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Samuel Golomb

Andmekaitse Inspektsioon avalikustas kohalike omavalitsuste
veebilehtede seire tulemused.
Inspektsioon viis läbi kõigi 215
Eesti omavalitsuse võrgulehtede seire, mille toimumisest
omavalitsusi ka eelnevalt teavitati.
Hindamise aluseks võeti info
omavalitsuse kodulehelt. Vaatluse
all olid järgmised kriteeriumid:
volikogude läbipaistvus, sh koalitsioonileppe avaldamine, volikogu liikmete poliitilise kuuluvuse
ja kontaktteabe kättesaadavus,
liikmete erakondlik kuuluvus,
istungite päevakordade, eelnõude
ja protokollide avalikkus. Punktide skoorile oli määrav ka teabe
leitavuse loogilisus ja lihtsus. Veebilehtede kontrollimisel pöörati
tähelepanu asutuse kontaktteabe
leitavusele, privaatsuspoliitika
olemasolule, infole käimasolevate
ja läbiviidud riigihangete kohta,
ametnike ametijuhendite, eelarve,
põhimääruse ja arengukava ning
palgaandmete avalikustamisele,
piiranguta dokumentide klõpsatavale juurdepääsule dokumendiregistri kaudu, juurdepääsu
piirangute aluse ja aja märkimisele,
samuti hinnati dokumendiregistrite kasutusjuhendite olemasolu ja
informatiivsust.
Lääne-Viru maakonnas olid
parimate seas Tapa ja Kadrina
vallad (9 punkti 10 võimalikust).
Liidritele järgnesid Sõmeru (8,5
punkti), Rakke, Rakvere (vald),
Vihula (8 punkti).
Kunda linn pidi see kord leppima tagasihoidliku eelviimase
tulemusega – 5,5 punkti. Kõige
madalama hinnangu sai Rägavere
vald (4,5 punkti).

8. detsembril
kell 18.00
toimub Kunda linna
klubis
rahvakoosolek.
Kodanike
küsimustele
vastavad ning
linnaelu puudutava
üle arutlevad
linnapea
Jüri Landberg ja
linnavolikogu esimees
Kaido Veski.

Kunda tuletõrje traditsioonid said lisa - Tuletõrje Olümpia koos Nubluga.

Foto Katri Vahesalu

Kunda Tuletõrje 100:
minevik suunaga tulevikku
Samuel Golomb, toimetaja

Oktoobri viimase päeva õhtutundidel oli Kunda tsemendimuuseumi akendel näha
küünlavalgust … mõne minutiga jõudsid kohale vilkuritega
päästjate autod … Mundrimehed olid asjalikud ja tööle
pandi suitsupuhur … Siiski
tegu polnud tuleõnnetusega!
31. oktoobril tähistati Kunda tsemendimuuseumis Kunda
Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu
asutamise 100. aastapäeva. Juubeliks valmis põnev näitus fotodest
ja erinevatest esemetest – lipud,
mundrid, kiivrid, autasud, tänukirjad ja palju muud huvitavat. Näituse „Kunda tuletõrje lugu läbi 100
aasta“ valmis tsemendimuuseumi,
SA Virumaa Muuseumid ja Eesti
tuletõrjemuuseumi eksponaatidest, märkis tsemendimuuseumi
perenaine Kristi Onkel näituse
avamisel. Samas märgiti, et on vaja
jätkata päästetööga seotud eksponaatide kogumist ja eksponeerimist. Juubelinäituse e-toetuseks
valmis ka e-raamat tuletõrje kohta.
Kunda tuletõrje algusajaks
loetakse 20.oktoobrit 1914 (vana
kalendri järgi), kui loodi Kunda
Vabriku Vabatahtlik Tuletõrje

Ühing. Peameheks määrati vabriku raamatupidaja Erwin Martinson, kelle abiks oli lukkseppade
meister Walerian Hansen. Alguses
kuulus komandosse umbes 60
meest, kes olid jagatud salkadesse.
Igal salgal oli oma käsiprits ja kaks
hobupritsi. Õppuseid tehti Jüri
Mutiku juhendamisel kaks korda
nädalas raudtee ääres asuvas puidukuuris. 1930. aastal loodi seltsi
peamehe Richard Tammeti (end.
Damberg) poolt noorte salk, kuhu
kuulus alguses 22 poissi. Kunda
VTÜ-l oli oma puhkpilliorkester,
milles 30-ndatel aastatel mängis 19
meest ja 6 poissi.
1975. aasta algul Kunda TÜ
likvideeriti. Jäid ainult tehase,
linna ja autobaasi salk.
Täna asub Kunda linnas Ida
päästekeskuse Kunda päästekomando.
Ida päästekeskuse juht Ailar
Holzmann tunnistas, et kutse juubelinäitusele tuli talle üllatusena.
„Muuseum suutis hoida näituse
koostamist veidi saladuses, seda
suurem on avastamise rõõm. Näitusel on palju, millest on ka minul
õppida! Täna on Lääne-Virumaal
9 vabatahtlikku päästekomandot,
Virumaal kokku 16, aga üle terve

Eesti panustavad oma aega vabatahtlikuks päästetööks ligi 100 komandot. Kundas tegutseb praegu
kutseline komando, kuhu kuulub
22 liiget. Kunda päästekomando
on hästi varustatud, see varustus
võimaldab kiirelt reageerida enamusele sündmustele, mis juhtuvad
Kunda ja Virumaa regioonis.
Tänapäeva päästetöö on suunatud
põhiülesannete täitmisele. Sellist
seltsielu korraldust nagu see iseloomustas tuletõrjeseltse sajand
tagasi enam ei ole. Samas on vabatahtlikud päästjad korraldanud
sadu kodukülastusi, kohtumisi
õpilastega ja osalenud erinevatel
ennetusüritustel“, arutles Ailar
Holzmann.
Juubelinäituse avamise juurde
kuulus ka juubelitort mõnusas
vestlusringis ja tutvumine tänapäeva päästetehnikaga.
Päeva lõpetasid Kunda Näitetrupi liikmed Natalie Neigla
juhendamisel. Valdese kirjanduskohvikus loeti see kord Jaan
Rannapi „Nublu“ raamatut.
Lugu pritsimeeste lemmikust ja
tublist tuletõrjekoerast Nublust
sobis kenasti Kunda Vabatahtliku
Tuletõrje Ühingu asutamise 100.
aastapäeva tähistamiseks.

Lapsed osalesid Tuletõrje olümpial
Heli Lauk, õpetaja

23. oktoobril kogunes terve Kellukese lasteaiapere õuealale, et
osaleda Tuletõrje olümpial.
Kogu nädala olid lapsed rühmades pääste- ja ohutusalaseid
teadmisi ammutanud, uurinud
erinevaid operatiivautosid, kohtunud päästjatega. Nüüd oli
kätte jõudnud aeg teada saada,
kui osav ja tugev üks tõeline tuletõrjuja olema peab. Lapsi tulid
tervitama ja võistlustele kaasa
elama Kunda Päästekomando
päästjad. Päästekoer Nublu abiga

said tehtud soojendusharjutused
ja süüdatud olümpiatuli. Pärast
seda algasid jõudu ja osavust
nõudvad võistlusmängud. Lapsed
said erinevates võistluspunktides
päästjate kiiver peas liivakotte
tassida, ehtsal kanderaamil abivajajast nukku kanda, voolikuid
lahti ja kokku vedada, päästjate
saabastes kõndida või saapaviset
teha, „kuumi“ ühenduskeermeid
pulga otsas tassida ja liivaämbrist
mängulõket kustutada. Võistlusaladel kasutati ehtsaid päästjate
vahendeid. Linnas oli sel päeval
võib-olla palju ärevust, sest iga

natukese aja tagant oli kuulda
sireene. Võistlusala algust ja
lõppu tähistas just sireeni heli.
Hiljem sai mitmegi poisi või tüdruku suust kuulda, et tulevaseks
elukutseks valitakse tuletõrjuja
amet. Laste esimesed katsetused
päästetööde alal said premeeritud
diplomite, päästetöötajate poolt
Nublu maitsvate kommide, ohutusalaste mängude ja raamatutega. Lisaks veel Saarepiiga pagarite
küpsetatud kringel.
Täname Heldur Lahnet ja
tema päästekomandot! Tänud ka
Saarepiiga kohviku töötajatele!

29. novembril plaanib Põdra
Pubi uus omanik Renee Räni
korraldada lastele suunatud
heategevusliku ürituse - koguda
raha ja muid annetusi, et aidata
Kunda linna puudega ja vaeste
perede lapsi.
Meie Kodu: Kas tegemist on
ühekordse üritusega?
Renee Räni: Esialgu ühekordsega. Korraldame selle koostöös
Kunda lastekaitse spetsialistiga.
Kes saab raha annetada, kes saab
asju tuua. Tuleb palju erinevaid
kohalikke esinejaid ka.
M. K.: Kuidas jagamine toimub?
R. R.: Läbi Kunda linna sotsiaalameti, nemad teavad paremini, mis
pere, mida vajab.
M. K.: Kust on see idee pärit?
R. R.: Kui aitad teisi, siis ükskord aidatakse sind. Ma võtsin ka
tööle puudega inimese.
M. K.: Kas korraldate pubis
ka teisi üritusi?
R. R.: Iga kuu on meil esinejaid.
M. K.: Pubi on värskelt remonditud. Kas oma jõuga?
R. R.: Jah, oma rahadega, pärast
pubi ostmist veebruarikuus elasin
paraku 2 esimest kuud siin.
M. K.: Mis rõõmud ja mis
mured on pubi omanikul?
R. R.: Rõõmud - et rahvast
käib, mured... (mõtleb pikalt). Üks
mure on. Kuna maja on tee ääres,
siis vihmase ilmaga pritsivad suured autod maja peale vihmavett
ja pori, värskest remondist ei jää
varsti midagi järgi. Üks lahendustest
võib olla - umbes 1 m kõrgune piire
maja ette...
M. K.: Kuidas te näete oma
pubi 5 aasta pärast?
R. R.: Samas kohas (naerab).
Siin majas üleval on 3 tuba. Võiks
korraldada ka väikese majutusäri
- nendele, kes on Kundas komandeeringutes.
M. K.: Millega oma elus veel
tegelete?
R. R.: Pubi on minu hobi. Olen
Baltic Tank AS terminali juhataja.
Ennem mul oli ettevõte, mis pakkus
transporditeenust, muusikuid olen
vedanud üle kogu Eesti. Olin ka
politseinik. Ja olen motohuviline,
kogu perega käime motoratturite
üritustel, sel aastal ei saanud, kuna
pubi oli nagu väike laps.
M. K.: Kas pere on ka kaasatud pubi tegevusse?
R. R.: Jah, me pakume minu
abikaasa poolt valmistatud toorjuustukooki. Tütar oli hästi palju
abis suvel, sai hea koolituse söögi
tegemisel ja distsipliini korraldamisel.
M. K.: Noored kurdavad, et
väikeses linnas pole tööd, pole
perspektiivi. Kas on nii?
R. R.: Tänapäeval otsitakse
mugavust ehk väiksema töö eest
suuremat palka. Mina ise olen
pool elu kahe-kolme töökohaga
rabanud ja ei saa nendest inimestest aru.
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Teadmiseks
jäätmevaldajatele
Sirje Liiskmaa, heakorranõunik

Vastavalt Jäätmeseadusele on
Kunda linnas hanke korras
valitud jäätmete käitleja. Aastatel 2003 - 2013 oli teenuse
pakkujaks Ragn-Sells AS. Viimase riigihanke võitis AS Eesti
Keskkonnateenused. Leping
uue vedajaga kehtib 1. jaanuarist 2014 - 31. detsembrini 2018.
Viimasel ajal on mitmed korteriühistud pöördunud linnavalitsuse poole probleemiga, et vedaja
keeldub tühjendamast olmejäätmete või vanapaberi konteinerit,
jäätmeid pole kusagile ladustada,
ümber konteinerite on kilekotid
jm praht.
Asjaolude uurimisel on selgunud, et jäätmete käitleja ei ole
käitunud valesti. Jäätmed tuleb
eelnevalt sorteerida, olmejäätmete
konteinerisse ei ole lubatud panna
suurjäätmeid, ehitusjäätmeid jmt.
Ehitus- ja suurjäätmeid ei saa
tühjendada kogumismasinasse, see
lõhub autot. Paberi- ja pakendijäätmete kogumiseks mõeldud kasti
on keelatud panna olmejäätmeid.
Kui selline asi on juhtunud, on
jäätmete sorteerimine jäätmevaldaja kohustus.
Jäätmevaldaja on jäätmetekitaja,
sealhulgas ka korteriühistu.
Kunda linna jäätmehoolduseeskiri § 5 ütleb:
Jäätmete äraveoni peab jäätmevaldaja tagama, et kogutud jäätmed
ei lenduks laiali, ei saastaks pinnast
ega õhku ja neid ei saaks laiali vedada loomad või linnud.
Segaolmejäätmete mahutisse on
keelatud panna: vedelaid jäätmeid;
ohtlikke jäätmeid;
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid; suurjäätmeid; tule- ja
plahvatusohtlikke jäätmeid; probleemtooteid või nendest tekkinud
jäätmeid; aineid ja esemeid, mis
oma kaalu, mõõtmete või kuju
tõttu või muul põhjusel võivad
kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist;
ehitus- ja lammutusjäätmeid; kasutatud autorehve.
Jäätmevaldaja, sealhulgas ka
korteriühistu peab tagama, et jäät-

med sorteeritakse kohapeal vastavalt nõuetele. Linn ei saa sekkuda
korteriühistu tegevusse. Üldiselt
on ju ühistusiseselt teada, kes teeb
remonti, kolib või vahetab mööblit.
Kõige odavam on teha ära eelsorteerimine ja ehitusjäätmed välja
korjata. Või maksab konkreetne
jäätmetekitaja (suurjäätmete omanik) lisaveo kinni.
Veelkord teadmiseks kõigile:
Kunda linnas on Jäätmejaam,
asukohaga Lähta 1. Jäätmejaam
on otseselt mõeldud Kunda linna
kodanikele (mitte asutustele), kes
teevad pisiremonti, vahetavad
mööblit vmt juhul. Jäätmejaam
on avatud: kolmapäeviti 11-19-ni,
neljapäeviti ja reedeti 10-18-ni
laupäeviti 9-17ni. Jäätmete
vastuvõtt on tasuta.
Vastu võetakse järgmiseid sorteeritud jäätmeid:
Vanapaber- ja papp - mõeldud
eeskätt elanikele, kus puuduvad
ühiskonteinerid
Lehtklaas - purunenud aknaklaas, puhas
Ehitusjäätmed - vannitoaplaadid, wc –potid, kraanikausid, põrandakatted jm pisiremondi jäägid
(korraga võetakse vastu kuni 100
kg ühelt inimeselt)
Suuremõõtmelised jäätmed vana mööbel, kapid, madratsid,
töödeldud puit jmt
Kompostimiseks sobivaid rohejäätmeid - niidetud rohi, puulehed,
kuni 10cm läbimõõduga oksajäätmed jne. Rohejäätmed ei tohi
sisaldada olme- või ehitusjäätmeid
ega muud prahti.
Kõik korteriühistud peavad
oma rohejäätmete Jäätmejaama
vedamise korraldama ise.
Ohtlikke jäätmeid võetakse vastu aadressil Koidu 55, vanu akusid
ja vanaõli saab viia ka Raktoomi
tanklas paiknevasse konteinerisse.
Korteriühistutele on soovitus
riputada trepikodadesse vastava
sisuga teated, et kõik kodanikud
oleks kursis kehtivate seaduste ja
jäätmete äraandmise võimalustega
kohapeal. Kunda Linnavalitsus
omalt poolt korraldab kokkusaamise AS-i Eesti Keskkonnateenused
esindajatega.

Reforminoored ajasid
oma asju Põdra Pubis
Else Källo, Tallinna Reforminoorte
klubi juhatuse liige

17. oktoobril kogunesid Kunda
Reforminoored Põdra Pubisse,
et valida järgnevaks hooajaks
uus juhatus ja esimees.
Et rahvast oleks rohkem ja
õhtu oleks huvitavam, kaasasime
oma õhtusse ka Rakvere Reforminoored. Uue hooaja avamisest
tulid osa saama ka Eesti Reformierakonna Noortekogu peasekretär
Anti Haugas ning Tallinna klubi
esimees Gaspar Shabad.
Noortele käis oma elust ning
tööst rääkimas Kunda kohaliku
omavalitsuse (KOV) esimees
Kaido Veski. Uurisime temalt,
et kuidas saaksid noored kaasa
lüüa KOV töös ning üldiselt linna
funktsioneerimises. Järgmisena

panime proovile noorte mõtlemisvõime ning toimetuleku äärmuslikes olukordades ning korraldasime
neile grupitöö.
Enne õhtu lõppu viisime läbi
ka uue juhatuse sisseõnnistamise ning kohalviibijad said neilt
küsida kõike, mida soovisid. Nii
pidigi uus juhatus välja pakkuma
lahendusi spionaaži ja klubi arendamise kohta. Eelneva juhatuse
(Aigar Sambla, Gerli Anderson,
Marjorete Orumaa) koha võtsid
järgnevaks aastaks üle Sander
Parovart ja Alex Kalde. Esimehe
kohal jätkub aastatega välja kujunenud naistevõim ning eelmise
esinaise Else Källo vahetas nüüd
välja Marjorete Orumaa.
Soovime uuele juhatusele omalt
poolt tuult tiibadesse ning palju
edukaid otsuseid!

Algklasside õpilased Abstraktse kunsti tarkusi omandamas.

Foto Siiri Hiiesalu

Projektipäev
Kunda Ühisgümnaasiumis
Siiri Hiiesalu, Kunda ÜG õppealajuhataja

Mida teha veerandilõpu saginas,
kui kontrolltööd on sooritatud,
hinded välja pandud, õpitu korratud? Meie otsustasime teha
projektipäeva. Selliste tegevustega võivad õpilased avada end
hoopis teisel moel ja selguvad
nii mõnedki peidus olnud anded.
Õpetajad planeerisid eelnevalt,
milliseid põnevaid töötubasid teha,
kuidas oma aine veelgi huvitavamaks
muuta. Töötoad olid planeeritud
kooliastmete kaupa, iga õpilane sai
eelnevalt valida, millistes töötubades
soovib osaleda.
Kus siis õpilased said osaleda?
Matemaatika- ja nutiseadmete kasutamise õpituba, meisterdamise,
kunsti- ja draamatuba, löökpillide
orkester, erinevad sportlikud töötoad, inglise keele töötoad, raamatukogutuba, mudeldusmängude
tuba, kruusi kaunistamise tuba, sai

teha filmi, osaleda köögifüüsika toas,
analüüsida kartulikrõpse, mõõta
õues künka kõrgust.
Õpilased ja õpetajad nautisid
sel päeval teistmoodi olemist ja
õppimist. Nii mõnigi töötuba, mis
eriti atraktiivne ei tundunud, kujunes
vägagi huvitavaks. Köögifüüsika
toas tehti karamelli ja piimapilte,
mis tulid välja päris huvitavad.
Erinevate töötubade tööd kaunistavad praegugi koolimaja koridore.
I veerandi viimasel päeval saime
nautida löökpilliorkestri esinemist.
Raamatukogutoas veendusid õpilased, et ühelegi küsimusele ei jää
vastus saamata, kui käepärast pole
nutitelefoni või tahvelarvutit. Kogu
vajamineva informatsiooni leiame
erinevatest teatmeteostest. Mitmes
töötoas sai aga nutiseadmeid kasutada, nende abil õnnestus panna pilt
liikuma või sai osaleda interaktiivses
mängus. Robootika töötoas sai
ehitada robotit ning need hakkasid

liikuma ja omavahel võistlema.
Kõige rohkem osalejaid oli sportlikes töötubades. Tore, et õpilastele
liikumine meeldib!
Töötubades osalemine arendas
täpsust, tähelepanelikkust, mälu,
koordinatsiooni, meeskonnas töötamise oskust. Ühegi õpilase nägu
ei väljendanud igavust ega tüdimust,
mida tavalistes õppetundides näeb
rohkem.
Kindlasti oli sellest päevast meil
kõigil midagi õppida. Õpetajal seda,
et oma töötuba tuleb rohkem reklaamida, õpilased tulevad huvitavate
mõtetega alati kaasa. Õpilastel oma
aja planeerimist, meeskonnatöö oskust. Korraldajatel mõelda paremini
läbi töötubadesse registreerimine.
Aitäh kõigile, kes selle päeva
kordaminekuks oma panuse andsid!
Juba käib detsembrikuu projektipäevaks mõtete kogumine ja töötubade
ettevalmistamine. Head mõtted ja
ideed on alati oodatud!

Lontova seikluspark oskab üllatada
Vestles Samuel Golomb

Kunda linna kodulehel on avaldatud teade MTÜ MR Lontova
(Lontova seikluspark) keskkonnalaagrite korraldamisest
ka järgmisel aastal. Projekt on
käivitatud Keskkonnainvesteeringute Keskuse Keskkonnateadlikkuse programmi abiga. See oli
põhjuseks kohtuda Revo Kohaga,
kes oli meelsasti valmis vastama
linnalehe küsimustele.
Meie Kodu: Pole saladus, et
mitte kõik Kunda inimesed pole
veel ette võtnud jalutuskäiku
Lontova seiklusparki. Mida ütleme neile meelituseks?
Revo Koha: Alustan kõige tähtsamast infost. Seikluspark on avatud
kolmapäevast pühapäevani kella
12.00-19.00. Ja meie Blücheri kohvik
on avatud iga päev kella 12.00-19.00.
Blücheri kohvik kuulub küll osana
Lontova seikluspargi juurde, kuid
toimib ka iseseisvalt. Meile tullakse
lõunatama, aga korraldatakse ka
firmaistumisi ja juubelitähistamist.
Peame tõdema, et Lääne-Virumaa ei saa uhkustada seiklusparkide
rohkusega, see aga annab meile
võimaluse suurepäraselt täita seda
turundusnišši. Lontova seikluspark
asub Kunda jõe kaldal ürgorus.
Pakume elamusi nii puutumatust
loodusest kui ka ürgkanjonisse loo-

dud erineva raskusastmega atraktsioonidest. Seikluspargis on võimalik
lihtsalt looduses jalutada, kuid saab
ka proovida adrenaliinirohkeid ekstreemsusi erinevatel seiklusradadel.
Teistest seiklusparkidest eristab Lontovat lisaks maalilisele jõe ürgorule
ja mitmekesisele loodusele tõik, et
seikluspark on rajatud mitmekesi
läbimiseks, kõik teised seikluspargid
Eestis on individuaalse suunitlusega.
Meie Kodu: Keskkonnalaagrid
on mõeldud õpilastele. Kuidas
on projekt käivitunud ja mida
pakute uuel aastal?
Revo Koha: Seikluspargis jagub
tegevust peredele, sõprus- ja muudele seltskondadele. Alates 2014. aastast korraldame keskkonnalaagreid,
mille eesmärgiks on sisustada laste
ja noorte vaba aega keskkonnahariduslike tegevustega märkamaks ja
hoolimaks loodusest ja keskkonnast.
Laagrite läbiviimisel kasutatakse
õuesõppimise programme, mis põhinevad aktiivõppemeetoditel.
Projekti käivitamisel kutsusime
esmalt õpetajad tutvuma pargi võimalustega. Siis juba koos õpetajatega
tulid õpilased. Uuel hooajal soovime
pakkuda keskkonnalaagri teadmisi
Ida- ja Lääne-Virumaa koolidele.
Meie Kodu: Iseloomustage
nelja märksõnaga Lontova seiklusparki?

Park pakub seiklusvõimalusi aastaringselt, ilmastikule ja loodusoludele vastavalt
Foto internetist

Revo Koha: Õpetlik - selgitab
loodusseadusi. Kogemuslik - sisaldab eneseleidmist. Meeskondlik
- suurendab koostöövõimet. Enneolematu – aga seda peab ise kogema!
Tere tulemast!
Toimetuselt: täpsem info keskkonnalaagrite kohta revo.koha@
gmail.com või tel. 53 60 6666.

November 2014

Lk 3

KUNDA LINNA KUULEHT

Köit tuleb kaelal
trimmis hoida

ÜKS FOTO

Küsis Nadežda Widder

Elukutselt päästjal Kaido Vahesalul on kuhjaga medaleid ja Eesti
rekordeid jõutõstmises.
Ka tema kasvandike
seas, keda ta juhendab oma klubis RSK
sPORTKUNDA, on
juba „tõsiseid tegelasi”. Mitte asjatult on
Vahesalu tunnustatud
mitmekordselt noorte
ja juunioride parimaks
treeneriks. Põnevamad
ootused ja rekordid on
aga veel ees...

17. ja 18. oktoobril toimus Kunda ühisgümnaasiumi saalis üleriigiline kooliteatrite festival Väike Lava 2014.
Festivali korraldamist toetasid Kunda linn, Eesti Kultuurkapital, Eesti Kultuurkapitali Lääne-Viru ekspertgrupp
ja Kultuuriministeerium. Suured tänud kõigile, kes aitasid korraldamisele kaasa!
Foto Reti Kokk

Saame tuttavaks:
uus piirkonnapolitseinik
Konstantin Lepik, piirkonnapolitseinik

Oktoobris toimusid politseis
struktuurimuudatused, millega
seoses vahetus piirkonnapolitseinik ka Kundas. Uus piirkonnapolitseinik olen mina, Konstantin
Lepik, ja minu teeninduspiirkond
koosneb Haljala, Vihula ja ViruNigula vallast ning Kunda linnast.
Seoses muudatustega, muutusid
piirkonnapolitseinike ülesanded.
Enam ei tegeleta patrullitööga, vaid
põhirõhk on arendada koostööd
kogukonnaga. See tähendab, et
esmaselt tuleb määratleda olulised
probleemid ja tuleb hakata leidma
neile lahendusi. Seda kõike saab teha
suheldes kogukonnaga.
Kunda linnas olen ka varem
politseitööd teinud, kuid kindlasti
läheb mul aega, et ennast kurssi viia

siin elava kogukonna probleemidega. Seega loodan heale koostööle
ning kiirele infovahetusele kogukonna ja politsei vahel.
Vastuvõtule, Kundas Toolse tee
15, saab tulla teisipäeviti kella 9-11.
Minu kontaktid on: tel 5664 4251
(helistada võib ka väljaspool vastuvõtuaega); konstantin.lepik@politsei.ee
Noorte ja ennetustööga tegeleb
noorsoopolitseinik Sigrit Hang, kelle
tööülesanded on seotud koolide, lasteasutuste ning alaealistele suunatud
politseitööga. Tema kontakt on: tel
5885 6786; sigrit.hang@politsei.ee
Lisaks töötab piirkonnas menetleja Ingrid Opmann, kes hakkab
tegelema põhiliselt väärteomenetlustega. Tema kontaktid on: tel 5303
2130; ingrid.opmann@politsei.ee.
Nii nagu ka varem, tuleb hädaolukorras helistada tasuta lühinumbrile 110.

Suured kaubanduskeskused on
head ja mugavad. Aga mõned eelistavad pisikesi poode, kust saab
kõike kätte ilma ringi jooksmata
ja aega kulutamata. Selliseks
mugavaks poeks on Kundas üks
väike lillepood „Lilled ja kingitused”, mis asub kohe Konsumi
poe vastas.
Kui astud sisse, satud justkui
muinasjuttu või lapsepõlve unistusse – nii palju ilusaid asju üheskoos,
et raske on keskenduda mõnele
üksikule. Kõrvalruumist tuli vastu
lahke perenaine - omaniku Merje
Mändsaare ema - Asta Mändsaar.
Ta nimetab ennast naljatades vabatahtlikuks tütre äris.
„Enne oli siin samuti lillepood
ja mina olin siin tööl teise omaniku
juures”, rääkis naine ja lisas, et aprillis saab täis 2 aastat, kui Merje sai
poe omanikuks (poe ametlik nimetus - Männiku Lilled OÜ – toim.).
Poe omanik ise oli just sel päeval
Tallinna uue kauba järele läinud.
„Hästi läheb, oleneb tähtpäevadest.
Hästi palju tööd, kui on matused,
kuigi see on kurb töö. Aga tööd on
rohkesti ka siis, kui on laste sünnid
või muud toredad tähtpäevad”, rää-

kis müüja lisades, et nagu on näha,
neilt saab mitte ainult lilli.
Sortiment oli algusest peale laiem
kui ainult lilled, sest proua Mändsaare
sõnul on Kunda väike linn ja puhta
lilleäriga siin hakkama ei saa. Lilleäri,
kui summaliselt võtta, on ikkagi väiksem osa poes, tunnistas naine.
„Me ütleme alati ostjatele, et küsige, kui ei leia kohe üles vajalikku, sest
nii palju on igasugust kaupa. Meil
on parfümeeriat, kreeme, kingitusi,
kunstlilli. Kevadel müüme mulda,
seemneid, lillepotte, kasvuhoone kilesid. Ühesõnaga, püüame rahuldada
kõiki lillede ja kingitustega seotud
vajadusi”, ütles Asta Mändsaar.
Tema sõnul on juhtumeid, kui
kundalased on käinud Rakveres või
Tallinnas kaupa otsimas ja lõpuks
ikka tulnud nende juurde. On püsikliente isegi Tallinnast.
„Ja meil on perekondi, kes käivad
Tallinnast siin ostmas. Ütlevad, et
Tallinnas ei ole niisuguseid asju”,
naeris naine lisades, et äkki sellepärast et Tallinnas on suured kaubanduskeskused, kus inimesed lihtsalt ei
leia üles seda, mida otsivad, sest kõik
asjad on nii laiali.
Kaupa tuuakse Kunda lillepoodi
Tallinna ladudest. Poe perenaine

Kaido Vahesalu abikaasaga. Foto eraarhiivist

K.V.: 18. oktoobril toimus
Tallinnas Salme Kultuurikeskuses traditsiooniline eliitvõistlus
Bench Press Record Breakers
2014, kuhu oli kutsutud 10
parimat Eesti lamades surujat.
Parimad surujad selgusid Wilks’i
punktide alusel, mis tähendab,
et lõpptulemus sõltub sportlase
kaalust ja surutud raskusest.
Kundast sain kutse mina, minu
tulemus oli 210 kg ja 9 koht.
M.K.: Kuidas läksid Kundas Eesti meistrivõistlused
oktoobris?

Konstantin Lepik

Foto eraarhiivist

Väike pood meelitab ka pealinlasi
Nadežda Widder

M.K.: Kas lähiminevikus on toimunud
suuremaid võistlusi?

tellib interneti teel palju kaupa ka
Riiast. „Muidugi vaatame soodsamaid variante, siis me saame soodsamalt ka müüa ”, rääkis omaniku ema.
Igas äris on oma mured ja oma
rõõmud. „Oleme rendipinnal. Oleks
hea kui rendileandja veidi korrastaks
seda maja, aga ta ütleb, et võimalust
ei ole. Meil on taga väike ahjukene,
külma ilmaga peame elektriga kütma. Ja kuhugi mujale kolida ei ole
ka mõtet. Asukoht on väga hea”,sõnas müüja.
Pangatöötajast sai ärinaine
Poe omaniku Merje Mändsaare
saime kätte telefonitsi. Ta ütles, et
pole kordagi kahetsenud, et hakkas
ärinaiseks. „Olen 20 aastat töötanud
pangas tellerina. Mind koondati
kui Kundas suleti pank, siis sain
Töötukassa poolt pakutavale ettevõtluskoolitusele”, meenutas ta oma
äri algust.
Koolitusele polnud Merje sõnul
kerge saada. Tema rühmas oli üle 10
inimese, Merje teada oligi ta ainuke,
kes sai alustava ettevõtja toetust.
„Eks see oli pikk protsess – koolituse läbimine, äriplaani kirjutamine,
toetuse taotlemine ja ootamine”,
põhjendas Merje.

Helina Koplik, kes surus sirgetele
kätele 85 kg ja võitis naiste absoluutarvestuses ja teine olin mina,
kes surus oma nimel oleva Eesti
rekordi ümber 213 kg peale ja sain
olla selle omanik 10 minutit, kui
viimasel katsel suruti see 215 kg
Andres Külaviiri (Reval-ist) poolt.
Sain omas kaalukategoorias II koha
ja absoluudis - III koha.
M.K.: Mis on järgmisena
tulemas?

K.V.: 8. novembril oli uus võistlus Märjamaal Eesti meistrivõitlustel 40+ vanuses, mis koosneb
K.V.: 25. oktoobril toimusid kükkisurumisest, lamades suruKunda linna klubis Eesti meist- misest ja jõutõmbest. Õnnestus
rivõistlused lamades surumises, võita esikoht omas klassis, kui ka
kuhu olid kokku tulnud üle absoluutses arvestuses. Suur tänu
Eesti lamades surujad. Võistluse Arvo Kullamaale (Kunda Auto),
korraldas RSK sPORTKUNDA kes aitas korraldada sõidu Märkoostöös Eesti Jõutõsteliiduga. jamaale. 22. novembril on Eesti
meistrivõistlused ilma varustuseta
Tegemist oli noorte kuni 18. Tartus, kust võib saada maailma
a, juunioride 19-23.a ja 40 ning meistrivõistustele.
vanemate klassi surujatega. KõiM.K.: Nii järjest...
ge suurema raskuse eest hoolitses
mitmekordne Eesti meister ja
K.V.: Paraku jah... olen riputanud
EJTL president Kaido Leesmann
endale raske köie kaela, mida tuleb
Reval klubist (Tallinn), kes surus
nüüd trimmis hoida, nagu öeldakse,
sirgetele kätele uueks Eesti reaga see ei ole ainult minu mure.
kordiks 275,5 kg.
22. novembril Tartu võistlustele
Lääne-Virumaalt oli seekord läheme seitsmekesi RSK sPORTesindatud kaks võitlejat Kundast, KUNDA-st.
RSK sPORTKUNDA esindajad
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Pillimehed kohtusid Kunda klubis

KULTUURIKALENDER
16. novembril kell 13 klubis Videviku kadripidu eakamatele inimestele. Tantsumuusikat
Anatolilt. Pääse 3.20. novembril kell 19 klubis kinoõhtu filmiga
„Maastik mitme kuuga“. Pääse 3.- ja
õpilastele 2.22. novembril kell 18 noortemajas noortekohvik
Friendship. Korraldab Karmeli kogudus.
25. novembril kell 19 Saarepiiga kohvikus Mälumängu õhtu. Registreerimine kaido@veski.eu
30. novembril kell 18 Kunda keskväljakul
Advendiõhtu
12. detsembril kell 19 klubis taidlejate jõulupidu
14. detsembril kell 13 klubis Videviku jõulupidu
19. detsembril kell 10-16 klubis Jõululaat. Info
tel 55620880
31. detsembril kell 22 klubis AASTAVAHETUSPIDU ansambliga Patune pool. Pääsmete
eelmüük on alanud!
Laudade broneerimine tel 3221556
Detsembris toimuvad lastele jõuluetendused.
Jälgige reklaami!
Rohkem infot Kunda sündmuste kohta
www.kundalinnaklubi.ee ja tel 3221556

TEATED

Maiu Küngas

Neljapäeval, 13. novembri
õhtul avas Kunda linna
klubi uksed maakonna
muusikutele, bänditegijatele ja muusikaarmastajatele. Toimus - Lääne-Virumaa pillimeeste pidu.
Kindlasti on kõik kuulnud Kehala klubis aastaid
toimunud pillimeeste õhtutest. Me jätkame endiste
kor raldajate heakskiidul
traditsiooni, pakkudes maakonna muusikategijatele
võimalust kokkusaamiseks,
esinemiseks, kogemuste
vahetamiseks ja ka koosmusitseerimiseks. Eesmärk
ei ole kopeerida varasemalt

toimunut, vaid minna edasi
uue hooga. Iga pillimeeste
pidu on omanäoline, sest
sellele annavad vär vi ja
vormi muusikud ise.
Nädal enne sündmuse toimumist oli teada,
et lavale astuvad üheksa
ansamblit. Kunda ansambli
Fantaasia liige Heiko Källo kommenteerib: „Pillimeeste pidu on meie jaoks
igas mõttes olnud märgilise tähendusega. Lisaks
suurepärasele üritusele ja
headele tutvustele oleme
saanud ka muusikaliselt palju elamusi ja väljakutseid.
Sellelt ürituselt sai meie
lugu „Tiivad“ tuule tiibadesse ja elab oma elu Jaanus

Virumaa pillimees ja luuletaja Hillar Vimberg esitas hiljuti
Foto erakogust
Põdra Pubis vene romantilist muusikat.

Lekki filmi “Ohtlik avastus
2” soundtrackina. Fantaasia
eluloos mängib Pillimeeste
pidu tähtsat rolli“.

Head muusikat ei ole
kunagi liiga palju – see on
Kunda kokkusaamise peamine tees!

Käimas on konkurss
„Aasta betoonehitis 2014“
www.goodnews.ee

Eesti Betooniühing ja Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit kuulutasid välja
konkursi „Aasta betoonehitis 2014“, millega soovitakse kaasa aidata betoonarhitektuuri, betoonitehnoloogia ja betoonehituse
arengule, tõsta betooni kui
kodumaise ehitusmaterjali mainet.
„Eesti ehitusturul ei ole
väga tempokad ajad. Seda
väärtuslikum on iga valminud
ehitus,” ütles Eesti Betooniühingu juhatuse esimees Kalle Suitslepp. „Loodetavasti

annab ehitusturu seis nii
tellijatele kui ehitajatele aega
ja võimalusi pöörata rohkem
tähelepanu kvaliteedile. Innovaatilisus ja uuendusmeelsus on ettevõtete arengu
mootoriks ning aitavad vastu
seista ehitusturu kõikumistele,” lisas Suitslepp.
Betoonehitise konkursile võib esitada ehitisi – hooneid ja rajatisi – mis antakse
tellijale üle 2014. aasta jooksul ning mida ei ole antud
konkursile varem esitatud.
Esitada võib ka konstruktsioone ja menetlusi.
„On valminud ja valmimas huvitavaid ehitisi ja

rajatisi üle Eesti. Ootame
nende ehitiste loomisega
seotud inimestelt ka oma
valminud betoonehitise meie
konkursile esitamist,” sõnas Eesti Betooniühingu
tegevdirektor Peeter Kokk.
Võidab objekt või menetlus, kus oluline panus
on olnud Eestis registreeritud ettevõtjate tööl ja Eestist
tarnitud betoonmaterjalidel.
Võidutöö valimisel arvestatakse ka objekti projekteerimise ja ehitamise professionaalsust
ja nõudlikkusastet, kvaliteeti ja innovaatilisust.
Äramärkimist leiavad võit-

nud autor, objekti tellija, projekteerija, ehitaja ja
betooni tarnija.
Žüriisse kuuluvad Eesti
Arhitektide Liidu, Eesti Betooniühingu, Eesti Ehitusinseneride Liidu, Eesti Ehitusettevõtjate Liidu, Eesti
Ehitusmaterjalide Tootjate
Liidu, Eesti Projektbüroode
Liidu, Kunda Nordic Tsemendi ja ehitusajakirjanduse
eesindajad.
Konkursile tööde esitamise tähtaeg on 1. detsember 2014. Võitja kuulutatakse
välja üleriigilisel Betoonipäeval 2015. aasta märtsis.

SPORT

Taekwondo: ründav taktika tagas kolm medalit
Marko Levtšenko

Teisipäeval, 9. detsembril 2104 kell 18
Kunda ühisgümnaasiumi saalis
Kunda Muusikakooli õpilaste
SUUR JÕULUKONTSERT.
Esinevad erinevad solistid ja ansamblid.
Kõik on oodatud!

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

Spordiklubi Team Yong
osales 18. oktoobril
Taekwondo ITF Meistrivõistlustel kolme juunioriga. Võistlused toimusid
Kohtla-Järvel. Koju toodi
terve medalikomplekt. Daniil Rogožkin - 1.koht, Ronald Smorodin - 2.koht ja
Robin A. Jäppinen - 3. koht.
Taekwondos eristatakse
kahte stiili WTF ja ITF.
Meie peamiseks stiiliks
on WTF ehk siis ala, mis on
esindatud olümpiamängudel. ITF on aga veidi erinev
reeglite ja varustuse poolest. ITF Taekwondo sarnaneb vägagi Kickboxiga
- rohkem on tööd kätega.
Vahetult enne võistlust har-

jutasid meie sportlased tehnikaid kätega, valisime selleks
võistluseks ründava taktika.
Pealegi pole meie veel sellistel võistlustel enne osalenud.
Võistluskaalus kuni 59 kg
võitsid meie klubi sportlased
Ronald Smorodin (14) ja
Daniil Rogožkin (15) kõiki
vastaseid väga suure punktieduga või vastase alistumisega poolel kohtumisel. Seega
olid Ronald ja Daniil finaalis
ja võistlesid omavahel esikoha nimel. Noormehi võib
pidada päeva kangelasteks
- finaalis otsustati võistelda
ilma kiivriteta ja näidati palju
spetsiifilisi jalalööke.
Ka Robin A. Jäppinen
(kehakaal kuni 70 kg), näitas
head tulemust. Ta saavutas
kolmanda koha, pidi tunnis-

Pole paha tulemus! Daniil Rogožkin – I , Ronald Smorodin
Foto Viktoria Shutova
– II ja Robin A. Jäppinen - III.

tama esimese vastase võitu,
kuid teise vastase suutis alistada ilusate õhulöökidega pähe.
Ründav taktika ja hea
oskus töötada jalgadega

Kunda spordikeskuse kalender
15. ja 16.11. Makroliiga U-11
22.11. 14.00 Lääne- Virumaa
MV korvpallis meistriliiga:
sPORTKUNDA - Simuna SK
26.11. 18.00 Rahvaliiga 2014
mängud võrkpallis: EST
CELL - Tõrremäe
27.11. 19.00 Lääne- Virumaa
MV korvpallis esiliiga:
SK KNT - Vinni Tammed
29.11. Eesti Noorte MV korvpallis U-13:

11.30 sPORTKUNDA/Södra
Eesti - KK HITO/Jõhvi SK
13.00 KK HITO/Jõhvi SK Sillamäe Kalev
15.00 sPORTKUNDA/Södra
Eesti - Sillamäe Kalev
3.12. 18.00 Rahvaliiga 2014
mängud võrkpallis: EST
CELL - Ametikool
11.12. 19.00 Lääne- Virumaa
MV korvpallis esiliiga:
SK KNT - SK Aaspere

tõi meie sportlastele edu.
Täname sportlaste vanemaid, kes meid kogu võistluse vältel toetasid ja kaasa
elasid!

Toeta ilutulestikku!
Ettevõtjatel ja eraisikutel, kes
soovivad aastavahetuse ilutulestikku
toetada, palume oma osalus kanda
Hansa Ilutulestikud OÜ kontole nr
EE202200221025991229 (Swedbank),
märksõna „Kunda ilutuli 2015“.
Kunda ilutulestiku info: tel 5655316,
e-post: janis@hansatuled.ee
Teeme Kunda linna aastavahetuse
säravaks ja rõõmsaks!

