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SÕBRALAADAGA MESSIL
Kunda linn käis Tourestil 2012, et esitleda
tuleval suvel 14.-15. juulil Kunda rannas
toimuvat Sõbralaata.
Messil
osaleti
Lääne-Virumaa
ühisel
ekspositsioonipinnal. Kunda linna messiboksis
pakuti traditsiooniliselt norri ja silku-leiba (fotol
esiplaanil Kristi Onkel silgu-leivakorviga,
taustal Maiu Küngas norri valamas, pilli mängib
Ervin Lember), huvilistele kingiti Sõbralaada
taskukalender ning tutvustati Sõbralaada esialgset
kultuuriprogrammi (sh räimeküpsetamiskonkurssi
ja sellel osalemise tingimusi).
Tourestil oli esmaesitlusel ka Sõbralaada
multikaklipp, mille autoriks on Madis Vasser.
Lisaks oli võimalik vaadata slaide Sõbralaadast,
samuti eesti- ja ingliskeelset filmi Kunda linnast ja
rannast ning muudest ilusatest paikadest linnas.
Kunda turismiinfopunkt tutvustas linna ning
huviväärsusi nii Kundas kui ka lähiümbruses. MK

Foto Lääne-Viru maavalitsuse fotoarhiivist

jaanuar-veebruar 2012

2

Rahvaloendajad alustasid

MEIE KODU

Kunda uue linnapea mõtisklused

Foto autor Moonika Mägipõld

Alates veebruari keskpaigast võivad
kõik need, kes e-loendusel osaleda
ei jõudnud või ei soovinud, hakata
ootama rahvaloendaja külastust. Üle
2000 rahvaloendaja alustavad tööd 20.
veebruaril.
“Rahvaloendajad hakkavad tõepoolest käima alates 20. veebruarist,
kindlasti mitte enne seda,“ kinnitas Jõhvi
ringkonnajuht Anu Blum. “Loendajad
külastavad vaid neid inimesi, kes pole
osalenud e-loendusel või kui ankeet on
jäänud lõpetamata,” lisas Blum.
Rahvaloendaja
tunneb
ära
statistikaameti poolt väljastatud pildiga
töötõendi, sinise kohvri ja loenduse
logoga salli järgi. “Tõendil on loendaja
nimi ja pilt, statistikaameti logo,
töötõendi number ja kehtivuse aeg.
Rahvaloendaja peab oma töötõendit
näitama
kohe
uksel,”
selgitas
rahvaloenduse välitööde juht Maris
Post.
Tuleb arvutiga. Rahvaloendaja
sinises kohvris on sülearvuti, kuhu ta
märgib kõik vastused. Iga leibkonna ja
inimese kohta avaneb arvutis ankeet,
mida peale täitmist ja kinnitamist enam
uuesti avada ei saa. Kõik andmed on
loendajate arvutites krüpteeritud. “See
tähendab, et kui rahvaloendaja järel uks
sulgub, võite täitsa kindel olla, et teie
vastused on kindlalt kaitstud,” kinnitas
välitööde juht.
Kui kedagi pole kodus või pole
vastamiseks parim aeg, jätab loendaja
postkasti teatise oma kontaktandmetega.
“Siis tuleks loendajale helistada ja
leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg,
pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg
on kell 9–21,” ütles ringkonnajuht Anu
Blum.
Vastamiseks tasub valmistuda.
Et loendamine läheks võimalikult
sujuvalt, tasub inimestel rahvaloendaja
külaskäiguks ka veidi valmistuda.
Valmis tasub vaadata leibkonnaliikmete
isikukoodid ja ametinimetused, sest
seda sageli igapäevaselt ei teata. Samuti
tuleks täpsustada eluruumi ehitamise
ajavahemik ja suurus.
“Küsimused on täpselt samasugused
nagu e-loendusel ning vajadusel
rahvaloendaja selgitab, mida täpselt
soovitakse teada saada. Näiteks tervise
küsimuse juures pole sugugi tarvis

haiguslugu välja otsida, vaid märkida
lihtsalt, kas inimesel esineb pikaajalisi
terviseprobleeme. See on lihtne “jah-ei”
küsimus,” selgitas ringkonnajuht Blum.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki
inimeselt ka tema sissetuleku suurust
– küsitakse vaid elatusallika kohta, kas
selleks on palk, pension, toetus, teiste
pereliikmete poolne ülalpidamine vms.
Andmed turvaliselt kaitstud. Kõik
loendusel kogutud isikuandmed on igal
juhul kaitstud ja mida keegi vastas,
teab ainult tema ise. “Rahvaloendusel
kogutud andmeid kasutatakse vaid
statistika tegemiseks. Neid ei anta
edasi teistele riigiasutustele. Seega
ei pea keegi ka kartma, et muutuks
tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused
või pensionimaksed,” selgitas Jõhvi
ringkonnajuht Anu Blum.
Rahva ja eluruumide loendust
on vaja selleks, et kogu ühiskonda
puudutavaid olulisi otsuseid tehes saaks
tugineda värskele teabele ühiskonna
vajaduste kohta. Võimalikult täpsete
andmete saamiseks on loendus kõikne
– see tähendab, et küsitletakse igat
Eestis püsivalt (alaliselt) elavat inimest
ja loendatakse kõik eluruumid.

Rahva ja eluruumide loendus
2011
• 31. detsember 2011: kõik
rahvaloenduse andmed kogutakse
31. detsembri seisuga
• Küsitlusloendus: 16. veebruar
– 31. märts 2012
• Rahvaloendaja näitab alati
töötõendit, kannab salli ja sinist
kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi
ja enne 16. veebruari Teid loendama
ei tule.
• E-loendus toimus 31. detsember
2011 – 31. jaanuar 2012
• Tulemusi avaldatakse alates
2012. aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on
kohustuslik.
Lisainfo:
www.rel2011.ee
ja
infotelefonil
625
9100
(küsitlusloenduse ajal E–R kell
8–18)
Karin Volmer, statistikaamet

Head Kunda linna elanikud! Kunda uue
linnapeana soovin Teiega jagada oma
mõtteid, ideid ja tulevikuvaateid.
2003. aasta novembris asusin
tööle Kunda linnavalitsusse arendusnõunikuna, paralleelselt nõuniku ametile
olin 6 viimast aastat ka linnavalitsuse
liige.
Alates käesoleva aasta jaanuarist
olen linnavolikogu poolt nimetatud
Kunda linnapea ametisse, mis on
kindlasti väga suur vastutus, kuid hea
võimalus panustada enda poolt veelgi
rohkem linna arengusse.
Kaheksa-aastane töökogemus linnavalitsuses on mind kursis hoidnud
praktiliselt kõigi teemavaldkondadega,
mis puudutavad linna jätkusuutlikku

arengut. Pean oluliseks linna pidevat
arengut, leides võimalikult palju
lisainvesteeringuid, linnapeana pean
tähtsaks jätkata ka kõige sellega,
mis on juba saavutatud – toimivad
linnaasutused, linna heakord, teede
järk-järguline renoveerimine, koostöö
ettevõtetega, mittetulundusühingutega
jne.
Käesolev aasta on eelarve poolest
suur katsumus meile kõigile. Pidev
hindade tõus õpetab meid hakkama
saama vähesega. Linnapeana olen sel
aastal seadnud eesmärgiks lõpetada
pooleliolevad
projektid
–
CO2
energiasäästuprojektid, mille käigus
saavad uue ilme kooli, spordikeskuse,
muusikakooli ja linnavalitsuse hoone.

LINNAVALITSUS TEATAB

tänavatele paigaldatud ajutised parkimist
keelavad liiklusmärgid, et parkivad autod
ei takistaks tänavate talihoolduse töid.
Kõik autojuhid on kohustatud täitma
ajutisest liikluskorralduse muudatusest
tulenevaid nõudeid.
Liumägedel, mis asuvad korteriühistu
või ettevõtte kinnistul, vastutavad
ohutuse eest omanikud ise. Kui liumägi
on rajatud linna maale linnavalitsusega
kooskõlastamata,
vastutavad
liumäe
rajajad.

Uus lemmikloomade eeskiri.
Kõik
Kunda
linna
territooriumil
peetavad koerad ja kassid peavad olema
mikrokiibiga märgistatud ja kantud Kunda
linna registrisse hiljemalt 1. juuliks 2012.
Täpsem info Kunda linna kodulehel:
http://www.kunda.ee/.

Linna heakord. Kinnistuomanikel on kohustus teha kinnistuga
piirnevatel kõnniteedel lume- ja libeduse
tõrjet. Talveperioodiks on mõnedele

Jäätmekäitlus.

Jäätmekäitlus-

Koostöös MTÜ-ga Kunda Crew valmib
kevadel staadioni kõrvale skatepark.
Juulikuus toimub Kunda rannas aga
taas kord üle nelja aasta traditsiooniks
saanud Sõbralaat.
2012. aasta on teatud mõttes ka uute
unistuste aasta – linna uue arengukava
koostamisel on võimalus kõigil kaasa
rääkida, et head ideed ja mõtted saaksid
kirja. Ootame ka linnakodanike poolt
ettepanekuid, häid lahendusi, kuidas
linna elukeskkonda paremaks muuta.
Teinekord võib lihtne mõttevälgatus
edasi areneda väga heaks ja reaalseks
teoks.
Kindlasti peab suhtuma väga
tõsiselt
Kunda
ühisgümnaasiumi
säilimisküsimusse.
Lapsevanemana
tean, kui tähtis on noortele peredele
lasteaia ja kooli olemasolu kodulinnas.
Inimestele on oluline elada linnas, kus
neil on tööd, mitmekesised vabaaja
veetmise võimalused, heakorrastatud
linnaruum, perearstide olemasolu,
turvalisus,
bussiühendus
teiste
keskustega jm.
Kunda linnapeana soovin Teile
positiivset suhtumist ja uskuge,
kõik tundub siis ilusam. Linna hea
maine ja jätkusuutlik areng on meie
kõigi peamiseks eesmärgiks, mille
saavutamiseks peame kõik panustama.
Tahan tänada kõiki, kes on mind senini
toetanud ja oma nõuga abiks olnud.
Soovin Teile, kundalased, heade
ideede ja kordaminekutega aastat!
Heade soovidega
Riina Sooäär
Linnapea
teenust pakub Kunda linnas AS RagnSells. Koostöölepingut on pikendatud
kuni 31.12.2012.a.

Raietööd. Puude raie ja suuremad
oksalõikused
tuleb
kooskõlastada
linnavalitsusega ja vormistada selleks
raieluba.
Oksi ei ole enam võimalik ladustada
Lähtale. Ettetellimisel on firmadel
luba vedada oksad Kunda-Auto AS-i
territooriumile.
Täpsem info: Sirje Liiskmaa tel: 325
5967 (heakorranõunik).

Tule tasuta nõustamisele!
Maakondlik arenduskeskus – Sinu koostööpartner
heade algatuste elluviimisel!

Kõikides maakondades üle Eesti
tegutsevad
Ettevõtluse
Arendamise
Sihtasutuse (EAS) partneritena maakondlikud arenduskeskused (MAKid),
kus pakutakse tasuta nõustamisteenust
alustavatele, tegutsevatele ettevõtjatele ja
mittetulundusühendustele ning kohalikele
omavalitsustele. Lisaks korraldatakse
nimetatud
sihtgruppidele
infopäevi,
seminare, koolitusi jne.
Ettevõtjale. Ettevõtlusega alustajaid
nõustatakse sobiva ettevõtte käivitamise
ja teenuste kujundamise küsimustes. Nii
alustavaid ettevõtjaid kui ka tegutsevaid
ettevõtteid
nõustatakse
äriplaanide
ja
finantsprognooside
koostamisel.
Tutvustatakse EASi ja teiste üksuste,
fondide toetusmeetmeid ja nõustatakse
taotluste ning aruandluse koostamisel.
Konsultantideks on pikaajalise ettevõtluskogemusega
Tea
Treufeldt
ja
Liivika Ivanov. Tea Treufeldt on ka
Arenduskeskuse juhataja.
2012. aastal toimub seitsmepäevane
alustava ettevõtja baaskoolitus, mis leiab
aset koostöös Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusega
(EAS)
ning
mida
kaasrahastab
Euroopa
Sotsiaalfond.
Koolitusel omandatakse baasteadmised
järgmistes valdkonda-des: ettevõtluse
alused, äriplaan ja selle koostamine, toode
ja turundus, turunduskommunikatsioon,
finantsplaneerimine,
väikeettevõtte
raamatupidamine
ja
maksunduse
alused, konkurentsianalüüs, tööõigus ja
tööohutus. Baaskoolitusele on oodatud
eelneva ettevõtlusalase koge-museta
alustavad ettevõtjad ning vähekogenud

vastalustanud ettevõtjad. Koolitusele
soovijatel tuleb eelnevalt registreeruda ja
täita elektrooniline motivatsiooniavaldus.
Täpsem info koolituse toimumise kohta
avaldatakse LVAK kodulehel ja reklaam
avaldatakse Virumaa Teatajas.
Koostöös Lääne-Viru maavalit-susega,
kelle sõpruspiirkond Rootsis on Jönköping,
on Lääne-Viru Arenduskeskusel plaanis
koguda infot tegutsevate ettevõtete
kohta, kes oleksid huvitatud osalema
2012 Elmia allhankemessil. Esialgu on
planeeritud ühiskülastus 2012a sügisel
delegatsioonina, et tutvuda messiga. Kes
on huvitatud lisainformatsioonist, palun
kontakteeruda Liivika Ivanov, liivika@ar
enduskeskus.ee.
Mittetulundusühendusele.
Vabaühendusi nõustatakse ühenduse
asutamise, registreerimise, põhikirja
koostamise, arendustegevuse planeerimise, finantseerimisvõimaluste, projektide koostamise ning aruandluse,
maksunduse jm küsimustes. Lisaks
toimub aasta jooksul kolmepäevane
baaskoolitus kuni kaks aasta tegutsenud
mittetulundusühenduste
juhtorganite
liikmetele, kuuepäevane MTÜ juhtide
arenguprogramm pikemat aega tegutsenud
ühenduste juhatuse liikmetele ning
erinevaid
ühe-kuni
kahepäevaseid
teemakoolitusi (raamatupidamine, projekti
koostamine, lepingulised suhted MTÜs
jne). Koolituste eesmärgiks on tõsta
ühenduste tegevus- ning jätkusuutlikkust
ja
professionaalsust.
Aasta
kestel
korraldatakse
ka
toetusvõimalusi
tutvustavaid
infopäevi,
temaatilisi

seminare jmt üritusi. Vabaühenduste
meili listiga liitunud saavad igakuiselt
informatsiooni valdkonnas aset leidvate
sündmuste jmt kohta elektroonilisel kujul
ilmuvast Vabaühenduste Uudiskirjast.
Vabaühenduste konsultant on Kaie
Kranich (kaie@arenduskeskus.ee, + 372
58501250).
Kohalikule
omavalitsusele.
Kohalikke
omavalitsusi
nõustatakse
planeerimistegevuses, sh arengukavade
ja tegevuskavade koostamisel, samuti
EASi ja teistest programmidest toetuste
taotlemisel
ja
projektiaruandluse
koostamisel.
2011.
aastal
alustas
taas
kooskäimist
Lääne-Virumaa
omavalitsuste arendustöötajate Koda.
Koja tööd koordineerib omavalitsuste
konsultant Arenduskeskusest, Triin Varek.
Omavalitsusjuhtidele ja arendustöötajatele
korraldatakse ka infopäevi, kaks õppereisi
naabermaakondadesse ja üks kahe
mooduliga koolitus 2012. aastal.
Arenduskeskusesse
oodatakse
baasnõustamisele
etteregistreerimisel
kas meili või telefoni teel, rohkem infot
arenduskeskuse tegevuse kohta on leitav
veebilehelt www.arenduskeskus.ee.
Nõustamine on tasuta. Meie kodulehelt
leiab
ka
värsket
infor-matsiooni
Arenduskeskuse poolt korraldatavate
valdkondlike
(KOV,
EV,
MTÜ)
koolituste, seminaride, infopäevade jmt
kohta. Täpsem info rubriigis Koolitus.
Triin Varek
Kohalike omavalitsuste konsultant
SA Lääne-Viru Arenduskeskus
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LÜHIDALT
Kunda linnavolikogu istung toimus 23. jaanuaril 2012. Päevakorras
oli: 1. Kunda linnavolikogu 24. märtsi 2009 määruse nr 06 “Kunda linna
omavalitsusteenistuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töö tasustamine”
muutmine; 2. Kunda linna 2012. aasta eelarve II lugemine; 3. Linnavalitsuse
liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine; 4. Linnavalitsuse liikmete kinnitamine; 5.
Linnapeale töötasu määramine; 6. Kunda linnavolikogu 16. novembri 2009 otsuse nr
39 “Esindaja nimetamine Lääne-Viru omavalitsuste liidu üldkoosolekule; 7. Kunda
linnavolikogu 16. novembri 2009 otsuse nr 38 “Esindaja nimetamine Eesti linnade
liidu üldkoosolekule ja volikogusse” muutmine; 8. Kunda linnavolikogu 9. märtsi
2010 otsuse nr 4 “Kunda linna konkursi- ja atesteerimiskomisjoni moodustamine
ning komisjoni esimehe ja liikmete määramine”; 9. Kunda linnavolikogu 09.
novembri 2009 otsuse nr 29 “Linnavolikogu alatiste komisjonide esimeeste
valimine” muutmine; 10. Informatsioon. MK
Kunda linnavolikogu istung toimus 13. veebruaril 2012. Päevakorras oli:
1. Kunda linna 2012. aasta eelarve III lugemine. Kunda linna 2012. aasta eelarve
kogumahuks kinnitati 3 181 668 eurot (eelarve tasakaalustamiseks tuli kärpeid teha
u 300 000 euro ulatuses); 2. Kunda linna 2011. aasta eelarve täitmine; 3. Kunda
Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine; 4. Informatsioon. MK
Linnavalitsuse istungid toimusid 26. jaanuaril ja 14. veebruaril 2012. Kunda
linnavolikogu ja -valitsuse istungite protokollid ja materjalid on väljas Kunda linna
kodulehel: http://www.kunda.ee. MK

Foto Kunda linna klubi arhiivist
28. jaanuaril 2012 toimus Kunda linna klubis pidulik vastuvõtt 2011. aastal sündinud Kunda linna uutele kodanikele koos
vanematega. Beebisid ning nende emasid-isasid tervitas ja õnnitles linnapea Riina Sooäär. Mälestusmeenena kingiti Kunda
linna poolt 22-le lapsele nimelise graveeringuga hõbelusikas. Tervituskontserdiga esinesid lasteaia laululapsed ja muusikakooli
õpilased. Vastuvõtu lõpetas ühine tordisöömine. Hõbelusika kinkimise traditsioon algatati Kunda linnas aastal 2003. MK

LINNAVALITSUS TEATAB
Toimetulekutoetus. 2012. aastal
on toimetuleku toetuse piirmäär 76,70
eurot kuus üksi elavale inimesele
või perekonna esimesele liikmele
ning 61,36 eurot pere teisele ja igale
järgnevale liikmele. Toimetulekutoetuse
saajal, kelle kõik perekonnaliikmed

on alaealised, on õigus saada koos
toimetulekutoetusega
täiendavat
sotsiaaltoetust 15 eurot.
Toetuse saamiseks tuleb iga kuu
20. kuupäevaks esitada linnavalitsusse
(Kasemäe 19, Kunda) avaldus, kuhu on
märgitud pere/leibkonna liikmete nimed
ja isikukoodid (või isikut tõendavad
dokumendid), õppurid peavad esitama

kehtiva üliõpilaspileti või koolitõendi.
Toimetulekutoetuse (TTT)
arvestamise valem:
TTT = eluruumi kulud +
toimetulekupiir – sissetulek(ud)
Täpsem info: Anna Rohtla 325 5996
(sotsiaaltöötaja).

Möödunud aegu meenutades,
tulevikule mõeldes

Foto erakogust
Head kaaslinlased! Uus aastanumber
avas uue lehekülje nii Kunda linna kui
ka minu tööalases elus. Kodulinna asus
juhtima linna kujunemisele uut hoogu
andev inimene; ise aga liikusin edasi
Rakvere linnavalitsusse, et toetada
sealset arengut.
Uues kohas ja rollis on tegemisi
palju. Kunda aastad jäävad aga
positiivselt meelde. Igale õnnestumisele
elasin hingega kaasa ja tagasilöökide
korral mõtlesin, mida teha, et järgmisel
korral läheks paremini.
Minu jaoks on olnud nende pea
15 aasta jooksul väga oluline, et linn

areneks
elukeskkonnana,
pakuks
külastajaile silmailu ning oleks ka
ettevõtjatele atraktiivne.
Kui linnavalitsuses tööd alustasin,
tundusid paljud tänaseks reaalsuseks
saanud asjad unistusena, mille täitumist
ei osanud sellisena ette kujutada. Raha
ja võimalusi oli tollal vähe. Linna
arengukava vastuvõtmisel 2003. aastal
oli veel seesama tunne, sest seatud
eesmärgid olid kõrged. Rõõm oli igal
aastal arengukava läbi vaadates tõdeda,
et jälle on mõned asjad teoks saanud.
Iga linna tulnud ja laienenud ettevõte
on andnud juurde võimalusi kõike seda

teoks teha, sest tänu töökohtadele on ka
linnal võimalusi rohkem.
Olen
rõõmus
kordatehtud
lasteaia, valmis spordikeskuse, linna
keskväljaku, seltside maja, noortemaja
ja uute kõnniteede üle. Mitte ainult
korras linnaasutused, vaid ka mitmed
kivisse raiumata asjad on minu
meelest tunnustamist väärt – kooli
viimaste aastate maakonna parimad
õppetulemused, kordaläinud üritused
– merepäevad, Sõbralaada edasiarendus,
lastesõbraliku linna tiitli saamine.
Viimased
kolm
aastat
olid
majanduslikult rasked, lisandusid veel
kaks külma ja lumerohket talve. Raske
oli mitmete vajalike rahataotluste puhul
ei öelda, kuid seda tuli teha puhtalt
vahendite puuduse tõttu.
Sellegipoolest on hea meel, et
mitmete projektide ja koostööpartnerite
toel tehtu eelmisel ja varasematel
aastatel erinevaid väga kulukaid
investeeringuid: alustati linna läbiva
tee ehitust, ehitati staadioni uued
spordiväljakud, läbi keeruliste vaidluste
uuendati klubi, alustati polikliiniku
remonti, korrastati lasteaia hooviala.
Vaatamata linnaeelarve võimaluste
piiratusele õnnestus investeeringutele
teine peaaegu samaväärne summa
väljast juurde saada.
Sellel aastal tuleb veel kooli ja
spordikeskuse hooned väljast remontida,
muuseumi katus renoveerida. Linn
toetab ka noorte omaalgatust rajada
staadionile vägev skatepark.
Arvan, et tänu oma tublidele
kolleegidele ja koostööpartneritele,
nende panusele oli ka minu töö Kunda
linna juhtimisel sujuvam ning edukam.
Olen neile tänulik ühiselt tehtud asjade
ja suurepäraste tööaastate eest Kunda
linnavalitsuses.
Allar Aron
Kunda linnapea 2002−2011

Soojuse uus piirhind. Maagaasi hinna tõusust tingituna on Kunda
võrgupiirkonnas kinnitatud soojuse uus piirhind. Sooja piirhinda kajastab
konkurentsiameti kooskõlastus nr 7.1-3/12-017 26.01.2012. Uus hind on 76,68 €/
MWh, mis hakkab kehtima 01.03.2012. Hinnale lisandub käibemaks. Info hindade
ja nende muudatuste osas on kättesaadav Fortumi kodulehel www.fortumtermest.ee
või klienditeeninduse numbril 775 1755. Allikas: Fortum Termest
Teade Kunda perearsti Aleksandr Lebedi patsientidele. Jaanuari lõpus lahkus
Kundas ajutise asendajana töötanud arst Aleksandr Lebed, keda hakkavad asendama
Tervisekeskuse OÜ asendusarstid seniks, kuni viiakse läbi konkurss ja leitakse uus
perearst. Noor arst Aleksandr Lebed lahkub omal soovil ja avaldab tänu kõigile, kes
andsid talle võimaluse end Kundas perearstina proovile panna. Maavalitsus rõhutab,
et patsientidel ei ole vaja ise muretseda uue arsti leidmise pärast, kõik nimistusse
kuuluvad patsiendid saavad teenindatud uue asendusarsti poolt.
Marge Lepik
Lääne-Viru maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja
Kunda linnavalitsus tänab kohalikke ettevõtteid, päästeametit ja
pioneeripataljoni, kes tulid appi oma tehnika ning abijõuga, et leida kiire ja
operatiivne lahendus Lontovas Kunda jõe üleujutuse piirkonnas. Suur tänu Palgardi
Kraana OÜ-le, Kunda Nordic Tsement AS-le, ABB AS-le, Lõhkamistööd OÜle, Stora Enso AS-le. Täname Teid: Milvi Täpp, Revo Koha, Urve Hang, Sirje
Liiskmaa, Anne Paavel.
Riina Sooäär, linnapea

Informatsioon ettevõtjatele
Tuletame meelde, et kauplejal ja
kaubanduse korraldajal on lubatud
tegeleda kaubandustegevusega, kui ta
on registreeritud majandustegevuse
registris
(MTR-is.
Nimetatud
kohustus
tuleneb 15. aprillil 2004 jõustunud
majandustegevuse registri seadusest
ja
kaubandustegevuse
seadusest,
arvestades ka eriseadustest tulenevaid
nõudeid.
Ettevõtja
(asutus,
sihtasutus,
mittetulundusühing),
soovides
tegeleda kaubandustegevusega, esitab
registreerimistaotluse vastavalt oma
tegevusalale tegevuskohajärgsele vallavõi linnavalitsusele.
Kaubandustegevuse seaduse §3
alusel
jaguneb
kaubandustegevus
järgmiselt:
* hulgikaubandus, mille korral
müüakse kaupa ja selle müügiga
seonduvat teenust isikule, kes ei ole
tarbija;
* jaekaubandus, mille korral
müüakse kaupa ja selle müügiga
seonduvat teenust kliendile ning millega
kaasneva tegevusega võib valmistada
või serveerida toitu;
* toitlustamine, mille korral
müüakse toitu koos valmistamise ja
serveerimisega kohapeal tarbimiseks
ning samuti on luba müüa kaasnevat
kaupa või osutada täiendavat teenust;
* teenindus, mille korral tehakse
töö kliendi tellimusel ning mille
käigus valmistatakse uus vallasasi
või hooldatakse, parandatakse või
muudetakse olemasolevat vallasasja
või selle omadusi või vallasasi antakse
või võetakse valdusse või kasutusse
või pakutakse ja osutatakse ehitise
puhastusteenust või ilu- ja isikuteenust
ning müüakse sellise teenusega
seonduvat kaupa;
* tänava- või turukaubanduse
korraldamine
või
kaubanduse
korraldamine
avalikul
üritusel,
mille korral kaubanduse korraldaja

korraldab kauba või teenuse müüki
või toitlustamist oma valduses oleva
tegevuskoha kaudu.
Riigilõiv
19,17
eurot
registreerimistaotluse
eest
ühe
tegevuskoha registreerimiseks tasutakse
linnavalitsuse
a/a
221011939622
Swedbank, enne taotluse esitamist.
Registreeringu kinnitamine või
muutmine
Vastavalt majandustegevuse registri
seaduse §26-le peab ettevõtja esitama
haldusorganile iga aasta15. aprilliks
kinnituse registreeringu õigsuse kohta,
kui ettevõtja registreerimisest või
registreeringu muutmisest ettevõtja
taotluse alusel on möödunud rohkem
kui 3 kuud.
Registreeringu õigsust on võimalik
kinnitada igal aastal ajavahemikul 15.
jaanuarist kuni 15. aprillini. Samal aastal
enne 15. jaanuari tehtud registreeringu
õigsus
tuleb
samuti
kinnitada.
Registreeringu õigsuse kinnitamise,
muutmise, peatamise ja kustutamise
eest ei tule riigilõivu tasuda.
Majandus- ja Kommunikatsioonimin
isteeriumi kodulehel http://mtr.mkm.ee//
on juhend selle kohta, kuidas on võimalik
elektrooniliselt esitada registreeringu
taotlust ning kinnitada registreeringu
õigsust. Registreeringus peavad olema
märgitud ettevõtja kontaktandmed
(aadress ja sidevahendite andmed, eposti aadress).
Dokumente
on
võimalik
esitada linnavalitsusele e-posti teel
(digiallkirjastatult),
kohaletoomisega
või posti teel (vastav registreeringu
vorm veebilehelt http://mtr.mkm.ee//).
Kui ettevõtja ei esita registreeringu
õigsuse kinnitust 15. aprilliks, teavitab
registreeringu teinud asutus ettevõtjat
kohustuse täitmata jätmisest ning sellest
tulenevalt registeeringu peatamisest.
Anne Paavel
Linnasekretär
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Mõttevahetus koolidirektoriga

MK: Räägime kõigepealt Teist enesest. Kus Te
õppinud-kasvanud olete?
HK: Olen sündinud ja kasvanud Viljandis. Õppisin
Tartu ülikoolis füüsika ja keemia teaduskonnas, kus
omandasin füüsiku ja pedagoogi eriala.
MK: Kust ja kuidas Te Kunda kooli juhtima
sattusite?
HK: Olen olnud koolidirektor juba aastakümneid
ja alates sellest kooliaastast asusin tööle Kunda
ühisgümnaasiumi direktori ametikohale.
MK: Kuidas olete Kunda kooli sisse elanud,
kuidas end siin tunnete?
HK: Kunda koolis tunnen ennast suurepäraselt!
Tore ja töökas kollektiiv ning tublid õpilased – igati
meeldiv keskkond.
MK: Kuidas kirjeldaksite suhtekolmnurka,
mille tippudes asuvad Kunda kooli õpilased,
õpetajad, juhtkond? Kooli sisekliima ja õppimiseõpetamise kvaliteet selle kolmnurga taustal?
HK: Kooli sisekliima peaks olema positiivne nii
õpetajatele kui ka õpilastele. Koostöö on sujuv ning
kõik õpi-ja arenguvõimalused on loodud.
MK: Milline (kooli)juht Te olete v tahaksite
olla? Milline on Teie juhtimisstiil, mida peate
koolijuhtimises kõige olulisemaks?
HK: Koolijuhi tähtsaimaks rolliks on olla
suureks eeskujuks oma kolleegidele, õpilastele ja
ümbruskonnale. Olen alati koostöövalmis ja üritan
igale väiksemalegi probleemile lahenduse leida. Tuleb
olla enesekindel, inimlik ning teha õigeid otsuseid.
MK: Kaasaegsed kommunikatsioonivõimalused, e-kool? Kas Kunda kool on e-kooliga
kohanenud?
HK: E-kool pole tänapäeval enam imeasi. Aja
jooksul on Kunda kool vägagi hästi kohanenud ekooliga ja kasutame seda aktiivselt.
MK: Kuidas kõnetavad Teid järgmised
teemad Kunda kooli kontekstis: Koolivägivald?;
Koolistress? Popitamised?
HK: Eks igal asjal on omad head ja vead. Sellised
teemad nagu koolistress, popitamised ja koolivägivald
– on väga mitmetahulised. Kooli juhtkonna ja
õpetajate ülesandeks on motiveerida õpilaste õppimist
ja arengut, pakkuda turvalisust, suhtuda kõigisse
õiglaselt ja võrdselt ning tänu sellele oleme me alati
avatud probleemide lahendamisele.
MK: Kunda ühisgümnaasiumi lapsevanemad
algatasid arutelu, mille käigus soovitakse

Foto kooli arhiivist
teada saada arvamust koolivormi võimaliku
kasutuselevõtu kohta. Mis on Teie seisukoht sel
teemal?
HK: Isiklikult mul ei ole midagi koolivormi vastu.
Kuid, kui võtta koolivormi täiskomplektina, siis on see
üsna kulukas lapsevanematele. Lapsed ju kasvavad
kiiresti. Minu ettepanek: Kunda ühisgümnaasiumi
õpilane kannab teklit. Kunda ühisgümnaasiumi tekkel
on roheline, valge triibuga, peal on tähed KÜG ning
teklil on must nokk. Gümnaasiumiõpilase teklil on
märk vasakul pool ees ...
MK: Haridusreform – gümnaasiumivõrgu
korrastamine? Mida see Kunda kooli ja linna jaoks
tähendab? Millised on gümnaasiumi säilimise
perspektiivid Kundas? Mida on selle nimel kooli
ja kohaliku omavalitsuse tasandil tehtud, mida on
plaanis teha?
HK: Uue riikliku õppekava käivitamisel
oleme koostöös kohaliku omavalitsusega jõudnud
veendumusele, et tänapäeva vajaduste juures tuleb
õpetada reaal-, loodus- ja sotsiaalaineid. Selle
õppeaasta põhirõhk on karjäärinõustamisel, mille
kaudu äratada huvi tehniliste erialade vastu.

Arutelu koolivormi teemal
Kunda
Ühisgümnaasiumi
lapsevanemad
algatasid arutelu, mille käigus soovitakse teada
saada arvamust koolivormi kasutuselevõtu suhtes.
Merle Maimjärv-Mirka, kelle laps õpib
esimeses klassis, leiab, et mingil juhul ei tasu
väga kramplikult kinni hoida nõukaajast pärit
negatiivsest eelarvamusest. “Koolivorm ei ole enam
ainult eliitkoolide teema, vaid pigem meeskonna,
antud juhul siis ühe koolipere tunnus – igal koolil
oma nägu,” leiab Mirka.
“Lisaks on tänapäevased koolivormid tänu
kvaliteetsetele ja vastupidavatele materjalidele
väga kasutajasõbralikud. Välja kasvatakse ju
kõikidest riietest, olgu see siis koolivorm või
midagi muud. Hooldamine on koolivormi puhul
vastavaid kogemusi omavate lapsevanemate sõnul
aga lihtsamgi kui tavariiete puhul. Kindlasti aga
suunaks koolivorm lapsi viisakamalt riietuma
– kaoks katkised püksid või ülilühikesed seelikud.”
Peamine, mis seni nii lapsevanemate kui ka
õpilaste hulgas vastuseisu tekitab, on majanduslik
külg. Kvaliteetsed rõivad on sageli kallid ning
kandmise intensiivsus, mis koolivormile langeb, on
päris suur. Nii leiab osa oma arvamust avaldanutest,
et ühtsete rõivaste kasutamist tasub kaaluda seni,
kuni see piirdub T-särkide, vestide või pluusiga.
Täiskomplekti kasutuselevõtt oleks majanduslikult
vähem kindlustatud peredele väga suur rahaline
lisakoorem.
Kuigi õpilased reageerivad teemale sageli
lakoonilise ja emotsionaalse EI-ga, leidub ka
neid, kes selle enda jaoks pisut laiemalt lahti on
mõtestanud ning oma seisukohale argumentidega
kaalu püüavad anda.
Nii kirjutab Facebooki lehel algatatud arutelu
juures 9.b klassi õpilane Reti järgmist: “Olen
koolivormi vastu. Kuna vormi tuleks kanda
iga päev, siis peaks seda hoidma väga puhtana.
Algklassilastel, kelle põhiliseks tegevuseks on
kunstitööd, kes vahetundides koridoripõrandatel
hullavad ja koduteel lumesõda ning sõbralikke
kakluseid peavad, vaevalt see õnnestuks. Usun,
et vähesed vanemad oleks õnnelikud, kui nad iga

päev pesu pesema peaks. Inimesed on erinevate
kehakujude, stiilide ja eelistustega. Riietus, mis
ühe seljas ilus, hea ja kena on, ei pruugi teisele
absoluutselt istuda. Kuna koolis peame veetma
suurema osa oma ajast, oleks päris kohutav, kui me
end ebamugavalt ja ebakindlalt tunneks. Iga inimene
on omaette isiksus ja meie välimus annab sellest
esmamulje. Kui kõigi välimus oleks ühesugune, siis
muutuksime ilmselt varsti ka sisult ühtlaseks halliks
massiks.”
Merle Maimjärv-Mirka peab aga kindlasti
vajalikuks rõhutada, et nad ei eelda, et kooli
juhtkond hakkaks kohe otsuseid vastu võtma.
“Loodame, et just avatud arutelu käigus tekib palju
erinevaid lähenemisi sellele teemale.”
Kohaliku Info Keskus soovib aga omalt poolt
KÜG-i juhtkonnale edu tolle arutelu võimalikult
laiapõhjalisel läbiviimisel ning soovitab tulemused
detailselt dokumenteerida − olgu need siis
koolivormi poolt või vastu. Isegi negatiivse
otsuse korral asjatundlikult kaardistatud ohud ja
võimalused aastal 2011 annavad 2016. aastal teema
taaspüstitajatele vähemalt vajaliku lähtematerjali,
mida enne avalikkuse ette tulemist läbi töötada, ja
küsimused, millele vastused leida.
Väljavõte
Kunda
Ühisgümnaasiumi
kodulehelt: Koolivorm on oluliseks teguriks kooli
kultuurikeskkonna loomisel; See distsiplineerib,
ühtlustab taset; On oluline kooli ühendav tegur;
Ühendab kooli senisest enam ühtseks kogukonnaks;
Ühtlustab visuaalset pilti koolis; Soodustab
keskendumist; Õpilased kannavad kirevaid
ning kooli mittesobivaid riideid (nabasärgid,
puusapüksid, katkised jne); Kõik, mis on moes, ei
kõlba kooli; Kaob eputamine eriliste rõivastega,
sõltuvalt vanemate materiaalsetest võimalustest;
Koolivorm annab teavet ja oskust riietuda
vastavalt olukorrale: lipsu kandmiseks, pidulikeks
sündmusteks riietumisel jne.
KOOL
TELLIB
KOOLIVORMI,
LAPSEVANEM FINANTSEERIB.
Kaido Veski

MK: Mis Te isiklikult arvate, kas
haridusministeeriumis
mõistetakse,
kuidas
gümnaasiumi võimalik likvideerimine võib ühe
pisilinna arenguvõimele ja jätkusuutlikkusele
mõjuda?
HK: Haridusreformide mõju koolidele on nii hea
kui ka halb. Kool pole koht, mida pidevalt reformida.
Ühegi asjaga ei tasu üle pingutada. Tuleks rohkem
mõelda ja kaaluda, mis ja kuidas toimiks paremini,
arvestades, kas on tegemist suurema linnaga või
pisilinnaga. Gümnaasiumivõrk tuleks kindlasti korda
teha.
Muutuseid on vaja aeg-ajalt ellu viia. Muutuste
juhtimisega on võimalik edukalt toime tulla, kui
mõistetakse muutuste põhjusi, vajadust ja nähakse
hariduselu laiemalt kui oma õppeasutuse piirides.
Seepärast on õppeasutuse juht vastutav, et muutused
jõuaksid õpetajateni ning õpetajad on omakorda
vastutavad, et muutused jõuaksid õpilasteni.
MK: Kui mõelda, et inimene, tema võimalus
olla õnnelik, on ülim eesmärk, kas siis kool (Kunda
kool) suudab õpetada noori õppima ja õppimist

KOOL KIIDAB
Kunda ÜG võistkond võitis ETV televiktoriini
“Loodustark” eelfinaalis tulemusega 9:6
Kohila gümnaasiumi ning sai edasi poolfinaali.
Eelvooru saadet on võimalik näha 29.veebruaril

armastama nii, et selle võime najal on võimalik
õnnelikuks inimeseks kõige olulisemas mõttes
sirguda?
HK: ÕNN – see on väga laialdane mõiste. Õpetada
noori koolis õnnelikuks inimeseks sirguma – pole
võimalik mitte mingisuguse valemi järgi, kuna iga
inimene on ise oma õnne sepp. Motiveerida ja õpetada
noori õppima on üks asi, aga õpetada õppimist
armastama, et selle najal oleks võimalik miskit
saavutada, on teine asi. Kunda kool suudab noortele
pakkuda kõik õppimis-ja arenguvõimalused, iseasi
kuidas igaüks oskab seda ära kasutada.
MK: Millised on Teie kui koolidirektori
kõige suuremad igapäevased rõõmud ja mured?
Millised on Kunda kooliga seotult Teie lähemad ja
kaugemad eesmärgid, unistused?
HK: Minu eesmärk on kõrgtasemel juhtida Kunda
ühisgümnaasiumi. Loodan, et iga väike poiss ja
tüdruk, kes meie kooli õppima asub, läbib edukalt
pika koolitee ning et neist sirguksid edukad inimesed,
kelle üle saab uhkust tunda.
MK: Mida Teile ajal, mil Te kooli ei juhi,
meeldib teha? Kuidas Te puhkate?
HK: Vaba aega veedan oma pere seltsis
– harrastame aktiivset ja mitmekülgset puhkust.
Mõtteid vahetasid Kunda ühisgümnaasiumi
direktor Henry Kallaste ja Meie Kodu toimetaja Ebe
Pilt.

kell 17.20 ETV2 kanalil. Kunda ÜG-i vastaseks
oli siis Elva Gümnaasium. võistkonnas mängisid:
Jane Pall (10. kl), Tairi Mätlik (10. kl), Maksim
Luik (kapten, 11. kl). Juhendaja õpetaja Marika
Toom. HOIAME PÖIALT!!!
SIGRID MALVA 12. Klass
27.
emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus (12. klasside
arvestuses) 6. koht. Juhendaja õpetaja Tiiu Jalakas.
LIISI UUSKÜLA 9.b matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoorus (9. klassid) 5. koht. Juhendaja
õpetaja Irina Utsar.
RAUL PALK 8. a klass
2011/2012
maakondlikul geograafiaolümpiaadil (tulemused:
8. klass) 5. Koht. Juhendaja õpetaja Leelo Palk.
18.02.2012 toimus vene keele olümpiaadi
maakondlik eelvoor. Eelvoorus esitas õpilane
valitud teemal suulise etteaste (soovitav oli
kasutada Powerpoint esitlust), pärast suulist
vooru toimus viktoriin, kus oli käsitletud läbivaid
teemasid ettevalmistamisel olümpiaadiks. Osalejad
- vene grupp: Jana Potapkina (10. kl) - I koht;
Žanna Arsentjeva (11. kl) - II koht; Eduard
Lehmus (11. kl) - III koht. Juhendaja õpetaja
Marina Klimenko.
Allikas: Kunda ÜG

Luulefestivalil Jõgeval

Juba neljandat korda osales sel aastal jaanuarikuu
20. ja 21. päeval B. Alveri luulefestivalil
“Tuulelapsed” ka Kunda laste näitetrupp “Karoliine”.
Seekord oli osalejaid 19, enamik neist 2. klassi
õpilased, aga oli ka 6., 9. ja 11. klassist. Astusime
üles etendusega “Vaat, mis juhtus”, mis oli kokku
pandud F. Kotta ja K.-E. Söödi luulest. Festivalilt
tõime koju Osavõtlikkuse preemia, rollipreemiad said

Raimo Kozlov (kass Miisi) ja Robyn Maask (Laika)
2.a klassist. Õhtul, peale etendusi, nagu alati, käisime
B. Alveri mälestusmärgi juures küünlaid süütamas.
Sellele järgnes disko ja juhendajate kohtumine
žüriiga. Teise päeva sisustasid näitlejameisterlikkuse
töötoad lastele. Õpetajad-juhendajad said kogemusi
vahetada omavahel.
Tekst ja foto Maarika Koks
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Kunda ühisgümnaasium ja teised kallistavad koolid

Foto autor Eivor Süda
Sõbrapäeva I vahetund Kunda ühisgümnaasiumis ... Aulasse aina voolab ja voogab
lapsi, suuri ja väikseid, et luua koos midagi suurt,
sooja, erilist ...
Kogunevad muusika saatel ja lavalt kostva
jutu saatel KALLISTAMISE kasulikkusest ja
vajalikkusest.
Mõni minut hiljem … Kõik see korrapäratu
summ on korrapärases Kalliringis, keskel meie kooli
kõige suurem kallistaja Torevants – punane, sõbralik,
tema ümber tihedalt esimese klassi õpilased, siis teise,
kolmanda jne, kuni välisringi 12. klassi noored ja
õpetajad, kallistades ümbritsemas seda suurt toredat
kooliperet.
Kui Kalliring oli lõplikult koos, hakati 100 sekundit
lugema - nii pikalt pidi see Koolikalli kestma! Selle
jooksul esitasime veel fakte Kallistamise kiituseks.
Kas hea lugeja teab, et
•
Kallistamisel on võlutoime – kallistamine
annab energiat, parandab tuju, loob turvatunde,
rahustab ning näitab teisele, et temast hoolitakse!
•
Kallistamine tugevdab immuunsüsteemi,
ravib masendust, vähendab stressi, ning seda ilma
ühegi kõrvaltoimeta. Pole olemas tõhusamat ja
ohutumat ravimit kui seda on kallistamine!
•
Inimesed, kellele meeldib kallistada, on
rõõmsamad, toredamad ja lahkemad. Neile meeldib
jagada ning nende võimuses on muuta maailm
paremaks paigaks.
Rääkisime ka Ammast, lihtsast India naisest,
kes 50. Eluaastaks (mis mõne aasta eest täitus) oli
kallistanud juba 30 miljonit inimest, kuna tema
armastaval kallistustel usutakse olevat tervendav
vägi. ( See on ju 20 Eesti-täit rahvast! Päevas jõuab ta
kallistada isegi 20000 inimest! Ja enne ta ei lõpeta, kui
viimanegi ootaja on ära kallistatud!)
Viimased 10 sekundit lugesime kõik koos: 10, 9,
8 ...
Ja siis aplaus kõigile osalejatele! Me kõik koos
tegime selle ära! Lausa lendutõusmise tunne!
Meie 364 õpilasest oli Koolikalliringis 291 õpilast,
õpetajat! Juures pildistamas, filmimas, toimetamas
veel direktor, õppealajuhataja, Eivor, Enna, meie
Kätliniga, lisaks mõni noormees uksel või istumas
– kokku üle kolmesaja saalis!
Grupikalli
üle-Eestiline
(mitteametlik)
rekord on sündinud! (Teadaolevalt siiani suurim
mitteametlik Grupikalli üle-Eestiline rekord on
olnud 2009. aastal 82 inimest ja meie ületasime selle
mitmekordselt!)
Oleme tõesti Kallistav Kool! Ja mitte meie
ainult! Nimelt kolmapäeval kogunes sõbranädala
puhul 5.vahetunnil samamoodi terve Uhtna kooli
pere, et teha üks suur grupikalli. Isegi algul kõige
kahtlevamad noormehed olid toredasti Kalliringi
sees. Kohal olid kõik sel päeval koolis olnud õpilased
– kokku 80 nimekirjas olevast 86-st. Lisaks õpetajad,

kooli juhtkond.
Kunda kooli ideega oli veelgi liitunuid – saime
teate Rakvere Gümnaasiumi huvijuhilt, et sealses
algklasside õppehoones oli 14.veebruaril aulas 198
kallistajat! :)
Tõesti, mis on veel sobivam sõbrapäeva,
sõbranädalasse kui üks soe päikseline kalli, sõbralik
naeratus ja ühisloomise rõõm!
Kust see Kalliringi mõte sündis, alguse sai?
Kui Kunda kooli TORE-tiim koos juhendajatega
sõitis TORE konverentsilt 3. veebruaril tagasi, täis
vaimustust seal toimunust ja ühistegelustest noortega
üle vabariigi, mõtiskles 9. klassi Reti, et mida
toredat ülekoolilist võiksime jälle oma koolis teha.
TORE-juhendaja Kätlin pakkus nagu möödaminnes
Grupikalli idee,
•
see tundus aga nii oivaline, pisut hull ja
lahe, et MIKS MITTE! TEEME SELLE ÄRA!
•
Albert Einsteingi on ju omal ajal öelnud, et

kui idee ei tundu alguses absurdne, ei ole ideel mingit
lootust.
•
Pealegi on meie koolil imeline moto, mis
sobib selle ideega hästi : ARMASTUST! AUSTUST!
ARENGUT!
•
ja meie koolil on oma Torevants, kes sageli
käib lapsi kallistamas, ja lapsed on juba kallimistega
koolis harjunud
•
ja 21. jaanuaril, ülemaailmsel kallistamise
päeval, kulus meil 2 vahetunni jooksul rohkem kui
300 meie torekate koostatud Kallikaarti, milledel
kirjas erinevad toredad mõtted Kallistamise headest
mõjudest, kallistavad kujud ja luba selle kaardi
ettenäitajal kallistada igaüht igal ajal ja igas kohas.
Need väiksed kallikaardid olid tõelised hitid!
(Huvilised saavad neid näha T.O.R.E. koduleheküljel
tore.ee, kuhu need kõigile soovijatele kasutamiseks
üles on pandud)
•
Ja mis aeg oleks veel sobivam Ühiskalliks

kui mitte Sõbrapäev!
Kui järgmistel päevadel TORE konverentsisära oli
argisemate koolipäeva toonidega asendunud, tuli küll
kõhklusi, kas ikka võtame selle ette või mitte. Kuidas
me õpetajad-õpilased selle idee taha saame!
Arutasime aga korraldamise põhjalikult läbi
käisime eelneval päeval veel kõigis klassides
grupikallist rääkimas ja nii saigi sündida meie kooli
Sõbrapäeva imeline Grupikalli, Ühiskalli, Koolikalli.
Tahaksime väga, et sellest saaks meie kooli uus
traditsioon ja tore oleks, kui see Grupikalli idee leviks
laiemalt.
Et see meie liigselt tarbimisele keskendunud ajal
aitaks meenutada, et elus kõige olulisemad asjad
– sõprus, armastus, kallistus, naeratus, lahke pilk,
head suhted jne – saame tasuta; et seda head saame ise
aktiivselt iga päev ikka ja jälle ise ja ühiselt luua!
Kunda ÜG TORE-juhendajad
Lea Metsis ja Kätlin Peets
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Muuseumiööl (14. mail 2011) esitles Kunda tsemendimuuseum kuulsuste käejälgedegaleriis
Arthur Valdese (1886−1971) – Friedebert Tuglase müstilise kaaslase – käejälge. Toimus
lugemisõhtu Valdese loomingust. Sündis Valdese kirjanduskohvik (logo autor Kaido Veski).

KUNDA TANTSUPÄEVALE

Pildistas Jaanus Prits
S.o kummaline-müstiline kirjanduskohvik,
mis tekkis korraldajate, publiku ja esinejate
ühisvajadusest justkui iseenesest. Vabatahtlikest
koosnev meeskond korrastas Kunda muuseumi ühe
toa kirjandussalongiks, kus nüüdseks on võimalik
ka muid väikeüritusi korraldada. Kirjanduskohviku
peamiseks eesmärgiks aga on kõigile avatud
formaadis pisut vanaaegsel armsal moel,
vabas loomingulises õhkkonnas lugemisõhtuid
korraldada.
21. sajandi fragmentaarses kultuurikeskkonnas,
kus tekstiline või kultuuriline ühisosa on
erinevates seltskondades marginaalne, on tekstide
kooslugemine selle ühisosa taastekitamine või
põgus kompenseerimine. Kõige olulisem on
lugemis- ja kuulamisnauding. Lugemismaterjali
valik on vaba, kuid esialgu on valikute suuna
määranud Arthur Valdese isiku müstilisussalapära.
Kohvikuformaat annab üritustele lisaväärtuse
vaba suhtlemise, vestluste ja erinevate kohtumiste
näol …
5. novembril 2011 toimus kirjanduskohvikus
George Sandile – kuulsale ja kirglikule,
androgüünsele prantsuse kirjanikule − pühendatud

lugemisõhtu “Lugu naisest, kes julges ...”
16. detsembril 2011 toimus Valdese
kirjanduskohvikus
väljapaistvale
teoloogile,
luuletajale, folkloristile, etnoloogile, polüglotile
ja orientalistile – Uku Masingule pühendatud
lugemisõhtu
“ÜRGDEMOKRAATLIKULT.
Hääolemisest,
Kompromissidest,
Igavesest
Valgusest …”
Teatrikuus esitleb Valdese kirjanduskohvik
William Shakespeare’i saladuse lugu ...
Laupäeval, 10. märtsil 2012 toimub lugemisõhtu.
Räägime
maailmakuulsast
kirjanikust
−
ingliskeelse kirjanduse suurkujust, kelle olemasolus
aga siiani kaheldakse. Kuulame sonette ja poeeme
... Rahvusvahelisel teatripäeval − teisipäeval,
27. märtsil 2012 loeb Kunda linna huviteater
Valdese kirjanduskohvikus ette “Kuningas
Lear”-i tervikteksti.
Valdese kohvik asub Kunda muuseumis (Jaama
tn 11, info tel: 372 32 22 170). Jälgige reklaami!
Valdese
kirjanduskohviku
lugemisõhtute
kohta vt lähemalt Kunda linna kodulehelt (turismi
moodulist, muuseumi alalehe juurest): http:
//www.kunda.ee/
Ebe Pilt

Veebifoto

Aprillikuus 2012 toimub Kunda linna klubis
heategevusüritus “Kunda tantsupäev”,
mille eesmärgiks on koguda raha
klubisse peegelseina soetamiseks (kuupäev
täpsustub peatselt – JÄLGIGE REKLAAMI!).
Tantsupäeva jooksul saab osaleda erinevates
tantsutrennides ja workshop’ides, nagu
hiphopi, kantritantsu, idamaiste tantsude,
body movment’i, džäss- ja soolo ladinatantsu,

seltskonna- või paaristantsu trennides ning
meistrikursustel. Treeningutes osalemine
on tasuline. Täpsemat infot (sh kuupäeva
ja tantsupäevakava kohta) vt Kunda klubi
kodulehel http://www.kundalinnaklubi.ee/.
Info tel: 3221556 (klubi) ja 51989718 (Elle).
KÕIK ON VÄGA OODATUD!

ERILISTE KOHTUMISTE ÕHTUD

Swedbanki Kunda kontori kliente hakkab alates
märtsist teenindama pangabuss
Kliendid eelistavad üha enam pangatehingute
tegemisel alternatiivseid kanaleid − maksete
tegemiseks kasutatakse internetipanka või
mobiilipanka ning kaupade eest tasumiseks
pangakaarti. Üha enam on selliseid kliente, kes
kontorisse satuvad vaid 1-2 korda aastas, näiteks
siis, kui on vaja minna järele uuele pangakaardile
või vahetada valuutat. Tublides väikekontorites
on kontoris käivate klientide arv aasta-aastalt
vähenenud ning sellest tulenevalt on ka raske
südamega tulnud otsus sulgeda Kunda kontor
alates 1. märtsist 2012. a.
Alates märtsist hakkab Kunda kliente
teenindama kaks korda kuus pangabuss, kus saab
teha kõiki tavapäraseid pangatehinguid. Pangabuss
on sularahata pangakontor s.t., et sularaha saab
bussist välja võtta/arvele panna ainult automaatide
abil. Pangabussis teenindavad kliente teller ja
administraator.
Teller sõlmib kohapeal pangateenuste lepinguid
(näiteks kontode avamine, püsi- ja otsekorralduste
lepingud, interneti- ja telefonipanga lepingud,
pangakaartide taotlemine ja tellimine, väikelaenu-,
õppelaenu-, arvelduskrediidi- ja käenduslepingud,

maksekorralduste tegemine jne) ning annab nõu
teenuste kasutamise kohta. Administraator aitab ja
juhendab kliente pangaautomaatide juures, kuidas
internetipangas tehinguid teha, kuidas raha arvele
panna, kuidas makseid teha ja kuidas raha välja
võtta.
Pangabuss hakkab peatuma Kunda Grossi
toidukaupluse juures kella 16.00-18.00 reedeti
järgmistel kuupäevadel:
9. ja 16. märtsil; 5. ja 13. aprillil; 4. ja 11. mail;
1.,8. ja 29. juunil.

Pangabuss teenindab juba u 60 asulat ja linna.
24h töötavad nii Swedbanki internetipank kui
Kõnekeskus (6310310), mis aitavad kliente kõigis
küsimustes. Internetipangas saab praktiliselt
teha kõike seda, mida kontoriski: sõlmida väga
erinevaid lepinguid, teha laenutaotlusi, tellida
pangakaarte jms. Kõnekeskusest (6310310) saab
küsida nõu ja abi - nemad aitavad alati ja leiavad
Teie küsimusele vastuse või murele lahenduse
ning telefonipanga operaatorteenuse olemasolu
korral on võimalik teha telefoni teel ka lepinguid
ja tehinguid.
Lisaks jääb Kundasse alles 2 sularahaautomaati
ja suletava kontori 3 arvutit anname tasuta
kohalikule avalikule internetipunktile, et ligipääs
internetipangale oleks alati olemas.
Kahtlemata
tekitab
kontori
sulgemine
ebamugavusi klientidele, kes on harjunud käima
kontoris ning seni kasutavad rohkem sularaha,
samuti harjunud küsima pangandusalast nõu meie
tublidelt ja staažikatelt Kunda kontori telleritelt −
Merjelt ja Tiinalt. Soovitame kõigil meie klientidel
astuda jaan-veebruaris kontorist läbi ning vaadata
oma lepingud üle, et oleks olemas kõik vajalik ekanalite teel pangateenuste kasutamiseks ja arutada
milline pangakanal just Teile on kõige mugavam .
Swedbank ei kao Kundast, püüame ikka
olla oma klientidele heaks partneriks, kuid
tavapärane kontoriteenindus kahjuks lõpeb ja
loodame, et kliendid harjuvad õige pea Pangabussi
teenindusega.
Kunda kontori väike kollektiiv tänab kõiki
kliente kauaaegse ja meeldiva koostöö eest!
Allikas: Swedbank

Pildistas Jaanus Prits
Fotol George Sandiks kehastunud Kertu Kaljund

Kui mõne aasta eest ühe armsa sõbraga
kohvikus kohtuma pidin, siis kohale jõudes
nägin teda juba laua taga, väga eriline ilme näol.
Küsisin, millest nii Valgust täis pilk, ja tema
vastas: “Ma valmistasin oma südant ette selleks
kohtumiseks ...” See meenus mulle Valdese
kohvikus George Sandi õhtu algul.
Tõesti, erilisteks kohtumisteks on vaja
ette valmistada oma süda, jätta kõrvale, heita
meeltest välja kõik muu, olla vaid selles hetkes,
siin ja praegu, avatult... – siis saad parima. Mina
sain. Sain imelise terviku kogemise õhtust,
kus nii sõna, interjöör, muusika, laual pakutu,
õhustik – kõik mõjus, läks südamesse ...
Ühe naise, George Sandi mõtte ja
tundemaailm ..., tema looming ..., nii elavaks
maalitud hubases kaunis kohvikus, erilise
vaimsusega täidetud õhkkonnas ...
Kohviku korraldajana toimetamas elegantselt
ning ajastukohaselt riietatud toimkond, õhtut
sisse juhatamas Uno Trumm ... Edasi Kertu
Kaljundi sügava sisemise tunnetusega esitatud

Sandi autobiograafiline tekst kitarrimuusika
taustal, Tiit Alte võrratu kaasahaarav lugemine,
temaga koos kulgemine ... Tiit Korsari
muusika, ta enda loodud “Laupäevane”, mis
kandis noot-noodilt endaga, tõi hinge intiimse
nimetu olemisnukruse, igatsuse ja õnnistatud
laupäevapealelõunatunde ...
Meenusid Uno Trummi korraldatud eesti
mõtteloo sarja pühapäevad Viru-Nigula
pastoraadis paar aastat tagasi, kus keskkond
ise juba mõjutas-suunas, andis sügavama
tähenduse seal esinenud inimeste mõtte- ja
vaimumaailmale, kus ka vahel tekkis see
sisemise vaikuse, Olemise hetk, vaimustustunne
erilisest kohtumisest ...
Tuhat tänu Valdese kohviku õhtute
korraldajatele, läbiviijatele nende Eriliste
Kohtumiste eest!
Lea Metsis
Kirjanduskohvikukülastaja

MEIE KODU
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TULE ÕPILASMALEVASSE!

Malevlased Kundas tööhoos 2008 (Foto Kunda linna klubi arhiivist)
Sellel aastal toimub Kunda õpilasmaleva
esimene vahetus 18. juunist kuni 25. juunini ja
teine vahetus 9. juulist kuni 16. juulini. Mõlemad
vahetused on planeeritud ööbimiseta.
Ühes malevavahetuses on 6 tööpäeva.
Päevakavas on 4 tundi heakorratöid Kunda
linnas, lõunasöök ja meelelahutuslik ühistegevus
(koolitused, võistlused, mängud jne). Osaletakse ka
Jaanipeo (22. juuni) ning Sõbralaada (14.15. juuli)
sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Õpilasmalevas
osalemiseks
palume
lapsevanemal koos noorega täita AVALDUS
(avalduse blankett saadaval noortemajas ja Kunda
linna internetilehel www.kunda.ee) ning tuua see

hiljemalt 20.03.2012 noortemajja (Koidu tn 13).
Noortemaja on avatud E, T, N, R kell 1320 ja K
kell 1520. Informatsiooni ja küsimustele vastused
õpilasmaleva kohta saab telefonil 32 21 666 või eposti aadressil noortemaja@kunda.ee
Kõik, vähemalt 13-aastased noored, kel on
tõsine tahtmine tööd teha, on oodatud taskuraha
teenima ning põnevalt suvevaheaega veetma!
Avalduse esitajatel on kohustus osaleda maleva
infopäeval maikuus, mille kohta jälgi teavet kooli
infostendil ja Kunda linna internetilehel!
Korraldaja: Kunda linna klubi

Kunda huviteatri noormehed peavad kord kuus Rakveres Puhkepaiga
kohvikus improvisatsioonilisi arutelusid kohalike ja globaalsete
– tõsiste, kuid tihti mittekonventsionaalsete – juhtumiste teemadel.
Neljas TÕE SÄDE toimub 15. märtsil 2012 algusega kell 19.
Arutelud on järelkuulatavad http://www.kohalik.info/ portaalis.

Rubriik PROVIISORI KOGUTUD
MÕTETEST jätkub järgmises lehenumbris. MK
Ostame põllu- ja rohumaad. Pakkuda võib ka koos
rendilepinguga põlde. Vaatame üle kõik pakkumised
ja sobivusel kiire tehing. Tel: 56994914

Kasutatud riiete pood Teva avatakse Kasemäe
10 keldriruumides. Ootame külastama!
Mälestame

Meie südamlik kaastunne Sulle,
Madis, kalli ema

Kunda linna ajaleht MEIE KODU
Väljaandja: Kunda linnava-litsus. Toimetuse kolleegium: Sulev Kool, Heldur Lahne,
Anne Paavel, Riina Sooäär, Arvo Vainlo. Toimetaja: Ebe Pilt (telefon: +32 55 998, e-post:
ebe[ät]kunda.ee). Keelelist korrektuuri aitab teha Tiiu Raju, pilte töödelda Väino Randver.
Trükkija: AS Trükis (Jõhvi, Pargi 27 F; telefon: +33 72 666). Trükiarv: 1500 (leht on lugejaile
TASUTA). Toimetuse aadress: Kasemäe tn 19, 44107 KUNDA. Kaastöid, kuulutusi, teateid
ja reklaami võetakse lehetoimetuses vastu ESMASPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL kl 9–12.

Mälestame head jahikaaslast

VALERI LEOSKI
ENNA LEMBERGI
Avaldame siirast kaastunnet
perekonnale ja emale

ÜLO JAAGANTIT

Kaotuse puhul

Jõe 13 naabrid

KINDEL JANNOT
Meie kaastunne Oljale tütreperega
kalli venna ja onu kaotuse puhul

Kunda jahimehed
Toolse küla rahvas

Mälestame

Maret, Aare
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Maakonna sportlaste austamisõhtu

KULTUURIKALENDER
27. veebruarist kuni 9. märtsini noortemajas
KÜG laste kunstiringi tööde näitus “Meie Eesti”
2. märtsil Kunda laste laulukonkursi Kevad 2012
eelvoor, kell 10 lasteaias eelkooliealistele ja kell 15
KÜG aulas 7-19aastastele
9. märtsil kell 18 klubis “Õhtu ainult naistele”
10. märtsil kell 18 Valdese kirjanduskohviku
lugemisõhtu “William Shakespeare’i saladuse
lugu ...”
11. märtsil kell 13 klubis Videviku pidu “Tantsi,
tantsi, keeruta!”
14. märtsil kell 19 klubis Vana Baskini Teatri
etendus “Plastikvõileib”
12. märtsist avatud noortemajas noorte kunstiringi
Kevadnäitus
19. märtsist kuni 20. aprillini koostöös
Kanada suursaatkonna esindusega Eestis avatud
klubis fotonäitused “Energia: innovatsioon ja
jätkusuutlikkus” ning “Käeulatuses Arktika”.
27. märtsil loeb Kunda linna huviteater Valdese
kirjanduskohvikus ette “Kuningas Lear”-i
tervikteksti (jälgige reklaami).

Koolivaheaja sündmused
19. märtsil kell 16 noortemajas piljarditurniir
20. märtsil kell 14 klubis lastele Kevade
sünnipäevapidu ja väikelaste disko
21. märtsil kell 16 noortemajas Kanada päevad
Kundas

TÄNUNURK
Kunda linna klubi tänab Teid abi eest toreda laste
jõulupeo korraldamisel: Kristi ja Riho Onkel;
AS Flexa ja Kaido Odar; Anne-Liisi Laaneste ja
draamaringi noored; Katri Vahesalu ja lasteaia
laululapsed; Elle Türkel ja KuVakesed; Enna
Laanemets; Reelika Nurmsaar ja DXQ tantsijad;
Ando Holm.
Lääne-Virumaa aasta spordiaktivist 2011 – Kaido Vahesalu. (Fotol koos Lääne-Virumaa sportlikum perekond 2011 – Perekond Täpp/Koha. (Fotol
Milvi Täpp, Küllike Koha, Renna Koha, Mehis Täpp, Revo Koha)
abikaasa Katre Vahesaluga. Fotod erakogust)

*ABB Kunda korrashoiukeskust täname klubi
jõulutulede parandamise eest!
Ja AS Kunda Nordic Tsemendi liikuva tehnika
osakonda transpordiabi eest!

saavutusvajadus ning harjumus juba maast madalast
sihte seada ja eesmärkide nimel pingutada.
Maavanem soovib spordiindu kõigile!

Tuhat tänu Teile, Asta Sirk, käsitöötarvete eest,
millega Te noortemaja noori rõõmustasite!

15.
veebruaril
toimus
Lääne-Virumaa
spordiliidu ja Lääne-Viru maavalitsuse korraldatud
sportlaste austamisõhtu Sagadi mõisas.
Öeldakse, et iga minut maksab.
Esmalt tundub see väide lihtsana, kuid
süvenemisel ei ole päris selge, mida
silmas peeti – kas seda, et igal minutil
on hind, või sooritab iga minut mõne
ülekande, maksetehingu. Loomulikult
saab minuti jooksul väga erineval viisil
kulutada, näiteks tarbimisega, mil minuti
maksumuse määrab tarbitava väärtus,
kajastades eeskätt selle hinna ja koguse
suhet. Mõistagi peab vähemalt mõni
minut ka sisse tooma, sest ilma tuluta pole
võimalik kulutada.
Inimese jaoks on minut, laiemas
plaanis aeg, kõrge väärtusega, sest olenemata sellest, kui palju kellelegi aega
antakse, on tegemist millegi otsasaavaga.
Kuidas keegi oma minutit väärtustab,
on väga individuaalne. Kui küsida, mis
minut maksab, ei saa ratsionaalseimagi
lähtumise puhul rääkida üksnes rahast,
sest iga minuti maksumust tuleb arvutada
kõiges, milles seisneb elu.
Mis maksab õnn? Kui aeg on valdavalt
igaühele selgesti tunnetatav suurus, siis
kuis meil puhku õnnega? Õnnelik inimene
võib öelda küll, mis tema meelest õnn
maksab, kuid leidub ka neid, kes pole õnne
tundnud. Parem oleks vast öelda, et pole
veel oma õnne leidnud. Nii või teisiti saab
millegi sellise maksumust hinnata läbi
vastava tunnetuse, mis kahtlemata suuresti
subjektiivne. Isegi rahasse panduna ei
ole aja ega õnne maksumus tunnetajaile
võrdselt tunnetatav, sest üksnes arvud
alati väärtust ei väljenda. Üks euro võib
ühtaegu olla vaid eurof kui ka tervelt
euro, selle tajumine on suhteline. Selgesti
on eristatav asja väärtus, mis vaevaga
säästetud või heategijalt annetusena
saadud. Mis maksab heategu? Või
hoopis – kas heategu maksab? Mis saab
heateost ning selle väärtusest, kui tegija
asetab tegemise abist enesest kõrgemale,
ihaldades tunnustust …
Mis maksab sõber, mis maksab
kolleeg? Mis maksab ligimene? Igatsus
kellegi järele tõstab mõnikord kursi
väga kõrgele, sest inimene vajab tuge ja
seltsi. Vähe on neid, kes parema meelega
omaette üksindust naudivad, enamikule
meist on kaaslane vajalik. Samas, kui
kellestki hetkel puudust ei tunne, võib
jääda ta väärtus märkamata, mis mõistagi
ei tähenda, et inimesed ei oskaks üksindust
tundmata sõpra väärikalt hinnata. Pigem

Neid, kes on edukad spordis, saadab suure
tõenäosusega edu ka muudes valdkondades,
mida nad ette võtavad. Põhjuseks on kõrge

Mis maksab

Veebifoto
püsib igatsedes kaaslase väärtus rohkem
meeles. Kaugete vahemaade puhul muutub
tõeline sõprus justkui kognitiivseks
paralleeleksistentsiks, elades oma elu.
Iga asja kohta, mis meie ümber, saab
küsida, mis maksab, kuid mõelgem ka
sellele, kas maksab. Sellega, et vesi
maksab, oleme juba harjunud, rääkimata
tavalisest toidust kui üht liiki kütusest.
Räägitakse juba sellestki, et millalgi võib
õhk maksma hakata. Kujutage ette, et
sarnaselt tänasele kütuse ja elektri hinnale
uurivad tulevikus inimesed Internetist,
kust saab kõige soodsamalt õhku osta. Mis
siin ikka imestada – neljast ürgelemendist
on õhk ainsana veel valdavalt vabal
tarbimisel. Maa, tuli ja vesi on meil juba
mõnda aega maksu all olnud. Nii et, kui
järele mõelda, maksab ikka küll.
Mida rohkem inimkond oma eksistentsi
eest maksma peab, seda rohkem läheb

vaja ka igasuguseid ametnikke, kelle
ülesandeks
on
jälgida
seadusega
kehtestatud elutähtsaid laekumisi. Masinad
masinateks, kuid siis on tõelises sõiduvees
kõrgenenud
ratsionaalsusfaktoriga
numbreid närivad jupijumalad, kelle
kalkulatsioonides ja kompetentsuses ei või
põrmugi kahelda. Kõrgelt hinnas on vaid
üks õige idee, mille esmamüük ammuilma
tehtud, ehk et kaubalis-rahalise suhte
olemus jõuab ühiskonnas taas vahutavale
laineharjale.
Omandatud
kogemuste
kontekstis on selles valguses teada erineva
väärtushinnanguga aegu. Ka selliseid, mil
ökonomistilt ei oodatud niivõrd hiilgavat
analüütilist prognoosi eelseisvaks majandusperioodiks, kuivõrd hoopis nutikust
“ootamatult esile kerkinud” eelarveaukude
tagantjärgi lappimiseks. Oleneb muidugi,
mis rakursilt vaadata, kuid töövõtted ja
kogemus kipuvad jääma samasse sahtlisse.

Millele küll jupijumal harilikult mõtleb,
kui peaks küsima: “Mis maksab?” Võibolla ta ei küsigi …
Mis maksab mikrokliima, milles
inimesed iga päev viibivad? Mis maksab
kellegi seisukoht kollektiivis, kaaslase
mõistmine. Mis maksab üks lubadus,
kui seda antakse ning seejärel juba siis,
kui seda täita tuleb. Mis maksab sõna?
Kas elamist vaid numbrites nägevad
bürokraadid omavad ettekujutust, mis
maksab hädavajalik miljöö elementaarseks
loometegevuseks, et oleks ootuspäraseid
tulemusi, millest neil endil hiljem hea
arengut kajastavat kokkuvõtet teha.
Samas, loomet ja pühendumust võetakse
kui enesestmõistetavat, mille eest kasvõi
pealemaksmine ei puutu mingil juhul
neisse, kes seda ise tegema ei pea.
Mis maksab ümberharjumine, mille
mõistmiseks enamikul esialgu aega

läheb ning mis on võrreldav näiteks
elutähtsate punktide vahele rajatud silla
likvideerimisega. Mis maksab hea sõna
pärast seda, kui juba on haiget tehtud? Mis
maksab vale?
Mis maksab tulevik? Mõnest hinnast
oleme kuulnud seoses CO2e kvoodiga,
mis võib meile väljenduda ette- ja
tagantjärgi maksude näol, milles paraku
igal riigil kohustust ei ole. Mis väljavaated
tulevikule üldse jäävad, kui kaubalisrahalise suhtega ühiskonnas kõlab ülepea
kõige küünilisem vale: “Raha ei ole”…
Olgu see öeldud enne või pärast palgapäeva
ning ükskõik kust poolt vaadatuna, jääb
väide küüniliseks juba seetõttu, et ütleja
või tema suuvoodri asi olnuks seda
vältida. Kui sedasi öeldakse, hakkab
järjest selgemaks saama, et tegelikult
vajame juba praegu ilma akendeta koole ja
kodusid, sest aken ju maksab. Vähe sellest,
maksab ka selle avamine ja iga aknast
välja vaatamine, kusjuures täpselt pole
võimalik mõõta, kui palju keegi vaatab.
Kui aga aknaid pole, jätkub piisavalt pinda
seinas, kuhu edaspidi, mil praegusest
paremad tõed positsioonil, oleks võimalik
just õige suurusega aknaid lõigata. Mis
teha, maailmatunnetuslik erinevus pole
meid rikastanud, kuivõrd rikkus eristanud
ajal, mil ka prükkaril on osa meie kõigi
tulevikuloomes.
Küsimusega “mis maksab” tuleb
siduda eelistused. Eriti mõistlik on
eelistada järeltulevat põlve ja kindlasti
mitte hüperratsionaalselt konservatiivses
võtmes “sündivus väheneb”, vaid
kujundades olukorda ühiskonnas optimistlikult perspektiivitundele tuginedes.
Elementaarne on korraldada asju nõnda,
et õnne, mikrokliima, miljöö, lubaduste
ja kõige muu säärase puhul oleks pigem
üleliigne püstitada küsimust selle
maksumusest. Mis maksab kool, kui see
olemas on, või mis maksab kool, kui seda
tuleb rajama hakata. Läbitud olukorrad
mõlemad, kuigi sellega tegelejad on sageli
sootuks erinevad inimesed. Igasugune
optimeerija peab olema looja, mitte
ökonomist-ratsionalist, sest imetegudesse
ei saa üksnes uskuda, neid peab vajadusel
suutma ka teha. “Mis maksab” on küsimus,
mis maksab, ning ega siinkohal täpselt
julgegi öelda, kumb siis rohkem, kas ise
see, või ikkagi küsimus …
Väino Randver

