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Kahe kooli ühinemisel rida lahtisi otsi
Kunda ja Haljala kooli gümnaasiumiastme ühendamisel on rida küsimusi aga vastuseid varrukast kohe võtta ei
ole, kuid üks on siiski kindel - 2013/2014 õppeaastale lähevad Kunda ja Haljala koolid vastu ühise õppekavaga.
Kristo Kiviorg, MK

Kuigi ebaselgust ja lahtisi
otsi on palju, ollakse kahes
koolis ühes asjas üksmeelel
- kohalikel lastel peab olema
võimalus saada gümnaasiumiharidus kodukandist.
Juurpõhjus, miks kahe kooli
gümnaasiumiastmed kokku vaja
panna on, peitub rahavastiku
vähenemises - õpilaste arv on
olnud langustrendis ning riik
nõuab kolme õppesuunda. Ja
rahas. Teema on seega aktuaalne
mitte ainult Kundas ja Haljalas,
vaid ka igal pool mujal.
Tihedam läbikäimine kahe
kooli vahel algas 2008. aastal,
kui sõlmiti heast tahtest lähtuv
koostööleping, koolid omavad
täna kolme suunaga ühist õppekava. Positiivne on see, et oma
tugevustes täiendavad kaks kooli
ennast - Haljalas on trumbiks
robootika, Kundas õppeainetena klienditeenindus ning soome
keel.
„Jaanuaris lõi riik põhikooli- ning gümnaasiumiosa rahastamise eraldi. Nüüd ongi paljuski omavalitsuse otsustada, kas ja
kuidas leitakse raha kooli majandamiseks, investeeringuteks,
õpetajate palkadeks gümnaasiumi osas. Kõige kurvem ongi asja
juures see, et me ei tea täna, mida
riik lõppude lõpuks teha kavatseb,“ rääkis Kunda linna haridusja kultuurinõunik Moonika Mägipõld.
Kunda
Ühisgümnaasiumi
hoolekogu esimehe Meelis Einsteini sõnul on nii ettevõtjate kui
ka kohaliku kogukonna jaoks

Loodetavasti saab olema nii, et eelmisel sügisel esimesse klassi läinud lapsed istuvad kaheteistkümne aasta pärast samas saalis juba abiturientidena.
Foto: Kristo Kiviorg

oluline, et gümnaasium Kundas
säiliks.
„Tööstust Kundas lähiaastatel vähemaks ei jää, pigem tuleb
juurde. Kui suudame Kundas
gümnaasiumiosa säilitada, püsib
ka linna elanike arv. Jätkame
uuel õppeaastal ilma suuremate
vormiliste muudatusteta, teeme
lisakulude ja mõjude uuringud
ära ning liigume sealt edasi. Otsuste tegemiseks vajame enam
infot,“ ütles Einstein.
Einsteiniga suhteliselt sarnasel
seisukohal on ka Haljala kooli
direktriss Inge Laiv.
„Südamest oleme Kundaga
ühel lainel ja koolide tasemel
oleme asjad alati kenasti aetud
saanud, jätkame ühise õppekavaga. Murekohaks on riigi tegevus, sellel tasandil puudub visioon, nõnda on õpetajaskond

jäetud pingelisse ja ebaturvalisse olukorda. Kõige viimane haridusvaldkonda puudutav uudis ju andis mõista, et
kohustuslikku kolmesuunalist
gümnaasiumiõpet võib-olla ei
nõutagi. See suvi saab igatahes
olema keeruline,“ kommenteeris Laiv.
Laivi sõnul tasub õppida
soomlaste kogemusest, kes samuti läksid alguses kaasa ideega
suurtest gümnaasiumidest, kuid
nüüd luuakse jälle väiksemaid
koole.
„Õpilaste arv ei kahane enam,
oleme põhja saavutanud, laste
arv on viimastel aastatel olnud
meil üsna stabiilne ja maakonna
eelis ongi ju olnud selles, et meil
on mitmekesine haridusmaastik,“ ütles Laiv.
Kunda Ühisgümnaasiumi di-

rektor Henry Kallaste on teinud ka orienteeruvad arvutused,
mida kahe kooli gümnaasiumi
osa koostöö tegemine Kundale
maksma minna võiks - summa
ulatub 16 000 euro piirimaile,
hõlmab see sõidukulusid, ühisüritusi, palkasid jne.
Kuidas edasi? Uus põhikoolija gümnaasiumiseadus (PGS) on
tulekul, mida see endas sisaldab
ja mida mitte, on riigikogu otsustada. Teiseks, sügisel tulevad
kohalikud valimised, mis tähendab seda, et olulisi otsuseid enne
seda omavalitsuse tasandil ei
tehta. Seega kõige varem hakkab
kahe kooli lugu edasi hargnema
selle aasta novembris-detsembris. Selge on see, et täna toimivat
koostööd Kunda Ühisgümnaasiumi ja Haljala kooli vahel tuleb
jätkata.
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Head kundalased!

Kindla peale minnes
Ameerikat ei avasta
Elu algab sealt, kus lõpeb meie mugavustsoon. Kui me ei ela, siis oleme oma mugavuses, harjumustes ja turvatsoonis kinni. Kindel on minna mööda sissetallatud rada, sest
siis ei eksi ära aga seda mööda jõuad parimal juhul teistele järgi, midagi uut sa siis ei
loo. Ja igav on see tee kindlasti ka, kui mitte
kohe, siis mõne aja pärast. Teistmoodi asju
teha takistab aga hirm. Üks suuremaid
hirme on hirm teiste arvamuse ees. Kui olen
„see“ või „too“ siis mida minust küll arvata võidakse, selle hirmus jätame tegemata,
pigem läheme iseendaga vastuollu, peaasi et
teistel minuga probleeme ei oleks. Muudame end väiksemaks kui tegelikult olla võiksime. Kui Kolumbus oleks läinud kindla
peale, oleks Ameerika avastamata jäänud,
vähemalt tema poolt. Kui tahad tegutseda viisil, mis sinu jaoks seni tundmatu on
olnud, pead ebakindlusega sõbraks saama.
Olla kindel ebakindluses ongi siis põhiküsimuseks.
Oma hirme tuleb tervitada ja neist läbi
minna. Täna võib olla sinu uue elu esimene
päev. Kõik sõltub sinu enda valikust. Millest alustada? Esimene samm ei pea olema
suur, alustada võiks näiteks mõnest innustavast raamatust. Üheks selliseks on Robin
Sharma raamat „Teejuht inimliku suuruse
juurde“. Ükski inimene peale su enda ei saa
sulle öelda, mida sa suudad ja mida mitte.
Ainus, kes seda ütleb, oled sina ise. On sul
mõni unistus? Pole ühtki?! Kui praegu
pole, siis kunagi ju ikka oli, see on päris kindel, oleme selle vaid ära unustanud. Pragmaatilised väljavaated, võimalikkus ei ole
unistus, vaid see on eesmärk, sul on vahendid. Unistus on midagi, mille poole sa
tahad liikuda aga sul puudub teadmine (ja
esilagu ka vahendid), kuidas sinna jõuda,
kuid kui minna, siis üks samm viib teiseni, teine kolmandani. Me ei pea teadma,
mis juhtub kolmanda või neljanda sammu
juures, ei pea ka kohe teadma kuidas sinna
jõuda. Tuleb vaid minna.

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

Riina Sooäär, linnapea

Jaanipäevaga sai pool tänavusest
aastast läbi. Juunikuu on linna
noortele alati olnud oluline aeg,
kuna siis kuulevad koolilapsed viimast koolikella.
Noorematele tähendab see pikka ja lõbusat koolivaheaega, vanematele lastele
uusi mõtteid ja väljakutseid kooli lõpetamisel.
Sel aastal lõpetas Kunda Ühisgümnaasiumi 25 õpilast, neist üks kuldmedaliga. On hea meel südames, kui oma kooli
õpilastel läheb hästi. Tunnustan nii õpetajaid kui lapsevanemaid, kes on toetanud ja innustanud oma õpilasi ja lapsi.

Hoian kõigile lõpetajatele pöialt, et nad
teevad tulevikus head otsused ja valivad
endale parima haridus- ning elutee. Sisimas on soov, et neist suurem osa leiavad
tee tagasi Kundasse.
Linn omalt poolt otsib võimalusi, kuidas noorte elu Kundas huvitavamaks ja
sisukamaks muuta. Mai lõpus külastas
Kunda linna esindus Söderhamni Rootsis, et taaselustada sõpruslinnade vahelisi suhteid.
Söderhamni linn kutsus kõiki oma sõpruslinnu osalema UNESCO maailmapärandi, Erik Andersi farmihoone, avamisele. Tegemist oli piduliku UNESCO
tunnuskirja üleandmisega 1820-ndatel
ehitatud ja algupäraselt taastatud farmihoonele, mida on võimalik kõigil soovijail külastada kui muuseumi.
Külaskäigul Rootsi oli aga ka teine
eesmärk. Söderhamn soovib algatada
oma sõpruslinnadega koostööprojekti Euroopa Kodanike programmi raames. Koosviibimisel räägiti võimalikest
sihtrühmadest ja suundadest koostööprojektis. Kõige suuremaks huvigrupiks
osutusid just noored ja nendega seotud
tegevused. Söderhamni teised sõpruslinnad Soomest ja Ungarist ning meie
andsime oma nõusoleku projektis osaleda ning lähiajal jätkatakse läbirääkimisi
projekti edasiste tegevuste osas.
Suvi on küll meie kliimas üürike, kuid
leidke aega puhkuseks ja energia laadimiseks. Soovin kõigile kundalastele päikeseliselt kaunist suve!

Sündmused Kundas 2013
29.-30. juunil toimub Kunda klubis
idamaise tantsu suvekool
8. juulil 2013 algab õpilasmaleva II vahetus (kogunemine kell 8 noortemajas)
13. juulil 2013 XVI mere- ja perepäev
Kunda sadamas ja rannas
22.-28. juulil Kundas saksofonistide
XII suvekool
28. juulil kell 12 Kunda klubis saksofonistide kontsert
17.-18. august klubis Ilu- ja tervise suvekool

30. augustil kell 20 klubis noortepidu
31. augustil kell 12 noortemaja õuel
Pudi-padi laat
31. augustil kell 21 Kunda rannas
muinastulede öö
8. septembril noortemajas vanaemade ja vanaisade päev
5. oktoobril Taidlushooaja avapidu –
väljasõit Haljalasse
18.-19. oktoober Kundas üleriigiline
VII Väikese lava festival
26. oktoober klubis ööpäev rahvamajas ja „Kultuurimõis 125“
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Kunda linnapäev sõnas ja pildis
25. mail tähistas Kunda linna
päevade raames oma 75. sünnipäeva. Joosti, lauldi ja tantsiti.
Päeva avasid lapsed, kes võtsid staadionil erinevatel distantsidel omavahel mõõtu. Veidi peale
kella ühteist anti aga start 23.
Kunda linna jooksule. Geograafiliselt oli võistlema tuldud Eestimaa erinevatest paikadest. Kaugemad kohad Tallinn, Tartu,
Kohtla-Järve, Pärnu. Põhijooksu ja
peavõidu 3,2 tonni tsementi võitis Aleksei Markov ajaga 29.54,7,
teiseks tuli Andres Sune (31.32,0)
ning kolmandaks Margus Vasser
(35.09,3). Naiste võitja oli Laura
Kallas (38.58,6), teine Elery Zadonski ajaga 41.15,7 , kolmanda
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Rongkäik läbi linna.

Põhijooksu start.

koha sai Rahel Kallas (41.24,1).
Kunda linna jooksu peasponsor oli
Kunda Nordic Tsement., auhinnalauda aitasid rikastada ka: ABB
Kunda Korrashoiukeskus, AS
Lajos, OÜ Liliina, Eler Hydraulik, Kunda Linnavalitsus, AS Estonian Cell, Lääne- Viru Maavalitsus Kunda linna jooksu korraldas
Kunda Võrkpalliklubi koos Kunda
Spordikeskusega. Abiks olid spordikeskuse nõukogu, Team Yong,
Liina toitlustus, politsei, Kunda

Lastejooksud olid osavõturohked.

Kunda klubi juhataja Maiu Küngas ja linnavolikogu liige Ando Källo.

Rütmi saatel läbi linna Aseri pillimeeste taktis.

Kõige noorem osaleja.

Ühisgümnaasium, Kunda Linna
klubi, rajameister Kaido Vahesalu.
Kui sport tehtud, sai oma osa kultuur- peagi võis linnarahvas osa
saada pidulikust rongkäigust läbi
linna, koguneti linna keskväljakule, kus jagati auhindu, lauldi ja tantsiti ning peeti kõnesid. Kunda linnapäeva kultuuriprogrammi eest
kandis hoolt Kunda klubi.
Küllike Koha, Kunda
Võrkpalliklubi, fotod
Kristo Kiviorg
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ARVAMUS: süüdlast pole, on vaid
mõistlikud lahendused
Lähta krossirajaga seonduv on Kundas praegu väga aktuaalne.
Kuna erinevaid emotsioone on väga palju, siis tahaksin sellel
teemal ka oma sõna sekka öelda. Esiteks pean ütlema, et mind
pole krossirada kunagi häirinud ja ma pooldan seda, et inimesed saaksid tegeleda asjadega, mis neile huvi pakuvad. Kuid pidagem meeles, et igal asjal on oma õige aeg ja koht, ning kellegi hobi ei tohi segada teise inimese igapäevaelu.
Krossirada on Kundas olnud aastaid ja täpselt sama kaua on
inimesed saatnud kaebekirju linnavalitsusse raja lärmakuse
tõttu. Sellel aastal võeti ette ühine aktsioon asjade parandamiseks, kuna linnavalitsus pole suutnud ühtegi adekvaatset otsust teha ja inimesed on siiani oma murega üksi. Tegelikult on
õiglasi lahendusi väga palju alates müratõkete rajamisest kuni
raja teisaldamiseni välja. Kuna rada on kõik need aastad asunud riigi maal, siis piisab ainult sõitjate enda pealehakkamisest, et taotleda riigilt uut pinda, mis ei asuks elumajade vahel
ja erinevatelt fondidelt on võimalik ka toetust saada. Eriti, kui
tegemist on kodanike vabaaja veetmise võimalustega. Ma ei
näe siin põhjust kaaskodanike sõimamiseks erinevates sotsiaalvõrgustikes, selle asemel tuleks üleliigne energia suunata
projektide kirjutamisse ja lahenduse leidmisesse. Soovitan aktivistidel eeskuju võtta Madis Vasserist, kes on projektide kirjutamisega ja oma pealehakkamisega Kunda linna huvitegevusse
panustanud nii, et kaaskodanikud sellest ei kannata. Soovin
edu asjaosalistele lahenduste leidmisel.
Heiko Källo, kundalane

Maavanema vastuvõtul
Kunda Ühisgümnaasiumi kõige tublim koolilõpetaja on tänavu
Jelizaveta Kondjukova. Tublit abiturienti tunnustas maavanem
Einar Vallbaum.

Tublide õpilaste vastuvõtt
4. juunil toimus Kunda linna klubis tublide õpilaste vastuvõtt.
Vastuvõtule oli kutsutud 79 õpilast nii Kunda ühisgümnaasiumist kui ka Kunda muusikakoolist.
Linnapea Riina Sooäär tervitas kõiki kohale tulnuid ning andis väljapaistvamatele õpilastele üle tänukirjad. Tänukirjad
said Reti Kokk, Raul Palk, Kirke Lindlo ja Helena Hanna Maija
Aadli. Piduliku koosviibimise lõpetas ansambel Fantaasia, kes

esitas nii omaloomingut kui ka teiste artistide tuntud hitte.
Peale muusikalist etteastet tehti Kunda klubi trepil ühispilt
ning kinnitati keha. (MK)

Viimane aeg vanemapensioni
taotlemiseks
2013.aastal jõustunud nn vanemapensionile omavad õigust
teiste hulgas ka need praegused pensionärid, kes ei jõudnud
oma lapsi 1998. aasta lõpuks vähemalt kaheksa aastat kasvatada ja seetõttu ei ole nende pensionistaaźi hulka arvatud kahte lisa-aastat iga lapse kohta. Alates selle aasta algusest on nimetatud pensionäridel õigus taotleda pensionilisa kahe pensioni aastahinde väärtuses iga lapse kohta, keda ta on kasvatanud vähemalt kaheksa aastat.
Sotsiaalkindlustusamet juhib tähelepanu sellele, et pensionilisa taotlus tuleks teha ära juunikuus. Seda seetõttu, et pension arvutatakse ümber alates seaduse jõustumise päevast ehk
1. jaanuarist 2013 üksnes juhul, kui avaldus on esitatud 6 kuu
jooksul arvates seaduse jõustumisest. Kui kuus kuud on mööda
lastud ja taotletakse hiljem, siis lapse kasvatamise eest makstav pensionilisa määratakse alates taotluse esitamise päevast.
Vanemapensioni õigust saab kasutada ainult üks vanematest
või vanema abikaasa või eestkostja või hooldaja, mistõttu tuleb
esitada ka teise vanema nõusolek.
Neil pensionäridel, kes jõudsid oma lapsi 1998. a lõpuks vähemalt kaheksa aastat kasvatada, on pensionistaaźi hulka juba
arvatud kaks aastat iga lapse eest juurde. Nemad juba ka saavad sellevõrra suuremat pensioni ning neil ei ole vaja seoses
laste kasvatamisega Sotsiaalkindlustusametilt praegu midagi
taotleda. Lisainfo telefonidel 16 106 või 6121360 (MK).

Astangu tänava krunt leidis ostja
Kunda linnavalitsuse poolt välja kuulutatud avalikul suulisel
enampakkumisel ostis Astangu 26 elamukrundi alghinnaga
4316 eurot Kunda Nordic Tsement AS.
Esimene suuline avalik enampakkumine ebaõnnestus, kuna
ei tehtud ühtegi pakkumist. (MK)

Hooldekeskus sai rahasüsti
EAS eraldas Kunda hooldekodule 22 176 eurot regionaalsete
investeeringutoetuste programmist, et lõplikult valmis ehitada
hooldekodu teine korrus. Linna omaosalus jääb projektis 40005000 euro piiresse.
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Renoveerimisele läheb hooldekodus kaks lisaruumi, et hoolealustele pakkuda mugavamaid ja privaatsemaid elamistingimusi. Ehitatakse välja uus pesuruum ventilatsiooniga, kus on
võimalik pesta ka lamavaid hoolealuseid ning üks tugiraamidega wc. Kahe korruse vaheline trepikoda renoveeritakse, uutes ruumides vahetatakse välja aknad, radiaatorid, elektrijuhtmestik. Hetkel on Kunda hooldekodus 44 hoolealust. Renoveerimistööde tulemusena lisandub neli uut voodikohta ja võimalus tagada hoolealustele oluliselt kvaliteetsemat hooldusteenust. (MK)

Bassein ja linnasaun lähevad remonti
Spordikeskuses asuvat basseini ja linnasauna ootab ees remont, mis tähendab seda, et juulis ning augustis spordikeskuses vee- ning saunamõnusid nautida ei saa.
Suletud on ka spordisaalid, jõusaali saavad kasutada kokkuleppel vaid võistlusteks valmistuvad sportlased. Küll on spordihuvilistel võimalik kasutada suveperioodil staadioni, rulaparki, korv-, jalg- ja rannavõrkpalli väljakut. (MK)

Linnavalitsus tänab ettevõtteid toetuse
eest
Kunda linnavalitsus on tänulik ettevõtetele Estonian Cell AS,
Lajos AS, Hansa Biodiesel OÜ, Kunda Nordic Tsement AS, Imprest OÜ, kes on andnud oma toetuse linna perearstiteenuse tagamiseks.

XVI mere- ja perepäev
Kunda sadamas ja rannas
13. juulil 2013
♥ Äratusmuusika linnas
♥ Hommikukohv ja saksofonikontsert
mere ääres

„Kunda linn soovib tagada oma kodanikele võimalikult kiire
ja tulemusliku tervishoiuteenuse. Viimastel aastatel on Kunda
linnast lahkunud kaks perearsti, mille tulemusena on perearsti
vastuvõtule pääsemine pikenenud töökoormuse suurenemisega.
Hetkel teenindab linnakodanikke kaks perearsti, neile lisaks
hambaarst ja naistearst. Motiveerimaks arste jääma Kunda linna,
tegi linnavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepaneku toetada kõiki
linnas tegutsevaid arste,“ rääkis linnapea Riina Sooäär.(MK)

Eesti ja Soome näitlejad Võsu
rannaklubis
Rakvere Teatri suvelavastus „köök/
keittiö“ toob Võsu
rannaklubisse kokku Eesti ja Soome
näitlejad.
Võsule kerkiv
köök on kokkusaamispaik kahele rahvale, mitte niivõrd
söögitegemise koht.
Lavastuse aluseks
on elu ise ning valmiskirjutatud teksti
pole. Ka lavaruum –
köök, saab igal
etendusel trupi käe
all uue kuju. Köögis
kohtuvad eestlaste
ja soomlaste arusaamad elust, teineteisest ja tööst. Aga
ehk ka armastusest,
surmast ja igavesest elust. Köök on koht, kus räägitakse kõige
põnevamad jutud ja vaieldakse kõige valusamad vaidlused.
Köök on olemise süda. Etendused toimuvad 21. juunist ja 14.
juulini Võsu rannaklubis. Lavastaja Andres Noormets, trupis on
Hannu Salminen ja Antti Mankonen Soomest ning Anneli Rahkema ja Peeter Rästas Eestist. (MK)

♥ Suur laadamüük
♥ Räimeküpsetamiskonkurss
♥ Loovustelgid
oovustelgid
♥ Üllatusesinejad ja lasteprogramm
♥ Rannavolleturniir
♥ Õhtumuusika
♥ Tantsuõhtu ansambliga
Kava täpsustub, jälgige reklaami!
Üldinfo: klubi@kunda.ee
või telefonil +32 21 556
Laadainfo: svetlana@kunda.ee
või telefonil +55 698 226

Bussiliin Kunda randa käivitub 1. juulist
Lääne-Viru maavalitsus annab teada, et sel aastal hakkavad
bussid Kunda randa ja tagasi sõitma alates 1. juulist.
Liin avatakse kuu võrra hiljem seetõttu, et eelmisel aastal
jäi juunikuus reisijate arv kesiseks. (MK)

Septembris ilmub valimiste erileht
Septembris ilmub Kundas valimiste erileht.
Erakondadel, valimisliitudel ning üksikkandidaatidel on võimalik saata ennast ning oma platvormi tutvustavad tekstid 26.
augustiks aadressil kristo@kunda.ee. Valimiste erilehe tiraaž
on 3000 eksemplari ning leht on tasuta. (MK)

Anda üürile möbleeritud 2-toaline korter Kundas
Eha tänaval. Tel. 53427845.
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Keskkonnapäev päädis elava aruteluga
30. mail Kunda Nordic Tsemendi poolt korraldatud 26.
keskkonnapäev kulmineerus
elava diskussiooniga Kunda
klubis.
Esinduslikust päevast võtsid
osa nii ettevõtjad, riigi- ja kohaliku omavalitsuse esindajad aga ka
teadus- ja haridustegelased. Ettekande ettevõte hetkeseisust ning
lähituleviku väljavaadetest tegi
Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor Meelis Einstein. Kõige
enam oli Einstein rahul sellega,
et ettevõte on järjepidevalt suutnud suurendada alternatiivkütuste osakaalu tootmises, lähiaja
eesmärk on jõuda 30 protsendini, hetkel on see 17 protsenti.
„Lisaks alternatiivkütuste osakaalu suurendamisele oleme järjepanu teinud samme ettevõtte
töökeskkonna parandamiseks,
eelmisel aastal oli meil küll kaks
tööõnnetust, kuid enne seda ei
olnud meil poolteist aastat ühtegi kaotatud töötunniga õnnetust;“ rääkis Einstein.
Einsteini sõnul vaatab firma ka
suuremat pilti - peamiseks väljakutseks on tehase tolmlemine,

Ürituse võõrustaja Kunda Nordic Tsemendi tegevjuht Meelis Einstein.
Fotod Kristo Kiviorg

ka seda üritatakse järk-järgult vähendada. Hetkel on tsemenditarbimine Eestis 2002. aasta tasemel,
Lääne-Euroopa ning Põhjalaga
võrreldes kasvuruumi jätkub. Lisaks Einsteinile said sõna Kunda
Nordic Tsemendi keskkonnajuht
Kalle Kikas, Marek Truu Maanteeameti tehnokeskusest, professor Margus Viigimaa ning Keskkonnaministeeriumi asekantsler
Ado Lõhmus.
Emotsionaalsemaks läks aga
Tallinna Tehnikakõrgkooli professori Priit Willbachi poolt modereeritud
paneeldiskusioonil.
Kuidas suurendada rahvuslikku
rikkust nõnda, et ettevõtete ökoloogiline jalajälg oleks minimaalne? Surve kasutada kohalikku
maavara kasvab. Selles küsimuses
tõi hea võrdluse Eesti Mäetööstuse
liidu juhatuse esimees Rein Voog.
„Kui meil on kõht tühi, siis me
tahame, et meil oleks leib laual,
samas kui oleme haiged, ei taha
me süüa nähagi ja kui laud on
Akadeemik Anto Raukas. alalõpmata lookas, siis pole meil

toidu vastu erilist huvi,“ rääkis
Voog. Ehk me võime rikkad olla,
kuid kui elukeskkond on halb
ja tervis vilets, ei tähenda laual
lebav leib midagi.
Riigikogu majanduskomisjoni liikme Lembit Kaljuvee sõnul
vajaks eesti ehitusmaterjalide
tootmine rohkem organiseeritust ja kesksemat juhtimist.
„Põllumajanduse
osakaal
SKPst on ligi kolm protsenti, ehitusmaterjalide tootmine
annab aga seitse protsenti. Põllumeestel on oma ministeerium,
võib-olla tuleks kaaluda ehitusministeeriumi loomise mõtet,“
pakkus riigikogulane välja.
Kas ehitusmaterjalide tootmine suudaks täita tühimiku, mis
tekib, kui ELi toetused Eesti majandusest välja jätta?
„Me suudaksime ettevõttena oma mahtusid kasvatada küll, kuid ehitusmaterjalide
tootjad tervikuna seda langust
kompenseerida ei suudaks. Hetkel puudub meil kindlus, mis

suunas riik läheb. Täna võivad
keskkonnatasud olla sellised aga
üleöö võib tekkida soov neid
tõsta ja homme on olukord
juba teistsugune. Ettevõtjana
on nii väga keeruline investeerimisplaane ja tasuvusanalüüse
teha,“ sõnas Kunda Nordic Tsemendi arendusdirektor Riho
Iskül. Tööstus vajab eelkõige
stabiilsust ja paindlikkust.
Õli valas tulle saalist teravaid
teemakohaseid küsimusi esitanud ja omi mõttekäike esitanud
akadeemik Anto Raukas, kes
pidas Eesti riigi senist tegevust
silmakirjalikuks.
„Oleme seaduses öelnud, et
meie peamist rikkust, põlevkivi,
tuleks ennekõike kasutada meie
oma vajaduste rahuldamiseks
ning põlevkivil baseeruv energiaeksport oleks minimaalne.
Täna me seda kahjuks tõdeda ei
saa,“ nentis Raukas. Järjekorras
27. Keskkonnapäev on plaanis
Kunda Nordic Tsemendil korraldada aasta pärast. (MK)

Esimene betoontee rajati Kundas kahe ilmasõja vahel
Keskkonnapäeval räägiti ka
betoonteede ehitamise väljavaadetest Eestis.
Marek Truu Maanteeameti teh-

nokeskusest tõdes, et suurimaks
eeskujuks, kellelt selles vallas on
õppida, on Rootsi. Samas võib
ajalugu korduda, sest esime-

sed betoonteed rajati Kundasse kahe ilmasõja vahel, kui Port
Kunda korraldas vastavasisulisi kursusi, et levitada tsemendi

kasutamise oskusi, nii valmisid
mitmed kõnniteed tehase vahetusläheduses, osa kõnniteedest
on alles tänagi. (MK)
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Veoautokastis mööda ilma
Kunda kõige vanem elus olev koolmeister Esta Kõverik saab tänavu 89-aastaseks. Pika elu jooksul on kõike
kogetud - nii ekstreemseid elutingimusi kui huvitavaid reise veoautokastis mööda kunagist Nõukogude Liitu.
Kristo Kiviorg, MK

Kuidas hetkel tervise ja eluoluga lood on?
Saan ise endaga hakkama, sõbrad ja lapsed aitavad ka. Eks tervis ole eakohane. Suved veedan
oma sünnikodus Saksis, külmemad ajad veedan siin Kundas.
Mis see pensionäri elu Eestis
ikka on, ega pension ju suur pole,
kuidagi tulen ots otsaga kokku.
Maakodus pidasin varem aktiivselt mesilasi kuid nüüd olen töö
tütrele üle andnud, vaatan tema
toimetamisi mesilastega pealt
ja annan vahel nõu. Kolm lastpoeg ja kaks tütart- on juba ka
jõudnud pensioniikka.
Mis aastal ja kuidas Kundasse üldse sattusite?
See oli peale sõda 1945. aastal. Enne seda jõudsin aasta jagu
töötada õpetajana Kadilas. Seal
olid toredad lapsed aga elutingimused olid väga rasked. Mul oli
oma elamine koolimaja katusekambris, talv oli nii karm et piim
läks toas pudelis jäässe. Sellist
elu ma endale ei tahtnud. Otsustasin, et tulgu mis tuleb aga teiseks aastaks ma Kadilasse ei jää.
Kes otsib, see leiab - mul tekkis
võimalus minna õpetajaks kas
Rakveresse või Kundasse. Rakvere oli pärast Teist maailmasõda väga trööstitu ja kohutavas
seisukorras, Kunda seevastu oli
jäänud sõjast puutumata, seega
langes otsus viimase kasuks.

Esta Kõverik oma Kunda kodus. Fotod: Kristo Kiviorg, erakogu

väga palju ei olnud, valdavalt olid
tööliste elamud. Suured ehitustegevused olid ju alles kõik ees.
Kooli kuhu õpetajaks tulin oli
väike, 6-klassiline. Kuna oli maatüdruk siis oli loogiline jätk, et
minu õppeaineks sai bioloogia,
vastavat eriharidust mul polnud,
kuid aja jooksul sai end täiendatud. Kusjuures liiklus Kunda
ja Rakvere vahel käis enamasti rongiga (kitsarööpaline raud-

tee), mis polnud inimeste veoks
ette nähtud, sõitsime kahe linna
vahet sõna otseses mõttes loomavagunis ehitusmaterjalide otsas.
Koolidirektoriks oli Kalju Viise,
esmane ülesanne oligi mul rajada
kooliaed, sest teoreetiline osa oli
vaja praktikaga siduda. Kooliaias
kasvatasime taimi, juurvilju, kogused olid sellised, et sellega varustasime ära nii kooli söökla
kui ka internaadi ja jäi veel ülegi.

Sellega polnud vintsutused
vist päriselt veel lõppenud?
Jah, ma ei teadnud, mis mind
siin ees ootas. Kunda kuulus tollal ju keelutsooni, võõraid said
linna sisse vaid erilubadega.
Minul polnud muud kui saksaaegne isikutunnistus, sellega oli
alguses palju probleeme kuni lõpuks sain uue passi.
Milline oli elu linnas ja tollases koolis?
Ega Kundas tollal elumaju

Õppetöö kooli kasvuhoones 1950-ndatel.

Osalesime kooliga ka iga-aastasel
Rakvere rajooni põllumajandusnäitusel, kus noppisime ridamisi erinevaid auhindu. Tegelesime
ka iluaiandusega- kooliaias oli
koht nii purskkaevul kui kiviktaimlal. Aiapidamisega lõpetasime 1962. aastal ära, andsime
selle Vene koolile üle. Hoone,
kus koolimaja asus, lammutati aga hiljem ära. Uue kooli aias
võttis toimetamised üle juba uus
bioloogia õpetaja.
Olite omal ajal ka Eesti Geograafia Seltsi liige.
Jah. Kui bioloogia õpetamine
1963. aastal kõrvale jäi, hakkasin lastele geograafiat õpetama.
See oli huvitav aeg, tänu sellele
õnnestus palju ringi reisida ja
eluolu näha. Koolidirektor Viise
oli aktiivne mees, kes organiseeris meile palju erinevaid reise. Sai
käidud endises Saksa DV-s, tollases Tšehhoslovakkias, Ukrainas
jne. Ja ega tollal ei vedanud meid
mõni reisibuss, enamik reise sai
tehtud veoauto kastis, kui ilm
oli ilus, sõitsime lahtise kastiga,
kui sadas oli present peal. Aga ka
lennuki ja bussiga sai hiljem sõidetud. Olin Kunda koolis geograafiaõpetaja kuni pensionile
jäämiseni 1979. aastal.
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Eelkooliealiste laste II tantsupidu MEIE PÄEV
2011.a. nautis üks tavaline
eesti pere XI noorte laulu -ja
tantsupidu Maa ja Ilm. Poeg
osales sellel peol tantsijana,
kuid väike õde istus kurvalt
vanemate kõrval ja äkki sosistas ta oma ema Kristile
kõrva: „Emme, miks mina ei
saa sellisel suurel laval tantsida?“ Nii tekkis Viimsi lasteaiaõpetajal Kristil idee
korraldada lasteaialastele
oma tantsupidu.
Tantsupeo peaeesmärgiks seati
rahvatantsu ja rahvakultuuri populariseerimine eelkooliealiste laste
seas, et lastel oleks võimalus lähemalt tutvust teha pärismuskultuuriga ( traditsioonid, muusika, liikumine, riided, pillid).
2012.a. toimuski esimene tantsupidu Viimsi Vabaõhumuuseumis.
Peost võttis osa 350 last kahekümnest lasteaiast. Pidu läks korda ja otsustati korraladada ka järgmine.
See toimus 9.juunil 2013 Rakvere Vallimäel.
Sellest peost võtsid osa ka Kunda
lasteaia Kiisude rühma lapsed.
Mai alguses käisime Rakvere Triinu lasteaias ülevaatusel, kus
Märt Agu ja Kaia Pihlak meie oma
seatud ja esitatud tantsu üle vaatasid ning omapoolseid mõtteid
meiega jagasid. Üheskoos õppisime
ka Märt Agu juhendamisel ühistantsu, mis oli mitmest lastelaulust
kokku pandud.
Selle aasta peo teema oli MEIE
PÄEV. Esinemisnumbrid olid üles
ehitatud vastavalt lapse päevale lasteaias: päev algab lasteaeda tulekuga, süüakse putru, mängitakse, ning
väga tähtis on lapse päevane uni.
Peo hommik algas tantsuproovidega. Kohapeal leidsime endale
muruplatsil mõnusa pesapaiga.
Avatud olid joonistamis-, riietumis- ja puhketelk, kus oli võimalus
natuke puhata ja mänguasjadega
mängida.
Proovide vaheajal liikusime ringi
Rakvere Linnuses, kus pakuti meile
ka pirukat puljongiga. Päeval jagati
lastele jäätist, toidupakke ning mälestuseks sai iga laps tantsupeo logoga rinnamärgi.
Peo juhtideks olid Märt Agu ja
Kaia Pihlak, kes olid kostümeeritud kassiks ja koeraks. Nimede saa-

Lapsed ning kasvatajad leidsid rõõmuküllasel tantsupeol mahti ka ühispildi
tegemiseks. Foto erakogu

miseks korraldati konkurss ja võitjaks osutusid nimed Sõle–Sille ja
Viisu-Ville.
Kell 15.00 algas Rakvere Promenaadilt Rongkäik Vallimäele, kus
pidu toimus. Siit saigi teine eelkooliealiste laste tantsupidu alguse.
Tantsupeost võttis osa rohkem
kui viiskümmend lasteaeda üle
kogu Eesti, kohale oli tuldud Saaremaalt, Ida-Virumaalt, Pärnust
ja teistest linnadest. Lapsi osales
kokku üle tuhande, kõik koolieelikud - 3-7 aastased.
Kunda lasteaia lapsed esitasid
õpetajate Katri ja Elle seatud tantsu lastelaulule „Käin juba lasteaias“.
Paljude lasteaedade vahel oli muusika ära jagatud ja tantsiti mitme
rühmaga platsil koos. Meie lasteaia
lastel oli au esitada oma tanst platsil üksinda.
Eriti tore ja emotsionaalne oli lõputants, milles osalesid kõik rühmad. Näha korraga nii palju säravte
silmadega lapsi, võttis ka täiskasvanul silmad veekalkvele.
Järgmisel aastal on korraldusmeeskonna unistuseks, et kolmas
üle-eestiline tantsupidu toimuks
sarnaselt Eesti üldtantsupeo ja koolinoorte tantsupeoga juba riiklikul
tasandil korraldatuna.
Lapsed olid väga tublid, pidasid
ilusal päiksepaistelisel päeval kenasti vastu. Nad olid küll väsinud, kuid
samas õnnelikud. Täname vane-

maid, kes meid oma kohalolekuga
aitasid, kes aitasid korrastada rahvariideid, kaunistasid pärgasid. Suured tänusõnad Kunda Nordic Tsemendile, kes toetas meie osalemist
transpordi sponsoreerimisega.

Tantsupidu oli väga meeldejääv
ja emotsiooniderikas.
Katri Vahesalu
Kunda lasteaia Kelluke
muusikaõpetaja
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Pink Floyd, kes siis veel?!
Muusikakooli suurel kevadkontserdil tõi erutuse hinge
võrratult hästi esitatud Pink
Floydi muusika.
Linnulennul on möödunud
jälle üks õppeaasta. Muusikakooli õpilased on olnud kohusetundlikud ning valmis omandatust aru andma. Ootused on
suured ja salapäraga. Algamas on
Kunda muusikakooli traditsiooniline suur kevadkontsert.
Kuigi muusikakool on väike,
pakub ta alati üllatavaid ja mitmekesiseid esitusi. Külalisi on
kogunenud Kunda ühisgümnaasiumi terve saalitäis.
Avalugu tuleb noorimate õppurite suure koosseisuga ansamblilt ja paneb huviga ootama sooloetteasteid. Repertuaar
on väga mitmekesine ja nauditav. Õpilased esitavad oma lugusid julgelt ja rõõmuga. Seda meie,
saalis olijad, ootamegi. Pillilugude vahele põimuvad kenasti kooriklassi tütarlaste laulud. Ja siis
need võrratud ansamblid erine-

"Hetk enne..." ehk pildimeenutus kevadkontsertist. Fotod: Kristo Kiviorg, erakogu

vate kooslustega. Tõeliselt huvitavad ja andekad. Kui nüüd isiklikuks minna, siis pole mina veel
kunagi kuulnud muusikakooli kontserdil Pink Floyd´i muu-

sikat ja veel hästi esitatult. See 50-aastaseks. Päris kõrge vanus
oli tõeline üllatus ja jättis sisse juba. Suurimad tänud õpetajateerutava noodi. Kvaliteetaeg on le ja õpilastele ning jõudu ja edu
möödunud kiiresti. Septemb- juubeliaastal.
Marge Niller, lapsevanem
ris saab Kunda Muusikakool

Teatrilaagris Tarsil
5.-9. juunini oli Kunda laste
näitetrupi „Karoliine“ liikmetel võimalus osaleda kooliteatrite suvelaagris Raplamaal Tarsi talus.
Selle võimaluse kasutasid ära
seitse noorema astme tüdrukut
koos näitetrupi juhiga. Seekordne suvekool oli suunatud käepärastest materjalidest suurte
nukkude valmistamisele ja nendega liikumise ja mängimise õppimisele. Suvekoolis valmis nelja
grupi liikmete koostöös kokku
seitse suurt nukku, mis suvekooli viimasel päeval ehtisid Raplamaa laulu- ja tantsupeorongkäiku ja –väljakut. Iga nukuga pidid
lapsed välja mõtlema ka väikese
näitemängu ning selle eelviimasel päeval ette kandma. SuvekooSuvelaagrilised Tarsil.
li õpetajateks olid, nagu varasematelgi aastatel, TÜ Viljandi Kristel Maamägiga. Tudengite Raplamaa ja Järvamaa koolide
Kultuuriakadeemia huvijuhi ja hulgast leidsime ka tuttava kun- näiteringide lapsed. Laagriõhloovtegevuse õpetaja 3. kursu- daka Hanna Uueni. Lisaks meie tuid ilmestasid ka kohtumine
se tudengid eesotsas nende õp- lastele olid seekordses suvekoolis Viljandi Kultuuriakadeemia päpejõudude Katrin Nielseni ja osalemas ka Põlva ning paljude rimusmuusikutega, teatrikriitik

Margus Mikomägiga, palav ja
kuiv ilm ning ühislaulud ja –
tantsud lõkke ääres.
Näitetrupi „Karoliine“
juhendaja Maarika Koks
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Ranna-Viru Rahvateater – mis see on?
Alates käesoleva aasta algusest tegutseb Kundas põnev
seltskond, mis kannab nimetust Ranna-Viru Rahvateater.
Sisuliselt pole siiski tegemist
väga uue nähtusega, kuna suurema osa seltskonnast moodustab endise Kunda Huviteatri tuumik, lisaks on aga
juurde tulnud uusi inimesi ka
väljastpoolt Kundat.
Põhjuseid, miks otsus muutusteks sündis, oli mitu. Kõigepealt sai loodud MTÜ Virumaa
Rahvaülikooli Selts, mis võttis
oma eesmärgiks kodanikualgatuse, rahvahariduse jmt isetegevuse propageerimise piirkonnas.
Lisaks on seltsi asutajaliikmetel
kogunenud ports tõlkeid ja uurimusi, mis avaldamist ootavad.
Seltsi asutajateks on Maarika
Veski, Tiit Alte, Uno Trumm ja
Kaido Veski.
Üsna loogiline oli, et viisime seltsiga kokku ka kohaliku
näitetrupi, millega me kõik aktiivselt seotud oleme, tegevuse
ametlikuma poole.
Teiseks põhjuseks oli see, et
Viru-Nigula näitering jäi ühel
hetkel ilma kohapealse vallavalitsuse toetuseta ning neil oli üsna
keeruline kindlustada lavastajale
elementaarsemadki võimalused
trupiga töötamiseks. Kuna Tiidu
eestvedamisel olid Kunda ja Viru-Nigula harrastusnäitlejad varasematel aastatel erinevates tükkides koostööd teinud, sündis ka
mõte n-ö kostüümid ühte kappi
panna.
No ja siit tuli ka põhjus nime
vahetamiseks – enam ei saanud me pelgalt Kundaga piirduda. Ranna-Viru Rahvateater
on ometi vägagi uhke idee, mille
üheks autoriks on Uno Trumm,
kelle sõnutsi meie piirkonda ajalooliselt just nõnda kutsutud on.
Võib kindlalt öelda, et meie
esimene poolaasta on olnud vägagi toimekas. Oleme jaanuarist alates andnud 10 etendust,
mis on harrastajate kohta päris
korralik tulemus ja lisaks oleme
kaasa löönud ka muudes projektides. Koostöös Kunda Tsemendimuuseumiga oleme osalenud
Valdese kirjanduskohviku kor-

Ranna-Viru Rahvateatrile annavad elu Tiit Alte, Kaido Veski ja Uno Trumm.
Fotod: erakogu

raldamisel ja rahvusvahelise teatripäeva tähistamisel.
Oleme osalenud ka kahel festivalil - jaanuaris Elva monoteatrite festivalil, kust sai koju
toodud parima meesmonomaani tiitel ning maikuu alguses
Lätis Liepajas toimunud harrastusteatrite
festivalil,
kus nähtud tugevad lavastused ning kogetud lahke
vastuvõtt
mõlguvad
senini
meeles. Sealne žürii
omistas meile ühe
kolmest peapreemiast,
mis lisaks meenetele sisaldas ka
100 latti (ca 140 eurot) ja publik tunnistas Kaido üheks oma
lemmikuks. See rahaline pool on
otse loomulikult meie pisikesele
trupile päris tubliks kosutuseks.
Aprillikuine Lääne-Virumaa
näitemängupäev Väike-Maarjas lisas meie tänavusele auhinnariiulile veel parima lavastaja,
parima kujunduse ning parima
meesosatäitja preemiad.
Kõik need tunnustused on
etendusele „Pantelei Karmanovi sententsid“, mis on tõepoolest
hästi õnnestunud juba autorist
(Ivan Võrõpajev) ning selle tõlkinud ja lavastanud Tiidust ala-

tes. Ei ole raske tunda naudingut
heast tekstist ning seda publikule siiralt edasi anda, kui sul on
tasemel juhendaja. Lisaks Panteleile on meie repertuaaris hetkel ka Aleksander Tassa ”Kadaara sead”. Kutsuge meid julgelt
külla!
Meie lähemad
t u l e vi kup l a a nid on seotud
loomulikult
uue etendusega, mis esma kordselt
jõudis teatripubliku ette
23. juunil. Tegemist on Tiit Alte
enda tõlgitud vene autori Juri Poljakovi tööga. Loo nimeks „Homo Erectus ehk naiste vahetamine“ ning räägib see
olukorrast 90-ndate aastate lõpu
Venemaal - äri, poliitika, ellujäämine ja armastus. Kõik see vürtsitatuna kelmika ja väga naljaka
kastmega.
Augusti alguseks on Pantelei
kutsutud taaskord Lätti rahvusvahelisele teatrifestivalile ja septembris esindame Eestit koos
Haapsalu See Teatriga Balti
Rambi festivalil Leedus.
Sügiseste plaanide hulka kuulub kindlasti töö järgmise aasta
etenduse
ettevalmistamiseks
ning pikka aega on meil olnud

mõttes ka lastele muinasjuttude plaat koostada, millel lugusid
vestavad meie oma tegijad. Ilmselt paneme plaatidele ka kõik
viimastel aastatel lavale jõudnud
etendused - peamiselt Madis
Vasseri, kuid ka teiste heade sõprade abiga on need meie kogus
tallel.
Käib töö ka selle nimel, et sügisest seltsi juurde lastele etlemise, lavakõne ja nauditava lugemise ring luua, kuid täpsemalt
selgub sisu ja tegevusplaan septembris olenevalt huviliste arvust.
2015. aastal möödub aga 90
aastat Eesti esimese rahvaülikooli loomisest Kunda mõisas.
Üheskoos on välja käidud mõte,
et selle tähistamiseks võiks koostöös Eesti Harrastusteatrite Liiduga mõne suurejoonelisema
projekti ette võtta. Peame silmas
näiteks temaatilist lavastust - oli
ju näitemängu tegemisel tolleaegse kodanikuhariduse juures
väga oluline roll ja kindlasti ka
konverentsi, mille käigus olnule
veidi tagasi vaadata ja tänapäevaseid võimalusi kaaluda. Elame
näeme - ideid meil igatahes jätkub ja kõik avatud meeltega kohalikud on meie ridadesse alati
teretulnud!
Kaido Veski,
Ranna-Viru Rahvateater
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Suvel tähistab Kunda apteek oma üheksakümnendat sünnipäeva. Apteegi eelkäijaks oli vabriku apteek, mis
eksisteeris juba XIX sajandi lõpus vabriku 16-kohalises haiglas.
Salme Karu,
endine Kunda apteegi proviisor

Nii haigla kui apteek asusid
Lontovas Blüchneri mõisas,
suures kahekorruselises valges kivimajas.
Peale selle oli samas 6-kohaline piirivalve laatsaret, kus asus
sama tüüpi hospidali apteek.
1912. aasta kevadel palus apteekriõpilane Rudolf Saral Järva-Jaani apteegist luba asutada Kundas
maa-apteek. Ta sai loa, kuid ei
realiseerinud seda.
1921.a. lõpul sai Hermann
Rudolf loa asutada Kundas normaalapteek. 7. veebruaril 1922.a.
aga kurtis alevivalitsus, et apteegi avamiseks pole Rudolf Sarali poolt mingeid ettevalmistusi
tehtud. Maakonnavalitsuse Tervishoiuosakond aga omakorda teatas, et Hermann Rudolfile antud luba tagasi ei võeta. Kui
alevivalitsus soovib, võib avada
ka teise apteegi. Tervishoiu Peavalitsus aga omalt poolt teatas, et
maakonnavalitsuse nõusolek ei
ole veel apteegi avamise luba. Nii
jäigi see kavatsus katki.
Kuid 1922.a. oktoobris registreeriti Hermann Rudolfi perekond Kundasse sisse. 1923.a.
keskel avas Hermann Rudolf
apteegi ja asus seda juhtima.
Maja oli üüritud. Apteek kasutas kahte ruumi, kõrval oli Hermann Rudolfi korter. 1924.a. oli
apteegis kaks palgalist töötajat.
1925.a. ja 1926.a. oli apteegi kasutuses vaid üks ruum.
7.oktoobril 1926. aastal sõlmiti ostu-müügileping Hermann
Rudolfi ja Johan Raudsepa vahel.
Samal päeval anti apteek ka kohe
üle. Müügihind oli 29.000 krooni, millest 14.000 krooni maksti kohe, ülejäänud jäi võlgu ning
tasuti osade kaupa kuni 1929.aastani, kusjuures summa pealt pidi
Johan Raudsepp maksma viivist
12%. Proviisor Johan Raudsepp
tuli Kundasse Tarvastu apteegist.
Ametlikult kinnitati ta apteegi
omanikuks 27. oktoobril 1926.
aastal. Apteegi maja asus Rakvere

maantee 29. Proviisor Raudsepp
ehitas vanale majale juurdeehituse, mis valmis 1930.-ndate aastate alguses. Apteegiruumid asusid
uues juurdeehitatud majaosas,
kus apteek töötas kuni 1.oktoobrini 1986.a. Proviisor Raudsepal oli kavatsus renoveerida ka
maja vana osa sarnaselt uue osaga.
Tema plaanid ei täitunud, kuna ta
küüditati 1941. aasta juunis koos
perega Siberisse.
Aastate jooksul oli maja amortiseerunud ja töömaht mitmeid
kordi kasvanud. Ruumid ei vastanud enam kaasaja nõuetele
ning tuli hakata taotlema apteegile uusi ruume. Pealegi hävitas
hoonet majaseen. Maja hakkas
lagunema, mitmes kohas toimusid varingud. Pesuruumis kukkus
sisse lagi, materjalide toas vajus
töötaja läbi põranda, jaendamisruumis kukkus alla ahjuslepp,
assisteerimisruumis olid seinad
pehkinud, pudenes krohvi ja
seina puitosi. Õnneks toimusid
kõik varingud öisel ajal, kui apteegis kedagi ei olnud. Töö ajal
küll vajus retseptaar läbi põranda, kuid suuri vigastusi sellest ei
sündinud. Sellistes tingimustes
ei olnud enam võmalik ravimite valmistamine. Uute ruumide
taotlemine oli jäänud hüüdjaks
hääleks kõrbes, lubadustest asi
aastate pikku edasi ei nihkunud.
Ravimite valmistamiseks tuli aga
väljapääs leida, et elanikke ravimitega oleks võimalik varustada.
Ajutise lahendusena hakati ravimeid valmistama tehase tervishoiupunktis. Süstelahuseid seal
tööstusliku tolmu tõttu valmistada ei saanud. Samuti keelati seal
silmatilkade valmistamine. Töötamine kahe maja vahel muutis
tööoperatsioonid keerukaks, ajakulu nõudvamaks ja füüsiliselt
pingutavamaks, kuna üks töötajatest pidi pidevalt kullerina kahe
maja vahet liikuma. Tänutundes aga mõtlen veel praegu tagasi apteegi vaprale kollektiivile, kes
kunagi ei virisenud, suhtuti väga
mõistvalt olukorda ja oldi valmis
töötama inimeste tervise nimel.

Uue apteegi ehitus lükkus
kogu aeg edasi. Lahendust normaalseks tööks ei paistnud kuskilt. Lõpuks tuli appi tehase
juhtkond , mille tulemusena hakati remontima apteegi ruume,
et seal oleks võimalik töötada
kuni uute ruumide saamiseni.
Uue apteegi saamislugu on aga
üpris pikk. Pakutavaid lahendusi oli väga palju, kuid ükski neist
ei osutunud sobilikuks. Nii möödus asjajamistega enne 16 aastat,
mil noor inimene oleks saanud
juba passiomanikuks, kui jõudsime uue apteegi nurgakivi panekuni 16. novembril 1984. aastal
Mäe tänavale.
See oli rõõmus sündmus nii
apteegitöötajatele kui ka linnarahvale. Lõpuks oli “jää” hakanud sulama ja tekkinud konkreetne lootus kaasaegsetele
apteegiruumidele. Nurgakivipaneku päeva pärastlõunal seisid
apteegitöötajad, Apteekide Peavalitsuse töötajad, Kunda I ja II
Keskkooli õpilased ja õpetajad,
Kunda linna haigla töötajad ja
linnakodanikud põksuvate südametega uusehituse rajoonis ja
ootasid toimuvat. Surisesid filmikaamerad. Rakvere Rajooni
Täitevkomitee esimees Mihkel
Sistok kuulutas nurgakivi paneku avatuks. Nurgakivisse asetatavasse kapslisse panin apteegis
kasutusel olnud etiketid, apteegitöötajate nimekirja, päevased
ajalehed, käibel olnud rahad,
objekti finantseerija - Rakvere
Rajooninõukogu, ehitaja - Ehitusmaterjalidetööstuse Ministeeriumi Remondi - ja Ehitusvalitsuse, apteegitöötajate ja Kunda
I Keskkooli koolipere läkitused tulevastele põlvedele. Kapsli
asetasin vundamendi nišši koos
Kunda Linna Täitevkomitee esimehe Ludmilla Lekiga.
Ka ehitustegevus ei laabunud
tõrgeteta, neid tekkis ettearvamatult palju. Raskusi ja keerulisi
situatsioone esines tihti, tuli otsida taas uut töödejuhatajat või
transporti vajalike ehitusmaterjalide kohaleveoks, vormistada

vajalikke dokumente, või sõita
Tallinnasse küsimuste lahendamiseks, uue apteegi mööbli tellimiseks jne. Suur oli rõõm, kui
1.oktoobril 1986. aastal uus apteek oma uksed avas.
See oli rõõmupäev nii apteegitöötajatele kui ka linnaelanikele,
mille tulemusena muutusid paremaks ja kaasaegsemaks nii töötingimused kui ka elanikkona ravimitealane teenindamine. Uus
apteegihoone valmis Nõukogude ajal ja vastavalt sel ajal kehtinud normidele. Seoses Eesti Vabariigi taassünniga muutus kõik.
Muutusi toimus ka apteegitöös.
Käsitöönduslikust apteegist kujunes nagu kauplus, mis tegeleb valmisvormidega, mida toodetakse tehastes. Aastaid tagasi
valmistati suurem osa ravimitest
apteegis. Väga töömahukas oli
süstelahuste, silmatilkade, pulbrite, mikstuuride, salvide, gloobulite, suposiidide, ravimtaimede segude ja vahel ka veel pillide
valmistamine.
Valmisravimite osakaal oli
väike. Mahukas oli ka töövahendite ettevalmistamine, pudelite,
purkide pesemine ja steriliseeerimine. Viimastel Nõukogude
aastatel oli juba suund valmisravimite osakaalu suurendamiseks. Omal ajal olid arstiretseptid paberkandjatel, millede
eeskiri tuli kirjutada signatuurile, mis koos ravimiga patsiendile
väljastati. See oli väga mahukas
töö ja suuremates apteekides oli
vaja selleks abi signarantide näol.
Retseptaaridele abiks olidki kassapidajad, sest üksi ei jõudnud
neid signatuuridele kirjutada.
Aeg on pidevas muutuses,
muutuvad olukorrad, vajadused ja väärtushinnangud. Nii
toimus ka tänavusel Kunda apteegi juubeliaastal baasapteegi
asukoha muutus - kolimine Mäe
tänavalt Pargi tänavale. Elanike ravimitealast teenindamist
aitab suuresti parandada Kunda
haruapteek. Selle avamise eest
võlgneme tänu proviisor Tiina
Salusaarele.
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Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Kundas
Grossi poe parklas
kell 15.30–18.00

II ja III kvartalis
28. juunil
19. ja 26. juulil
2., 23. ja 30. augustil
20. ja 27. septembril

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.

