MEIE KODU

Kunda linna ajaleht
August-september 2008 (nr 281-282)
TASUTA

1. septembril 2008 alustas
Kunda ühisgümnaasiumi esimeses
klassis kooliteed 37 õpilast.
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Kunda apteek 85

Argipäev Kunda haruapteegis

30. augustil 2008 pidas Kunda
apteek 85. sünnipäeva. Sel puhul said
kokku Kunda apteegi head sõbrad,
endised ja praegused kolleegid.
Kohtusid mitme põlvkonna apteekrid,
proviisorid ja farmatseudid. Koos
meenutati vanu aegu ning uudistati,
kuidas Kunda apteek tänasel päeval
toimib. Apteegis oli sünnipäeva puhul
avatud uste päev – kaeda tohtis ka
ruumidesse, kuhu tavaliselt külastajad
ei pääse. Kauaaegne apteegijuhataja
proviisor Salme Karu mõtiskles,
et uue aja apteek on möödunud
aegadega võrreldes küll hoopis
erinev, kuid olulisim mõte on säilinud
muutumatuna – iga apteek ja kõik
apteekrid teevad oma tööd inimeste
ja nende tervise heaks. Tänase apteegi
juhataja proviisor Tiina Salusaar
lisas omalt poolt, et inimkesksus −
eks see on tegelikult väikese apteegi
privileeg, sest suurtes apteegikettides
kipub tihti läbimüük inimesest
tähtsamaks muutuma (kuigi eks neiski
on kindlasti häid erandeid).
Kunda apteegi eelkäijaks oli
vabriku apteek, mis eksisteeris juba
XIX saj lõpus 16-kohalises haiglas.
Nii haigla kui ka apteek asusid
Lontovas Blücheri mõisas – suures
kahekorruselises valges kivimajas.
Peale selle oli sadamas 6-kohaline
piirivalve laatsaret, kus asus sama
tüüpi hospidali apteek.
1912.
aasta
kevadel
palus
apteekriõpilane Rudolf Saral JärvaJaani apteegist luba asutada Kundas
maa-apteek. Ta sai loa, kuid ei
realiseerinud seda.
1921. aasta lõpus sai Hermann
Rudolf
loa
asutada
Kundas
normaalapteek.
1922.
aasta
oktoobrikuus registreeriti Hermann
Rudolfi perekond Kundasse sisse.
1923. aasta keskel avas ta apteegi
ja asus ise seda juhtima. Maja oli
üüritud. Apteek kasutas kahte ruumi,
kõrval oli Hermann Rudolfi korter.
1924. aastal oli apteegis kaks palgalist
töötajat.
7.
oktoobril
1926
sõlmiti
müügileping Hermann Rudolfi ja
Johan Raudsepa vahel. Samal päeval
anti ka apteek kohe üle. Müügihind oli
29 000 marka, millest 14 000 marka
maksti kohe, ülejäänud jäi võlgu ning
tasuti osade kaupa kuni 1929. aastani
(kj summa pealt tuli maksta ka 12%
intressi). Proviisor Johan Raudsepp
tuli Kundasse Tarvastu apteegist.
Ametlikult kinnitati ta apteegi
omanikuks 27. oktoobril 1926.
Apteegi maja asus Rakvere mnt 29.
Vanale majale ehitas proviisor
Raudsepp
juurdeehituse,
mis
valmis 1930-ndate aastate alguses.
Apteegiruumid
asusid
uues
juurdeehitatud majaosas, kus apteek
töötas kuni 1. oktoobrini 1986.
Proviisor Raudsepal oli plaanis
renoveerida ka maja vana osa, ehitada

võttis apteegi juhataja kohustused üle
proviisor Lilli Samkov, kes juhatas
apteeki kuni 29. juulini 1950, mil
ta arreteeriti. Seejärel oli kuni 1951.
aasta lõpuni juhatajaks farmatseut Lia
Kardmaa. Alates 1952. aasta algusest
kuni 1986. aasta juulikuuni täitis
apteegi juhataja kohuseid proviisor
Salme Karu.
Aastate jooksul kasvas linnas
elanike arv ja sellega seoses
suurenes ka apteegi töömaht. 1952.
a kuulus apteek oma suurusjärgult
V kategooriasse, 1978. a aga IV
kategooriasse ja töötajate arv oli
16. Remontide ajal tehti muudatusi
apteegiruumide
osas
vastavalt
kehtivatele nõuetele. 1957 muudeti
senine kabinet ravimite valmistamise
ruumiks ja kabinetiks eraldati osa
müügisaalist. Seni oli ravimite
valmistamine toimunud müügisaalis.
1959 sai apteek oma käsutusse vanas
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Apteek varustas ravimitega nii
elanikkonda kui ka raviasutusi.
Ravimeid
müüdi
ka
Kunda
polikliinikus, et haigetel oleks
võimalik arstikabinetist väljudes
kohe ravim kätte saada ning samas
võeti vastu ka ravimite retsepte, mida
tuli valmistada apteegis. Haigetel oli
vaja siis vaid teatud kellaajal apteeki
valmistatud ravimile järele tulla.
Apteegil oli ka ravimtaimede
kogumisplaan.
Agaralt
tegeldi
ravimtaimede
kogumise
ja
kultiveerimise populariseerimisega,
seda nii koolides kui ka elanikkonna
hulgas. Selle tulemusena hakati
kasvatama peamiselt piparmünti ja
teekummelit. Piparmündi pistikuid
käis apteegi juhataja Tartust toomas.
Ravimtaimede kultiveerimisel oli aga
tõsiseks takistuseks tehase tööstuslik
tolm.
Seetõttu
küsisid
ostjad
teekummelit ostes sageli, et kas see
on pärit Kundast või on väljastpoolt

Sünnipäev Kunda apteegis (pildil vasakult: endine proviisor Aime Tihvan, juhataja Tiina Salusaar, farmatseut Kersti Matti)

ja suure osa vabariigile esitatud
koguplaanist.
Aastatel
1954−1955
tegeles
apteek
ka
“rändkauplemisega”.
Nimelt anti kõrgemalt poolt välja
eeskirjad, mille kohaselt tuli apteegil
varustada kolhoositöötajaid otse
nende
töökohtadel.
Kottidessekorvidesse pakiti kokku kõik vajalik
– ravimid, põetusvahendid, sanitaarhügieenikaubad. Pakid paigutati
jalgratastele ning sõit maale läks
lahti. Tavaliselt sõideti kahekesi.
Külastati Kunda ümbruse kolhoose,
käidi lautade, töökodade juures,
kolhoosikontorites ja otse põllul. Igal
pool tunti suurt huvi mitmete ravimite,
hügieenitarvete ja põetusvahendite
vastu. Oldi tänulikud, et neile kiirel
tööajal vajalikud tarbed koju kätte
toodi.
Põllutööde
perioodil
aeti
käsu korras apteegitöötajaid ka
kolhoositöödele. Käidi heina tegemas,
kartuleid võtmas, juurvilja koristamas.
Samal ajal tuli töötajatel ära teha kogu
apteegitöö, mis mõnikord nõudis
ületunde, et haiged ravimitega
varustatud saaksid.
Aastate jooksul apteegi maja
amortiseerus, töömaht aga kasvas
mitmeid kordi. Ruumid ei vastanud
enam kaasaegsetele nõuetele. Uue
apteegi ehitus lükkus aga kogu aeg
edasi. Uue apteegi nurgakivi pandi
16. novembril 1984, uus apteek avas
uksed 1. oktoobril 1986.
Uus apteek valmis ajal, kui kehtisid
nõuded apteekidele vastavalt nende
suurusjärkudele. Kunda apteek kuulus
ehitamise ajal oma suurusjärgult IV
kategooriasse. Aastate jooksul on
muutunud palju. Apteek ei vaja oma
olemasoluks enam nii suurt pinda,
kadunud on peaaegu täielikult ravimite
valmistamine apteegis, seda tuleb
vaid harva ette. Apteegi “käsitöö”
on asendunud farmaatsiatööstuse
valmistoodanguga. Aeg on astunud
pika sammu edasi. Maja, mis kunagi
ehitati ainult apteegi tarvis, on leidnud
nüüd endale majja osanikke, sest
apteegil endal enam nii palju pinda
ei ole vaja. Apteegi lähedusse kerkis
linna elamurajoon, kus elab enamik
linna elanikke.
Proviisor Tiina Salusaare juhtimisel
töötab selles majas apteek tänaseni.
Lisaks on avatud haruapteek linna
südames asuva Grossi poe hoones,
et elanikel oleks lihtsam ravimeid ka
kesklinnast kätte saada. Kunda linna
apteek on kaasaegne apteek, kus
toimetatakse 21. sajandile kohaselt.
Ravimeid on võimalik kiiresti ja
mugavalt kätte saada. Apteekrid
ise on aga rõõmsad, et Kundas
on siiani säilinud looduslähedane
mõtteviis, mille kohaselt püütakse
enne keemiliste vahendite kasutamist
otsida abi ja tervisele tuge loodusest
– ravimtaimedest, tervislikust toidust,
saunast, päikesest ja liikumisest ning
heast tujust.
Ajalooline ülevaade on koostatud
Kunda apteegi endise juhataja
proviisor Salme Karu poolt kogutud
ning kirja pandud materjalide ja
mälestuste põhjal. MK
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Rõõmus kohtumine sünnipäeval (pildil proviisor Valve Raide (endine farmatseut Kundas) ja endine apteegijuhataja proviisor Salme Karu).

see välja sarnaselt maja uue osaga.
Tema plaanid aga nurjusid, kuna
1941. aasta juuniküüditamine viis ta
koos perega vägivaldselt Siberisse.
Peale proviisor Johan Raudsepa
küüditamist
määrati
apteegi
juhatajaks proviisor Helmi Jervan,
kes oli asunud Kunda apteeki tööle
veebruaris 1941 ja töötas kuni 1944.
aasta septembrikuuni. Pärast seda
määrati ajutiselt apteegi juhatajaks
Ene Kaldroo. 1944. aasta novembris

majaosas alumisel korrusel asunud
majavalitsuse ruumid. Aeg-ajalt
täienes ja kaasajastus ka apteegi
sisustus ja aparatuur.
Tallinna keskapteegiladu varustas
apteeke üks kord kuus ravimitega.
Ravimid toodi Rakvere keskapteeki,
kust need siis Näpilt dresiiniga
Kundasse transporditi. Kundas aga
vedasid apteegitöötajad ravimid
jaamast apteeki kas käru või kelgu
abil, sõltuvalt aastaajast.

saadud.
Rannikualal
kasvab
rohkesti
kibuvitsa. Kibuvitsamarjad on väga
väärtuslik looduslike vitamiinide
allikas. Apteek propageeris seda
hoolega, mille tulemusena hakati
kibuvitsamarju väga agaralt korjama
nii koolides kui ka elanikkonna
hulgas. See oli inimestele ka väikeseks
lisasissetulekuks.
Kõige
selle
tulemusena täitis apteek väga hästi
oma ravimtaimede kogumisplaani

Väljaandja: Kunda linnavalitsus. Toimetuse kolleegium: Sulev Kool, Heldur
Lahne, Anne Paavel, Riina Sooäär, Arvo
Vainlo. Toimetaja: Ebe Pilt (telefon:
+32 55 998, e-post: ebe[ät]kunda.ee).
Keelelist korrektuuri aitab teha Tiiu
Raju, tõlkida Moonika Mägipõld.
Trükkija: AS Trükis (Jõhvi, Pargi 27
F; telefon: +33 72 666). Trükiarv: 1500
(leht on lugejaile TASUTA). Toimetuse aadress: Kasemäe tn 19, 44107
KUNDA. Kaastöid, kuulutusi, teateid ja
reklaami võetakse lehetoimetuses vastu
ESMASPÄEVAL ja NELJAPÄEVAL
kl 9–12.
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LÜHIDALT
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI HEADEST TULEMUSTEST. Kunda
kool oli Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse andmete alusel koostatud ja Eesti
Ekspressis avaldatud koolide pingereas 38. kohal (Eesti Ekspressi tabelis arvestati ka varem
lõpetanud õpilaste tulemusi, kes sel aastal riigieksamid uuesti tegid) ning 42. kohal Postimehes
avaldatud tabelis. Maakonnas oli Kunda kool Eesti Ekspressis esimesel ja Postimehes teisel
kohal Vinni-Pajusti kooli järel. Kõige paremad tulemused olid Kunda ühisgümnaasiumis
kirjandis, kus oldi maakonna parim ja üleriigiliselt 16. kohal. Edetabelites on välja toodud
umbes 300 kooli tulemused. Seni on Kunda parim tulemus 2006. aastast, mil kool oli 75. kohal
305-st Eesti Ekspressi poolt tehtud tabeli järgi. MK
KOOLIAASTA ALGUS. 1. septembril 2008 alustas Kunda ühisgümnaasiumi esimeses
klassis kooliteed 37 õpilast. 1. a klassis: Lene Aadli, Kerstin Grünberg, Rain-Peter Grünberg,
Diana Ivanova, Rainis Jahtmaa, Karina Jakovleva, Kristina Jakovleva, Kent Kerner, Loreen
Lallo, Eterin Laoväli, Ksenja Mihnovitš, Karl Naaber, Birgit Orgmets, Oliver Orgmets, Daniil
Ruzevitš, Britta Stern, Angelika Suslova, Mikk Tisler, Daniel Tomik, Stiivo Uueni, Risto
Vanatoa. Klassijuhataja Jana Rootare. 1. b klassis: Marttin Allese, Erik Fasputins, Anastassija
Fjodorova, Alex Jakovlev, Irada Juniškevitš, Andrei Kapitonov, Ruslana Kebrin, Härold
Robin Kooli, Katriin Koppel, Daaniel Laar, Erki Lumiste, Ivor Mikker, Karmen Roopa, Dmitri
Sergejev, Hanna Melanie Zolotarjov, Targo Tirmaste. Klassijuhataja Etti Mätlik. KÜG
KULTUURIREIS PETERBURI RAAMATUKOGUDESSE. LääneVirumaa raamatukoguhoidjad külastasid õppe- ja kultuurireisil Peterburi nelja erinevat
raamatukogu. Kultuurireisil käis ka Kunda linnaraamatukogu töötaja Livia Aaloe. 39 LääneVirumaa raamatukoguhoidjat külastasid Peterburi Rahvusraamatukogu vana ja uut hoonet,
Puškini rajooni Tsarskoje Selo raamatukogu ja Ivangorodi raamatukogu. Aastast 1795 tegutsev
Peterburi Rahvusraamatukogu jättis sügava mulje nii raamatuvaramu kui ka interjööri poolest.
Vana osa oli säilitatud nagu kunagi avamise ajal − samad ruumid, sisustus, maalid seintel.
Vana osakonna enam kui 31 miljonit raamatut on esialgu vanas kataloogis, aga uue raamatu
osakond töötab elektrooniliselt. Nägime ka väga haruldasi inkunaableid, samuti Voltaire`i
raamatukogu. Turvameetmed olid seal ranged − pildiga lugejapilet läbib arvutikontrolli.
Raamatukogud on Venemaal ühelt tarkvaralt teisele ülemineku perioodis, mis eestlastel
juba seljataga. Riik on hakanud viimastel aastatel ka Venemaal raamatukogudele rohkem
tähelepanu pöörama, samuti andma suuremaid summasid komplekteerimiseks. Vastuvõtt oli
raamatukogudes soe ja sõbralik. Saime näha ka Peterburi linna ja tema kunstiväärtusi.
Livia Aaloe

Kuus vahvat torevantsi (kes on meie koolile tuttavad veebruaris Kundas toimunud TORE-ühingu aastakonverentsilt) osalesid nii laagri avamisel kui lõpetamisel

Vana Peetri koolimaja keset parki,
põlispuud igaõhtuses kuldses loojanguhelgis,
maaliline tiik kuppude, hundinuiade ja muude
veetaimedega, india kunstniku poolt laagri
kestel noortega koos loodud purpurpunane
võrgustik puude vahel helklemas, ümber
pargi avarus ja kõrge-kõrge taevas, lähedal
Peetri kirik ja huvitava ehitusstiiliga
vallakeskusrahvamaja − see on koht, kus
juuni lõpus toimus 5-päevane foorumteatri
suvelaager. Siin sai 3 meie kooli torekat koos
juhendajaga õpetust ja teadmisi foorumteatri
kohta.
Töögruppe juhendas üks Soome näitleja,
kes juba 17 aastat sellega on tegelenud
ja ka eesti foorumteatri seltskonna välja
õpetanud, samuti Indiast pärit tunnustatud
perfomance’i kunstnik Shibu ja Eestist VAT
teatri gruppi kuuluvad foorumteatri näitlejad.

Esinemisjulgust ja loovuse arendamist,
joogavõimlemist, võõrkeelte harjutamist
ning ohtralt uusi sõpru ja tutvusi andis see 5päevane õppelaager meie noortele kindlasti.
Teine laager toimus augustikuus
Kloogarannas mereäärsete mändide all
õdusates puumajakestes. Kundast osales
laagris 6 noort. Seekordne TORE-laager oli
3-päevane ja toimus märksõna all “Annan
endast parima”. Toimusid erinevad põnevad
töötoad koos toredate loominguliste õhtute
ja esinemistega. Laagri viimase päeva
ennelõunal mängisime kõik koos mere ääres
tuletõrjemänge. Kellelgi meist ei olnu enne
seda aimu, et need nii huvitavad ja lõbusad
võivad olla. Mängude lõppedes leidseme
enda lõpumuusika saatel koos riietega merre
tormamas.
Kolmas laager toimus Võsul. Kui eelmises

kahes oli osalisi vabariigi igast nurgast, siis
see laager oli ainult meie maakonna keskne
ja meie kooli grupis osales 9 noort. Nad
said läbi teha ilu-töötoa juustehooldamisest,
meikimisest. Spetsialisti juhendamisel tehti
üksteisele põnevaid soenguid, käsitöötöötoas õpetati pärlitest käe- või kaelakee
tegemist. Igaüks sai kee endale mälestuseks
ka koju kaasa. Lisaks oli võimalik osaleda
töötubades, mille teemaks oli suhtlemine,
riskikäitumine või muu huvitav ja kasulik.
Selle laagri läbiviimise eest võlgneme tänu
maakonna terviseedendamise spetsialistile
Olga Boitsovale.
Laagrid pakkusid noortele võimaluse
õppida eluks vajalikke uusi oskusi ja ka
uusi mõtteviise läbi rõõmu ja huvitavate
tegeluste.
Lea Metsis
TORE-juhendaja

RAAMATUKOGU ANNAB TEADA. Raamatukogus on pidevalt väljas
raamatunäitused uudiskirjandusest, mitmesugused isiku- ja teemanäitused. Lastel on võimalik
raamatukogu lugemissaalis kasutada internetti, mängida lauamänge, lugeda ajakirju. Otsida
materjale referaadi jaoks (ka arvuti abiga ), uurida aime- ja tarkuseraamatuid. Nooremale
koolieale ja kodustele lastele korraldame endiselt igal kuul teisel teisipäeval Jututoa, kus
lapsed saavad kuulata erinevaid lugusid, joonistada ja meisterdada. Lasteaialastele ja
õpilastele korraldame tutvumiskäike raamatukogusse ning viime läbi raamatukogutunde.
Raamatukogutunni läbiviimiseks on vaja kokku leppida ajas ja teema osas telefoni teel: +32
21 824. Uudiseks on, et raamatukogud võivad vabalt koju laenutada ka helisalvestisi (mille
ilmumisest on möödunud neli kuud). 01. septembrist on raamatukogus ID-kaardi omanikel
võimalik registreerida lugejaks, kasutades edaspidi kaarti lugejapiletina. Teavikute tagastamise
tähtaega saab pikendada e-posti teel raamatukogu@kunda.ee.
Raamatukogu palub kõiki 2008. aastal Kunda linnas sündinud beebide vanemaid,
kes 02. juunil 2008 ei saanud osaleda üritusel “Minu esimene raamat”, tulla oma lapse
raamatule järgi Kunda linna raamatukogusse.
22. septembril kell 16.00 kutsub Kunda linnaraamatukogu kokku lapsi, kes osalesid suvel
“Suurel raamatute lugemise võistlusel”. Teeme kokkuvõtteid ja autasustame võitjaid – kõige
tublimaid lugejaid. Leili Eiskop, raamatukogu juhataja
Taidlus on mõnus ajaviide.

Möödunud aasta novembris esinesid klubiringid
Põrandaalused ja Lobisejad Viljandi klubi Ajaratas. Kohtusime seal Eha Pottiga, kes elab
Põlvas. Ta kutsus meid esinema Põlvamaale. Ja sellest kutsest alguse saanud idee saigi
juulikuus teoks. Proua Pott on väga energiline, lahke ja südamlik inimene. Meie vastuvõtmiseks
oli ta väga hästi kõik ettevalmistanud.
Külastasime maitse- ja ravimtaimede kasvatustalu, kartongpakendi valmistamise asutust.
Käisime kalmistul, kuhu oli maetud setu laulik Anna Vabarna, asetasime sinna lilli ja
süütasime küünlad. Nägime paika, kus valitakse Setumaa kuningas ja saime teada, kuidas
seda tseremooniat läbi viiakse. Külastasime Setu talumuuseumi ja maitsesime setude toite.
Viibisime imeilusas Räpina pargis. Huvitav oli ka Maanteemuuseum.
Esinesime ja ka ööbisime Värska sanatooriumis, kus sai nautida ka veeprotseduure. Teisel
päeval esinesime Mooste lina- ja käsitöö rahvarohkel laadal. Nägime ka kaunist kiudlina- ja
kanepipõldu. Oleme südamest tänulikud põlvalasele Eha Pottile, kes oli tõeline giid.
Oleme sel aastal esinenud veel Aravetes, Väätsas, Läsnas, Paides, Kunda külas, Varangu
pargis ja mitmel Kunda linna üritusel.
Täname kõiki Kunda klubi isetegevuslasi, kes osalevad taidluses, sest ilusad ja rõõmsad
esinemised ning vastuvõtud on tasuks tehtud töö ja õppimise eest. Samuti tänu juhtkonnale,
kes on võimaldanud meile ringreise.
Hea kundalane, kui Sul on vähegi tahtmist, siis osale klubi taidlusringides! Karin Mets

16. juunist töötab linnavalitsuses väärteomenetleja Krista Engelbrecht.
Krista Engelbrecht lõpetas selle aasta 19. juunil Sisekaitseakadeemia halduskorralduse
rakenduskõrghariduse õppekava haldusametniku erialal, õppekavajärgne spetsialiseerumisega
haldusjuristiks. Väärteomenetleja töökohusteks on seaduste, vastuvõetud eeskirjade ja lepingute
täitmise üle järelevalvamine ja nende rikkumistel väärtegude menetlemine. Väärteomenetleja
esmaseks ülesandeks on kontakti leidmine ning erinevate koostöövõimaluste otsimine räämas
ja korrast ära kruntide ja majade omanikega, et nendega koostöös linnapilti korrastada. Krista
Engelbrechti sõnul on tema töö põhimõtteks rahulik koostöö ja probleemide puhul erinevate
võimaluste ja lahenduste aktiivne otsimine, mitte ähvardamine ja karistamine. Seetõttu ootab ta
ka linnakodanikelt, maja- ja krundiomanikelt mõistvat suhtumist ja head koostööd. MK

Kunda ÜG 58. lennu lõpetajad

jätkavad õpinguid Tartu Ülikoolis, Tallinna
Ülikoolis, Eesti Maaülikoolis, Mainori Kõrgkoolis, Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, Tallinna
Majanduskoolis, Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse
Erakoolis, Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis. Valitud erialad on riigiteadused, õigusteadus,
pangandus, projektijuhtimine, majandusarvestus ja finantsjuhtimine, IT süsteemide arendus,
ehitus, reisikorraldus, optometrist. Osa õpilasi on asunud tööle gümnaasiumis omandatud
klienditeenindaja erialal. Tiiu Jalakas

30. augustil süüdati Kunda rannas muinastuli,

1. septembril korraldas Lääne-Viru maavalitsus koostöös Kunda linna klubiga Kunda rannas maakondliku noortepäeva, mis kandis
nimetust “Suur suvelõpu FUN”. Üritus algas maavanema ja Kunda linnapea tervitusega. Pidulikult allkirjastati maavalitsuse ning maakonna
noortekogu vaheline koostööleping. Esinesid noortebändid, peaesinejaks oli noorte lemmik HU? Toimusid demonstratsioonesinemised
spordiklubilt Palermo, esinesid trikiratturid ja teised ekstreemsportlased ning erinevad huvialaharrastajad. Avatud olid infoboksid ja kõigi
osalejate vahel toimus kingituste loosimine. Pildil hip-hopi näidistreening. Noori juhendab Joel Juht JJ-Street Dance Company-st. MK

Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri Fond annab teada
Sihtasutus Eesti Rahvuskultuuri
Fond võtab kuni 15. oktoobrini vastu
taotlusi 2009. aasta stipendiumideks ja
kultuuriprojektide finantseerimiseks.
Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri
Fond stipendiume ja toetusi 2009.
aastaks jagatakse üldfondist ja 113-

st Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri
Fond allfondist.
Esimest korda
jagatakse sel aastal stipendiume ja
toetusi 5-st allfondist: Anting-Peetsi
fondist, Erkki-Sven Tüüri fondist,
Gunda ja Heinrich Kanguri fondist,

suursaadik Riivo Sinijärve fondist,
Zonta fondist. Täpsemat infot,
allfondide nimekirja ning taotluse
ankeedid leiate Sihtasutuse Eesti
Rahvuskultuuri Fond koduleheküljel
www.erkf.ee.

et osaleda Läänemere-äärsete
riikide ühises muinastulede öö tähistamise ilusas traditsioonis. Augusti lõpu muinastulede
öö on vana Skandinaavia traditsioon, mille kohaselt süüdatakse rannaäärsetel aladel tuled
suvehooaja lõpu tähistamiseks. Traditsiooni hakkas elustama Soome, kui 1992. aastal süüdati
taas esimest korda muinastuled. Tava on liikunud üle Botnia lahe Ahvenamaa kaudu Rootsi.
Lõkkeid süüdatakse ka Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taani randades ning Eestis. Kunda
rannas särasid küünlad rannaliival ja uhke lõke tuleplatsil. Kajaka kohviku kõrval asuval
kaminaplatsil toimus romantiline suvelõpukontsert, esinesid Kelli Pärnaste ja Tiit Korsar. MK

Lääne-Viru maavalitsus toetab Kunda noortemaja tegevust.

Sel aastal
on avatud noortekeskuste poolt esitatud projektidele jagatud toetusi kahel korral – mais ja
augustis. Augustis lõppenud konkursile laekus 14 projekti, neist kaheteistkümnele eraldati
toetust kas kogu taotletud summa ulatuses või toetati projekti osaliselt. Kokku toetati projekte
summas 124 979 krooni. Kunda noortemaja projekti “Kunst, Kunda ja noored” toetati
täismahus 32 340 krooniga. MK

Kunda linnavalitsus võttis vastu otsuse 10 000-kroonise toetuse
eraldamiseks reservfondist, et Eesti Pundase Risti kaudu Gruusiat toetada. Abi läheb
eelkõige tsiviilelanikkonnast põgenikele. Peamiselt on kohapeal puudu esmaabivahenditest,
toiduainetest ning hügieenivahenditest. MK
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SUVEMEENUTUS. Sõbralaat 2008
Sõbralaat toimus 12.−13. juulil 2008 Kunda rannas.

Laupäeva, 12. juuli 2008 hommikul kõlas Kunda linnas hommikumuusika. Aeg oli ärgata
ning koguneda Konsumi kaupluse juurde, et kõik koos sõbralikus rongkäigus Sõbralaadale
marssida. Rongkäigust võtsid osa Kunda linna sõpruslinnade delegatsioonid, soome sõbradlaadakorraldajad, Soome saarte esindused, tantsijad-lauljad ja käsitöölised, samuti Kunda linna
sõpruslaeva meeskond, Kunda linna esindus, sõbralaada korraldajad ning isetegevuslased ja
korstnapühkijate koja delegatsioon. Samal ajal käis vilgas ettevalmistustegevus laadaplatsil. Kunda sadam avas väravad huvilistele ning külalised said, vaatamata vihmasajule, sadamakail promeneerida. Kai äärde oli end rahvale
Saabusid talunikud ja käsitöömüüjad, toitlustajad seadsid potid-pannid ja kohvikannud tulele. uudistamiseks seadnud ka uhke purjelaev Vivan Soomest, mille meeskond korraldas Sõbralaada auks ka võimsa suurtükipaugu.
Laadaplats sai piduliku ilme.

Kell kümme hakkas kauplemine pihta. Pakuti palju
erinevaid käsitöid, värsket leiba ja rosinatega safrankollast
laadasaia, mett ja maasikaid, suitsukala ja –liha, põnevat
keraamikat ja pottsepatöid, korve ja muid punutisi,
ilutaimi ja tekstiile ning palju-palju muud huvitavat,
omanäolist ja ilusat ning maitsvat.

Sõbralaada lipp heisati rannas. Kohal oli ka Soome
suursaadik Eestis Jaakko Kalela. Esinemisprogrammid
käisid nii pea- kui ka vabalaval. Esinesid head naabrid
Viru-Nigulast, sõbrad Soomest, Poolast, Ungarist,
Rootsist ja Setumaalt, samuti astusid üles Kunda
tantsijad-lauljad ning slaavi ühendused. Õhtupimeduses
toimus simman ansambliga Apelsin. Vihmale vaatamata
oli laadaplats pidulisi täis, kes vihmasajus rõõmsalt
tantsisid ning suveõhtust rõõmu tundsid. Sõnum Kunda
rannas Sõbralaadal toimuvast levis üle maa. Hetkeks
laadaplatsilt koju kuivadele riietele järgi sõites, kuulsime
SKY Plussist laadafännide üleskutset “Tulge Kundasse,
siin on vägevalt vahva!”

Sadamakail toimus traditsiooniline kaubavahetamine. Eestlased andsid soome sõpradele üle vilja- ja kartulikotid, soomlased vastu koorekala ja soolasilku – nii nagu vanasti. Rüübati
norri ning rõõmustati taaskohtumise üle.
Pühapäev oli Sõbralaada lastepäev. Esinesid Kunda
linna ja Viru-Nigula valla lapsed. Oma oskusi
demonstreerisid sPORTKUNDA jõutõstjad. Rannaliival
pidasid jalgpallilahingu korstnapühkijad ja Kunda linna
esindus. Toimus võrkpalli paaristurniir. Tegevus toimus
käsitööõpikojas ja lasteväljakul. Avatud oli Estonian
Cell-i lastetelk, kus õpiti paberit tegema ning möllati
koos Saabastega Kassiga. Toimusid ekskursioonid tselluloositehasesse ning joonistusvõistlus. Kunda ja Gdõnja
esindajad uuendasid linnadevahelise sõpruslepingu
uuendamine.

Päeva jooksul toimus petangivõistlus, tegevus käsitööõpikojas ja lasteväljakul ning jõukatsumised. Päeva juhtisid Kunda
huviteatri näitlejad Kaido Veski ja Tauno Küngas. Nende poiste olekust oli tunda keskendumist ja pühendumist Sõbralaada
olemusse kõige paremas ja sügavamas mõttes. Mahu rannas toimus sõbrapäev. Mõlemal päeval pakkusid Kunda linna
memmed laadaplatsil silku-leiba ja norri – kuuma magusat kohvi väikese piiritusega.

MEIE KODU
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SÕBRALAADA RÄIMEMEISTRID 2008
Esmakordselt toimus Sõbralaadal räimeküpsetamise konkurss.
Konkursist
võttis
osa
seitse
võistkonda
(paremusjärjestuses):
1. Peakokkade meeskond (86 punkti 90-st);
2. Sõpruslaeva Tasuja meeskond (73 punkti);
3. Rakvere linnuse räimemeistrid (72 punkti);
4. Piisonifarmi naiskond (69 punkti);
5. Slaavi ühingu Läte võistkond (57 punkti);
6. Virumaa rannakalurid (55 punkti);
7. Korstnapühkijate koja meeskond (41 punkti).
Žüriisse kuulus ajakirja Baltic Guide peatoimetaja,
sõpruslaeva Tasuja esindaja, korstnapühkijate koja liige,
kaks soome sõpra Seiskarilt ning Kunda linnavolikogu

esimees. Räimede küpsetamiseks koos ettevalmistusajaga
oli antud 1,5 tundi. Sõbralaada räimemeistri 2008 tiitli
võitis peakokkade võistkond, kuhu kuulusid Tõnis Neigla
ja Koit Uustalu (alljärgneval fotol koos Kunda linna klubi
juhataja ning Sõbralaada korraldaja Maiu Küngasega).
Räimekonkursil valmistatud roogade retseptid
lähevad avalikustamisele ning jäädvustatakse koos
fotodega raamatusse “Piknik Kundas”. Võiduroog −
Barbque räimed, tumeda rukkileiva vormi, õrnsuitsu
tomati confi, spargli ja tsitrus-võikastmega − lisatakse
Baronsi hotelli restorani (Tallinnas Suur-Karja 7/VäikeKarja 2) menüüsse ning kõigil huvilistel on võimalik seda
maitsma minna.

Võiduroog − Barbque räimed, tumeda rukkileiva vormi, õrnsuitsu tomati confi, spargli ja tsitrus-võikastmega
(serveerituna paeplaadil), mida on huvilistel peagi võimalik Baronsi hotelli restorani maitsma minna :-)

SÕBRALAADA PETANGITURNIIR

Sadamahoones oli eksponeeritud soome ja eesti laste ühine kunstinäitus “Minu kõige suurem sõber”. Joonistused
valmisid kevadel välja kuulutatud maakondliku joonistusvõistluse raames. Lisaks korraldas Kunda linna noortemaja
kevadvaheajal joonistamispäeva, mille raames toimus joonistamise lühikursus ning joonistusvõistluse esimene etapp.
Teine etapp korraldati Kunda linna lastele ja noortele pühendatud Päikesenädala raames. Soome-poolsed partnerid
korraldasid samalaadse võistluse Soomes. Sama näitus on nüüdseks üles seatud Kunda linna klubisse ning on
huvilistele septembrikuu jooksul veel avatud.

Sõbralaadal olid külas ka “korstnatega linna” kõige suuremad sõbrad – korstnapühkijad. Eesti korstnapühkijate koda
korraldas Kundas korstnapühkijate kokkutuleku “Kuldne nööp”. Korstnapühkijad tõid sõbralaadale oma kuldsete
nööpide ja muheda meelega palju-palju rõõmu ja elevust ning väga head tuju. Korstnapühkijad andsid Sõbralaadale
oma tegelaste olemasolekuga laadaplatsil ja rahva seas, nööbimeisterdamisega ning infotundidega päästeameti telgis
uue näo. Korstnapühkijate ja Kunda linna võistkonna vaheline jalgpallimatš oli vahva ja sõbralikult tasavägine.
Pealtvaatajatel oli mängu põnev ja lõbus jälgida ning Jaak Jalaka kommentaare ruuporist kuulata.

Peoplatsil oli avatud näitus sõbrakaubanduse ajaloost, tsemendimuuseumis aga fotonäitus 21. sajandi sõbralaadast.

Nagu Kundas tavaks sadas ka seekord petangivõistluste
ajal vihma. 12. juulil toimunud Sõbralaada turniir kujunes
naabrite sõbralikuks mõõduvõtuks, kus osalejateks viis 3liikmelist võistkonnad Lääne- ja Ida-Virumaalt. Osalejate
nappi arvu saab seletada objektiivsete põhjustega – Eesti
veteranid mängisid samal ajal Narvas suvemängudel (17
triot) ja eliitmängijad eelistasid traditsioonilist Extreme
Petanque üritust Tallinnas. Soome petankerid olid aga
seotud oma maa meistrivõistlustega.
Viietunnise võistluse kaksikvõit läks Ida-Virumaale,
esikoha saavutanud trio mängijad on hetkel Eesti MM-

katsevõistluste liidriteks, nii oli hea võimalus tippudega
kodus mõõtu võtta.
Tulemused: 1. IDA-VIRUMAA (Ivar Viljaste,
Tanel Vähk, Hugo Müüdla); 2. IDA-VIRUMAA (Hillar
Neiland, Juhan Neiland, Enno Konsa); 3. LÄÄNEVIRUMAA (Anu Päri, Heili Vasser, Vello Vasser)
4. ÜHENDATUD VIRUMAA (Matti Vinni, Andres
Veski, Andres Viisitamm); 5. KUNDA (Krista Leppik,
Uno Leppik, Tõnis Uustalu). Toetajad: Kunda linn,
Kunda sadam, Lääne-Viru maavalitsus
Vello Vasser

Sõbralaada pidulikul lõpetamisel anti teate- ehk korralduspulk koos Sõbralaada lipuga
üle Hamina linnale. JÄRGMINE SÕBRALAAT TOIMUB AASTAL 2010 HAMINAS.
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Pekka Linnainen, Riho Onkel, Margus Jaago,
Voldemar Gorjatšev, Mari Jurtom, Toomas
Jurtom, Maimu Türkel, Silja Villems, Vello
Vasser, Õie Küngas, Tiiu Raju, Milvi Täpp,
Aadu Nurmsalu, Katrin Viilver, Janar Vellak,
Aare ja Maret Roots, Timo ja Margo Korv,
Kunda õpilasmaleva lapsed, Viru-Nigula
vald, Siberi Puidutöökoda, Kunda linna
memmede tantsurühm, Kunda huviteater ja
paljud teised head sõbrad. SUUR AITÄH

ABILISTELE-TOETAJATELE!!

SÕBRALAADA TÄNUNURK
Sõbralaata toetas Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus,
Kunda
sadam,
AS
Kunda Nordic Tsement, Lääne-Viru
Omavalitsuste Liit, Eesti Kultuurkapital,
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa
ekspertgrupp, ABB Eesti AS, Voglers
Eesti OÜ, AS Estonian Cell, AS Aeroc,
AS Fortum Termest, AS Võhu Vein,
OÜ Liliina, The Baltic Guide, KesKus,

LÜHIDALT
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KORVPALL. Suvelaagrid Tuksis ja Haanjas
Tänavused korvpalli suvelaagrid olid
looduskaunites paikades. Minipallurid
olid 8 päeva Noarootsi poolsaarel Tuksi
spordibaasis ja suuremad kaks 10päevast vahetust Kurgjärvel. Loodame,
et puhkus vaheldumisi spordiga annab
hea impulsi uueks hooajaks.
Tänavakorvpallis
medaleid
ka
Kundasse.
Tänavused
Eesti
meistrivõistlused tänavakorvpallis olid 6etapilised ning kestsid mai lõpust augusti
keskele. U-18 klassis tuli sPORTKUNDA
meeskond teiseks. Hõbedase autasu said
Siim Jalakas, Kristjan Hiire, Janari Taar
ja Andres Mill. Suve jooksul käisid
etappidel ka Silver Ramul, Karel Osila
ja Martin Rootare. Võideti Rakvere
etapp, teiseks jäädi Haaberstis, Pärnus
ja Ülemistel, kolmandaks Paides. Vaid
Tartu etapil ei saadud veerandfinaalist
kaugemale. Mõlemal Tallinna etapil sai
finaalis otsustavaks Rain Veidemani
tegutsemine, kes seekord mängis teises
võistkonnas. Tema oli ka see, kes
meistritiitli saamist otsustanud mängus

lisaajal vabaviskega klubikaaslaste vastu
mängu ära tegi.
Rahvusvaheline turniir Kandavas.
RSK sPORTKUNDA PA-vanuseklassi
noormehed käisid suvise koolivaheaja lõppu
veetmas Lätis. Kandava klubi korraldas
rahvusvahelise turniiri, kus lisaks lätlastele ja
eestlastele osalesid ka venelased, leedulased
ja hispaanlased. Esimeseks vastaseks sattus
meile hilisem turniirivõitja Peterburi Spartak.
Juba kohale sõites olime mängijatega kokku
leppinud, et platsile saavad kõik ning
võimalusel püüan otsustavad mänguminutid
jätta nendele, kes seni vähem liidrirollis
olnud. Sellega on seletatav ka suur
kõikumine veerandaegadel. Kaotanud kaks
esimest mängu, suutsime suruda ennast
võidulainele ja tänu selle saime parimaks
Eesti meeskonnaks turniiril, mis kokkuvõttes
tähendas viiendat kohta.
TULEMUSED
25.08.08 sPORTKUNDA vs Keila KK 58:41
(17:6, 15:18, 15:8, 11:9)
24.08.08 sPORTKUNDA vs Barcelona 63:
54 (16:17, 23:11, 10:15, 14:11)

VÕRKPALLISUVI

Pildil on siseminister Jüri Pihl, riigikogu liige näitleja Indrek Saar, Raivo Küüt - Politseameti
peadirektor, Ailar Holzmann Ida-Eesti Päästekeskuse direktor ja teised päästetöötajad. Siseminister
tutvus Kunda komandoga ja vestles päästjatega. Teemaks oli päästeteenistuse reformimine ja
päästeteenistuse tulevik.
28. juunil 2008 toimusid Kunda jetipargis võistlused Kunda Jett 2008. Tegemist oli EMV II etapiga
jettide rajasõidus. Sõideti punaste ja valgete poidega tähistatud rajal, mis on igasuviselt jetipargis
kasutusel olnud ja mida täiustatakse vastavalt võistlusmäärustikule.
NOORTEMAJA RENOVEERIMISPLAANIDEST. Kunda linna nooremaja renoveerimise
eelprojekt lülitati avatud noortekeskuste, teavitamis- ja nõustamiskeskuste ning huvikoolide
kaasajastamise investeeringute riiklikku kavva, mis annab õiguse esitada struktuuritoetuse
lõpptaotluse sihtasutusele Innove. Valitsus kinnitas 19. juuni 2008 istungil noorsootöö
investeeringute kava aastateks 2008−2015. Noorsootöö infrastruktuuri arendamiseks on ette nähtud
316 miljonit krooni Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastamisel. Avatud noortekeskuste,
huvikoolide ning teavitamis- ja nõustamiskeskuste ehitamise või renoveerimise kavva lülitati 47
erinevat objekti Eesti erinevatest paikadest. Projektidega on võimalik toetust saada noorsootööks
kasutatavate ruumide ja hoonete projekteerimiseks, renoveerimiseks, ehitamiseks ning hoonete
ümbruse korrastamiseks, lisaks noorsootööd toetavate tehniliste vahendite hankimiseks.
Kunda noortemaja renoveerimise eelprojekti kogumaht on üle 2 miljoni krooni, mille eest
plaanitakse renoveerida noortemaja hoone katus, remontida seni kasutuses mitteolevad ruumid,
parendada elektrisüsteem ja paigaldada valgustid. Samuti on plaanis ehitada välja duširuum
ning korrastada välisfassaad, paigaldada kaldteed hoone sissekäikudele, paigaldada tuletõrje- ja
valvesignalisatsioon ning soetada tegevusi toetavat inventari.
Heakorrastatavad noortemaja ruumid ja ümbritsev territoorium tagavad noortele paremad ja
kaasaegsed tingimused erinevate tegevustega tegelemiseks. Hoone seni kasutamata osa kasutusele
võtmine aitab kaasa suurema hulga noorte kaasatuse noorsootöö tegevustesse ning võimaldab
mitmekesistada tegevusvaldkondi. MK
Osalesin Lastekaitse Liidu poolt korraldatud suvekoolis Remnikul 15.08 kuni 17.08.2008, mille
deviisiks oli MEIE. Tänan Kunda Linnavalitsust koolitustasu maksmise eest!
Eva Luht Lasteaed Kelluke õpetaja

Kunda linna tublid võrkpallitüdrukud on ka sel suvel väga hästi
esinenud. Suve alguses toimus
suur rahvusvaheline turniir Power
Cup Savonlinnas. B kl-ga tulime
kuuendaks. Tulemust hindan väga

heaks, sest kümned võistkonnad jäid meist
tahapoole.
Rannavõrkpalli Eesti karikavõistluste
esimesel etapil tulid Renna ja Lenne
(pildil) B klassis kindlalt võitjaks.
Järgmisel kahel etapil ei saanud nad aga

Kunda linna esindus saavutas Linnade liidu suvepäevadel - Rakvere linna poolt korraldatud
Kreisimängudel teise koha Keila linna järel. MK
K-Rautakesko ehituspoodide inimesed koristasid 9. augustil Kunda Hiiemäge. Ettevõte pidas
Lammasmäel suvepäevi, mille raames tegid nad ka ettepaneku, et midagi Kunda linnas kasulikku
ära teha. Nii koristatigi Hiiemäe-tagust prügihunnikut, lisaks koristasid suvepäevalised ka Kunda
jõe silla juures. MK
20. septembril kell 10.00 Kunda staadionil Viru-Nigula ja Kunda ühine spordipäev
Spordikompleks annab teada. Seoses ujula ehitamisega võivad tekkida spordikompleksi
lahtiolekuajal ebamugavused (Nt tolmu tuleb palju, kaob ära elektrivool või soe vesi jms).
Täiendavat infot saab administraatori käes. Palume spordikompleksi külastajatelt mõistmist ja
kannatlikkust!

Türil juulikuus toimunud Eesti väikelinnade 39. suvemängudel saavutasid Kunda linna sportlased
6. koha. Naiste võrkpallis saavutati 2. koht ning meeste võrkpallis 3. koht. Orienteerumises, samuti
jalgrattakrossis jäädi 7. kohale, kergejõustikus oldi üldarvestuses 11. kohal. Linnajuhid saavutasid
30 punktiga 9. koha. Kokku osales mängudel 16 väikelinna (esikolmik: Türi, Elva, Kärdla). MK

töökohustuste tõttu esineda ja seega jäi
ka üldkarikas saamata. Tüdrukud osalesid
Eesti B kl meistrivõistlustel ja seal tulid
kuni võidud finaalini libedalt. Närvilises
finaalmängus läkski esimene geim PärnuViljandi ühispaarile, aga edasine võitlus
tõi 2:1 võidu ja meistritiitli.
Renna ja Lenne said ka maakonna
naiste rannavõrkpalli meistritiitli ja
maakonna noorte B ja A kl meistritiitli.
Noorte võistlustel A klassis osalesid ka
Aive ja Railis, kes saavutasid kolmanda
koha, B klassis said neljanda koha Serli
ja Kairi, C klassis teise koha Veronika ja
Kristin, kolmanda koha Jaanika ja Jane,
D klassis teise koha Johanna, Greete ja
Greeta.
Rannavõrkpalli Eesti karikavõistluste
kahel etapil osales ka Jaanika Veldre
võrukast paarilisega. Etappidel saavutati
esimene ja neljas koht. Rohkematel
etappidel,
samuti
meistrivõistlustel
Jaanika osaleda ei saanud, sest osales
Eesti C kl koondise ettevalmistus laagrites
koondisega, kus valiti välja parimad,
kes sõidavad Moskvasse EEVZA
rahvusvahelisele turniirile. Jaanika näitas
end parimast küljest ning pääses koondise
põhikuuikusse.
Renna, Lenne, Jaanika, Railis, Serli,
Aina, Evely ja Küllike kaitsesid juulis
Türil väikelinnade suvespartakiaadil
Kunda linna au. Esikohaheitluses jäime
siiski alla Keilale 1:2. Samal turniiril olid
tublid ka Kunda mehed, kes üle mitme
aasta jälle võistkonna kokku panid ning
kolmandale kohale tulid.
Kundat esindasid maakonna linnade ja
valdade mängudel rannavõrkpallis Railis
ja Sirli, saavutade kolmanda koha (millega
tüdrukud ise küll sugugi rahul polnud).
Küllike Koha
Võrkpallitreener

MALEVASUVI 2008 KUNDA LINNAS

18. juunil 2008 asutasid Lääne-Viru ja Ida-Viru maakonna esindajad Viru-Nigula pastoraadis ühise
kultuuriseltsi – MTÜ Virumaa Kultuuriinstituudi. Mõtte luua kahe maakonna ühine kultuuriselts
ütles välja möödunud emakeelepäeval Viru Regi üleandmisel Tartus Eesti kirjandusmuuseumile
pr Ingrid Rüütel. MK

Narvas juulikuus toimunud ESVL sportmängudel osalesid kergejõustikus ka Kunda sportlased:
ÜLO VASAR (vanuseklassis M80) saavutas järgmised tulemused: Kuul 6,20 m (II koht); ketas
– 17,65 m (I koht); oda – 13,15 m (II koht), paigalt kaugushüpe – 1,33 m (I koht). VLADIMIR AIT
(vanuseklassis M60) saavutas 1500 m jooksus tulemusega 5,57 min II koha, 60 m jooksus ajaga
9,30 sek 6. Koha. HELDUR LAHNE (vanuseklassis M50) saavutas kettaheites tulemusega 39,89
m II koha, kuulitõukes 11,06 meetriga 8. koha.

24.08.08 sPORTKUNDA vs T.Soku KK 63:
56 (14:14, 16:9, 11:8, 22:25)
23.08.08 sPORTKUNDA vs Marijampole
59:62 (14:21, 18:10, 18:13, 9:18)
23.08.08 sPORTKUNDA vs Peterburi
Spartak 52:67 (8:14, 23:18, 14:19, 7:16)
Mini New Generation Cup Rakveres.
RSK sPORTKUNDA PB2-vanuseklassi
poisid mängisid rahvusvahelist turniiri
kodule lähemal. Meie kohtumised toimusid
Kadrinas ja Vinnis. Ka siin oli olulisim
kõikidele mänguaja andmine. Lõpetasime
5. kohal.
TULEMUSED
30.08.08 sPORTKUNDA vs Jurmala 75:66
(21:7, 23:21, 7:18, 24:20)
29.08.08 sPORTKUNDA vs Korikobrat 53:
63 (12:15, 22:10, 11:22, 8:16)
29.08.08 sPORTKUNDA vs Cesis 41:76 (9:
14, 13:15, 7:25, 12:22)
28.08.08 sPORTKUNDA vs Livanu BJSS
61:55 (18:12, 13:16, 10:12, 20:15)
28.0.08 sPORTKUNDA vs Salva Tartu 68:
40 (26:16, 15:12, 13:11, 14:11)
Jaak Jalakas
Korvpallitreener

Kunda linna malevlastel oli taas
tegude- ja töö- ning lustirohke suvi.
Malevlased
koristasid
ära
“Teeme ära” prügihunniku Toolse
teeristis, tegid tööd lasteaia hoovis ja
staadionil, osalesid linna suveürituste

ettevalmistustöödes,
sh
2008.
aasta
suurürituse - Sõbralaada korraldamisel
ning tegid palju muud kasulikku. Tänu
malevlastele said linna bussipetused ja
infotulbad uue ja rõõmsa värvi. Malevasuvel
käib töö ja lõbu koos. Töötegemisele lisaks

jõuti ka puhata ja mängida - markeritega
pasteerida, paduvihmas möllata, sportida ja
lustida.
24.
juulil
toimus
Väike-Maarjas
maakondlik
malevakokkutulek.
Kunda
malevlased esinesid väga hästi ja jäid
Tamsalu rühmaga jagama esikohta. Kuna
Kunda tegeles eelmisel aastal maakondliku
kokkutuleku korraldamisega, siis järgmise
aasta kokkutuleku korraldamise au jäi
Tamsalule. Võidukasse rühma kuulusid:
Marelle Laever, Õnneliis Salus, Edith
Taalkis, Jevgenia Tsvetkova, Marielle
Korostik, Eduard Lehmus, Heiko Piirmets,
Sten Uueni.
Vabariiklik EÕM 2008 kokkutulek
toimus
12.−14.
augustil
Pilistveres
Viljandimaal. Kokku tuli üle 800 malevlase
üle Eesti ja kolme päeva jooksul võistlesid
rühmad rühmalaulu, lipu, etluskava,
võrkpalli, mudamaadluse, köieveo ja
teatevõistluse parimate väljaselgitamisel.
Päikest nägime ainult avamisel ja viimasel
päeval lõpetamisel. Kogu vahepealne aeg
möödus vihmas ja mudas ning oli parajaks
katsumuseks, aga malevlane on ju tubli ja ei
nurise :-) Kunda maleva tublisse võistkonda
kuulusid Gerda Penjam, Marielle Korostik,
Aleksandra Suslova, Marelle Laever,
Jevgenia Tsvetkova, Erik Osko, Urmas
Larin, Sten Uueni ja Aimur Takk.
Helen Jagant, noortejuht
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VIRU-NIGULA JA KUNDA
ÜHENDAMISELE PÜHENDATUD SPORDIPÄEV
20. september 2008 KUNDA LINNA STAADIONIL
VÕISTLUSALAD:
60 m (naised); 100 m (mehed); 800 m (naised);
1500 m (mehed); kaugushüpe; kuulitõuge; odavise;
kettaheide; petank; korvpalli vabavisked. Registreerimine
kell 09.00
VÕISTLUSTE ALGUS kell 10.00
Osavõtumaks 20 kr
KÕIKIDE ALADE PARIMAD TULEMUSED
PANNAKSE KIRJA KUNDA STAADIONI
REKORDINA. REKORDITABELIT ON VÕIMALIK
NÄHA KUNDA SPORDIKOMPLEKSIS.
KUNDA NOORTEMAJA
KUULUTAB VÄLJA FOTOKONKURSI
NOORTE SUVI 2008
KÕIK ERILISED HETKED,
MIS JÄÄVAD MEENUTAMA
MÖÖDUNUD SUVE,
VÄÄRIVAD NÄITAMIST KA SINU SÕPRADELE!
FOTO OMA NIME JA PEALKIRJAGA SAADA
AADRESSIL
noortemaja@kunda.ee
ESITAMISE TÄHTAEG ON
17. OKTOOBER 2008
PARIMATE FOTODE AUTOREID
AUTASUSTATAKSE !
FOTONÄITUS AVATAKSE NOORTEMAJAS!
info tel 32 21 666 või 51 75 275

Eesti Energia korraldab elektritöid
kodu- ja äriklientidele
Kui varasemalt tegi Eesti Energia
elektritöid vaid oma vastutusalasse
kuuluvas elektrivõrgus, siis alates
eelmise aasta novembrist pakub
energiafirma
oma
klientidele
terviklikku sise- ja väliselektritööde
teenust. Uuteks teenusteks on
elektripaigaldise
projekteerimine,
ehitamine, ümberehitamine ning
elektripaigaldise tehniline kontroll.
Elektritööde teenuseid pakub
Eesti Energia ühtviisi nii kodu- kui
äriklientidele. Ettevõtte Virumaa
piirkonna juhtivkonsultandi Hannes
Leuska sõnul korraldatakse kõiki
elektriga seotud töid, esialgu vaid
mitte avariitöid.
“Otsustasime
elektritööde
teenusega turule tulla, sest selle
vastu on olnud klientide pidev huvi.
Kliendil on mugav, kui ta saab kõik
elektriga seotud teenused ühest kohast
tellida; lisaks on meil kogu Virumaa
piirkonda kattev teenindusvõrk,”
räägib ta. “Enamasti ei ole kliendid
elektriala inimesed, mistõttu meie
abiga leitakse elektriettevõtetega
lihtsamini ühine keel.”
“Aasta
jooksul
plaanime
elektritööde
teenuseid
Virumaa
piirkonnas pakkuda vähemalt 120
kodu- ja ärikliendile, kuid tegelik

projektide arv sõltub nii nõudlusest
kui ka projektide keerukusest,” nendib
Leuska. “Lisaks on kavas laiendada
teenust lähitulevikus nõrkvooluga
seotud töödele, mille alla kuuluvad
arvuti- ja televõrgud, tulekahju- ja
valvesignalisatsioonid. Paari kuu
pärast hakkame rentima ehitusaegseid
elektrikilpe ajutiste võrguühenduste
kasutajatele.”
Elektritöid saab klient tellida
esitades tellimuse oma piirkonna
kliendihaldur Rein Raidile, külastades
kohalikku
klienditeenindusbürood
või vormistades taotluse Elektritööde
kodulehel www.elektritood.com.
Et lihtsustada pakkumise tegemist,
tuleks kliendil kohe esitada ka
võimalikult
palju
lisamaterjale,
näiteks objekti projekt või majaplaan.
Vajadusel täpsustab Eesti Energia
projektijuht tellimuse ja meie poolt
valitakse välja kliendi jaoks parim
hinnapakkumine. Lõpliku otsuse
hinnapakkumise
sobivuse
osas
langetab klient, misjärel sõlmitakse
töövõtuleping.
Pärast
lepingu
sõlmimist juhib Eesti Energia
projekti kulgu, suhtleb ise tööde
teostajaga ning vastutab tööde
kvaliteetse ja õigeaegse lõpetamise
eest. Eesti Energia annab tehtud tööle
kaheaastase garantii.

Mälestame

Vahel öö liiga vara tuleb
Keset heledat suveilma
Keegi hommikul silmad suleb …

MARIKA KAUNISSAART

Meie südamlik kaastunne Lehte,
Inga, Volli, Kaspar ja Taavi,

ja avaldame kaastunnet omastele.

armsa
MARIKA KAUNISSAARE

Kunda keskkooli 29. lennu 11. B
klass ja klassijuhataja

kaotuse puhul.
Maie, Maire, Pärja, Virve, Tiina

Ajakiri Akadeemiake ootab õpilaste artikleid
1. oktoobriks 2008 aadressil: SA Akadeemiake, Vaksali 21-30, TARTU 50409 ja artikli
koopiat e-postile: Liina@metsaylikool.ee
või Triin@metsaylikool.ee.
Vt täpsemalt Akadeemiakese kodulehelt: http:
//www.akadeemiake.ee

ÕPPESÕIDU ALUSTAMINE VAJADUSEL KA KUNDAST

Üksi last kasvatav vanem
võib taotleda riigilt elatisabi
Elatisabi seadus jõustus käesoleva aasta 1. jaanuaril. Selle
alusel maksab riik lühiajalist toetust lapsele, kes on ühe vanema
ülalpidamisel ja kelle teine vanem ülalpidamiskohustust ei täida.
Elatisabi saamise võimalus on alaealisel lapsel, kes on Eesti
alaline elanik või Eestis elav tähtajalist elamisluba või elamisõigust
omav välismaalane. Elatisabi ei maksta juhul, kui samalaadset
elatisabi maksab mõni teine riik või kui vanem taotleb kohtu kaudu
üksnes elatise suuruse muutmist.
Kuigi elatisabi saajaks on laps, on taotlejaks vanem, kes on
pöördunud elatisnõudega kohtusse ja kelle kasuks on tehtud üks
kohtumäärustest:
1) kiirmenetluse korral kohtu makseettepaneku määrus või
2) hagimenetluse korral hagi tagamise abinõu rakendamise
määrus.
Elatisabi taotlemiseks tuleb vanemal pöörduda elukohajärgse
pensioniameti klienditeenindusse ja lisaks avaldusele esitada
isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ja kohtult
saadud makseettepaneku määrus või hagi tagamise määrus.
Avalduse vorm on kättesaadav pensioniametis ja ka internetis
Sotsiaalkindlustusameti kodulehel http://www.ensib.ee.Pensioniam
etile esitatavad välisriigi dokumendid peavad olema legaliseeritud
ning välisriigi kohtulahendid peavad olema Eestis tunnustatud ja
täidetavaks tunnistatud.
Elatisabi määratakse, kui taotlemiseks vajalikud dokumendid on
esitatud 30 päeva jooksul, arvates makseettepaneku määruse või
hagi tagamise määruse tegemisest. Elatisabi määramise (või sellest
keeldumise) otsustab Sotsiaalkindlustusamet 15 tööpäeva jooksul,
arvates avalduse ja kõigi nõutavate dokumentide saamisest. Kui
avaldus esitatakse kuu esimesel poolel, s.t kuni 15. kuupäevani,
siis makstakse vastav osa elatisabist välja järgmisel kuul. Pärast 15.
kuupäeva esitatud avalduse alusel tehakse väljamakse ülejärgmisel
kuul.
Riik toetab elatise taotlejat elatisabiga 90 päeva ulatuses,
makstes osade kaupa kokku maksimaalselt 4500 krooni, millelt
peetakse kinni tulumaks.
Elatisabi saamine ei välista ega piira muude toetuste määramist
ja maksmist.
Pärast kohtuotsuse jõustumist nõuab riik elatisabi taotlejale
makstud summad sisse teiselt vanemalt ehk elatisnõude
võlgnikult. Juhul, kui kohus ei kohusta teist vanemat lapsele
elatist maksma, peab taotleja saadud elatisabi summad riigile
tagasi maksma. Kui vanem ei maksa alusetult saadud elatisabi
tagasi, teeb Sotsiaalkindlustusamet talle enammakstud summa
tagasinõudmiseks ettekirjutuse koos hoiatusega. Kui vanem jätab
hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata, annab
Sotsiaalkindlustusamet ettekirjutuse sundtäitmiseks täitemenetluse
seadustikus sätestatud korras.
Kui elatisabi taotleja või elatisnõude võlgnik ei nõustu

15. septembrist avatud
Kundas uus Ilusalong
Meie teenused:
juuksur
maniküür
pediküür
depilatsioon
geelküüned
kangasküüned
akrüülküüned
kõrva- ja ninaaugud
ripsmete pikendused
ripsmete keemiline
koolutamine
solaarium
infrapunasaun
leilisaun (müügil vihad)
tervisekapsel (näo- ja
kehahooldus MATIS’i
toodetega)
massaž
kosmeetik
massaažitool
Pargi tn 26 Kunda
Tel 3255355
Sotsiaalkindlustusameti
poolt
tehtud
otsusega, siis on tal õigus pöörduda
vaidega
elukohajärgse
pensioniameti
pensionikomisjoni poole 30 päeva jooksul,
arvates otsuse kättesaamisest. Juhul kui
taotleja või elatisnõude võlgnik ei nõustu
ka pensionikomisjoni otsusega, on tal õigus
pöörduda halduskohtusse 30 päeva jooksul,
arvates päevast, millal vaideotsus talle
teatavaks tehti.
Üksikasjaliku ülevaate elatisabi õiguslikust
regulatsioonist leiate elatisabi seadusest.
Lisateavet saab Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt
www.ensib.ee
või
pöördudes elukohajärgse pensioniameti
klienditeenindusse või helistades infotelefonil
16106, mis vastab tööpäeviti kl 9.00 – 17.00.
Kristiina Laanest
Sotsiaalkindlustusameti pensionide ja
toetuste osakonna peaspetsialist

Elu andis muret vaeva
Elu andis õnne ka.
Elu juhtis nõnda laeva,
Et kõik pidi lõppema …

Vaikinud on süda
Vaikinud mõtted ka.
Mälestus vaid hõõgub vaikse
leegina ...

Meie siiras kaastunne Sulle, Inga,

Mälestame

kalli õe

MARIKA KAUNISSAART

surma puhul.

ja avaldame siiras kaastunnet
omastele.

Endised töökaaslased Põdra
pubist

28. lend

Vaikus ja rahu on Sinuga
Mälestused jäävad meiega ...
Kallist
ANTS SÜDA
(25.07.1937−13.09.2007)
mälestavad 1. surma-aastapäeval
abikaasa, tütar, poeg perega, õde
ja õepoeg perega
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SUVEMEENUTUS
Kunda taidlejad taas ratastel

Sellel suvel sai teoks juba aastaid
tagasi küpsenud plaan külastada Ahvenamaad. Nii soojendatigi üles ammused
suhted sealsete rahvatantsijatega, eesotsas Berit Lindholmiga. Ahvenamaa rahvatantsijad on aastaid tagasi esinenud ka
Kundas.
Juuli lõpupäevadel rändasidki 48
Kunda isetegevuslast Ahvenamaale.
Gruppi kuulusid segarahvatantsu rühm

Laanetagused,
naisrahvatantsurühm
Kõkutajad ja Kunda Muusikakooli vilistlaskoor.
Pärast maabumist Mariehamni sadamas jalutasime pealinnas ja väisasime
parlamendi hoonet. Giid tegi meile ülevaate Ahvenamaa ajaloost ja tänapäevast. Seejärel sõitsime elamiskohta Prästö
kämpingus. Õhtusel külasimmanil anti
esimene kontsert.

Edukas vormelihooaeg

Järgnevatel päevadel esinesime
Mariehamni jalakäijate promenaadil,
linna peakirikus, Föglö saare kirikus,
vanadekodus ja sadamas.
Kontsertidest vabal ajal nautisime
imelist loodust, sooja merd ja päikest. Kohalikest vaatamisväärsustest
jõudsime külastada põhisaare idaosas
asuvat suurt Bomarsundi kindlust, mille
rajamist alustati Vene keisririigi poolt

1809. aastal. Meeleolukas päev möödus
Kastelholmi
kindluses.
Kindlust
ümbritses kohalikku talurahva ajalugu
tutvustav
vabaõhumuuseum.
Elamuseks omaette oli Mariehamni uhkus
- muuseum-laev Pommern. Ajaloolise
purjelaeva ekspositsioon oli atraktiivne
ja põhjalik ning tutvustas mererahva
elu-olu.
Erilise mulje jätsid Ahvenamaa

kuulub soomlasele Jesse Krohnile, teine
koht Martin Laurile.
FIA Põhjaregiooni meistrivõistluste
arvestuses mahtus Erko samuti poodiumile, hooaja kokkuvõttes kuulub talle
Jesse Krohni järel ja Kevin Korjuse ees
teine koht.
Hetkel veel on lahtine koht Soome
meistrivõistluste arvestuses. Enne viimast etappi asub Erko kuuendal kohal,
meistrivõistlusi juhib Jesse Krohn
Kevin Korjuse ja Toomas Hekkineni
ees. Meistrivõistluste viimane etapp
sõidetakse
septembrikuu
alguses
Ahvenistos.
Enne hooaja algust vahetas Erko
võistlusklassi. M.K.E. Motorsport

sai
lihavõttepühade
kingitusena
kätte oma uhiuue Formula Renault
masina, millega võisteldakse Vormel
Renault võistlusklassis (see on uus
klass, kus kõik võistlejad kasutavad
põhimõtteliselt ühesuguseid autosid).
Mootoriks on Renault Clio 2-liitrine
jõuallikas. Enne sõitis Erko Vormel
Balticu klassi kuuluva autoga, mis on
siiani alles ja stardivalmis. Seda on
huvilistel võimalik välja rentida.
Uus ja vana auto Erko sõnul kiiruse
poolest ei erine, kuid sõiduomadustelt on
autod kardinaalselt erinevad. Nii tundub
Erkole, et varasemast Vormel Baltic
sarja kogemusest pole suurt midagi uue
auto puhul kasu. Renault käitub rajal

Parimad tulemused
eelnevatel hooaegadel
2007
Eesti MV 2. koht
Balti MV 2. koht

2004
Eesti MV 2. koht
Balti MV 2.koht

2006
Eesti MV 4.koht
Balti MV 3.koht

2003
2000
Balti MV 2.koht
Balti MV. 2.koht ICA
Vormel Baltic (F4)
Läti MV 2.koht
NGK Karikasarja võitja
Eesti Meister
Soomes F-3 testid

2005
Eesti MV 2.koht
Balti MV 4.koht

Praeguseks hetkeks on lõppenud nii
Eesti kui ka FIA Põhjaregiooni meistrivõistlused ning mõlemas arvestuses
oli Kundast pärit vormelisõitjal Erko
Vallbaumil (pildil) ka poodiumile
asja. Eesti meistrivõistluste arvestuses
Vormel Renault klassis kuulub Erkole
kolmas koht. Enne Pärnu ringrajal

sõidetud viimast etappi oli ta teisel
kohal ja oleks olnud võimalus ka seda
kohta kindlustada. Kahjuks oli tänavune
kalender seotud Soome meistrivõistluste
etappidega ning just Pärnu etapi ajal käis
auto n-ö “aju” Prantsusmaal hoolduses
ning viimasel etapil ei olnud võimalik
osaleda. Eesti meistrivõistluste esikoht

2002
Eesti MV 3.koht
Balti MV 3. koht
Läti MV 3.koht

AUTO: Formula Renault 2.0
Kere: Süsinik-fiiber monokokk täieliult
süsinikkiust keredetailidega. Mootor: F4R,
4 silindrit, 16 klappi, 1998 cc.
Max võimsus: 144 (196) hj 7000 p/min.
Max väändemoment: 222 Nm 4750 p/min.

kirikud. Suur üllatus oli leida Föglö kirikaiast suur ja hooldatud ühishaud, kus
puhkasid Eestist sõja eest põgenenud,
kuid laevahukus otsa leidnud, senini
nimetud inimesed.
Siiani on silmade ees maalilised
looduspildid ja meri, mis täis tipitud
väikseid ja väga väikseid saarekesi.
Veest väljaulatuv rahn, millel kasvas
puu, oli juba saar. Meenuvad bussisõidul ületatud tammid ja sillad ning
praamisõit saarelt saarele.
Saarel viibimise ajal õnnestus meil
osa saada viikingite päevadest. Selgub,
et on inimesi, kes püüavad tänini säilitada seda eluviisi ja kombeid ning neid ka
propageerida. Käsitöölaadal valmistati
paljusid tooteid arhailiste töövõtetega
ka kohapeal. Kogu seltskond, kes elas ja
toimetas telklinnakus, liikus ringi ajakohases rõivastuses. Kulminatsiooniks oli
lähivõitluse imiteerimine. Kohati tundus
asi päris karmiks minevat. Osalejaid oli
kokku tulnud mitmest riigist, kaasa arvatud Eestist.
Aeg lendas ja nii ootasimegi jälle
Mariehamnis kojusõiduks laeva. Nautisime viimast piknikut mereäärses linnapargis koos loojuva suvepäikese ja ringi
patseerivate paabulindudega. Kogu teekonna vältel tutvustas oma maad ja tegi
meie reisi mitmekesiseks kohalik giid ja
meie vastuvõtja Gui Löhman.
Kogu grupi poolt täname Koiti, kes
hoolitses selle eest et rahvas sai toidetud
nii hommikul kui õhtul. Isetegevuslaste
poolt suur tänu juhendajatele Enna
Laanemetsale, Kaie Ajale ja Valentina
Lahnele. Kui järgmine laulu- ja tantsupeo aasta saab üle elatu , ehk sõidame
siis jälle?
Täname ka neid, kes tegid selle reisi
oma toetustega meile võimalikuks: Kunda Linna Klubi, AS Kunda Nordic Tsement ja hr Arvo Vainlo, Kultuurikapital
ning AS ABB Kunda Korrashoiukeskus,
Järva Tarbijateühistu.
Ruth Kaljund
hoopis teistmoodi. 2008. aastast kujunes
seetõttu katsetuste hooaeg nii Erkole
kui piloodile kui ka tema mehaanikute
tiimile. “Olen uue vormeliga sel
aastal läbinud 400 kilomeetrit ja seda
on selgelt liiga vähe. Kui kuival rajal
tuleb sõit veel enam-vähem välja, siis
märja rajaga on olukord juba kordi
keerulisem. Võib-olla on ka väike hirm
uue auto lõhkumise ees, mine sa tea,”
mõtiskleb Erko oma kodulehel.
Erkot abistab meeskond, kuhu
kuuluvad peamehaanik Jaanus Heinsaar
ja mehaanikud Üllar Anga seenior ja
Üllar Anga juunior. Meeskonda toetab
mänedžerina Einar Vallbaum. MK

1999
Balti MV 2. koht ICA Junior
1998
Balti Meister ICA Junior

2001
Eesti MV 3.koht Vormel Baltic (F4)
Balti MV 2.koht Vormel Baltic (F4)

Käigukast ja jõuülekanne: Otselülitusega
ja otsehambumisega, vahetatavate ülekannetega, 6-käiguline. Lukustuv diferentsiaal.
Veljed: ühe keskmutriga kergmetallveljed 8
x 13 (esimene) ja 10 x 13 (tagumine).
Rehvid: Michelin S210 (kuivailmarehvid) ja

P210 (vihmarehvid) 16 x 53 x 13 (ees) ja 23
x 57 x 13 (taga).
Telgede vahe: 2645 mm
Laius: 1772 mm (ees) - 1675 mm (taga)
Bensiinipaak: 38 litres
Kaal: 490 kg

