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Turismiarengukavas nähakse
Kundat väljasõidukeskusena
Kaante vahele jõudnud Eesti turismiarengukavas 2014-2020 nähakse
Kundat olulise väljasõidukeskusena.
Kristo Kiviorg,
Meie Kodu

Kui tõmbekeskus majutab ja toitlustab,
siis väljasõidukohaks nimetatakse sihtkohta, kuhu turist sõidab päeva veetma. Kas Kunda võiks saada kohaks, kus
aktiivselt oma päev mööda saata? Vastus on jah.
Kunda turismiinfopunkti ja tsemendimuuseumit eestvedava Kristi Onkeli sõnul
on Põhja-Eestit ja Rakveret külastaval turistil
Kundasse asja küll, kuid linna külastavate turistide arv võiks olla siiski suurem, valdkonda
oleks vaja investeeringuid.
„Väljasõidukeskuse mõõdu anname me
välja küll, samas arenguruumi jätkub. Linna
külastab suhteliselt palju autokaravane, tullakse randa kas piknikule või niisama uudistama. Olen selle kohta ka statistikat 2010.
aastal teinud, siis oli tipuks 25 karavani nädalas,“ tõi Onkel välja ühe külastajate segmendi, mis võiks Kundas kasvupotentsiaali
omada.
Kui lasta kujutlusel lennata, siis lisaks vanale Kronkskalda köisraudtee rajamise mõttele võiks Onkeli sõnul lisanduda võimalus
karavanide peatumiseks ranna lähistel, edasi
tuleksid mõtted reisisadamast ning tsemenditehase varemete taastamisest.
Lontova seikluspargi juhataja Revo Koha
sõnul tuleks esmase tähelepanu alla võtta just
rannaala ning selle arendamine. Kui Rakvere koos linnuse, veekeskuse ning erinevate
spordirajatistega on maakonna tõmbekeskuseks, siis väljasõidukeskusena ei suuda Kunda
Koha sõnul Sagadi või Vihulaga hetkel konkureerida.
„Samas meil on olemas sadam, Kunda jõgi,
rand. Kui suudaksime rannaala arendada piisavalt atraktiivseks, rajada sinna tugistruktuurid koos aktiivse puhkuse veetmise võimalustega, siis võiks meil päris hästi minna.

Jahisadam, köisraudtee, ilus paerannik, oleksid esimesed märksõnad, mis mõtteisse tulevad. Ja mingi hetkel, kui asjad edasi arenevad,
tasuks ehk ranna lähedusse ka väike hotell rajada,“ mõtiskles Koha.
Kaudselt tuleks Koha sõnul panustada ka
kohaliku hariduse mitmekesistamisele, arendada tuleks rohkem eri- või huviharidust,
mis tooks piirkonda rohkem noori ning toetaks kaude ka turismi arengut.
Eesti Hotelli- ja Turismikõrgkooli arendus- ja uuringute osakonna juhataja Ain
Hinsbergi sõnul on Kunda jaoks võtmeküsimuseks haakumine Lahemaa kui sihtkohaga.
„Arendada ja kasutada tuleks kogu rannikuala Vainupeast Toolseni ehk et Vihulast ei
mindaks Haljala või Rakvere suunas ja vastupidi, vaid Kundat nähtaks ja kasutataks lisaosana Lahemaa külastuskogemusest, mis tähendab lisaks Lahemaa-Vihula suunas seoste
ning ühenduste loomisele sama tööd ka Viru-Nigula suunal,“ lausus Hinsberg.
Kaudselt kuulub Kunda koos maakonnaga
Peterburi mõjualasse, väliskülalisi võiks huvitada tsemenditeemaline tööstuspäranditurism.
„See võiks olla osa Põhja-Eesti šokimaigulisest tööstuspäranditurismist, aga see oleks
nišš, mille pärast eraldi sõidaks Kundasse kohale vaid kitsas segment huvilisi, üldturisti
jaoks oleks see vaid võimalik lisapõhjus suurelt magistraalilt maha keeramiseks. Kunda
jaoks on oluline, et rakenduks Põhja-Eesti
turismimarsruudi kontseptsioon, mille üks
kandev mõte ongi selles, et katta ära laiem
magistraalkoridor, pakkudes kummalgi pool
Tallinn-Narva maanteed vaatamis- ja kogemisväärset, mis ükshaaval omaette võttes
külastusargumendina välja ehk ei veaks, aga
osana Põhja-Eesti rannikukogemusest pääseks tõenäoliselt pildile nii turunduse kui külastuste mõttes,“ rääkis Hinsberg.
Hinsbergi sõnul on nii lähipiirkonnast kui

Kunda rand võiks olla perspektiivikas aktiivse puhkuse veetmise koht, selleks on aga vaja
rannaala jõulisemalt arendama
hakata. Foto: erakogu

ka kaugemalt võtta hulgaliselt näiteid sellest,
kuidas tööstuspõhisest linnast on võimalik
arendada teenusemajandusele keskendunud
haldusüksus. Soomes on sellisteks linnadeks
Tampere, Kotka, Oulu, Kemi, kaugemalt
Saksamaa autotööstusregioon ning Põhja Inglismaa kaevandus- ja metallitööstuspiirkond.
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Reaalsusest ning
motivatsioonist

Järgnevalt seletan lahti ühe lihtsa asja - nimelt selle, millest sõltub meie isiklik reaalsus ehk mille alusel tekivad teiste inimestega
tulised vaidlused ning miks inimesed üksteist ei mõista. Kutsun sind, armas lehelugeja järgnevale mõtterännakule. Igal inimesel
on oma ainulaadne taustsüsteem, käitumismustrid, mida me täiskasvanuna suuremas
osas alateadlikult rakendame, need mustrid
formuleeruvad esimese nelja eluaasta jooksul. Meil kõigil on sellest johtuvalt elule
oma VAATENURK, sellest sõltub, kuidas
me asju, olukordi, suhteid, inimesi TAJUME. Tajust kasvavad välja USKUMUSED,
see, millesse me usume, sünnitab meie KÄITUMISE, viimane viib meid vastavatesse
olukordades ehk meie käitumisest tulenevad SÜNDMUSED meie elus. Sündmustest sünnivad KOGEMUSED ning sellest
pagasist vormub meie isiklik REAALSUS.
Ehk mida me sellest järeldada saame? Esiteks, kui me soovime muuta oma tänast isiklikku reaalsust, tuleb alustada mitte kellestki
teisest, vaid hoopis iseendast ja oma vaatenurgast. Teiseks tuleks mõista, et kogemust
ei saa mitte ühelgi viisil kellelegi edasi anda,
seda saab vaid kirjeldada. Tänu erinevatele taustsüsteemidele võib üks ja sama lause
panna ühe inimese naerma ning teise nutma,
nii lihtsalt on. Maailmas on seitse miljardit inimest, millest me ei leia kahte sarnast.
Kuid maailma on sellegipoolest kummaline
paik, sest enamik inimesi üritab järjepidevalt
luua endast kuvandit kui kellestki, kes ta tegelikult ei ole (inimese õnnetu olemise peamine allikas). Inimest takistab olemast tema
ise hirm ilma jääda kas armastusest, tähelepanust, mainest, positsioonist vms. Hirm
aga on oma olemuselt ILLUSIOON, kujutlus võimalikust tulevikustsenaariumist. Siit
jõuamegi inimese kahe ainsa ja tegeliku motivaatorini elus, milleks on huvi ning hirm.
Kõik taandub nendele kahele jõule. Niisiis,
milline jõud sind tegudele lükkab? Ära kipu
kohe endale vastama, sest vahel on must
valge ja valge must.

Meie Kodu
Väljaandja: Kunda linnavalitsus
Kasemäe 19, telefon 3255998
www.kunda.ee, kristo@kunda.ee
Tehniline teostus:
Kalurileht. Telefon 5649 5252
www.kalurileht.ee, kalurileht@gmail.com
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Keegi ei ole õnnelik enne,
kui ise seda usub. (Publilius Syrus)

Riina Sooäär

Linnapea

Kätte on jõudnud see aeg, mil lõpuks
ometi on märgata, et kevad on saabunud ka meie linna, Kundasse. Päike
paistab, lumi peaaegu sulanud, linnud laulavad ja varakevadised lilled
toovad rõõmu igapäeva ellu.
Ilusate ilmade saabumisega on kevadiste heakorratöödega usinalt peale hakatud.
Puud on ilusaks pügatud, tänavad on puhtamaks saanud ja kui muru hakkab rohetama, saab linn uue puhtama ilme, mis loob
hea meeleolu kõigile.
Positiivne on kuulda tagasisidena, et
Kunda on ilus puhas linn, mida ta tõepoolest ka on. Kes seda ei usu, soovitan hetkeks
linnast välja sõita, külastada teisi paiku Ees-

timaal ning tulles kodulinna tagasi, saate
aru, et meil ongi ilus väike puhas linn.
Sel kevad-suvel valmib linna uus arengukava aastateks 2014-2025, et olla valmis uueks Euroopa Liidu programmperioodiks. Linna enda eelarve on liiga väike,
et omavahenditest investeerida, selleks on
vaja leida võimalusi lisainvesteeringute
toomiseks. Siinkohal kutsun linnakodanikke usinalt kaasa mõtlema. Kõik ideed ja
mõtted on teretulnud, sest me tahame ju
iseendile, meie linnale parimat.
Kahe viimase aasta trend on olnud inimeste liikumine suurlinnadesse või välismaale. Kunda elanike arv on samuti mõjutada saanud. Kui eelmisel aastal vähenes
elanike arv 100 inimese võrra, siis selle
aasta esimese kolme kuuga on lahkunud
veel ca 50 inimest, põhiliselt Harjumaale
või välismaale. Eks põhjus on lihtne – tasuta transport, suurlinn saab seda endale
lubada. Väikese linnana oleme mõelnud
erinevaid lahendusi, kuidas motiveerida
elanikke siia jääma. Kui keegi teab head lahendust, andke teada!
Inimeste vähenemine toob kaasa ka
linna eelarve vähenemise, kuid vaatamata
sellele plaanime edasi investeerida Astangu tänava tänavavalgususse. Spordikeskuses ja lasteaias teostatakse suvel remonti,
teeaugud saavad lapitud jpm.
Hoiame oma linna ja märkame ka seda,
mis on juba tehtud!
Soovin kõigile kaunist päikselist kevadet
ja unistuste täitumist.

Kiri: minu koolisõbrad

Minu koolisõbrad on need lapsed,
kellega ma käin ühes koolis. See kool
on Kunda Ühisgümnaasium. Sõbrad, kellega ma alustasin kooliteed
on endiselt minuga. Need on Sasha,
Janek, Stas, Viktor. Meid ühendab
koos veedetud aeg, mõnusad naljakad lood, noorterõõmud ja – mured,
õpetajad. Igaühel on oma iseloom ja
aastatega me õpime teineteist tundma. Vanasti kaklesime rohkem, sõimasime, solvasime teineteist, nüüd
oleme targemad, arvestame teiste huvidega. Kooliajal on hetki, kus

koos valetasime õpetajale, oma vanematele, kirjutasime teineteiselt
maha mõne kodutöö. Need on meie
ühised saladused, mälestused. Koolisõbrad on kindlasti toeks, nendega
võib arutada tulevikuplaane ja päevaprobleeme, nendega on lõbus ja
hea olla. Ma usun, et koolisõprusest
tulevikus saab tõeline sõprus terveks
eluks, kus sõber on inimene, keda
usaldad ja kellesse usud.
Dmitrii Fjodorov,
Kunda ÜG 8C klass
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2013. aasta
eelarve
on üle 3,2
miljoni euro
11. märtsil võttis Kunda linnavolikogu vastu tänavuse aasta eelarve.
Enim raha saavad haridus ja majandusvaldkond.
Nagu ikka, oli vaja teha kompromisse, sest ei saa jagada seda, mida olemas ei
ole, kuid linnavolikogu tegi tublit tööd
ning lõpuks jõuti kõiki osapooli rahuldava tulemuseni. Kunda linn jätkab
konservatiivset eelarvepoliitikat - 3,279
miljoni eurose eelarvemahu juures planeeritakse põhitegevuse tuludeks 3,246
miljonit ning kuludeks 3,022 miljonit
eurot.
Kuigi eelmise aastaga võrreldes on
eelarve pea 600 000 euro võrra väiksem,
ei ole kaks aastat siiski päriselt võrreldavad. Nimelt sisaldas 2012. aasta eelarve
ligi 800 000 euro eest erakorralisi sihtotstarbelisi investeeringuid ehk nn projektirahasid. Ilma selleta oli 2012. aasta
eelarve 3,058 miljonit eurot.
Linna finantstervist silmas pidades on määrava tähtsusega eelarve
tulude osas füüsilise isiku tulumaksu
laekumine, mis moodustab linna 2013.
aasta planeeritavatelt tuludelt enam kui
poole- 1,73 miljonit eurot, seda on ligi
60 000 euro võrra rohkem kui eelmisel
aastal. Suurem maksulaekumise prognoos tugineb paranenud tööhõivel ning
mõõdukal palgatõusul mida veavad
eksport ning sisenõudluse taastumine.
Eelarve kuludest suurima osa võtavad
enda alla haridus (34 % eelarvest) ning
majandus (19%). Kui eelmist aastat võis
nimetada investeeringute aastaks, siis
tänavuse aasta kohta seda öelda ei saa,
investeeringuteks on planeeritud veidi
enam kui 45 000 eurot. Eelarvesse on
jäetud võimalus projektide kaasfinantseerimiseks ehk investeeringuteks mõeldud raha hulk võib aasta jooksul kasvada, sõltudes sellest, kas projektirahasid
on võimalik investeeringuteks kaasata
või mitte. Selle aasta eelarves nähti ette
ka linnavalitsuse ja allasutuste personalikulude suurenemist kolme protsendi võrra. Pikemalt on võimalik Kunda
linna eelarve ning eelarve seletuskirjaga
tutvuda linna kodulehel www.kunda.ee
juhtimise alamrubriigis. (MK)

KUNDA LINNA EELARVE NUMBRITES
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
3 246 711
Maksutulud
1 792 288
Füüsilise isiku tulumaks
1 736 888
Maamaks
55 400
Tulud kaupade ja teenuste
454 212
müügist
Riigilõivud
3 800
Laekumised haridusasutuste majan- 73 800
dustegevusest
Laekumised kultuuriasutuste majan- 16 150
dustegevusest
Laekumised spordiasutuste majan- 66 000
dustegevusest
Laekumised sotsiaalasutuste majan- 199 200
dustegevusest
Laekumised elamu-ja kommunaala- 11 000
sutuste majandustegevusest
Kantseleiteenuste tasu
100
Muu kaupade ja teenuste müük
84 162
Saadavad toetused tegevuskuludeks 953 711
Tasandusfond (lg 1)
206 794
Toetusfond (lg 2)
617 700
Muud saadud toetused tegevusku- 129 217
ludeks
Muud tegevustulud
46 500
Sh kaevandamisõiguse tasu
11 000
Sh laekumine vee erikasutusest
35 000
Sh saastetasud ja keskkonnale teki- 500
tatud kahju hüvitis
Sh.muud tegevustulud
0
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
3 021 913
Antavad toetused tegevuskuludeks 244 397
Sotsiaalabitoetused ja muud toetu- 244 397
sed füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
2 777 516
Personalikulud
1 582 395
Majandamiskulud
1 180 121
Muud kulud
15 000
PÕHITEGEVUSE TULEM
224 798
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
-48 580
Põhivara soetus (-)
-45 257
Kalmistu tee remont
-11 500
Kompostimis väljak
-7 207
Astangu tn välisvalgustus
-6 000
Klubi lavakardinad
Muuseumi katuse remont
-12 339
Gümnaasiumi remont
-8 211
Spordikeskuse remont
Muud
Põhivara soetuseks saadav sihtfi18 277
nantseerimine(+)
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)
Finantstulud (+)
100
Finantstkulud (-)
-21 700
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) /
176 219
PUUDUJÄÄK (-))
FINANTSEERIMISTEGEVUS
-177 700
Kohustuste võtmine (+)
Kohustuste tasumine (-)
-177 700
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ -1 481
suurenemine, - vähenemine)

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE
JÄRGI
Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Arendustegevus
Muud üldised valitsussektori
teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Võla tagasimaksed
Avalik kord ja julgeolek
Ülalnimetamata avalik kord ja julgeolek kokku
Majandus
Maakorraldus
Maanteetransport (vallateede- ja
tänavate korrashoid)
Liikluskorraldus
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus (prügivedu)
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tänavavalgustus
Elamumajanduse haldamine
Tervishoid
Ülalnimetamata tervishoiukulud
kokku
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Sporditegevus
Puhkepargid ja -baasid
Laste muusika- ja kunstikoolid
Raamatukogud
Rahva- ja kultuurimajad
Muuseumid
Kultuuriüritused
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
Ülalnimetamata vaba aja, kultuuri ja
religiooni kulud kokku
Haridus
Eelharidus (lasteaiad)
Gümnaasiumid
Õpilasveo eriliinid
Muud hariduse abiteenused
Muu haridus, sh. hariduse haldus
Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu perekondade ja laste sotsiaalne
kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse
kaitse haldus

3 266 570

MUUD NÄITAJAD

Aasta alguse seisuga
774 830
0
14 281

Võlakohustused
sh sildfinantseering
Vaba jääk ehk likviidsed varad

498 618
9 882
231 736
15 000
31 000
11 600
21 700
177 700
3 889
3 889
234 039
3 157
227 882
3 000
41 561
34 461
7 100
344 846
59 184
285 662
14 333
14 333
586 979
236 112
0
110 471
41 956
95 504
38 288
41 000
17 209
959
5 480
1 103 110
338 380
723 562
2 600
33 000
5 568
439 195
16 161
279 153
27 938
98 042
4 154
13 746

F nr. 334, aprill 2013
4

Kunda linn 75

Kunda alev sai linnaõigused
1. mail 1938, linn kuulutati siis kolmanda astme linnaks. Sellise nimetuse said linnad, kus elanikke oli
alla 10 000. Alevi staatuse sai linn
aga 1920. aastal kui Kundaga liideti rannaküla Maagerand ja Lähta
moonaküla. 1941-1944 oli Kundas
Saksa okupatsioon. Tsemenditehase Punane Kunda rekonstrueerimisega 1957-1974 kaasnes linna kasv,
kõige enam elanikke oligi linnas
1970-ndate alguses, kus linnakodanike arv küündis pea 5300-ni. Palju
õnne Kunda ja pikka iga! (MK)

Kool ootab teabepäevale

Kolmapäeval, 8. Mail toimub Kunda Ühisgümnaasiumis teabepäev
esimesse klassi astujatele.
Lapsi ja lapsevanemaid oodatakse infotunnile algusega 8.45. Toimub klassijuhatajate ning lapsevanemate kokkusaamine kooli raamatukogus ja kooliga tutvumine. (MK)

Võimalus osaleda fotokonkursil

Seoses Kunda hüdroelektrijaama 120. aastapäevaga kuulutab
Kunda Tsemendimuuseum välja fotokonkursi „Hüdroelektrijaam
120“. Konkursile saab saata nii digi- kui paberfotosid. Digitaalselt
tuleb fotod saata aadressil turinfo@kunda.ee märgusõnaga „ HEJ
konkurss“ või tuua mälupulgal tsemendimuuseumisse. Digitaalfotod tuleb esitada JPEG formaadis maksimaalse failisuurusega
6 MB. Paberfotod palume saata postiga Kunda tsemendimuuseumisse aadressil Jaama 11, Kunda 44106, märgusõna all „ HEJ konkurss.“ Töid saab esitada kuni 31. maini. Fotosid hinnatakse kahes
kategoorias. Žürii töös osalevad neli liiget. Rahva lemmiku hääletamine toimub kuni 9. juunini tsemendimuuseumi facebooki lehel.
Konkursi auhinnafond on 200 eurot. Auhinnafondi jaotab konkursi
žürii. Võitjad kuulutatakse välja fotonäituse avamisel Kunda tsemendimuuseumis 20. juunil kell 16.00. Lisainfo: tel 32 22 170 või
turinfo@kunda.ee. (MK)
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Õpilasmalev toimub kahes vahetuses

Sel aastal toimub Kunda õpilasmaleva esimene vahetus 17. juunist kuni 24. juunini ja teine vahetus 8. juulist kuni 15. juulini.
Mõlemad vahetused on planeeritud ööbimiseta. Ühes malevavahetuses on kuus tööpäeva. Päevakavas on neli tundi heakorratöid
Kunda linnas, lõunasöök ja meelelahutuslik ühistegevus (koolitused, võistlused, mängud, ristimine jne). Osaletakse ka jaanipeo (23.
juunil) ning mere- ja perepäeva (13. juulil) ettevalmistamisel ja
läbiviimisel. Malevas saavad osaleda kõik kuni 13- aastased tüdrukud ja poisid. (MK)

Lääne-Virumaa keskraamatukogu
tunnustas Kunda ametivendi

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu direktori Kaili Õunapuu-Seidelbergi sõnul väärib äramärkimist Kunda raamatukogu töötajate tubli
töö lastega, mis on äärmiselt oluline laste lugemisharjumuste kujunemisel ja lugejate järelkasvu kindlustamisel.
Samuti on kiiduväärt hooldekodus raamatute laenutamine ja eriti sealsetele väärikas eas elanikele ettelugemine, mida ükski teine
raamatukogu maakonnas ei tee.
„Viimasel ajal on riiklikul tasandil palju juttu olnud rahvaraamatukogudest ja sellest, millised on kohaliku omavalitsuse ning riigi ülesanded rahvaraamatukogude rahastamisel. Keskraamatukogu direktorina püüan hea seista selle eest, et Kultuuripoliitika
arengusuundadesse aastani 2020 jääks sisse senine kokkulepe,
mille järgi ka riik rahvaraamatukogusid teavikute komplekteerimiseks mõeldud rahasummadega toetab,“ rääkis Õunapuu-Seidelberg. (MK)

Kunda kooli liikumisrühm pälvis
laureaaditiitli

Kunda Ühisgümnaasiumi liikumirühma tantsijad pälvisid Koolitants 2013 finaalis 4.-6. klasside arvestuses vabatantsu kategoorias laureaaditiitli. Liikumisrühmas tantsivad Mariann Onkel, Mar-

Tulekul Kunda linna päev

25. mail toimub taaskord Kunda linna päev, mis algab sportlikult
linna jooksuga staadionil:
Kell 11.10 algavad lastejooksud, 12.00 aga antakse start 8,7 km
põhijooksule ja 12.10 kepikõnnile. Põhijooksus ja kepikõnnis osalejate autasustamine ning meelespidamine toimub keskväljakul
kell 14.30.
Kell 13.30 alustatakse Konsumi poe juurest keskväljakule
(mööda Mäe tänavat) rongkäiku koos Aseri puhkpilliorkestriga.
Rongkäigust oodatakse osa võtma kõiki huviringides osalejaid ja
kevadpäevalisi ning linnaelanikke tänavatele tervitama!
Rongkäik lõppeb keskväljakul, kus toimuvad kevadpäevaliste
esinemised ja sügisel 1. klassi õppima asuvate laste õnnitlemine.
Päeva lõpetab kell 15.00 algav suur kontsert, kus esinevad
meie linna laulu- ja tantsuringid ning naabervaldade esinejad.
Info linna päeva sündmuste kohta klubi telefonil 3221556 või
http://spordikeskus.kunda.ee. (MK)

Soojusel uus piirhind

Adven Eesti annab teada, et seoses maagaasi võrguteenuse hinna
muutusega Kunda võrgupiirkonnas on uueks soojuse piirhinnaks 1.
maist 2013 81,29 eurot/MWh.
Rohkem infot hindade ja nende muutustest on võimalik saada ettevõtte kodulehelt www.adven.ee või telefonil 775 1755. (MK)

ten Egert Vahtla, Kristina Rõkalova, Anett Laever ja Diana Vassiljev.
Laste juhendaja, tantsu autor ja lavastaja on Natalie Neigla. Laste
eduka esinemise eest avaldas lastele ja nende juhendajale tunnustust ka Kunda linnavalitsus ning linnapea Riina Sooäär, Kunda
klubi juhataja Maiu Küngas ning linnavalitsuse haridus- ja kultuurinõunik Moonika Mägipõld. (MK)

Rahvusvaheline lasteraamatupäev tõi
lapsed raamatukokku

Raamaturõõm ümber ilma – see on 2013. aasta lasteraamatupäeva
motoks. Aprilli alguses külastas Kunda raamatukogu lastekirjanik
Tiia Selli Rakverest. Kirjanikuga tulid kohtuma lasteaia kaks vanemat rühma „Krõllid“ ja „Mõmmid“.
Tiia Selli jagas lastega toredaid lugusid oma lapsepõlvest ja
sellest kuidas teda väga huvitas raamatute kirjutamine.
Kirjanik luges väikestele kuulajatele ette katkendi oma uuest ilusate
värviliste piltidega ja lõbusate lugudega raamatust „Rõõmus Miia“.
Tiia Selli on lisaks sellele raamatule veel kirjutanud kolm laste-
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Kool kiidab tublisid õpilasi ja õpetajaid!

Viimastel kuudel on paljud Kunda Ühisgümnaasiumi õpilased saavutanud erinevatel maakondlikel konkurssidel ning võistlustel tublisid tulemusi. Silma on paistnud kooliõpilased Marjorete Orumaa,
Kristjan Laubholts, Kert Sarap, Karl Matti, Joonas Roots, Ragnar Laurits, Sander Parovart, Raul Palk, Elery Zadonski, Helis Järvepere-Luik,
Kirke Lindlo, Sten Nurmla, Maris Kereme, Nele Karolin Lindlo, Mirtel
Toming, Rosa Maria Elena Saario, Greeteliis Viilver, Lauri Lahtvee,
Martin Neigla, Martin Türkel jt. Kiitust pälvivad ka õpetajad Tarmo
Matti, Marika Toom, Maarika Veski, Ruth Kaljund, Jaak Jalakas ning
Tiiu Jalakas. NB! Kunda ÜG lõpuaktused toimuvad 21. Juunil põhikoolil kell 14 ning gümnaasiumiastmel 16.00. (MK)
raamatut: „Neletriin ja Kapi-Kaarup“, „Kass Kriibik“, „Kuningas Lambapea ja Piripoti kuningriik“.
Täname kirjanikku ja lapsi koosveedetud huvitava lasteraamatupäeva eest! (Kunda linnaraamatukogu)

Kunda linn saab peagi uue arengukava

19. aprillil kogunes volikogu poolt kinnitatud linna arengukava
koostamise juhtgrupp, et anda avalöök uue arengukava koostamiseks. Juhtgruppi kuuluvad Jelena Fjodorova, Arvo Vainlo, Kalev
Sädeme, Ando Källo, Kaido Veski ning Riina Sooäär. Igal liikmel
on vedada teemagrupp, kuhu kaasatakse eriala spetsialiste, arvamusliidreid, volikogu liikmeid jpt. Teemagrupid alustavad oma tööd
mais. Juunis-juulis valmib esialgne versioon arengukavast, millele
järgneb selle avalikustamine ning vähemalt üks rahvakoosolek augustis.
Teemagruppides tuleb arutlusele järgnev: linn kui organisatsioon,
elukeskkond, ettevõtluskeskkond, haridus, kultuur, sport, noorsootöö, kodanikuühiskond ja sotsiaalne heaolu. Lõplik arengukava dokument valmib oktoobriks. Kutsume aegsasti kõiki kaasa mõtlema
linna arengukava teemal, ettepanekud on oodatud linnavalitsuse
üldmeili aadressile linnavalitsus@kunda.ee. (MK)

Avaldame kaastunnet Ilmatarile ja Raimo perele
kalli Ardo surma puhul.
Marek perega
Avaldame kaastunnet perekond Vassiljukile abikaasa, ema,
vanaema kaotuse puhul.
Perekond Mäe
Avaldame sügavat kaastunnet Reedale ja Tiiule peredega
kalli ema, vanaema ja vanvanaema
Karmelita-Antonie Uustalu surma puhul.
Perekonnad Mets ja Vavilov

Kevadkoristuse aeg on käes

Kunda linnavalitsuse heakorranõunik Sirje Liiskmaa paneb kõikidele kinnisvaraomanikele südamele, et kevadised koristustööd tuleks
lõpetada hiljemalt 20. maiks. Kunda linnavalitsus ei vea enam tasuta kevadkoristuse jäätmeid, iga kinnistuomanik peab ise organiseerima koristusjäätmete äraveo. Alates maikuust on Kunda linna
jäätmejaam avatud neljal korral nädalas: kolmapäeviti 11-19-ni,
neljapäeval ja reedel 10-18-ni ning laupäeval 9-17-ni. (MK)

Ragn-Sellsi Lääne-Virumaa klientidel
muutus konteinerite tühjenduspäev

1. aprillist muutus Ragn-Sellsi Lääne-Virumaa maakonna klientidel
veograafikutes teeninduse nädalapäev. Muudatus tulenes logistilistest ümberkorraldustest efektiivsemaks ja operatiivsemaks teenindamiseks. „Seoses tühjenduspäeva muutusega saatsime klientidele uued konteinerite tühjendusgraafikud,“ ütles Merike Mägi
Ragn-Sellsi Ida regioonijuht „Kuna üldist veo sagedust ei muudetud
võis osadel klientidel tekkida olukord, kus üleminekul uuele veograafikule jäi kahe tühjenduse vaheline aeg kas kokkulepitud sagedusest lühemaks või pikemaks. Palume kõiki kliente jälgida uusi
tühjenduspäevi ja täname neid mõistva suhtumise eest.“
Kliendid saavad veograafikuid jälgida ka Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnas www.ragnsells.ee/iseteenindus ning seda jooksvalt
mitme kuu osas ette. Ühtlasi saab iseteeninduskeskkonnas näha
arveid ja arvete ajalugu, muuta ja täpsustada oma andmeid, saada
infot tegemata vedude kohta jms.
Ragn-Sells iseteeninduskeskkonda saab siseneda nii ID-kaardiga
kui Mobiili ID-ga.
Täiendava info saamiseks või küsimuste korral tuleb pöörduda
Ragn-Sellsi klienditeenindusse 15155. (MK)

MAARJA-LIIS ILUS ja
PEETER REBANE
Kunda linna klubis
12. mail 2013
kell 15
Piletid eelmüügis Kunda klubis:
Täispilet 7.–; sooduspilet (õpil/pensionär) 5.–
Samal päeval ostes 8.– ja 6.–
Eelkooliealised tasuta
Info ja broneerimine tel 3221556
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Kotka-Kunda laevaliin peidab suurt perspektiivi

Kotka-Kunda laevaliini esimesed tasuvusuuringud on toonud üllatavaid tulemusi: vajadus laevaliini järele on eeldatust kordi suurem kui algul arvati, ka siis, kui kolmanda osapoolena ideeprojektis osalev Kroonlinn välja jätta.
Kristo Kiviorg,
Meie Kodu
Küsimustele vastab Kunda sadama direktor Aleksander Nikolajev.
Kuidas Kunda sadamal sel
aastal läinud on?
Võiks öelda, et meil läheb eelmise aastaga võrreldes üllatavalt
hästi: tänavune talv on meid soosinud ja võrdlus eelmise aastaga pole
ehk kõige õiglasem. Siis oli talvetöö keerulisem, kuid tänavu sadamat läbinud kaubamahud on ligi
viiendiku võrra suuremad kui eelmise aasta esimeses kvartalis. Selle
tulemusega võib vägagi rahul olla.
Mahtude kasv oli üllatav, seda ei
osanud ette näha. Kasv on peamiselt suurenenud Skandinaavia
ümarpuidu ekspordi arvelt.
Kuidas Kotka-Kunda-Kroonlinna laevaliini tasuvusuuringud
on edenenud?
Eesti-poolne uuring on tehtud,
soomlased saavad oma analüüsidega valmis ilmselt selle aasta septembriks, vene osapool otsib uuringuteks rahastust. Kas ja millal nad
rahastuse saavad, on hetkel lahtine.
See on üldine hetkeolukord. Mis
meie tegemistesse puutub, siis Eesti
osa uuringust on andnud aga väga
huvitavaid tulemusi, selliseid, mida
me ise loota ei osanudki. Analüüsist, millesse kaastati lisaks Lääne-Virumaale ka veel Ida-Virumaa,
Järvamaa ning Jõgevamaa, selgus,
et võimalike kaubavoogude maht
Kotka-Kunda liinil ulatuks aastases lõikes mõne saja tuhande tonnini ning orienteeruv reisijate arv
jääks samuti mõne saja tuhande
piiresse. Ootame soomlaste arvutused ka ära, kui nende prognoos
tuleb ligilähedane meil tehtud uuringule, saab asjaga ka edasi minna.
Kui soomlaste uuring kinnitab,
et asjal on jumet, siis millised on
järgmised sammud?
Kotka-Kunda liinile oleks vaja
leida asjast huvitatud laevaomanik,
kes liinil opereerima hakkaks. Meie

Kunda sadama tähtsus lähiaastatel kasvab. Aerofoto Kunda sadamast eelmise
aasta augustis.

ise vedudega tegeleda päris kindlasti ei soovi. Pikemas perspektiivis on meil kaubamahtude kasvatamiseks eeldusi küll - Sillamäe ning
Muuga sadam on oma kasvamise
lõppjärgus, väga palju neil laienemise võimalusi ei ole. Kunda sadama tähtsus piirkonnas kasvab päris
kindlasti.

mõlemad osapooled oleksid rahul.
Esimesed ostutehingud on juba
tehtud. Samuti oleme valmis täiendavateks keskkonnauuringuteks,
kuid enne pole neid mõtet süvitsi teha, kui on teada, mida täpselt
uuel alal tegema hakatakse, kes on
need ettevõtted ja investorid ning
millised plaanid neil on.

Rääkides tähtsuse kasvust, millises seisus on sadama lõunaosa
detailplaneering?
Hetkel on see toppama jäänud. Detailplaneeringu algatamise eesmärk oli saada hinnang
maa-omandi ja piirangute küsimustes, ehk mida on võimalik ellu
viia ning mida mitte. Lisaks soovisime jõuda oma lähinaabritega
selgusele, millised on nende väljavaated. Planeeritava 17,5 hektari
suurusest maa-alast kuulub meile
hetkel 6,5 hektarit, osaliselt kuulub maa riigile, osa sellest on munitsipaalomandis ning siis on ka
veel eraomanikud. Meie eesmärk
on saada teada kõikide osapoolte tingimused maa kasutusõiguse
osas. Ootame elanike poolset initsiatiivi, oleme valmis ostu-müügi kokkuleppeid tegema nõnda, et

Sadam annab praegu kaudselt
tööd ligi 500 inimesele. Kui uus
sadamaala kunagi valmis peaks
saama, siis palju uusi töökohti see
endaga kaasa võiks tuua?
See sõltub sellest, kes meile siia
investeerida tahavad, milliste kaubagruppidega opereerima hakatakse. See on küll väga spekulatiivne,
kuid arvame, et 50-100 uut töökohta võiks siin tekkida küll. Esialgse plaani järgi koliksid linna ja
lähiümbruse puiduterminalid siia
kokku, see muidugi uusi töökohti
juurde ei tekita, aga tõstaks efektiivsust ja korrastaks linnapilti.
Kunda sadama kõrvale jääb
rand. Kas ja kui palju on plaanis
lähitulevikus rannaala arendamisele kaasa aidata?
Oleme koostööle alati avatud,

kuid me oleme ikkagi tootmisettevõte, turismi ja puhkealade arendamisega me tegelema ei hakka. Me
ei tunne turismi valdkonda ja jalgratast leiutada ei soovi. Jahisadama
tulekut toetame, kuid selle projekteerimist ja ehitamist me kindlasti
enda peale ei võta. Seda peaks juhtima kas riik või kohalik omavalitsus ning ehituse finantseerimiseks
tuleks kaasata Euroopa Liidu rahasid. Ma ei oska öelda, kas erainvestorid oleksid valmis jahisadamasse
investeerima. Jahisadamat saame
kaudselt toetada näiteks sellega, et
laseksime kasutada Kunda sadama
taristu vahetut naabrust. Meie nägemuse järgi oleks jahisadam ikkagi sotsiaalse tähendusega projekt.
Milline on kõige julgem unistus, mis sadamaga seoses mõtteist
läbi on käinud?
Hetkel tundub see utoopiana,
kuid kui saaks raudtee tuua alla sadamasse, siis muutuksime tõeliseks
multimodaalseks sadamaks. See
tõukaks kohalikku ettevõtlust tohutult edasi. Ehk kunagi tulevikus
saab see unistus ka reaalsuseks, seda
enam, et juba eelmise sajandi alaguses läks raudtee otse sadamasse.
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„Tagasi kooli“ sütitas tundi andma ja koolielu
elavdama 20 külalisõpetajat
Projekti kaasasime Kunda
kooli endiseid õpilasi, kellest
igaüks esindas erinevat eluala.
Külalisõpetajal oli võimalus valida klass ja endale sobiv teema,
mida tunnis käsitleda. Mitmete lendude vilistlased tulid, et
jagada järeltulevate põlvkondadega ülikoolis tudeerimise
mälestusi, elu- ja töökogemusi, oskusi-teadmisi, oma õnnelikkuse saladust. Selle kõige
juures püüti noori kuulajaid
ärgitada tegutsemistahtele, innustada nende ambitsioonikust.
Külalisõpetajate põnevatest vestlusainetest võiks konkreetsemalt
esile tuua näiteks teemad aastaringsest korilusest ja taimesõbralikust
eluviisist, reisimisest kui elustiilist,
naabritest (olgu pingi- või majanaaber) ning inimese avastamata annetest.
Päeva lõpetas tantsijaharidusega
stilist Jevgeni Fokin, kes viis tunni
läbi gümnaasiumi lõpuklassis. Moemaailmas nime teinud Ženja ei häbene öelda, et on pärit Kundast

Kunda kooli külalisõpetajad kogunesid ühispildi
tegemiseks koolitrepile.

– pigem kõlab tema hääles uhkusenoot, et ka väikelinnas on võimalik
omandada väärt haridus ning arendada väga häid eelduseid nii-öelda
kõrgeks lennuks. Teistmoodi õppepäeval naasid kodukooli veel paljud teisedki: Eda Kiili, Aivar Lankei,
Liina Naaber, Kerli Kusnets, Katri
Vahesalu, Katrin Luke, Sirje Koop,
Maiu Küngas, Aulo Sprenk, Sandra Mustasaar, Jaanus Lekk, Kaido
Veski, Märt Raam, Kerttu Prits,

Kairi Press, Anna Rohtla, Ester Šalk,
Svetlana Šutova. Külalisõpetajana
ühines ka Angela Ruzevitš.
Eivor Süda, Kunda
Ühisgümnaasiumi juhiabi

Kui Ženja koolimajja
jõudis olid kõik juba elevil
Kui Ženja koolimajja jõudis, olid
kõik lapsed juba elevil ja tahtsid oma
silmaga telestaari näha. Kahjuks või
õnneks said tema loengust osa ainult

abituriendid. Ženja rääkis enda elust
ning küsis ka meie edasiste plaanide kohta. Ta andis soovitusi, jagas
meiega oma kogemusi. Kindlasti
said paljud julgust ja kinnitust oma
ideedele maailma avastamiseks pärast gümnaasiumit, aja mahavõtmiseks, mõtlemiseks. Kõigile jäiŽenjast mulje kui targast ja arukast
inimesest, kes on jõudnud kaugele
tänu oskustele ja tahtejõule. Lisaks
sellele rääkis külalisõpetaja oma kooliajast, jagades seejuures soovitusi,
kuidas Kunda kultuurielu aktiivsemaks muuta. Juttu jätkus kauemaks:
plaanitud tund Ženjaga venis kahe
tunni pikkuseks. Side klassi ja Ženja
vahel tekkis kiiresti; võimaluse korral oleksime vestlust pidanud veel nii
mõnegi tunni, kuid õpetajad tahtsid meie harimist ise jätkata. Hiljem
tõdesid kõik abituriendid, et sellised vestlused on vajalikud ning neid
peaks korraldama tihemini, sest ega
tavaline koolitund valmista kedagi
ette iseseisvaks eluks üldises mõttes
ja pole midagi paremat, kui õpilastele räägib elust andekas, paljunäinud
ja edukas inimene ise.
Abiturient Heiko Källo

Kümme aastat õnne ja headust koos lauluga
Meie ühing ”Berega” sai tänavu
10-aastaseks, kuigi me oleme
tegutsenud juba aastast 1994,
registreerisime endid märtsis
2003.
”Berega”- kaks rannikut, kaks rahvust: eestlased ja venelased, kes kõnnivad õhel rajal, ühel rannikul nimega elu. Me tegutseme ja loome koos
õnne headuse ja armastusega südames samal ajal õpetades eestlastele
vene traditsiooni ja kultuuri. Samuti reisime Eestis ja teeme üheskoos
teiste ühingutega sõprusõhtuid. Me
pole kunagi võtnud eesmärgiks teha
suuri plaane, kõige tähtsam on teha
kõike südamega. Kümne aasta jooksul oleme Kunda linna inimestele
pakkunud 34 teemaõhtut, millest
12 on olnud poeetilised vene klassikutele Sergei Jeseninile, Marina Tsevatajevale ja Vladimir Võsotskile pü-

hendatud. Kümne aasta jooksul on
meil tekkinud omad traditsioonid:
meil on kevadised õhtud, käime
koos uuel aastal, korraldame vene
romaaniõhtuid, teeme ekskursioone üle Eesti, igal aastal oleme külastanud Kuremäe kloostrit jne.
Meie repertuaaris on üle saja
laulu, enamuses sellest on Vene klassika. Laulame laule mis olid populaarsed 50-60 aastat tagasi, ka paljud Eesti laulud on meie lemmikud,
meile meeldivad Eesti laulude meloodiad, lüürika, armastus looduse
vastu. Aegade jooksul on palju aega
ja energiat meie laulukoorile panustanud Natalja Golumb, Olga Sevodnjaseva, Sirje Koop. Aitäh teile kõige
eest! Praegu töötab meie laulukooris
Ljubov Kljutsnik.
Tihe külaline on meil Samuel
Golumb, eelmisel aastal külastas

Berega on juubeliaastal taaskord laule laulmas
ning kõiki sõpru külla ootamas. Foto: erakogu

meid poetess Maria Rozenblit. Kõik
need kümme aastat on meid toetanud ja aidanud Kunda linnavalitsus.
Täname südamest Anne Tasujat,
Allar Aronit, Riina Sooäärt, kes aitasid meil lahendada erinevaid probleeme. Suured tänud ka Einar Vallbaumile, kes on meid aegade jooksul
rahaliselt toetanud, samuti kuulu-

vad meie tänusõnad Arvo Vainlole
ja Ando Källole, Ants Pritsile, Pille
Niinemetsale. Meie kõige esimestel
sammudel aitasid meil teele minna
vennad Frolovid, Andrei Tokovenko ja Niina Stern.
Suured tänud teile kõigile! Ootame teid maikuus meie juubelile!
Berega eestseisus
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Kunda noored muusikud esinesid Jõhvi
kontserdimajas
9. aprillil toimus Jõhvi kontserdimaja väikeses saalis taaskord
mudilaste muusikapäev. Üritust korraldab Jõhvi muusikakool ja
on mõeldud kuni 10-aastastele pilli õppivatele lastele. Osavõtjaid saabus seekord kümnest Virumaa muusikakoolist, kavalehel oli kokku märgitud 37 etteastet.
Kunda muusikakoolist osales ansambel koosseisus: Märt Ait
– akordion, Risto Kevin Sprenk ja Rauno Saar – kitarrid, Jana
Nasimova ja Kristiina Nasikovski – klaver, Violetta Mitjuhhina –
kõla- ja rütmipillid, Krete Täpp – kellamäng, Darja Globenko –
plokkflööt, Karmen Sarap, Marta Maria Koks, Jette Helene Kasemaa, Kristel Laanem - viiulid. Ühismusitseerimise inspiratsiooniallikaks said sedakorda pillilood loomadest ja putukatest.
Proovide käigus jaotusid ülesanded ja kui selgus, et peale pilli
mängimise võib vilistada, piniseda ja kitarridel mööda keeli
tõmmata, oli lõbu laialt.

Kunda linna ajaleht

Niisiis esindas Lääne-Virumaa muusikakoole vaid Kunda.
Valmistusime esinema kahe koosseisuga, kuid meilegi sai
takistuseks ühe tüdruku haigestumine. Seetõttu jäi kavasse
vaid poiste ansambel. Festivali tingimuseks oli, et igasse koosseisu kuuluks vähemalt üks akordionimängija. Meie kooli esindasid kaks akordioniõpilast: Jan Erik Luik ja Kristjan Laubholts
ning lisaks neile kaks kitarriõpilast: Dmitri Blitsin elektrikitarril
ja Robin Täpp basskitarril. Neljast pillimängijast moodustus
mõnus kvartett. Konkurssi hindas seekord publik. Hinnati eraldi
neljas kategoorias, mis hõlmas ansambli koosseisu suurust ja
õpitud aastaid.
Festivali kontserdiosa kestis tervelt kaks tundi ja valida oli
huvitavate ning väga erinevate kooslustega ansamblite vahel.
Pärast kosutavat magusat suutäit tänati kõiki ürituses osalejaid
ja kuulutati välja publiku lemmikud. Ja, oh üllatust! Kunda
muusikakooli poiste kvartett võitis oma kategoorias publiku
lemmiku tiitli! Rõõm ja üllatus ühekorraga. Tuleb tunnistada, et
poisid olid tõesti tunnustuse väärilised. Juba oleme saanud ka
kutse järgmisel aastal osalemiseks.
Merike Suban, Kunda muusikakooli akordioniõpetaja

Teade: Kunda Muusikakoolis tulevad
sisseastumiskatsed

Kunda muusikakooli lasteansambel ühises kooskõlas Jõhvi kontserdimajas. Foto: erakogu

Kontsert algas Kiviõli Kunstide Kooli tüdrukute lauluansambliga ja värviliste kellade helisedes. Järgemööda esinesid
erinevad ansamblid või solistid, enim solist-pillimängija, saatjaks õpetaja klaveri taga. Huvipakkuvamaks kujunesid siiski
suuremakoosseisulised ansamblid, kus kõlavärve rohkem ja
koosmängu rõõm suurem. Kunda muusikakooli ansambel esines viimasena ja nii suurt lasteansamblit teistel koolidel polnudki. Tundus, et popurrii «Loomad maal ja putukad õhus» pani
kontserdile meeldejääva punkti.
Muusikapäev jätkus peale lõunat juba kontserdi kuulamisega. Külla olid tulnud Estonia teatri lauljad Margit Saulep ja
Alar Haak ning nende kontsertmeister Ülla Milistfer. Lauldes ja
publikut kaasa haarates sai selgeks tõsiasi, et muusika on üks
ütlemata mõnus asi. Aga ka see, et pilli harjutades tuleb kõvasti pingutada ja ei tohi kunagi käega lüüa. Sest ühel heal päeval
võib juhtuda, et see, kellele aplodeeritakse, oled sina! Rõõmu
muusikast!
Piret Kreek, Kunda muusikakooli viiuliõpetaja

Mina armastan akordionit
Just niisugust nimetust kandis Ida- ja Lääne-Virumaa akordioniansamblite festival-konkurss, mille 3. aprillil korraldas Kohtla-Järve Kunstide Kool.
Festivalile oli saabunud ansambleid Ahtmest, Jõhvist, Narvast, Kundast ja muidugi Kohtla-Järvelt. Viimasel hetkel loobus
osavõtust osaleja haigestumise tõttu Rakvere muusikakool.

Kunda Muusikakool ootab muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid
järgmise õppeaasta sisseastumiskatsetele teispäeval, 28. mail
ja kolmapäeval, 29. mail kell 18.00. Soovi korral võib katsed
sooritada ka kokkulepitud kuupäeval. Sisseastumiseks esitab
lapsevanem kooli blanketil avalduse ja lapse sünnitunnistuse.
2012/2013. õppeaastal saab Kunda Muusikakoolis õppida
akordionit, viiulit, puhkpille: klarnet, saksofon, trompet, metsasarv, flööt, plokkflööt; klaverit, kitarri, löökpille ja kooriklassis.
Väiksemaid soovijaid võetakse vastu ka pilliõppega eelkooli.
Vastuvõtukatsetel laulab õpilaskandidaat ühe ettevalmistatud laulu vabal valikul ja sooritab lihtsa musikaalsuse ja rütmitunde katse.
Lisainfo ja avalduse vorm ka muusikakooli kodulehel
muusikakool.kunda.ee ja muusikakooli telefonil 322 1270.

Kunda Ühisgümnaasiumi saalis
teisipäeval, 14. mail kell 18.00

Kunda Muusikakooli
SUUR KEVAKONTSERT
Esinevad erinevad solistid ja ansamblid.
Kõik huvilised on oodatud!

MEIE KODU
Kunda linna ajaleht

Biskaia ääres süüa tegemas
19. märtsi pärastlõunal,
siis kui normaalsed õpetajad ja õpilased kevadvaheaega nautisid, asus seltskond
Kunda kooli comeniuslasi
jälle rännuteele.
Seekord siis Hispaaniasse,
Kantaabria provintsi pealinna Santanderi. Olime kutsutud
nädalaks kohalikku kooli IES
PEŃACATILLO SANTANDER külla. 19.-25. märtsil osalesid töökoosolekutel kooli direktor Henry Kallaste; õpetajad
Ruth Kaljund, Gunnar Roov,
Kaire Reimus ja Luule Raam.
Õpilastest osalesid Marjorete Orumaa (9.a klass), Kristjan
Laubholts (9.b klass), Ekaterina
Skvortsova (10. klass) ja Karli
Raaga (8. klass). Aga nüüd siis
reisist. Pärast mõnetunnist lennukisõitu, kus vahepeatuse tegime Frankfurdis, jõudsime kaua
oodatud sihtpunkti. Lennujaamas võttis meid vastu Hispaania koordinaator Merce ning
tema organiseerimisel sõidutati õpilased peredesse ja õpetajad
hotelli.
Kuigi olime oma uude koju
jõudnud üsna hilja öösel, läksime kõik siiski järgmisel hommikul rõõmsameelselt kooli. Ärevus oli suur, sest kõik oli uus ja
harjumatu. Kui me kooli jõudsime, olime nagu staarid, meid
vaadati, hõisati ‘’Tere’’ ning see
kõik oli väga meeldiv. Päev sai alguse aiandustunnist, kus alguses
eraldasime seemned mineraalidest ning hiljem istutasime neid.
Loodame, et järgmisel aastal kasvavad neist tänu meile ilusad
taimed. Edasi oli meil vaba aeg
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Sõbrad kogu eluks! Fotod: erakogu

mida otsustasime üheskoos veeta
kohalikus linnas. Kõik oli uus
ja huvitav ning tekkis tahtmine
sinna igaveseks jääda. Kõige hulljulgemad meie seast proovisid
ka Atlandi ookeani vee ära, paraku oli vesi liialt külm, et veemõnusid pikalt nautida.
Teise päeva hommikul seadsime sammud taas kooli poole
ning nägime seal üle pika aja
oma õpetajaid, kellest me tegelikult nii väga puudust ei tundnudki. Koolimajas korraldati meile ekskursioon ning väike
konverents, kus igaüks sai osaluskirja ning meeneid. Kohale olid
kutsutud ka mitmed tähtsad inimesed koolist ning linnast. Hiljem sõime kooli restoranis väga
hõrku ning omapärast lõunat.
Kolmanda päeva veetsime
taas kooli restoranis, kuid see-

Santanderis saab iga õpilane näpud mullaseks, nii
meiegi!

kord olime me ise söögitegijateks. Juba Eestis valmistasime
ette rahvuslike roogade menüü.
Otsustasime
võõramaalastele pakkuda kama, kiluvõileibu ning kaerakäkke. Süüa saime
teha kõik koos, nii et meie saime
proovida teha Türgi ning Poola
rahvusroogi ja vastupidi. Köögis
oli palju sagimist ning nii mõnelgi riigil venis toidu tegemine
pikale ja kõhud olid jube tühjad. Kui kõik lõpuks valmis said,
võisime söömisega pihta hakata
ning loomulikult sõid kõik silmadega rohkem kui suuga, sest
lauad olid kaetud ülirikkalikult.
Pärast paari taldrikutäit hõrgutisi oli kõigil paha olla ning lubati
üksteise võidu dieeti pidama hakata. Kõigile maitsesid teiste riikide road väga ning meie võileibu nimetati uutmoodi sushiks.
Ülejäänud õhtu veetsime linnas
ning tutvusime vaatamisväärsustega.
Neljanda päeva hommik oli
meil vaba ning hullud eestlased
läksid taaskord ujuma. Külm oli
küll, kuid ookeanis oli vaja ära
käia, märk endast tuli ju maha
jätta! Õhtupoolikul sõitsime
rongiga külasse, kus uudistasime
ökomuuseumi ning hiljem
läksime
šokolaadikohvikusse
kuuma šokolaadi jooma ja churrosid sööma.
Järgmisel hommikul jätkasi-

me ekskursiooni kohalikes külades, mille käigus õnnestus kaeda
ka üht uhket lossi. Lõunaks
sõime külakohvikus mereande
ning muid huvitavaid roogi. See
oli meie viimane päev koos uute
sõpradega. Meile anti vaba aega
ning otsustasime selle veeta Biskaia ääres, tehes pilte ning veetes
aega koos teiste noortega. Õhtu
oli kurb, kõik õpetajad ning teised õpilased oli meile saanud
nii kalliks, et pisaraid ei suutnud keegi tagasi hoida. Kuid
lootuses neid veel kunagi näha,
pühkisime pisarad põskedelt
ning otsustasime viimase õhtu
lõbusalt veeta.
Kõigi nende päevade jooksul
ei tundnud me kordagi koduigatsust, sest aeg möödus linnutiivul. Iga päev õppisime midagi uut, ka hispaania keeles ning
õpetasime kõigile teistele selgeks
mõned eestikeelsed sõnad. Hiljem saime juba ka võõrkeelsetest
naljadest aru ning tundsime end
nendel hetkedel väga koduselt.
Mitme meie õpilase jaoks oli see
esimene kord taolises projektis
osaleda, kuid mina olen varem
comeniuse sõitudel osalenud
ning võin kinnitada, et sõbrad
jäävad meile alatiseks. Usun, et
ka uued sõbrad jäävad meile igaveseks ning me kohtume nendega kunagi kindlasti!
Marjorete Orumaa
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Sündmused Kundas
30. aprillil kell 20 klubis
peoõhtu ansambliga Fantaasia
12. mail kell 15 klubis
kontsert. Esinevad Maarja-Liis Ilus ja Peeter Rebane.
14. mail kell 18 ühisgümnaasiumi aulas
muusikakooli õpilaste
kontsert
18. mail kell 16 klubis
slaavi ühingu Berega 10.
tegevusaasta tähistamine
peoõhtuga
18. mail kell 19 tsemendimuuseumis Muuseumiöö
“Öös on inimesi”
19. mail kell 13 klubis Videviku kevadhooaja lõpupidu
Maikuus toimuvad laste
kevadpäevad sügisel 1.
klassi õppima asuvatele
lastele
25. mail Kunda linna päev
25. mail kell 18 klubis Viru-Nigula, Sõmeru, Haljala
valla ja Kunda linna taidlejate hooaja lõpupidu
1. juunil kell 12-14 noortemaja õuel laste päev
17. juunil algab õpilasmaleva I vahetuse töö. Kogunemine kell 8 noortemajas
23. juunil kell 17 klubis
Ranna-Viru rahvateatri
esietendus - Juri Poljakovi
komöödia “Homo erectus
e naiste vahetamine” kahes vaatuses. Lavastaja
Tiit Alte.
23. juunil kell 20 rannas
jaanituli
29.-30. juuni klubis idamaise tantsu suvekool
8. juulil algab õpilasmaleva II vahetuse töö. Kogunemine kell 8 noortemajas
13. juulil rannas XVI mere- ja perepäev
22.-28. juulini klubis üleriigiline saksofonistide XII
suvekool
Info sündmuste kohta
www.kundalinnaklubi.ee
ja tel 3221556

MEIE KODU
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Õde ja vend uuendasid
kaheteistkümnel korral Eesti rekordit
Märtsi alguses toimusid Tallinnas esimesed
Eesti meistrivõistlused klassikalises jõutõstmises, võistlemas oli ka rahvaspordiklubi
sPORTKUNDA viie liikmega.
Naiste arvestust peeti absoluutse tulemuse
alusel. kuigi meie õrnemasoo esindaja Helina
Koplik tegi oma esimeses klassikalises võistluses
võimsad tulemused, jäi ta kahjuks täiskasvanutele siiski alla, kuigi oma vanuseklassi arvestuses
tegi ta kükis kolm, lamades surumises ja jõutõmbes kaks Eesti rekordit ja kogusummas kolm
Eesti rekordit ehk uuendas kümnel korral Eesti
rekordit. Ta võistles kuni 63 kg kehakaalus ning
tulemused olid 92,5, kükkimises, lamades surumises 52,5, jõutõmbes 110 kilogrammi. Kokku andis
see 255 kg. Tüdrukus on jõudu ja särtsu, sest seda on
näha tema tegemistes.
Järgmisena võistelnud Silver Salu saavutas kehakaalus kuni 66 kg hõbemedali. Tema tulemused: kükk 110
kg, lamades surumine 102,5 kg, jõutõmme 157,5 kg ning
kogusumma 370 kg. Veel osalesid oma esimesel võistlusel Arnis Tammiksaar kuni 74 kg kehakaalus, kes saavutas viienda koha. Tema tulemused: kükk 80 kg, lamades
surumine 82,5 kg, jõutõmme 157,5 kg ning kogusumma 320 kg. Samas kehakaalus võttis kulla Andrei Koplik, talle andsid tugeva lahingu Tallinna ja Tartu võistlejad.
Andrei uuendas kahel korral ka Eesti rekordit lamades surumises. Tema tulemused: kükk 165 kg, lamades surumine 165 kg, jõutõmme 217,5 kg ning kogusumma 547,5
kg. Meie viies osaleja Mairo Mets võistles samuti esimest
korda ning saavutas kehakaalus kuni 83 kg viienda koha.
Tema tulemused kükk 122,5 kg, lamades surumine 100
kg, jõutõmme 170 kg ning kogusumma 392,5 kg. Meistrivõistlusteks saime valmistuda vahelduva eduga, sest
Kundat laastasid gripiviirused.
Võistlustele minnes sai paika pandud algraskused, mis
said enam-vähem õigesti määratud. Kartsin enim Helina
raskusi, kuna ta polnud saanud palju trennis suuri raskusi
proovida, siis ei julgenud ka temale kõrgeid algraskuseid
panna. Helina viimase küki raskus ei olnud veel tema lagi,
jäi veel varu. Samuti näen varu Andrei soorituses, eriti just
jõutõmbes. (Kaido Vahesalu)
Kunda päästjaid lõid jõukatsumisel platsi
puhtaks
Veebruari eelviimasel päeval toimusid Kunda Spordikeskuses esimesed Ida-Eesti Päästekeskuse komandodevahelised meeskondlikud võistlused lamades surumises.
Surumine toimus ilma spetsiaalse varustuseta, kus võis kasutada ainult randmesidemeid ja seljavööd. Võistkonnas
pidi olema kolm liiget. Võistkonna liikmete maksimaalne
tulemus liideti kokku. Ida-Eesti Päästekeskuses on üksteist
komandot ja osalema tuldi ainult kolmest komandost.
Osales neli võistkonda, võistluse korraldaja Kunda komando oli väljas kahe võistkonnaga. Tulemused olid esimese võistluse kohta väga head. Parimal katsel suruti 200
kg. Võistkondliku arvestuse võitis Kunda Komando I
võistkond tulemusega 480kg, kus Kaido Vahesalu surus

rinnalt 200 kg, Valmar Matso 145 kg ning Mait Penjam
135 kg. Teiseks jäi Jõhvi komando 365 kg-ga ning kolmandaks tuli Kohtla-Järve komando 315 kg-ga. Neljanda kohaga pidi seekord leppima Kunda komando II võistkond tulemusega 270 kg, kus Heldur Lahne surus 110 kg,
Erki Lepp 80 kg, Tomas Kender 80 kg. Võistluste peakohtunik Andrei Koplik hindas jõukatsumise taset kõrgeks,
kuna võitja võistkonna keskmine tulemus numbriliselt arvestades tuli 160 kg võistleja kohta.
Üritust aitasid läbi viia Ida-Eesti Päästekeskus, Kunda
Spordikeskus, Andrei Koplik, Helari Järvepere, Vaidar
Mõek, Katri ja Kaido Vahesalu. (MK)
Mälumänguritel lõppes edukalt neljas
hooaeg
Märtsikuuga sai läbi järjekordne mälumänguhooaeg Kundas. Viie osalenud võistkonna seas saavutas
esikoha võistkond 5B koosseisus Andrus Arro, Uno
Trumm ja Kaido Veski.
„Oleme nüüdseks mänginud neli täispikka hooaega.
Nendest kaks esimest viis läbi üks seltskond, kaks viimast
on olnud osalevate võistkondade endi vedada. See tähendab, et iga võistkond sai hooaja jooksul enda kanda ühe
mängu. Nende nelja hooajaga oleme kõik kindlasti tubli
sammu edasi arenenud- kui esimestel kordadel esines hulgaliselt pisivaidlusi ja täpsustusi küsimuste ja vastuste sõnastuse üle või seati suisa vastuse õigsus kahtluse alla, siis
nüüd on mängud oluliselt ladusamalt kulgenud. Seega
korralduslik tase on kindlasti tõusnud,“ märkis võistluse
üks eestvedajatest Kaido Veski.
Veski sõnul on aastatega võistkondade omavaheline
tase muutunud väga ühtlaseks, nõnda oli tänavu enne viimast vooru koguni neljal võistkonnal võimalus võitjaks
tulla.
Mida toob aga lähitulevik? Veski sõnul on väga suur
tõenäosus, et kevadel ega suvel kohalikul tasandil mõõduvõtmisi ei tule.
„Osa mälumängureid ilmselt võtab osa Lääne-Virumaa
mängudest. Kindlasti jätkame sügisel uue hooajaga, millest on oodatud osa võtma ka uued võistkonnad. Loodetavasti saame jätkata Saarepiiga kohvikus, kus meid seni
väga mõnusalt võõrustatud on. Kuidas uus hooaeg täpsemalt välja hakkab nägema, selgub septembris,“ lausus
Veski. (MK)

MEIE KODU
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Hea aeg puhastada keha kogunenud mürkidest
Kevadeti, kui me teeme oma
kodudes suurpuhastust, siis
võiks seda sama teha ka oma organismiga.
Mõni hakkab organismi puhastust tegema teadlikult, mõni
alateadlikult, kuid meeles peab
pidama, et see toimuks loomulikul teel. Viimane tähendab, et
maks saab vajalikke toitaineid,
soolestik töötab laitmatult ja erituselundid on terved. Kuid meie
toidulaual olevad toidud ja joogid sisaldavad mürgiseid ühendeid ning nende tarbimise tagajärjel on maks ülekoormatud,
kuna kehasse on kuhjunud seedimise mürgilised vaheproduktid,
millega peab maks toime tulema.
Maks on kehas tark ja usin
perenaine, kes tunneb ära kõik
potentsiaalselt kahjulikud kemikaalid ja teeb ära suurema
osa puhastustöödest. Ta täidab kehas üle 500 erineva biokeemilise funktsiooni ja mõjutab peaaegu igat füsioloogilist
protsessi. Samuti puhastab ta
umbes 99% verest bakteritest
ja teistest toksiinidest, enne kui
see uuesti üldisesse vereringesse
läheb. Lõpuks toodab ta umbes
4,5 liitrit sappi, millega kannab
kehast välja paljud toksilised
ühendid. Sooles absorbeeritakse
sapp mis kiudainete abil väljastatakse. Maksas olev puhastusprotsess on kaheetapiline. Esimese
etapis toimub mürgiste ühendite
ettevalmistamine teiseks etapiks.
Mürgised ühendid on eelpool
mainitud toksilised ühendid toidus ja joogis ning poolseedumata
toiduosakesed. Liigne hulk toksiine ja kemikaale häirivad ensüümide tööd, põhjustades üleaktiivsust, see omakorda tekitab
maksakahjustusi. Üleaktiivsust
põhjustavad näiteks kohv, küllastatud rasvad ja ravimid. Puhastusprotsessi esimeses faasis on
vaja vitamiine B2, B3, B6, B12,
foolhapet, glutatiooni, flavonoide ja fosfolipiide. Toiduainetest
kasutada puu-, köögi- ja täisteravilju, kapsalisi ja punast sibulat.
Teises etapis muundatakse
nad selliseks, et saaks kehast väljutada. See tähendab, et ühendid muudetakse selliseks, et nad

oleksid ühele või mitmele erinevale teise faasi ensüümidele lihtsamad sihtmärgid ja eritatakse
nii uriini kui ka soolestiku kaudu.
Kahe faasi toimimiseks on vaja
ensüüme ja ensüümide toimimiseks omakorda koeensüüme, milleks on peamiselt vitamiinid ja
mineraalained. Kui viimaseid on
organismis vähe, siis kuhjuvad kehasse puhastumisprotsessi vaheproduktid, mis võivad olla veelgi
kahjulikumad ühendid, kui on
esialgsed toksiinid.
Toksiinidele toimib teatud
ensüümid, üheks selliseks

on tsütokroom P450 perekonna
ensüümid. Nende töö omakorda
sõltub antioksüdantide rikkast
toidust:
• glutatioonist ja/või N-atsetüül
tsüsteiinist, mida saadakse kätte
sibulast ja küüslaugust;
• koeensüümist Q10, mida leidub kalaõlis, spinatis, tooretes
pähklites ja seemnetes;
• C- vitamiinist, kõik toored rohelised köögi- ja puuviljad (näiteks brokkoli, piprad, tsitruselised);
• E- vitamiinist, teda leidub
pähklites, seemnetes ja kalas;
• seleenist, mida saadakse kätte
jällegi pähklitest, seemnetest
ning kalast;
• beeta- karoteeni rikkad köögija puuviljad (porgand, virsik, arbuus).
Esimeses faasis on olulised ka fütotoitained:
• DIM (diinodoly methane)- leidub ristõielistes nt brokkolis;
• Bioflavonoidid- antotsüaniidid-sisaldub mustikates, kvertsetiin punases sibulas;

• polüfenoolid-leidub rohkesti
rohelises tees;
• silimariin-mis on maarjaohaka
õlis.
Esimest faasi toetavad veel ingver, võilill, kurkum.
Teist detoksi faasi saab toetada aminohapetega. Glutatioon
töötab maksa esimeses faasis kui
antioksüdant, teises faasis muudab rasvlahustuvad toksiinid vesilahustuvateks, mis väljutatakse uriini kaudu. Kui esimene faas
on väga aktiivne, ei pruugi teiseks
faasiks enam glutatiooni jätkuda. Glutatiooni tootmiseks on
vaja piisavalt B2 ja B6 ning tsinki. Tsüsteiin, mis on väävlit sisaldav aminohape, leidub sibulas, küüslaugus ja munas.
Glütsiini leidub aedviljades
ning glutamiini on lihas,
kalas, munas, kapsas, spinatis, peedis ja tomatis.
Teist detoks faasi saab
soodustada, kui menüüs on
õunad, rooskapsas, brokkoli, kapsalised ja ubade idandid (adžukioad).
Lisaks eelnevale vajab organism molübdeeni, viimast saab
kaun- ja teraviljadest. Väävlit sisaldavad küüslauk, kapsalised, sibul, porru ja šalottsibulad,
munad.
Maksa detoksi faaside puudulikkusele viitavad ensüümide
rohkus, mis tuleneb ravimitest,
infektsioonidest, toksiinidest ja

traumast. Kui ensüümid langevad, hakkab ka kahjustunud maks
paranema.
Tervisliku toitumise ja taimetoiduga saab teha organismi puhastust. Keha puhastub loomulikul teel ning ei kaasne sellega
kõrvalmõjusid. Välja jätta toidust
rafineeritud toiduained nagu
valge sai, valge nisujahu, valge riis
ehk kolm valget. Nende asemel
täisteravilja toidud, pruun riis,
kinoa. Samuti välja jätta toidust
lihatooted, alkohol ja kofeiinirikkad joogid, praetud toidud, küllastatud rasvad.
Rohkem tarbida aed- ja köögivilju, mis sisaldavad rohkelt antioksüdante: porgand, tomat, rohelini lehtvili, vesikress, marjad,
punapeet, viinamarjad, kapsalised, sibul, küüslauk. Liha asemel
kala, loomsete rasvade asemel
külmpressitud õlisid ja seemneid.
Juua puhast vett, kui on võimalik saada allikavett, siis loomulikult seda. Maksa toetavad artišokk, kurkum koos pipraga.
Toidulisanditest multivitamiinija –mineraallisandeid antioksüdandiga ning vähemalt 1g C-vitamiini päevas jaotatuna päeva
peale. Toitusid maitsestada tilli,
köömneseemnete, küüslaugu, punase sibula, kurkumi ja Cayenne’i
pipraga. Muuta toidukorrad väiksemaks ja süüa sagedamini. Kerge
õhtusöök aitab vähendada koormust maksale öisel ajal.

1- päevane näidismenüü keha puhastamiseks
Pool tundi enne sööki sidrunivesi.
Hommikusöök: Oliiviõlis kergelt praetud munad (2 tk) ja värske
salat (roheline leht, tomat, kurk, kikerherned, kõrvitsaseemned,
sidrunimahl)
Vahepala: Ploomid, india pähklid
Lõunasöök: Sidrunivesi. Kala-kaunviljapallid (räimefilee, tursafilee, valged tambitud oad, sibul, küüslauk, ürdid). Kinoasalat
(kinoa, seller, paprika, porrulauk, punased neeruoad, sidrunimahl,
seesamiseemned, ürdid)
Vahepala: Kapsamahl, sarapuupähklid
Õhtusöök: Kõrvitsapüreesupp (muskaatkõrvits, porgand, sibul,
küüslauk, läätsed, kartul, ürdid, soovi korral kaerakoort või mahesojapiima)
Vahepala: Kaeraküpsised seemnetega (kaerahelbed, kaerajahu,
kookosrasv, vesi, kakaopulber, mesi, kookoshelbed, purustatud
mandlid, seemnesegu (kõrvitsa, päevalille, seesami). Ürditee
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Kunda linna ajaleht

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Kundas
Grossi poe parklas
kell 15.30–18.00

II kvartalis
19. ja 26. aprillil
17., 24. ja 31. mail
21. ja 28. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta,
tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja
välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega aadressil
www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

