vanemlusprogramm
„Imelised aastad“
www.kunda.ee

On loomulik, et lapse kasvatamine on vahel raske. Aga on võimalik õppida olema hea lapsevanem,
arendades oma oskusi lapsevanemana, ja tunda ennast tänu
õpitule kindlamalt.
Osaledes vanemlusprogrammis,
omandate uued teadmised ja lähenemised laste kasvatamisele, paranevad
vanemlikud oskused ja väheneb
stress. Vanemlusprogrammis läbivad
lapsevanemad olulised teemad:
• Kuidas arendada last läbi mängu.
• Kuidas motiveerida ja kiita last.
• Kuidas arendada lapse empaatiavõimet.
• Kuidas kehtestada reegleid ja
piire.
• Kuidas lahendada konflikte.
• Kuidas toime tulla stressiga.

Raamatukogupäevad toovad
mitu kohtumist
Meie Kodu

Iga-aastaste raamatukogupäevade
raames korraldab Kunda linnaraamatukogu mitu huvitavat kohtumist.
26. oktoobril kell 17 esitleb meie
kohalik kirjanik Hinge Kaljund
oma raamatut „Ajaratta rehvi peal“.
20. oktoobril, rahvusvahelisel ettelugemise päeval tulevad raamatukokku
pisemad ja suuremad lasteaiast kuulama huvitavaid lugusid põnevatest
raamatutest. Järgmisel päeval läheb
raamatukogutöötaja külla hooldekodu elanikele, et lugeda ette mõned
kirjalood.

Sirje Liiskmaa,
heakorranõunik

Ühisgümnaasiumi uus huvijuht on Katre Saar.

Foto erakogust

Tere tulemast,
uued koolitöötajad!
Linnaleht esitas Kunda ühisgümnaasiumi kolmele uuele
töötajale kolm küsimust.
1. Kust Sa tuled, uus pedagoog?
Miks oled just kooliinimene? Maailmas on palju teisi ameteid.
2. Miks just Kunda? Eestis on
palju teisi koole.
3. Küsi endalt üks küsimus ja siis
vasta. Valik on sinu!

Katre Saar, huvijuht

Tulen Viljandimaalt, kus olen
sündinud, kasvanud ja õppinud.
Õpetaja veel ei ole, aga ametinimetus on huvijuht ja selle ameti olen
valinud, sest mulle meeldib toimetada, koordineerida ja korraldada.
Lääne-Virumaale Kundasse
tegin valiku seepärast, et ajutiselt
vabanes sobiv ametikoht ning olen
koolitööst juba mitu aastat unistanud. Pole ka saladus, et kardinaal-

seid suunamuudatusi elus tehakse
ikka armastuse pärast.
Kuidas Kundas meeldib? Nii on
päris mitmed minult küsinud. Mulle
meeldib! Linn on piisavalt suur, et
oleks, kus käia. Ning piisavalt väike,
et need käimised saaks tehtud rattaga.

Jane Rätsep, inglise keele
õpetaja

Tulen Rakverest, kus tegin paar
aastat kultuuri- ja noorsootööd.
Hariduselt olen õpetaja. Nüüd
olen siis ringiga taas koolis. Ju siis
oli midagi kutsuvat (töö lastega).
Õpetaja töö kohta sobibki minu
meelest paremini sõna elukutse,
sõna amet asemel.
Kunda kool seepärast, et veedan palju aega oma igapäevaelus
maakodus Rutjal, mis on Kundale
küllaltki lähedal.
Millist rolli mängib kool koha-

likus kogukonnas? Kool on koht,
kus on võimalik kogukonda rikastav koostöö (nii hariduslikus kui
kultuurilises võtmes). Vanasõnagi
ütleb: „On tarvis tervet küla, et üks
laps suureks kasvatada.“

Maiken Kukor,
matemaatikaõpetaja

Tulin pärast kolme aastat Tamsalu gümnaasiumis tagasi oma kodukooli. Olen õpetaja, sest küllap
vist olen osav hea mulje jätja.
Kunda on mu kodulinn. Käisin
siin 12 aastat koolis ja 7 aastat
muusikakoolis. Minu esimesed
eeskujud elavad siin. See on minu
kodu. Armastan seda, et iga kord,
kui poes käin, kohtan kedagi, kes
küsib, kuidas mul läheb.
Miks mulle meeldib koolis?
Mulle meeldib koolis, sest iga päev
on täis üllatusi.

Ühisgümnaasiumi õpetaja
Tiiu Jalakas pälvis elutöö preemia
27. septembril toimus aasta õpetaja auhinnagala, kus pälvisid
kiituse ja tänu Lääne-Virumaa
parimad haridusellu panustajad.
Maavalitsuse komisjonile esitati
kokku 73 nominenti, kellest kõik
ka tunnustuse said.
Elutöö auhinna laureaate oli 11,
igaüks neist muljet avaldava staaži ja
olulise panusega haridusellu. Välja
anti kaks preemiat, ühe neist pälvis
Kunda ühisgümnaasiumi eesti keele
ja kirjanduse õpetaja Tiiu Jalakas.
Tiiu Jalakas nõustus vastama linnalehe toimetuse mõnele küsimusele.
Kui Teie ei oleks pühendanud
elu õpetajaametile, siis millises
valdkonnas oleksite nüüd saanud
elutööpreemia? Miks valisite õpetajaameti?
Koolipõlves kaalusin, kas õppida lastearstiks või õpetajaks. Võitis
huvi eesti keele ja kirjanduse vastu.
Armastasin väga lugeda, elasin
raamatute lummuses. Valiku te-

Rakvere Targa Maja tseremooniale olid kutsutud Kunda ühisgümnaasiumist
Ülle Juuse-Tumak, Kristi Aron, Tiiu Jalakas ja Maiken Kukor. Osales ka
linnavolikogu esimees Janek Puusepp.
Foto Maavalitsuse haridusosakond, Meelis Meilbaum (VT)

gemisel oli oma osa ka põhikooli
ja keskkooli toredatel eesti keele
õpetajatel.
Meenub Tammsaare mõte, et
„ühtedel on tegemise rõõm, teistel

saamise rõõm...“. Töö õpetajana
on pakkunud mulle kuhjaga avastamis- ja tegemisrõõmu, ei oska ega
tahagi end kellekski teiseks mõelda.
Järgneb lk 2

Kunda linnas remonditi ja uuendati 2016. aastal mänguväljakuid
kokku 35 000 euro eest.
Selle raha eest võiks rajada ühe
uue korralikuma mänguväljaku mitmete atraktsioonidega, aga seadsime
eesmärgiks vähese rahaga võimalikult rohkem ära teha.
Tänaseks on ring täis ja aeg kokkuvõtteid teha. Suurematest töödest
alljärgnevalt.
Tööd algasid kevadel varakult
rannas: korrastati mänguvahendite
ümbrus ja pallimängudeks mõeldud
platsid. Randa paigaldati lisaks uus
ronila.
Uuendused ja parandused tehti
nii Kunda linna lasteaia Kelluke
mänguväljakutel kui ka linna üldkasutuses olevatel mängu- ja spordialadel ning supelrannas - välja vahetati kulunud detailid ja värskendati
mänguvahendite välimust. Lasteaia
kiiged said uued turvanõuetele vastavad istmed (remonttöid teostas
Tommi Play OÜ); kõrvaldatud on
ohtlikud mänguvahendid (lasteaias
kaks linnakut, linnas üks ronila); Aia
tn männikus paiknenud amortiseerunud mänguväljak on likvideeritud
täielikult ja paigaldatud uus kompleks (ronimislinnak koos liumäe
ja kiigega, liivakast ning istepink);
Koidu tn korvpalliväljakule on paigaldatud uued lauad koos rõngaste
ja võrkudega; Kodu 81 mängualale
on paigaldatud uus ronila.
Uute mänguvahendite valik sai
tehtud, arvestades nii hinda kui ka
nende sobivust linnaruumi ning
funktsionaalsust. Kokku paigaldati
Kundasse viis uut linnakut (ronilat).
Rõõmustab, et liumäega linnakud
on nüüd nii rannas kui ka lasteaia
väikelaste alal, et Aia tn männikus
on jälle uus linnak.
Täname kõiki, kes tööde teokssaamisele kaasa aitasid. Kõrvaldatavate mänguvahendite mahavõtmisel
ning turvaalade ettevalmistamisel on
tööd teinud nii linna Majanduskeskus kui ka OÜ Ojassaar. Uued linnakud randa, lasteaeda ja Aia tn on
paigaldanud KSIL Eesti OÜ. Muud
mänguvahendid on paigaldanud
Tommi Play OÜ. Varakevadel paigaldas TipTipTap OÜ keskväljakule
uued vedrukiiged.
Head mängulusti kõigile väikestele ja suurtele mängualade
kasutajatele!

Tähelepanu,
linnalehe
lugejad!
Koostöös Kunda linnalehe Meie
Kodu toimetusega ja AS-ga Kunda
Nordic Tsement jõuab novembris
linnalehe lugejateni ka järjekordne
KNT infoleht „Tsemendiwabrik“.
Infoleht pannakse kogu linnalehe
tiraažile (1500 eks) vahele.
Toimetus
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Kaido Veski: etendus Kunda
mõisas oli edukas
loomeettevõtluse projekt
Samuel Golomb

Ettevõtlusnädalal korraldati uues
Rakvere Teatrikinos loomeettevõtluse konverents, kus Kunda linnapea
Kaido Veski analüüsis Lääne-Viru
maakonna loomeettevõtluse projekte. Veski ettekanne puudutas suures
osas Virumaa Rahvaülikooli Seltsi
suvelavastust “Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“. Kogu ettevõtmist
võib lugeda edukaks loomeettevõtluse projektiks.
Veski tuletas meelde, et etenduse
valmimine kestis üle 2,5 aasta. Enne
proove ja otseselt etendusega seotud
küsimuste lahendamist toimusid asjatundjatega mitmed arutelud etenduse
kontseptsiooni üle.
Loomingulise ettevõtluse märgid
selle projekti juures ilmnesid samal ajal,
kui idee sündis. Just siis algas ka aktiivne
teavituskampaania ja pääsmete müük.
Ettevõtjatele pakuti võimalust osta
piletid oma töötajate jaoks.
Etenduse valmimisele aitas kaasa ligi
sada inimest, laval oli üle 80 harrastusnäitleja, laulu- ja tantsuinimese. Nende
panus etenduse valmimisse, aktiivsed
lavaproovid ja näitlejameisterlikkuse
õpe kaalub üles nn nähtavad statistilised
näitajad – nelja etendust tuli Kunda
mõisa vaatama üle 1300 inimese.
Kaido Veski tõi oma sõnavõtus
esile ka isikliku kogemuse. Ta sai olla
etenduse valmimise juures lausa kolmes rollis: harrastusnäitleja, kohaliku
omavalitsuse juhi ja kogukonnaga seotud inimesena. Läks vaja ka ülikoolis
omandatud IT-ala pedagoogi teadmisi.
Etenduse eelarve oli 30 tuhat eurot,

Kaido Veski konverentsil.

Foto Samuel Golomb

mis on Eesti oludes harrastusteatrite
vaieldamatu rekord. Ja projekt õnnestus 100%.
Lääne-Virumaal on head eeldused loomeettevõtluse arendamiseks.
Virumaa Rahvaülikooli Seltsi suvelavastus pole ainus näide. Maakonnas
on loometegevuseks rajatud vastavad
hooned, meil on hea keskkond, ideedest pole samuti puudust. Millest
tunneme puudust? Peab tunnistama,
et loomeettevõtlust pidurdab madal
kodanikuaktiivsus, vajaka jääb haridustasemest. Projektide koostajad ei tea,
kuidas korraldada rahastust.
Kaido Veski oli palutud osalema
ka konverentsi arutelule „Mida saab
maakonnas loomeettevõtja heaks
lähitulevikus teha?“. Ümarlauas vestlesid koos Kaido Veskiga Eva Leemet
(projekt Loov Eesti), Kaarel Lehsalu
(Viljandi arenduskeskus) ja Maarja
Pehk (projekt Buildit).

AS Kunda Nordic Tsement
korraldas töötajatele
ohutuspäeva
KNT teade

26. septembril pidas Kunda Nordic
Tsement ohutuspäeva, kus ettevõtte töötajad said kuulata ettekandeid tsemenditööstuses varitsevate
ohtude ning tööõnnetuste vältimise
kohta.
Rasketööstusettevõttes töötamisel
on palju riske ja ohte. Seetõttu on väga
oluline, et kõikidel ettevõtte töötajatel
oleks vajalikud teadmised ja teadlikkus
ettevõtte tegevusega kaasnevatest riskidest ja ohtudest ning sellest, kuidas
õnnetusi vältida. Samuti on tähtis
ohutu käitumiskultuuri arendamine, et
alati tehtaks tööd ohutult ega võetaks
kontrollimata riske.
Ohutuspäeva korraldatakse tööohutusnädala raames Kunda Nordic
Tsemendis ja terves HeidelergCementi kontsernis juba seitsmendat korda
ning sel aastal keskenduti sellistele
teemadele, nagu masinaohutus, töötamine kõrgustes ning voolu all olevate
seadmete isoleerimine. Samuti räägiti

töötamisest suletud ja raskesti juurdepääsetavates ruumides ning tutvustati
ettevõttes kehtivat isikukaitsevahendite uut juhendit.
„Me hoolime endast ja teistest. Seetõttu on töötervishoid ja -ohutus Kunda
Nordic Tsemendis esmatähtis. Tööohutuses keskendume kolmele peamisele
valdkonnale: teadmised, oskused ning
töökeskkond ja -kultuur. Nende kõikide
arengusse aja ja vahendite panustamine
on osa meie igapäevasest tööst,“ sõnas
ASi Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Einstein.
Tööohutuskultuuri tugevdamiseks on Kunda Nordic Tsemendis
viimastel aastatel tarvitusele võetud
mitmesuguseid meetmeid ja kehtestatud reegleid. Nende hulka kuuluvad
näiteks ohutusteemalised vestlused,
tehase liiklusplaan, ohutu töö analüüs,
tähelepanu pööramine alltöövõtjate
ohutusele. Tänase seisuga on Kunda
Nordic Tsement suutnud töötada
ilma kaotatud tööpäevade õnnetusteta
1483 päeva, s.o rohkem kui neli aastat.

LINNAVOLIKOGU
Linnavolikogu 16. septembri istungil otsustati (väljavõte protokollist
nr 8):
* võtta vastu eelnõu „Jaamajõe
maaüksuse detailplaneeringu algatamine“,
* võtta vastu eelnõu “Võidu tn
10 katastriüksusele hoonestusõiguse
seadmine“,

* võtta vastu eelnõu “Omafinantseeringu tasumise garanteerimine“,
* võtta vastu eelnõu „Linnavolikogu esindaja valimine Vabariigi Presidendi valimiskogusse“ ja nimetada
esindajaks Arvo Kullamaa.
Istungi protokolliga on võimalik
tutvuda Kunda linnavalitsuse dokumendiregistris www.kunda.ee.

Kellukese lapsed ja loodus
Heli, Kiisude rühma õpetaja

Mihklipäeva hommikul said
Kunda lasteaia lapsed järgmise kirja: “Teile kirjutab
Sügismemm kaugest külast.
Ma palun teie abi!”
Mul oli soov tulla teie juurde
Kellukese lasteaeda, et korraldada seal mihklipäeva laat. Asusin
oma suurte aiasaaduste kottide ja
kastidega läbi metsa teie juurde
teele. Metsas seigeldes kaotasin
osa kotte ja õige teesuuna ära
ja õigeaegsest laada korraldamisest ei tulnud midagi välja.
Siis tuli mulle appi Metsavana
ja juhatas mind koju tagasi. Samas tuli Metsavanal hea mõte,
kuidas nurjunud mihklipäev
teisiti meeldejäävaks teha. Kodus palus Metsavana mul teile
kiri kirjutada ja teid kaotatud
aiasaaduste kaste-kotte otsima Õuesõpet on Kellukeses juba mitmel aastal oluliseks peetud. Foto lasteaia arhiivist
kutsuda. Teie, lapsed, pidite lasteaia lähedal olevat metsa hästi
tundma, teil ei ole karta metsas ära riv tegevuspäev. Seekord otsustasid „Kiri lumevaibal“. KIK finantseeeksida. Metsavana on teid seal tihti kõige väiksemad mudilased veel rib lasteaialaste keskkonnateemalisi
näinud loodust uurimas. Ise lubas turvalisuse huvides lasteaia lähedusse väljasõite 920 euroga. Õppeaasta
ta kaotatud aiasaaduste eest hoolt jääda, aga järgmisel korral lubasid ka jooksul on ees ootamas veel palju
kanda ja neid sobivates peidukohta- nemad julgelt kaasa lüüa.
huvitavaid tegemisi looduses.
des hoida. Ja et te teel ära ei eksiks,
Tavapärasest teistmoodi korraldaTänan Kunda linna heakorra
tähistas ta teeraja looduses leiduvast tud laste hommikupooliku põhjuseks eest vastutavaid inimesi, kes aitasid
materjalist nooltega. Olge tähelepa- on lähtumine selle õppeaasta ooda- lasteaia loodusraja nõgesevabaks
nelikud neid märkama! Jätke nooled tavatest tulemustest, et laps tunneks saada! Kolleegidele soovin põnevaid
terveks, sest teie järel liikuvad lapsed liikumisest rõõmu ning tunneb ja kordaminekuid looduses!
tahavad ka ohutult lasteaeda tagasi väärtustab loodust. Õuesõpet on
jõuda. Peidukohad on tähistatud Kellukese pere juba mitmel aastal Lasteaia pere tänab!
pihlakamarjakeedega. Metsast võtke oluliseks pidanud ja võimalusel ikka
Lasteaia pere tänab Aarne ja Kaja
endaga kaasa ainult oma rühma mär- õues ja looduses õppetegevusi või Seenet oma õunasaagi jagamise eest.
giga kotid-kastid. Leitud aiasaadustest üritusi läbi viinud. Laste loodusalase Lastele jätkub õunu kogu sügiseks.
valmistage lasteaias maitsev toit.
Täname ka FIE Liidia Buhhovat
silmaringi rikastamiseks esitati ka
Sarnaseid lugusid, et keegi tore projektitaotlus Keskkonnainves- lastele liivakastimänguasjade kinkitegelane kutsub lapsi loodust uurima teeringute Keskusele (KIK). KIKi mise eest.
ja pakub tegevust, mis toidab laste positiivse otsuse põhjal saavad selle
Suur tänu kõigile lapsevanematele,
loodushuvi ja keskkonnahoidlikku õppeaasta sügis- ja talveperioodil kes osalesid heategevuslikul kirbuturul
mõtteviisi, juhtub lasteaias tihti. Nii lasteaia Kiisude ja Krõllide rühma nii pakkujate kui ka ostjatena. Lasteaia
sai alguse traditsioonilise mihklipäeva lapsed osaleda Sagadi looduskooli muusika- ja spordivahendite soetamilaada asemel loodusrajal loodust uu- õppeprogrammides „Sõber puu“ ja seks koguti 260 eurot.

Ühisgümnaasiumi õpetaja Tiiu Jalakas...
Algus lk 1

Kindlasti on Kunda Teie jaoks
magnet. Millised on selle mageneti
jõud? Mis hoiavad Teid siin? Kes
hoiab Teid siin?
Hariduse sain Tartu ülikoolis,
seejärel tulin Kundasse tööle. Tulin
ja jäin. Suurlinna tuled pole mind
kunagi ahvatlenud. Pean Kundat oma
kodulinnaks, siin on minu töö, pere,
sõbrad, tuttavad, kaasteelised. Siin
on kasvanud ja õppinud mu pojad.

Mõtlen Kunda koolist kui oma koolist, kelle maine ja käekäik on mulle
väga olulised. Just Kunda õpilased on
vorminud minust õpetaja. Meenub
palju toredaid noori, keda mul on
õnn õpetada olnud. Rõõm on näha
koolipingis ka oma endiste õpilaste
lapsi. Arvan, et kõik need aastad on
mind Kundas hoidnud eelkõige inimesed: õpilased, keda pole raatsinud
poolele teele jätta, mõistvad ja toetavad lapsevanemad, head kolleegid,

kellega on meeldiv suhelda ja ühist
asja ajada, sõpruskond, kelleta ei oska
elu enam ette kujutadagi, lahked ja
abivalmis naabrid. Mulle ilmselt sobib
elu väikelinnas, kus üksteist teataksetuntakse. Tunnen end siinses kogukonnas koduselt ja turvaliselt. Heade
inimeste toetus on jõudu andnud ka
raskeid hetki üle elada. Hea on teada,
et kuskil on koht, kuhu ma kuulun, ja
inimesed, kellest hoolin.

LINNAVALITSUS
Linnavalitsuse istung 2. septembril
2016 (väljavõte protokollist nr 19).
Otsustati:
* vastu võtta eelnõu „Ragn-Sells
AS-i ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
muutmise taotluse kooskõlastamine“,
* vastu võtta eelnõu „Riigihanke
„Loodushoiutööde korraldamine
Kunda linnapargis I etapp“ korraldamine,
* vastu võtta eelnõu „Ehitusloa
väljastamine Võidu tn 6 hoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks“,
* vastu võtta eelnõu „Kunda Linnavolikogu, Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste 2016. aasta
lisaeelarve alaeelarvete kinnitamine“,
* kooskõlastati kinnistu Võidu 10
hoonestusõiguse seadmise lepingu
projekt ning esiti see vastava otsuse
vastuvõtmiseks volikokku,
* kooskõlastada KÜG direktori

taotlus suurendada õpilaste arvu kooli
kolmes klassis,
* arutelu puiduterminali müra üle
seoses Sadama tee elanike kaebustega; informatsioon võetakse teadmiseks ning toetatakse arutlusel olnud
ettepanekuid, et elanike probleemile
lahendus leida,
* saata volikogule otsustamiseks
„Kunda ajaloo raamatu“ väljaandmise projekt, eelnevalt arutluseks
volikogu komisjonidele,
* toetada lastekaitsespetsialisti
ettepanekut raske puudega laste kooli
transportimisest,
* toetada ettepanekut liisida linnapeale kasutamiseks sõiduk, lähteülesandes  põhjalikult selgitada vajalikud
tingimused (ökonoomsus, tehnilised
parameetrid jm).
Linnavalitsuse istung 16. septembril 2016 (väljavõte protokollist

nr 20).
Otsustati:
* vastu võtta eelnõu „Jõeääre
katastriüksuse detailplaneeringu lähteülesande kinnitamine ja finantseerimise üleandmise lepingu sõlmimine“,
* vastu võtta eelnõu „Koolivaheaegade kehtestamine Kunda Muusikakoolis 2016/2017. õppeaastal“,
* vastu võtta eelnõu „Kunda linna
noorsootöö kvaliteedi hindamise projekti raames enesehindamise läbiviimise komisjoni moodustamine“,
* toetada taotlust pakkuda õpilastele hommikuputru,
* edastada vajalik informatsioon
teede/tänavate remondi ja tänavavalgustusega seotud probleemide osas
linna heakorranõunikule.
Istungite protokollidega on võimalik tutvuda Kunda linnavalitsuse
dokumendiregistris www.kunda.ee.
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HALDUSREFORM

GÜMNAASIUM

Haldusreform – aktuaalne
päevakorraküsimus
Meie Kodu

Gümnaasiumi üritused on alati sisukad ja täis nooruslikku lusti.

Foto Reti Kokk

Positiivne tagasivaade
eelmisele õppeaastale
Siiri Hiiesalu,
Kunda ühisgümnaasiumi õppealajuhataja,
Kaire Rapur, huvijuht

Algus septembrikuu linnalehes.

Huvitegevus
Septembris, nagu ikka, elati uude
kooliaastasse sisse, kuid kooli 10. klassi õpilased pidid kohe 2. septembril
toimunud rebaste ristimisel tõestama,
et nad on tublid uued gümnasistid.
Spordipäev toimus tavalisest hilisemal kuupäeval – üle Eesti tähistati
spordinädalat ühel ajal ning just sel
nädalal olid ka meie koolis erinevad
sportlikud tegevused. Lisaks osalesid
mitmed meie kooli õpilased traditsioonilisel Aaspere-Haljala jooksul.
Tööd alustas uus õpilasesindus, selle
presidendiks sai Nele Karolin Lindlo
9. klassist ning asepresidendiks Kent
Kerner 8. klassist. Septembri lõpus
käisid meil külalised Ukrainast, et
tutvuda meie kooli tegemistega ning
arutada koostöövõimaluste üle. Lisaks
jätkusid hoogsalt ettevalmistused
kooli sünnipäevaks. Kuulutati välja
loodusfotode konkurss. Oktoobris
toimusid traditsiooniliselt õpetajate
päev, kooliaasta esimene projektipäev
ning veerandi lõpus tunnustati tublimaid aktusel. Kooli saal läks remonti,
et see juubelipidustuste ajaks uue
välimuse saaks. Toimus õpilasesinduse
koolitus. November kulges kooli juubelipidustuste lainel: kaunistati maja,
kujundati nostalgiatuba ning uue välimuse saanud saali, pandi kokku pidustuste kavad, valmistati ette esinemised
ja ettekanded. Ettevalmistustel osales
kogu kollektiiv – õpetajad ja õpilased
–, igaühel oli võimalus peo õnnestumiseks oma panus anda. Pidustused
algasid õpilaste pidulike aktustega,
samal õhtul said õpilased ja lapsevanemad vaadata kontsertetendust “Meie
kooli lugu”, millele järgnes ülekooliline suur klassiõhtu. Õpilastele andsid
tunde külalisõpetajad Merike Rihti
Kuuse, Kristjan Klauks, Allar Aron
ja Jana Kütt. 8. klassidele kõneles
Riigikogu liige Vilja Savisaar-Toomast. Reedel toimus aktus kutsetega
külalistele, viidi küünlad lahkunud
õpetajate haudadele, õhtul algasid
spordivõistlused. Juubelipidustuste
kulminatsioon oli laupäeval. Päev
algas spordivõistlustega: kõigil oli
võimalus külastada praegust ja endisi
koolimaju, toimusid kontsertetendus

„Meie kooli lugu”, kõnekoosolek
ning juubelipidu vilistlastele, õpetajatele ja töötajatele. Kooli juubelipidu
võib lugeda igati kordaläinuks – pikk
ettevalmistus ja tihe koostöö aitasid
meil hakkama saada asjaliku ja ilusa
ettevõtmisega.
Novembris avati ka meie koolis
prügi sorteerimise jaam. Projekti
vedas Tea Parts – toimusid erinevad
loengud ning nädala lõpuks oli valmis
ka meie lapsevanema valmistatud
uhke sorteerimisjaam. Novembrikuu
viimaseks sündmuseks oli advendihommik, millega tähistasime rahuliku
advendiaja saabumist.
Detsember oli jõulutoimetuste
kuu. 8. detsembril avati kolmandat
korda jõulukohvik, mida sel aastal
korraldas loovtöö raames Kent Kerner. Abiks olid õpilasesinduse liikmed
ning ettevõtlusõpetuse õpilased. Toimusid muusikakooli jõulukontsert, eri
kooliastmete jõulupeod, mille juurde
kuulusid esinemised, etteasted, mängud ja tantsud.
Jaanuaris oli koolis teatritund, kus
kõigil oli võimalus vaadata kooliteatri
etendusi. Nagu ikka, tähistati TOREvantsi sünnipäeva, oli kallistuste päev,
stiilipäev “Kodune” ning, kuna lumi
oli ka maha tulnud, otsustati ehitada
kooli ette 1000 lumememme. Nii
palju neid kokku ei saanud, sest lumi
hakkas jälle ootamatult kiiresti sulama,
kuid ühel jaanuari pärastlõunal oli
koolimaja ees kokku 689 väiksemat
ja suuremat lumememme.
Veebruaris toimus sõbranädal,
mida korraldas 9. klass. Vastlapäeval
oli terve kool õues – peeti orienteerumismäng Kunda linnas, mida aitasid
lisaks õpetajatele korraldada kohalikud politseinikud. Sel päeval harjutati
koostööd ning kontrolliti üksteise
teadmisi vastlapäevakommetest. Lisaks oli veebruaris sotsiaalainete päev
ning piduliku aktusega tähistasime
Eesti Vabariigi aastapäeva. Reaalainete päeval võeti ette matemaatiline
teatejooks, pranglimine, sudokude
lahendamine, peastarvutamine, valemite kirjutamine.
Märtsi esimesel nädalal viidi koolis
läbi projekt „Prillid popiks”, mille
valmistasid ette ning juhtisid Dmitri
Fjodorov ning Rudolf Botško 11.
klassist. Projekt oli konkursi T.E.I.P.
võidutöö ning erinevate sündmuste
läbiviimiseks saadi rahastus Tervise
Arengu Instituudist. Õpilastele peeti

loenguid, mängiti, käisid külalised
ning õpiti, kuidas oma silmade tervise
eest paremini hoolitseda. 1. korruse
koridori ehib nüüd temaatiline grafiti.
Märtsis leidis emakeeleõpetajate
eestvedamisel aset sisukas ning põnev
emakeelenädal, mis lõppes 14. märtsil
traditsiooniks saanud keelehommikuga. 3. veerand lõppes projektipäeva
ning veerandi lõpuaktustega, mida sel
korral viisid ettevõtluse tunni raames
läbi 8. klassi õpilased. 30. märtsil
toimus koolis õpilaskonverents „Looduses ja tervises on vägi”. Külas olid
põnevad inimesed ning meie ja Haljala
kooli gümnasistid said tutvustada enda
koostatud temaatilisi uurimistöid. Päeva lõpetas ettekandega sõpruslaeva
„Tasuja” meeskond.
Aprillis oli naljapäev, osaleti maakondlikul kooliteatrite päeval Kunda linna klubis. Mitmed ettevõtluse
õpilased osalesid Rakveres toimunud
ideede laadal, kus sel korral viisid meie
õpilased läbi ka taaskasutuse teemalise
töötoa. Koolis korraldati maakondlik
vene keele päev, tüdrukuteõhtu, 12.
klassi lõpukell ning kolmandat aastat
järjest tervisepäev „Jookse südamest!”,
kus sel aastal oli osalejaid üle 200.
Lisaks toimusid sel kuul projekt Prügivahetund ning 10. klass viis edukalt läbi
iga-aastase Playboxi, mida tulid vaatama ka külalised väljastpoolt meie linna.
Maikuu algas iga-aastase kevadkontserdiga, lisaks peeti kantripäev ja
õuesõppe päev, mil iga klass sai tegutseda väljaspool koolimaja. Põhikooli
õpilased käisid külas Aseris, kus osaleti
mereaastale pühendatud sündmusel.
Toimus ka värviline nädal – igal päeval
said meie kooli õpetajad ja õpilased
riietuda vastavatesse värvidesse. 1.
juunil oli iga-aastane matkapäev ning
seekord mindi merekultuuri aastale
kohaselt mere äärde – Kunda randa.
Iga klass ehitas ühe või mitu liivalossi
või -skulptuuri. Päev oli meeleolukas
ja päikesepaisteline ning pärast ehitustööd ootas kõiki soe söök vabas õhus,
mis oli noorte arvates eriti vahva.
Kooliaasta lõpuaktused toimusid 3.
juunil, mil tunnustati taaskord tublimaid ja aktiivsemaid õpilasi.
Lisaks nendele sündmustele toimusid kooliaasta jooksul mitmed tegevused populaarseks saanud tegude
toas. Mängiti lauamänge, korraldati
viktoriine ja filmiõhtuid ning mitmeid
muid ettevõtmisi.
Järgneb

Käesoleva aasta juulis hakkas
kehtima seadus, mille kohaselt
on omavalitsusüksusele seatud
raamistik haldusterritooriumi
suuruse ja elanike arvu osas.
Kunda linn ei vasta kummalegi
tingimusele, seega tuleb valida:
kas liituda naabervaldadega ja
leida parimad võimalikud lahendused elanike jaoks või oodata
sundliitmist 2017. aasta sügisel.
Kunda linna esindajad leidsid, et
parim on siiski otsida juba praegu
parimaid lahendusi ja alustanud
läbirääkimisi Viru-Nigula ja Aseri
vallaga. Tänaseks on jõutud sisuliste
küsimuste arutamiseni.
Peale Viru-Nigula ja Aseri vallavolikogu otsust ettepanek läbirääkimiste alustamiseks vastu võtta, moodustati aprillis erinevate valdkondade
ja teemade arutamiseks komisjonid.
Tänaseks on komisjonides alanud
intensiivne töö ühinemislepingu
koostamiseks.
Teemakomisjonid on järgmised:
1) hariduskomisjon (Riho Kutsar);
2) sotsiaalkomisjon (Uno Trumm);
3) finants- ja arenduskomisjon (Helen Ruberg);
4) majanduskomisjon (Koit Oras);
5) kultuuri-, spordi- ja seltsitegevuse
komisjon (Raido Tetto).
Komisjonide koosseisudega saab
tutvuda veebilehel: haldusreform.
kunda.ee.
Juba teisel juhtkomisjoni kohtumisel tuli päevakorda võimaliku
omavalitsuse nime küsimus. Sõelale
jäi kolm esialgset varianti:
1) Ranna-Viru vald;
2) Viru-Nigula vald;
3) Mahu vald.
Pakutud nimede puhul arutati
nende ajaloolise tausta ja sobivuse
üle. Lepiti kokku, et Uno Trumm
koostab ülevaate nimede ajaloost
ning tutvustab seda komisjonile.
Tänaseks on võimalik kõigil soovijatel nende nimede ajalooga tutvuda
aadressil: haldusreform.kunda.ee.
Juhtkomisjon on jõudnud olulisemad teemad läbi arutada ja ühinemislepingu eelnõusse kirja panna. Kui

juhtkomisjon ja teemakomisjonid on
eelnõu valmis saanud, saadetakse see
kõikide ühinemisläbirääkimistesse
kaasatud omavalitsuste volikogudesse esimesele lugemisele, peale mida
kaasatakse ka elanikud ühinemisläbirääkimistesse läbi avalike arutelude.
Õigustatud on küsimus seoses
haldusreformiga - miks see vajalik
on? Haldusreformi eesmärk ei ole
pelgalt piirkondlike kitsaskohtate lahendamine, vaid tulevikku suunatud
tervikliku Eesti kujundamine.
„Loomulikult on Kunda elanike
jaoks tähtis, et ühinemine tooks
kohalikku ellu kasu ja kindlustunde
ning just sel eesmärgil ühinemisleping ka sõlmitakse,“ selgitas Kunda
linnapea Kaido Veski.
Selgitamist vajab ka see, et haldusreform ei ole põhjus praeguste
toimivate asutuste, olgu see siis kool,
lasteaed või raamatukogu, sulgemiseks.
Põhjuseks on kohaliku elu edendamise
valikud olemasolevate võimaluste
piires. Haldusreformi käigus tekib uus
omavalitsus ja üks administratsioon
ehk kolme omavalitsuse liitumisel
kaks asutust suletakse, kuid see ei
tähenda, et tänase Aseri valla elanikud peaksid sõitma Kundasse või
Kunda elanikud Viru-Nigulasse „asju
ajama”. Omavalitsus kui ametiasutus
on kohalike elanike teenindamiseks
ja sellest lähtuvalt püütakse leida ka
parim lahendus. Ühinemine annab
võimaluse ametnikel spetsialiseeruda
ja teenuste kvaliteeti tõsta.
Teine õigustatud küsimus on, et
kust tuleb kokkuhoid, mille arvelt?
„Kokkuhoiu saame dubleerivate
tegevuste vältimisega ja valitsemiskulude vähenemise arvelt. Lisaks annab
ühinemine suurema krediidivõimekuse ehk suuremal omavalitsusel on
suurem finantsvõimekus laenude abil
investeerimist vajavate probleemide
lahendamiseks,” lisas Veski.
Ühinemisprotsess on pooleli ja
ühtegi sajaprotsendilist garantiid
anda ei saa. Küll aga on linnavalitsus
valmis elanikele kahtluste ja küsimuste korral vastama ja selgitama.
Küsimusi saab esitada lisaks tavapärastel kontaktidel ka haldureform.
kunda.ee veebilehel.

Kunda linnavolikogu tegi ettepaneku 22. veebruari 2016. a
otsusega nr 10 Viru-Nigula, Vihula, Aseri, Haljala ja Sõmeru
valdadele algatada haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise
eesmärgiga ühe omavalitsuse moodustamine kuue omavalitsuse baasil.
Viru-Nigula ja Aseri vallavolikogud nõustusid läbirääkimiste alustamisega. Aprillis 2016 otsustasid Haljala ja Vihula vallavolikogud, et
teevad sisulise otsuse läbirääkimiste alustamise osas pärast seaduse
vastuvõtmist. Sõmeru vald vastas ettepanekule eitavalt, kuna olid
alustanud juba läbirääkimisi Rakvere vallaga.

Räägi kaasa!
Alates 31. oktoobrist on kõigil võimalik tutvuda ühinemislepingu
eelnõuga elektrooniliselt www.haldusreform.kunda.ee või eelnõu väljatrükiga linnavalitsuses ja raamatukogus.
Ettepanekuid lepingu eelnõule on võimalik esitada ajavahemikul
31.10.-11.11. veebilehe www.haldusreform.kunda.ee sellekohase veebivormi kaudu või saates e-kirja aadressile linnavalitsus@kunda.ee .
Ettepanekuid ja küsimusi on võimalik esitada ka kirjalikult raamatukogus või linnavalitsuses. Kõik esitatud ettepanekud, arvamused ja
küsimused töötab läbi ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjon ja ühinevad
volikogud ning arvestavad esitatut nii palju kui võimalik.

Saame kokku
17. novembril kell 18:00 toimub avalik arutelu Kunda linnas. Täpsem
info jooksvalt www.kunda.ee ja www.haldusreform.kunda.ee

Lk 4

Oktoober 2016

KUNDA LINNA KUULEHT

TEATED
KULTUURIKALENDER
22. oktoober kell 15 Slaavi seltsi Läte JUUBELIÜRITUS (Kunda linna klubis)
30. oktoober kell 13 eakate klubi Videvik HOOAJA
AVAPIDU (Kunda linna klubis)
31. oktoober - 4. november kell 16 KOOLIVAHEAJA SÜNDMUSED (Kunda noortemajas)
2. november kell 18 HINGEDEPÄEVA KONTSERT,
esineb Henry Laks (Kunda kirikus)
3. november kell 19 etendus „FENOMEN“ (Kunda
linna klubis)
10. november kell 19 mängufilm „POLAARPOISS“
(Kunda linna klubis)

Huviringide hooaeg 2016/2017
Laste rütmika- ja lauluring
(lasteaias), juhendaja Katri Vahesalu, T kell 15.45
Tütarlaste võimlemisring
(lasteaias), juhendaja Elle Türkel,
E kell 16.00
Kunstiring noortele (klubis), juhendaja Helen Jagant , T
kell 16.30
Kooliteater (koolis), juhendaja Natalie Neigla, T ja N kell
12.45
Kitarriring (noortemajas),
juhendaja Meelis Suban, E kell
18.00
Kunda Naiskoor (koolis),
juhendajad Kaie Aja ja Katri
Vahesalu, E kell 18.00
Liikumisrühm (koolis),
juhendaja Natalie Neigla, E ja
K 12.45
Eakate laulukoor Laululustijad (koolis), juhendaja Kaie
Aja, E kell 15.00
Tervisevõimlemine eakatele (koolis), juhendaja Natalie
Neigla, E kell 17.00
Käsitöö õpitoad (klubis),
juhendaja Kristi Onkel, P kord
kuus kell 11.00
Käsitööring (päevakeskuses), juhendaja Ruth Kaljund,
T kell 15.00
Idamaise tantsu ring Alima (lasteaias), juhendaja Epp
Kaljos, T kell 17.30

Latin-dance tantsuring
(klubis), juhendaja Evely Vaigur,
P kell 10.00
Naisrahvatantsurühm Kõkutajad (klubis), juhendaja
Kristin Tagam, E kell 19.00
Seenior-naisrahvatantsurühm Rannapiigad (päevakeskuses), juhendaja Taima Kivila,
T kell 11.30
Segarahvatantsurühm
Laanetagused (klubis), juhendaja Enna Laanemets, K
kell 20.00
Memmede rahvatantsurühm (päevakeskuses), juhendaja Enna Laanemets, T kell 14.00
Breiktantsu ring (klubis),
juhendaja Jevgeni Mišin, K ja R
kell 18.00
Jooga (klubis), juhendaja
Ksenia Zujeva, T ja N kell 18.30
Zumba (klubis), juhendaja
Kaidi Raamat, E kell 18.00
Eakate klubi Videvik (klubis), president Helje Kulper, P
kord kuus kell 13.00
K unda Linnaorkester
(muusikakoolis), juhendaja Kait
Tiitsoo, R kell 19.30
Lisainfo saamiseks palun
kirjutage meile klubi@kunda.ee
või helistage klubi telefonil 32 21
556. Olete väga oodatud osalema huviringides! Teretulnud on
ka kõik uued huvilised!

Slaavi Selts Läte valmistub tähistama juubelit
Vestles Saamuel Golomb

MTÜ Kunda Slaavi Selts
Läte (vene keeles Истоки)
tähistab piduliku kontserdiga ja meenutustega ühingu
15. aastapäeva. Juubelipidu
toimub Kunda klubis 22.
oktoobril algusega kell 15.
Pidustustele on oodatud
külalised Rakverest, Tapalt
ja Tallinnast. Linnaleht avaldab selle ürituse ülevaate
novembri numbris. Ühingu
Läte eestvedaja Tatjana Kotsetkova oli nõnda lahke ja
leidis aega vastata linnalehe
toimetuse juubelieelsetele
küsimustele.
Kohtusime ühingu ruumides, mis asuvad Kunda päevakeskuse vasakus tiivas teisel
korrusel. Ruumid renoveeriti
omal ajal just ühingu tarbeks.
Siin on saal ürituste korraldamiseks, köögiosa, väiksem ruum
õppetööks ja näitusteks ning
„gornitca“ ehk kamber, kuhu
on kogutud käsitööd, dekoratsioonid, nukuteatri tarvikud,
arvukad diplomid ja auhinnad.
Meie Kodu: Millest sai alguse Kunda slaavi ühing Läte?
Tatjana Kotsetkova: Ma
töötasin kunagises Kunda vene
koolis. Juba siis külastasid kooli
Vene haridusühingu eestvedajad Tallinnast ja tutvustasid
võimalusi luua kohalik slaavi
ühing, mis kuuluks ühise katusorganisatsiooni alla. See
idee leidis mõistmist vene
kooli pikaajalise õpetaja Niina
Spiridonova poolt.
Kui lõpetasin koolitöö, otsustasin slaavi seltsi kasuks. Hiljem
liitusime Eesti väikerahvaste
ühinguga Lüüra. Meie ühingust
kasvas välja ka teine Kunda slaavi
selts – Berega (Берега). Seda
juhendab Niina Spiridonova.
M.K.: Kui vaadata Lätte tegevust, siis on täiesti arusaadav,
et teil on kaks mõjuringi. Esiteks seltsiliikmed ja nende perekonnaliikmed. Teiseks - teie
üritused pakuvad huvi Kunda
linna inimestele ja mitte ainult

vene keelt kõnelevatele
linlastele.
T.K.: Alustasime
koori loomisega, käisime koos lasteaia ruumides. Siis avasime kunstiringi ja järgnes teatriringi loomine. Edasisele
laienemisele innustas
teatrikollektiivi esimese
etenduse „Kuldkalake“
edu festivalil, kus saavutasime endale üllatuseks
II koha. Praegu on meie
seltsis seitse aktiivselt
tegutsevat ringi, stuudiot ja klubi. Kokku on
seltsitööga seotud ligi Tatjana Kotsetkova: “Kõik meie kostüümid on ka nukudele õmFoto Samuel Golomb
70 inimest. Meid rõõ- meldud”.
mustab, et suurematel
üritustel, teatrietendustel ja kunstiring. Vaba aja veetmise õppida koostama ja kaitsma
koolitustel käivad ka Kunda uued tuuled ei ole ka meist projektitaotlusi. Kuna meie
linna inimesed, kes ei ole meie mööda läinud. Naistele on katusorganisatsiooniks on
seltsiga iga päev seotud. Oleme meele järele tantsuring Habi- Rahvusvaheline Rahvuskultänulikud oma publikule ja bi, kus Tatjana Kenk õpetab tuuride Ühenduste Liit Lüüra,
toetajatele.
idamaa tantsu. Veel käib koos siis saame sealt toetust. Kunda
M.K.: Millised kollektiivid naisteklubi, siin on aktiivseks linn on meie muredele leidnud
on seotud seltsiga Läte? Selles eestvedajaks Tamara Ivanova. lahenduse. Ja veel, võimatu
lehenumbris anname ülevaate
M.K.: Mis meenub nende on rahanumbritesse ümber
kõikidest Kundas tegutsevatest 15 aasta jooksul, mida võib arvestada meie vabatahtlike
kollektiividest, selles nimistus nimetada seltsi „supersünd- tööd. Ilma nendeta poleks
on Läte esindatud väärika musena“?
Läte seltsi olemas.
nimistuga.
T.K.: Mõeldes Eesti preM.K.: Linnaleht annab
T.K.: Oleme uhked meie sidendi valimisele, meenutan ülevaate juubeliüritusest, mis
koori Zarjanka üle, seda ju- president Toomas Hendrik on 22. oktoobril. Tutvustage
hendab Jelena Vainlo. Rahva- Ilvese külaskäiku. Heas mõttes mõne sõnaga, mis Kunda
tantsurühma Svetozara juha- üllatas meid see, et maavalitsus klubis toimub.
tab Tatjana Mihhaljuk. Seltsi otsustas näidata presidendile
T.K.: Ootame külla Rahjuubeliks saime esinejatele just meie seltsi. Meelde jäävad vusvahelise Rahvuskultuuride
uued kostüümid. Need kollek- koori Zarjanka esinemised Ühenduste Liidu Lüüra juhti
tiivid kannavad meie tegevuse Peterburis festivalil „Laulev Mihhail Kõlvartit. Tema ema
põhieesmärki – säilitada vene maailm“. Oleme toonud Ve- oli Lüüra tegevuse algataja ja
kultuuri juured ja anda meie nemaa põhjapealinnast peale Eesti vähemusrahvaste vaimne
lastele ning lastelastele esiva- osaleja diplomi ka kõrgemad juht. Oleme palunud külla
nemate rahvuslikke väärtusi. aunimetused.
Rakvere ukraina ansambli
Oleme osalenud Kunda Borvinok ja Tapa ukraina
Praegu on juba aktuaalne säilitada meie lastel vene keele linna vapiüritusel Sõbralaat, koori Žuravuška. Koos meieoskus, sest kõik õpivad eesti seda siin- ja sealpool Eestit ja ga on ühing Berega. Oleme
koolis. Usun, et Kundas on Soomet ühendavat merd.
palunud juubeliüritusele neid,
Oleme osalenud festivalil kes abistasid meie seltsi alguslastele ja nende vanematele
hästi teada, millega tegeleb Slaavipärg, mitmel korral on aastatel, kes olid erineval ajal
lastering Päikseke ja selle juht meie esinejad kaunistanud üri- kollektiivide juhid.
Natalia Mazurik. Endiselt tusi Jõhvis, Rakveres ja Tapal.
M.K.: Ka Kunda linnalehe
tegutseb teatristuudio. Seda
M.K.: Selline aktiivne selt- toimetus tänab seltsi Läte
kollektiivi juhendab Antonina sitegevus vajab rahalist toetust. kutse eest. Soovime kena juuKotsetkova. Huvitavat õppe- Kuidas olete leidnud lahendu- beli tähistamist ja palju jõudu
kava ja näitusi pakub Galina se sellele probleemile?
järgnevateks aastateks!
Penkovskaja juhendamise all
T.K.: 15 aastat on hea aeg

Päästekaater sai nimeks Merinda
Samuel Golomb

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

Möödunud aastal Kundas
loodud vabatahtlik merepäästeühing tõi endale Soomest
päästekaatri, mis oli seni aidanud Lapi maakonna Kemi
linna mereohutuse tagamisel. 15 000 eurot maksnud
merekaater aitab parandada
mereohutust Kundas ja selle
lähistel vähemalt järgmised
kümme aastat. Nüüd on
Virumaa põhjarannikul kolm
päästekaatrit: Purtses, Toilas
ja Kundas.
Algul oli kavas kasutada
kaatrit Narva-Jõesuus, kuid
seal ei leitud võimalust projekti
rahastada. Kunda aga võttis
asja kohe käsile, kaatri soetamise ja Soomest toomise projekt käivitus üllatavalt kiiresti.
Kunda sadamas ristiti päästekaater Merindaks. Haruldases, kuid ilusas tütarlapse nimes
on huvitaval kombel saanud
kokku just Kundale sobivad
mõisted – meri ja Kunda.
Enam kui kümne meetri

pikkuse, spetsiaalselt merepäästetöödeks ehitatud ja
Eesti päästekaatritest seni
suurima aluse tõid Kunda
päästjad uude kodusadamasse
meritsi. Abiks olid vabatahtlikud päästjad Toilast.
“Kaatri meeskonnas on
vähemalt kolm inimest. Koos
meeskonnaga võib kaater peale
võtta kümme inimest, seega
saab vajadusel seitse inimest
päästa. Kiirust on 30 või natuke rohkem sõlme. Kui ma
seda nägin, siis see paistis ikka
liiga suur meie jaoks, suurem
kui Toila ja Purtse oma, aga
ühes mõttes on nagu hea lainete peal sõites on parem
kui väikesed kaatrid, kiirus on
ka hea,” täpsustas päästekaatri
kapten Oleg Bikejev. Huvitav
on võrrelda uut päästekaatrit ja
Kunda sadamas kõrval seisvat
piirivalve päästelaeva. See on
küll suurem ja rohkem laeva
moodi, kuid kõrged küljed ei
võimalda merehädalisi päästa.
Kunda sadama direktor
Aleksandr Nikolajev tuletas

Merinda kapten Oleg Bikejev kinnitab laeva lipud.
Foto Samuel Golomb

meelde, et juba 19. sajandil,
mil sai alguse Kunda sadam,
tegutses siin merepäästejaam.
Nüüd on ajalooline tõde taastatud.
Linnalehe toimetus otsustas uurida, kes või mis on maailmas tuntud Merinda nime all.
Itaalias Napolis tegutseb
edukas internetipood Merinda Borse, kus on müügil stiilsed

naiste käekotid. Austraalias
on rongijaam nimega Merinda Park. Professor Merinda
Simmons on tuntud teadlane
Inglismaal, ta tegeleb religiooni, naistööliste ja feminismi
küsimustega. Merinda riikliku
kooli õpilased arvavad, et nende
kool on Austraalias parim. Kool
asub Boweni linnas, kus on ka
Merinda-nimeline hotell.

