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Hooldekeskuse teine korrus sai värskendust
Ligi 29 000 euro suurune investeering aitas kaasajastada teise korruse kütte- ja elektrisüsteemi, valmis ehitati pesuruum ning renoveeriti ühe- ning kolmekohaline tuba, samuti trepikoda.
Kristo Kiviorg, MK
„Laienemisplaane edasisi ei
ole, kuigi ruumi kuni kolmele
inimesele ehk oleks. Peamine
eesmärk on tõsta ikkagi meil
osutavate teenuste kvaliteeti,“ märkis Kunda Tervise- ja
hooldekeskuse juhataja Linda
Villik.
Tehtud investeering aitas eesmärkide elluviimisele tublisti
kaasa. Peagi, koos lisanduva inventariga (kanderaam-vann), on võimalik liikumisvõimetute klientide pakkuda senisest mugavamalt
veeprotseduure, järgemööda soetatakse juurde ka elektrilisi funktsionaalseid voodeid, igapäevastest
liikumist hõlbustavatest abivahenditest nagu liikumisraamid ja ratastoolid, rääkimata.
„Lifti olemasolu majas on meil
üks suurematest unistustest, kuid
hetke reaalsusele otsa vaadates lähiajal see ilmselt teoks ei saa. Küll
aga soovime leida võimalusi esimese korruse sanitaarremondiks
tubades ning koridoris. Samuti
vajaksid ringi vahetamist aknad
ning välisuks. Õue soovime rajada
lehtla,“ loetles Villik tegemist vajavaid töid. Hinnanguliselt läheksid loetletud tööd maksma ligi 23
000 eurot. Tõesti, ilmselt ei ütleks
ükski hooldekeskuses viibinu ära
võimalusest hingata lehtlas, katus
pea kohal, värsket õhku , eriti peale
vihmasadu. Hetkel tuleb aga vihmasaju ajaks leida kiirtee majja.
Praegu on hooldekeskuses kohamaks 475 eurot. Soovijaid hooldekodusse pääsemiseks on üle Eesti,
nii Tallinnast, Paidest kui ka Võrust ehk piltlikult öeldes on järjekord ukse taga. Hooldekodu tuge-

Tervise- ja hooldekeskuse juhataja Linda Villik uue
kuue saanud pesuruumis, kus hakatakse teenindama lamavaid hoolealuseid. (Foto Kristo Kiviorg)

vuseks peab Villik kvalifitseeritud
tööjõudu, inimesed teevad oma
tööd hingega. Oluline on ka see,
et kohapeal viibib päevasel ajal ka
medõde. Kokku on hoolekandeasutuses tööl 15 inimest.
„Kõige esmalt võtame vastu
muidugi meie oma linna inimesi
ja alles siis järjekorra alusel kõiki
teisi. Üritame inimestele pakkuda
võimalikult privaatset elamise võimalust, on oluline et igaühel oleks
piisavalt nii füüsilist kui ka vaimset
iseolemise ruumi,“ rääkis Villik.
Kunda linnavalitsuse maa- ning
ehitusnõuniku Janar Vellaku sõnul
saadi enamuses tervise- ja hooldekeskusele tehtud investeeringust
EASilt, regionaalsete investeeringute toetuse andmise programmist.
„Linna omafinantseering oli ligi
6500 eurot. Järgmise aasta eelarvetaotluses on sissekirjutatud esimese korruse põrandakatte vahetus
ning värvitööd. Linna uues arengukavas on ette nähtud ka lifti rajamine. Hoone tervikuna vajaks
aga pikemas perspektiivis lisaks
välissoojustust ning uut ventilatsiooni, samuti akende osalist vahetust. Kuna tegu on suurte investeeringutega, siis nende teostamiseks
tuleb ilmselt raha taotleda ELi erinevatest programmidest,“ sõnas
Vellak. Villik avaldab tänu Ahti
Bachblumile, Ervin Lillepeale,
Kunda raamatukogu töötajatele
ning linna isetegevuslastele, kes on
toonud värvi ning sära nii hooldekeskuse asukatele kui ka sealsetele
töötajatele.
Kunda Tervise- ja hoolduskeskuse algusaeg jääb aastasse 1996
ning asutus suudab teenindada
hetkel 45 inimest.
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Head Kunda inimesed

Kool kui linna
vereringe
Head kundalased, aasta hakkab lõpule jõudma,
hea aeg on vaadata tagasi ning mõlgutada mõtteid homsest.
See aasta on pakkunud palju ilusaid hetki aga on
olnud ka väljakutseid ja see ongi normaalne, sest elutervikusse kuulub kõik selles sisalduv. Isiklikult valmistab mulle kõige enam rõõmu see, et pärast pikki
ponnistusi leidsime Kunda Ühisgümnaasiumile uue
direktori. Kool ning tervikuna kõik linna haridusasutused on linna vereringe olulised, kui mitte kõige olulisemad osad. Järgmise aasta alguses käivitub koolis
robootikaring, millest kunagi võiks välja kasvada mehhatroonikaõpe. Kunda on tööstuslinn ning reaalsuuna arendamine koolis on oluline. Kundalase jaoks teeb
kindlasti rõõmu ka see, et järgmisest aastast alaneb
toasooja piirihind seniselt 81,29 eurolt 73,17 eurole MW/h kohta. Unistused on olulised ja sama oluline
on ka julgus neid ellu viia. Muutused ei sünni üleöö,
vaid väikeste sammude kaupa. Seega on oluline astuda
neid väikeseid samme. Soovin kõigile rahulikku aastavahetust ning julgust ning tegusid uuel aastal!
Teie linnapea Jüri Landberg

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

Kohe-kohe saab aasta liivakell
ümber pööratud ja ületame mõttelise joone tänase ja homse vahel.
Sel ajal märkame ja oskame ehk rohkem väärtustada meid ümbritsevat,
tublisid inimesi ning väiksemaid ja
suuremaid tegusid, mis meie ühiskonda ja elukeskkonda kujundavad. Teeme
tagasivaateid möödunule ja küllap tunneb nii mõnigi meist vajadust muuta
oma liikumiskiirust ja trajektoori.
Kunda on üks ainulaadne ja silmapaistev paik. Eriline, nagu üks kodu
ikka on – minu, Sinu, meie kodu. Kuid
mitte ainult seepärast ei ole see linn
omapärane. Kundas on suur kontsentratsioon värskete mõtetega inimesi,
kes tahavad elada kaasaegses ja huvitavas linnas ning kellel on selle soovi elluviimiseks hoogu ja energiat.
Millises teises väikelinnas on lausa
kaks parki ratastega trikitamiseks, kolmas aga sootuks jõe kohal rattasõiduks. Ainulaadne Lontova seikluspark
on oma lühikese tegutsemisaja jooksul end nähtavaks teinud ja toonud
Kundasse külalisi nii lähedalt kui teiseltpoolt Eesti piiri. Lõppeval aastal
sai Lontovas lisaks tavalistele atraktsioonidele tõsta adrenaliini raftinguga ning süstaslaalomis osavust proovida. Kunda linna klubi noortemajas
sai mänguliselt tunda võidu ja kaotuse maitset jällegi omalaadsel lauamängude maratonil. Ja lauamängude näol
on tubli annus arenguvõimalusi jätkuvalt noortemajas kasutamiseks olemas. Kultuurituli särab alaliselt Kunda

klubis ning on ereda leegiga põlema
löönud kirjandusõhtutel nii Valdese
kirjanduskohvikus kui linnaraamatukogus toimuvate raamatuesitluste ja
teiste kirjandusürituste näol.
Rohkelt tegevusi, suveüllatusi ja lustimist toob alati mere- ja perepäev
ning võimalust argirütmist välja astuda
pakub saksofonistide talvekool Kunda
linna klubis. Sellised hetked laevad ja
loovad meid.
Kunda tugevuseks ongi erinevate
harrastus- ja spordivõimaluste mitmekülgsus. Siin peaks igaüks leidma enda
jaoks midagi köitvat ja arendavat, mis
lõppeks tagab inimese igakülgse arengu.
Kui üldiselt on Kundat alati kõrge
ettevõtlusaktiivsus iseloomustanud,
siis aasta peab lõpetama küll kurva
tõdemusega, et Eesti heitlik majanduspoliitika ei toonud meile suurt investeeringut ja siinse haavapuitmassi
tehase kõrvale paberivabrikut.
Seda enam tahan soovida jätkuvat pikka ja rahulikku meelt ning sihikindlust AS Kunda Nordic Tsemendi
ja Kunda sadama juhtkonnale, et saada
käima Kotka-Kroonlinna-Kunda laevaliin ja anda sellega uus hingamine mitte
vaid meie maakonna, vaid ka Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa ja laiemalt
peipsiäärsete alade turismile. Tasakaalukust ja tarku otsuseid uuele volikogule ja linnavalitsusele! Soovin teile uueks
aastaks jätkuvat innukust, palju toredaid ja kasulikke ettevõtmisi!
Einar Vallbaum, Lääne-Viru
maavanem
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Haridus, vesi ning toasoe olid rahvakoosoleku
põhiteemadeks
Detsembri alguses korraldasid Kunda linnajuhid Kunda klubis rahvakoosoleku, kus jagati linnarahvaga seni
tehtut, avati tulevikunägemusi ning kuulati, mis linnakodanikul mureks. Koosolekule kogunes ligi 30 linlast.
Kristo Kiviorg, MK
Nagu ka teistel omavalitsustel, on ka Kunda linna peamiseks mureks rahvaarvu
kahanemine, mis vähendab
linna sissetulekuid füüsilise isiku tulumaksu laekumise näol. Kui noored ja pensioniealised inimesed välja
arvata, saab linn reaalseid
maksutulusid ligi 1600 inimeselt.
„Pealinna poolt pakutavad
soodustused on tunda ka siin
Kundas, näiteks tasuta transpordi võimalus Tallinnas on viinud
nii mõnegi põlise kundalase pealinna rahvastikuregistrisse,“ rääkis Kunda linna volikogu esimees Kaido Veski.
Rahvaarvu vähenemine seab
löögi alla omavalitsuse võimekuse pakkuda inimestele erinevaid teenuseid. Tekib omamoodi nõiaring, millest väljuda on
üpris keeruline, kuid mitte võimatu. Üheks lahendiks on piiriülene koostöö naaberomavalitsustega, Kunda puhul siis
Viru-Nigula ning Haljala vallaga, seda enam, et Euroopa Liidu
uus rahastusperiood 2014-2020
keskendubki senisest enam piiriüleste projektide toetamisele.
Esimene koosistumine kolme
omavalitsuse vahel on juba toimunud ning esimesed viljadki

terendumas- väärteomenetleja
ametikoht soovitakse luua
kolme omavalitsuse põhine.
„Sama lugu on inimeste koolitamisega- selle asemel, et meie,
Haljala või Viru-Nigula saadaks
inimesi eraldi Tallinna koolitusele, on võib-olla mõistlik tuua
koolitaja siia ning ettevõtmine
saaks ühiselt rahastatud. Ehk
vajalik on koostöö, koostöö ja
koostöö,“ rääkis Veski.
Kõige värskem mure, mis
paljusid linlasi puudutanud
on, on veekvaliteet. Linnapea Jüri Lanbergi sõnul saab
selles küsimuses palju ära teha
lisaks linnale ja Kunda veeettevõttele ka korterühistu ise.
„Kortermajadel peaks olema
uus veesõlm, millel oleks tagasivooluklapp, mis välistaks selle,
et kodumasinates olev vesi ei liiguks tagasi linna veesüsteemi,
kui veevõrgus peaks veetase näiteks järsult langema. Investeeringud uude veesõlme ei ole suured, summa jääb suurusjärku 150
eurot. Oleme saanud kokkulepe
FEB AS-iga, et iga Kunda korterelamu saab veesõlme uuenduse pealt 10 protsenti soodustust. Hetkel on korterühistutel
veesõlmed seadusega mittevastavuses,“ rääkis Landberg koosolekul.
Gümnaasiumi astme jätkumises olid nii Landberg kui ka

Hetk rahvakoosolekult. (Foto Kristo Kiviorg)

Veski optimistlikult meelestatud - jaanuarist alustab koolis
robootikaring, millest pikemas
perspektiivis võiks välja kasvada mehhatroonikaõpe, üldine
suund võikski olla reaalsuuna süvendamisel, leidsid linnajuhid.
„Ettevõtjad on pakkunud ühe
võimalusena kooli ka logistikaõpet, mida saaks edukalt siduda näiteks informaatikaõppega,
mujal toimib see väga edukalt
ja miks mitte ka meil,“ pakkus
Veski.
Rahvakoosolekul räägiti ka
toasoojast. Kuigi linnal on uus
maagaasil töötav katlamaja, toob
suurema hinnaalanduse üleminek teisele kütteliigile. Tä-

Registreerimine kuni 20. jaanuarini. Täpsem ajakava ja koolitusprogramm kodulehel http://www.mesinikeliit.ee/koolituskeskus/
MESINDUSKURSUSED
ALGAJATELE Rakveres (25.jaanuar – august
2014).
Loengud toimuvad 7 laupäeval ja praktilised õppepäevad 3 pühapäeval vastavalt graafikule.

navu aasta jäi katlamaja ehitus
Võidu tänavale kohtuvaidluse
tõttu ära. Eelmise linnavolikogu
poolt kehtestatud katlamaja detailplaneering kaevati kohtusse,
mille linn küll võitis, kuid otsust
on võimalik veel edasi kaevata.
Kuid sellele vaatamata on lootust, et katlamaja küsimus selgineb järgmise aasta jooksul. Soojatootja Adven Eesti on andnud
mõista, et nemad on valmis uut
katlamaja ehitama ning taotlema
ka Keskkonna Investeeringute
Keskuselt selle ehituseks ka raha.
(OÜ Kunda Vesi juhataja
Kaido Mäeotsa artiklit loe pöördelt lk 4)

miseks. Eelnevad teadmised mesindusest ei ole olulised.

Õppustest osavõtt on tasuta. Kursusel osalejate arv on piiratud.

Täida vorm kodulehel
www.mesinikeliit.ee või kirjuta e-kiri
mesilaspere@gmail.com
Info EML tegevjuhilt telefonil 502 9006.

Osalemiseks on vajalik motivatsioonikirja esitamine, kus on välja toodud
olulised põhjendused kursusel osale-

Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit
Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013–
2016 raames.
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Kunda joogivee kvaliteedist
Novembri alguses juhtus
Kunda linna ühisveevärgis äärmiselt kahetsusväärne intsident, mistõttu leidsid
mõned tarbijad oma elamisse
paigaldatud veefiltritest sääsevastseid.
OÜ Kunda Vesi vabandab
antud intsidendi pärast. Tänaseks
on tuvastatud, et sääsed pääsesid
tõenäoliselt joogivette veepuhastusjaamas rauaärastamiseks mõeldud aeratsioonimahutite ventilatsiooniavade kaudu. 1995. aastal
projekteeritud ja aastatel 19961998 ehitatud veepuhastusjaama projektis ei ole ventilatsiooni
avade katmist ette nähtud, samuti
ei ole seda vajalikuks peetud hilisema ehituse käigus. Ka ei ole veepuhastusjaama kasutusjuhendis
ette nähtud aeratsioonisüsteemi
elementide vahetust ega muud
hooldust, kui tankidest vee osaline välja laskmine. Eeltoodud intsidendi käigus tõstis OÜ Kunda
Vesi kõik aeratsioonisüsteemi elemendid ükshaaval välja, puhastas
ning kloreeris need (ca 150 000
elementi).
Kunda Vesi on jätkanud kogu
novembri ning detsembri veepuhastusjaama ennetavat läbipesu,
millest tulenevalt on õhtul 23.00st- kuni hommikul kella viieni esinenud (ja esineb) mõned korrad
nädalas survekõikumisi või nõrka
vee survet.

Tellime aastas joogivee analüüse
Kunda linnas keskmiselt 3000 euro
suuruses summas, 2013. aastal tellitud analüüside kulu on praeguseks
juba üle 4000 euro. Ühe regulaarse
analüüsi käigus tuvastati joogivees
coli-bakter, mille kohta avaldas
Kunda Vesi oma kodulehel vastavasisulise teate vastavalt õigusaktidele, samuti teavitati sellest koheselt
ka Terviseametit. Siinkohal rõhutan, et coli-bakteri leid on indikatiivne, mitte ei viita otsesele ohule.
Kuidas coli-bakter või üldse reostus joogivette saab? Variante on
mitmeid, kuid ühe suure ohuallika kõrvaldamiseks on OÜ Kunda
Vesi palunud Kunda linna abi administratiivsete meetmete rakendamiseks. Teatavasti näeb Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadus ette
veemõõdusõlmede ehitamise, mis
tuleb ehitada vastavalt standardile.
Veemõõdusõlmes peab asuma tagasilöögiklapp, mis takistab majadest ühisveevärgi torustikku vee tagasivoolamist survekõikumiste või
avariide ajal. Ainuüksi novembris langes surve linna ühisveevärgis korduvalt nulli lähedale seoses
päästetöödega (tulekahjud), mille
tagajärjel jooksid majades asuvad
torustikud (kuuluvad ühistutele)
tühjaks linna ühisveevärki, kustkaudu surve taastumisel see mööda
torustikku laiali löödi. Majadest,
milles puudub veemõõdusõlm
ilma tagasilöögiklapita, võib sattu-

Teiega koos möödus ilus ja
sündmusterohke aasta.
Aitäh Sulle, kes Sa meid
toetanud ja aidanud oled!

Üks, mida korteriühistud oma vee kvaliteedi parandamiseks teha saavad, on veesõlme väljavahetamine. Suurem töö on aga korruselamu veetorustiku uuendamine. (Foto: Ehitusfoorum)

da reostus linna ühisveevärgi torustikku nii paigaldatud filtritest (paigaldatud filtrit peaks puhastama
üle päeva, et ei tekiks reostusohtu),
majapidamismasinatest, mille klapid ei pea (boilerid, pesumasinad
jne) jms. Siinkohal tahan rõhutada,
et ligi 80 protsenti linna ühisveevärgi torustikest (valdav osa OÜ-le
Kunda Vesi kuuluv) on kaasaegsed plasttorustikud (PE või PEH),
samas on majades endiselt sadu
meetreid metalltorustikke (60 korteriga majas näiteks ligi 400 meetrit külmal veel, 400 meetrit soojal
veel, lisaks sisendtoru pikkus). Kui
kliendid ehitavad välja veemõõdusõlmed vastavalt standardile,
siis teostab OÜ Kunda Vesi omalt
poolt 2014. aastal olulises mahus
joogiveetorustike läbipesu. Oleme

Tahaks käia jalas jaks,
pilgus vaatepiir nii hele
sisendada enesele:
talvetee teeb tugevaks

Me soovime rõõmu,
õnne ja õnnelikkust,
ning hääde mõtete rikkust!

Õnnelikku uut aastat!

Kunda linna klubi
ja noortemaja

Kunda
Ühisgümnaasium

Kunda spordikeskus soovib kõigile tervislikku
ning sportlikku uut aastat!

edastanud Rakvere FEBile palve
müüa veemõõdusõlme tarvikuid
10 protsendilise hinnaalandusega.
Kergendamaks komplekteerimist,
oleme neile esitanud ka klientide
veearvestite margid ja mõõdud.
Järgmisel aastal plaanime investeerida
veepuhastusjaama
24 500 eurot vältimaks intsidentide kordumist, samuti tahame investeerida jätkuvalt igal aastal linna
ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
kvaliteetse teenuse osutamiseks
50 000 - 80 000 eurot. Tõenäoliselt aastaks 2017 oleme linna joogiveetorustikud vahetanud 95-98
protsendi ulatuses. Kunda joogivesi vastab kehtestatud normidele, on
hea kvaliteediga ja tervisele ohutu.
Kaido Mäeots,
OÜ Kunda Vesi

SÜNDMUSTE KALENDER
31. detsembril 2013, algusega kell 22 Kunda linna klubis AASTAVAHETUSE PIDU ansambliga Tänatehtu! Glamuurset tantsuilu
pakuvad salsatantsijad ja AMICI. Meelelahutuslik viktoriin ja säravad auhinnad! Tervitus vahuveiniga ja uusaastaoksjon. Avatud
on kohvik - müügil sööki ja jooki igale maitsele. Pilet eelmüügis 10.-, samal õhtul ja ööl
ostes 14.- Laudade broneerimine
klubi@kunda.ee ja tel 3221556
3. jaanuaril kell 16 alustab noortemajas
tööd Päästeala noortering. Oodatud kõik
huvilised!
Sündmuste kohta rohkem infot
www.kundalinnaklubi.ee või tel 3221556.
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Toasoe läheb Kundas odavamaks
Alates jaanuarist langeb
Kundas soojuse piirhind.
Uueks piirhinnaks järgmisel
aastal on 73,17 eurot/MWh
kohta. Senine soojuse piirhind oli 81,29 eurot/MWh
kohta.
Piirhinnast madalamalt müüs
soojatootja Adven Eesti kundalastele sooja ka novembris
(75,10 eurot/MWh) ning hind
tuleb madalam ka detsembrikuus.
Adven Eesti kliendihalduse valdkonna juhi Arbo Reino
sõnul on hinnalanguse taga maagaasi maksumuse alanemine
ning ettevõtte tegevuse optimeerimine Kundas, kus kuu alguses
käivitus uus maagaasil töötav
katlamaja.
“Edasine hinnaliikumine sõltub maagaasi turuhinnast igakuiselt. Meie jaoks on Kundas
positiivne ka see, et kohus otsustas Võidu tänava katlamaja maatüki detailplaneeringu tühistamise nõude jätta rahuldamata.
Selle otsusega on taastatud võimalus tahkekütuse katlamaja ra-

Jaama tänava äärde rajatud uuel maagaasil
töötaval katlamajal on oma osa alanenud
toasooja hinnal. (Foto Kristo Kiviorg)

jamiseks Kunda linna. Niipea
kui sobivad uued toetusmeetmed kuulutatakse välja Keskkonnainvesteeringute Keskuse
(KIK) poolt, taotleme toetust ka
Kunda projektile,” ütles Reino.

AS Kunda Nordic Tsement
tänab kliente, koostööpartnereid
ja töötajaid meeldiva
koostöö eest.
Soovime kõigile
meeleolukat aastavahetust ja
head saabuvat uut aastat!

Oma osa toasooja hinna alanemisel on ka Kunda Nordic
Tsemendi territooriumile rajatud uuel täisautomaatsel maagaasil töötaval katlamajal, mis
annab detsembri algusest täis-

võimsusel Kunda linnale sooja.
Reino sõnul jääb uue katlamaja võimsusest käredate talveilmade puhul siiski väheks.
4,4 megavatine katlamaja suudab linna soojavarustuse tagada
kuni kuue miinuskraadini. Kui
välistemperatuur langeb sellest
allapoole, toetab uut jaama vana
katlamaja.
„Kuna katlamaja töötab maagaasil, siis toasooja hinnas see
märkimisväärset
muudatust
kaasa ei too, kuid efektiivsuse
arvelt on hinnalangus võimalik,
eriti sügisperioodil. Märgatav
hinna alanemine tuleks aga alles
siis, kui vahetada kütteliiki,“ nentis Reino. Millal aga Kundas uus
puiduhakkel töötav katlamaja
tööle võiks minna, ei julge Reino
prognoosida.
„KIKi rahasid me kindlasti
taotleme, kuid alati jääb ka võimalus, et taotlusi ei rahuldata,“
ütles Reino. Varasemas taotluses
sooviti KIKi rahasid katlamaja
rajamisel kasutada 600 000 euro
ulatuses. (MK)

Vaadates tagasi mööduvale
aastale täname häid abistajaid
Ando Källot, Väino Randverit,
Kristallkotkas OÜ-d ja
AS-i Kunda Nordic Tsement.
Soovime
õpilastele,
lapsevanematele,
koostööpartneritele ja
kõikidele sõpradele
rahulikku jõuluaega
ning
head algavat
aastat.
Teie
Kunda Muusikakool
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Sünnipäeva pidanud spordikeskusel
paranevad majutusvõimalused
19. detsembril pidas Kunda
spordikeskus
sünnipäeva - sportmängusaalid said
11-aastaseks, ujula osa aga
viieseks.
Kui kaks arvu kokku liita,
saame 16 ehk teismeea. Just
see iseloomustabki Kunda spordikeskust hetkel kõige paremini - baasvõimalused on loodud,
ideid ning jaksu jätkub pulbitseval teismelisel küll ja veel. Näiteks hiljuti soetas spordikeskus
sponsorrahade eest endale uued
narid ning madratsid. Laagriliste
majutamiseks on hetkel olemas
25 voodikohta.
«Laagribaasina oleme me
ideaalsed- sportlastel on võimalik ühes majas teha trenni, süüa
ning ööbida. Eestis selliseid
kohti väga palju ei ole. Suurema-

Kunda ühisgümnaasiumi õpilased tegid spordikeskuse sünnipäeval mitu tantsulist etteastet.
(Foto Kristo Kiviorg)

test töödest ootavad ees basseini remont ning majutusruumide
uuendamine,» rääkis spordikeskuse juhataja Erge Loorits.

Loorits tänab kõiki sponsoreid,
kes on spordikeskuse majutusprojekti toetanud: AS Kunda Nordic
Tsement, MTÜ Rakvere Võrk-

Teine poolaasta tõi Team
Yongile hulga poodiumikohti
Spordiklubi Team
Yong osales oktoobris ja ka novembris
suurtel rahvusvahelistel võistlustel nii
Pärnus kui ka Rakveres.
Kundasse toodi väga
palju medaleid ja kiitusi. Novembris esindati Eestit ka esimesel
rahvusvahelisel trickingu võistlusel, kust Team Yong 2013.
saadi palju kogemusi ja häid emotsioone., mis
lõi eelduse minna uuele aastale vastu optimistlikul meelel.
„Tänavune aasta oli meie jaoks väga eriline,
ei olnud võistlust, kust me medaliga poleks
koju tulnud. Õnnestus korraldada spordilaagreid ja teha loomulikult väga palju trenni.
Üks eredam hetk tänavuses aastas oli ehk see,
et osalesime kolme liikmega Baltikumi esimesel trickingu võistlusel. Kuna ala on Eestis
väga uus, siis saame uhked olla, et me oleme
esimesed Eestist, kes sellisel suursugusel võistlusel osalenud on. Eesti riik ja Kunda linn saavad selle üle vaid uhked olla,“ rääkis treener
Marko Levtšenko.

(Foto erakogu)

Levtšenko sõnul tõotab järgmine aasta tulla
veelgi sisutihedam, seda nii Kundas toimuvate
võistluste aga ka treeningute ja laagrite osas.
„Tahaks tänada kõiki trennides osalenuid
suurepärase pingutuse eest, lastevanemaid toetuse eest, Kunda spordikeskust, linnavalitsust,
Kunda Ühisgümnaasiumi ja kõiki teisi asjaosalisi, kes meile õla alla on pannud,“ avaldas
Levtšenko tänu.
Spordiklubi Team Yong tublid harjutajad
ja medalistid: Daniil Rogožkin, Anete-Alice
Orumaa, Jana Šumilova, Sten Arro, Robin
Aleksander Jäppinen, Diana Vassiljev, Kristiina Küngas, Ronald Smorodin, Alex Larionov,
Jaak Prommik, Dmitri Ivanov. (MK)

palliklubi, AS Kunda Auto, Flexa
Eesti AS, AJ Company OÜ, AS
Imprest. Sünnipävapeol peeti igat
ettevõtet ka eraldi meeles – firmad said kingituseks tänutähed.
Looritsa sõnul pole spordikeskus
populaarne mitte ainult kohalike
hulgas, vaid siia leiavad tee ka ümbruskaudsete valdade ning maakondade elanikud., kuine keskmine külastajate arv küündib 5500
inimeseni. Spordikeskuses on võimalik harrastada korv-, võrk- ning
sulgpalli, samuti tennist, kergejõustikku, lauatennist, saalihokit,
taekwondot, erinevaid aeroobikavorme, ujumist. Lisaks on võimalik kasutada mängumaad ning
jõusaali, lõõgastusena mullivanni, leili- ja aurusauna, liumäega
lastebasseini. Asutus annab tööd
kuuele inimesele. (MK)

Kunda
võrkpalli
kuldne duubel
Tänavune aasta on olnud Kunda
võrkpallurite jaoks eriline. Kui
kevadel võitis kohalik Kunda
Nordic Tsemendi naiskond maakonna meistrikulla, siis aasta
lõppes karikavõiduga.
Võistkonna treeneri Küllike Koha
sõnul on tüdrukud olnud väga tublid, oma võimaluste juures on võetud
maksimum.
„Naiskonna liikmetel on kõigil
omad töö- ning pereelu asjad ajada
ning suures ulatuses toetume kogemustele ning vanale rasvale, kuid eks
me ürita ka nõnda palju kui võimalik,
treeningrütmi hoida,“ rääkis Koha.
Eriliseks peab Koha kevadist meistrivõistluste finaalivõitu, kus tuli seeriavõit võtta kindlasti enne otsustavat
mängu.
„Kui finaalseeria oleks läinud otsustava mängu peale, poleks osa mängijaid isiklikel põhjustel osaleda saanud. Tüdrukud teadsid seda, võtsid
end kokku ja tõid kulla koju,“ meenutas Koha. (MK)
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50 aastat muusikaharidust Kundas
Õpiaeg ei olnud kerge
Mäletan, et uudis muusikakooli
avamisest Kundas jõudis ka Selja
Algkooli, kus ma esimesed aastad õppisin. Avaldus muusikakooli sai kirjutatud juba kevadel
just sealsamas väikeses algkoolis.
Kuna Selja algkool lõpetas samal
aastal tegevuse, asusime perega
elama Kundasse.
Sisseastumiskatsed toimusid
uues keskkoolis, klassis nr 111
(oli sel ajal lauluklass). Ukse kõrval paremas nurgas seisis pianiino, millel olin juba varem
laulukesi üles otsinud. Hoopis
põnevam pill seisis aga laual see oli akordion. Peast käis läbi
mõte, et vaat kui hakkaks hoopis
akordionit õppima! Avaldusele
oli aga pilliks kirjutatud klaver ja
nii läks jutt edasi klaveri juurde.
Eksamineerijateks olid õpetaja
Mae Tammis ja vanem meesterahvas, kes (nagu hiljem selgus)
oli tuntud Rakvere muusikaõpetaja Jaan Pakk. Jaan Pakk küsis,
kas ma midagi klaveril mängida oskan, ja esimeseks mänguks
saigi „ Juba linnukesed “. Nii see
uks uude ja põnevasse maailma
avanes.
Klaveriõpetajaks oli mul 1.
klassis Mae Tammis. Tunnid
toimusid süngevõitu hoones,
kus oli enne olnud nakkushaigla. Kuna endal klaverit kodus ei
olnud, käisin harjutamas üleval
linnas Ehitajate Klubis ja Selja
Algkooli õpetaja Silvi Kuusemetsa kodus. Teisest õppeaastast hakkasid tunnid toimuma
Mere tänava koolimajas ning
sain endale ka uue klaveriõpetaja – noore ja energilise Juta Laar
(Tiitso). Solfedžoõpetajaks jäi
õpetaja Tammis muusikakooli
lõpuni.
Õpiaeg muusikakoolis ei
olnud kerge, algusaastate mõõnaperioodidel sai ka pisaraid valatud ja oli tahtmine pilliõpet
pooleli jätta. Olen tänulik oma
vanematele ja headele õpetajatele, kes sellel juhtuda ei lasknud. Koolikaaslastest, kes minuga koos lõpetasid, meenuvad
klaveri erialal Henra Talts, Aili
Teemant, Tõnu Toomeoja, Evi
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Omer, puhkpilli- ja akordioni
erialal Siiri Kõlvald, Anneli Esberg, Toomas Rannaveer, Olev
Karu.
Kunda Lastemuusikakoolist
sai ka minu esimene töökoht.
Sain kolleegiks oma õpetajatele, Mae Tammisele, Juta Tiitsole,
Sirje Tambile. Meenutan südamesoojusega toredat kollektiivi ja neid armsaid poisse-tüdrukuid, kes minu juures õppisid.
Helve Mäekivi (Aasamets)
Kunda muusikakooli IV lennu
lõpetaja ja klaveriõpetaja
aastatel 1972-1978

Õpilased olid väga andekad
Alustasin Kunda Lastemuusikakoolis tööd 1974. aastal pärast
Tallinna Muusikakooli lõpetamist. Oma parima sõbra Tiina
Põikliku kaudu olin juba tuttav
paljude õpetajatega selles koolis ja tundus loomulik jätkata
oma elu just Kunda linnas. Leian
praegugi, et see oli hea valik.
Meil oli noor kollektiiv, väga
rõõmsameelne, kokkuhoidev,
teotahteline. Suurel vahetunnil
kohvitassi taga rõkkas õpetajate
tuba naljast ja naerust, aga õpilaskontsertide aruteludes oli tuliseid vaidlusi, kriitikat ja kiitust.
Mulle meeldis Kunda koolis see,
et kontserdid ei olnud osakondade kaupa, vaid ühiskontserdid.
Kõik olid kursis iga õpilasega
olenemata erialast ja see tekitas
eriti sügava oma kooli tunde. See
on väikese kooli eelis.
Õpetajate toas oli huumoripäevik, kuhu õpetajad tähendasid üles naljakaid juhtumisi
tundidest. Mäletan, Heili Vallaste rääkis mulle, kuidas muusikaloo tunnis õpetaja dikteeris:
„nõukogude muusikas olid tähtsal kohal ka massilaulud” ja tema
kirjutas viimased sõnad kokku
– kamassilaulud. Päris tabav termin!
Nääri- ja lõpetajate pidudel
oli kombeks esineda õpetajate
etteastega, mille ettevalmistus
oli alati lõbus ja meeleolukas.
Mõtlesime välja laule koolielust,
moodustasime orkestreid, kusjuures igaüks mängis pilli, mida

Õpetaja Ada Ränduri ja tema õpilased, muusikakooli XIV lennu lõpetamine 1980. aastal. Vasakult:
Ruth Aarma, õpetaja Ada Rändur, Krista Mäe.

ta ei olnud õppinud või tegime
ise „pillid” pudelitest, lavastasime laule. Valmistasime kostüüme, grimeerisime end.
Lõpuõhtutel pidid lõpetajad üles tunnistama kõik oma
„patud”. Kuulsime, kuidas solfedžo klassis keerati kell pisut
ette, et tund lühem oleks. Siiri
Pajo tunnistas, et kuigi ta oli õppinud terve pala selgeks, ütles ta
õpetajale, et jõudis poolt harjutada. Äkki järgmiseks tunniks
ei saa ette valmistada, siis on töö
juba ette tehtud. Niisuguseid toredaid lugusid oli mitmeid. Lõpetajate koolist väljaastumise
katsed ja vanne oli traditsioon,
mille ma võtsin kaasa Keilasse,
kus see on au sees siiani.
Mõeldes oma õpilastele on
tunne, et kõik olid andekad ja
toredad. Mul oli õnn asendada väga tugevat pedagoogi Sirje
Kaivoja, kes vahetas elukohta ja asus tööle Kohtla-Järvel.
Nii sain normaalse koormuse:
õpilasi 1. – 8. klassini. Valentina Lahne õppis minu juures lisaklassis ning on praegu Kunda
Muusikakoolis õpetaja. Esimesed lõpetajad olid Vladimir Sosenkov ja Ljuda Jefremova, kes
laulab praegu Estonia Teatri ooperikooris. Järgmise aasta lõpe-

taja Marika Pabboga oleme juba
aastakümneid kolleegid Keila
Muusikakoolis.
Eriala tunnid olid tõsisemad
ja töisemad, aga ansamblitunnid
üsna lõbusad. Eriti on mul meeles Siiri Pajo ja Svea Luke ansambel – neil oli kogu aeg naljakas ja
nad ainult itsitasid klaveri taga,
aga mängisid lõpuks oma lugusid imehästi.
Esimesed õpilased jäävad alati
eriliselt meelde. Nemad õpetasid
mind õpetama, sest alles reaalses
töös kerkivad probleemid, küsimused, valikud, mis panevad
otsima lahendusi, leidma sobivaima vahendi ületamaks mingit tehnilist probleemi jne. Nendest kogemustest kujunes minu
metoodika. Iga õpilane on kordumatu, sama pala võib kõlada
igaühe esituses erinevalt. Naudin oma töös nende arengut ja
edusamme. See kõik sai alguse Kunda muusikakoolist, kus
möödusid minu esimesed viis
tööaastat. Tuhat tänu teile, kallid õpilased ja kolleegid. Soovin
koolile edu järgnevaks poolsajandiks!!!
Ada Kiisk (Rändur)
Kunda muusikakooli
klaveriõpetaja aastatel
1974-1980
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Õpetaja Mare Lina ja 9. c klass.
(Foto Eivor Süda)

KÜGi viimane vene lend
väljasõidul
Kunda Ühisgümnaasiumi viimasele vene
õppekeelega lennule kujunes ühtlasi viimaseks ka „Minu riik 2013“ ühine väljasõit.
4. novembril viis õpetaja Mare Lina oma
kasvandikud taas projektiüritusele Tallinna,
et tutvustada vene õpilastele Eesti riigiasutusi ja suuremaid ettevõtteid. Õpetaja Lina
on kodanikuhariduse programmis kaasa
löönud selle algusest peale, sedapuhku kaheteistkümnendat korda.
Seekord külastasime kõigepealt presidendilossi Kadriorus, kus asub Toomas
Hendrik Ilvese ja tema abikaasa residents.
Seejärel visiteerisime ajaloolist hoonet
Toompeal ja riigikogulaste istungisaali, mille esinduskogus tegutseb 101 valitut. Kohtusime Reformierakonna liikme Paul-Eerik
Rummoga, kellega vestlesime lihtsatel elulistel teemadel. Eelneva kuuldu-nähtu põhjal viis giid läbi mälumängu, kus edukamatele – viktoriini võitjatele – jagati magusaid
auhindu. Päeva teisel poolel külastasime
314 meetrini kõrguvat Tallinna teletorni. Nii
suurtele kui ka väikestele õpilastele pakkusid huvi interaktiivsed multimeedialahendused, mis kohati tundusid isegi hirmuäratavatena. Hiljem astusime sisse auväärt
Valli Lember-Bogatkina kunstiateljeesse,
tutvumaks tema viimaste aastate loominguga. Väärikas proua oli lahke ja kostitas
oma külalisi magusaga. Vene klassi õpilaste
jaoks oli see päev heaks keelepraktikaks,
sest kogu päevaprogrammi eestikeelset sisu tuli hoolega ja tähelepanelikult kuulata.
Õppeekskursioonist võttis osa ka õpetaja
Ülle Juuse-Tumak ja tema 1.b klass. Pisemad käisid vahepeal Solarise kinosaalis
vaatamas filmi „Taevast sajab lihapalle“.
Tol päeval oli ilm vihmane, kuid novembrikuu kohta ebatavaliselt soe. Tallinnas käiku jäävad meenutama ainult positiivsed mälestused. Just vene õppekeelega
klassile jäi see väljasõit viimaseks, sest alates sügisest 2014 on Kunda kool ainult
eesti õppekeelega asutus ja nimeosa ühis-

Kunda linna ajaleht

(sõnast ühisgümnaasium) kaob. Õpetaja Marega käisin kaasas juba viiendat korda ja ikka seetõttu, et jätkuvalt koguda materjali
kooli kroonikasse.
Eivor Süda, KÜG juhiabi

täiskasvanud lugejate lemmikuks oli sel
aastal enim loetud Justin Petrone raamat
„Misjonäripoos“. Venekeelsest kirjandusest
oli populaarseim teos Natalia Levitina romaan „Ни слова о деньгах“. (MK)

Eakad said
häirenupusüsteemi

KIRJANDUSE TOP 5

Kuus Kunda eakat said selle kuu alguses
endale häirenupusüsteemi. Randmele kinnitatav häirenupp võimaldab eakal võimalike terviseprobleemide või muu ohu korral
ühe nupuvajutusega kiirelt abi kutsuda signaal läheb kõnekeskuse operaatorile,
kes siis vastavalt kontakteerub abiandmiseks kas isiku lähedaste, politsei, kiirabi,
hooldaja või sotsiaaltöötajaga.
Kunda linnavalitsuse sotsiaaltöötaja Anna Rohtla sõnul katsetatakse süsteemi kuni
järgmise aasta detsembrini, misjärel otsustatakse, kas teenust laiendatakse või mitte.
„Teenus on eakatele tasuta. Kui aastase
kasutusaja jooksul süsteem ennast õigustab, laiendame häirenuputeenuse mahtu, et
ka teised üksi elavad eakad saaksid kodus
end turvalisemalt tunda,“ märkis Rohtla.
Projekti rahastas Hasartmängumaksu nõukogu 1309 euroga ning Kunda linn ligi 600
euroga. (MK)

Lapsed
■■Karin Hansson „Hõbedane veski“
■■Kaja Sepp „Hetk enne homset“
■■Tiia Selli „Rõõmus Miia“
■■Janno Põldma „Lotte olümpiaraamat“
■■Usabelle Fougere „Mikside raamat“
Täiskasvanud
■■Justin Petrone „Misjonäripoos“
■■Justin Petrone, Minu Eesti 2. osa. „Mida
sa tahad?“
■■Mart Kadastik „Kevad saabub sügisel“
■■Erik Tohvri „Mere taga“
■■Loone ots „Mustamäe valss“
Allikas: Kunda linnaraamatukogu

Raamatukogu ootab lapsi
koolivaheaega veetma
Kunda linnaraamatukogu ootab kõiki lapsi
koolivaheaega veetma 2. ja 3. jaanuaril.
Võimalik on meisterdada, vaadata multifilme, lugeda raamatuid ning maiustada.
Ürituste algusaeg mõlemal päeval on
12.00. (MK)

„Hõbedane veski“ ja
„Misjonäripoos“ enim
loetud
Kunda linnaraamatukogu enim loetud raamatutest kuuluvad lastekirjanduse vallas
esikohale Karin Hanssoni „Hõbedane veski“,

26. oktoobril tähistas oma 90.
sünnipäeva Kunda apteek. Apteegil käisid külas endised töötajad
ning praegused koostööpartnerid. Maavanem Einar Vallbaumilt
saadi ka tunnuskiri pikaajalise
töö eest. Apteek eesotsas Tiina
Salusaarega tänab kõiki meelespidamise eest! (Foto Kristo Kiviorg)
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Koostööleping Kunda linna juhtimiseks aastatel 2013-2017
Novembri esimesel päeval allkirjastasid Reformierakond, Keskerakond
ning SDE 40 punktist koosneva
koostöölepingu linna juhtimiseks
järgneva nelja aasta jooksul. Alljärgnevalt koostööleping.
Avalikud suhted ja juhtimine
1. Kaasame kohalikke senisest
enam erinevatesse otsustusprotsessidesse, suurendades tavakodanike rolli linnavolikogu komisjonides, linnaasutuste nõukogudes ja
hoolekogudes.
2. Hoolitseme selle eest, et enne
oluliste otsuste langetamist oleks
linnakodanikel senisest enam võimalusi kaasa rääkida.
3. Muudame linnavolikogu töö senisest oluliselt efektiivsemaks.
4. Võtame suuna linna valitsemiskulude optimeerimisele.
5. Võtame ette vajalikud sammud,
et Kunda Linnavolikogu istungeid
oleks võimalik reaalajas internetist
jälgida.
6. Meie prioriteediks on arusaadava
ja kvaliteetse informatsiooni jagamine kõikidele kogukonnaliikmetele. Seetõttu hoolitseme, et linna
ajaleht jõuaks kõikide kodanikeni
ning muudame selle kakskeelseks.
7. Kutsume ellu linna korteriühistute koostöökogu, mille ülesandeks
on info parem levik linnajuhtide ja
korteriomanike vahel ning kogukonnasiseselt parimate praktikate
jagamine.
8. Soodustame igakülgselt linna allasutuste omavahelist koostööd.
9. Kutsume koolinoored linnavolikogu komisjonide töös kaasa rääkima.
10. Head suhted naabritega on
meie jaoks väga prioriteetsed alustame kohe koostööd ühiste
projektivõimaluste kaardistamiseks.
Haridus ja kultuur
11. Tagame selle, et meie lasteasutuste õppe-ja mänguvahendeid

oleks võimalik uuendada järjepidevalt.
12. Kindlustame lasteaia-ja algklassilastele süvendatud eesti
keele õppe, tagamaks nende
õppeedukuse.
13. Auditeerime linnaasutuste toitlustusteenused ning selgitame
välja võimalused muuta need tervislikumaks, kättesaadavamaks ja
paindlikumaks.
14. Peame prioriteetseks projekte, mille eesmärgiks on vähendada
kiusamist meie lasteasutustes.
15. Leiame lisavõimalusi linnaastutuste töötajate täiendkoolituseks.
Toetame igakülgselt vastavasisuliste projektide elluviimist linnas.
16. Hoolitseme selle eest, et noortemaja oleks avatud senisest enam,
kaasa arvatud nädalavahetustel.
Samuti soovime suurendada seal
pakutavate teenuste hulka, millest
üks peaks kindlasti olema ka õpiabi.
17. Peame prioriteetseks projekte,
mille eesmärgiks on edendada piirkondlikku rahvaharidust kodanikult
kodanikule, ning astume vajalikke
samme, et linnavara senisest enam
selliste algatuste teenistuses oleks.
18. Kaardistame meie tööstus-ja
kultuuripärandi ning viime läbi
põhjaliku auditi. Peame prioriteetseks kõiki nimetatud valdkonnaga tegelevaid õpilasprojekte ning
-konkursse.
19. Hoolitseme selle eest, et meie
tervisepark (endine staadion) ei
oleks räämas ning tervisespordi tegemine ei ohustaks tervist. Huviliste leidumisel oleme valmis astuma
samme staadioni kergejõustiku osa
arendamiseks.20. Toetame igakülgselt Kunda Ühisgümnaasiumi säilimist ning peame prioriteetseks kõiki
projekte, mille tulemusena muutub
olulisemaks reaal- ja täppisteaduste
suund, ning vastavasisulist koostööd
kohalike ettevõtetega.
21. Toetame muusikakooli tegevust õpilaste lavalise julguse aren-

damisel ning peame prioriteetseks
projekte, mis arendavad nimetatud
oskusi läbi kohaliku kultuurielu rikastamise.
Heakord ja linnamajandus
22. Arendame majanduskeskuses
välja võimekuse pakkumaks tuge
ka meie korteriühistutele ja kinnistuomanikele. Kaardistame teenused, millest enim puudus on, ning
asume likvideerima vajakajäämisi
heakorras.
23. Koostame linnatänavate korrastamise ja renoveerimise kava ning
alustame selle järjepideva teostamisega.
24. Võtame tähelepanu alla tänavavalgustuse ning peame prioriteetseks projekte, mis lubavad keskkonnasõbralike lahenduste abil viia
valgustuse enamatesse linnaosadesse.
25. Muudame ohutumaks meie
laste koolitee, võttes kasutusele senisest enam ülekäiguradasid ning
vähendades võimalusi peatänavatel ebaseaduslikuks kiirendamiseks.
Võtame ette samme, et linna liiklus
senisest enam kooli juurest eemale suunata.
26. Võtame eesmärgiks Toolse tee
elamupiirkonna lõpuni arendamise.
27. Leiame üheskoos erinevate osapooltega lahenduse linna soojamajanduse uuendamiseks.
Ettevõtlus ja turism
28. Lööme senisest enam kaasa
Lääne-Virumaad puudutavates piiriülestes ja ettevõtlusalastes projektides.
29. Jätkame Kunda ranna-ala arendamise ja hooldamisega.
30. Toome linna senisest enam
aktuaalset teavet seminaride ja
koolituste näol, kasutades maavalitsuse ja piirkondliku arenduskeskuse poolt pakutavaid võimalusi.
31. Toetame kohalikku väikeette-

võtlust ning loome linna kaugtöövõimalused.
32. Ettevõtlusega seotud keskkonnamõjud tuleb võtta senisest suurema tähelepanu alla. Ettevõtlus on
soositud, kuid peab toimima tõrgeteta ning elukvaliteeti mõjutamata.
33. Hoolitseme selle eest, et linna
saabuvad turistid leiaksid meie
veebilehelt teavet inglise, soome ja
vene keeles.
Sotsiaaltöö ja tervishoid
34. Töötame selle nimel, et kvaliteetne perearstiteenus jääks Kunda
inimestele kohapeal kättesaadavaks. Teeme koostööd naaberomavalitsustega, et tuua erialaspetsialistide vastuvõtt kohalikele lähemale.
35. Muudame linna sotsiaaltoetused
senisest enam vajaduspõhiseks.
36. Võtame terava tähelepanu alla
halvasti koheldud lapsed ning hoolitseme selle eest, et nende haridustee ja võimalused oleksid
võimalikult kvaliteetsed. Peame
prioriteetseks projekte, mis võimaldavad antud probleemile lahendusi
leida või tegelevad lastele varjupaigavõimaluse pakkumisega.
37. Toetame naabrivalve piirkonna
moodustamist Kundasse ning anname igakülgse linnapoolse toetuse PPA, päästeameti ja kiirabi töö
sujuvamaks korraldamiseks linnas.
38. Lähtume oma tegevuses parimatest teadaolevatest praktikatest, mis
võimaldavad puudega inimesel võimalikult normaalselt kohalikus elus
kaasa lüüa.
39. Alustame linna hoolekandetöötajate ja tugiisikute võrgustiku moodustamisega ning viime seeläbi abi
selle vajajale lähemale. Arendame
linna avahooldusteenust tihedamas
koostöös naaberomavalitsustega.
40. Koostame linna sotsiaalhoolekande arengukava.
Nimetatud punktide täitmiseks
koostab koalitsiooninõukogu igal
aastal konkreetse tööplaani.

Jõulutäht taevane säras
rõõmuks kõigile…

Aitäh pidevalt kogudusele osutatud headuse ning abi eest : AS Kunda Nordic Tsement, Kunda Linnavalitsus, Kunda Muusikakool, Kunda Hooldekodu, Päästeteenistuse Kunda
komando; Advendipäeval dirigendi Kaie Aja juhtimisel kirikus kõlanud ÜG õpetajate muusikaline jõulutervitus, alati abivalmis meie Urve Hang, Kunda
klubi juhataja Maiu Küngas, elektriteenused kogudusele – Toomas Jurtom ja Urmas Peil ning kõigile
meie headele inimestele. Soovime siiralt teile kõigile kõikide soovide head kordaminekut saabuval
uuel aastal!
Rahusooviga Kunda Kolmekuninga koguduse juhatus
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Kolm miljonit munavalget või Kunda tsement?
Rahvasuus levivad tänaseni
jutud, et I maailmasõja aegu
kasutati Naissaarele ehitatud patareide rajamisel kanamune, mitte Kunda tsementi.
19. sajandi lõpul elas Vene
tsemenditööstus üle suure tõusuperioodi. Kui 1895. aastal
töötas Tsaari-Venemaal 11-12
tsemendivabrikut, siis 1900 oli
nende arv tõusnud 38-ni.
Areneval tsemenditurul konkurentsis püsimiseks ka Kunda
vabrikut pidevalt laiendati ning
rekonstrueeriti, kohaldades uusimaid tehnoloogiaid ning soetades ajakohasemaid seadmeid.
Ja nii kujunes Kunda 19. sajandi lõpuks Põhja-Venemaa suurimaks tsemenditootjaks. 1900
puhkenud majanduskriis küll
aeglustas ehitustegevust tunduvalt, kuid alates 1910. aastast
algas taas märgatav tõus.
Enne I maailmasõda kasvas
nõudlus tsemendi järele plahvatuslikult, mis tõotas ka Kunda
vabrikule pikaks ajaks turu
kindlustada.
Nii nagu mujal Euroopas,
asuti ka Venemaal rajama võimsaid kaitseehitisi, mille seas olulisemaks kujunes Peeter Suure
merekindlus, mis pidi kaitsma
Tallinna kui Tsaari-Venemaa
laevastiku peabaasi ja Peterburi
kui Venemaa pealinna.
Peeter Suure merekindlus ulatus Tallinna ümbrusesse ning Lääne-Eesti ja Soome
lahe saartele, kuhu kerkis hulk
suurtükipatareisid, kaevikuliine, laskemoonaladusid, sõjaväelinnakuid ja muid kindlustustustega seotud rajatisi. Kunda
tsementi veeti Tondi kasarmute, Pääsküla, Nõmme, Viimsi
poolsaare, Naissaare objektide
ehituseks. Suured partiid tsementi veeti ka Soome Riihimäele ja Viiburi, kuid ka Venemaale
Kroonlinna.
Naissaarel läks ehitustöö lahti
1913. Kogu ehitustegevus kestis
1918. aasta märtsikuuni. Selleks
ajaks oli sõja käigus Saaremaa
ja Hiiumaa patareid vallutatud
ja ära antud ühegi püssipaugu-

ta, põgeneti paanikas. Sama toimus ka Naissaarel. Ehitustöölised evakueeriti ja saarele jäänud
komandol õnnestus õhata suur
osa sealsetest objektidest. Niisiis ei saadudki taolist võimsat
rajatist sõjategevuseks kasutada ning Kunda tsemendist püstitatud hoonetest jm jäid järgi
ainult varemed. Küll aga teenis vabrik suurt kasumit. Ajakirjandusest võib lugeda, et
näiteks ühe suurtükipositsiooni suurtüki maksumus oli 750
000 kuldrubla. Võrdluseks olgu
märgitud, et 1905. aastal valmis
Tallinnas Estonia teatri hoone,
mis maksis 811 000 kuldrubla.
Rahvasuus levivad tänaseni
jutud, et ehitusel olla kasutatud
sideainena hoopis kolm miljonit kanamuna valget, kollane
jäeti inimestele süüa. Teatavasti tarvitati juba Vanas-Egiptuses munavalget kui tugevat
sideainet. Rannapatarei pöörlevate soomustornide rajamisel järginud venelased egiptlaste eeskuju, et rajada võimalikult
vastupidav kaitseobjekt. Olgu
müütidega kuidas on, kuid inimesi, kes seda usuvad, leidub tänapäevalgi väga palju.

Enna Sirkel
Eesti Energia AS muuseumi
juhataja

Naissaart avastamas. (Fotod Eesti Energia muuseum)
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"Mis tagab inimeste julguse naeratada? Selleks on naeratus,
mida ehivad ilusad hambad."
Meie hambaarstid:
Dr. Viktor Fedyna

Dr. Aleksandrs Makarovs

Kirurgia, proteesimine, implantatsioon,
ravi

Kirurgia, proteesimine, implantatsioon,
ravi

Dr. Oleksandra Fedyna

Dr. Kristi Põldma

Ravi, juureravi, proteesimine

Ravi, juureravi, proteesimine

Reg nr: D08007

Reg nr: D07630

Reg nr: D08002

Reg nr: D06472

Info ja registreerimine:

324 4449

www.virudent.ee
Asukoht:
Turu plats 3-M6, RAKVERE,
Lääne-Virumaa

Kooli 5, SÕMERU,
Lääne-Virumaa

MEIE KODU

F nr. 338, detsember 2013
12

Kunda linna ajaleht

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

I kvartalis 2014
24. ja 31. jaanuaril

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.

