Nr 1/346
Jaanuar
2015
Tasuta
KUNDA LINNA KUULEHT

UUS FOND

PROJEKT

Loomisel on Ühisgümnaasiumi
Fond

Ilutulestik sai
meil vahva!

Kaido Veski

Kunda kool on olnud erinevatel
ajajärkudel, erinevat nime kandes, lävepakuks ellu tuhandetele ja tuhandetele inimestele.
Elutee on paljud neist viinud
Kundast välja, samas on palju
neid, kelle mitme põlvkonna
järeltulijad Kundas haridust
omandavad.
Vilistlaste elukäike vaadates saab
öelda, et omandatud haridustase on
võimaldanud haridusteed erinevatel
tasemetel edukalt jätkata ja hakkama saada. Samuti näitavad rahvarohked vilistlaste kokkutulekud,
et sellest koolist on kaasa võetud
lisaks ka head mälestused, mida
meelsasti tullakse üheskoos meenutama veel aastakümneid hiljemgi.
Nende sadade vilistlaste seas on
kindlasti palju ka neid, kes tahaksid
oma kodukooli kuidagi aidata ja
toetada, olenemata sellest, kuhu
elutee on viinud või kui tihe side
kooliga tänasel päeval on. Kooli
juubeli eel on selleks ka suurepärane võimalus tekkimas.
Nimelt on juba mitmeid aastaid
olnud õhus mõte kooli toetava
seltsi või fondi loomisest. Loodud
on isegi vajaliku dokumentatsiooni
tööversioonid, aga paraku ei ole see
ilus mõte seni veel teostunud.
Samas ei ole kooli juubel enam
mägede taga ja, mis võiks olla armsale kodukoolile parem kingitus kui
ühing, mis tegutseks kooli hüvanguks. Sellest mõttest ajendatuna on
kooli hoolekogu ja vilistlased loomas
seltsi, mille eesmärgiks on kaasa aidata kooli arengule ja traditsioonide
hoidmisele, kogudes selleks täiendavaid vahendeid kooli õppetöö kui
õppevahendite parendamiseks, leida
võimalusi õppetööväliste huvitegevuste mitmekesistamiseks. Samuti
loodetakse seltsi kaasabil toetada ja
teostada kooli õppekava toetavaid
innovaatilisi projekte.
Loodavasse seltsi juurde kuuluvasse fondi saavad sissemakseid
teha kõik asjast huvitatud inimesed.
Seltsi alaliseks toetamiseks ja kooli
arengule kaasa aitamiseks saavad
soovijad liikmeks astuda, valides
endale sobivaima rolli tegev- või
toetajaliikmena.
Seltsi asutamiseks on 23. jaanuaril kell 15 kokku kutsutud vilistlaste
ümarlaud.
Hea lugeja, kui Sul on soov ja
tahe seltsi ellu kutsumisel ja edasisel
aktiivsel arendamisel kaasa rääkida
või oma kogemusi jagada, siis võta
palun ühendust Kunda Ühisgümnaasiumi direktori, Tiiu Millistferi
(e-post:tiiu.millistfer@kundakool.
ee), hoolekogu liikme Merle Maimjärv-Mirka (e-post: merle.maimjarv@gmail.com) või Kunda linnavolikogu esimehe Kaido Veskiga
(e-post: kaido@kunda.ee).
Loodava fondi põhikirja projektiga saab tutvuda Kunda Ühisgümnaasiumi veebilehel aadressil www.
kundakool.ee

Raamatu „Eesti betoonehituse ajalugu” kirjastas kommunikatsiooniettevõte In Nomine Eesti Betooniühingu tellimusel.
Foto internetist

Tsemendiehituse ajalugu
uues raamatus
Küsis Nadežda Widder

Eesti Betooniühingu tellimusel on valminud raamat „Eesti betoonehituse ajalugu”.
Tegemist on koguteosega,
kus esmakordselt antakse
ülevaade Eesti betooni tootmise ja ehitamise ajaloost läbi
viimase kolme sajandi. Raamatus esitletakse ka Kunda
tsemenditehast.
Teose üks autoritest on Kunda ja Virumaa Muuseumid AS-i
ajaloolane Uno Trumm. Tema
sõnul toimus raamatu suur esitlus 22. detsembril Tallinnas, aga
plaanis on korraldada jaanuarikuu lõpupoole esitlus ka Kunda
tsemendimuuseumis.
M. K.: Kuidas esitletakse
raamatus Kunda tsemenditehast?
U. T.: Raamatu struktuur
koosneb neljast osast: tsaariaeg,
Eesti Vabariigi aeg, nõukogude
aeg ja taasiseseisvunud Eesti
Vabariigi aeg. Esimene peatükk
räägib, millal tsemenditööstus
Eestisse jõudis, kus toodeti
tsementi, kus seda müüdi jne.
Eestis ju toodeti tsementi ka
enne Kunda tehase asutamist.
Nii et raamatus on juttu ka Aseri
tsemenditehasest, mida Kunda
tehase kõrval vähe tuntakse sellepärast, et ta ei tööta juba pikki
aastaid.
Riias oli tsemenditehas ja tegelikult kogu lõunapoolne Eesti
tarbis selle Riia tehase tsementi.
Ja siis on juba juttu ka tööstustest.
Kundas oli tsemendi ja betoondetailide tootmine. Üritasime
teha nii, et see, mis on praeguses
raamatus, ei kordaks seda, mis on
juba Kunda tsemenditööstuse
raamatus „Kunda Tsement-140“,
mis ilmus 2010. aastal. Olin ka
üks selle autoritest.

M. K.: Kas see
uus raamat pakub
huvi asjatundjatele, kes tunnevad
valdkonda või see
on huvitav ka tavalugejatele?
U. T.: Üritasime
teha ülevaate tervest
tööstusest, see on ka
põnev. Ka visuaalselt
täiesti asjalik - raamatus on ligi 700 fotot.
Osa on ajaloolised.
Tegelikult ei ole betoonitööstuste kohta
väga palju fotosid,
aga meil õnnestus
leida ajalehereklaame.
Foto erakogust
Uno Trumm
Osa pilte on kaasaegsed, need on tehtud
betoondetailidest,
mis on saja aasta tagusest ajast ei ole väga kaugele jõutud, neid
säilinud.
materjale väga palju ei ole ka,
Kundas on säilinud kivika- 1940ndate lõpu - 1950ndate aastuseid, maanteeääreposte ja tate tööstusarhiive hävitati palju.
igasuguseid muid asju. Mis minu Aga üht-teist ikka leiab.
jaoks oli kõige vahvam leid - vana
M. K.: Kui mahukas on
tsemenditehase direktori ja konraamat?
tori maja ees suured betoonist
U. T.: Ligi 350 lehekülge.
mururullid, millega tsemenditeRaamatu
koostasid kolm autorit
hase direktori pargis rulliti muru.
–
ajaloolane,
arhitektuuriajaloolaOotamatu leid, mis oli muru
ne
ja
ajakirjanik.
Mina kirjutasin
sisse vajunud ja kümneid aastaid
tööstusajaloost,
arhitektuuriajaniiviisi seisnud.
loolane Maris Mändel kirjutas
M. K.: Kui kaua aega võttis ehitusajaloost. 1960ndatest, isegi
materjali kogumine?
1950ndatest aastatest on elus veel
U. T.: See oli umbes kolme terve hulk inimesi, kes mäletavad
aasta pikkune protsess. Ühest neid aegu, majandusajakirjanik
küljest arhiivimaterjalide kogu- Paavo Kangur tegi rohkem kui
mine ja ajalehtede ning ajakirjade 50 inimesega intervjuud. Ainult
läbilappamine. Jumal tänatud, toimetamine võttis tublit 1,5
seda on nüüd võimalik teha ka aastat, kui mitte rohkem. Kolm
ilma kodust väljumata, sest ajale- autorit kokku ajada, neid kuidagi
hed on digitaliseeritud, ajakirjad ühtlustada. Seal on ka praegu asju
ka. Ei pea enam sõitma Tallin- sees, mida oleks võinud paremini
nasse ja võtma füüsilisi ajalehti teha, aga lõputult parandada ei
ning seda tolmu sisse hingama. saa, mingi hetk peab raamatu
Arhiivimaterjalid on ka digi- välja andma.
taliseeritud, aga tööstusajalooga

Hansa Ilutulestikud OÜ tänab
kõiki Kunda linna 2014/2015
aastavahetuse ilutulestiku toetajaid, kes võimaldasid linnarahval
osa saada kaunist ja suurejoonelisest ilutulestikust. Kindlasti
lisab meie tänule oma kiidusõnad ka Kunda linna rahvas!
Ilutulestiku nautis arukordselt
palju linlasi.
Täname:
Kunda linn, Kunda Nordic Tsement AS, Kunda Trans AS, Kunda
Mobil AS, Nelja Energia AS, ABB
AS, Baltic Tank AS, Palgardi Kraana AS, Kunrex OÜ, Artiston OÜ,
Viktoria Veod OÜ, SV Park OÜ,
Kunda Braff OÜ, Country OÜ,
Vamerin OÜ, Euro Mets OÜ, Ekonet Eesti OÜ, Baltmer Consult OÜ,
Miratex OÜ, Kunda Vesi OÜ ja
rahvatantsurühm KÕKUTAJAD.
Einar Vallbaum, Marko Torm, Jaak
Jalakas, Toomas Riisberg, Koit Uustalu, Tõnis Uustalu, Janek Puusepp,
Juri Mossin, Joonas Roots, Jaanus
Prits, Vjatšeslav Botškov ja ka
neid annetajaid, kes palusid jääda
anonüümseks.

11 noort pääses
ettevõtlikkusideede konkursi
ENTRUM
inkubatsiooniprogrammi
Meie Kodu

Lääne- ja Ida-Virumaa noored
said möödunud aasta lõpul esitada „Kui me kevadel Virumaa
hooajaks ettevalmistusi hakkasime tegema, siis kutsusin inimesi üles ühes ENTRUM-iga
Virumaa positiivset energiat ja
potentsiaali avastama. Üheks
tõestuseks sellele ongi esitatud
ideede arv ning soov õppida
selgeks nende teostamiseks
vajalikke oskusi. Ideed, mille
peale noored on tulnud ja ellu
viia soovivad, on valdkondlikult väga mitmekülgsed,“
rääkis SA ENTRUM tegevjuht
Darja Saar.
ENTRUM-i inkubatsiooniprogramm kestab 4 kuud ning sel perioodil toimub noortele üks kord
kuus õppesessioon, kus järk-järgult
oma ideid edasi arendatakse ja ellu
viiakse. Õpitakse tundma oma tiimi
ning planeerima oma aega ja raha.
Kunda Ühisgümnaasiumi
projektid:
Plistax - Elin Suban, Elery
Zadonski, Merlin Pikki, Laura
Harlamova;
World Art - Marcella-Flavia
Lootsmann, Maris Kereme;
Õpikond - Marten Viiralt, Tauri
Tirmaste;
Mdea - Robin Täpp, Lauren
Kozlov, Keidy Piirmets.
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Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates
1. jaanuarist 2015
Linnavalitsuse teade

Vanemahüvitise arvutamisel
lähtutakse 2015. aastal järgmistest
suurustest: vanemahüvitise määr on
355 eurot. Hüvitise määra suurust,
vanemahüvitist, makstakse vanemale,
kellel eelmisel kalendriaastal puudus
sotsiaalmaksuga maksustatav tulu (nt
mittetöötanud õppurid).
Töötasu alammäär on 390 eurot
kuus. Töötasu alammäära suurust, vanemahüvitist, makstakse vanemale, kelle eelmise kalendriaasta keskmine ühe
kuu tulu oli alampalgaga võrdne või
sellest väiksem.
Vanemahüvitise maksimummäär on 2548, 95 eurot (s.o üleeelmise aasta keskmise kuutulu kolmekordne suurus). Maksimumhüvitist makstakse vanemale, kelle
eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu
oli märgitud summaga võrdne või
sellest suurem.
Lapsetoetus pere esimesele ja teisele lapsele on 45 eurot kuus, kolmandale
ja igale järgnevale lapsele 100 eurot kuus.
Eestkostetoetuse suurus on 240 eurot kuus iga eestkostel või perekonnas
hooldamisel oleva lapse kohta.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud
töötasu alammäärast, mille suurus
2015. aastal on 390 eurot. Lapsepuhkuse päevatasu suurus 2015. aastal on
18,57 eurot.
Lapsepuhkust antakse emale või
isale tema soovil igal kalendriaastal:
3 tööpäeva, kui tal on või kaks alla
14-aastast last; 6 tööpäeva, kui tal on
kolm või enam alla 14-aastast last või

vähemalt üks alla 3-aastane laps.
Lisaks 3-le või 6-le päevale lapsepuhkusele on puudega lapse emal või isal
õigus saada lapsepuhkust üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks
saamiseni.
Üldise maksuvaba tulu suurus
2015. aastal on 1848 eurot aastas ehk
154 eurot kuus. Pensionide täiendava
maksuvaba tulu suurus 2015. aastal
on 2640 eurot aastas ehk 220 eurot
kuus. Seega koos üldise maksuvaba
tuluga on pensionäridel õigus saada
tulumaksuvabalt kokku 4488 eurot
aastas ehk374 eurot kuus.
Tulumaksumäär 2015. aastal on
20%.
Jõustub muudatus puudega
vanema toetuse maksmisel. 2014.a
lõpuni makstakse puudega vanema
toetust puudega üksikvanemale ja
ühele puudega abikaasadest (lapse
mõlemad vanemad on puudega ning
omavahel abielus).
Alates 2015. aastast abielus olemise nõue kaob. Piisab, kui puudega vanematel on ühine laps. Toetuse
taotlemisel tuleb esitada teise vanema kirjalik nõusolek. Kui nõusolek
esitatakse elektrooniliselt, peab see
olema digitaalselt allkirjastatud.
Jõustub matusetoetuse seadus.
Alates 1. jaanuarist 2015 hakatakse
maksma 250-eurost matusetoetust
majanduslikult vähekindlustatud
inimestele, kellele määrati toimetulekutoetus kas matusetoetuse
taotlemise kuul või sellele eelnenud
aasta jooksul vähemalt ühel korral.

Muutusid perekonnaseisutoimingute riigilõivud
Lääne-Viru Maavalitsuse teade

Alates 01.01.2015 jõustus uus riigilõivuseadus, kus on muudetud
muuhulgas ka perekonnaseisutoimingute eest võetavaid riigilõivu
summasid. Seaduses tehtavad perekonnaseisutoimingute määrade
muudatused puudutavad üldjuhul
vaid ümardamist täissummani.
Abielukande tegemise eest tasutakse riigilõivu 20 eurot (enne 19,17).
Abielulahutuse kande tegemise eest
tasutakse riigilõivu 26 eurot, varem
25,56. Korduva sünni -, surma -, abielu -, abielulahutuse - ja soo muutmise

tõendi väljastamise eest tasutakse
riigilõivu 4 eurot varasema 3.19
euro eest.
Abieluvõimetõendi, perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud
ärakirja väljastamise eest tasutakse
riigilõivu 2 eurot, enne 1.59. Uue eesnime, perekonnanime või isikunime
andmise või eesnime, perekonnanime või isikunime taastamise taotluse
läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu
39 eurot, enne 38,64.
Muutub ka riigilõivu tasumisel
kasutatav viitenumber, milleks saab
2900082582.

KNC toetab mitmeid Kunda klubi kultuuri- ja lasteüritusi.

Foto Reti Kokk

Kohaliku elu toetamisest
Arvo Vainlo, haldusdirektor

AS Kunda Nordic Tsement on
läbi aastate kohalikku elu tema
erinevates külgedes toetanud.
Sotsiaalselt vastutustundliku
ettevõttena toetame nii hariduse, kultuuri, spordi kui sotsiaalhoolekande arengut.
Toetuste eraldamisel on taotleja
eeliseks kuulumine „Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste
ühingute nimekirja”.
Toetuste eraldamise otsustamine toimub ettevõtte juhatuse
töörühma koosolekutel.
Põhimõtteliselt jagunevad
toetused neljaks:
- pikaajalised Eesti kultuuri ja
sporti toetavad tegevused,
- pikaajalised kohalikku haridust, kultuuri, ja sporti toetavad
tegevused,
- ühekordsed üleriigilised sponsortoetused,
- ühekordsed kohalikud toetused.
Suurematest „kaugematest”
toetustest, mida regulaarselt
anname, tasuks nimetada:
- OÜ Looduskiri - Looduse
Aasta Foto suurtoetaja;
- Eesti Meestelaulu Selts - pikaaegne toetaja;
- Eesti Loodukaitse Selts - pi-

kaaegne toetaja;
- Viru Maraton - ürituse korraldamise toetaja.
Meie põhitähelepanu on
aga Kunda elanike toetamisel.
Mõned näited suurematest
üritustest, kus me sellel aastal
õla alla pannud oleme:
- Kunda Ühisgümnaasium - robootika õppesuuna alustamiseks ja
heakorratöödeks;
- Kunda Muusikakool - kooli
juubeli korraldamiseks ja inventari
soetamiseks;
- Kunda Võrkpalliklubi - naiskonna maakondlikel ja üleriigilistel
võistlustel osalemise toetamiseks;
- Kunda Spordikeskus - linna
jooksu auhindadeks ja inventari
soetamiseks;
- SK sPORTKUNDA - korvpalli ja jõutõstmise sektsioonide
tegutsemiseks;
- Kunda Elulõng MTÜ - ürituste korraldamiseks ja inventari
soetamiseks;
- Vanadi Art kunstistuudio
- kunstistuudio laiendamise remonttöödeks;
- Virumaa Rahvaülikooli Selts
- juubeliürituste ettevalmistamise
toetamiseks;
- SK Team Yong - treening- ja
võistlusmati soetamiseks;
- Kunda Jahindusklubi - metsloomadele mõeldud soolakivide ostuks;

- Aia tn 4 elanikud – plahvatuses kannatada saanud korterite
omanike toetamiseks.
Eraldi tooksin esile Kunda
linna jooksu toetamist, mis sellel aastal toimus juba 24. korda.
Samuti spordiklubi Team Yong
toetamist Kundasse uue spordiala
- taekwondo toomisel.
Üsna sageli oleme aidanud
Kunda elanikke transpordiga
erinevatele üritustele sõiduks (eriti
klubi ja pensionärid).
Kunda Spordikeskuse majandamisel on kindlasti suureks
abiks meie lepingud oma töötajate
spordisaalide (korvpall, võrkpall,
saalihoki, jõusaal) ja ujula kasutamise kompenseerimiseks.
Kui pöördahjud pöörlevad,
siis on lootust ka meie kõigi elu
edenemisele.
Toimetuse kommentaar:
MEIE KODU kasutas antud
artikli avaldamisel infolehte Tsemendiwabrik 2014. aasta teist
numbrit. Kunda Nordic Tsement
annab välja oma infolehte alates
2010. aastast. Infoleht ilmub kaks
korda aastas. Kevadine number
keskendub keskkonnateemadele,
sügisel ilmuv number ettevõttes
toimuvale üldisemalt. Sügisnumbris räägitakse tolmust ja investeeringutest, uuest kodulehest ning
Kunda sadama juubelist.

Kunda otsib aasta tegijat 2014
Aasta tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse,
spordi, sotsiaal- või mõnes muus
valdkonnas on aasta jooksul silma
paistnud erilise tulemuslikkusega
ja mõjutanud oluliselt Kunda linna
arengut.
Kandidaadi tegevus peab:
kaasa aitama linna arengule ja
positiivse maine kujunemisele;
parandama paikkonna majanduslikku olukorda;
parandama ja väärtustama linna
elukeskkonda või tooma linnale
tuntust.
Esitamine
Ettepanekuid aasta tegija auhinna kandidaatide kohta võib
teha iga linnas elav isik ning iga

linnas tegutsev asutus, ettevõte
või mittetulundusühing. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult linnavalitsusse
Kasemäe tn 19 Kunda või linnavalitsus@kunda.ee märgusõna
all „Aasta Tegija” hiljemalt 30.
jaanuariks 2015.
Kandideerima võib esitada:
*Inimesi, kes on oma töös saavutanud silmapaistvaid tulemusi
või kes on kohusetundlikult ja
pikka aega täitnud oma tööülesandeid, saavutades kõrge kvalifikatsiooni ning autoriteedi oma
valdkonnas.
*Ettevõtjaid uute töökohtade
loomise, piirkonna investeeringute
eest ning linna hallatavate asutuste
ja linna ürituste toetamise eest.
*Linna haridus-, kultuuri- ja

sporditegelasi eduka esinemise
eest võistlustel, konkurssidel,
linnas suurürituste eduka korraldamise eest.
*Linna hallatavate asutuste
töötajaid, kes on töötulemuste
põhjal tunnistatud oma erialal
aasta parimaks.
*Kooliõpilasi eriti heade tulemuste puhul, eduka esinemise
puhul aineolümpiaadidel ja konkurssidel.
*Teisi füüsilisi kui ka juriidilisi
isikuid mitmesuguse linnale kasu ja
tunnustust toonud tegevuse eest.
Kandidaatide nimekirja vaatab
läbi linnavalitsus. Linnavalitsus
otsustab aasta tegija nimetuse
määramise laekunud ettepanekute
alusel.
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Lemmikõpetaja
saladused
Vestles Nadežda Widder

Loodusretked annavad lastele uusi teadmisi ja võimaluse aktiivselt liikuda.

Foto Katri Vahesalu

Kellukese pere
liikumisaasta tegemised
Kaia Ronk, õppealajuhataja

Iga päev lasteaias on lastele
imeline, huvitav ja omanäoline. Aasta 2014 oli liikumisaasta ja sellega seoses pöörasime
rohkem tähelepanu laste liikumisele ja õues viibimisele.
Palju tegevusi viime läbi õues
ja päeva alustame hommikvõimlemisega.
11. septembril toimus liikumisõpetaja Elle eestvedamisel
sügisene spordipäev, mille sisuks
oli fotoorienteerumine lasteaia
õuealal. Laste ülesandeks oli
otsida fotode abil tuttavaid kohti
meie õuealalt.
Liikuma ergutasime ka lapsevanemaid traditsioonilisel tervisemaratonil Kõnni või jookse
lapsega ring ümber lasteaia,
kus lapsed said koos vanematega
tervislikult aega veeta. Liikumisaastal kõnniti -joosti kokku 590
ringi ehk läbiti üheskoos kaks
maratoni distantsi.
23. oktoobril toimus põnev
üritus Tuletõrje olümpia, kus
lapsed said praktiliselt rakendada
pääste- ja ohutusalaseid teadmisi.
Lapsi tuli tervitama ja võistlustele

kaasa elama Kunda päästekomando ja päästekoer Nublu. Selle
põneva olümpia algatajateks olid
õpetajad Heli ja Eda.
Meie lasteaias tähistatakse igal
aastal leivanädalat ja nii ka sel aastal. Sellega soovime väärtustada
eestlase põhitoitu – leiba ja tähtsustada leivasöömise kasulikkust.
Leivanädalal olid lasteaiarühmade tegevused seotud leivaga.
Lapsed tutvusid läbi raamatute,
õppekäikude, filmide ja praktiliste
tegevuste, kuidas leib jõuab meie
lauale. Nädal lõppes Muumide
korraldatud mängupeoga saalis,
kus iga rühm tutvustas oma
lemmikleiba.
Oktoobris said ka lasteaiaõpetajad õppida, toimus majasisene
koolitus Õuesõpe, mis andis
võimaluse kõikidel osaleda ja
ühtmoodi tarkust taga nõuda.
Novembrikuu möödus isadepäeva, mardipäeva ja kadripäeva
tähistamise all. Muusikaõpetaja
Katri viis lastega muusikalist
külakosti Kunda Hooldekogu
eakatele. Oma tantsuoskust said
lapsed näidata lastediskol.
Juba mitu aastat toimub meil
traditsiooniline heategevuslik

jõululaat. Jõululaada kaup valmis
laste, lastevanemate ja õpetajate
kätetööna. Laadalt said endale
meelepäraseid suupisteid ja
meeneid nii suured kui ka väikesed laadalised. Laadalt saadud
tulu läks rühmadele erinevate
õppe- ja kasvatustegevuste toetamiseks.
Jõulupeod peetud, oli aeg matkata metsa talve tervitama. Metsas otsisid lapsed talve, küpsetasid õpetajate Elle ja Enekeniga
leiba, rüüpasid tervishoiutöötaja
Margareta valmistatud maitsvat
teed. Õpetaja Elle juhendamisel
toimus metsas ka põnev mõistatuste mäng.
Laste huvitavaid päevi teevad
omanäolisteks meie tublid õpetajad ja kõik lasteaia töötajad.
2015. aasta on kuulutatud
muusika-aastaks ja nii tuleb liikumisõpetajal anda teatepulk üle
muusikaõpetajale.
Meie lasteaia tegemisi on oma
kohaloleku ja sponsoreerimisega
aidanud Janek Puusepp ja Rakvere Karmeli kogudus, Kunda
päästekomando, kohvik Saarepiiga ning Kunda Nordic Tsement.

Alanud aasta augustis saab
Kunda mõisas lavaküpseks
spetsiaalselt Virumaa Rahvaülikooli juubeliks kirjutatud lavastus „Maili. Virumaa
Rahvaülikooli lugu“. Kuna
etenduse osaliste hulk on päris
suur ning koosneb peamiselt
vabatahtlikest harrastajatest,
koguvad Vir umaa Rahvaülikooli Selts ja Ranna-Viru
Rahvateater täiendust oma
kostüümilaole.
Eriti oodatud on erinevad
ennesõjaaegsed või neile sarnased riietusesemed ja ajastutruud
aksessuaarid. Neid võib pakkuda
ka laenuks.
Meeste...
... vestid (soovitavalt ülikonna-

vestid);
... kõrge värvliga ülikonnapüksid
(vanaisade tüüpi);
... pintsakud;
... kaabud, sonimütsid;
... portfellid;
... kirsad, saapad (ka nõukogude
sõjaväe aegadest);
Naiste...
... ennesõjaaegsed pluusid, seelikud, jakid vms esemed;
... nö vanaemade lakaga põlled;
... kübarad.
Proovisaalis olev näitemäng
on olemuselt ajalooline fiktsioon,
nukra alatooni, kuid rõõmsa
pealispinnaga vabaõhulavastus,
mis kõneleb aastatel 1925-1940
Kunda mõisas tegutsenud esimesest nn maa-tüüpi rahvaülikoolist.
Selle tegelased on enamuses
küll reaalselt eksisteerinud, kuid

tegevus kätkeb endas nö näitemängu näitemängus – ülevaadet
kooli tegevusest, tolle aja inimeste
omavahelisi suhteid, ajaloolist
aktsenti ning ääretult kaunist
armastuslugu.
Etenduse lavastajaks on Tiit
Alte, peaosalisteks Carmen Mikiver, Tarvo Sõmer, Margus Mankin, Kaido Veski, Tea Parts ja
Tauno Küngas. Lisaks löövad
lavastuses kaasa harrastusnäitlejad
üle terve Eesti ning rahvatantsijad, -muusikud ja laulukoorid
Virumaalt. Etendust mängitakse
neljal korral, ajavahemikul 5. - 8.
augustini Kunda mõisas.
Ühendust saab seltsiga aadressil selts@selts.ee või telefonitsi
numbril +372 5656 7467. Kindlasti
tasub silma peal hoida ka seltsi
veebilehel aadressil www.selts.ee

Gunnar Roov

Foto Nadežda Widder

Korrarikkujale peab andma võimalust
esineda - milleski ta on ju ka tugev. Ta
vajab tähelepanu ja sellepärast hakkabki
lollusi tegema ning segama teisi. Just siis
peabki andma talle esinemisvõimalust, et
ta saaks üllatada oma teadmistega teisi.
Ja peale seda tema enesetunne paraneb.
Kas õpetaja peab olema ka peen
psühholoog?
Psühholoog peab ka olema. Õpilased
on erinevad, õpilaste suhtumine õppetöösse on erinev. Pead suutma erinevates
situatsioonides toime tulla ja konflikte
ära hoida.
Kas usute kutsumusse?
Räägitakse õpetaja missioonitundest.
Ma tõesti ei tööta ainult palga pärast.
Midagi on veel, mis hoiab koolis. Minult
on küsitud mitmeid kordi: „Miks Sa töötad koolis - võiksid ju kusagil suuremat
palka teenida?“ Tavaliselt vastan küsijale,
et olen oma tööga ja palgaga rahul ja
seepärast töötangi.
Nädalavahtustel õpetate Rakvere autokoolis. Töötate praktiliselt
puhkepäevadeta. Kuidas Teil see
õnnestub?
Kaks korda nädalas käin võrkpalli
mängimas. Füüsiline pinge aitab lõdvestuda. Järgmisel päeval lihastes on küll
valu tunda, aga pea on puhas.

Linnaraamatukogu
tuleb lugejale lähemale
Mervi Lilleoja, raamatukoguhoidja

Suvine juubelilavastus
vajab kostüümiabi
Kaido Veski, juhatuse esimees

Kunda koolis usaldatakse Gunnar Roovile teismelised õpilased.
Klassijuhataja saab mitte ainult
hakkama oma kohustustega, vaid
ta on ka mitmekordselt valitud
õpilaste lemmikõpetajaks.
Mis Te ise arvate, miks lapsed
valisid just Teid lemmikõpetajaks?
Seda peab neilt pärima. Võib-olla
sellepärast, et neile meeldivad arvutid
(naerab). Kusjuures, ma pole ainuke.
Lemmik naisõpetajaks oli valitud eesti
keele õpetaja Tiiu Jalakas ja kõige stiilsemaks õpetajaks - Marina Klemenko.
Kuidas Teil õnnestub noortega
ühist keelt leida?
Nendega peab arvestama, nad on
samuti isiksused. Ja ei pea nõudma,
vaid motiveerima. Õpetaja töö - õpetada lapsi õppima. Kui nad saavad
kõike kandiku peal siis neil pole selle
vastu huvi. Nii et peamine - äratada
huvi, motiveerida õppetööks. Võimatu
on sundida õppima, kui inimene seda
ise ei taha.
Kasvatatakse kapsast, kartulit ja
porgandit, aga lapsi peab suunama,
et nad ise otsiksid teadmisi. Uut
teemat tutvustades peab leidma õige
lähenemise, rakursi. Näiteks, alustan
tundi küsimusega, et lastel tekiks huvi
vastuseni jõuda. Selgitada, miks seda
või toda on tähtis teada. Eks mul on
olemas omad motiveerimise trikid.
Kas jagaksite neid?
Näiteks, kui õpilane on nõrgem,
siis esitan talle kergemaid küsimusi,
olles kindel, et ta oskab vastata. Tema
enesetunne kohe läheb paremaks,
enesehinnang tõuseb, tekib motivatsioon. Õpetajatel on õigus hinnata
õpilaste osalemist tunnis. Õige vastuse eest - plussike, kui koguneb 5
plussi, saab panna hinde tööprotsessis
osalemise eest.
On vist ikkagi 1-2 õpilast, kellega on tõesti raske?
Nemad on samamoodi lapsed kui
teisedki, nõuavad vaid erilähenemist.

Alates käesolevast aastast pakub
Kunda Linnaraamatukogu koduteenindust nendele Kunda linna elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu
ei saa ise raamatukogu külastada.
Raamatute tellimiseks ja oma
soovist teada andmiseks palume
võtta meiega ühendust telefoni või
emaili teel. Jätkuvalt on võimalus
saata tellitud raamatutele järele oma
sotsiaaltöötaja.
Tasuliste teenuste nimekirja on
meil lisandunud skaneerimine. Teeme
koopiaid ja saab printida nii mustvalgeid kui ka värvilisi dokumente.
Juhul, kui raamat on pikemaks
ajaks kätte ununenud, saab iga kuu
esimesel tööpäeval selle tagastada
viivisevabalt.
Eelmise aasta loetumad raamatud
meie raamatukogus olid Sue Shepherdi „Gluteenivaba köök“ ja Jelena
Mihhalkova „Жизнь под чужим
солнцем“. Laste lemmik on endiselt „Kaka ja kevad“, autor Andrus
Kivirähk.
Eesti keelne TOP 10
1. Shepherd, Sue Gluteenivaba köök

2. Dillon, Lucy Õnneliku lõpu saladus
3. Moyes, Jojo Mina enne sind /
4. Cardoza, Steven Tervendavad Hiina
harjutused
5. Roosma, Tuuli Meie aasta Siberis
6. Ingemarsson, Kajsa Saatuse mäng
7. Ellermaa, Einar Kaika Laine inimesed
8. Aarma, Gunnar Gunnar Aarma elutarkused
9. Hofberg, Angela Isa naine
10. Leis, Janka Lee Vihmasaatjad
Laste – ja noorsookirjandus TOP 10
1. Kivirähk, Andrus Kaka ja kevad
2. Mead, Richelle Vampiiride akadeemia
3. Põldma, Janno Lotte ja kuukivi saladus
4. Eelrand, Helen Me veel näeme
5. Sepa, Tiit Õnnelille pisarad
6. Hocking, Amanda Äravahetatud
7. Havukainen, Aino Teedu ja Peedu
imelikud masinad
8. Clare, Cassandra Surmav arsenal
9. Roots, Elo-Maria Vaimude jaam
10.Tinnuri, Urve Draakon Tõnn ja vares
Vilma
Kunda Linnaraamatukogu pere
soovib kõigile oma praegustele, endistele ja tulevastele lugejatele head
uut aastat!
Meie kontaktid: email: raamatukogu@kunda.ee ja telefon: 32 21 824.

Lk 4

Jaanuar 2015

KUNDA LINNA KUULEHT

SPORT

KULTUURIKALENDER
jaanuar/veebruar 2015
23. jaanuaril kell 17 noortemajas Mudilastele
pidu
31. jaanuaril kell 14 klubis Hõbelusikapidu
14. veebruaril kell 20 klubis Sõbrapäeva pidu
23. veebruaril kell 18 klubis Eesti Vabariigi 97.
aastapäevale pühendatud aktus-kontsert ja
peoõhtu
24. veebruaril kell 11 Lillede asetamine Vabadussõjas langenute Kunda mälestusmärgile
Jaanuarikuus on klubis avatud Kunda kunstistuudio Vanadi Art tööde näitus (I korrusel) ja fotovõistluse “Kunda eile ja täna” tööde näitus
(II korruse saalis).

TEATED
Ära anda tasuta kassipoeg ja kass.
Tel 528 4987

Südamlik kaastunne
Ainole ja Hannale perega
kalli abikaasa ja isa
ALTER TURETSKI
kaotuse puhul.
Viiu, Ilmatar, Pilvi, Margarita

Elu on laul, on habras ta viis.
Heliseb hetk … ja katkeb siis.
Südamlik kaastunne Kaiele
kalli abikaasa
AIVO AJA
kaotuse puhul.
Vilistlaskoori lauljad.

Väikeelamute küttesüsteemide
uuendamise toetuse info
Sihtasutus Kredex alustas detsembris 2014
väikeelamute küttesüsteemide uuendamise
toetuse taotluste vastu võtmist.
Toetus on mõeldud füüsilistest isikutest
väikeelamute omanikele, kes soovivad
asendada vedelkütust kasutavad katelseadmed
taastuvenergiaallikaid kasutavate
kütteseadmetega.
Toetuse objektiks saab olla üksikelamu,
kaksikelamu, ridaelamu ja muu kahe korteriga
elamu, mille soojusvarustuse liigina on märgitud
lokaalküte ja energiaallika liigina vedelkütus.
Toetuse saamise eelduseks on, et taotleja
väikeelamu on püstitatud õiguslikul alusel ja
kantud ehitisregistrisse. Kui taotleja väikeelamule
on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks
peale 22.07.1995. a, peab olema väikeelelamule
väljastatud ka kasutusluba.
Täpsem info http://kredex.ee/vaikeelamu

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
Toimetaja-reporter Nadežda Widder, tel 55544531
e-post: nadia.widder@gmail.com
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

Taekwondo arendab keha ja vaimu
Küsis Nadežda Widder

Paljude noorte jaoks on
Kunda lihtsalt väike ja
perspektiivideta linn. Aga
on ka neid, kes on tulnud
Kundasse mujalt ja leidnud just siin oma õnne.
Taekwondo treener Marko
Levtšenko saab rõõmu
palgatööst, arendab oma
äriideid ja on leidnud
Kundas oma kutsumuse ja
isegi oma teise poole.
M. K.: Mis on taekwondo eripära?
M. L.: Põhirõhk on
pandud jalgade tööle. 80%
kontaktist vastasega sooritatakse jalgadega, sellest
veel omakorda 50% või rohkem on suunatud löögid pea
piirkonda. Ala on ka väga
akrobaatiline. Väga paljud
võitlustehnikad sooritatakse
hüppe ja keeru pealt. See annab rohkem punkte ja näitab
sportlase kehalisi võimeid.
360-kraadine löök 2m kõrgusele ja tabamusega sihtmärki,
on alustajatele alati korralik
katsumus.
M. K.: Kui kaua te olete
treenerina töötanud? Kas
see on Teie põhitegevus?
M. L.: Tõsisemalt treenerina hakkasingi tööle
Kundas 2012. aasta sügisel,
kui otsustasin avada oma
spordiklubi. Põhitegevuse
kohalt on raske vastata, on ja
nagu ei ole ka. Tegelen klubi
eestvedamise kõrvalt veel
ettevõtluse ja palgatööga.
Hetkeseisuga olen palju oma

vaba aega pühendanud just
ettevõtlusele.
M. K.: Millisele ettevõtlusele? Ja millist palgatööd
teete?
M. L.: Üks ettevõte tegeleb impordiga, teine reklaamiteenuste müügiga,
nad on omavahel seotud.
Hiljuti käisime ettevõtlusega
seoses ka Hiina Rahvavabariigis ärikontkate loomas.
Kõik õnnestus väga hästi.
Ja 2015. aasta tõotab tulla
ettevõtluse pildi prognoosides hea. 2014. aasta ei olnud
ka paha, suutsime ettevõtte
käima lüüa ja ka esimese
aasta hea kasumimarginaaliga lõpetada. Kui ettevõttel
läheb hästi, läheb hästi ka
spordiklubil. Üks toetab
teist ja vastupidi.
Palgatöölisena keeran kiirabiauto rooli. Mulle meeldib
see töö. Ma olen alati armastanud autoga sõitmist. Tihti
tangin ka oma auto ja lihtsalt sõidan ja naudin. Olen
väga õnnelik selle üle, mida
ma teen. Ja ma loodan, et
rohkem inimesi leiavad just
selle, millega neile meeldib
tegeleda. Inimesed on siis
õnnelikumad.
M. K.: Mis Teile meeldib treeneri töös?
M. L.: Treeneri töös
meeldib mulle kõik. Plaanin seda teha nii kaua kui
võimalik.
M. K.: Kas võib öelda, et
taekwondo on eluviis? Kas
ja kuidas on muutunud
taekwondo Teie elu?

Treener peab ka peen psühholoog olema. Marko Levtšenko
jaoks on see teada reegel.
Foto eraarhiivist

M. L.: Jah, võib öelda, et
taekwondo on eluviis. Nagu
ka iga teise tõsise sportlase
jaoks nende ala. Kuulitõukajal on auto pagasiruumis
kuul, minul - poksikindad.
Taekwondo on muutnud
minu elu päris palju. Olen
leidnud läbi selle suurema
osa oma sõpru ja tuttavaid.
Ma arvan, kui ma poleks
läinud nö taekwondo teed,
ei oskaks ma võib-olla nii
hästi võõrkeeli, poleks saanud kontakte ettevõtluse
alustamiseks. Ja kodus ei
hõivaks poolt garderoobi
minu treeningvarustus.
M. K.: Kolisite Kundasse Rakverest. Kuidas
meeldib siin elada?
M. L.: Pole olnud mõtteid
elukohta muutmisest, pigem
olen oma sõpru ja tuttavaid
siia kutsunud. Kusjuures
mõned on ka tulnud. Siin on

äge elada, kõik eluks vajalik
on olemas ja rohkemgi veel.
Kiire ja aktiivse elutempo
juures on hea nautida seda
rahulikku ümbrust.
M. K.: Millega veel tegelete oma elus?
M. L.: Suvel meeldib
mootorrattaga sõita. Palju
aega veedan ka oma teise
poole Viktoriaga. Teeme
palju asju koos. Ka tema on
kaasatud spordiklubi tegevusse ja toetab suuresti minu
teisi ettevõtmisi. Ka temas
on nüüd väike taekwondo
pisik sees.
M. K.: Kas tulevikuplaanide seas on ka pere
loomine?
M. L.: Pere loomine on
oluline. Peab ju Team Yongile ka kellegi kunagi vastu
võistlema panema. Äkki
Team Levtšenko.

IN MEMORIAM

Linn jätkab
häirenuputeenusega
Kunda linnavalitsuse teade

Hasartmängumaksu
laekumisest eraldatava
toetuse raames rahuldati Kunda linna taotlus
ja jätkuvalt saab teoks
Kunda linna häirenuputeenus eakatele järgneva
2015. aasta jooksul.
Tänane elu on viinud
meid sinna, kus peamisteks väärtusteks on tegutsemine - uute teadmiste,
kogemuste omandamine ja
läbi nende elu arenemine
paremuse suunas.
Oleme suunanud oma
pilgu tõelistele väärtustele - perele, täpsemalt
eakate ja puudega inimese heaolule ning nende
iseseisvuse säilitamisele
andes inimesele endale ja
lähedastele turvatunde.
MEDI- häirenuputeenusega saab inimene oma
kodus olles terviserikke,
õnnetuse või hädaohu
korral spetsiaalse hoole-

kandetelefoni vahendusel
alati ühendust MEDIkõnekeskusega. MEDIoperaator reageerib vastavalt tekkinud olukorrale
ja saadab hädasolijale
appi tema poolt usaldatava tugiisiku – sugulase,
naabri, hoolekandetöötaja
vm.
Eelneval, 2013. aastal,
pakkus MEDI-häirenuputeenus Kunda linnale projektipõhist teenust kuuele
kliendile, plaanisime projekti jätkata ja lisada veel
juurde 3 klienti.
MEDI-häirenuputeenus on kindlasti vajalik
ja kergendab oluliselt
sotsiaaltöötajate koormust eakate ja puuetega
inimeste osas. Hindame
MEDI-häirenuputeenust
vajalikuks, toimivaks ja
kvaliteetseks.
MEDI-häirenuputeenus – abi alati ühe
nupuvajutuse kaugusel!

ALTER TURETSKI
15.XII.1932 – 05.I.2015
Tsemenditööstust on tabanud
valus kaotus, raske haiguse
tagajärjel lahkus meie hulgast
kauaaegne tsemenditööstuse
edendaja ja suurepärane kolleeg Alter Turetski.
Kogu Alteri töömehetee on
olnud seotud tsemenditehasega. Pärast Tallinna Polütehnilise
Instituudi lõpetamist silikaatide
tehnoloogia erialal asus ta 1957.
aastal tööle tsemenditehasesse
„Punane Kunda“, kus esimeseks ametiks oli katusekivitsehhi meister. Järgnesid
töökohad mitmetel vastutavatel
ametikohtadel: TTO juhataja,
laboratooriumi juhataja, peatehnoloog, peainseneri asetäitja,
direktori asetäitja. Tsemendi
tehnoloogia valdkonnas sai
1986. aastal kaitstud ka kandidaadi väitekiri Moskvas ning
talle omistati tehnikateaduste
kandidaadi kraad.
Alter jääb meelde väga
erudeeritud ja abivalmi kolleegina, kes püüdis alati kõik
alustatu põhjalikult lõpuni viia.
Temalt ei saanud sa kunagi
äraütlemist või „ei“ vastust –
kui ta ka momendil ei osanud
vastata, siis tegi ta kõik selleks, et esitatud probleem või

küsimus oma lahendi leiaks.
Alteri ammendamatu kogemustepagas, laiad teadmised
ja ülipõhjalik Kunda teemaline
andmekogu on väga tihti aidanud informatsiooni otsimisel
ja vajalike faktide leidmisel.
Pühendumus ja lojaalsus on
kindlasti märksõnad, mis teda
samuti hästi iseloomustasid –
ei olnud vahet, millise nimega
tehasega seotud ettevõttes ta
töötas, tsemenditööstuse hea
käekäik ja pidev areng olid
tema jaoks alati üliolulised.
Mälestus Alterist jääb kõigi
kolleegide, kes me teda tundsime, südameisse ja elab edasi
koos tsemenditööstuse arengu
ja ajalooga.
Kolleegid
AS Kunda Nordic Tsement

