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Valmis Kronkskalda trepistiku
eelprojekt. Trepistik on kavandatud kolme-

Eesti MV jõutõstmises. Kahe päeva jooksul
tehti võistlustel 153 rekordiparandust. Vt lk 8.

osaliseks. Esimene osa koosneb kaldal kõrguvast
kaarestikust ning paekiviastmetest, millele järgneb
metalltrepistik koos kahe betoonplatvormiga. Edasi
kulgeb kõnnitee pinnasel ning puittrepistik. Trepp
on kahelt poolt piiratud käsipuuga. Läbi roostiku
hakkab randa viima laudtee. Vt lk 2.

JÄTKUVAD VESTLUSÕHTUD KOOLIPSÜHHOLOOGI JUURES. Vt lk 7.
.z

Muuda oma kodu tuleohutumaks!
Eelmisel aastal käivitunud päästeala ennetustöö
programm, mille keskmes on projekt “Kodu
tuleohutuks!’’, jätkub ka tänavu. Vt lk 7.

Aprillikuu toob pensionitõusu.

Selle
aasta algusest hakkas kehtima uus pensionide
indekseerimise süsteem. Sotsiaalministri sõnul tulumaks pensionikasvu ära ei söö. Vt lk 2.

Kodusõda ei ole ühe pere sõda.

Linnavolikogu veebruaris-märtsis lk 3.

13.
mai 2007 avati Lääne-Virumaal Viru naiste
varjupaik. Seal saavad varju ja kõikvõimalikku
abi naised ja emad lastega, kes kannatavad koduse
vaimse või füüsilise vägivalla all. Vt lk 3.

Teadusbussi füüsikašõu Kundas.

LUGEDA ON MÕNUS.

Kunda ühisgümnaasiumis viidi füüsikakatseid
läbi 3. märtsil. “Füüsikat on kõige parem õppida
läbi eksperimentide. Muidugi saab ka lihtsalt
raamatuid lugeda, aga siis on see nagu kokaraamat
ilma küpsetiseta … kõht jääb tühjaks,” kirjutab
füüsikaõpetaja Rahel Pai. Vt lk 8.

Politsei tõhustab kontrolli turvavööta sõitjate ja jalgratturite üle.
Märtsi alguses alustas Maanteeamet koostöös
politseiga turvavarustusele suunatud kampaaniaga.
Kampaania käigus tugevdab politsei järelevalvet
turvavöö ja -varustuse kasutamise üle. Vt lk 2.

APRILL – AEG ÄRGATA TALVEUNEST. Tehkem oma kodud ja majaümbrused

Uued raamatud
Kunda linna raamatukogus. Vt lk 4-5.

Kevad vallatu KES MINEVIKKU EI MÄLETA,
Kõndis mööda lumist vett ELAB TULEVIKUTA! 21. veebruaril
2008 avati Kunda linnaraamatukogus näitus
Plärts, plärts, väike särts ... “Eesti Vabariik Kundas 1920-1940”. Näituse
(Kevadine haiku, Maaris Lõkk,
Tabasalu gümnaasium 12. kl)

Kevad hiilib Kronkskaldal (taamal on näha Toolse ordulinnuse keskaegsed varemed. Foto: Kristi Onkel
Aprillikuu alguses kella poole seitsme paiku Kronkskaldale või Kukerpallimäele varahommikusele
piknikule jalutades jõuab parasjagu ärkavat maailma märgata. Suveni on veel aega, kuid päike, soojus
ja valgus on pika ja pimeda talve üle juba võitu saamas. Tõusvat päikest enese ümber tundes ja koos
sõpradega olles on mõnus kuuma kohvi juua ning külmi pannkooke süüa … ILUSAT KEVADET! MK

tekstid kirjutas Tiiu Raju, pildimaterjal on pärit
muuseumi ja linnavalitsuse arhiivist. Näitus jääb
avatuks suveni. Kõik on väga oodatud!

ÕNNITLEME KÕIKI MÄRTSI- JA
APRILLIKUU SÜNNIPÄEVALAPSI!
KEVAD-TALV LINNAVALITSUSES lk 6.

Teeme koos Eestimaa puhtaks.

Projektist TEEME ÄRA 2008. See, millisel maal
elame, on rahvana meie endi kätes ja endi teha.
Oleme võtnud eesmärgiks Eesti illegaalsetest
prügihunnikutest puhtaks teha ja kutsume Sind
kaasa. Vt lk 8.

korda. OÜ Silvel Teenused veab 3. aprillist kuni
30. aprillini tänavate äärest minema korteriühistute
ja eramute kevadise suurpuhastuse käigus kokku
riisutud kulu, lehed ja oksaprahi. Vt lk 2.

30. märtsil 2008 korraldatakse Kunda
linnas elektri- ja elektroonikajäätmete
kogumine. Vt täpsemalt lk 2 ja lk 7.

Eesti Prügikolli fotojaht on alanud!
Eesti Päevaleht korraldab projekti “Teeme ära
2008” raames fotokonkursi “Prügikolli fotojaht!”. Fotokonkurss kestab 21. märtsist 1. maini.
Võitjad valib välja professionaalne žürii kolmes
kategoorias: parim prügikolli tabamise pilt, parim
prügikolli tegevuse pilt ja kõige šokeerivam
prügikoht. Vt lk 7.

Kulupõletamine on üle vabariigi keelatud. Toetudes Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetele, on Eestimaal lumikate
sulanud ning alanud tuleohtlik aeg. Vt lk 2.

14. märtsil oli emakeelepäev.

KUNDA
MOTOKROSS
toimub 5. aprillil. Vt lk 8.

MÕTTEID I ÖKOTANTSUFESTIVALIST. 1. märtsil 2008 kogunesid ligi

Aeroobikatreenerid ootavad kõiki huvilisi võimlemispallidega treenima.

Selle
puhul tegi MK e-intervjuu Kunda ÜG eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Maarika Veskiga. Vt lk 5.

500 last 44 tantsutrupist Eestimaa erinevatest
paikadest Kuusalu keskkooli I Ökotantsufestivalile
TANTSUGA PUHTAKS JA TARGAKS. Kunda
tantsijad said mitu preemiat. Vt lk 3.

29. veebruaril esinesid Kunda linna klubis “Soojade lauludega” Bonzo (fotol) ja Tõun. Foto: Allan Soon

Tänapäeval on AIDSi teema muutunud nii
igapäevaseks, et keegi ei pööra sellele erilist
tähelepanu, kuigi peaks. Vt lk 6.

TOIMUB JUTUTUBA KUNDA
LINNA RAAMATUKOGUS lk 7.

APRILLI KULTUURIKALENDER lk 8.

19. märtsil 2008 toimusid Tallinna spordihallis
Eesti Õhuväe sisekergejõustiku lahtised
meistrivõistlused. Vt lk 3.

IGAVENE

PÜHAPÄEV. Kunda
linna klubi II korruse saalis on kuni 6. aprillini
2008 avatud Soome kunstniku Martta Wendelini
joonistustest postkaardinäitus. Näitus on pühendatud Soome Vabariigi 90. aastapäevale. Martta
Wendelin (1893−1986) on soome armastatuimaid
kunstnikke, kes Soome riigi algusaegadel lõi pildi
ideaalsest Soomest. Vt lk 4.

Kõige sportlikumad koolid.

Maakonna
koolide konkursil toimus eraldi arvestus
gümnaasiumidele ja põhi- ning algkoolidele.
Gümnaasiumide hulgas oli kõige sportlikum
Tamsalu gümnaasium, põhi- ja algkoolide grupis
Rakvere linna algkool. Kunda ühisgümnaasium ja
Tapa gümnaasium jäid jagama 2.−3. kohta.

SPORDIKOMPLEKS
KUTSUB
TENNIST MÄNGIMA. Kõik vahendid
ja võimalused on selleks olemas. Tulge pere ja
sõpradega! Vt lk 7.

Korvpalliuudised lk 3.
Eesti võistkond uuendas 40 korral Eesti
rekordeid Eesti–Soome–Rootsi maavõistlusel
jõutõstmises. Vt lk 6.

Vt lk 7.

Peatage AIDS, ma tahan elada!

päev ilu-, võlu- ja glamuurimaailmas lõppes
kokkuleppega – kohtume näitusel! Fotonäitus “ILU
JA VÕLU” on Kunda linna klubis avatud kõigile 7.
aprillist kuni 21. aprillini. Vt lk 4.

toimub 12. aprillil Kunda spordikompleksis. Lk 7.

Maikuus ilmub Kunda linnalehe vahel lasteleht.

HÄID TULEMUSI lk 3. HIIREJAHT
2008. KARUJAHT 2008 lk 8.

18. märtsil 2008 toimus noortemajas
ilu ja võlu päev. Pikk ja emotsiooniderohke

LÄÄNE-VIRUMAA XVII TANTSU JA LIIKUMISE FESTIVAL

2008

KLUBI ANNAB TEADA
Kunda linna klubis peeti Kevade sünnipäeva, koos kaunistati ka pidukooki. Foto: Helen Jagant
20. märtsil on Kunda klubis ikka tavaks olnud üheskoos lastega kevade algust tervitada. Nii ka sellel aastal.
Kella kaheks päeval olid mudilased kogunenud pidusaali, et üheskoos tunda rõõmu KuVa laste tantsudest,
võistlusmängudest ja tordikaunistamisest. Lihavõttepühade eel värvisime kombekohaselt kanamune ja
korraldasime munaveeretamise võistluse. Pärast seda said munad koksitud ja ära söödud. Küll oli tore!
Laulsime lastega sünnipäevalaulu ja süütasime küünlad tordil. Igaüks soovis kevade tervituseks midagi
ilusat: kes palju päikest, sooja ilma või armsaid lumelillesid, kes palju kommi kõikidele lastele või naeru
ja nalja. Kevade sünnipäevapeo lõpetasime ühise tordisöömisega. Soovime, et kevad oleks sama rõõmus
ja lustlik, kui oli sünnipäevapidu! Kirjutas Maiu Küngas, Kunda linna klubi juhataja

Seoses vähese huvi tõttu jääb ära 27. aprilliks
2008. a väljakuulutatud laste karaokevõistlus.
Vabandame!
Laule emale ja emast laulame klubis emadepäeval,
11. mail 2008.
Meeldetuletus endistele lauljatele-tantsijatele!
Kui teie kätte on jäänud klubi rahvariided, siis
palume need kiiremas korras tagastada, puhtalt ja
korrastatult!

2
Valmis Kronkskalda trepistiku eelprojekt

Kronkskallas kujutab endast looduskauni reljeefiga miljööväärtuslikku
liivakivipaljandit koos kõrghaljastuga. Klindiastangu kõrgus Kronkskaldal on
39 m merepinnast ning sellelt avaneb vaade merele, Toolse linnusele ja Kunda
sadamale. Trepistiku projekteerimisel on püütud võimalikult hästi eksponeerida
liivakivipaljandit, vaadet merele ja ürgsele haljastule.
Trepistik on kavandatud kolmeosaliseks. Esimene osa koosneb kaldal
kõrguvast kaarestikust ning paekiviastmetest, millele järgneb metalltrepistik koos
kahe betoonplatvormiga. Edasi kulgeb kõnnitee pinnasel ning puittrepistik. Trepp
on kahelt poolt piiratud käsipuuga. Läbi roostiku hakkab randa viima laudtee.
Paralleelselt trepistikuga luuakse ka Kronkskalda valgustuslahendus, et tagada
trepi turvaline ja mugav kasutus ka pimedal ajal ning et Kronkskalda miljööväärtust
ka valgustusega esile tõsta. Vaade Kunda rannast ja lahelt Kronkskaldale kujuneb
tulevikus põnevaks, valgus- ja vormiküllaseks.
Nõukogude piirivalve poolt ehitatud metalltrepp, mis Kronkskaldalt alla viib, on
tänaseni alles, kuid muutunud kasutamiskõlbmatuks ja eluohtlikuks. Roostikku läbis
nõukogude ajal vanadest autokummidest rada Kunda randa.
Kronkskalda uue trepistiku ehitusliku eelprojekti koostas AS KEK Invest.
Eelprojekt läks maksma pisut üle 130 tuhande krooni. Projekti teostamiseks
otsitakse võimalusi erinevatest projektirahadest. MK

Aprillikuu toob pensionitõusu
Pea 30% Eesti elanikest ootab algavalt aprillikuult uudist, et pensionid lõpuks
ometi tõusevad. Nende ootus pole petlik − 1. aprillist suurenevad ligi 380 000
Eesti pensionäri sissetulekud. Selle aasta algusest hakkas kehtima uus pensionide
indekseerimise süsteem. See tähendab, et 80% ulatuses sõltub pensionide arvestamise
indeks laekunud sotsiaalmaksust ehk sellest, kui palju on palgad tõusnud. 20%
sõltub tarbijahinna indeksi kasvust. Nüüdsest astub pensionide jätkuv tõus ühtsemat
sammu palkade kasvuga riigis. Samuti suureneb edaspidi senisest rohkem pensioni
baasosa. See on ainuke osa pensionist, mis on kõigile pensionisaajatele võrdne. Nii
tõusevad ka kõige madalamad pensionid.
Sotsiaalmaksu laekus möödunud aastal 25,34% võrra rohkem kui 2006. aastal.
Tarbijahinnaindeks kasvas eelmisel aastal 6,6% võrra.
Tulumaks ei söö pensionikasvu. Maksuvaba tulu suurus on aasta-aastalt
kasvanud. 2008. aastal on see 27 000 krooni aastas ehk 2250 krooni kuus. Sellele
lisaks on pensionäridele ette nähtud täiendav maksuvaba tulu. Sel aastal on see 36
000 krooni aastas ehk 3000 krooni kuus. Järelikult on 2008. aastal mittetöötava
pensionäri kuni 5250-kroonine pension tulumaksuvaba. Ainult seda summat ületav
osa maksustatakse 21%lise tulumaksuga.
Samas on töötajate maksuvaba tulu määr 2008. aastal kuus 2250 krooni ja sama
suur on see määr ka alampalka saavatele töötajatele.
Maksuvaba tulu suureneb aasta-aastalt – 2009. aastal on see 2500 krooni kuus,
2010. aastal 2750 krooni kuus ja 2011. aastal 3000 krooni kuus (pensionäridel siis
vastavalt 5500, 5750 ja 6000 krooni) ja samal ajal väheneb tulumaksu määr igal
aastal 1 protsendi võrra, olles aastal 2011 vaid 18%.
Eesseisvate aastate pensionitõusu prognoosi arvestades on nii järgmise kui
ülejärgmise aasta keskmise staažiga vanaduspensionid tulumaksu vabad.
Maret Maripuu, sotsiaalminister

Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisring
30. märtsil 2008 korraldatakse Kunda
linnas elektri- ja elektroonika-jäätmete
kogumine.
Selleks kasutatakse spetsiaalset kogumismasinat, mis liigub linnas graafiku järgi.
Igas peatuskohas seisab auto mõnikümmend
minutit ja sõidab siis edasi järgmisesse
peatuskohta.
Kogutakse kõiki elektri- ja elektroonikajäätmeid, nagu: autoakud; elavhõbedalambid; külmikud; elektripliidid;
telerid, raadiod; arvutid ja kõik arvutiseadmed; soojaveeboilerid; kõik elektrilised
käsitööriistad; tolmuimejad; kõik elektriga
või patareidega töötavad kodused majapidamismasinad.
Lisaks sellele kogumisringile on kogu aeg
olnud ja on ka edaspidi võimalik ohtlikke
jäätmeid, samuti külmikuid ja telereid tasuta
ära anda Kundas, Kodu tn 55 parklas asuvasse

ohtlike jäätmete kogumiskonteinerisse ja
Rakvere Jäätmekeskusesse Ussimäel.
Kunda Ohtlike jäätmete kogumispunkt on
avatud 8.00–18.00. Rakvere Jäätmekeskus
Ussimäel (telefon: +32 23 190) on avatud
jäätmete vastuvõtuks: E-R 08.00 kuni 19.00;
L 10.00 kuni 15.00; P suletud.
Elektri- ja elektroonikajäätmete liikuva
kogumispunkti peatuskohtade nimekiri
ja kellaajad 30. märtsil 2008: 1) Kunda
ühisgümnaasiumi esine parkla 14.35–
15.15; 2) Kunda turuplatsi parkla 15.25–
16.05; 3) Koidu ja Võidu tn ristmiku
parkla 16.15–16.30. Teenus on tasuta.
Ka Kunda linna ümbruses elavad inimesed
võivad seda teenust kasutada.
NB! Teenust ei saa kasutada firmad.
Info tel: +32 55 967 ja +52 19 319 (Sirje
Liiskmaa) v sirje@kunda.ee.

Kulupõletamine on üle vabariigi keelatud
Toetudes
Eesti
Meteoroloogia
ja
Hüdroloogia Instituudi andmetele, on
Eestimaal lumikate sulanud ning alanud
tuleohtlik aeg. Aates 12. märtsist on kulu
põletamine keelatud.
Möödunud aasta 1. aprillist jõustunud
keskkonnaministri määruse “Metsa ja muu
taimestikuga kaetud alade tuleohutusnõuete
kinnitamine” muudatusega keelustati kulu
põletamine peale lume sulamist.
Keskkonnaministri määruse kohaselt algab
tuleohtlik aeg kevadel pärast lume sulamist

ning lõpeb sügisel vihmaste ilmade saabudes.
Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab Eesti
Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut.
Kulupõletamise keelust üleastujaid ootab
rahatrahv kuni 18 000 krooni, samuti tuleb
kulupõlengu põhjustajal tasuda ka tekitatud
keskkonnakahju.
Möödunud aasta oli üle kahetuhande metsaja maastikupõlengu, tänavu on registreeritud
juba 42 kulupõlengut.
Rain Porss
Päästeameti pressiesindaja
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MEIE KODU

Politsei tõhustab kontrolli turvavööta sõitjate ja jalgratturite üle
Märtsi alguses alustas Maanteeamet
koostöös politseiga turvavarustusele
suunatud kampaaniaga. Kampaania
käigus tugevdab politsei järelevalvet
turvavöö ja -varustuse kasutamise üle,
mille eesmärgiks on kaitsta liiklejaid.
Turvavöö kasutamine ei aita ära hoida
liiklusõnnetust, küll aga vähendab
liiklusõnnetustes raskelt vigastada
saanud inimeste arvu. Turvavöö
ja laste turvavarustuse kasutamine
sõidukites
on
liiklusohutuse
seisukohast üks olulisemaid näitajaid.
Kuigi paljud inimesed peavad
turvavööde kasutamist ebamugavaks
ja otstarbetuks, on selle kasutamine
kohustuslik, ning on inimesi, kes
lahtise turvavööga sõitmist ei pea
tõsiseks liiklusrikkumiseks, vaid
millekski, mis on justkui igaühe enda
vaba valik.
Kui
lapsevanemad
kinnitavad
sõidukis omal turvavööd, siis on
küllaltki olnud juhtumeid, mil laps
jäetakse kinnitamata. Kurvastav on
lastevanemate mõtteviis, et omal
kinnitatakse turvavöö selleks, et
seadust mitte rikkuda, kuid kahjuks
ei mõtle nad sellele, et kui toimub
liiklusõnnetus, siis turvavööta laps
on see, kes võib vigastada saada.
Politsei on avastanud Kundas mitmeid
juhtumeid, mil laps on tagaistmel

püsti ning oma tegevusega ohustab
ta iseennast ning ka sõidukijuhtilapsevanemat.
Paljudel juhtudel on politsei
lastevanemaid
hoiatanud,
kuid
tundub, et hoiatamistest ei piisa, kuna
antud rikkumiste arv ei vähene.
Liikluseeskiri sätestab, et kui
lapse pikkus ei võimalda teda
nõuetekohaselt
kinnitada
auto
turvavööga, tuleb omaette istuva lapse
sõidutamisel sõiduautos, millel on
turvavööd, kasutada tema pikkusele ja
kaalule vastavat turvatooli, -hälli või
muud nõuetekohast turvavarustust.
Sõiduauto esiistmel tohib last
sõidutada ainult siis, kui ta on
turvavarustuse abil nõuetekohaselt
kinnitatud.
Samuti
sätestab
liikluseeskiri,
et sõiduauto tagaistmel tohib
täiskasvanud sõitjal süles olla üks
alla 12-aastane laps tingimusel, et
last süles hoidev sõitja on turvavööga
nõuetekohaselt kinnitatud ja kõik
autos olevad istekohad on hõivatud.
Sõiduauto esiistmel ei tohi last süles
hoides sõidutada. Sõidukijuht peab
tähelepanu pöörama ka sellele, et
kaasreisijal oleks turvavöö kinnitatud.
Juhindudes liikluseeskirjast, saab
politsei antud rikkumise puhul
karistada nii autojuhti kui ka

APRILL – AEG ÄRGATA TALVEUNEST
Kohe-kohe on käes aprill …
Tervitan kõiki saabunud kevade
puhul!
Kalendri järgi on ju kevad käes
… Esimesed kevadised sibullilled
õitsesid naabri aias juba jaanuari lõpus
ja veebruaris oli peenar lauskollane
lumekuppudest ning iga põõsa alt
turritasid vastu lumikellukesepuhmad.
Täna aknast välja vaadates tuleb aga
meelde vanarahva tarkus: ega talv
taeva jää … ja kevad tundub veel üsna
mägede taga olevat.
Ometi on täna viimane aeg ärgata
talveunest. Kohe- kohe paitab
päikene oma soojusega ära viimased
lumeriismed ja pehme kevadtuul
puhub minema talvise trööstituse.
Lume alt tuleb välja pilt, mis pole
sugugi kaunistuseks linnale. Eks
ole see igakevadine nuhtlus, millest
vabaneme seda kiiremini, mida varem
suurpuhastusega alustame.
Igaühel on võimalus kaasa lüüa
talvise sodi ja saasta koristamisel.
Tehkem oma kodud ja majaümbrused
korda. Ärgem unustagem, et lisaks
oma koduaiale peab iga majaomanik
puhastama ka krundiga külgneva
hooldusala.
Kõik
korteriühistud
võiksid ühiselt välja tulla ja oma
majade ümbrused koos korda teha.
Linnavalitsus organiseerib elamute
juurest kokku korjatud talveprahi
äraveo.
OÜ
Silvel
Teenused
veab
3. aprillist kuni 30.

aprillini tänavate äärest minema
korteriühistute ja eramute kevadise
suurpuhastuse käigus kokku riisutud
kulu, lehed ja oksaprahi. Vedu toimub
kaks korda nädalas: esmaspäeval
ja neljapäeval. Koristusjäätmed on
soovitav koguda kilekottidesse, et
nad laiali ei pudeneks ja neid oleks
parem peale laadida. Keelatud on jätta
tänavate äärde kokku korjatud paberi, pakendi- ja olmejäätmeid. Palun
mitte tuua tänava äärde hunnikutesse
vana mööblit ega muud kola. Ära
veetakse ainult need jäätmed, mida on
võimalik kompostida. Kõik suuremad
oksad palume ladustada muust prahist
eraldi, et traktor saaks tänavate äärde
tõstetud hunnikud eraldi ära vedada.
Kõigil
ettevõtjatelgi
tuleb
talvepraht jm jäätmed kokku
koguda.
Kas tellitakse see töö
haljastusfirmalt või korraldatakse
laupäevak, on ettevõtte enda otsustada.
Prahiveo võib tellida kas AS-lt RagnSells või organiseerida prügivedu oma
jõududega Rakvere prügilasse.
Ka korteriühistutel on soovitav
kevadise suurpuhastuse käigus tekkida
võiva suurema koguse tavajäätmete
äraveoks tellida suurem konteiner,
mitte jätta jäätmeid tänavate äärde.
Veel kord meeldetuletuseks kõigile:
Nii Teeseaduse kui ka Kunda linna
heakorra eeskirja järgi peab iga
omanik hooldama tema krundiga
piirnevat kõnniteed. Praht tuleb kokku

Cleanaway Eesti AS tuleb appi. Teeme ära 2008!

VINNI SPORDIKOMPLEKS KUTSUB

Eesti üks suurimaid jäätmekäitlusfirmasid Cleanaway paneb oma õla alla suurele Eesti puhtaks koristamise aktsioonile, pakkudes prügi kogumispunktidest
prügimägedele viimiseks vajalikku – autojuhte, prügiveoautosid ning konteinereid.
Hinnanguliselt on üle Eesti laiali 7000 –
10000 tonni illegaalset prügi, mille kokku
korjamiseks ja ära vedamiseks on vajalik
3. mai koristuspäeval kasutusele võtta
kogu Eesti jäätmekäitlusalane ressurss.
Cleanaway Eesti AS on valmis omalt
poolt 3. mail ning vajadusel ka järgnevatel
päevadel korraldama prügivedu kogumispunktidest prügilatesse kõigi oma vabade
vahendite piires.
Kodanikualgatuse Teeme Ära 2008
eelarves suurimaks rahaliseks kuluks on
prügilatesse veetava prügi ladestus- ja
saastetasu. Koristatava prügi mahtu arves-

10. mail kell 12.00 Vinni
Spordikompleksis üritus “Kinkige
emale üks ilus päev”. Ürituse on
mõeldud kogu perele.
Vees erinevate treeningute läbiviimine kogub üha enam populaarsust.
Seoses sellega tahame Lääne-Virumaa
maakonna naistele tutvustada erinevaid treeningmeetodeid vees.
Tuua rohkem inimesi koos peredega
liikumisharrastuse juurde, kasutades
selleks vees treenimise viise. Samuti
propageerida tervislikke liikumisviise
perede seas, seostades seda ka emadepäevaga. Nagu me teame on vesi
üks parimaid keskkondi treeningute
tegemiseks, olenemata east v soost.
Ürituse ajakava:

tades tähendaks see kehtivate ladestus- ja
saastetasude puhul 7 miljonit krooni.
Cleanaway Eesti AS on ka siin valmis
kodanikualgatusele appi tulema ja ladestama firma poolt opereeritavate Viljandi
ja Tartu prügilate puhul kodanikualgatuse
raames korjatud prügi vaid saastetasu
eest.
Kuivõrd saastetasust 75% läheb tagasi
kohalike omavalitsuste rahakotti, on see
valdadele tänuväärne võimalus oma territooriumil paiknev prügi kodanikualgatuse
raames tavapärasest tunduvalt väiksemate
kuludega prügilasse toimetada.
Teeme Ära 2008 peab hetkel koostööläbirääkimisi ka teiste jäätmekäitlusfirmade
ja prügilate operaatoritega.
Lisainfo: Tiina Urm (meediajuht), Teeme
Ära 2008, GSM: 5904 0404, E.mail:
tiina@teeme2008.ee; www.teeme2008.ee

kaasreisijat.
Liiklusseadus sätestab, et politseil
on kinnitamata turvavöö eest õigus
sõidukijuhile määrata karistuseks
rahatrahv
kuni
3000
krooni.
Kaassõitjat võib kinnitamata turvavöö
eest karistada rahatrahviga kuni 600
krooni.
Kunda linnas on probleemiks ka
jalgratturid, kes pimedal ajal ei
kasuta valgustatud laternat, ning ka
need jalgratturid, kes, eirates keelava
liiklusmärgi
nõudeid,
sõidavad
ühesuunalisel sõiduteel vastassuunas.
Politsei on asunud karistama ka
jalgrattureid, kuna eelnevad hoiatused
ei ole lihtsalt tulemusi andnud.
Kahjuks ei tea paljud jalgratturid
liikluseeskirja nõuet, et jalgrattal
peab olema pimeda ajal või halva
nähtavuse korral sõites ees valge ja
taga punane tuli või viimast asendav
punane helkur ning vähemalt ühe
ratta mõlemal küljel kollane helkur,
olenemata sellest, kas linnas põleb
tänavavalgustus või mitte.
Jalgrattureid võib liikluseeskirjade
eiramise eest karistada rahatrahviga
kuni 600 krooni ning alkoholijoobes
jalgrattureid rahatrahviga kuni 6000
krooni. Turvalist liiklemist!
Tiit Jõgi, Rakvere
konstaablijaoskonna komissar

12.00 − Algus, päeva tutvustus
12.15−12.45 beebide ujutamine (väike
bassein) Anu Karusaar (vesiravi
spetsalist/Tallinn)
12.45−13.30
Süvavee-aeroobika
(suur bassein) Anu Pedjasaar (EOK
litsentsiga vesiaeroobika treener/
Tartu)
13.45−14.15 Rasedate võimlemine
(suur bassein) Anu Karusaar
14.30−15.15 Vesivõimlemine (suur
bassein) Anu Pedjasaar
15.15−15.30 Emadepäeva lõpetamine
Terve ürituse vältel saab kasutada
saunamõnusid!
Lastele palju mänge, isadele
soodushinnaga jõusaali kasutus +
saunade kasutamine

koguda ja kõnniteed puhtaks pühkida.
Vastavalt Kunda linnas kehtivale
Jäätmehoolduseeskirjale on jäätmevaldajad kohustatud korraldama
ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse
paigutatud
suurjäätmete
äraveo hiljemalt kolme päeva
jooksul. Jäätmeseadusest tulenevate
kohustuste mittetäitmise eest on õigus
karistada rahatrahviga.
30. märtsil korraldatakse elektrija elektroonikajäätmete kogumise
ring. Nimetatud jäätmeid saab
ära anda kolmes erinevas parklas.
Kogumise aja ja koha kohta täpsem
info on eraldi kuulutuses.
Ärge unustage, et kulu põletamine
on keelatud ning et tuulise ja kuiva
kevadilmaga võib ka lõkke tegemine
ohtlikuks osutuda.
2008. a on Kunda linna sünnipäeva
aasta ja Eesti Vabariigi sünnipäeva
aasta. 2008. a 1. mail pühitseb Kunda
linn oma 70. sünnipäeva. Tehkem
siis kõik selleks, et sünnipäeva-aastal
oleks linnas kord ja puhtus.
Üleskutse kõigile: istutage linna
rohkem lilli ja õitsvaid põõsaid!
Eramajade omanikud on oma aedu üha
enam ehtima hakanud. Samasugust
suhtumist ootaks ka korteriühistutelt.
Paljud korteriühistud on oma
majale lasknud panna uue katuse ja
soojustanud otsaseinad, kas poleks
nüüd aeg pöörata tähelepanu majade
ümbrusele.
Sirje Liiskmaa, heakorranõunik
Pilet
etteregistreerimisel
85.(sisaldab kõiki treeninguid ja
saunamõnude
kasutamist).
Pilet
kohapeal 100.-. Alla 7-aastased lapsed
tasuta! Eripakkumine isadele. saunad
+ jõusaal 90.Kiirustage,
kohtade
arv
treeningutele on piiratud !
Üritusele eelregistreerimine 8.
maiks tel: +32 572 64, e-posti teel:
info@vinnisport.ee.
Osalustasu
tasumine Vinni spordikompleksi
administraatori juures või ülekandega
arveldusarvele a/a 10502018017007
(selgitus emadepäev ja nimi/nimed)
Tulge kogu perega ja tehke emale
üks ilus ja meeldejääv päev!
Sven Hõbemägi, peakorraldaja

MEIE KODU

Kodusõda ei ole ühe pere sõda
Kunagi ringles raadiokanalites laul,
kus Hardi Volmeri suust kõlasid sõnad
“Kodusõjas surma ei saa...”. Tegelikkus on
aga hoopis teistsugune, igal aastal sureb
keegi just “kodusõja” tagajärjel, mitmed
jäävad sandiks. Just nimelt sandiks nii hingelt
kui ihult. Oleme harjunud mõtlema, et kogu
vägivald, mis toimub kodude suletud uste
taga, on pere oma asi. Kas ikka on nii?
Kui mõni lugejatest arvab, et pole eetiline
uurida, miks ja kuidas pereema silm siniseks
sai, siis tegelikkuses on ehk tegemist meie
endi mugavusega. Kui ma tunnen huvi, mis
juhtus ja miks juhtus, siis ehk keegi ootab,
et reageerin kuidagi, teatan kuhugi. Võib
juhtuda, et vägivallatseja tuleb aru pärima,
miks naaber julges midagi tema peres
toimuva kohta arvata, hakka siis selle vihase
ja kurjaga seletama ning oma närve ja aega
raiskama. Parem on väita, et pereasjad on
väga isiklikud ja oma nina tuleb teise pere
asjadest eemal hoida. Nii teemegi näo, et
perevägivallast
naaberkorteris/majas/oma
kodus ei tea ja ei huvita ka. Mida ei tea, see ei
tee ka haiget. Nii me arvame.
Vägivald ei ole linnuke, et kui peost lahti
lased, on ta läinud ja ei naase enam kunagi.

Need ihud ja hinged, mida peks, sõim ja
mõnitused on räsinud, on surnud linnud.
Need jäävad maha sellesse aega, mil nad
hävitati. Nägu võib olla naerul, kuid nende
sisemus on katki igaveseks. Kes hakkab
vägivalla põhjustatud valu vägivallaga
vaigistama, kes ei saa oma elu elatud, kes
elab, aga ei ole kunagi õnnelik.
Kui mõni lugeja, kes lapsepõlves on
vägivalda talunud, püüab väita, et tema on
kõigest, absoluutselt ja igaveseks üle saanud,
siis, kas ikka on? Tahaks loota ja uskuda,
tahaks, aga tegelikkus on teistsugune.
Vägivald ei ole vaeste ja viletsate pärusmaa.
Naist-lapsi võib peksta ja mõnitada ka
ühiskonna väga väärikas liige. Vägivallatseja
võib olla ka naine või poeg/tütar.
Tihti kutsub vägivalla esile see, et tugevam
ei oska oma soove ja probleeme sõnadesse
panna või oma ängiga teisiti toime tulla, siis
paistabki ainsa võimalusena vägivald.
Vägivald tekitab uut vägivalda ja toob kaasa
uusi muresid. Kus on lahendus? 13. mai 2007
avati Lääne-Virumaal Viru naiste varjupaik.
Seal saavad varju ja kõikvõimalikku abi
naised ja emad lastega, kes kannatavad
koduse vaimse või füüsilise vägivalla all.

HÄID TULEMUSI
MÄLUMÄNG 30.01.2008. Küsimused
koostas Tamsalu gümnaasium. Põhikoolide
arvestuses tuli Kunda ühisgümnaasiumi
võistkond 13 punktiga 1. kohale.
Põhikoolide mälumängu VII voorus
mängisid 9. b klassi õpilased Sandra Süda,
Liisa Tulvik, Marlen Utsar, Aleksandr
Golubev. Gümnaasiumide arvestuses sai
Kunda ühisgümnaasium 19 punktiga 6.
koha.
MÄLUMÄNG 13.02.2008. Küsimused
koostas Kunda ühisgümnaasium.
Põhikoolide arvestuses jäi 18 punktiga
Kunda ühisgümnaasium Võsu
põhikooliga jagama 2.−3. kohta. VIII
vooru võistkonnas mängisid Sandra Süda,
Liisa Tulvik, Kärt Lindlo, Marlen Utsar (9.
b kl õpilased).

MÄLUMÄNG 12.03.2008. Küsimused
koostas Andres Pulver. Põhikoolide
arvestuses saavutas Kunda ühisgümnaasiumi
võistkond (Sandra Süda, Silvia Süda, Liisa
Tulvik, Aleksandr Golubev 9. B klassist)
21 punktiga 2.−3. koha, gümnaasiumide
arvestuses 18 punktiga 8. koha.
Maakonna eesti keele aineolümpiaadil
saavutatud edukad tulemused:
7. klass OLIIVIA KOOL 6. koht
8. klass AIMUR TAKK 3.− 4. koht
9. klass KÄRT LINDLO 3. koht
10. klass AILE MÄE 3. koht
LIINA MARTÕKAINEN 5. koht
Õpilasi juhendasid eesti keele õpetajad:
Maarika Veski; Tiiu Jalakas; Tiina Vanatoa.
AIMUR TAKK tuli 2. kohale
kergejõustikus Lääne-Virumaa talvistel

Kümme aastat tagasi keskkonnateemalist
üritustesarja alustanud ning sellele omapärase
nime – Ökokratt – pannud Priit Adler on taas
välja mõelnud uue mõiste – ökotants. “See
on looduse- ja keskkonnateemaline tants.
Meie kaugem eesmärk on, et noored jälgiksid
loodust – kuidas lilled liigutavad end päikese
poole, karu astub, putukad lendavad. Et
lapsed hooliksid loodusest,” selgitab ta.
Tantsufestivali idee pärineb eelmisest
aastast kui, ÖKOKRATI projektijuht
Priit Adler, Kuusalu Petsi spordiklubi
tantsulapsed ja nende juhendaja Ljudmilla
Loss-Maiberg ning lapsevanem Eleri Paiste
käisid koos Ökokrati tegijatega piirkondlikel
pidudel Paralepas, Vokas, Paunkülas ja
Luke pargis. Teel koju järjekordselt Puhta
Metsa Peolt tekkis mõte tulla kokku igas
vanuses üle Eestimaa, et tantsides ja lustides
jäljendada loodust.
Laupäeval, 1. märtsil 2008 kogunesid
ligi 500 last 44 tantsutrupist Eestimaa
erinevatest paikadest Kuusalu Keskkooli
I Ökotantsufestivalile TANTSUGA PUHTAKS JA TARGAKS.
Tantsufestival toimus kahes osas: I osas
tantsisid väikesed lasteaiamudilased ja 1.- 3.
klassi õpilased. Päeva II osas esinesid oma

tantsudega õpilased alates 4. klassist kuni
abiturientideni välja.
Tantsijaid hindas žürii, kuhu kuulusid
tantsuõpetajad
ja
-lavastajad
Tõnu
Pomerants, Kätrin Järvis, Saima Kallionsivu,
Stella Suitso ja bioloog Asta Tuusti.
Tantsuetendused sisaldasid õpetlikkust,
šõud, kostüümidraamat, tunnete väljenduslikkust, looduse jäljendamist − sõnum jõudis
kohale nii žüriile kui ka pealtvaatajatele.
Esinejatele avaldati tunnustust pikkade
ja soojade aplausidega, samuti toredate
preemiatega. Tagasiside ankeetidest järeldus,
et noored ja ka tantsujuhendajad olid rahul
ürituse korralduse, tulemuslikkuse ning
arvamusega, et edaspidi pööratakse loodusele
enam tähelepanu. Paljud loodusnähtused
ja looduse elutsüklid said arusaadavamaks
läbi kehakeele ja tunnete väljendamise.
Saadud elamus äratas nii mõneski Eestimaa
noores – lasteaialapsest kuni abiturientideni
välja − senisest suuremat huvi looduse- ja
keskkonnateema vastu.
Festivalil anti välja eripreemiaid ja kolm
peapreemiat. Žüriil jätkus huvitavaid
eripreemiaid kõigile. Eripreemiaid anti
müstilise tantsu, graatsilisuse, stiilsuse,
mitmepalgelise
tantsu,
teatraalsuse,

Alates 2008. a sõlmisid Lääne-Virumaa
vallad Viru naiste varjupaigaga lepingud,
mis tähendab seda, et vallad tagavad
oma lähisuhtevägivalla all kannatavatele
naistele igakülgse abi ja seeläbi ka suurema
turvatunde.
Varjupaiga telefonil: +53 868 698
võib helistada 24 tundi ööpäevas, pole
puhkepäevi ega pühasid. Abi saab iga
helistaja. Samuti võib kirjutada e-posti
aadressil: viru.naistetugi@mail.ee. Teeme
koostööd politsei, psühholoogide, juristide
ja teistega, kes aidata saavad ning oskavad.
Meie telefonil on pea iga päev helistanud
ka mehed, kellel on peresuhetes probleeme
tekkinud ja kes ei tea, kuidas edasi minna.
Meil on hea meel, et mees, selle asemel, et
lüüa vihahoos naist, helistab ja küsib abi.
Alates maist 2008 saavad mehed endale
eraldi nõustamistelefoni ja e-posti aadressi.
Sellest kirjutame lähemalt siis, kui need on
olemas.
Kui te teate peret, kus on vägivald, siis
aidake neid. Andke pereliikmetele meie
telefoninumber või e-posti aadress − ka see
on abi.
Angela Olt
MTÜ Jeeriko, Viru Naiste Varjupaik
meistrivõistlustel poiste B-klassis
SANDRA SÜDA tuli 1. kohale
meeskondlikus arvestuses Rootsi-SoomeEesti 2008. aasta jõutõste maavõistlustel.
Muusikaõpetuse olümpiaadi
piirkondlikus voorus 2. veebruaril 2008
saavutas II koha Kunda ühisgümnaasiumi
õpilane Aleksandra Suslova õpetaja Kaie
Aja juhendamisel.
Maakondlikul muusikaolümpiaadil
saavutas 7. b klassi õpilane Aleksandra
Suslova IV koha. Juhendaja õpetaja Kaie
Aja.
9. b klassi õpilased saavutasid
loodusteemalises viktoriinisarja “Rohelise
maakonna õpilasviktoriin” IV voorus 1.
koha. Võistkonnas mängisid Liisa Tulvik,
Marlen Utsar, Andreas Pikki. Juhendaja
õpetaja Marika Toom. Allikas. KÜG

MÕTTEID I ÖKOTANTSUFESTIVALIST

akrobaatikalisuse, põnevate kostüümide,
loodus- ja keskkonnateema ning metsatantsu
omanäolise käsitluse eest jne.
Meie kooli gümnaasiumi tantsuneidude
tants “Elu” pälvis festivali tantsulise peapreemia. Tantsuga “Konn ja kurg” saavutati
originaalsuse eripreemia ning 4. klassi
tantsutüdrukud said tantsu “Mets” esitamise
eest metsatantsu eripreemia.
Täname meie kooli tantsijate juhendajaid
Natalie Neiglat ja Elle Türkelit ning tublisid
tantsijaid. SUUR AITÄH TEILE toreda
päeva ja festivalist osavõtu eest !
Žüriiliige Tõnu Pomerants lausus festivali
kokkuvõttes, et Ökotantsufestival tekitab
tantsijate juhendajail kui ka noortel endil
vajaduse looduse täpsemaks vaatlemiseks,
et tantsus seda paremini jäljendada.
Kindlasti tekkis sel festivali uusi mõtteid
ning ideid erinevate loodusnähtuste ja
looduse elutsüklite ning keskkonnateemade
paremaks lahtimõtestamiseks. Kohalviibijate
muljed olid igati positiivsed. Soovitakse
üritust korrata ning ökotantsufestival
traditsiooniliseks sarjaks muuta.
Meie kool jätkab osalemist Ökokratt 2008
projektis “Olen osa loodusest”.
Õpetaja Etty Mätlik
ÕKOKRATI projektijuht Kunda ÜG-s

Aprillist jõustuvad muudatused soodusravimite loetelus ja piirhindades
Alates
1.
aprillist
2008
lisandub
soodusravimite loetellu kuusteist uut ravimit,
soodusmäära tõstetakse viiel ravimil. Piirhinnad
muutuvad üheteistkümnes ravimigrupis.
Soodusmäära
tõstetakse
50%-lt
75%-le:
nadropariinil
(FRAXIPARINE,
operat-sioonijärgse tromboosi profülaktika
näidustusel); bisoproloolil (CONCOR COR
5 MG, südamepuudulikkuse näidustusel); fosinopriil+hüdroklorotiasiidil
(MONOZIDE
ja
FOSINOPRIL
HCT
ACTAVIS,
kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse
näidustusel),
budesoniid+formoteroolil
(SYMBICORT TURBUHALER, kroonilise
obstruktiivse
kopsuhaiguse
näidustusel);
rosuvastatiinil (CRESTOR 20 mg, vere kõrge
kolesteroolisisalduse puhul).
Soodusravimite loetelu täiendatakse järgmisi
toimeaineid sisaldavate ravimitega:
50%:
1)
alendroonhape+kolekaltsifer
ool (osteoporoosiravim); 2) bikalutamiid
(eesnäärmevähi ravim); 3) gabapentiin (epilepsia
ja neuropaatilise valu ravim); 4) klaritromütsiin
(antibakteriaalne
ravim);
5)
nebivolool
(kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse
ravim); 6) meloksikaam (valuvaigistav ja
põletikuvastane ravim).
75%:
1)
budesoniid
(astmaravim);
2)
glimepiriid
(suhkurtõve
ravim);
3)
metformiin
(suhkurtõve
ravim);
4)
losartaan
(kõrgvererõhutõve
ja
südamepuudulikkuse ravim); 5) losartaan+hüd
roklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ravim); 6) ra
mipriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja
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südamepuudulikkuse ravim); 7) risedroonhape
(osteoporoosiravim) 8) simvastatiin (vere
kolesteroolisisaldust vähendav ravim).
100%: 1) fentanüül (valuvaigistav ravim);
2) mükofenoolhape (organite siirdamisjärgset
äratõukereaktsiooni vähendav ravim).
Ülalnimetatud
toimeaineid
sisaldavad
ravimeid teistelt ravimitootjatelt on turustatud ja
soodustatud ka varem.
Piirhinnad muutuvad järgmiste toimeainete
gruppides: 1) budesoniid (astmaravim); 2) fo
sinopriil+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve
ja südamepuudulikkuse ravim); 3) ramipri
il+hüdroklorotiasiid (kõrgvererõhutõve ja
südamepuudulikkuse ravim); 4) losartaan
(kõrgvererõhutõve ja südamepuudulikkuse
ravim);
5)
losartaan+hüdroklorotiasiid
(kõrgvererõhutõve ravim); 6) mükofenoolhape
(siirdamisjärgset äratõukereaktsiooni vähendav
ravim). 7) fentanüül (valuvaigistav ravim); 8)
glimepiriid (suhkurtõve ravim); 9) metformiin
(suhkurtõve ravim); 10) risedroonhape
(osteoporoosiravim); 11) simvastatiin (vere
kolesteroolisisaldust vähendav ravim).
Piirhinnad muutuvad seoses uute ravimite
turuletulekuga. Kui soodusravimite loetellu
varem kantud ravimite hinnad ei lange,
võib kindla tootenimega ravimit eelistavate
patsientide jaoks omaosalus mõnevõrra
suureneda.
Omaosaluse
vähendamiseks
soovitame patsientidel valida odavam ravim.
Ravimite
loetelust
arvatakse
nende
turustamise/müügiloa lõppemise tõttu välja
24 ravimipakendit: FOSAMAX tablett 10 mg

N28 (alendroonhape); OSPAMOX 250 MG/5
ML suspensioonigraanulid 50 mg/ml 60 ml
N1 (amoksitsilliin); RENITEC 10 MG tablett
10 mg N100; RENITEC FORTE tablett 10 mg
N100 (enalapriil); TIMOPTIC XE silmageel
0,25% 2,5 ml N1 ja TIMOPTIC XE silmatilgad
0,5% 2,5 ml N1 (timolool); BECLOMET
EASYHALER inhalatsioonipulber 200 mcg/
annuses 200 annust ja BECOTIDE BECODISKS
inhalatsioonipulber 0,2 mg/annuses 120 annust
N1 (beklometasoon); ECOBEC 250 MCG EASIBREATHE inhalatsiooniaerosool 250 mcg/annus
200 annust N3 (beklometasoon); LAMICTAL
dispergeeritav tablett 2 mg N30 (lamotrigiin); MST
CONTINUS suspensioonigraanulid 20 mg N30,
MST CONTINUS 60 MG suspensioonigraanulid
60 mg N30, MST CONTINUS 100 MG
suspensioonigraanulid 100 mg N30 (morfiin);
MXL 200 MG kapsel 200 mg N28 (morfiin);
CORINFAR tablett 10 mg N30; CORINFAR tablett
10 mg N50 (nifedipiin); ZYPREXA tablett 10 mg
N28; ZYPREXA tablett 5 mg N28 (olansapiin);
MAXALT 5 MG peroraalne lüofilisaat 5 mg N2
(risatriptaan); REQUIP-MODUTAB toimeainet
prolongeeritult vabastav tablett 2 mg N84; 4 mg
N84 ja 8 mg N84 (ropinirool); ECOSAL EASIBREATHE aerosool 0,1 mg/annus 200 annust
N3 (salbutamool); VEROGALID ER 240 MG
retardtablett 240 mg N100 (verapamiil).

Nimetatud ravimite väljaarvamine loetelust
ei halvenda ega kitsenda ravimivalikut – sama
toimeaine või toimega ravimid jäävad endiselt
soodushinnaga turule. Lisainfo: www.sm.ee.
Eli Lilles
Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja

Linnavolikogu veebruaris-märtsis
05. veebruar 2008. Võeti vastu 2008.
aasta linnaeelarve, mille tulude ja kulude
kogumahuks on arvestatud 83,6 miljonit
krooni (2007. aastal 55,9 miljonit krooni).
Tuludest moodustab suurima osa füüsilise
isiku tulumaks, milleks on plaanitud üle
30 miljoni krooni. 2008. aastal suureneb
füüsilise isiku tulumaks 15%, võrreldes
2007. aasta tegeliku laekumisega. Eelarve
kogumaht suureneb veelgi, kui lisanduvad
projektidest ning selguvad riigieelarvest
saadavad vahendid.
Muudeti Kunda linnaomavalitsusteenistuse
ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
töö tasustamise määrust, et viia linna
määrus vastavusse riigi poolt kehtestatud
pedagoogide-metoodikute alampalgaga.
Muudeti sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise ning sotsiaalabi andmise korda.
Võrreldes varem kehtiva määrusega on
põhiline muutus hooldajatoetuste määramise
paragrahvis. Uues määruses on kirjas ainult
toetuse taotlemine. Hooldaja määratakse
vastavalt linnavalitsuse kehtestatud korrale.
Muudeti elamutele toetuse määramise
korda. Määrusesse lisati eraldi lõikena
välisfassaadi värvilahenduse kooskõlastamise
vajalikkus enne tööde alustamist. Praegu
kehtiva määruse muutmise tingis vajadus
nõuda nende elamute, mis taotlevad toetust,
värvide
kooskõlastamist
linnavalitsuse
vastava ametnikuga.
Võeti vastu otsus Jaama tn 3 ja Jaama tn 18
vahelise ala detailplaneeringu algatamiseks.
Võeti vastu otsus tankla maaüksuse
munitsipaliseerimise algatamiseks. Seoses
linna läbiva tee asukohaga, mis renoveerimise
plaani järgi hakkab läbima praegust Alexela
Uno-X automaattankla maa-ala, tuleb
tanklale leida uus asukoht. Tankla omanikud
on valinud Selja tee äärse ala, mis on riigi
omandis. Selleks et linn saaks vahetada
olemasoleva tankla alla jääva maa nende
poolt valitud uue maa vastu, tuleb maaüksus
riigilt munitsipaalomandisse taotleda.
Võeti vastu otsus kaevandamise loa
muutmiseks. Kunda Nordic Tsement
soovib
suurendada
tsemendisavi
kaevandamist 40 tuhande m3 võrra
aastas. Vastavalt Maapõueseadusele saab
muuta kaevandamisluba loa andja ehk
Keskkonnaministeerium, kelle kohustus
sama seaduse järgi on küsida nende
poolt ettevalmistatud materjalide kohta
kohaliku omavalitsuse kirjalikku arvamust.
Kaevandamiskoguse
suurendamine
on
vajalik kolmanda pöördahju toorainega
varustamiseks. See toob kaasa mõningaid
negatiivseid mõjusid, mis on seotud
transpordivoogude mõningase suurenemisega
väljaspool kaevandamisala, samuti teetolmu
ja mürataseme suurenemisega. Põhitee
kuulub AS Kunda Nordic Tsemendile,
linnateedele on eeldatav kahju minimaalne,
mürataseme tõusu saab vajadusel mõõta ning
see peab vastama kehtestatud normidele, kui
teed liialt tolmavad, saab linnavalitsus nõuda
vastavalt linnas kehtiva heakorraeeskirjale
teede pesemist ja puhastamist. Arvestades, et
kolmas ahjuliin annab vajalikku lisatoodangut
ja -tööd, siis kasu kaevandamise koguse
suurendamisest on suurem kui tekkiv kahju
müra, tolmu jm näol.

04. märts 2008. Kuulati ära info Kunda
linna 2007. a linnaeelarve täitmise kohta.
Linnaeelarve 2007. a oli 56 392 117 krooni,
täitmine 56 082 493 krooni.
Võeti vastu määrus Kunda linna korraldatud
jäätmeveo rakendamise korra muutmiseks
seoses jäätmeseaduse muutumisega. Korda
lisati jäätmekottide kasutamisvõimalus
väikeelamute olmejäätmete äraveoks. Samuti
muudeti jäätmeveo piirhindasid. Lisati punkt,
mille alusel peavad avalike pakkumuste
kutsedokumendid sisaldama ka tabelit
jäätmemahutite rendi- ja müügihindade
kohta.
26. novembril 2004. a linnavolikogu poolt
kinnitatud teede nimekirja aluseks on 2001. a
AS-i E.O. Map Lõuna poolt linnale üleantud
teeregister. Selle nimekirja alusel on Kunda
linna teed kantud üleriigilisse teeregistrisse.
Aja jooksul on tänavate andmed osaliselt
ning ka teede kogupikkus muutunud.
Volikogu võttis vastu otsuse Kunda linna
teede nimekirja muutmiseks.
Kunda Linnavolikogu 12. aprilli 2002.
a otsusega nr 13 anti Liiva maaüksusele
(Estonian Cell) aadress Jaama tn 21.
Raudkatku tee jäi koos elamutega Liiva
maaüksuse territooriumile ning neile
juurdepääsuks
kasutatakse
praegust
Mäeveeru teed. Kohanimeseadus lubab
kohanime
kehtetuks
tunnistada
kui
nimeobjekt on ala planeerimise käigus
kaotatud ning nimeobjekti või planeeringu
muutumise tõttu on kasutusel olev kohanimi
eksitav. Volikogu kinnitas otsuse lugeda
kehtetuks registris olev Raudkatku tee ja
muuta Mäeveeru tee Raudkatku teeks.
Võeti vastu Ametiautode ja isikliku
sõiduauto
ametisõitudeks
kasutamise
kord, kuhu on lisatud eelarvekomisjoni
ja
majanduskomisjoni
poolt
tehtud
muudatused.
Anti luba riigihanke läbiviimiseks
Kunda linna läbiva tee ehitaja leidmiseks.
Linna läbiva tee projekteerimine on
jõudnud lõpustaadiumisse ja võetakse
viimaseid kooskõlastusi. Maanteeameti ja
Viru Teedevalitsusega on kokkulepe, et
riigihanke ehitaja leidmiseks viib läbi Kunda
linnavalitsus. Viru Teedevalitsus paneb
kokku riigihanke tingimused. Esialgu on
hinnanguline hanke maksumus orienteeruvalt
22 - 23 miljonit krooni. Linna poolt on vaja
tagada riigihanke läbiviimine, läbirääkimised
maaküsimustes
ja
finantseerida
kommunikatsioonide ehitus, mille maksumus
on 2 - 3 miljonit krooni. Kommunikatsioonide
valdajatega
toimuvad
läbirääkimised
tööde finantseerimise üleandmiseks ja
maaomanikega võõrandamise osas. Töid
finantseerib Maanteeamet teehoiukava kaudu
10 miljoni krooniga käesoleval aastal ja sama
suure summaga 2009. a. Ehituse kestvus on
2 aastat, algus 2008.a. suvel ja lõpp 2009.a.
sügisel.
Linnavalitsuse liige Kai Parkja lahkus
Kunda linnavalitsuse teenistusest 1. märtsil
2008. Uueks linnavalitsuse liikmeks kinnitati
Elena Erm.
Muudeti Kunda linna omavalitsusteenistuse
ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
töö tasustamise korda.
Allikas: istungi protokollid

19. märtsil toimusid Tallinna spordihallis Eesti Õhuväe
sisekergejõustiku lahtised meistrivõistlused. Osalema oli kutsutud
ka päästeteenistuse sportlased. Kunda komando meestest said kuulitõuke M18
vanusegrupis Mait Penjam 7. koha ja vanusegrupis M45 sai Heldur Lahne 1. koha.

Eesti noorte MV korvpallis PA-vanuseklass.

8.−9. märtsil 2008
toimusid noorte korvpallimeistrivõistluste PA-vanuseklassi järjekordsed mängud.
sPORTKUNDA/SK Aaspere noormehed mängisid kodusaalis kolm kohtumist.
Laupäeval saime kõigepealt kaotuse Rapla KK meeskonnalt 45:74. Mängisid ja
käe said valgeks kõik 10 pingilolnut, resultatiivseim oli Silver Ramul 14 punktiga.
„Säästurežiim“ oli tingitud sellest, et järgnes ülioluline kohtumine KK Pärnuga.
Selleks mänguks tulid lisaks Rain Veideman ja Martin Kink. Rain oli ka parim 22
punktiga. Suutsime kokkulepitud mängujoonisest kinni pidada ning kindlustasime
põhiturniiri lõpuks pääsu nelja parema hulka. Pühapäevane mõõduvõtmine
võrokatega läks üle kivide ja kändude. Raini ja Martinit polnud, mängu käigus
said viga Siim Jalakas ja Karel Osila. Esimese poolaja 11-st kaugviskest ei saadud
korvi ühtegi. Aga lõpp hea, kõik hea. Suuresti Silver Ramuli 22 punkti toel näitas
tabloo mängu lõppedes meie kahepunktilist paremust. See andis põhiturniiri
lõpuks kolmanda koha. Korvpallitreeneri kommentaar RSK sPORTKUNDA

koduleheküljelt

Eesti noorte MV korvpallis PC1-vanuseklass. 1. märtsil 2008
peeti Saku Gümnaasiumi spordisaalis PC1-vanuseklassi eliitgrupi põhiturniiri
viimased mängud. sPORTKUNDA/SK Aaspere ja Rakvere SK/Tarvas said
mõlemad kaks võitu lisaks. Kunda paremus Saku/Tabasalu ning T.Soku KK
vastu oli 74:44 ja 79:64. Rakvere alistas samad vastased 73:48 ja 75:51. Samal
ajal sai senine liider Rapla KK/Winstar Voka spordihoones kaks kaotust ning
nii lõpetasid kolm esimest meeskonda põhiturniiri 10 võidu ja 4 kaotusega.
Omavahelistes mängudes oli kõikidel kolm võitu. Kuigi olime plussis mõlema
konkurendiga, tõi Rakvere suurem ülekaal Rapla vastu põhiturniiri võidu
neile. Seega esimene Rakvere SK/Tarvas, teine sPORTKUNDA/SK Aaspere.
Järgnevad Rapla KK/Winstar ja 9 võiduga KK Pärnu. Esinelik selgitab lõpliku
kohamängude paigutuse kuu lõpus Rakveres peetaval turniiril. Korvpallitreeneri
kommentaar RSK sPORTKUNDA koduleheküljelt
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MEIE KODU

ILU JA VÕLU PÄEV NOORTEMAJAS

Tema joonistuste keskel kasvas
üles
mitu
põlvkonda
soomlasi,
kelle jaoks pakkus piltidel kujutatu
samastumisvõimalust: kaunis loodus,
õnnelikud inimesed, turvaline maakodu
argipäev ja armsad lapsed pere keskel selline on soome elu! Martta Wendelini
joonistustes avaldub küll oma aja
väärtusmaailm, kuid need võluvad
oma lihtsuses ja siiruses ka tänapäeval.
Igaüks leiab neis midagi isiklikku ja
tuttavat.
1977. aastal kinkis Martta Wendelin u
2000 originaali Tuusula raamatukogule.
2002. aastal loodi nende säilitamiseks
Martta Wendelini kunstimuuseum.
Näituse on koostAnud Pirjo Laakso ja
Soome Instituudi Tartu osakond.
Kunda linna klubi II korruse
saalis on 7. märtsist kuni 6. aprillini
2008 avatud Soome kunstniku
Martta
Wendelini
joonistustest
postkaardinäitus “Igavene pühapäev”. Näitus on pühendatud Soome
Vabariigi 90. aastapäevale. Martta
Wendelin (1893−1986) on soome
armastatuimaid kunstnikke, kes Soome
riigi algusaegadel lõi pildi ideaalsest
Soomest. Teda on nimetatud koguni
igavese pühapäeva kujutajaks. Näitusel
on postkaardid ilusast loodusest,
lihtsast maaelust, kodust ja lastest ning
loomulikult jõuludest. Martta Wendelin
on loonud üle tuhande postkaardi, sadu
raamatuillustratsioone ja tuhandeid
ajakirjade kaanepilte.

KUNDA LINNA KLUBI II KORRUSE SAALIS JÄÄB
NÄITUS AVATUKS KUNI 6. APRILLINI 2008

LUGEDA ON MÕNUS :-)

18. märtsil 2008 toimus noortemajas ilu ja võlu päev. Ja seda sõna otseses mõttes! Noortemaja oli muutunud ilusalongiks, mille
tagumises kambris tegutses ka fotostuudio. Meigikunstnikud Maire Ojaperv ja Kaisa Poom Rakverest Maire ilusalongist võtsid
vastu tavalisi Kunda tüdrukuid, et neile koolituse käigus totaalse muutumise võimalusi tutvustada ja pakkuda. Igast tavalisest
tüdrukust sai kaunis modell. Alguses natuke kartlikult professionaalide abile lootes sai iga tüdruk meikimiskunsti katsetada,
väikesi nippe ja erinevaid vahendeid proovida, sellega koos kasvas nii tüdrukute teadlikkus kui ka enesekindlus. Kunstnikstilisti Aili Raudsepa abiga algas muinasjutt. Kübara- ja ehtekohvritest võisid tüdrukud endale sobivaid aksessuaare valida.
Lisaks natuke fantaseerimist ja erinevaid rollikatsetusi ning modellid olidki valmis minema professionaalse fotograafi Tiit
Poomi (Rakvere Kuma Fotost) terava kaamerapilgu ette. Avanesid moefotosaladused: valguse sättimised, lugematud kaadrid,
erinevad poosid, õpetused modellidele, nipid portreefoto tegemiseks ja seda kõike kaks tundi järjest! Pikk ja emotsiooniderohke
päev ilu-, võlu- ja glamuurimaailmas lõppes kokkuleppega – kohtume näitusel! Fotonäitus “ILU JA VÕLU” on Kunda linna
klubis avatud kõigile 7. aprillist kuni 21. aprillini. Kirjutas Helen Jagant, noortejuht

Kunda ühisgümnaasiumi õpilase Ragne Loomuse joonistus “LOODUS – INIMESE SÕBER”

Uued raamatud Kunda linnaraamatukogus
“Ehh, uhhuduur! Kõik on võimalik,
kuni pole tõestatud vastupidist” (Eesti
Ekspressi Kirjastus 2007, 288 lk). Kuus
eesti meest – Hannes Hanso, Liivo Niglas,
Priit Kuusk, Kristjan Prii, Tanel Rütman ja
Mart Kuusk – sõitsid 2007. aasta kevadel
ja suvel ratastega üle Himaalaja. See oli
nende teine, üsna pööraseks ja absurdseks
kiskunud seiklus, mille kohta kõik mehed
usinalt märkmeid tegid. Raamat on selle
reisi aus kroonika, mille on kirjadest,
päevikutest, blogist ja meenutuskildudest
kokku sidunud Heidit Kaio.
“Tammsaare.
Inimesest,
elust,
armastusest” (koostanud Maarja Vaino.
104-leheküljeline taskuformaadis raamat.
Kunst 2007). Raamatusse on kogutud
ajatuid ütlemisi Anton Hansen Tammsaare
sulest. Erinevalt mitmetest “Tõe ja õiguse”
põhjal koostatud aforismikogumikest
on siinses valikus Tammsaare looming
laiemalt. Tammsaarele meeldis mängida
– sõnadega, mõtetega, tegelastega
ja lugejaga.
Mõttekatkeid seovad ja
ilmestavad eluloolised fotod ja poeetilised
looduspildid kirjaniku koduradadelt.
Raivo Vetik “Kahe vabaduse piiril”
(2007, 133lk). Kogumik sisaldab valikut
autori viimasel viiel aastal ilmunud
artiklitest ja ettekannetest ning neid
toestavatest analüüsidest.
Andrus Norak “Kirsside pillamise
päev” (144 lk). Valimik valdavalt
erootilise alatooniga novelle.
“Koraan”. Araabia keelest tõlkinud
Haljand Udam (453 lk).
“Lavakooliraamat” (1. osa). 16
intervjuud Lavakunstikooli õpetajatega
(Koostanud Kalju Orro, Eesti Teatriliit
2007, 591 lk). 16 intervjueeritut: Aarne
Üksküla, Meeli Sööt, Rudolf Allabert,
Kalju Komissarov, Jaan Tooming, Andres
Ots, Tõnu Tepandi, Martin Veinmann,
Kaie Mihkelson, Lembit Peterson, Priit
Pedajas, Merle Karusoo, Kaarin Raid,
Maret Mursa, Anu Lamp, Ingo Normet,
“Lehed ja tähed 2007” (Koostanud
Toomas Kukk ja Indrek Rohtmets,
MTÜ Loodusajakiri 2007, 202 lk). See
on loodusest, teadusest ja ühiskonnast
kõnelev koguteos, mis on mõeldud kõige
laiemale lugejate ringile.
Andrus Kivirähk “Liblikas” (Tuum
2007, 143 lk). Andrus Kivirähki romaan
näitab humoristina tuntud autori leebemat
ja sentimentaalsemat poolt. Romaan
räägib Eesti teatrielust 20. sajandi algul ja
rahvusteatri «Estonia» sünnist. Raamatut

on nimetatud eesti ilukirjanduslikuks
teatriajalooks. Lugemiseks kõlbab nii
ihutud tundeilmaga intellektuaalile kui
rahvaraamatuga harjunud lihtinimesele.
Teine trükk.
Kalju Saaber “Meister tegi, hästi tegi”
(TEA Kirjastus 2007, 112 lk). Raamat
sarjast TEA lastejuttude varalaegas
väikestele. Jutukogu räägib meistritest,
nende käteosavusest ning töörõõmust.
Juhan Saar “Mäng” (Faatum 2007, 62
lk). Lustakas lasteraamat Karoliinast,
tema
perest,
mängukoer
Pandast,
kodanik Klounist. Põnevaid seiklusi ja
fantaasiarikkaid juhtumisi, milles osaleb
veel mitmeid kummalisi tegelasi.
Aino Pervik “Paula aabits” (Tiritamm
2007, 46 lk). Paula sodib Paula lugemiku
täis. Muidugi on Paula väga vihane. Siis
aga läheb viha üle ja Paula otsustab teha
Patrikule hoopis aabitsa. Paula mõtleb iga
tähe juurde lause. Paula joonistab pildid
juurde. Paula teeb veel üht koma teist.
Olle Lauli “Niguliste õpilased” (Verb
2007, 535 lk).
Peeter Helme “Puudutus” (Verb 2007,
175 lk).
Odette Kirss “Jalutaja teejuht.
Rakvere” (Solnessi Arhitektuurikirjastus
2007, 167 lk).
Epp Petrone “Roheliseks kasvamine”
(Petrone Print 2007, 223 lk). Mahukas
raamat võtab kokku erinevad keskkonnateemad. Siin on Rohelise Värava võrgulehe
kirjutatud kolumneid, katkendeid internetipäevikust,
lühiintervjuusid
Eesti
ekspertidega, kokkuvõtteid ingliskeelsetest
ökoteemalistest
bestselleritest.
Ühte
on koondatud üldine ja konkreetne,
kaugem ja lähedasem info. Lisaks
rohelistele elunippidele leiab siit rohelist
eneseanalüüsi: on keskkonnasäästlikkus
uus religioon? Kas üks inimene suudab
midagi muuta siin tarbijamaailmas?
Jüri Leesment “Saada mind kiusatusse.
Valik tekste 1988-2007” (Ilmamaa
2007, 80 lk) Luulekogu sisaldab tuntud
vabaduselauliku Jüri Leesmendi luuletusi
ajavahemikust 1988–2007. Tema tekstid
on ausad ja valusad nii enda, kui maailma
suhtes. Raamat koosneb kolmest tsüklist:
“Eelhommikul ehmudes endaks”, “Kull ja
kirjad”, “Lähedust pole võimalik liisida”
Priidu Beier “Saatmata kirjad.
Luuletusi
aastatest
1976−2000”
(Koostanud Aidi Vallik, Verb 2008, 150
lk). Vt edasi lk 5.

TEEME ÄRA 2008. Kunda prügila on lõplikult suletud ja heakorrastatud. Kunda linnas ei ole võimalik
prügi ladestada. Ometi on Kunda linnas mitmeid kohti. Ärge risustage oma linna metsaaluseid ja teeservasid
jäätmetega, ärge tekitage uusi prügimägesid. Vt ka lk 2 ja 8. Sirje Liiskmaa, heakorranõunik.
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14. märtsil oli emakeelepäev

Uued raamatud Kunda linnaraamatukogus

Foto emakeelepäeval toimunud mälumängust Kuldvillak (Eivor Süda pildistas)

Emakeelepäeva puhul tegi MK
toimetaja e-intervjuu Kunda ühisgümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse
õpetaja Maarika Veskiga.
Milline võiks Teie jaoks olla nn
unistuste keeleõpe tänapäeval?
MV: Pole sellele isegi mõelnud,
kuid arvan, et unistuste keeleõppes
ei oleks kohta arvutil. Noored
suhtlevad üksteisega ju vabal ajal
läbi MSNi, kus kirjutatakse ilma
igasuguste reegliteta. Kõik see mõjub
negatiivselt õpilase keeleoskusele:
sõnu lühendatakse täiesti uute
seaduspärade järgi, kirjavahemärke ei
tunnistata, lausestus on täpselt selline,
kuidas mõte peas jookseb.
Soovin, et õpilased oma käekirja
austusega suhtuksid, see on ju nende
üks visiitkaartidest. Seetõttu lasen
edaspidigi õpilastel teha kirjatöid
käsitsi, et ei ununeks tähekujud ega
korralik käekiri.
Öeldakse, et keel on olulisim
vahend mõtete ja mõttemaailmade,
samuti identiteetide loojana. Eesti
keel loob eesti meele. Kui mõtlete
oma õpilaste peale, siis millisena
Te näete kaasaegse eesti keele poolt
disainitud eesti meelt?
MV: 5 aastat tagasi viis professor
Martin Ehala gümnasistide hulgas
läbi küsitluse, kus palus vastata
küsimustele, millistel tingimustel
oleksid õpilased nõus tegema järeleandmisi eesti keele kasutamisel.
Üle poole gümnasistidest (vastanuid
oli u 2000) oleks nõus materiaalse
kasu nimel eesti keelest loobuma,
kolmandik neist soovib ka oma
tulevased lapsed panna ingliskeelsesse
lasteaeda ja kooli. Suur osa (85%)
arvas, et Eestis peaks olema võimalus
omandada
keskharidus
soovi
korral ka inglise keeles (Postimees,
14.03.2003). Tänaseks pole noorte
suhtumine ilmselt muutunud.
Tallinna ülikooli professor Martin
Ehala päris ühes oma keeleteaduse
loengus tulevaste eesti keele ja
kirjanduse õpetajate käest, et
mis on nende arvates eesti keele
säilimise seisukohast kõige olulisem.
Tudengid pidasid koos professoriga
aru ning leidsid lõpuks koos, et iga
eesti lapse ja nooreni peab jõudma
tunne ja teadmine, et eesti keeles
on MÕNUS mõelda, kirjutada ja
lugeda ning suhelda. Mis Te arvate,
kas meie keel on elujõuline ning mis
on olulisim, et see jõud säiliks?
MV: Ülikooli esimese kursuse

loengus pistis üks kogenud eesti keele
õppejõud verivärsketele tudengitele
pihku väljalõike Andrus Saareste
raamatust “Kaunis emakeel”. Mul on
see siiamaani alles ja minu meelest
enam ilusamini ei saagi oma keelest
kirjutada.
“Eesti keel − vana, aulik ja
armas maakeel, see meie tundele
ja – sagedasti ka võõra − kõrvale
kaunis keel on meie rahva põlisem ja
püsivam vara.
See vaimuvara on ka meie rahvuse
alahoiu ja püsimise kõige olulisem
tegur, ta on sidemeks meile kõigile
ajas ja ruumis. Eesti keel ju ühendab
meid esivanematega aastatuhandete
kauguses hämaruses ja meil jätkub
teda tulevaile põlvedele, see keel
liidab meie rahvast ja me riigi
kodanikke maa kõigis osades, hiidlast
setuga, võrulast Alutagusega, mulki
harjakaga, isegi meie rootslast,
sakslast, juuti või venelast meiega,
ja see vaimne sõltus kogub, köidab ja
kütkestab meid võõralgi radadel.
See meie keel, meie igapäevases
elus nii tähtis, tavaline ja sagedane
toiming on meie kõigi meeles,
teadvuses ja suus, aga igaüks meist
siiski tunneb temast vaid osakest,
tema elu ja olemus, minevik ja olevik,
lugematud tahud ja palged maa eri
paikades ja rahva eri kihtides pakuvad
meile vastset ja tundmatut, mis meid
huvitaks, teda enam hindama õpetaks
ja meie rahvuslikku enesekindlust
toetaks ja tõstaks.
Keele headus ja väärtus aga ei
sõltu täielikult ega ainuliselt kaasaja
moest ja normidest, ja ükski keel
iseendast ei saa olla hea ega halb,
vaid oluliselt määrav on selle keele
üldine tarvitamise oskus ja osavus,
vormide, lausekujundite ja sõnavara
mitmekesisus ja nende otstarbekas
käsitlemine, lausete meloodia ja
rütm, kirjutaja või kõneleja isiklik
stiil, niisiis keele käsitlemise kunst,
kuid ka see mõtteline ja tahteline
sisu − ühesõnaga vaim, mida keeles
avaldatakse.” A. Saareste “Kaunis
emakeel” Lund, 1952.
Soomes ilmus mingi aeg tagasi
Hannu Luntiala SMS-romaan
“Viimased sõnumid”, mis koosneb
tervenisti
mobiiltelefoni
lühisõnumitest. Samuti on Elisa toel
Eestis avaldatud lühiproosa kogumik
“Kuni sadakuuskümmend”, kus
kõik tekstid mahuvad ära SMS-

sõnumitesse. Mis Te arvate, kas
need näited on pelgalt juhuslikud
vormikatsetused või kannavad
need katsetused eneses ka märke
kirjandusliku diskursuse totaalsest
muutumisest tulevikus?
MV: Ma millegipärast arvan, et need
ka juhuslikeks vormikatsetusteks
jäävadki. Ise suhtun küll skeptiliselt,
et mis raamat see selline on. Suunitlus
on ilmselgelt vormilisel küljel, mitte
sisul.
Kas olete oma õpilastega SMSteoseid uurinud-lugenud?
MV: Kogemused selles vallas
täielikult puuduvad. Olen veel
kuulnud elektroonilistest raamatutest,
et hoiad käes väikest kahepoolset
arvutiekraani, täpselt nagu raamatut
ja loedki samamoodi, aga ainult tekst
jookseb nagu arvutiekraanil.
Milline
oli
Teie
viimane
lugemiselamus?
MV: Viimane lugemiselamus oli
Andrus Kivirähki “Mees, kes teadis
ussisõnu”.
Emakeelepäeva puhul oli Kunda
ühisgümnaasiumis külas Ülle
Lichtfeldt. MK

Siiri Laidla “Taadu” (Canopus 2007,
37 lk). Koolieelikutele ja nooremale
koolieale mõeldud lastejutt ehk väärtustab
Eesti traditsioonilist peremudelit, mis
kõikehõlmavate uuenduste tuules on
saanud omajagu räsida.
Ivar Sild “Tantsiv linn” (Tuum 2007,
133 lk). Romaan kirjeldab Tallinna geikogukonna elu, tegemist on autentse
materjaliga. Raamatu tegelased tantsivad
ennastunustavalt Tallinna ööklubides,
mis tõstatab tantsimise romaani keskseks
sündmuseks. Romaanis on kaks keskset
tegelast, kellest üks on homoprostituut
ja teine oma homoseksuaalsust avastav
filoloogiaüliõpilane. Romaanis on nähtav
allusioon filmidele “Ava oma silmad”
ja “Vanilla Sky” – pärast vägivaldset
rünnakut kaotab ilus lõbupoiss oma
põhilise väärtuse – kauni välimuse
– ja peab oma senise elu ning põhimõtted
ümber hindama...
Chin-Ning Chu “Tee vähem, saavuta
rohkem” (2007 tõlkinud Mart Maameele,
140 lk). Raamat neile, kellele tundub, et
õnn tuleb õuele vaid raske töö ja vaevaga
ning neile, kes arvavad, et tasakaalus elu
on vaid eraklike õnneotsijate jaoks.
Reet Made “Tuhin tiibades” (Koolibri
2007, 144 lk). Raamatu lehekülgedel satub
lugeja silmitsi põnevate sündmuste ja
olukordadega, kus kohati kaob noorusliku
süütu seiklusjanu ja ohtliku, kuritegeliku
maailma vaheline piir. Mõnelgi lool
on tõsieluline tagapõhi. Peast krabatud
suusamüts, salapärane leid pajupõõsast,
saatuslik autoõnnetus... Ometi pole tegu
ainult
kaasakiskuva
sündmustikuga.
Samavõrd huvipakkuvad on tegelaste
vastuoluline sisemaailm, nende unistused,
pettumused ja otsingud. Eneseteostus,
noorte habras tundemaailm, sõprus ja
esimene armastus – need on võtmesõnad.
Milvi Lembe “Valgete liiliate võit”
(Kuma 2007, 190 lk). Segased peresuhted,
kirglikud armumised, karm tegelikkus,
šokeerivad vastused. Tegevus toimub Eesti
linnades, lugejale tuttavates paikades.
Romaanis on kasutatud pildikesi tõsielust,
mis segatud fantaasiaga. Kõige parem
elukorraldus elus oleks nii, et kujundad
oma elu oma tahtmise järgi.
Hanno Ojalo “Varjud meres. Allveesõda
Läänemerel 1914–1919 ja 1939–1945”
(Grenader 2007, 127 lk). Hanno Ojalo
(Eesti akadeemilise sõjaajaloo seltsist)
raamat annab lühiülevaate allveesõja
sündmustest
Läänemerel
mõlemas
maailmasõjas ja Vabadussõjas.
Anna Politkovskaja “Vene päevik.
Mõrvatud
ajakirjaniku
viimane
raamat” (Eesti Päevalehe Kirjastus 2007,
vene keelest tõlkinud Brigitta Davidjants,
439 lk). Palgamõrvar laskis raamatu
autori, ajakirjanik Anna Politkovskaja
2006.aasta 7.oktoobril kodumaja liftis
maha. See juhtus Vladimir Putini
sünnipäeval. Politkovskaja on tuntust

kogunud Tšetšeenia sõdadest rääkivate
raamatutega. Autori viimaseks jäänud
raamat «Vene päevik» juhib tähelepanu
uuele ja murettekitavale ajajärgule
Venemaal. Raamat annab kronoloogilise
ülevaate riigis toimunud sündmustest
alates 2003.aasta parlamendivalimistest
kuni Beslani kooli piiramise tagajärgedeni.
Päevik lõpeb 2005.aasta augustis. Anna
Politkovskajal on elada jäänud natuke
rohkem kui aasta...
“Voldemar Panso päevaraamat”
I-XI (Eesti Draamateater 2007, 733leheküljeline komplekt). Katkend Merle
Karusoo saatesõnast Voldemar Panso
päevaraamatute (1931–1956) väljaandele:
“Need päevaraamatud ei ole ainult
kunstiinimestele.
11-aastasel
poisil,
kes isa kingitud kaustikusse ilma kohta
märkmeid tegema hakkab, ei ole veel
kunstiambitsioone. Ajakaaslastele on
mälupildid kõnekamad kui noorematele,
kes pool sajandit mälutõkete võrgus
ekselnud, aga eneseks saamise okkaline
rada on universaalne. Ja aeg, aeg ilmutub
selles loos tähelepanuväärselt. Ja teater.
Eesti Draamateater – südamemurdumise
maja …”
“Vormel 1 kuulsused. Sõitjad,
skandaalid, autod, sündmused, etapid,
avariid, faktid” (Varrak 2007, koostanud
Rein Luik, 104 lk). Fotodega illustreeritud
raamat sisaldab lugusid ja fakte läbi aegade
kuulsamatest ja parimatest sõitjatest,
autodest, radadest ja paljust muustki.
Ebe Padu “Väike õunaröövel” (Eesti
Raamat 2007, 135 lk). Noore autori teine
jutukogu lastele sisaldab 26 mõnusat,
fantaasiarohket ja enamasti ka õpetlikku
lugu, mille tegevus leiab aset maaümbruses
– seenemetsas, õunaaias, karjamaal, põllul.
Laste kõrval on kujutatud kasside, rottide,
partide, lammaste jt lõbusaid toiminguid.
Lisaks meeleolukad jõulujutud ja palju
muud lastepärast.
Harriet Toompere “Väikese põhjapõdra
uued lood” (Varrak 2007, 96 lk).
Raamatust leiab väike lugemishimuline
vastused küsimustele: Millise üllatuse
valmistas väike põhjapõder, kui Jõuluvana
saabus tagasi koju Aafrikast? Miks
Jõuluvana ei maga ega söö ega taha teha
tööd? Kuhu kadusid laste kirjad? Kes
võitis kiirhiilimise võistluse?
Maria Lee “Äramõte” (Verb 2007, 44
lk).

Elektroonilised teavikud: “Eesti keel ja
meel” on audiovisuaalsete ja graafiliste
vahendite abil loodud arvutipõhine
süsteem eesti keele õppimiseks eesti
kultuuri kontekstis. Süsteem on loodud
kaheksa keele (inglise, saksa, prantsuse,
itaalia, kreeka, flaami, ungari ja rumeenia)
baasil. Vt ka http://www.estonianlanguage
andmind.com
Tutvustused Raamatukoist:
http://raamatukoi.ee/

KLUBIÕHTU AINULT NAISTELE

7. märtsil 2008 toimus Kunda linna klubis õhtu ainult naistele. Räägiti ilust, moest, etiketist ja tervisest. Esines Margus Vaher −
lauluvõistluse “Kaks takti ette 2007” võitja (fotol). MK
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KEVAD-TALV LINNAVALITSUSES
24.
jaanuar
2008.
Otsustati
maksta 2008. aasta jaanuarikuu
toimetulekutoetust
linnavalitsuse
sotsiaaltöötaja poolt esitatud nimekirja
alusel neljateistkümnele inimesele,
kokku summas 15 381 krooni.
Määrati hooldaja kahele abivajajale.
Kinnitati hooldajatoetuse taotluse vorm.
Võeti vastu määruse projekt avahooldusteenuse pakkumiseks puuetega
inimestele. Avahooldusteenuse sisuks on
puuetega inimeste sotsiaalse kaasatuse
ja toimetuleku tõstmine huvitegevuse,
vestlusringide ja praktilise õppimise
kaudu. Avahooldusteenust osutatakse
eakate päevakeskuses.
Otsustati sõlmida üheaastane koostööleping MTÜ Jeeriko Viru Naiste
Varjupaigaga.
Võeti vastu korraldus Kunda linnapea
Allar Aron puhkusele lubamiseks järgmiselt 10. märtsist−16. märtsini, 14.
aprillist−20. aprillini, 14. juulist−3.
augustini ja 15. septembrist−23.
septembrini 2008. a.
Kooskõlastati AS-i Kunda Nordic
Tsement maavara kaevandamisloa
KMIN-065 muutmise taotlus.
Edukaks tunnistati Hansapanga pakkumus laenu võtmiseks Kunda ujula
reno-veerimistööde finantseerimiseks
avatud pakkumismenetlusega hankel
ning otsustati alustada Hansapangaga
läbirääkimisi lepingu sõlmimiseks.
Samuti tunnistati edukaks AS-i
Parmeron pakkumus Kunda Spordihoone
osaliseks rekonstrueerimiseks avatud
pakkumismenetlusega riigihankel ning
otsustati alustada läbirääkimisi lepingu
sõlmimiseks.
Korterelamute välisfassaadide remondi
toetus määrati ühele korteriühistule
6594 krooni ulatuses.
Moodustati avatud hankemenetluses
esitatud pakkumuste avamise ja
hindamise komisjon.
Vaadati läbi MTÜ Kunda Elulõng
taotlus, milles tehti ettepanek tasuta
rendilepingu sõlmimiseks Ehitajate
9 hooldekodu hoone kasutamiseks ja
teenuslepingu sõlmimiseks hooldekodu
teenuse osutamiseks. Otsustati esmalt
lahendada 31. detsembril 2007 lõppenud

halduslepinguga seotud probleemid
ning seejärel võtta arutusele uue
teenuslepingu sõlmimise küsimused.
Vaadati läbi SA Virumaa Muuseumid
taotlus, milles tehti ettepanek suurendada
aastast toetussummat muuseumile
260 000 kroonini ning toetada muuseumihoone kellatorni ennistamist 30
000 krooniga ühekordse toetusena.
Otsustati teha linnavolikogule ettepanek
eraldada lisaeelarvest toetussumma
suurendamiseks 40 000 krooni ning
toetada ühekordse toetuse taotlust
muuseumi kellatorni ennistamiseks, kui
nimetatud tööd on reaalselt alanud.
Kinnitati ettevõtluse alustamiseks
eraldatud stardiabi toetuse lõpparuanne.
Võeti vastu korraldus rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressandmete muutmiseks omaniku õigustatud nõudmisel.
31. jaanuar 2008. Kuulati ära
info projekti “Kodu tuleohutuks
2008” kohta. Sel aastal käivitub
taas üle-eestiline projekt, kus IdaEesti Päästekeskus palub koostöös
sotsiaaltöötajaga valida välja vähemalt
20 kodu, keda Pääskeskuse töötajad
koos vabatahtlike organisatsioonidega
võiksid selle aasta jooksul külastada.
Otsustati, et nimekirja kodudest koostab
linnavalitsuse sotsiaaltöötaja ja edastab
selle hiljemalt 15. veebruariks 2008 IdaEesti Päästekeskusele.
Kunda
Linnavolikogu
määruse
“Elamutele toetuse määramise kord”
eelnõusse otsustati teha ettepanek
eraldi lõikena välja tuua välisfassaadi
värvilahenduse kooskõlastamise vajalikkus enne tööde alustamist. Samuti
vaadati läbi ettepanekud linnavolikogule
Ametiautode ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise korra kohta.
Võeti teadmiseks, et koostöös klubi
ja spordikompleksiga on valmimas
lihtsustatud taotlusevormid toetuste
saamiseks.
Kuulati ära Kunda turismiinfopunkti
tegevusaruanne 2007. aasta kohta.
Võeti vastu korraldus reservfondi
kasutamiseks. Kinnitati linnavalitsuse
hallatavates asutustes teenistusliku
järelevalve läbiviimise kord.

POLITSEIKROONIKA

Margarita toimetati politseiosakonda
kainenema.
24.02.2008 varastati Kundas Koidu
tänaval seisnud sõiduauto Renault 25
väärtusega 18 500 krooni. Sõiduk leiti
Kundast rüüstatuna.
20.02.2008 varastati Kundas Kasemäe
tänaval asuva spordisaali riietusruumist
mobiiltelefon väärtusega 1550 krooni.
Ajavahemikul
23.02.-25.02.2008
varastati Kundas Lepiku tänaval asuva
ettevõtte territooriumilt umbes 1 tonn
vanametalli. Vanaraud saadi 25.02 kätte
ning tagastati ettevõttele.
Ajavahemikul
20.02.-21.02.2008
varastati Kundas Koidu tänaval bussi
kütusepaagist ligikaudu 180 liitrit
diiselkütust. Esialgne kahju 3500
krooni.
Mari Riina Rist
Ida Politseiprefektuuri pressiesindaja

Märtsikuu
jooksul
registreeriti
politseis järgmised Kunda linnas
toimunud kuriteod:
01.02.2008 tungiti akna kaudu Kundas
Tööstuse tänaval ettevõtte territooriumil
asuvasse soojakusse. Soojakust varastati
arvutiprotsessor
väärtusega
2000
krooni.
Ajavahemikul
05.02.-06.02.2008
lõhuti Kundas Mäe tänaval asuva
maja keldri uks. Keldrist varastati
muruniiduk MTD. Vargusega tekitatud
kahju 2500 krooni
20.02.2008 kella 00.20 paiku lõi
Margarita (s 1958)
Kundas Mäe
tänaval
asuva
maja
trepikojas
Antoninale (s 1951) kirvega vastu
jalga. Kiirabi toimetas kannatu raske
tervisekahjustusega Rakvere haiglasse.

Eesti–Soome–Rootsi
maavõistlus jõutõstmises
26. jaanuaril 2008 toimus Rootsis
Täby spordihoones Eesti–Soome–Rootsi
maavõistlus jõutõstmises individuaal-,
naiskonna, meeskonna ja võistkonna
arvestuses.
Eestit esindasid Võrust pärit Arvo
Kaljapulk, Saaremaalt Merike Hõbe, Aimar
ja Raigo Kuusnõmm ja Priit Paakspuu ning
Kundast Sandra Süda ja Tanel Mustasaar.
Eesti võistkonna keskmine vanus oli 19,
Rootsil 35 ja Soomel 30 aastat.
Eesti naiskond saavutas II koha, võitis
Soome, meeskond saavutas kindla I koha
ja võistkondlikult saime samuti I koha.
Sandra parandas neljal korral Eesti
rekordeid. Tal oli see esimene suurvõistlus,
kus ta aga kohe näitas, et on võimeline
konkurentsi pakkuma. Sandra oli oma 15
eluaastaga võistluse kõige noorem võistleja
ning ta võistles kuni 60 kg kehakaalu
kategoorias. Sandra kükkis uueks Eesti
noorte ja juunioride rekordiks 122,5 kg,
millega saavutas maavõistlustel kolmanda
koha sel alal.

Surumisel saime küll esimese katse kirja
50 kg, kuid tehniliselt mitte hästi sooritatud
järgmistel katsetel tulemust kirja ei saanud.
Jõudu Sandral on ja tulemus paraneks hea
sooritusega 10−15 kg.
Jõutõmbes,
mis
on
Sandra
üks
lemmikalasid, saime kirja 100 kg. Siingi ei
läinud järgmised katsed määrustepärasena
kirja. Kogusummaks saavutas Sandra 272,5
kg, mis jääb Eesti rekordile alla vaid 7,5 kg.
Tanel Mustasaar parandas 12 korral Eesti
rekordeid nii juunioride kui ka seenioride
klassis. Tanel võistles kuni 125 kg kehakaalu
kategoorias. Ta alustas kohe rekordiga
kükkimises, kükkides esimesel katsel 300
kg ja teisel 310 kg (kolmandale katsele jäi
valu tõttu põlves minemata). Surumisel sai
kirja 210 kg. Jõutõmbes alustas ta samuti
kohe rekordist 320 kg, kergelt järgnes
330 kg, 342,5 kg läks Tanelil tehniliselt
natuke valesti ning katse ei läinud arvesse.
Kogusummaks saavutas Tanel 850 kg, mis
on ka uueks Eesti rekordiks.
Kaido Vahesalu, jõutõstetreener

märts 2008
Kinnitati pere tugiisiku teenuse
kirjeldus. Teenuse eesmärgiks on
nõustada lastega peresid laste eest
paremaks hoolitsemiseks ja neile
arengut
toetava
kasvukeskkonna
tagamiseks.
Võeti vastu korraldus riikliku peretoetuse
ja vanemahüvitise maksmine.

8. veebruar 2008. Väljastati ehitusluba
Mäe tn 27 ehitise lammutamiseks.
Moodustati komisjon korraldatud
jäätmeveo avaliku konkursi ettevalmistamiseks ja pakkumuste hindamiseks.
Võeti vastu otsus reovee kogumisala
mittekooskõlastamiseks. Otsustati saata
Keskkonnaministeeriumile
vastus,
et reoveekogumisala ettepanekut ei
kooskõlastata, kuna alast on väljas
mitmed
kanalisatsiooniga
juba
varustatud või varustamist nõudvad
hoonestatud piirkonnad. Ettepanek on
tehtud lähtuvalt linna üldplaneeringust
ning ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arendamise kavast. Kunda Linnavalitsus
teeb ettepaneku reoveekogumisala
muutmiseks, et lisada ala hulka
järgnevad piirkonnad: 1. Toolse tee
lõpuosa; 2. Koidu tänava lõpuosa; 3.
Tööstuse tänava piirkond; 4. Rahvamaja
tänav; 5. Mere ja Tammiku tänava ala;
6. Jõe tänava lõpuosa; 7. Lontova ja
Sadama tee ala; 8. Eha tänava lõpuosa.
Võeti vastu otsus Rakvere mnt 23
kinnistu detailplaneeringu avaliku
väljapaneku ja arutelu korraldamiseks.
Kinnitati Kunda linna eelarvest toetuse
sihtotstarbelise kasutamise aruande
vorm.
Anti luba Eesti motokrossi karikavõistluste I etapi korraldamiseks .
Kinnitati kohamaksumused 2008.
eelarveaastaks. Võeti vastu otsus Kunda
linna haridusasutuste õpilaskoha ja
lasteaiakoha tegevuskulu arvestusliku
maksumuse kinnitamiseks 2008. aastal.
Kinnitati
Kunda
terviseja
hooldekeskuses asuva hooldekodu
kohamaksumus.
Otsustati täpsustada hooldajatoetuse
määrad vastavalt kinnitatud 2008. aasta
linnaeelarvele
Vaadati läbi Kunda linna 2007. aasta
eelarve täitmine.
Anti nõusolek hagiavalduse esitamiseks Viru Maakohtu Rakvere kohtu-

MEIE KODU
majale vanema õiguste äravõtmiseks.
Anti nõusolek alaealise perekonnast
eraldamiseks enne kohtuotsust.
Kuulati ära Kunda linnaraamatukogu
ettepanek. Raamatukogu nõukogule
on esitatud lugejate poolt kaebusi
raamatukogule ligipääsetavuse halbade tingimuste kohta. Trepp, mille
kaudu sai liikuda Mäe tänava poolt
mäest alla raamatukoguni, on aiaga
suletud ning aiast väljaspool asuv nn
betoonelementidega rada on talvisel
perioodil väga libe. Tehakse ettepanek
kaaluda võimalust Mäe tänava poolt
raamatukogu ja lasteaia ühishoovis
asuva jalakäijate trepi korrastamiseks
ja avamiseks või trepi rajamiseks
väljaspool aiapiiret. Otsustati kooskõlastada uue trepi võimalik asukoht
korteriühistutega Mäe 12 ja Mäe 14;
selgitada välja uue trepi projekteerimisja ehitustööde orienteeruv maksumus;
teha linnavolikogule ettepanek eraldada
käesoleva aasta lisaeelarves vajalikud
summad uue trepi projekteerimis- ja
ehitustöödeks.
Võeti
teadmiseks
informatsioon
linnavalitsuse uue väärteomenetleja
ametikoha kohta.
19. veebruar 2008. Võeti vastu
korraldus toimetulekutoetuste maksmiseks
linnavalitsuse
sotsiaaltöötaja
poolt
esitatud
nimekirja
alusel
kaheteistkümnele inimesele, kokku 13
270 krooni ulatuses. Sotsiaalhoolekande
seaduse paragrahvi 30 lõike 6 alusel
otsustati ühele toetuse taotlejale
valeandmete
esitamise
tõttu
toimetulekutoetust mitte maksta.
Kinnitati määrus hooldajatoetuse
määra kehtestamise kohta 2008.
aastaks.
Otsustati kinnitada koduteenuste
kliendi kaardi, teenuste osutamise
lepingu ja aruandelehe vormid.
Võeti vastu määrus Kunda Terviseja Hooldekeskuses asuva hooldekodu
kohamaksumuse kinnitamiseks.
Otsustati vastu võtta korralduse projekt
Jaama tn 3 ja Jaama tn 18 vahelise
ala detailplaneeringu lähteülesande
kinnitamiseks.
Võeti vastu otsus Tööstuse katastriüksuse jagamiseks.
Tunnistati edukaks AS Viater Ehitus

Peatage AIDS, ma tahan elada
Tänapäeval on AIDSi teema muutunud nii
igapäevaseks, et keegi ei pööra sellele erilist
tähelepanu, kuigi peaks. Statistilisi näitajaid
tihti eriti ei usuta ning palju arvulist infot
mataks jutu sisu, kuid on üks number, mis
peaks meid kõiki huvitama, mõtlema ja kaasa
töötama panema.
Mõtelge, et meie armsal ja kodusel LääneVirumaal on 2007. aastaga lisandunud 17
uut HIV positiivset inimest (Tervisekaitse
andmetel). 1 aastaga 17 uut haiget lisaks
eelmistele HIV/AIDSi nakatunutele! 17 uut,
murest murtud läänevirulast! Muret ja valu
saavad tunda ka nakatunute lähedased ja
sõbrad. Rohkem ehmatavat statistikat polegi
ju vaja.
Kas me saame peatada nende õõvastavate
numbrite
suurenemist?
Nagu
ütleb
kultusfilmi “Mehed ei nuta” üks tegelane :
“Igatahes!”
Elu pole loterii − kas õnn naeratab või
mitte! Ainult meie ise saamegi lõpetada
karikakramängu nakatun−ei nakatu. On
vaja lihtsaid teadmisi ning hoolivust enda
ja teiste suhtes, ei mingit kallist ega keerulist
abivahendit või ravimit. Igaüks meist saab
käituda riskivabalt: ei juhuslikele, kaitsmata
vahekordadele, ei narkootikumidele!
Nagu näete − ei mingit ajukirurgiat ega
raketiteadust. Iga tark, endast ja teistest
lugupidav inimene testib ennast aastas korra
HIV-i ja teiste suguhaiguste suhtes. Test on
anonüümne, seda saab teha Tapal, Tamsalus,

Rakveres, Kundas.
Protseduur on lihtne − vere võtmine
veenist, seejuures ei küsita teie kohta mingeid
andmeid. Protseduur on kiire ja lihtne ning
annab teile kindluse ja turvatunde.
Lisaks HIV-testi tegemisele toimub
esmane nõustamine. Kui aga inimene
tunneb vajadust, siis saab individuaalset
nõustamist Tapa AIDSi Ennetuskeskuse ja
Narkonõustamiskeskuse kabinettides Tapal
ja Rakveres.
Nõustamist saab nii nakatunu, tema
lähedased ja sõbrad, uimastisõltlane (ka
alkoholi- ja tubakasõltlased) kui ka kõik need
inimesed, kellel on vastamata küsimusi.
On kõigile teada tõde, et aitaja soovib ikka
rohkem abi anda, kui abivajaja seda vastu
võtta. Loodan, et selline olukord möödub
ning kahe poole – abistaja ja abivajaja
koostöö toimub mõnusalt ja maksimaalse
kasuga.
Koolides pedagoogidega vesteldes on
selgunud, et kondoomi on noore inimese
jaoks kallis osta. Sellele murele on lihtne
lahendus − meie jagame tasuta kondoome
kõigile soovijatele. Ärge häbenege, tulge ja
küsige.
Lisaks kõigele muule liiguvad Tapal,
Tamsalus, Kundas ja Rakveres ringi
noored inimesed, kellel seljas kott kirjaga
STOP DRUGS! Neid võite kohata tänaval,
kaubanduskeskustes kui ka erinevatel
üritustel.

KUNDA LINNA KLUBI TASULISED TEENUSED
RUUMIDE RENT
Võimalik on kasutada Kunda
linna klubi suurt saali, väikest
saali ja teise korruse väikest
saali ning kogu maja, aga ka
noortemaja ruume ürituste
(sünnipäevade, pulmade, matuste
jne) korraldamiseks.
Rendi tunnihind: suur saal
eraisikule 125.-; asutusele 250.väike saal eraisikule 100.-;
asutusele 200.-;

kogu maja eraisikule 250.-;
asutusele 500.Noortemaja ruumid 100.HELITEHNIKA RENT
Kogu võimenduskomplekt
1,6KW (12-kanaliga pult,
kõlarid, mikrofonid, kaablid,
muusikakeskus) 1500.- ööpäev,
üksikelement 300.- ööpäev
KOSTÜÜMILAENUTUS
Ühe komplekti laenutus nädalaks 50.-

pakkumus avatud hankemenetlusega
hankele “Kunda linna keskuse ehitus”.
Võeti vastu korraldus ehitusloa
väljastamiseks Astangu tn 16 üksikelamu ehitamiseks.
Määrati korterelamu välisfassaadi
remondi toetus ühele elamule 18 000
krooni ulatuses.
Kooskõlastati Infast Oil AS jäätmeloa
taotlus.
Kinnitati korraldus reservfondist 2500
krooni kasutamiseks Lääne-Virumaa
pensionäride
ühingule
maakonna
pensionäride pidupäeva “Meenutame
elatud aastaid …” korraldamiseks
Kunda linna klubis.
Kinnitati
Kunda
linnavalitsuse
hallatavate asutuste eelarved 2008.
aastaks. Vaadati läbi dokumendid
linnavalitsuse hallatavate asutuste
struktuuride kinnitamiseks.
5. märts 2008. Anti nõusolek Teevahe
kinnistu osas 30.03.2007. a sõlmitud
laoplatsi rendilepingu muutmiseks.
Võeti vastu korraldus Roostiku
kinnistu
sihtotstarbe
muutmiseks.
Kinnitati asukohajärgse aadressobjekti
muudatus.
Võeti vastu korraldus korterelamu
välisfassaadi remondi toetuse määramiseks 2 832 krooni ulatuses.
Anti nõusolek AS NOR-EST WOODile Kunda terminali ajutise (kuni 31.
Märtsini 2010) kontori püstitamiseks
Teevahe kinnistule.
Tunnistati edukaks OÜ Viru Haljastuse
pakkumus Kunda linna kõrghaljastuse
hoolduslõikus- ja raietöödeks.
Võeti vastu määrus avahooldusteenuse
pakkumiseks puuetega inimestele.
Vaadati läbi elamispinna eraldamise
taotlus.
Kooskõlastati Kunda linna meenete
müügikogused ja –hinnad.
Võeti vastu korraldused toetussummade eraldamiseks Kunda linna
eelarvest.
Vaadati läbi Kunda linnaraamatukogu
põhimäärus ning otsustati täpsustada
koostöös linnaraamatukogu ja linnavalitsuse haridusnõunikuga määruses
muutmist vajavad lõigud. Vaadati läbi
Kunda linnaraamatukogu palgajuhend
ning otsustati täpsustada palgajuhendi
muudatused. Allikas: istungi protokoll
Nendelt noortelt saate igakülgselt infot ja
materjale ning kondoome.
Samad inimesed jagavad süstivatele
narkomaanidele steriilseid süstlaid kasutatud
süstalde vastu. Kõik on tasuta ning igaüks,
kes hoolib, saab aidata ennast ja teisi.
Noored, kui keegi teist soovib vabatahtlikuna kaasa lüüa meie töös, siis olete
oodatud. Pakume huvitavat koolitust, põnevat eneseteostamisvõimalust ja mõnusat
seltskonda.
Kui te teate kedagi, kes vajab abi, siis
aidake teda − andke talle meie kodulehe
aadress, meiliaadress või telefoninumber ja
te olete korda saatnud suurepärase teo.
Tapa AIDS EK-NNK tegutseb Lääne-Viru
maakonnas Tapal, Rakveres, Tamsalus,
Kundas. Meie telefoninumbrid: +32 40 891;
+53 341 185 (avatud 24h), e-posti aadress:
tapa.ennetuskeskus@mail.ee
Anonüümseid teste saab teha: Tapal
Valve tn 30: esmaspäeviti 16.00−1800
Rakveres Tuleviku tn 8: E 10.00−14.00
Tamsalus Tehnika tn 1: E 8.00−11.00
Kundas Ehitajate tn 8: T 10.00−12.00
Individuaalne nõustamine toimub
Tapal E 12.00−18.00 ja N 12.00−17.00
Rakveres T ja N 14.00−16.00
Individuaalsele nõustamisele palume eelnevalt ette registreerida telefonil: +53 34
11 85.
Angela Olt
MTÜ Tapa AIDSi EnnetuskeskusNarkonõustamiskeskus

Klubi riidelaos leidub nii mõndagi
põnevat kostüümipeole minekuks.
Laenutame ka rahvariideid.
ÜRITUSTE KORRALDAMINE
Hea meelega aitame teil kokku
panna kultuuriprogrammi ja läbi
viia sündmusi. Meie huviringid
ootavad teie esinemispakkumisi!
Täpsem info tel: +32 21 556 või
+53862485

MEIE KODU
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Muuda oma kodu tuleohutumaks!
Eelmisel aastal käivitunud päästeala
ennetustöö programm, mille keskmes on
projekt “Kodu tuleohutuks!’’, jätkub
ka tänavu. Õnnetuste analüüs näitab,
et tulekahjud, mille tagajärjel saavad
vigastada ning hukkuvad inimesed, leiavad
aset valdavalt kodudes. Projekti “Kodu
tuleohutuks!” algatamisel sai otsustavaks
kurb statistiline tõdemus, et igal aastal
hukkub Eestis tuleõnnetuste tõttu keskmisel
140 inimest. Läinud aastal oli see arv 132.
Peamised tulekahjude tekke põhjused
on hooletus lahtise tule kasutamisel,
hooletu suitsetamine, küttekollete nõuetele
mittevastav kasutamine või paigaldus, aga ka
rikkis elektriseadmed.
Tulesurmade põhjuste taga peituvad
probleemid, mille lahendamiseks ei piisa
ainult päästeasutuste tegevusest. Kodude
tuleohutumaks muutmisel ning inimeste elu
ja vara kaitsmisel teeme aktiivset koostööd
maavalitsuste,
kohalike
omavalitsuste,
meedia, vabatahtlike organisatsioonide ja
ettevõtjatega.

Täname kõiki koostööpartnereid, kes
peavad oluliseks elanike turvalisuse
tõstmist!
Eelmisel aastal külastasid päästekeskuse
töötajad Ida- ja Lääne-Virumaal ligi nelisada
kodu ning paigaldasid kohalike omavalitsuste
väljavalitud
majapidamistesse
360
suitsuandurit. Piirkonna tuleohutusalasesse
ennetustöösse olid kaasatud kõik meie
tegevuspiirkonna 37 kohalikku omavalitsust,
kellest aktiivsemad muretsesid lisaks
meie paigaldatutele oma elanikele 1273
suitsuandurit.
Käesoleval aastal on päästekeskusel
plaanis
külastada
800
kodu
ning
paigaldada vähemalt 400 suitsuandurit,
millele lisanduvad kohalike omavalitsuste
muretsetud. Vähekindlustatutele antakse ja
paigaldatakse suitsuandurid tasuta.
Lisaks kohalike omavalitsuste väljavalitud
majapidamistele
võivad
tuleohutuse
spetsialisti aga koju kutsuda kõik
soovijad. Selleks tuleb helistada päästeala
infotelefonile 1524. Teenus on tasuta.

HEI-HEI, KUNDA NOORED VANUSES 13−18 AASTAT!
Sellel aastal toimub Kunda õpilasmaleva esimene vahetus
(ööbimisega) 16. juunist kuni 27. juunini ja teine vahetus
(ööbimiseta) 7. juulist kuni 18. juulini. Majutus ja toitlustamine
toimub Kunda linna klubis. Heakorratöid tehakse Kunda
linnas ja osaletakse ka jaanitule ning sõbralaada sündmuste
korraldustöödes.
Osalemiseks palume lapsevanemal koos noorega täita AVALDUS
(avalduse blankett saadaval noortemajas või www.kunda.ee)
ja tuua see hiljemalt 11.04.2008. a noortemajja (Koidu tn 13).
Noortemaja on avatud E, T, N, R 13.00−20.00 ja K 15.00−20.00.
Informatsiooni ja küsimustele vastused õpilasmaleva kohta
saab telefonil: +32 21 666 või +53 86 24 85 (Maiu Küngas) või
klubi@kunda.ee.
Kõik noored, kel on tõsine tahtmine tööd teha, on oodatud
taskuraha teenima ning toredasti suvevaheaega veetma!
Kui oled huvitatud, siis KIIRUSTA!!!
Meie ootame Sind!
Korraldajate nimel
Maiu Küngas, Kunda linna klubi juhataja

Kodukülastuste käigus kedagi ei trahvita,
vaid fikseeritakse olukord ja arutatakse
lahendusi kodu võimalikult tuleohutumaks
muutmisel. Kui olete eelnevalt muretsenud
suitsuanduri, siis saame abistada ka selle
õigel paigaldamisel.
Kodukülastused kestavad aprillist kuni
novembrikuu lõpuni. Aasta lõpus loositakse
külastatud kodude seast välja auhinnasaajad.
Kodu peab perele tagama turvalise ja ka
tuleohutu elukeskkonna. Projekti “Kodu
tuleohutuks!” eesmärk on parandada inimeste
teadlikkust kodu tuleohutusalastest riskidest
ning anda oskused, teadmised ja vastavad
vahendid kodu tuleohutumaks muutmiseks.
Alati ei ole turvalise elukeskkonna loomiseks
vaja teha suuremahulisi investeeringuid või
omada päästealaseid süvateadmisi. Näiteks
esmase tuleohu korral on kolm peamist
kodukaitsjat - suitsuandur, tulekustuti ja
tuletekk - lihtsalt käsitsetavad abivahendid.
Kutsun üles kõiki inimesi hoolivalt
suhtuma
inimeludesse
ja
-varasse.
Tulesurmade ja -kahjude vähendamine võiks
olla meie kõigi ühine eesmärk.
Marika Uussalu,
Ida-Eesti päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja.

J Ä T K U V A D
V E S T L U S Õ H T U D
KOOLIPSÜHHOLOOGIGA
2. aprillil
8.−9. kl lastevanematele teemal
“Minu lapse tulevik”
9. aprill 1.−4. kl lastevanematele
teemal “Peresuhetest”
Vestlusõhtud algavad kell
18, toimumise kohaks on
koolipsühholoogi ruum (tulla
muusikakooli uksest). Oma
osalemisest ja konkreetsematest
alateemadest,
millede
käsitlemist
koolitusõhtul
soovite, palun eelnevalt teatada
vähemalt päev varem telefonil:
+32 55 999 või +53 425 989.
Lea Metsis, koolipsühholoog
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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 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel
Majandustegevuse registri (MTR) all – http://mtr.mkm.ee/ , seal on ka
saadaval vastavad taotluste vormid. UUENDUS: Kõikidel ettevõtjatel
peab üldandmetes olema e-posti aadress, et saaks kasutada ettevõtja
elektroonse teavitamise võimalust.
Toolse jaanalinnufarmis müügil jaanalinnuõlist kosmeetikatooted,
jaanalinnunahast käe- ja rahakotid, jaanalinnulihatooted. Kui soovid oma
lähedasi millegi erilisega üllatada, siis astu läbi! Tutvu: www.hot.ee/metsaantsu,
tel: +51 379 11, +32 21 393.

KES MINEVIKKU EI MÄLETA, ELAB TULEVIKUTA!
Eesti Vabariik Kundas 1920−1940
21. veebruaril 2008 avati Kunda linnaraamatukogus näitus “Eesti
Vabariik Kundas 1920-1940”. Näituse tekstid kirjutas Tiiu
Raju, pildimaterjal on pärit muuseumi ja linnavalitsuse arhiivist.
Väike, kuid huvitav fotonäitus suudab külalised hetkeks mõtteis
möödunud sajandisse viia. Näitus jääb avatuks suveni. Ette
registreerides on võimalik ka näituse koostaja Tiiu Raju giidiks
kutsuda. KÕIK ON VÄGA OODATUD!
RAAMATUKOGUS toimub 8. aprillil kell 15.00 JUTUTUBA
eelkooliealiste ja algklasside õpilastele
Müüa remonditud 3-toaline korter Kesk-Eestis Särevere
alevikus, looduskaunis kohas. Läheduses kauplus, söökla,
postkontor, lasteaed, Türi tehnika- ja maamajanduskool, spordihall,
staadion, mõisahoone pargiga, valgustatud jalgrattateed, Pärnu jõgi
ja seenemetsad. Raudteejaam 3 km kaugusel Türi linnas.
Hind 42 0000 kr. Tel: +5260943, +53327223, kylliky@tyritmk.ee
Kohvik Kajakasse vajatakse põhikohaga kokka ja klienditeenindajat ning suvekuudeks klienditeenindaja-abi (sobib õpilastele).
Info telefonil: +32 21 709

Eesti Prügikolli fotojaht on alanud!
Eesti Päevaleht korraldab projekti “Teeme ära 2008” raames fotokonkursi “Prügikolli fotojaht!” Vt
lähemalt: http://prahijaht.epl.ee/. Hirmutaval kombel leidub üsna ohtralt inimesi, kes prügimäe metsaservaga
sassi ajavad. Kui märkad mõnda prügikolli, kes end prügimajandamisreeglitest segada ei lase, siis võta ta oma
riivatus tegevuses pildile ja saada foto meile. Kui Sa ei taba prügikolli loodust või avalikku kohta reostamas, siis
pole hullu. Me ootame pilte ka tema tegevuse jälgedest ehk šokeerivast prügist šokeerivates paikades.
Juba mõnda aega on vabatahtlikud kodanikualgatuse „Teeme ära 2008” raames üle Eestimaa kaardistanud
illegaalselt vedelevaid prügihunnikuid avalikes kohtades, metsades ja randades. Kogu kaardistatud prügi
koristatakse 40 000 aktiivse kodaniku abil ära 3. mail ja Eestimaa saab puhtaks! Ka neid aktiivseid
kodanikke võid nende tegevuses pildistada.
Fotokonkurss kestab 21. märtsist 1. maini. Võitjad valib välja professionaalne žürii kolmes kategoorias:
parim prügikolli tabamise pilt, parim prügikolli tegevuse pilt ja kõige šokeerivam prügikoht. Pildile lisa pealkiri,
hea oleks, kui kirjeldaksid foto tagamaid ka veidi lähemalt. Osaleda saab mis tahes arvu piltidega. Pildid saada
meile JPG-formaadis. Jälgi ka, et ühe foto maht ei ületaks 2MB.
Võitjad valib žürii, mis koosneb Eesti Päevalehe, “Teeme Ära 2008” esindajast ja fotograaf Toomas Tuulest.
Kolme kategooria võitjad kuulutatakse välja 4. mai tänukontserdil ja Eesti Päevaleht Online-is. Võta osa!

Maikuus ilmub Kunda linnalehe vahel lasteleht. Kõik Kunda linna beebide vanemad, kes
soovivad oma beebi sünnist avalikkusele teada anda, võtke palun linnalehe toimetusega
ühendust. Vanematepoolse avalduseta ühtki nime lehes ei avaldata (sama kehtib ka
sünnipäevatervituste ning muude isikuandmeid sisaldavate teadete kohta).
Tunneme kaasa Martinile
vanaisa

ARVED ADLI
surma puhul.
6. b klass ja klassijuhataja

Kallid Timo ja Helena,
tunneme südamest kaasa
vanaisa

Arved Adli
kaotuse puhul.
Lasteaia Mõmmide rühm

SPORDIKOMPLEKS ANNAB TEADA
12. aprillil 2008 algusega kell 12.00 toimub spordikompleksis LÄÄNEVIRUMAA XVII TANTSU JA LIIKUMISE FESTIVAL. Osaleda võivad kõik
Lääne – Virumaal tegutsevad show-, break-, estraadi-, vaba- ja muud tantsuliiki
ning liikumist harrastavad rühmad. Iga rühm esitab ühe kuni 5-minutilise kava.
Vaata lähemalt spordikompleksi kodulehelt: http://spordikompleks.kunda.ee/
Aeroobikatreenerid ootavad kõiki huvilisi võimlemispallidega treenima.
SPORDIKOMPLEKS KUTSUB TENNIST MÄNGIMA. Tulge pere või
sõpradega! Kõik vahendid ja võimalused on selleks olemas. Tennisetreeningu
hind on 20 krooni inimene. Võib ka mängida paarismängu. Jälgige infot
spordikompleksi kodulehel: http://spordikompleks.kunda.ee/.

Mälestame

Raul Türkelit
ja avaldame kaastunnet
omastele.
Kunda keskkooli 28. lend

Siiras kaastunne Ardole
perekonnaga kalli isa ja
vanaisa

Arved Adli
kaotuse puhul. Piret, Õie,
Sigrid ja Kalev

Elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisring Kunda
linnas 30. märtsil 2008. Kogumiskohad ja kellaajad:
1. Kunda ühisgümnaasiumi esine parkla kell 14.35–15.15
2. Pargi tn ääres turuplatsi parkla kell 15.25–16.05
3. Koidu ja Võidu tn ristmiku parkla kell 16.15–16.30
Täpsem info: Sirje Liiskmaa (heakorranõunik), tel: + 32 55
967, +52 19 319, Sirje[ät]kunda.ee
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[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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MEIE KODU

Suure Vankri füüsikašõu Kundas

APRILLIKUU KULTUURIKALENDER
2. aprillil kell 12.00 Kunda linna delegatsiooni kohtumine sõpruslaeva
Tasuja meeskonnaga Tallinnas mereväebaasis.
4. aprillil kell 19.00 Disko noortele
6. aprillil kell 13.00 Lääne-Viru nelja linna eakate pidu
12. aprillil kell 15.00 Slaavi kultuuriseltsi Berega peoõhtu
12. aprillil kell 12.00 Kunda spordikompleksis Lääne-Viru maakonna
XVII tantsu- ja liikumise festival. Korraldajateks Rakvere spordiselts
Kalev ja Kunda linna klubi.
18. aprillil kell 20.00 Pidu Karl Madise ja Margus Martmaaga
26. aprillil kell 18.00 Kunda huviteatri esietendus “Kalevipoeg”.
Lavastaja Natalie Neigla.

Foto: Eivor Süda
Füüsikat on kõige parem õppida
läbi eksperimentide. Muidugi saab ka
lihtsalt raamatuid lugeda, aga siis on
see nagu kokaraamat ilma küpsetiseta
… kõht jääb tühjaks. Selliste sõnadega
tutvustavad end Tartu ülikooli noored
füüsikud. Alates 2005. aastast külastab
teadusbuss koole, et muut füüsikast
saadavad teadmised arusaadavamaks.
Kunda ühisgümnaasiumis viidi füüsikakatseid läbi 3. märtsil.
Hommikul, koos esimese tunniga
algas etendus seitsmenda ja kaheksanda
klassi õpilastele. Tund hiljem pääsesid
aulasse suuremad õpilased. 45 minuti
jooksul anti lühike ülevaade erinevatest
füüsika valdkondadest ja katsetest.

Gümnaasiumiõpilased on teadusbussi
etteasteid näinud ka varem. Kaks aastat
tagasi oli esimest korda näha põnevaid
katseid. Paljud katsed olid õpilastel veel
meeles. Näha sai ka päris uusi katseid.
Õpilastele meeldisid katsed elektriga,
vedela lämmastikuga ja eriti hea meel
oli maitsvast jäätisest, mis valmistati
kohapeal väga kiiresti ja lubati
pealtvaatajatel ära süüa.
Publik oli esinejatega rahul. Loodame,
et mõne aasta pärast on teadusbussil
jälle aega meie kooli külastada ja
õpilased saavad uusi ja põnevaid katseid
näha. Seni tuleb leppida füüsikatundide
ja kooliprogrammiga.
Rahel Pai
Füüsikaõpetaja

Jõutõstjate 58 rekordit
22.−23.03.2008 toimusid Põltsamaal Eesti MV jõutõstmises. Kahe
päeva jooksul tehti võistlustel 153
rekordiparandust, neist 58 tegid
RSKsPORTKUNDA jõutõstjad. Medalitest saime 12 kulda, 2 hõbedat ja
3 pronksi.
Võistlemas käisid Sandra Süda (21
uut rekordit, 3 kulda ja 1 võistkondlik
pronks), Tanel Mustasaar (16
uut rekordit, 3 kulda, 1 hõbe, 1
võistkondlik kuld ja pronks). Tanel
on ka absoluutne Eesti meister
2008, kes saavutas kõigi aegade
suurima kogusumma − 870 kg. Aino
Koser (10 uut rekordit, 1 pronks, 1
võistkondlik pronks), Andrei Koplik
(8 uut rekordit, 1 kuld, 1 hõbe ja 1
võistkondlik kuld ja pronks), Kaido
Leesmann (2 uut rekordit, 1 kuld
ja 1 võistkondlik pronks), Margus
Silbaum (1 uus rekord, Silver
Salu (2 kulda, 1 võistkondlik kuld),
Madis Vanatoa (1 hõbe, 1 pronks, 1
võistkondlik kuld), ja Martin Mõtus
(1 kuld ja 1 võistkondlik pronks).
Vt ka: www.silbaum.net. Parima
treeneri tiitli 2008 sai Kaido
Vahesalu.
Kohtunikena olid töös Ksenja
Ruzevitš, Teisi Uueni ja Valeri
Bogdanov.
Toetasid: VOGLERS, KUNDA
NORDIC TSEMENT, KUNDA
LINNAVALITSUS. Täname kõiki
toetajaid ja pöidlahoidjaid!
Kaido Vahesalu, jõutõstereener

HIIREJAHT 2008
1.-2. KLASS: I KOHT - 2. A kl; II KOHT
– 2. B kl, III KOHT – 1. B kl; IV KOHT 1. A kl. 3.-4. KLASS: I KOHT – 3. A kl; II
KOHT – 4. A kl; III KOHT – 3.-4. C kl; IV
KOHT – 4. B kl; V KOHT – 3. B kl.

7. – 9. KLASS: I KOHT – 7. Akl; II KOHT
– 8. A kl; III KOHT – 7. B kl; IV KOHT – 9.
B kl; V KOHT – 9. A kl; VI KOHT – 8. B
kl; VII KOHT – 8.- 9. C kl; VIII KOHT – 7.
C kl.

KARUJAHT 2008

10. – 12. KLASS
I KOHT – 11. kl; II KOHT – 10. kl; III
KOHT – 12. kl.

5. – 6. KLASS: I KOHT – 6. B kl; II KOHT
– 5. B kl; III KOHT – 5. A kl; IV KOHT
– 6. A kl; V KOHT – 6. C kl; VI KOHT – 5.
C kl.

Pildil Tanel Mustasaar Eesti meistrivõistlustel 2008 kükkimas 320 kg raskusega, mis on uus Eesti rekord
Algas planeet Maa aasta

Teeme koos Eestimaa puhtaks
See, millisel maal elame, on rahvana
meie endi kätes ja endi teha. Oleme
võtnud eesmärgiks Eesti illegaalsetest
prügihunnikutest puhtaks teha ja kutsume
Sind kaasa.
Valem on lihtne: 10 000 tonni Eestimaad
reostavat prügi, 40 000 inimest, kes
tahavad elada puhtamas Eestis. Üks
koristuspäev – 3. mai 2008
Alates eelmise aasta novembrist oleme
koos sadade vabatahtlikega kaardistanud
Eestimaa laantesse, teepervedele ja
asulatesse puistatud prügi. Tänaseks on
juba ligi kaks kolmandikku Eestimaal
asuvast illegaalsest prügist kaardile
kantud. Eestimaa prügist nägu näed
aadressil: www.teeme2008.ee
Kokku on Eestis laiali ligi 10 000 tonni
illegaalset prügi. Üksi ei jõua seda keegi
koristada, kuid koos on see lihtne! Haara
kaasa sõbrad, pere või töökaaslased ning
veeda üks tore ja kasulik päev vabas õhus.

Hiirejaht 2008 (pildil õp Maarika Koksi klass).

Foto Eivor Süda

Kuidas
3.
mai
koristuspäevale
registreeruda:
Haara kaasa oma sõbrad, tuttavad,
töökaaslased ja pere ning moodustage oma
3-15-liikmeline koristustiim.
Leppige omavahel kokku tiimiliider ja
tema asendaja, kes on kontaktisikuteks
Teeme Ära korraldustoimkonna ja oma
tiimiliikmete vahel, ning omab toimivat
mobiilinumbrit ja e-maili aadressi.
Tiimiliider saab seejärel tulla meie
kodulehele www.teeme2008.ee ning kõik
asjaosalised 3. mai koristuspäevale ära
registreerida.
Edasised
detailsemad
juhised
koristuspäeval toimuva kohta saabuvad
tiimiliidri meiliaadressile enne 3. maid.
Teeme koos Eestimaa puhtaks!

