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KUNDA KIRIK 80

Kooli kiituskaart anti I poolaastal väga heade
tulemuste eest õppetöös 15 ja heade tulemuste
eest 111 põhikooli õpilasele (vt lk 2).

Kunda kirik rajati 80 aastat tagasi. Enne oli Kundas puukirik, mille asukoht tänapäeval on vaid aimatav.
Ernst Künteri (1885–1961) poolt 1921. a valminud projekti järgi ehitati Kundasse uus kirik (vt lk 4).

VOLIKOGU DETSEMBRIS (vt lk 2).

PIDULIK MÄLESTUSPÄEV

565 AASTAT KUNDA MÕISA
ESMAMAINIMISEST. Kunda mõis oli

11. jaanuaril 2008 toimus Kunda ühisgümnaasiumis Eesti Vabariigi 90. aastapäevale ja Vabadussõja
pöördelahingute mälestuspäevale pühendatud pidulik aktus . Koolile kingiti Vabadussõja kaart. Õpetaja
Aivar Koks pidas selle abil gümnaasiumiõpilastele Vabadussõja-alase ajalootunni (vt lk 7).

kunagi suurejoonelisemaid mõisaansambleid
Eestis. Esmakordselt on mõisa mainitud 1443.
aastal (vt lk 5).

PISUT PRÜGIST. Eestis tekib igal aastal

APPI! APPI! APPI! APPI!

552 500 tonni jäätmeid, mida on arvestuslikult
425 kg iga elaniku kohta (vt lk 2).

Pakendite sorteerimisjuhendid
eesti ja vene keeles on välja
seatud Kunda linna veebisaidil:
www.kunda.ee.

LINNAVALITSUS
jaanuaris (vt lk 3).

detsembris-

Kunda linna uus ehitusnõunik on
Olev Karu (vt lk 3).
VABADUSSÕJAST
23. detsembril 1918 saabusid Kunda sadamasse
sõjalaevad. Kohalikud punased võimumehed
arvasid, et need kuulusid Nõukogude Venemaale
(vt lk 7).

ÕPPEFILMID RAAMATUKOGUS
Tegi pätti 1–5. Õppekomplekt on koostatud
gümnaasiumieas noortele ja vanematele, et
aidata neil lahti mõtestada erinevaid ühiskondlikke fenomene (lk 6).

KULTUURIKALENDER

Akadeemiakeses ilmus Kunda õpilase
Sandra Süda artikkel “Minu isa

Veebruari- ja märtsikuu kultuurisündmused
Kunda linnas on kirjas lk 8.

Afganistani sõjas” . Vt täpsemalt õpilaste
teadusajakirjast Akadeemiake nr 1/2008.

Akadeemiake ootab artikleid

KOOGIPÄEV NOORTEMAJAS

Alates veebruarikuust on Kunda spordikompleksis võimalik tennist mängida ning
palliaeroobikat teha (vt lk 8).

ja lastekaitsetöötaja (vt lk 2 ja 3).

Juba 6. korda käisid Kunda ühisgümnaasiumi
õpilased jõulude paiku külas Imastu noortel,
kirjutab koolipsühholoog (vt lk 6).

8. veebruaril toimub Kunda linna klubis Eesti
muusikakoolide liidu I regiooni ehk Lääne- ja
Ida-Virumaa muusika- ja kunstikoolide
ansamblite ühiskontsert (vt lk 6).

RAHVASPORDIUUDIS

Muudatustest sotsiaalvaldkonnas
2008. aastal kirjutavad Kunda linna sotsiaal-

MEIE JA NEMAD

TALVEMUUSIKAPÄEV

Noortemaja oli möödunud aasta lõpus mõnusat
koogilõhna täis. Magusate muffinite ja
õunakoogi retsepti vt lk 8.

TASUTA

Ootame abi linnakodanikelt, et jõuda jälile, kes oli see kodanik, kes, eirates kõiki korraldusi ja seadusi,
toimetas oma üleliigsed autokummid linna haljasalale (endisele jaanituleplatsile). Haljasala ei ole jäätmete
ladustamise ega põletamise koht. TULETAME KÕIGILE MEELDE, ET JÄÄTMEID VÕIB
PÕLETADA AINULT SELLEKS ETTENÄHTUD KOLLETES. Vanu autorehve saab tasuta (5
rehvi korraga) ära anda MTÜ rehviliidu vanade rehvide kogumispunktis, mis asub Rakveres Pikk tn 39 a.
Punkt on avatud E ja N kl 14–17 (info telefonil: +50 877 44).
Sirje Liiskmaa, heakorranõunik

Ajakirja järgmisse numbrisse oodatakse õpilaste
iseseisvat uurimuslikku panust sisaldavaid
artikleid 1. veebruariks 2008 (vt lk 6).

FOTONÄITUS NOORTEMAJAS
Noortemajas on avatud näitus fotokonkursi
KÕIK LUURESSE töödest. Kõik huvilised on
väga oodatud! (vt lk 8)
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KOOL KIIDAB
16. jaanuaril 2008 toimunud mälumängus saavutas Kunda
ühisgümnaasiumi võistkond põhikoolide arvestuses 29 punktiga 4.
koha, gümnaasiumide arvestuses tuldi 21 punktiga 8. kohale.
Mälumängu küsimused koostas Tõnis Sakk. Järgmine mäng toimub
30. jaanuaril. Küsimused teeb Tamsalu gümnaasium.
Allikas: Kunda ühisgümnaasium

Kooli kiituskaart väga heade ja heade
tulemuste eest õppetöös I poolaastal
anti järgmistele põhikooli õpilastele:
EESTI KLASSID
Allan Loo 2. a (5)
Ruslan Jäppinen 2. a (4-5)
Kristjan Laar 2. a (4-5)
Tairo Tirmaste 2. a (4-5)
Tauri Tirmaste 2. a (4-5)
Rain Vavilov 2. a (4-5)
Keili Kautlenbach 2. a (4-5)
Katrin Lumiste 2. a (4-5)
Keidy Piirmets 2. a (4-5)
Kaisa Sarap 2. a (4-5)
Keitlin Räni 2. b (5)
Sandra Dõba 2. b (4-5)
Hendry Engelbrecht 2. b (4-5)
Helis Järvepere-Luik 2. b (4-5)
Kristjan Kivimeister 2. b (4-5)
Taile Pall 2. b (4-5)
Genno Penjam 2. b (4-5)
Urmet Puusta 2. b (4-5)
Aleks Roopa 2. b (4-5)
Anita Zapevalova 2. b (4-5)
Robin Täpp 2. b (4-5)
Marten Viiralt 2. b (4-5)
Kevin Hürges 3. a (-5)
Alex Kalde 3. a (4-5)
Karli Raaga 3. a (4-5)
Kaisa Roopa 3. a (4-5)
Henri Hummal 3. b (5)
Siim Tisler 3. b (5)
Laura Harlamova 3. b (4-5)
Artur Kulik 3. b (4-5)
Merlin Pikki 3. b (4-5)
Marit Salu 3. b (4-5)
Elin Suban 3. b (4-5)
Elery Zadonski 3. b (4-5)
Birgit Sepp 4. a (5)
Raul Palk 4. a (5)
Hanna Hummal 4. a (4-5)
Keidi Kilm 4. a (4-5)
Marjorete Orumaa 4. a (4-5)
Janika Panova 4. a (4-5)
Sander Parovart 4. a (4-5)
Kristel Vasiljuk 4. a (4-5)
Anastasia Vassiljeva 4. a (4-5)
Greeteliis Viilver 4. a (4-5)
Marko Vilepill 4. a (4-5)
Airi Kalmus 4. b (4-5)
Kristo Nõukas 4. b (4-5)
Kristjan Laubholts 4. b (4-5)
Stina Lullu 4. b (4-5)
Yvonne Bikejev 5. b (5)
Liisi Uusküla 5. b (5)
Grete Jakimovski 5. b (4-5)
Reti Kokk 5. b (4-5)
Sandra Loo 5. b (4-5)
Terilyn Luke 5. b (4-5)
Anita Petrov 5. b (4-5)
Bert Pikka 5. b (4-5)
Anette Press 5. b (4-5)
Greta Rae 5. b (4-5)
Jane Vasiljuk 5. b (4-5)
Johanna Veldre 5. b (4-5)
Mariliis Voronkov 5. b (4-5)
Raigo Rebane 6. a (4-5)
Juri Vassin 6. a (4-5)
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Marii Kiisk 6. b (5)
Brita Lallo 6. b (5)
Kairiin Lillepuu 6. b (5)
Laura Randver 6. b (5)
Gerli Anderson 6. b (4-5)
Miikael Einstein 6. b (4-5)
Margus Kaljund 6. b (4-5)
Kristiina Kruus 6. b (4-5)
Else Källo 6. b (4-5)
Jana Potapkina 6. b (4-5)
Keidi Alps 7. a (4-5)
Žanna Arsentjeva 7. a (4-5)
Mattias Einstein 7. a (4-5)
Kristin Karu 7. a (4-5)
Oliivia Kool 7. a (4-5)
Jelizaveta Kondjukova 7. a (4-5)
Valeria Heinpõld 7. a (4-5)
Edith Taalkis 7. a (4-5)
Veronika Rõkalova 7. b (5)
Marielle Korostik 7. b (4-5)
Jaanika Veldre 7. b (4-5)
Lisa-Marie Abo 7. b (4-5)
Lauri Lahtvee 7. b (4-5)
Õnneliis Salus 7. b (4-5)
Aleksandra Suslova 7. b(4-5)
Liis Vavilov 7. b (4-5)
Kevin Täpp 7. b (4-5)
Aleksander Vassiljev 7. b (4-5)
Ragnar Laurits 7. b (4-5)
Alex Naaber 7. b (4-5)
Aimur Takk 8. a (5)
Henry Abo 8. a (4-5)
Margit Orav 8. a (4-5)
Kaisa Seene 8. a (4-5)
Harry Koop 8. b (4-5)
Gert Press 8. b (4-5)
Valeria Mitjuhhina 8. b (4-5)
Alina Semjonova 8. b (4-5)
Kati Vavilov 8. b (4-5)
Kairit Engelbrecht 9. a (4-5)
Jana Kütt 9. a (4-5)
Ksenja Ruzevitš 9. a (4-5)
Deivi Vasiljuk 9. a (4-5)
Eneli Allikmäe 9. a (4-5)
Silvia Süda 9. b (5)
Sandra Süda 9. b (4-5)
Liisa Tulvik 9. b (4-5)
Maris Talts 9. b (4-5)
Marlen Utsar 9. b (4-5)
Kärt Lindlo 9. b (4-5)
Timo Korv 9. b (4-5)
Aleksandr Golubev 9. b (4-5)
VENE KLASSID
Dmitri Fjodor 3. c (4-5)
Janek Frolov 3. c (4-5)
Jekaterina Novikova 3. c (4-5)
Jana Werle 4. c (4-5)
Juri Sorotski 5. c (4-5)
Igor Gavrilov 5. c (4-5)
Ruslan Pogorelov 6. c (4-5)
Tatjana Sagitova 8. c (4-5)
Tatjana Zujeva 8. c (4-5)
Diana Kuzma 8. c (4-5)
Allikas:
Kunda ühisgümnaasium

Gümnaasiumi osas tehakse õpitulemustest
kokkuvõte jaanuaris 2008.

LINNAVOLIKOGU DETSEMBRIS
04. detsembri 2007 istungil
kinnitati 2008. aasta maamaksumäär,
seda tõstmata, kuna selleks puuduvad
motiveeritud põhjendused.
Võeti vastu otsus Lähta tee 1
maaüksuse munitsipaliseerimiseks.
Kunda linnavalitsuse taotlusel andis
Siseministeerium tasuta üle Lähta teel
asuva endise lasketiiru hoone. Hoone
linna omandisse andmine on aluseks
maa munitsipaliseerimisel. Endise
lasketiiru territoorium pindalaga u
4120 m2 on vajalik linnale komposteerimisväljaku rajamiseks. Lasketiiru
kasutusele võtmine komposteerimisväljakuna lahendab osa jäätmekäitluse
probleemist.
Teisele lugemisele saadeti ametiautode ja isikliku sõiduauto ameti-

sõitudeks kasutamise kord.
Linnapeale määrati töötasuks
26000 krooni.
Teisele lugemisele saadeti Kunda
linna 2008. a eelarve, mille tuludeks
on planeeritud ligi 80 miljonit krooni.
Üksikisiku tulumaksu on planeeritud,
võrreldes möödunud aastaga, 15%
rohkem. Investeeringuteks on eelarves
ettenähtud üle 31 miljoni krooni.
Otsustati jätkata koostööd Kunda
linna ja Viru-Nigula valla ühinemise
küsimuses.
Teisele lugemisele saadeti Kunda
linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
kasutamise eeskiri, mille väljatöötamise tingisid ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seaduse muudatused.

Eeskirja on juurde tulnud mitu uut
tingimust, eelkõige nõuded reovee
kontrollile ja piirväärtuste kehtestamisele.
Teisele lugemisele saadeti Kunda
linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.
Arutusel oli Kunda linna veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuse hinna reguleerimise kord. Uue
korra väljatöötamise tingisid ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse
muudatused. Linnavalitsus ja Kunda
Vesi leppisid kokku, et võetakse
sõltumatu audiitor, kes kontrolliks nii
vee hinda kui ökonoomsust.
Dokument saadeti teisele lugemisele.
Allikas: istungi protokoll

Muudatused 2008. aastal sotsiaalvaldkonnas
Muudatused alates 1. jaanuarist
2008. Vanemahüvitise maksmise
perioodi pikendati 14 kuult 18 kuuni.
Uue seaduse järgi pikendatakse
vanemahüvitise maksmist uutele
taotlejatele ja neile vanematele, kellel
vanemahüvitise saamise õigus kestab
2008. aasta 1. jaanuari seisuga. 2007.
aastal hüvitati last hooldavale vanemale 455 päeva jooksul 100% eelmise
kalendriaasta keskmisest töötasust,
2008. aastal on toetuse maksmise
periood 575 päeva. Mittetöötava
vanema puhul pikendatakse hüvitise
maksmist 14 kuult 18 kuuni.
Hüvitise suurus tõusis eelnenud
kalendriaastal tulu mitte saanud
vanematel seniselt 2690-lt kroonilt
3600 kroonini; miinimumpalka või
sellest väiksemat tulu saanud
vanematel seniselt 3600-lt 4350-le
kroonile ning hüvitise maksimummäär on 2008. aastal 25 209 krooni.
Tõusis isapuhkuse hüvitis.
Töötaval isal on õigus saada kümme
tööpäeva isapuhkust, siis kui ema on
rasedus- ja sünnituspuhkusel või kahe
kuu jooksul pärast lapse sündi. Kui
2007. aastal maksti isadele täiendava
lapsepuhkuse kasutamise eest 66
krooni päevas, siis alates sellest aastast
hakkavad isad saama oma keskmist
palka, kuid mitte rohkem kui kolmekordset Eesti keskmist brutokuupalka.
Tõusis eestkostel või perekonnas hooldamisel olevate laste
toetus. Eestkostel või perekonnas
hooldamisel oleva lapse toetus on
igakuine toetus, mida makstakse
vanemliku hoolitsuseta jäänud
lapsetoetusele õigust omavale lapsele,
kelle üle on seatud eestkoste või kelle
suhtes on sõlmitud perekonnas
hooldamise leping. Toetuse suurus on
kahekümnekordne lapsetoetuse määr
(2008. aastal 3000 krooni).
Tõusevad puuetega inimeste
sotsiaaltoetused. Tööealistel inimestel tõusevad toetused keskmiselt 30%,
lisaks viiakse sisse uus toetuse liik –
töötamistoetus.

Töötamistoetust makstakse 16aastasele ja vanemale töötavale
puudega inimesele, kellel on puudest
tingituna tööga seotud lisakulutusi.
Töötamistoetust makstakse
tegelike töötamisega seotud kulutuste
osaliseks hüvitamiseks kuni kümnekordses sotsiaaltoetuste määras kolme
kalendriaasta jooksul toetuse
esmakordsest määramisest arvates.
Toetuse taotlemisel tuleb esitada
dokumendid, mis tõendavad puudest
tingitud ja töötamisega seotud kulutuste kandmist.
Puudega lapse toetust makstakse
igakuiselt kuni 16-aastasele puudega
lapsele puudest tingitud lisakulude
hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tegevusteks,
toetuse suurus, võrreldes eelmise
aastaga, ei muutu: keskmise puudega
lapsele 270% sotsiaaltoetuste määrast
(2008. aastal 1080 krooni); raske või
sügava puudega lapsele 315%
sotsiaaltoetuste määrast (2008. aastal
1260 krooni).
Puudega tööealise inimese toetust
makstakse igakuiselt keskmise, raske
või sügava puudega 16-aastasele kuni
vanaduspensioniealisele inimesele
puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selles ettenähtud tegevusteks: keskmise puudega isikule 65%
sotsiaaltoetuste määrast (2008. aastal
260 krooni); raske puudega isikule
140% sotsiaaltoetuste määrast (2008.
aastal 560 krooni); sügava puudega
isikule 210% sotsiaaltoetuste määrast
(2008. aastal 840 krooni).
Puudega vanaduspensioniealise
inimese toetust makstakse igakuiselt
keskmise, raske või sügava puudega
vanaduspensioniealisele inimesele
puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral selles ettenähtud tegevusteks: keskmise puudega isikule 50%
sotsiaaltoetuste määrast (2008. aastal
200 krooni); raske puudega isikule
105% sotsiaaltoetuste määrast (2008.

aastal 420 krooni); sügava puudega
isikule 160% sotsiaaltoetuste määrast
(2008. aastal 640 krooni).
Tõusis riiklik matusetoetus ja
muutus arstliku surmateatiste
täitmise kord. Alates 1. jaanuarist
2008 on riiklik matusetoetus 3000
krooni.
2007. aasta detsembris kinnitati
arstliku surmateatise vormid ning
nende täitmise kord (sotsiaalministri
13. dets 2007 määrus nr 83 “Arstliku
surmateatise vorm ja täitmise kord”),
mis on ka Surma põhjuste registri
alusdokument.
Üks tähtsamaid muudatusi
arstliku surmateatise täitmisel on see,
et täidetud arstliku surmateatise teine
osa antakse surnu omastele. See jääb
neile ainsaks dokumendiks, kus on
kirjas surma põhjus. Alates 1.
jaanuarist 2008 ei kanta eetilistel
põhjustel perekonnaseisuasutuse
väljastatavale surmatunnistustele
enam andmeid surma põhjuse kohta.
Tervise Arengu Instituudis
asutatakse 1. jaanuarist Surma
põhjuste register. Registri eesmärk on
koguda ja töödelda andmeid, et
töötada välja riiklik sotsiaalpoliitika,
hinnata rahvastiku koostist ja
terviseseisundit ning planeerida
sotsiaal- ja tervisevaldkonna
ennetustegevusi.
2008. a kehtivad toimetulekupiirid. Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks
ühe kuu jooksul. Summa suuruse
määrab Riigikogu igal aastal uuesti.
Toimetulekupiir sõltub inimsete arvust
perekonnas.
2008. a kehtivad toimetulekupiirid üksi elavale inimesele või
esimesele pereliikmele on 1000 krooni
kuus, igale järgnevale pereliikmele
800 krooni kuus.
Allikas: Sotsiaalministeerium,
Sotsiaalkindlustusamet.
Elena Erm
Kunda linnavalitsuse
sotsiaaltöötaja

Eestis tekib igal aastal 552 500 tonni prügi
Olmeprügi konteineris omavahel segunenud jäätmeid ei saa
enam taaskasutada. Enamus sinna
sattunud materjalidest ladustatakse
prügimägedele, kus nad aastakümneid, mõned isegi sadu aastaid
maha-maetuna vedelevad. Nii tekib
Eestis igal aastal 552 500 tonni
jäätmeid, mida on arvestuslikult 425
kg iga elaniku kohta.
Tegelikult saab igaüks jäätmete
vähendamisele tublisti kaasa aidata.
Kodus tekib iga päev terve hulk
pakendi- ja muid jäätmeid, mida
saab peale töötlemist uuesti kasutada
ning suur hulk loodusvarasid jääb
puutumata.
Selleks et pakendijäätmeid

uuesti töödelda, tuleb neid muudest
jäätmetest eraldi kogumiskastidesse
panna. Eri jäätmete kogumiskohti
on Eestimaal palju ning neid tekib
ajapikku juurde. Tuleb teha esimene
samm, siis teine ning ajapikku
muutub jäätmete sorteerimise
harjumus samasuguseks kui
igahommikune hammastepesu.
Allikas: ETO – Eesti taaskasutusor ganisatsiooni kodulehekülg: www.eto.ee.

Vt Pakendite sorteerimisjuhendit eesti ja vene keeles
Kunda linna kodulehelt:
www.kunda.ee

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid saab tasuta ära
anda Rakvere prügilas Ussimäel (E–
R kl 8–19 ja L kl 10–15).
MTÜ rehviliidu vanade
rehvide kogumispunkt asub
Rakveres Pikk tn 39 a. Avatud E ja
N kl 14–17 (telefon: +50 877 44).
Vanametalli on võimalik ära
anda metalli kokkuostjatele.
Rakveres, Kuusakoski AS, Raua tn
2 (telefon: +32 25 310).
Ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt asub Kundas Koidu tn 55.
Avatud E–P kl 8–23.
Akude, vanaõlide ja õlifiltrite
kogumiskonteinerid asuvad OÜ
Raktoomi tanklas Kundas.
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LINNAVALITSUS detsembris-jaanuaris

Lääne-Virumaal sündis mullu üle 700 lapse

5. detsembril 2007 võeti vastu
korralduse projekt Tööstuse maaüksuse detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ja arutelu korraldamiseks.
Vaadati läbi Rakvere mnt 23
detailplaneeringu eskiislahendus.
Otsustati jätta eskiislahenduste arutelu
korraldamata. Detailplaneeringu
koostaja peab lähtuma detailplaneeringu koostamisel Kunda linnavalitsuse poolt kinnitatud lähteülesandes määratust.
Lisaks juhiti tähelepanu
eskiislahenduse puudustele ning
võimalikele lahendustele, kus heakorrastuse planeerimise käigus tuleks
planeerida Eesti Vabariigi algusaegsete elamute miljööväärtusliku
hoonestusalana käsitletava piirkonna
eraldamiseks Rakvere mnt 23 loode
ja põhjaküljele hekk või muu piirdeelement. Samuti tuleb määratleda
ehitiste fassaadi välisviimistluses
kasutatavate ehitusmaterjalide valikuvariandid ning tehnovõrkude ja
rajatiste paigutus kuni võrguvaldaja
poolt kooskõlastatud liitumispunktini.
Tüüpprojekti puhul tuleb lisada
illustreerivad fotod hoone välisilmest
ettekujutuse andmiseks. Täiendatud
detailplaneeringu projekt tuleb koos
lähteülesandes nõutud kooskõlastustega esitada Kunda linnavalitsusele
edasiseks menetlemiseks.
Võeti vastu korraldus maamaksusoodustuse kinnitamiseks. Kinnitati
Kunda muusikakooli põhimäärus.
Nimetati Kunda linna esindusisik
Eesti muusikakoolide liitu.
Võeti vastu korralduse projekt
reservfondi kasutamiseks klubi
remondikulude katmiseks.
Vaadati läbi OÜ Decider hinnapakkumine Kunda linnas täiendava
ringristmiku projekti koostamiseks
ning otsustati vajadusel reservfondist
rahastada projekti koostamist
hinnapakkumises esitatud maksumusest poole summa ulatuses.
Võeti vastu korralduse projekt
sihtotstarbeliste laekumiste arvelevõtmiseks. Kinnitati otsus linnavara
Mäe tn 11 ruumide kasutusse andmiseks MTÜ-le Elulõng.
Vaadati läbi AS-i Ragn-Sells
teenustasude suurendamise taotlus
ning otsustati kooskõlastada Kunda
linnas kehtestatud jäätmeveo teenustasud taotluses näidatud suurusteni.
Kinnitati riigihanke “Kunda linna
tänavate, teede ja platside aastaringne
hooldus aastatel 2008–2010” pakkumuste tulemused.

Lääne-Virumaal sündis 2007. aastal kokku 708 last, mis on 17 last enam
kui 2006. a. Sündivus kasvas või püsis 2006. aastaga samal tasemel enamikes
maakonna omavalitsustes. Positiivne loomulik iive (sünde enam kui surmasid)
oli Haljala, Kadrina, Vinni ja Sõmeru vallas. Sõmeru vald oli ka ainus
omavalitsus Lääne-Virumaal, kus elanike arv aasta jooksul kasvas ligi 50
inimese võrra.
Suremus on möödunud aastal võrreldes 2006. aastaga mõnevõrra
vähenenud. 2007. a suri maakonnas kokku 909 inimest, 2006. aastal 938.
Peamised surmapõhjused Lääne-Virumaal olid 2007. a südame-veresoonkonna
haigused 277 juhuga, järgnesid vähktõbi ja muud põhjused.
Maakonna elanike arv oli rahvastikuregistri 1. jaanuari 2008. a seisuga
67 423 inimest, s.o 667 vähem kui aasta tagasi, kui maakonna elanikke oli 68
090. Peamine elanike arvu vähenemise põhjus on negatiivse loomuliku iibe
kõrval väljaränne.
Kunda linna elanike arv rahvastikuregistri andmeil seisuga 01.01.2008 on
3 791. Kundasse sündis 2007. aastal 36 uut beebit. Surmasid registreeriti 64.
Hilje Pakkanen
Lääne-Viru maavalitsuse Avalike suhete nõunik

Korterelamute välisfassaadide
remondi toetus määrati kahele ühistule
22 900 ja 8 320 krooni ulatuses.
Kinnitati ühe eramu värvimise toetus
2 264 krooni ulatuses.
12. detsembril 2007 kuulati ära
OÜ Jaotusvõrk esindaja ning otsustati
anda nõusolek elektrivõrgu peremehetuks tunnistamise toimingute
alustamiseks.Kinnitati Kunda ühisgümnaasiumi hoolekogu koosseis.
Määrati liikmed Kunda linna ja ViruNigula valla ühiskomisjoni.
Võeti vastu korralduse projekt
elutöötoetuse summa suuruse määramiseks ning sellekohase ettepaneku
esitamiseks volikogule.
Kinnitati korraldus riikliku peretoetuse maksmiseks vastavalt linna
lastekaitsetöötaja ettepanekutele.
Määrati
hooldajad
kolmele
abivajajale. Teadmiseks võeti info
laenu riigihanke pakkumuste tulemuste kohta.
Võeti vastu korraldus Kunda
linnavalitsuse hallatavate asutuste
eelarvete muutmiseks.
Võeti vastu korralduse projekt
reservfondi kasutamiseks lasteaiale
remondikulude katmiseks, spordikompleksile staadioni aia remondiks
ja harrastajate spordipäeva projekti
kaasfinantseerimiseks ning muusikakoolile kolimiskulude katteks ja lae
avariiremondiks. Samuti liikluskorraldusele täiendava liiklusmärgi
ülespanekuks vastavalt linnakodaniku
taotlusele, tasuta sõidupiletite
kompenseerimiseks. Linnavalitsusele
määrati reservfondist 11 520 krooni
esindus- ja vastuvõtukuludeks seoses
õpetajate vastuvõtu korraldamisega
õpetajatepäeval.
Kinnitati otsus linnavara Mäe tn
11 ruumide kasutusse andmiseks
slaavi ühingule Läte. Kuulati ära ASi Ragn-Sells esindaja.
20. detsembril 2007 võeti vastu
korraldus Astangu tn 4 kinnistule
ehitusloa väljastamiseks elamu püstitamise eesmärgil.
Võeti vastu korraldus maamaksusoodustuse kinnitamiseks. Määrati
korterelamute välisfassaadide remondi toetus kolmele ühistule 16 070; 70
302 ja 1 127 krooni ulatuses.
Anti luba ilutulestiku korraldamiseks 1. jaanuaril 2008. Vaadati
läbi Vabadussõja mälestiste hoidmise
seltsi taotlus. Ning otsustati tunnustada seltsi tegevust. Rahalise toetuse
maksmiseks aga linnavalitsusel
võimalused puuduvad.

Võeti vastu korralduse projekt
vanemahüvitise maksmiseks.
27. detsembril 2007 otsustati
maksta toimetulekutoetust linnavalitsuse sotsiaaltöötaja poolt esitatud
nimekirja alusel kaheteistkümnele
inimesele, kokku summas 12 267
krooni. Sotsiaalhoolekande seaduse
paragrahvi 30 lõike 6 alusel otsustati
üks taotlus tagasi lükata valeandmete
esitamise tõttu pere sissetuleku kohta.
Lisaks otsustati kompenseerida
riikliku toimetulekutoetuse vahenditest 2007.–2008. õppeaasta lõpuni
ühe õpilase ühiselamu üür koolist
saadetud arvete alusel ning muusikakooli õppemaks neljale lapsele (kokku
800 krooni kuus). Samuti määrati
kuueteistkümnele lasteaialapsele ning
üheteistkümnele koolilapsele toetus
tasuta toitlustamiseks õppeaasta
lõpuni.
Võeti vastu korraldus tervisetoetuse maksmiseks kümnele inimesele, kokku 8 240 krooni ulatuses.
Raske majandusliku olukorra toetus
määrati kahele inimesele, kokku
summas 1 600 krooni.
Määrati hooldajad abivajajaile
ning otsustati hoolduskulude hüvitamiseks toetust maksta kahele
puudega inimesele, kokku summas 2
010 krooni.
Võeti vastu korraldus riikliku
peretoetuse maksmiseks. Keelduti
rahvastikuregistrisse kantud elukoha
aadressandmete muutmisest. Kinnitati
korralduse projekt sihtotstarbeliste
laekumiste arvelevõtmiseks.
10. jaanuaril 2008 kooskõlastati
AS-i Kunda Nordic Tsement keskkonnakompleksloa muutmise taotlus.
Võeti vastu korralduse projekt
peremeheta ehitiste arvele võtmiseks.
Kooskõlastati Kunda linna klubi poolt
korraldatava kuuskede põletamisüritus.
Otsustati pikendada koostöölepingut Kunda külalistemajaga kuni
30. aprillini 2008. Võeti teadmiseks
MTÜ Kunda Elulõng 2007. aasta IV
kvartali aruanne.Anti nõusolek MTÜle Kunda Elulõng 2007. aasta
detsembrikuus osutatud kommunaalteenuste eest tasumiseks seoses
halduslepingu lõppemisega 31.
detsembril 2007.
Võeti vastu korraldus Rahvastikuregistrisse kantud elukoha
aadressandmete muutmiseks omaniku
õigustatud nõudmisel. Kuulati ära info
AS-i Estonian Cell kohta.

Allikas: istungi protokollid

Hasartmängumaksust regionaalseteks investeeringuteks
Lääne-Virumaale ligi 2,9 miljonit krooni
Hasartmängumaksust
regionaalsete investeeringutoetuste
andmise programmi komisjon otsustas
toetada II vooru 2. etapis LääneVirumaalt esitatud seitset projekti
kokku ligemale 2,9 miljoni krooniga:
Haljala lasteaia võimlemis- ja
muusikasaali ning üldkoridori
rekonstrueerimist 500 000 krooniga;
Sõmeru lasteaia “Pääsusilm” Uhtna
maja akende ja välisuste vahetust 500
000 krooniga;
Väike-Maarja
Hoolekande- ja Tervisekeskuse

elektrisüsteemi renoveerimist 500 000
krooniga; Laekvere Põhikooli söökla
remonti 500 000 krooniga; MTÜ Tapa
Lastekaitseühingu noortekeskuse
renoveerimist 355 925 krooniga;
MTÜ Kunda Külaseltsi Kunda
piirkonna seltsimaja rekonstrueerimist
424 981 krooniga ja Mõedaku
Spordibaasi akende vahetust 118 394
krooniga.
Programmi vahenditest toetatakse
regionaalseid investeeringuid hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba

aja veetmise tingimuste parandamiseks laste, noorte, perede, vanurite ja
puuetega inimeste jaoks. Toetust
taotletakse, antakse ja kasutatakse
projektipõhiselt esitatud taotluse
alusel ehitus-, rekonstrueerimis- ja
remonttöödeks hoonetes või rajatistes,
et parandada avalike teenuste
kättesaadavust ja kvaliteeti toetuse
sihtgrupile.
Allikas: Siseministeeriumi
koduleht www.siseministeerium.ee

Kunda linna uus ehitusnõunik
Kunda linna uus ehitusnõunik
on Olev Karu. Varem töötas Olev
OÜ Oto Ehituses töödejuhatajana,
lisaks on ta täitnud AS-i Vihula
mõisa tegevdirektori ja juhatuse
liikme kohuseid ning olnud ehitustööde juhataja mitmel pool mujal.
Olevil on Tallinna tehnikakõrgkooli (endise TEMT-i) haridus
tööstus- ja tsiviilehituse erialal.

Ehitusnõuniku töö eesmärgiks
Kunda linnas on ehitusalaste ja
elamumajanduse küsimuste korraldamine vastavalt seadustele ja
linnas vastuvõetud määrustele ja
muudele dokumentidele. Olevi
teenistuskohusteks saavad Kunda
linna planeerimis- ja ehitusalaste
tegevuste koordineerimine ja järelevalve, linna üld- ja detail-

planeeringute korraldamine, ehitushangete organiseerimine,
hinnapakkumiste ettevalmistamine ja korraldamine, samuti
ehitus- ja hooneregistri pidamine
ning linnaelanike nõustamine
ehitusalastes küsimustes, lisaks
muud valdkonna vastutusalasse
kuuluvad jooksvad tegevused. MK

Muudatused 2008. aastal Kunda
linna sotsiaalhoolekandes
Alates 01. jaanuarist 2008
rakendus uus “Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi
andmise kord”.
Toetused on jaotatud nüüd kaheks
osaks: sissetulekust sõltuvad ja
mittesõltuvad toetused.
Sissetulekust sõltuvate alla
kuuluvad toimetulekutoetus ja raske
majandusliku olukorra toetus.
Toimetulekutoetus on riiklik
igakuiselt makstav toetus. Toetus
määratakse Sotsiaalhoolekande seaduse alusel, arvestades perekonna
sissetulekut ja eluruumi alalisi kulusid.
Käesoleva korra alusel loetakse
vähekindlustatuteks taotlejaid, kelle
leibkonna kuu netosissetulek pärast
dokumentaalselt tõestatud eluasemekulude ja taotlusest tuleneva kulutuse
maksmist või mahaarvamist on alla
riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri
kahekordset määra.
Raske majandusliku olukorra
toetust on õigus taotleda vähekindlustatud ja riskigruppi kuuluvatel
või erivajadustega isikutel või peredel,
kelle elukoht on rahvastikuregistris
Kunda linn.
Toetust võib taotleda: 1. Laste
toitlustamiseks lasteaias käivatele
lastele ja gümnaasiumi või
kutseõppeasutuse õpilastele; 2.
Koolitarvete, riiete, jalatsite,
laagrituusiku, huvihariduse osalustasude jt koolituskulude osaliseks või
täielikuks katmiseks; 3. Riskigruppi
kuuluvate isikute kolimiskulude,
dokumentide vormistamisega seotud
kulude osaliseks või täielikuks
katmiseks; 4. Eluruumi hädavajaliku
sanitaarse olukorra parandamiseks; 5.
Ravimite ostmiseks, prillide
(toetatakse klaaside maksumust)
soetamiseks, abivahendite ostmiseks
või rentimiseks. Ravimite ostmiseks
võib taotluse esitada neli korda aastas,
prillide soetamiseks ja abivahendite
ostmiseks või rentimiseks võib
taotluse esitada üks kord aastas (v.a
erivajadustega inimesed).
Sissetulekust mittesõltuvad toetused. Sünnitoetust makstakse erinevalt varasemast kahest osast alates
2008. aastast ühel korral peale lapse
sünni registreerimist. Praegu kehtiv
sünnitoetuse suurus on 2000 krooni
lapse kohta. Toetust makstakse tingimusel, et laps elab toetuse taotlejaga
ühel aadressil rahvastikuregistri
andmetel Kunda linnas. Sünnitoetuse
blanketi saab täita Linnavalitsuses, kui
tullakse registreerima sündi. Samas
leiate blanketi ka kodulehelt
www.kunda.ee
Endiselt makstakse toetus kahes
osas neile, kes eelmisel aastal said
kätte sünnitoetuse esimese poole (500
krooni). Sünnitoetuse teise poole
väljamaksmiseks (1500 krooni) tuleb
lapse aastaseks saamisel esitada uus

avaldus.
Esmakordselt kooli mineva lapse
toetus makstakse tingimusel, et laps
elab toetuse taotlejaga ühel aadressil
rahvastikuregistri andmetel Kunda
linnas ja asub õppima Kunda
ühisgümnaasiumis.
Uueks toetuseks on koolilõpu
toetus. Toetus makstakse Kunda
ühisgümnaasiumi põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetajale, kelle
elukohaks on rahvastikuregistris
Kunda linn.
Erakorralist toetust makstakse
õnnetusjuhtumi või muu kriisiolukorra põhjustatud toimetulekuraskuste ületamiseks.
Sissetulekust mittesõltuvate toetuste alla kuuluvad veel lastelaagrite
toetus Pyladese laagri tuusikutele ja
hooldajatoetus.
Alates 01. jaanuarist 2008
rakendus ka “Kunda Linna sotsiaalteenuste osutamise kord”.
Määrus annab lühikese ülevaate
eraldi nii riigi kui Kunda linna poolt
rahastatavatest sotsiaalteenustest.
Riigi poolt rahastatavad teenused
on: 1. Rehabilitatisooniteenus; 2.
Proteeside, ortopeediliste ja muude
abivahendite andmine; 3. Lapsehoiuteenus; 4.Asenduskoduteenus; 5.
Perekonnas hooldamise teenus.
Kunda linnas osutatavad
sotsiaalteenused: 1. Sotsiaalnõustamine; 2.
Koduteenused –
teenust osutatakse kõrvalabi
vajavatele isikutele; 3.Tugiisikuteenus
– teenuse sihtgrupiks on lastega pered,
kes on sattunud sotsiaal- ja/või
lastekaitsetöötaja huviorbiiti; 4.
Ajutine asendushooldus – vanemliku
hoolitsuseta
laste
hooldus
hooldusperes,
turvavõi
asenduskodus. 5. Hooldekoduteenus
– osaliselt linna poolt finantseeritav
linna registris olevatele elanikele, kes
ei ole suutelised iseseisvalt toime
tulema ja kelle toimetulekut ei ole
võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste
või muu abi osutamisega; 6.
Päevakeskuse teenus – teenus eakatele
ja puutega inimestele igapäevaelu
toetamiseks.
Teenuse taotleja esitab Kunda
linnavalitsusele kirjaliku avalduse (v.a
sotsiaalnõustamise- ja päevakeskuseteenus), milles põhjendab teenuse
saamise vajadust.
Määruste terviktekstidega on
võimalik tutvuda Kunda linna
kodulehel www.kunda.ee. Informatsiooni toetuste ja teenuste kohta saate
küsida Kunda linnavalitsuse
sotsiaaltöötajalt Elena Ermilt (tel: +32
55 996) ja lastekaitsetöötajalt Kai
Parkjalt (tel: +32 55 997).
Elena Erm (sotsiaaltöötaja)
ja Kai Parkja (lastekaitsetöötaja)
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saavad osta koha. Matmine sinna päev on meile tulnud, mil Sinu
toimub tuhastamise kaudu. Kurt heldust kõrgeks kiidame...”
Tänujumalateenistus kulges
Riecke rõhutas pühapäevakoolide
kolmekuningapäeva
sõnumi
rajamise vajadust juba lastekohaselt.
Kirjakohad
piiblist
luges
aedadesse. Eriti tähtsaks peab ta
ette
Virumaa
praost
Avo
Kiir.
muusikalist kasvatust seal.
Ostenfeldi lastele korraldatakse Jutluses meenutas peapiiskop
erinevaid päevi metsas (küllap meie Andres Põder ka oma tööaastaid
õueõppe moodi). Ristimine, õpetajana 30 aastat tagasi Kunda
leeritamine, laulatused, matused – kogudust teenides. Teatavasti on
90% neist toimetatakse Ostenfeldi Kunda kirikus altaripildi asemel
kiriku poolt. Kirik püüab kõiges kutsuva Kristuse kuju. See on
vähendatud koopia taani skulptori
pakkuda erinevaid võimalusi.
Kahe kiriku õpetaja vaatenurk Thornvaldseni teose järgi. Peapartnerlusele on vahetada inimesi, piiskopi sooviks tookord oli leida
tunda huvi üksteise vastu. Inimesed Kopenhagenist skulptori muuseuon üldiselt avatud meelega kiriku mist selle teose originaal. Ta leidiski
õpetuste suhtes. Nad on küll kiriku selle, mille suurus avaldas talle
liikmed, kuid ei taha alati kirikule sügavat muljet.
Ostenfeldi kiriku külalised
päris lähedale tulla. Kurt Riecke
avaldas mõtet edaspidi läbi viia tervitasid Kunda kirikulisi. Endine
diakooniaalaseid tegevusi: leeri- Kunda koguduse õpetaja Tõnu
laagrite korraldusi ja vahetusi, Taremaa tõi kirikule kingituseks
praktikaid kogudustes, vanurite valgete rooside buketi, tuletades
meelde sõnu: “Üks roosike on
hooldusi jmt.
Las siis jääda paistma see tõusnud ...” Ta viitas rohelistele
täheke, mis annab jätkuvalt valgust lehtedele kui sümbolile, mis viib elu
koostööks Kunda ja Ostenfeldi ikka edasi. Nii peapiiskop Andres
koguduste vahel. Et seda kinnitaks Põder kui õpetaja Tõnu Taremaa
ka iga kiriku liikme vaikne palve, rõhutasid sellest päevast Kristuse
sõbralik mõte, nende lihtne tervitus. valguse edasi kandmist vabariigi 90.
Kõiki toimetusi tuleb teha ikka nii, aastapäeva tähistamiseks.
Muusikalised vahepalad esitasid
et need oleksid eelmistest paremad
ja et neist oleks kirikulistele rõõmu. Kaia Tambi tšellol ja Sirje Tambi
Kolmekuningapäeva õhtul viiulil. Ilusa pärlina kõlas jumalavinget tuult õues trotsides oli Kunda teenistuse lõpus Kunda poetessi
kirikusse rohkesti rahvast tulnud. Marge Undi esituses tema luuletus:
Kunda kiriku 80. aastapäeva “Lilled altarile”. See oli pühendatud
tähistamisele pühendatud tänu- suurele sünnipäevalapsele kodujumalateenistust teenisid kiriku- kirikule, vaimulikele ja headele
õpetaja Enn Salvestega koos kirikulistele.
Järgnes pidulik õhtusöök Kunda
peapiiskop Andres Põder, Virumaa
praost Avo Kiir ja endine Kunda klubis. Koguduse juhatuse esimees
kiriku õpetaja Tõnu Taremaa ning Sirje Tambi tänas seal kõiki
sponsoreid kirikule osutatud abi
organistina Indrek Vilumets.
Kirikuliste seas olid kohal eest. Linnavalitsuse aukirja sai
külalised Ostenfeldist, Kunda kiriku kauaaegne kiriku perenaine
linnapea Allar Aron, volikogu Irma Dello.
Nüüd juba 80-aastase Kunda
esimees Anne Tasuja, endine Kunda
kiriku
kaunis kume kellahääl jääb
kiriku õpetaja Heinar Roosimägi
ikka
kostma
siit põhjaranniku
ning mitmed kiriku sponsorid. Enn
tuuliselt
paekillult.
Kirikuliste jaoks
Salveste rõõmustas koos koguon
see
alati
kui
A
ja O – teade
dusega sõprussidemete loomise üle
Ostenfeldi kogudusega Põhja jumalateenistuse algusest ja
Saksamaalt. Kunda kirik säras lõpetamisest. A ja O – Jumala poolt
rajatud tee, mida mööda Ta juhib
Kunda kirik on ainuke Eestis, kus kirikukell pole mahtunud kellatorni, vaid on toodud kandetala abil kellatorni kõrvale rõõmust ja inimeste headusest.
Jumalateenistuse avalaulus kõlas kogudusi, viies meid kõiki
Oli kolmekuningapäev. Kristuse Salveste arvates oleme Eestimaal
edasi on võimlik näha paljusid Eesti organist Indrek Vilumetsa mängu täiuslikkuse poole. Heldi Randver
ilmumise aeg. Kunda kiriku 80. kui puhas leht. Puhtalt lehelt on
saatel üksmeelselt: “Nüüd rõõmuKunda koguduse nõukogu liige
põhjaranniku ilusaid paiku.
aastapäeva aeg.
partnerluse suhteid küll hea
Kurt Rieckele avaldas sügavat
Mõne kirjavahetuse järel alustada, kuid raske edasi minna,
muljet, kuidas Eesti rahvas on üles
möödunud suvel avanes Kunda sest puuduvad vajalikud kogeehitanud oma maa ning oma eluga
kogudusel võimalus kolmekuninga- mused. Ta rõhutas, et meie
toime tulnud, vaatamata erinevatele
päevaks kutsuda külla Saksamaalt puuduseks on meie koguduse
kannatustele. Ta kinnitas, et nad
Ostenfeldi kiriku õpetaja Kurt väiksus (40 annetajaliiget, 89
võtavad endiga kaasa kõik need
Riecke koguduse liikmetega hingekirjas) ja ikkagi vajalike
toredad kohtumised ja head muljed
Dagobert Drawe ja Marlen ressursside puudumine. HumaniEestimaalt.
Gildneriga. Ühes oma kirjas neile taarabi aeg on läbi ja me ei vajagi
Ostenfeldi koguduses on
rõõmustas Kunda kirikuõpetaja Enn seda. On jäänud rahaliste toetuste
ametlikult 2500 liiget (85%
Salveste meie koguduste ühise abi ja võimalused erinevateks
ümbruses elavast 3200 elanikust).
äratundmise üle sõprussidemete projektideks. Kohalikud firmad on
Tavalistel jumalateenistustel on 20–
loomiseks selget Jumala soovi. kirikule pakkunud mitmesugust
70 osa-võtjat. Kogudusel on
“Ületades vahemaid ja riigipiire materiaalset abi. Viimased suuremad
programm AKTIIVNE KIRIK
aidaku ja õnnistagu Ta meid meie ettevõtmised olid kiriku kella
inimeste kirikule lähemale toomikontaktides ja ühistegevustes,” ütles remontimine ja parkimisplatsi
seks. Selle abil on püütud välja
Enn Salveste.
rajamine kiriku juurde. Neid asju selgitada ka ini-meste erinevaid
Kolmekuningapäeva hommikul korraldas koguduse juhatuse
soove. Eriti tähtsal kohal on neil
toimus Enn Salveste juhtimisel aseesimees Heldur Lahne. Meie
diakooniatöö vanuritega. OstenKunda ja Ostenfeldi koguduste suurim tänu abi eest kuulub ASfeldis saab see tegevus toetusi
Töövarjud Kunda linnavalitsuses
juhatuste ühine koosolek.
idele Nordic Tsement ja Lajos. On tervisekeskuselt. Kurt Riecke
10 üheksanda ja 13 abituuriUmiklassi õpilast osalesid ülevabariigilisel
Kunda kirik rajati 80 aastat ju Kunda kirik ainuke Eestis, kus
arvates on tähtis palve osadus – töövarjupäeval 22. novembril. Töövarjupäev tähendab seda, et noor saab teda
tagasi. Enne oli Kundas puukirik, kirikukell pole mahtunud kellatorni,
palvetamine üksteise eest. Selles on huvitava spetsialisti, töötaja tööd varjuna jälgida kogu tööpäeva jooksul,
mille asukoht tänapäeval on vaid vaid on toodud kandetala abil katuse
tugev jõud. See muudab inimesi. sekkumata tööprotsessi. Nii tutvub ta reaalse tööeluga, saab selgemaks, kas
aimatav. Arhitekt Ernst Künteri kohale kellatorni kõrvale.
See aitab avada Jumala olemuse ja selline töövaldkond teda huvitab, näeb tulevase tööandja ootusi töötajale, saab
(1885–1961) poolt 1921. a valminud
Mereäärsete kirikute omapäraks armastuse tunnetamise. Ta meenutas teada, milliseid konkreetseid oskusi-teadmisi antud ala nõuab jne.
projekti järgi ehitati Kundasse uus on laevade mudelid kirikuis. Kunda
Meie õpilased olid töövarjudeks Kunda linnapea, Kunda linnalehe toimetaja
apostel Pauluse tegevust uute
kirik. Kirik õnnistati 8. jaanuaril kirikus on ühe meetri pikkune laest
juures,
lasteaias Kelluke, ajalehe Virumaa Teataja toimetuses, Rakvere
koguduste rajamisel ja nende
1928. aastal. Kundas on ainuke rippuva purjeka mudel. See on
lastekodus,
Rakvere haigla sünnitusosakonnas, juristi juures, TV3-s,
pideval abistamisel.
eripärase ehitusliku lahendusega kingitus Kunda sadama endise
õmblusfirmas, pangakontoris, Kristiina Ojulandi juures, Raadio Virus.
Ostenfeldi kirik omab suuri
Õpilased, kes said soovitud inimese juurde, jäid töövarjupäevaga väga
kirik Eestis. Sakraalehituslike kapteni Aadu Nurmsalu poolt. Saksa
maavaldusi, mis enamuses on rahule. Meie kooli poolt aga suured tänud neile inimestele ja ettevõtetele, kes
kaanonite kohaselt asub altar idas, laste ekskursioonide korral
renditud. Päevakorras on surnuaia
Kunda kirikus aga läänes.
Lea Metsis
Virumaale saab Ostenfeldi jaoks rajamine metsa. Keskne koht seal on olid nõus meie noori töövarjudeks võtma.
Kunda kirikuõpetaja Enn olema kindel ankrupaik Kundas. Siit
Koolipsühholoog
ristidel, mille juurde inimesed

KUNDA KIRIK 80

Töövarjupäevast
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Kunda mõis oli kunagi suurejoonelisemaid mõisaansambleid
Eestis. Mõis sai nime Gundiste
perekonna järgi ning esmakordselt
on seda mainitud 1443. aastal.
17. sajandi 30-ndail aastail
lähetas Holsteini hertsog Friedrich
III suurearvulise saatkonna
Moskvasse ning läbi Moskva
Pärsiasse. Hertsogi sihiks oli rajada
Pärsiast läbi Venemaa ja Eesti
Siiditee Euroopasse.

Mõisniku tütred põetasid
meremehi, sõbrunesid nendega,
hiljem sõlmiti ka abielusid. Võõrustajast enesest sai mõne aja pärast
Oleariuse äi. Kunda mõisast kujunes
seetõttu väga isiklike suhete läbi
tähtis tugipunkt uuel Siiditeel (kuigi
tegelikult selle tee realiseerumine
erinevate intriigide tõttu küll
ebaõnnestus).
Oleariuse gravüür kujutab
tollele ajale iseloomulikku puitehitistega ansamblit (kahekorruselist ärkliga mõisamaja koos aitade,
talli ja kõige muu sinna juurde
kuuluvaga).
Esinduslik hilisbarokne mõisasüda ehitati 18. sajandi neljandal
veerandil Schwengelmite ajal. 1840
asusid mõisa Girard de Soucantonid.
Barokilt varaklassitsismile ülemineku perioodi kuuluv härrastemaja oli risaliidi (hoone fassaadist
täiskõrguses välja ulatuva osa) ja
eenduvate tiibade osas kahe-, muidu
ühekorruseline ehitis. Peahoone ees
oli ringteega piiratud muruväljak,
Adam Oleariuse gravüür Kunda mõisast 17. sajandil
kogu ansamblituumikut piiras
Reisiseltskonna nõunik ja ja maastikest, sh Kunda mõisast.
sekretär oli Holsteini vürstiriigi
9. novembril 1635. aastal elas
diplomaat filosoofiamagister Adam 126-liikmeline Holsteini saatkond
Olearius (1603–1671). Mõlema reisi Soome lahes Suursaare juures läbi
korral läbiti ka Eestit. Oleariuse laevaõnnetuse. Hukkuvalt laevalt
sulest pärineb hiilgav reisikirjeldus eluga pääsenud meeskonnale
“Vermehrte Newe Beschreibung der pakkus peavarju Tallinna raehärrale
Muscowitischen und Persischen Johann Müllerile kuulunud Kunda
Reyse” (Schlesswig, 1656), mis mõis, kus peatuti üle kolme nädala.
esitab andmeid tolleaegse Eestimaa Nii avanes Oleariusel ja tema
elu-olu kohta. Raamatusse on autor kaaslastel võimalus Põhja-Eestiga
lisanud ka joonistusi Eesti linnadest lähemalt tutvuda.

umbes 2 m kõrgune, põhja pool
eenduvate poolsammastega paekivimüür. Mõis on alates Teisest
maailmasõjast varemeis.
Omaette ja väga maalilise
kompleksi moodustavad klindirinnaku all jõe kaldal asuvad 1870.–
80ndatel aastatel ehitatud võimsad,
jõuliselt liigendatud paekivist seinte
ja tuudordekooriga (järsult eenduvate karniiside, aknapealsete
simsside jmt-ga) hooned: viinavabrik, saeveski ning meierei.
Säilinud on omapärane paekivist
veskitammide ja kanalite süsteem.
Hoonestuse liidab tervikuks suur
vabakujunduslik park.
Tänapäeval on mõisavaremed
tuulte pesaks, kuid hoolsale
vaatlejale võivad need vanad ja
väärikad müürid jutustada põnevaid
lugusid möödunud aegadest.
Kummalisel kombel ei jäta Kunda
mõis siiski jumala poolt maha jäetud
paiga muljet. Ju hoiavad kohalikud
elanikud mõisavaremete ümbrusel
hinge sees. EP

Omaette ja väga maalilise kompleksi Kunda mõisa juures
moodustavad klindirinnaku all jõe kaldal asuvad 1870.–80ndatel
aastatel ehitatud paekivist seinte ja tuudordekooriga hooned:
viinavabrik, saeveski ning meierei.

Kunda mõis 2007. aasta suvel. Tänapäeval on mõisavaremed tuulte pesaks, kuid hoolsale vaatlejale võivad need
vanad ja väärikad müürid jutustada põnevaid lugusid möödunud aegadest.

Viru regilaulu kirjutatakse südamega südameisse
Viru regi toimkonnal on hea meel
teada, et virulaste üleskutse peale
kinkida Eesti Vabariigile viru regilaul
on oma lugusid saatnud 77 autorit
kokku ligemale 1900 värsireaga.
Regilaule on saadetud paljudest
Eestimaa nurkadest: Võru- ja Virumaalt, Järva-, Tartu- ja Jõgevamaalt.
Üks regilugu on saabunud Taanimaalt,
kuid kõige enam Lääne-Virumaalt.
Laule on saatnud nii koolinoored
kui ka eakad inimesed. Rõõmustab, et
inimestele on läinud korda meie
ettevõtmine: kui ise enam kõrge
vanuse ja kehva tervise tõttu kirjutada
ei jaksata, siis on ikka leidunud kõrval
hea abiline, kes on võtnud vaevaks
laul üles tähendada ja see viru regi
toimkonnale saata.

Salmidesse on saanud eestlaste
jonn, töökus ja kange iseloom ning
laulu- ja tantsulembus. Kirjutatakse
Kalevi kangetest tegudest ja virulaste
virkusest, võõra võimu võimutsemisest ja eestlaste vabadusihast, mis
on toonud priiusepõlve. Lood jutustavad Vabadussõjast, Siberimaale
küüditamisest, fosforiidisõjast, IMEst ja Balti ketist, euroliidust ja NATOst. Lauludesse on pandud Eestimaa ilu
ja kaunis loodus, kohalikud külad ja
tähtsamad paigad. Koolinoored on
kirjutanud kodust - armsast pesapaigast, soovist, et peale sirguks tubli
kasvav põlv; on laule, kus soovitakse
rahvale suuremat kokkuhoidmist oma
kodu ehitades ja õnne õuele luues.
Ehteestlaslikult muretsetakse, et kuigi

meil läheb praegu hästi, tuleb veel
palju pingutada, et elu veelgi parem
oleks. Kirjutatakse armsast emakeelest ja viru vandest. Regilaulu on
seatud nii poliitikuid kui sporditähti;
aga ka õppekava ja Virumaa kultuurielu tippsündmused - meeste tantsupidu, viru säru jt.
Lauluridades tõotatakse, et kui ka
siit praegu ära ollakse, siis mõne aja
pärast tullakse ikka koju tagasi.
Kokkuvõttes, inimesed on kirjutanud
Eestist ja Virumaast nii mures kui
rõõmus, kuid mis peaasi – nad on
kirjutanud südamega südametesse.
Hilje Pakkanen
Lääne-Viru Maavalitsuse
avalike suhete nõunik
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ÕPPEFILMID RAAMATUKOGUS

LIIKLUS ON EESTIS NÄRVILINE

Tegi pätti 1–5. Õppekomplekt on koostatud gümnaasiumieas noortele ja
vanematelegi, et aidata inimestel lahti mõtestada erinevaid ühiskondlikke
fenomene, ja teha ka oma otsustused, lähtuvalt väärtushinnangutest. “Õppefilmid
ja raamatud on kantud peamiselt kahest missioonist. Ühelt poolt vajadusest
panna noori mõtlema, et elu tuleb võtta tõsiselt, elu ei koosne üksnes
ÕIGUSTEST – nende kuritarvitamise korral järgneb ka VASTUTUS ning
pahatihti KARISTUS,” kirjutab õppefilmide tutvustuse juures Jaano Rässa
Caritase kuriteoennetuse keskusest.
Tegi pätti 1 – “Politsei, kriminaalhooldus ja kohus” tutvustab, mis ootab
ees noort, kes on saanud 14-aastaseks ja keda võib kordasaadetud kuritegude
eest võtta kriminaalvastutusele. Kuidas toimub menetlus politseis,
kriminaalhoolduses ja kohtus. Vaheldumisi esinevad nii ametnikud kui ka üks
selle tee läbikäinud noor ise.
Tegi pätti 2 – “Noortevangla” tutvustab, mis ootab ees noort, kes on
kordasaadetud kuritegude eest võetud vahi alla ja/või mõistetud ka reaalset
vanglakaristust kandma. Näidatakse elu nii eeluurimise all kui ka
süüdimõistetuna, vangla reaalsust.
Tegi pätti 3 – “Erikoolidest” tutvustab, mis ootab ees noort, keda koolis
mittekäimise või suuremate pahategude eest saadetakse alaealiste komisjoni.
Mis see komisjon endast kujutab ja millised on võimalikud tegevused ja
mõjutusvahendid. Millised on kolm erikooli, kuhu noori võidakse suunata:
Tapa, Kaagvere, Puiatu.
Tegi pätti 4 – “Seksuaalkuriteod laste suhtes.” Alaealiste seksuaalne
väärkohtlemine on teema, millest on vaja rääkida põhjalikumalt, kui seda tehakse
ajalehtedes-ajakirjades jm olemasolevates materjalides. Filmis astuvad üles Eesti
vastava ala spetsialistid (politseinikud, prokurör, psühholoog, psühhoterapeut,
seksuoloog jt), aga teisalt ka üks pedofiil ise ja oma lugusid räägivad mitu
ohvrit. Film valmib 10-aastase vaataja vastuvõtuvõimet silmas pidades, kuid
see sobib näitamiseks mitmetele vanuserühmadele, et hoiatada neid
tüüpilisemate ohtude eest ja õpetada, kuidas tuleks käituda mingi juhtumi puhul.
Seksuaalne väärkohtlemine on nähtus, mis võib ähvardada KÕIKI lapsi, selleks
ei pea olema tänavalaps vm tavapäraselt riskilapseks tunnistatu. Kenade
koduseinte vahel toimuvad samavõrd jäledad asjad …
Tegi pätti 5 – “Prostitutsiooni fenomen ühiskonnas.” Prostitutsiooni osas
valitsevad paljuski äärmuslikud arusaamad. Ühes nõuavad selle tarbimise (ja
ainult tarbimise!) kriminaliseerimist, teised jälle loodavad prostitutsiooni
legaliseerimise läbi koguda täiendavat tulu riigikassasse. Milline oleks aga
Eestile sobiv kesktee? Milline see prostitutsiooni fenomen üldse on, nii
ühiskondlikus kui konkreetses plaanis? Filmi autorid on alates 2004 aastast
püüdnud neile küsimustele otsida võimalikult objektiivseid vastuseid. On
kohtutud paljude tegevprostituutide, klientide, bordellipidajate, politseinike jt
antud valdkonnaga seotud isikutega. Filmi eesmärgiks on võimalikult suur
autentsus. Filmis astub üles üks praegune tegevprostituut, endine bordellipidaja,
politseinik ja filosoof.
DVD-d: “Aita pakend ringlema”, “Rasedus. Sünnitus. Imetamine”, “Eesti
Vabadussõja lugu” I-II, III-IV, V-VI.

Aasta 2007 on läbi saanud ning
võib teha ülevaate, milliseks kujunes
see aasta Lääne-Virumaa liikluses.
2007. aastal registreeris politsei
Lääne-Virumaal 284 liiklusõnnetust,
milles sai vigastada 224 inimest.
Võrreldes 2006 aastaga jäi nii liiklusõnnetuste üldarv, kui ka liiklusõnnetuses vigastada saanute arv
praktiliselt samaks.
Vaatamata sellele, et üldine
liiklusõnnetuste arv ei suurenenud,
hukkus 2007. aastal Lääne- Virumaal
liiklusõnnetuste tagajärjel 17 inimest.
Võrdlusena tuleb öelda, et 1990. aastal
hukkus liikluses 37 inimest, mis on
viimase 16 aasta kõrgeim näitaja.
2006. aasta 7 hukkunut on aga sama
ajavahemiku väikseim arv.
Iga liikluses hukkunu on korvamatu kaotus nii hukkunu lähedastele
kui ka riigile tervikuna. Liiklusalaste
õiguserikkumiste tagajärjed on iga
aastaga järjest kurvemad. Liiklus on
närviline ja kaasliiklejatega mittearvestav.
Liiklusõnnetuste absoluutseks
välistamiseks on olemas väga lihtne
reegel, kui kõik liiklejad täidaksid
liikluseeskirja nõudeid, siis liiklusõnnetusi ei juhtukski. Kahjuks sellist
olukorda ilmselt ei saabu. Sellest ongi
tingitud tõsiasi, et reegel ei toimi, kui
osa liiklejaid on seadusekuulekad,
samas teine osa ei pea neid millekski.
Eelkõige on liiklusõnnetuse põhjuseks
juhi poolt oma võimete ja oskuste
ülehindamine ning ebaõigelt valitud
sõidukiirus.

Klubi teated
Täname AS Impresti ilutulestikku toetamast!

NB!!! Klubis leitud rahakott! Palume
helistada telefonil: +53 862 485

MUUSIKAKOOL ANNAB TEADA
Kolmapäeval, 30. jaanuaril algusega kell 18.00 toimub
muusikakoolis Kunda muusikakooli LASTEVANEMATE
ÜLDKOOSOLEK. Päevakorras ülevaade muusikakooli tegevusest ja
rahuloluküsitluste tulemuste esitlus. Lapsevanemad, olete oodatud!
Reedel, 8. veebruaril algusega kell 13.00 toimub Kunda linna klubis
Eesti muusikakoolide liidu I regiooni ehk Lääne- ja Ida-Virumaa
muusika- ja kunstikoolide erinevate ansamblite ühiskontsert –
TALVEMUUSIKAPÄEV. Huvilised on oodatud kuulama-vaatama!

Meie ja nemad
Juba 6. korda käisid Kunda
ühisgümnaasiumi õpilased jõulude
paiku külas Imastu noortel. Sel aastal
käisid 17. detsembril Imastus üheksa
meie noort (kuna buss rohkem ei
mahutanud), et üheskoos piparkooke
küpsetada. Kõik vajalik selleks oli
kaasa pakitud.
Koos lauldi, küpsetati, tehti maja
tutvustav ringkäik, vesteldi ja vahetati
aadresse.
See on imeline tunne, kui kedagi
lihtsalt su külaskäik ja juuresolek,
koos tegemise lust õnnelikuks teeb.
Meile endilegi kingib see alati palju
rõõmu, kui näeme, kuidas meid õues
oodatakse, kõledast ilmast hoolimata
maja eest ära saadetakse ning alati
uuesti väga-väga külla oodatakse.
Grisse Süda, kes koos huvijuhiga
külaskäiku organiseeris, nimetas
põhjustena, miks iga aasta sinna
kindlasti minna soovitakse, et jõulude
ajal tahetakse mingi väike heategu
teha, selle külaskäigu juures aga saad

andes väga palju tagasi. Materiaalne
külg ei ole ju nii oluline. Palju
olulisem on aeg, soojus ja rõõm, mida
jagatakse.
Mitmed Kunda noored tahavad
edasi minna sotsiaaltööd õppima,
tuttavad varasematest külastustest
juba ees ootamas.
Imastus
kogetu
avardab
maailmapilti. Seal tutvutakse teistlaadi
probleemidega, mis muidu võivad
märkamatud olla. Kogetakse, et
mingis mõttes on sealsed noored
tavanoortest rikkamadki, sest nad
oskavad siiralt väärtustada headust,
hingesoojust, samuti märkavad nad
väikeseid pisiasju, mille eest tänulikud
olla ja ehedalt rõõmustada.
Seal tekkis mõte, et kas me liiga
enesestmõistetavana ei võta paljusid
häid ja toredaid asju meie ümber ...
Jõulude ajal leppisime kokku, et
järgmine külaskäik Imastusse toimub
juba lihavõtte ajal.
Lea Metsis
Koolipsühholoog

Sellist käitumist tingivad juhi
isikuomadused, vajalike oskuste ja
kogemuste puudumine – või mis
veelgi halvem – joobes juhtimine.
Liiklusõnnetuste rasked tagajärjed
on reeglina põhjustatud liiklejate poolt
turvavarustuse mittekasutamisest.
Eelmisel aastal toimunud 14-st hukkunuga liiklusõnnetusest oli 11 juhul
tegemist joobes juhiga ja ebaõigelt
valitud kiirusega ning sellest tingitud
sõiduki teelt väljasõiduga.
Kuigi 2007. aastal vähenes joobes
juhtide süül toimunud kannatanutega
liiklusõnnetuste arv võrreldes 2006.
aastaga praktiliselt poole võrra, siis
üldisest liiklusõnnetuste arvust
põhjustasid joobes juhid 30,6%.
Eelmisel aastal tabas politsei
Lääne-Virumaal 762 alkoholijoobes
mootorsõidukijuhti, 2006. aastal oli
see arv 650.
Nii nagu eelmisel aastal on ka
2008. aastal politsei üks prioriteetsemaid valdkondi liiklusturvalisuse tagamine, erilise tähelepanu all on jätkuvalt joobes juhtide
avastamine, piirkiiruse ületajad ja
liiklejate poolt turvavarustuse
kasutamine.
Vaatamata politseipoolsele lakkamatule tööle eelnimetatud valdkonnas,
ei näita nimetatud rikkumiste avastamiste arv esialgu veel vähenemise
märke.
Ainuüksi üle-eelmisel nädalal
avastas politsei Lääne-Virumaal
liikluses 17 joobes juhti, 12 lubatud
piirkiiruse ületajat ning 10 kinnitamata

turvavööga juhti.
Politsei on otsinud ja otsib
edaspidigi võimalusi ja lahendusi,
kuidas liiklust nii kontrollida, et see
ka reaalseid positiivseid tulemusi
annaks. Liiklusturvalisuse tagamiseks
on suhteliselt raske midagi uut ja
eelnevalt läbiproovitust täiesti erinevat välja mõelda.
Politseinikena ei taha me liiklusharjumusi ainult karistamisega
parandada, vaid soovime, et kõik
liiklejad oleksid ise parema liikluskultuuri saavutamisel osalised.
Väga palju saavad liiklusturvalisuse tagamisel ära teha liiklejad
ise. Hea meel on tõdeda, et oluliselt
on suurenenud kodanike poolt
politseile edastatavate teadete arv
liiklusalastest õiguserikkumistest.
Praktiliselt iga päev saab politsei
kõnesid, kus teavitatakse võimalikest
õiguserikkujatest. Tendents näitab, et
järjest rohkem inimesi on hakanud üle
saama teatud valehäbist ja on enesele
teadvustanud, et liiklusturvalisus on
meie kõigi ühine mure.
Politsei on kõigile helistajatele
väga tänulik, sest just valvsate
kaaskodanike abiga on suudetud
liiklusest kõrvaldada kümneid joobes
juhte. Iga sõidukijuht, jalakäija ja
kaasreisija peaks andma oma panuse
liiklusturvalisuse tagamisel. Me kõik
võiksime endalt küsida, kas oleme ise
teinud kõik võimaliku, et liiklemine
meile endile kui ka teistele oleks
turvaline.
Lembit Kalda
Korrakaitsetalituse
vanemkomissar

Akadeemiake ootab artikleid
Akadeemiake on loodud ajakirja
Akadeemia eeskujul. See on suunatud
vanemale koolieale ja pakub õpilastele
võimaluse oma uurimuste ning
analüüside avaldamiseks. Uus ajakiri
koondab keskkooli- ning gümnaasiumitaseme akadeemilisi töid
universalia, humaniora, socialia ja
naturalia valdkonnas. Sisaldades
rikastavat lugemisvara kõigiks
ainetundideks kasvatab Akadeemiake
ka Akadeemia tulevast lugejaskonda.
Kui noored teadusliku töö tegijaid
avaldavad oma esimese publikatsiooni, soodustab see varaseid
kokkupuuteid iseseisva teadustööga,
tõstab õpimotivatsiooni ja pakub nii
õpilastele, õpetajatele kui ka koolidele
enese proovilepaneku võimalust
üleriigilisel tasemel. Akadeemiakese

kolleegium soovib noortele uurijatele
julget pealehakkamist!
Ajakirja järgmisse numbrisse
oodatakse õpilaste iseseisvat
uurimuslikku või analüütilist panust
sisaldavaid artikleid 1. veebruariks
2008 aadressil: SA Akadeemiake,
Vaksali 21-30, TARTU 50409. Artikli
koopia tuleb saata e-postile:
Liina@metsaylikool.ee
või
Triin@metsaylikool.ee
Artiklile esitatavad nõuded:
artikkel sisaldab autori isiklikku
panust (avaldamisele ei kuulu
referatiivsed tööd); artikkel on
eestikeelne; artikkel on korrektselt
vormistatud ja viidatud, järgides
ajakirja Akadeemiake viitamisjuhendit ning ajakirja Akadeemia
viitamissüsteemi eeskuju.

Artiklile tuleb lisada:
autori nimi, vanus, kool ja klass;
juhendaja või õpetaja nimi ning kool
või asutus; autori telefon, aadress ja
e-post; teave sellest, kas artikkel (või
selle aluseks olev uurimistöö) on
osalenud konkurssidel ja varem
avaldatud.
Akadeemiakest saab tellida
kodulehel: www.metsaylikool.ee
akadeemiake. Ajakirja üks number
maksab 40 krooni, õppeaastatellimus
120 krooni. Esitades aastatellimuse
õppeaasta
keskel,
saadame
tagantjärele ka juba sellel õppeaastal
ilmunud nr 1 ja 2. Ajakiri poodides
müügile ei tule.

Viru regilaulu kirjutatakse südamega südameisse
Viru regi toimkonnal on hea
meel teada, et virulaste üleskutse
peale kinkida Eestile sünnipäevaks
viru regilaul on enam kui 650 autorit
saatnud rohkem kui 6500 värssi .
Regilaule on saadetud paljudest
Eestimaa nurkadest: Võru- ja
Virumaalt, Järva-, Tartu- ja
Jõgevamaalt. Üks regilugu on
saabunud Taanimaalt, kuid kõige
enam Lääne-Virumaalt.
Laule on saatnud nii koolinoored kui ka eakad inimesed.
Rõõmustab, et inimestele on läinud
korda meie ettevõtmine: kui ise
enam kõrge vanuse ja kehva tervise
tõttu kirjutada ei jaksata, siis on ikka
leidunud kõrval hea abiline, kes on
võtnud vaevaks laul üles tähendada
ja see viru regi toimkonnale saata.
Millest regilaulude loojad on
kirjutanud? Salmidesse on saanud
eestlaste jonn, töökus ja kange
iseloom ning laulu- ja tantsulembus.
Kirjutatakse Kalevi kangetest

tegudest ja virulaste virkusest, võõra
võimu võimutsemisest ja eestlaste
vabadusihast, mis on toonud
priiusepõlve. Lood jutustavad Vabadussõjast, Siberimaale küüditamisest, fosforiidisõjast, IME-st ja Balti
ketist, euroliidust ja NATO-st.
Lauludesse on pandud Eestimaa
ilu ja kaunis loodus, kohalikud
külad ja tähtsamad paigad. Koolinoored on kirjutanud kodust armsast pesapaigast, soovist, et
peale sirguks tubli kasvav põlv; on
laule, kus soovitakse rahvale suuremat kokkuhoidmist oma kodu
ehitades ja õnne õuele luues.
Ehteestlaslikult muretsetakse, et
kuigi meil läheb praegu hästi, tuleb
veel palju pingutada, et elu veelgi
parem oleks.
Kirjutatakse armsast emakeelest
ja viru vandest. Regilaulu on seatud
nii poliitikuid kui sporditähti; aga ka
õppekava ja Virumaa kultuurielu
tippsündmused - meeste tantsupidu,

viru säru jt. Lauluridades tõotatakse,
et kui ka siit praegu ära ollakse, siis
mõne aja pärast tullakse ikka koju
tagasi.
Inimesed on kirjutanud Eestist
ja Virumaast nii mures kui rõõmus,
kuid mis peaasi – nad on kirjutanud
südamega südametesse.
25. jaanuaril algab virulaste
poolt Eestile sünnipäevaks kingitava
regilaulu kokkukirjutamine.
Teadaolevail andmeil on Viru
regi loomine esimene kord maailmas, mil ühe riigi kodanikud kirjutavad ühiselt oma kodumaale
sünnipäevaks laulu. Viru regi
kantakse avalikult, loodetavasti
paljude autorite kaasalaulmisel ette
Eesti Vabariigi 90. aastapäeval
Rakvere Kolmainu kirikus.
Täpsema info ettevõtmise kohta
leiate Lääne-Viru Maavalitsuse
kodulehelt.
Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik
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PIDULIK MÄLESTUSPÄEV
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
tähistamise aastal on jaanuar 2008
kuulutatud Vabadussõja kuuks, mil
korraldatakse üle Eesti aktusi ja
miitinguid Vabadussõja pöördelahingute joonel asuvate Vabadussõja
mälestusmärkide juures ajaloolistel
päevadel.
Kaitseliidu, Kaitseministeeriumi
ja omavalitsuste koostöös pannakse
pärjad enam kui kolmekümnele
mälestusmärgile kunagistes olulistes
lahingupaikades, kus Eesti väed
Vabadussõjas punajõudude pealetungi
seisma panid. Need lahingud tõid
otsustava pöörde Vabadussõjas ja
panid aluse Eesti võidule.

11. jaanuaril 2008 toimus Kunda
ühisgümnaasiumis Eesti Vabariigi 90.
aastapäevale ja
Vabadussõja
pöördelahingute mälestuspäevale
pühendatud pidulik aktus. Sõna võttis
koolidirektor Olev Lipp ja Kunda
linnapea Allar Aron.
Kaitseliidu Viru maleva Kunda
rühma vanemseersant Villu Naaber
andis Kunda ühisgümnaasiumile üle
Vabadussõja kaardi. Õpetaja Aivar
Koks pidas õpilastele selle abil
Vabadussõja-alase ajalootunni. Pärast
aktust viisid linnavalitsuse,
ühisgümnaasiumi ja Viru maleva
esindajad pärjad
Vabadussõja
mälestusmärgi jalamile Kundas. MK

VABADUSSÕJAST
Pärast I maailmasõja lõppu oli
Saksamaa sunnitud oma sõjaväed
välja viima niihästi Balti riikidest kui
ka Poolast, Ukrainast ja LõunaVenemaalt. Ukrainlased, poolakad,
leedulased, lätlased ja eestlased tahtsid
luua oma rahvusriigid ja neid ka
kaitsta. Vaid Soomel oli juba 1918.
aasta esimesel poolel korda läinud
oma maa enamlastest vabastada.
Omades tugevaid relvastatud jõude ja
korrastatud riigijuhtimisaparaati,
osutus Soome niivõrd kardetavaks
vastaseks, et Nõukogude Venemaa ei
julgenudki teda rünnata. Teisi rahvaid
ja riike, mida ülalpool nimetatud,
lootis Nõukogude Venemaa vallutada
enne, kui need suudavad oma
kaitseväe formeerida.
Tallinna vallutamisel oli pealöögi
suund üle Narva-Rakvere-Tapa, kus
seda võidi edukalt toetada sõjalaevastiku tegevusega Soome lahes.
Eesti iseseisvus oli välja kuulutatud juba enne Saksa okupatsiooni
algust ja 1918. aasta märtsis tunnustasid seda de facto Inglismaa ja
Prantsusmaa, hiljem Skandinaaviamaad ja naaberriigid.
Esimene kallaletung Narvale
toimus 22. novembril 1918. See löödi
tagasi. 28. novembri varahommikul
algas uuesti Narva ründamine, ilma et
Nõukogude Venemaa oleks Eestile
sõda kuulutanud. Narva langes

punakaartlaste kätte.
Eesti vägedele algas raske taandumise ajajärk, mis kestis lühemate
peatustega 1. jaanuarini 1919. Eesti
kaitsevägi oli punakaardiga võideldes
arvulises vähemuses. Vähem oli ka
relvi ja laskemoona. Soomusrong nr
1 jõudis Johan Pitka üldisel juhatusel
rindele 1. detsembril 1918. Rongi
komandandiks oli kapten Karl Parts.
Soomusrong kergendas Eesti võitlejate seisukorda rindel. Organiseeriti
järk-järgulist vastupanu, et anda
võimalus formeerida Tallinnas uusi
väeüksusi, saada varustust ja abi
liitlastelt.
Eriline tähtsus oli Vabadussõja
algperioodil meie soomusrongidel.
Taandumise lõpupäevil oli TallinnNarva raudteel juba kolm meie
soomusrongi.
Eesti mereväe esimeseks aluseks
sai sakslastelt ülevõetud endine Vene
suurtükilaev, millele pandi nimeks
“Lembit”.
12. detsembril 1918. aastal jõudis
Tallinna Inglise sõjalaevastik. Inglise
rahvas ja riik abistas meid Vabadussõjas esimesena, ilma et selle eest
mingit vastutasu oleks nõutud.
Inglismaa toetas meid suurel määral
ka relvade, laskemoona ja muu
sõjavarustusega.
Soomest saime abi vabatahtlike
väeosade näol ja peale selle relvi,

Võistlused SPORDIKOMPLEKSIS
01.02–02.02 MINID (Korvpall)
04.02 ABB AS - SK Rakke kell 19.00 Lääne-Virumaa MV II Liiga
(Korvpall)
17.02 C-KLASS (Korvpall)
17.02 RSK sPORTKUNDA–Haljala/bellus furniture kell 14.00 LääneVirumaa MV MEISTRILIIGA (Korvpall)
18.02 ABB AS–Väike-Maarja Päästekool kell 19.00 Lääne-Virumaa
MV II Liiga (Korvpall)
02.03 RSK sPORTKUNDA–Hulja kell 14.00 Lääne-Virumaa MV
MEISTRILIIGA (Korvpall)
03.03 ABB AS–Rakvere Kutsekeskkool kell 19.00 Lääne-Virumaa MV
II Liiga (Korvpall)
08.03-09.03 A–KLASS (Korvpall)
16.03 RSK sPORTKUNDA–Väike-Maarja gümnaasium kell 14.00
Lääne-Virumaa MV MEISTRILIIGA (Korvpall)

Kunda linna ajaleht MEIE KODU
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@kunda.ee)
Trükkija: AS Trükis (Jõhvi, Pargi 27 F; telefon: +33 72 666)
Trükiarv: 1500 (leht on lugejaile TASUTA)
Alates 6. augustist 2007 asub Kunda linnalehe toimetus
linnavalitsuse uues kontoriruumis. Aadress: Kasemäe tn 19,
44107 KUNDA. Kaastöid, kuulutusi, teateid ja reklaami
võetakse lehetoimetuses vastu ESMASPÄEVAL ja
NELJAPÄEVAL kell 9.00–12.00

7

Hei-hei, lauluhuvilised lapsed!

Sel aastal tuleb laulukevad veidi teisti. 27. aprillil 2008. a
toimub laste ja noorte KARAOKE lauluvõistlus. Palume
kõigil laulumaiastel registreeruda enne 29. veebruari 2008
telefonil: 32 21 556 või 53862485 või e-posti aadressil:
klubi@kunda.ee Teatada tuleb oma nimi, sünniaeg ja õpetaja
nimi ning kontakttelefon või e-posti aadress.
Kutsume kõiki lauluharrastajaid üles astuma emadepäeval,
11. mail kontserdil “Laulud emast ja emale”. Ka sellel
kontserdil esinemiseks tuleb endast teada anda
29. veebruarini 2008 klubi kontaktidel.
laskemoona ja rahalist laenu. Soome
vabatahtlikud jõudsid Eestisse
detsembri lõpul 1918 ja jaanuari algul
1919.
23. detsembril 1918 saabusid
Kunda sadamasse sõjalaevad. Kohalikud punased võimumehed arvasid,
et need kuulusid Nõukogude Venemaale. Tegelikult oli alanud Eesti
mereväe esimene dessant. EestiInglise sõjalaevastikku juhatas Johan
Pitka.
Enne randumist avati ettevalmistav suurtükituli. Üks mürsk
tabas Kukerpallimäel Eliase kabelit ja
süütas selle. Kabel põles maani maha.
Pärast tulelööki randus dessantrühm.
Liiguti vabriku kontorini, kus oli
enamlaste valitsuse keskus. Mõned
võimumehed võeti kaasa ja viidi
Tallinna.
10. jaanuaril 1919 olid EestiInglise sõjalaevad jälle Kunda reidil
ja pommitasid suurtükkidest asulat,
kuid klint takistas täpset sihtimist.
Dessantväelased vabastasid Kunda
punaväelastest 11. jaanuaril.
Pärast esimest dessanti olid
enamlased vahistanud asula ainukese
arsti dr Moritz Luigi ja saatnud ta
Rakverre. 10. jaanuaril 1919 tapeti
Rakveres nii Kunda arst kui ka
ämmaemand M. Afanasjeva.
Rakvere vabastati 12. jaanuaril
1919.
Tiiu Raju

RAAMATUKOGUS
12. veebruaril kell 15 00 JUTUTUBA Priit Aimla
“Me käisime seaduste mäel”
Veebruaris avatakse fotonäitus Eesti Vabariik Kundas 1920–1940
17. märts–20. märts koolivahaaja üritused teemal Eesti Vabariik läbi
aegade

Lugupeetavad kauplejad ja teenuste osutajad Kunda linnas!
Kunda Linnavalitsus tuletab meelde, et Majandustegevuse registrisse juba
kantud kauplejad ja teenindajad peavad igal aastal 15. aprilliks esitama
linnavalitsusele registri õigsuse kinnitamise taotluse. Täpsem info Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel Majandustegevuse registri
(MTR) all – http://mtr.mkm.ee/, seal on ka saadaval vastavad taotluste vormid.

Alates 12. jaanuarist 2008 pakutakse Kunda linnas ööpäevaringset
taksoteenust. Takso on ametlikult registreeritud ning seda on võimalik
tellida telefonil: +55 583 718.

Otsin lapsehoidjat pisikesele tüdrukule. Riina (tel: +52 223 76)
Toolse Jaanalinnufarmis on müügil jaanalinnuõlist kosmeetikatooted,
jaanalinnunahast käe- ja rahakotid, jaanalinnulihatooted. Kui soovid oma
lähedasi millegi erilisega üllatada, siis astu läbi! Tutvu: www.hot.ee/
metsaantsu, info telefonil: +51 379 11 või +32 21 393.

Turismikonkurss parimate väljaselgitamiseks
Lääne-Virumaal

Lääne-Viru Maavalitsus ja
Sihtasutus Lääne-Viru Arenduskeskus
kuulutavad välja turismikonkursi
eesmärgiga väärtustada Lääne-Viru
maakonna turismiettevõtjate, kohalike
omavalitsuste, riikliku ja kodanikeühenduste tööd Lääne-Virumaa kui
turismipiirkonna maine ja konkurentsivõime tõstmisel. Samuti soovivad korraldajad konkursiga motiveerida turismiteenuseid pakkuvaid
firmasid tõstma turismiteenuste

kvaliteeti ja mitmekesistama pakutavate teenuste valikut.
Turismiauhinnad antakse välja
kahes kategoorias: “Turismi tegu
2007” ja “Turismi koostegu 2007” .
“Turismi tegu 2007” kategoorias
hinnatakse turismiobjekti või –
projekti, mis on kaasa aidanud turismi
edendamisele maakonnas.
“Turismi koostegu 2007”
kategooria auhinna väljaandmise
eesmärk on motiveerida omavalitsusi,
turismiga seotud organisatsioone ja
turismiettevõtjaid Lääne-Virumaa

turismipiirkonna arendamisel ja
konkurentsivõime tõstmisel.
Nominente võivad esitada kõik
juriidilised ja füüsilised isikud. Selleks
palume esitada vabas vormis
kirjapanduna oma põhjendatud
ettepanek maavalitsusele hiljemalt
11.veebruariks 2008 kas pärispostiga
märgusõna all ”Turismikonkurss”
aadressil Lääne-Viru Maavalitsus,
Kreutzwaldi 5, 44314 Rakvere või epostiga konkursi kontaktisiku Kaire
Kulliku aadressil kaire.kullik@lvirumv.ee, info telefonil 325 8013.

Avaldame kaastunnet Niina
Kukele kalli ema

Avaldame sügavat
kaastunnet Niina Grušale

Avaldame kaastunnet
õpetaja Kairit Lillepuule
perega kalli

ILSE LEOKi

ABIKAASA

VANAEMA

surma puhul.
KÜ Mäe 20 elanikud

kaotuse puhul.
Kunda linnavolikogu

kaotuse puhul.
Kunda ühisgümnaasium

Avaldame kaastunnet
õpetaja Kairitile vanaema
ja Kairiinile vanavanaema

Argo ja Natalja, jagame
Teiega valu

Kallis Eneli! Südamlik
kaastunne isa

JANIKA

AARE ALLIKMÄE

kaotuse puhul. Avaldame
kaastunnet omastele.
Helgi, Artur, Lea, Jana

kaotuse puhul. 9. a ja
klassijuhataja

ILSE LEOKi
surma puhul. 6. b klass ja
klassijuhataja
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KOOGIPÄEV NOORTEMAJAS

KULTUURIKALENDER
1. veebruaril kell 19.00 DISKO
dj-d: Mental&Cipher aka CipmenDuo (hard knocks of drumandbass, Küte, TBS);
Trecher(drumandbass Arena, DUBLIN); ENIX b2b N.F. Stiilid: drumandbass-technoidhardcore. Pilet 25 krooni.
2. veebruaril kell 18.00 Kunda vene kooli vilistlaste kokkutulek.
Info ja registreerimine tel: +51 560 16
8. veebruaril kell 13.00 Lääne- ja Ida-Virumaa muusikakoolide ühiskontsert
TALVEMUUSIKA. Tulge kuulama! Sissepääs prii
16. veebruaril kell 15.00 Linna eakate austamisõhtu MÕELDES SINULE ... Esinevad
kõik Kunda huviringid ja tantsuansambel. Sissepääs tasuta. Buss sõidab kell 14.30 kpl
Konsum-koolimaja-klubi ja kell 21.00 klubi-koolimaja-Konsum. Avatud on kohvik.
22. veebruaril Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud õhtu kell 19.00 II korruse
saalis AKTUS. Järgneb vahuveiniga tervitus ja peoõhtu (laudadega). Peolaudu on võimalik
oma sõpruskonna jaoks reserveerida tel: +53 862 485 või klubi@kunda.ee enne 20.
veebruari. Pääse eelmüügist 75 krooni (samal õhtul ostes 100 krooni). Kutsetega külalistele
pääse vaba. Riietus pidulik.
24. veebruaril kell 11.00 Lillede asetamine Vabadussõjas langenute mälestusmärgile
männikus.
29. veebruaril kell 19.00 Bonzo ja Tõuni kontsert. Pilet 150/100 krooni (samal päeval
ostes kõigile 150 krooni). Piletite broneerimine tel: +32 215 56 või +53 862 485.
7. märtsil kell 18.00 Õhtu ainult naistele. Räägime ilust, iluhooldusest, tervisest ja moest.
Esinevad šarmantsed härrad. Avatud on müügipunktid ja kohvik. Pääse eelmüügist 50
krooni, samal õhtul 75 krooni. Kõik pääsmed osalevad loosimises!
25. märtsil kell 19.00 Kunda linna klubis Vana Baskini teatri etendus OMETI KORD
(autor: Lawrence Roman / tlk Jüri Karindi). Lavastaja: Ivo Eensalu; kunstnik: Mare
Raidma; osades: Anne Paluver, Tõnu Kilgas, Indrek Apinis, Meelis Sarv, Marko Mäesaar ja
Marju Männik. Kestvus: Kaks tundi ja veerand ... Lugu sellest, mis saab siis, kui ema-isa
on selles eas, et võiksid veel ka kahekesi elust rõõmu tunda, aga täiskasvanud pojad seda ei
märka. Vastupidi - kohates oma elus esimest tõket, on nad kohe tagasi isakodu kaitsvate
seinte vahel. Eks ole tuttav lugu?... Muide, 20 aastat hiljem (esmaesitus oli 1984. aastal)
kirjutas autor oma populaarsele komöödiale järje – Alone Together Again –, milles isa-ema
Butlerid on hädas oma vanematega...
Allikas: Kunda linna klubi

Hambaravikabinet
Kundas avatud:
Noortemaja oli möödunud aasta lõpus mõnusat koogilõhna täis

MAGUSAD MUFFINID

ÕUNAKOOK

15O G MARGARIINI; 2,5 DL
SUHKRUT; 3 MUNA; 4 DL JAHU;
1TL KÜPSETUSPULBRIT; 1 DL
PIIMA; 2 TL VANILLSUHKRUT ...
Vahusta margariin ja suhkur, lisa hoolega
segades munad. Sega kuivained kokku
ja lisa koos piimaga taignale. Jaga taigen
muffinivormidesse (u 25 tk). Kasutades
fantaasiat, võib taignale lisada rosinaid,
pähkleid, õunatükke või marju. Küpseta
200 kraadi juures 20 minutit.

200 G MARGARIINI; 2 DL
SUHKRUT; 3 MUNA; 5 DL JAHU;
2TL KÜPSETUSPULBRIT; 1,5 DL
PIIMA; 2 TL VANILLSUHKRUT; 2 TL
KANEELI; 3 SUURT ÕUNA
... Lõika õunad tükkideks. Vahusta
margariin suhkruga, lisa munad, seejärel
kuivained ja piim. Lõpuks sega hulka
õunatükid. Pane taigen küpsetusplaadile
ja küpseta 200 kraadi juures u 20 minutit.

SPORDIKOMPLEKS ANNAB TEADA

Alates veebruarikuust on spordikompleksis võimalik tennist mängida.
Täpsem info spordikompleksi kodulehel.
Lisaks otsitakse aktiivset tennise ala
eestvedajat. Huvi korral võtta ühendust eposti teel: spordikompleks@kunda.ee.
Alates veebruarist on aeroobikatreeningutel spordikompleksis võimalik kasutada
võimlemispalle (pildil). Aeroobikatreeneritel on koostamisel spetsiaalsed
võimlemispallikavad.
Natuke võimlemispalli kohta.
Palliharjutuste olulisema kasuna tuuakse
tavaliselt välja lihaste tugevdamist ning
tasakaalu ja painduvuse paranemist.

Võimlemispall on väga mitmekülgne
vahend üksikute lihasgruppide toonuse
tõstmisel ja tugevdamisel. Kõiki
palliharjutusi saab sooritada ka pingil, kuid
pallil on neid tunduvalt mõnusam,
mugavam ja lõbusam :-) teha. Šveitsi
füsioterapeutide mõnekümne aasta tagune
avastus, et mängupalli on võimalik kasutada
edukalt vigastustest paranevate patsientide
taastusravis, on kogunud seminaride ja
õpitubade kaudu populaarsust ka tipp- ja
hiljem harrastussportlaste seas. Nüüdseks
on võimlemispallist saanud fitnessspetsialistide ja harrastussportlaste seas
populaarne ja tunnustatud treeningvahend.
Maksim Butšenkov
Spordikompleksi juhataja

E: 9–17 dr Malle Mägi
T: 9–16 dr Liivi Piho
K: vastuvõttu ei toimu
N: 9–16 dr Liivi Piho
R: 9–15 dr Malle Mägi
Alates 01.01.08 hambaproteeside valmistamine.
Info telefonil: +32 55 369

PALJU ÕNNE
SÜNNIPÄEVAKS!
96
Alma Kell
90
Vladimir Melnikov
Imbi Koitjärv
85
Ljubov Titova
Valentina Kotkas
80
Vaike Arro
Maria Zaytseva

NÄITUS “KÕIK LUURESSE”

Luurati ka luurajaid ...

Noortemajas on avatud näitus fotokonkursi KÕIK LUURESSE töödest. Huvilised
on väga oodatud! Auhinnad põnevate fotode eest saavad Magnus Sirelmets,
Aleksandra Suslova, Anna Uretskaja ja Urmas Larin. “Rõõmu teeb, et “päris”
paparatsosid, kelle eetiline piir üsna habras on, meie konkursil ei olnud. Fotod on
lustakad, põnevad ja toredad,” kommenteeris konkursi korraldaja Helen Kunda linna
noortemajast.

