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Novembrikuus näitas ilmataat oma tujukust. Hilised sügistuuled ja –tormid
lõhkusid katuseid ja murdsid puid. Lõpuks aga sadas taevast alla koormate viisi
lund, tekitades segadust liikluses ja talvises igapäevaelus. Lumetorm põhjustas
Lääne-Virumaal ulatuslikke elektrikatkestusi. Kundagi oli paiguti elektrita. Paljud
väikekülad jäid lumevangi ning toimetasid mitu päeva elektrikatkestuste tõttu
kannatlikult küünlavalgel, kuni pääste- ja riketemeeskonnad neile appi jõudsid.
Lisaks suurele segadusele tõi lumi endaga aga rõõmu valgusest, lumememmedest
ja –inglitest ning kelgutamisest. Taustafotol on lumemütsides puud ja 120-aastane
direktorite mõis – Kunda linna klubi 25. novembril 2008. MK

Foto talvisest direktorite mõisast 20. sajandi esimesel poolel

Direktorite mõis 120

Direktor Th. Hansen oma lähedastega aiapoolse rõdu trepil

Eesti Vabariigi ohvitserid koos direktor Th. Hanseniga maja peasissekäigu ees

Direktori mõis 20. sajandi alguses (vaade kagust)
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Juubelimõtisklus õpetaja Helve Rankiga

Sauna tn 4 kinnistule projekteeritava vanarehvide pürolüüsitehase keskkonnamõju
hindamise programmi avalik arutelu toimub 03. detsembril algusega kell 15.00 2008
Kunda linnavalitsuses. Programmi eelnõu on väljas Kunda linna kodulehel planeeringute
moodulis. MK
Kunda linnavolikogu majanduskomisjonis
oli oktoobrikuus arutusel Kunda linna
liikluskorraldus. Aastaid on arutusel
olnud Kunda linna liikluse turvalisemaks
muutmise ning liiklusmärkide vähendamise
eesmärgil
liikluskorralduse
muutmine parema käe reegli kohaseks.
Majanduskomisjon otsustas korraldada
küsitluse, et pärida Kunda linna elanike
ja teiste tavaliiklejate arvamust ses
küsimuses.

Veebiküsitluse tulemused (väljavõte
Kunda linna kodulehelt seisuga
15. november 2008) MK

27. novembril tähistas kool 113. aastapäeva aktustega 1.-9. klassile. Gümnasistidele
korraldati sel puhul tsemenditehase poolt infopäev, et teha ülevaade Kunda Nordic Tsemendist, tutvustada ettevõtte töökohti ning karjäärivõimalusi. MK
26. novembril toimus Kunda linna raamatukogus luuleõhtu. Oma loomingut esitas
Marge Unt. MK
Kunda linnavolikogu otsustas jätta muutmata Kunda linnas tuleval aastal kehtiva
maamaksu määra. 2009. aastal on Kundas maamaksu määraks 1,5% maa maksustamishinnast. Maamaksuseadusest tulenevalt võib üldine maamaksumäär olla 0,1 kuni 2,5%
maa maksustamishinnast aastas. Arvestuslik maamaksu laekumine tuleval aastal on u
560 tuhat krooni, mis on 7,7% suurem 2008. aastal laekuvast maamaksust. Suurenemine
on tingitud maksukohuslaste lisandumisest. Allikas: volikogu istungi protokoll
Kunda heitveepuhasti saab korda. Heitveepuhasti renoveerimise II etapp on
lõppemas. Kunda linna üks selle aasta suurimaid investeeringuid on Lepiku tänaval
asuva heitveepuhasti renoveerimine. Käesoleval aastal ehitati 13 miljoni krooni eest,
kokku on kulunud üle 16 miljoni krooni. Tööd said alguse kaks aastat tagasi, kui
alustati eelpuhastuse rekonstrueerimisega. Puhasti ehitati 1974. aastal ja vajas juba
aastaid põhjalikku remonti. Monitooringuandmete põhjal anti puhasti halva töö kohta
korduvalt infot Kunda igakevadisel keskkonnainfopäeval. Üle kahe aasta kestnud tööde
tulemusel on valminud nõuetekohane puhasti, mis aitab märkimisväärselt parandada
keskkonnaseisundit. Puhasti projekteerimist, keskkonnamõjude hindamist ja mõlema
etapi ehitamist on toetanud Keskkonnainvesteeringute Keskus, millelt on saadud 90%
vajaminevast investeeringurahast. Palju kasu on olnud ka Keskkonnaministeeriumi
veeosakonnast. Allikas: linnavalitsus
Jaak Jalakas valiti Eesti Haridustöötajate Liidu juhatuse liikmeks. Eesti
Haridustöötajate Liit moodustati 1990. a eesmärgiga seista võimu- ning valitsemisorganite
ning tööandjate ees haridustöötajate seaduslike huvide kaitsel. MK
Kunda muusikakooli asutaja ja kauaaegne õpetaja Mae Tammis kinkis muusikakoolile oma klaveri. Väärikas kingitus sobib hästi kooli 45. tegevusaastaks.
Allikas. muusikakool

19. novembril 2008 sai 70-aastaseks
Kunda ühisgümnaasiumi õpetaja Helve Rank.
Juubilari õnnitleti 20. novembril pidulikul
koosviibimisel õpetajatetoas.
Juubeliintervjuuks
kohtume
Helve
Rankiga töönädala alguses vahetult pärast sü

nnipäevanädalavahetust. Pisut väsinult,
kuid rõõmsalt kirjeldab Helve tormist
pühapäeva, mil ta koos oma kõige
lähematega (poja ning tema perega)
küünlavalgel
juubelipidustustele
rahuliku punkti panid.

Meie jutuajamisest selgub, et Helve
Rank on Kunda koolis alates 1960. aastast.
Õppis ta Rakvere pedas, kust ta Vormsi
tillukesse kooli tööle suunati. Saarel läks
ta ka mehele. Enne poja sündi kolis pere
aga mandrile.
Helve peab praegust koolielu ägedamaks
ja käredamaks kui kunagi varem.“Olen ise
ka loomult energiline ning pole tukunui,
nii et mulle selline tormiline koolielu just
sobibki,” rääkis ta. Lisaks õpetamisele
on Helve tegelenud ka tantsimisega,
rahvatantsuringide juhendamisega, aga
ka koduloo uurimisega. Tantsuarmastus
sai alguse juba Vormsil. Alates esimesest
koolinoorte tantsupeost 1962. aastal on ta
oma juhendatavate tantsutruppidega igast
peost osa võtnud.
Oma ea kohta kõneleb Helve Rank, et
arv 70 on ehmatav. Sellist vanust ta oma
hinges aga ei tunneta. Päevad on ikka
rõõmsad ja lustlikud, kui ainult tervis on
korras. Tuge annavad armsad õpilased
ja töökaaslased koolis. Keerulistest
operatsioonidestki aitas tal toibuda õpilaste
südamlik kaart, mida ta rasketel hetkedel
korduvalt üle luges. “Õpilaste soojad
ja südamlikud sõnad kaardil sundisid
ärkama, terveks saama ja edasi elama,”
rääkis õpetaja Rank. Haiglast tuli ta välja,
pidades meeles oma raviarsti sõnu juurde
võidetud aastatest, mil Kunda rannas
jalutada ning kõigest muust toredast, mis
elul varuks on, rõõmu tunda.
Küsimusele, et mida talle võiks juubeli
puhul soovida, arvab Helve, et lisaks
tervisele ja elurõõmule sooviks ta, et tema
ümber oleksid ikka hoolivad ja toredad
inimesed.
PALJU ÕNNE, õpetaja Rank!
Juubelimõtted pani kirja MK toimetaja

Fantaasiaga Kehala klubis

Kunda ühisgümnaasium sai tsemenditehase abiga arvutiklassi 12 uut ja kaasaegset
monitori. Peamiselt tiigrihüppe projekti rahadega sisustatud arvutiklassis toimub
igapäevane õppetegevus. Arvutiõpetuse õpetajal on hea meel, et uued arvutimonitorid
on laste silmadele sõbralikumad. Koolidirektori küsimusele, kas uute monitoride taga on
parem tööd teha, hüüdsid tunnis olnud õpilased rõõmsalt, et muidugi on parem. Koolipere
avaldab siirast tänu tsemenditehasele! Tiigrihüppe projekti raames saabusid äsja kooli ka
uued sülearvutid ning uuest aastast on plaanis alustada tööd ka e-koolis. Allikas: KÜG
Kunda muusikakool osales 5. novembril 2008 Eesti Muusikakoolide Liidu 15.
aastapäeva kontserdil Rakvere gümnaasiumis. Kontserdi korraldajaks oli Rakvere
muusikakool ning sündmusel osalesid kõik Lääne-Virumaa muusika- ja kunstikoolid.
Kunda muusikakooli esindasid kitarriõpilased Eduard Lehmus ja Aleksander Vassiljev,
saksofoniõpilased Raigo Rebane ja Margus Kaljund ning klarnetiõpilane Fjodor
Javorskihh. Allikas: muusikakool
13. novembril 2008 toimus Kunda linna klubis Kunda ja Viru-Nigula volikogude
ühisistung. Kuulati ühinemisprotsessi konsultandi Ülo Peetsi ettekannet töörühmade
poolt tehtud tööst valdkonniti. MK
2. novembril 2008 peeti klubis isadepäeva pannkoogipidu. Kooki-moosi ning tantsulaulu ja muusikat pakkusid isadele ja peredele Kunda lapsed. Pannkoogid küpsetasid
Kõkutajad. MK
Lääne-Virumaa arengukonverents keskendub maakonna kompetentsidele. 25.
novembril 2008 toimus Rakvere vallas Mädapea mõisas Lääne-Viru arengukonverents
“Kompetentne maakond”. Konverents keskendus valdkondlike kompetentside teemale:
millised teadmised ja oskused on Lääne-Virumaal olemas, milliseid teadmisi ja oskusi
vajame ning kuidas neid teadmisi ja oskusi muuta kättesaadavamaks ja rakendatavaks.
Tänasel päeval, mil ümbritsev keskkond pole enam nii soodne valdkonna ega ka piirkonna arenguks, on teema eriti aktuaalne. Antud teema mõtisklesid lahti Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm, Priidu Ristkok Siseministeeriumist, Tartu Ülikooli rahvusvahelise
ettevõtluse professor Urmas Varblane, OÜ Geomedia regionaalarengu spetsialist Rivo
Noorkõiv, Kymenlaakso piirkonna esindaja Pekka Linnainen, Kalle Toom Haridus- ja
Teadusministeeriumi kutseharidustalitusest, professorid Lembi-Merike Raado Tallinna
Tehnikaülikooli ehitusmaterjalide valdkonnast, Tõnu Oja Tartu Ülikooli keskkonnavaldkonnast, Raivo Vokk Tallinna Tehnikaülikooli toiduainete valdkonnast ning Tallinna
Ülikooli dotsent Kaarel Zilmer rekreatsiooni valdkonnast. Päeva lõpus toimus paneeldiskussioon avaliku sektori, kõrgkoolide ja ettevõtjate vahel teadmiste ja oskuste parema
kättesaadavuse teemal. Allikas: maavalitsus
Töövarjupäeva tähistatakse Lääne-Virumaal maakondlikult. Igal aastal peetakse
novembri lõpus töövarjupäeva, mil noor töövari jälgib ühe päeva jooksul kindlat töötajat, omandades seeläbi kogemusi asutuse/ettevõtte toimimisest ning konkreetse ameti
ülesannetest. Lääne-Virumaal otsustati sel aastal pidada maakondlikult töövarjupäeva
18.?27. novembrini, Eestis aga 20. novembril. Töövarjupäevi on Eestis korraldatud alates
1996.aastast. Allikas: maavalitsus
Kunda linn jagas stipendiume. Septembrikuus kuulutas Kunda linnavalitsus välja
avaliku konkursi linna stipendiumide taotlemiseks. Stipendiumid määratakse avaliku
konkursi alusel vastavalt Kunda linna stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise
korrale. Konkursile võivad kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.
Taotlused vaatas läbi stipendiumikomisjon ning otsuse kinnitas Kunda linnavalitsus.
2008. aastal maksab Kunda linn stipendiume järgmiselt: * Sporditegevuse toetuseks
Kunda võrkpalliklubi B-võistkonna tüdrukutele 3500 krooni (võistlustel osalemiseks).
* Kollektiivse tegevuse toetuseks rahvaspordiklubi sPORTKUNDA-le 6000 krooni. *
Loomingulise tegevuse toetuseks Madis Vasserile 3500 krooni (arendamaks edasi oskusi
video ning fotograafia vallas). Allikas: linnavalitsus

Fotol Fantaasia-poiste esinemisest Kehalas
13. novembril 2008 toimus Kehala klubis pillimeeste pidu, kus kõige esimesena
astus üles Kunda muusikakooli all tegutsev
ansambel Fantaasia. Üldiselt läks esinemine
hästi ning üllatas nii mitmeidki staažikaid pillimehi. Tegemist oli ka selle ürituse noorimate esinejatega.
Kehala pillimeeste pidu on pika traditsiooniga üritus. Esimene pidu toimus

Minu eluunistus

varsti juba 20 aastat tagasi ja nagu
ikka novembri teisel neljapäeval. Neljapäeval sellepärast, et pillimehed ei
ole tavaliselt sel õhtul teiste esinemistega hõivatud. Sageli kohtab seal neidki
muusikuid, kes maakonnast mujale
asunud ? kui vähegi võimalik, on alati
kohal Kundast muusikuteed alustanud
basskitarrist Argo Toomel.
Koolilaste omaloomingu rubriik
* Stiil muutmata

Igal inimesel on eluunistus. Unistavad kõik: naised ja mehed, tüdrukud ja poisid, vanaemad ja vanaisad. Unistus peab olema, sellega on elu huvitavam ja parem, sest inimene
teab, mille jaoks ta elab. Inimestel on erinevad unistused. Mõned unistavad oma korterist, autost, rahast, kuulsusest, aga ei tee selle jaoks mitte midagi. Aga teised, kui midagi
tahavad, siis teevad kõik selle saavutamiseks.
Mul on väga palju unistusi. Mõned on suured, teised on väikesed. Minu kõige suurem
unistus on loomapelgupaiga avamine. Mina väga armastan loomi, eriti kasse. Sellepärast
ma ei taha, et õues on kodutud kassid ja koerad. Kui ma olen õues ja näen kodutut looma,
siis mul süda valutab. Nendel on nii kurb vaade. Mõnikord näib, et nende silmades on
pisarad. Kodutud loomad peavad elama õues nii suvel kui ka talvel. Nad on alati näljased,
nendel ei ole omanikku ja keegi ei hoolitse nende eest. Ma arvan, et kõik inimesed on
neile selle võlgu, et neid aidata ja taoti toita kodutuid loomi.
Kui mul oleks palju raha, siis ma kindlasti täidaks oma unistuse. See pelgupaik saaks
kõige paremaks pelgupaigaks maailmas. Aga praegu mina ainult unistan sellest.
Diana (9. C kl)

Seekordsel peol esines ametlikult registreerituna12 ansamblit, üht-teist sündis
lõpus ka kohapeal.
Pillimäng on kahtlemata üks parimaid
eneseteostusi, mis toodab nii muusikule
kui ka kuulajale hulgaliselt emotsionaalseid kaloreid.
Väino Randver
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VASTUTUSEST ja KÜSIMUSEST
Mida mina ise saan ära teha?
Me kõik hoolime oma lastest ja tahame,
et neil hästi läheks. Vahel ei pane me aga
oma armastuses ja hoolimises tähelegi, kui
mõni asi märkamatult pisut kiiva hakkab
kiskuma, sest meil on kiire ja me ei märka
või kui märkame, ei ole aega või siis, kui
aega hetkeks tekib, pole meeles vajalikul
teemal vestelda.
Kõik suured asjad – nii head kui
halvad – algavad väikestest.
Olen mitmes klassis, alates teisest
vanuseastmest paaris erinevas koolis lastelt
küsinud, mis nad teevad, kui kõnnivad
kooli koridoris või galeriis ja märkavad
kommipaberit, prügi maas. Täpsustuseks
olen alati lisanud . “Oletame, et kedagi
peale sinu ka liikumas pole – oled üksi.
Kas võtad prügi üles või jätad maha?”
Palusin vastata ausalt.
Mida arvad Sina, hea lugeja – mida
vastaks Sinu laps sellisele küsimusele?
Minu poolt küsitletutest vaid mõni üksik
laps arvas, et ehk võtaks ta selle prügi üles.
Teised mitte. Palusin põhjendada, miks
see nii on. Laste põhilised vastused olid,
et nemad pole maha visanud; milleks siis
koristajad on; neid see prügi ei häiri jne.

Me täiskasvanutenagi leiame sageli
küllaga põhjendusi, näiliselt arukaidki,
miks seda, teist, kolmandat mitte teha
(a’la see kommipaber võib saastunud
olla, haigusi kanda. Aga koolis on
kätepesemiskohti piisavalt).
Ja asi on ju põhimõtteline – kas
hoolime oma keskkonnast või mitte.
Prügi maast üles võtmine – näiliselt
väike asi, aga näitab ka vastutuse võtmist,
vastutuse võtmist oma keskkonna
kujundamise eest. Vastutuskasvatus on
kodaniku kasvatus – on ju kodanik laiemas
positiivses mõttes see, kes võtab vastutuse
oma kodutänava, küla, linna, riigi eest,
küsides alati, mida ma ise koostöös
teistega murettekitavate probleemide
lahendamiseks, olukorra parendamiseks
ära teha saan.
Kõik koolid on praegu hädas distsipl
iiniprobleemidega klassides. Eks meiegi
kool. See on aja märk – ühiskonnas
levivate väärtushinnangute ja hoiakute
ning seaduste või seadusetuse tulemus.
Kui klassis on distsipliiniga probleemid
ja osa õpilasi allumatud koolikorrale,
kui koolil endal puuduvad võimalused

Omavalitsuste tulude laekumine
jätkub Eesti keskmisel tasemel

olukorda muuta, miks mitte kaaluda
sellist võimalust, (nagu koolis on arutelus
olnud), et ühe klassi hoolivad vanemad
arutaksid omavahel, mida vanematena on
omaalgatuse korras võimalik ette võtta.
Näiteks võiks luua vanematest töörühma,
kus isad räägiksid nende üksikute
korrarikkujatega (võimalusel regulaarselt),
samuti tuleks kodus oma lastega arutada,
kuidas lapsed koostöös teiste oma
klassi õpilastega saaks hakata teadlikult
mõjutama normaalse koolikeskkonna
häirijaid.
Vastutaja otsimine mujalt ei vii edasi.
Küsimuse, mida mina ise saan ära teha,
esitas koolidirektor oma pöördumises
mõne aja eest ilmunud koolilehes. Sama
küsimus kordus üritusel “Tore koolipäev
on minu teha“ ning see kordub ka
kodanikupäeva kõnedes ja üritustel.
Vastust saame kõik iga päev otsida ja
leida, kui vaid tahame ja leiame aega.
Kõik suured asjad – nii head kui halvad
– algavad väikestest ...
Lea Metsis
Koolipsühholoog

Tulekahju tagajärjed on hävitavad ...,
... kuid neid on võimalik ennetada
Tänavu kümne kuuga on Eestis tulekahjudes elu kaotanud juba 73 inimest,
neist 21 Virumaal (10 Lääne- ja 11 IdaVirumaal). Järgmise aasta 1. juulist kohustuslik suitsuandur aitab kindlasti kaasa
traagiliste õnnetuste hulga vähendamisele.
Suitsuandur on kohustuslik enamike
Euroopa riikide majapidamistes. Näiteks
vähenes peale suitsuanduri kohustuslikuks
muutumist tulekahjudes hukkunute arv
Rootsis 20 protsenti. Ka Eestist võib leida
palju näiteid, kuidas suitsuandur on päästnud inimeste elu ja vara.
Käesoleva aasta juulis läbi viidud
küsitlus näitas, et suitsuanduriga varustatus Eesti kodudes on keskmiselt
38%. Uuringust selgus, et suitsuanduri
puudumise peamine põhjus on ohu mittetajumine.
Päästeameti andmetel leiab enamik
tulesurmadest aset öisel ajal eluruumides
puhkenud tulekahjude tagajärjel ning
90% tulekahju ohvritest on hukkunud juba
enne päästjate saabumist. Enamik neist
võinuks praegu veel meie seas olla, kui
neil oleks koju paigaldatud suitsuandur.
Valjuhäälselt märku andes teavitab Sinu
väike abimees põlengust selle algusjärgus, mil ohutu evakueerumine ja parimal
juhul ka tule kustutamine on tavainimesele
käepäraste vahenditega jõukohane.
Sageli ei mõisteta tulekahju ohtlikkust
just seetõttu, et puudub ettekujutus tulekahju arenemise kiirusest. Tuli levib
tavatingimustes väga ruttu (vt joonis), juba
mõne minutiga muutub ruumis viibimine
mürgiste gaaside kiire leviku tõttu eluohtlikuks. Arvamus, et küll ma suitsulõhna
peale üles ärkan, ei pea paika, sest mürkgaase sisse hingates uni hoopis süveneb.
Juba viis minutit pärast tulekahju
algust jõuab kätte hetk, mil ruumi kogunenud põlemisgaasid süttivad ning kogu
tuba on maast laeni tuld täis. Kuus-seitse
minutit peale tulekahju puhkemist võib
ruumis temperatuur olla juba kuni 800°C.
Sellistes tingimustes viibiva inimese

Joonis. Sisetulekahju areng tavatingimustes.
elutähtsad funktsioonid on selleks ajaks
tavaliselt juba vingu ja mürgiste gaaside
mõjul peatunud. Et inimesi surmav faktor
tulekahju ajal pole otseselt tuli, vaid mürkgaas, siis võivad nad hukkuda ka juhul, kui
tulekahju toimub kõrvalkorteris või -toas.
Samuti sel juhul, kui näiteks ahju kütmisel
liiga vara suletakse siiber. Viis minutit
vingu hinganud inimest ei ole enam võimalik päästa.
Eriti hädavajalik on suitsuandur
maapiirkondades, kus päästjad ei pruugi mõne minutiga õnnetuspaika jõuda.
Tuleb arvestada, et alates häirekeskusesse
helistamisest kulub päästekorraldajal üks
minut õnnetusteate menetlemisele ning
üks minut päästeautode väljasõitmisele
depoost. Päästeauto kohalejõudmise aeg
sõltub konkreetse õnnetuspaiga kaugusest.
Saad ise arvutada abi kohalejõudmise aja,
arvestades, et iga kilomeetri läbimisajaks
kulub keskmiselt üks minut. Näiteks, kui
lähim päästekomando asub Sinu kodust
kümne kilomeetri kaugusel, siis arvestades

õnnetusteate edastamise hetkest, jõuab
esimene auto kohale umbes 12 minutiga.
Lisaks tuleb arvestada, et paar minutit kulub ka ettevalmistustöödele sündmuskohal
(voolikute lahtikerimine jne). Seega - mida
kiiremini tulekahju avastatakse, seda suurem lootus on päästa Sinu elu ja vara.
Tulesurmade ja -kahjude vähendamine
on meie kõigi ühine eesmärk. Kuid oma
kodu turvaliseks muutmise eest vastutab
igaüks ise. Lihtsaim ja odavaim investeering oma elu ja vara päästmiseks on
suitsuandur.
Kui Sul tekib suitsuanduri valikul
või paigaldamisel küsimusi, siis helista
päästeala infotelefonil 1524. Kasulikku
informatsiooni saab ka veebileheküljelt:
www.kodutuleohutuks.ee
Hooli endast ja oma lähedastest!
Marika Uussalu,
Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö büroo juhataja.

Kunda linnavolikogu määrusega nr 21, 07.oktoober 2008 on alates 01.jaanuarist 2009 kehtestatud uued lastevanemate
poolt kaetava osa määrad: kuni 3-nda eluaastani 250 krooni kuus ühe lapse kohta ning alates 3-st eluaastast 200 krooni kuus
ühe lapse kohta . Osalustasu makstakse 11 kuud aastas, kui laps on aasta jooksul puhkusel olnud vähemalt kolm nädalat järjest.
Allikas: volikogu protokoll

VARSTI ON JÕULUD! LASTEAIA JÕULUPEOD
MUUMID - esmaspäeval, 15. detsembril kell 17.30
JÄNKUD JA TIBUD - teisipäeval, 16. detsembril kell 16.30
SIILID - kolmapäeval, 17. detsembril kell 16.30
KRÕLLID - kolmapäeval, 17. detsembril kell 17.30
KIISUD - neljapäeval, 18. detsmbril kell 17.30
SIPSIKUD - reedel, 19. detsembril kell 16.30
MÕMMID - reedel, 19. detsembril kell 17.30
Allikas: lasteaia koduleht
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2008. aasta üheksa kuuga laekus LääneViru maakonna kohalike omavalitsuste
eelarvetesse tulusid kokku 835,2 milj
krooni ehk 79,7% planeeritust. Võrreldes
eelmise aasta sama perioodiga kasvasid
tulud 16,1% ning enam saadi 115,7 milj
krooni. Aasta 9 kuu seisuga ületasid tulud
kulusid 48,7 miljonit krooni. Eelmise
aasta samal perioodil oli tulude ja kulude
vahe 31,7 miljonit.
Peamised tuluallikad vallaeelarvesse
on üksikisiku tulumaks ja maamaks.
Üksikisiku tulumaksu laekus 56 miljonit
krooni mullusest enam. Üksikisiku tulumaksu laekus omavalitsustele 78,7%
kavandatud plaanist.
Võrreldes 2008.aasta sama perioodiga
laekus tulumaksu 56 miljonit krooni enam.
Lääne-Viru maakonnas kasvas tulumaksu
laekumine võrreldes 2007.a 9 kuuga 18%,
Eestis tervikuna 19%.

Eestis laekus 9 kuuga ühe elaniku
kohta tulumaksu keskmiselt 6405
krooni, maakonnas 5367 krooni. Suurim
laekumine maakonnas oli Kunda linnas,
kus elaniku kohta laekus 6101 krooni.
Kunda on oma näitajaga Eestis laekumise
pingereas 43. omavalitsus. Suurim
tulumaks Eestis valla elaniku kohta laekus
Viimsi vallas – 11 686 krooni, väikseim
aga 96 elanikuga Piirissaare vallas, kus
ühe vallakodaniku kohta laekus tulumaksu
1800 krooni.
Maamaksu on laekunud mullusest
vähem ? 9 kuuga 23,8 miljonit krooni ehk
57,5% kavandatust. Võrreldes 2007. aasta
9 kuuga jäi laekumine väiksemaks 0,34
milj krooni võrra.
Reet Naaris
Lääne-Viru maavalitsuse rahandusosakonna juhataja asetäitja

Läänevirulased läksid Riigikogusse
seaduste muudatusettepanekutega
18. novembril toimus Lääne-Virumaa
kuu raames maakonna esindajate kohtumine Riigikogu maaelu ja keskkonnakomisjoniga. Lääne-Virumaa omavalitsusjuhid ja maavanem tulid kahe komisjoni
ühisistungile kahe valupunktiga, üks maa
munitsipaliseerimise ja teine maapõueseadusega seonduv. Kunda linnapea Allar
Aroni sõnul põhjendatakse omavalitustele
maade munitsipaalomandisse mitteandmist sellega, et omavalitsused ei pea
tegelema ettevõtlusega. Keskkonnaministeeriumi kantsleri Rita Annuse sõnul võimaldab praegune seadusandlus anda maad
munitsipaalomandisse vaid KOKSist tulenevate ülesannete täitmiseks. Samuti on
praegune seadusesäte ebamäärane ja seda
võib mitmeti tõlgendada. Maaelukomisjoni esimees Kalev Kotkas tegi ettepaneku
teha maareformiseadusesse muudatus, mis
lõpetakse seadusesätte mitmeti tõlgendatavuse ning oleks üheselt arusaadav.
Keskkonnakomisjoniga
kohtumisel
keskenduti maapõueseaduse sätetele, mille
kohaselt tuleb tagada juurdepääs maavaradele. Samal ajal takistab see seadusesäte
omavalitsustel,
kelle
territooriumist
moodustavad suure osa riiklikult tähtsad
maavarad, nagu on Sõmeru ja Rägavere

vallas, kehtestamast üld- ja detailplaneeringuid, kuna keskkonnaministeerium
neid ei kooskõlasta.
Tehti ettepanek leida kompromiss ning
analüüsida kaevanduste konkreetsemat
paiknemist Virumaal. Pakuti välja ka
mõte algatada vastav teemaplaneering,
mis selgitaks välja kaevandamisalad.
Maavanema sõnul ei kohusta aga juba
praegusedki teemaplaneeringud keskkonnaministeeriumi seoses kaevandamistega
neid arvestama, ehkki teemaplaneeringute
algatamine on olnud vabariigi valitsuse
poolt maavalitsustele antud ülesanne.
Lepiti kokku, et keskkonnaministeerium sõnastab küsimused, millele teemaplaneering peab vastama ning moodustab
komisjoni.
20. novembril kohtusid Lääne-Virumaa esindajad maakonnakuu raames
Riigikogus majanduskomisjoniga. LääneVirumaa delegatsiooni kuulusid maavanem Urmas Tamm, Sõmeru vallavanem
Peep Vassiljev, Rägavere vallavanem Jüri
Landberg, Kunda linnapea Allar Aron,
VIROLi konsultant Jaan Lõõnik.
Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik

VÕRKPALLIUUDISED
9. novembril 2008 Eesti Näituste spordihallis peetud Baltimaade esimesel rannavõrkpalli
siseturniiri finaalis alistas Pirita Rannavolle Klubi (Irina Saks, Maksim Petrov, Aleksei
Povjakel, Maksim Butsenkov) PJLV-i (Polina Bratuhhina, Johannes Tralla, Veiko
Raaman, Luis Torres) 2:0. Turniirist võttis osa 15 võistkonda – platsil viibis neli mängijat,
kellest üks pidi olema naine. Mängiti kahe geimi võiduni (kaks esimest 15 ja vajadusel
kolmas 11 punktini). Järgmine etapp toimub 14. detsembril. Kavas on korraldada iga kuu
üks, kokku seitse võistlust. Võidukas võistkonnas mängis ka Kunda spordikompleksi
juhataja Maksim Butšenkov. MK
7.−9. novembril 2008 toimus Võrus A-klassi Eesti karikavõistluste I finaal. Kunda
võrkpallitüdrukud olid väga tublid (seda ka aasta vanemate vastaste vastu mängides).
Saavutati 4. koht, mida tüdrukute treener peab superheaks tulemuseks. Renna valiti nelja
parema mängija hulka. Kunda tüdrukud võitsid Võrut ja Saaremaad 3:2, kaotati Pärnule
(III koht) 2:3, Narvale (I koht) ja Viljandile (II koht) 0:3. Tublid olid Serli Purk, Lenne
Lahtvee, Kairi Press, Maris Talts, Jaanika Veldre, Veronika Rõkalova. Järgmine finaal
toimub uuel aastal Kundas. Küllike Koha, võrkpallitreener

KULTUURIKALENDER

10. detsember kell 18.00 – Kunda ühisgümnaasiumi saalis muusikakooli suur jõulukontsert
12. detsember kell 19.00 – taidlejate jõuluõhtu
13. detsember kell 14.00 – slaavi ühingu Läte laste jõulupidu
14. detsember kell 13.00 – eakate ühenduse Videvik jõulupidu
15. ja 16. detsember kell 18.00 – laste jõulud
(etendus “Jõuluseadus”, meisterdamine, mängud
ja külla tuleb Jõuluvana!)
27. detsember kell 15.00 – slaavi ühingu Läte jõulupidu
31. detsember kell 21.00 – aastavahetuse pidu
Aastavahetusel kell 00.00 Kunda keskväljakul ilutulestik
Kunda Muusikakool kuulutas oma 45. tegevusaasta puhul välja
LOOMINGULISE KONKURSI teemadel: muusika, mina ja muusika,
minu muusikakool või muul muusikalisel teemal. Konkurss on jagatud
erinevate žanrite vahel: laul, luuletus, muusikapala, joonistus, foto. Eraldi
toimub konkurss: Kunda Muusikakooli laulu. Konkursil võivad osaleda
kõik soovijad, eriti oodatakse osalema muusikakooli õpilasi ja vilistlasi.
Tööd palume esitada Kunda Muusikakooli õpetajatetuppa või e-postiga
hiljemalt 2. märtsiks 2009. Fotod palume tuua paberkandjal. Iga žanri
parimaid töid esitletakse ning autoreid premeeritakse muusikakooli 45.
aastapäeva tähistamisel, žüriil on õigus välja anda ka eripreemiaid.
Allikas: muusikakooli koduleht
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VÄIKE, AGA TUBLI!
Kooliteatrite alternatiivteatrifestival Väike Lava 2008
24.-25. oktoobril KUNDA LINNA KLUBIS

PREEMIAD

Festival kannab nime “Väike lava”, mis tuleneb
otseselt lava väikestest mõõtmetest (8 x 6 meetrist).
Esimene Väikese Lava festival toimus Kundas
2007. a oktoobris. See on alternatiivfestival igaaastasele vabariiklikule algklasside kooliteatrite
konkursile, kuhu pääseb vaid igast maakonnast
parim trupp. Kundasse tulevad oma näitemängu
esitama kõik, kel endil soov seda teha. Festivalil
osales sel aastal 239 õpilast 16-st erinevast eesti
koolist. Väikese lava festivali idee ja algatus tuli
Kunda klubi laste näiteringide juhendajalt Maarika
Koksilt. Nüüdseks on ideest saamas traditsioon,
mis on leidnud toetust ja head vastukaja nii kohalikul kui ka vabariiklikul tasandil. Näitemänge
hindas žürii: näitleja Heino Seljamaa, Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina Oomer, Tartu
Noorte Teatritehase juht Lennart Peep, kauaaegne
harrastusteatrite lavastaja ja näitemängude autor
Lidja Sepp ja Kunda näitetrupi Karoliine esindaja
Marelle Piirmets. Lisaks hindamisele anti lavastajatele etenduste kohta tagasisidet, häid nõuandeid
ja innustust tegevuse jätkamiseks.
Festivalil ülesastumiseks sobisid hästi eelmisel
hooajal õpitud näitemängud. Uute õppimiseks pole
ju uuel hooajal veel piisavalt aega olnud. Lisaks
näitemängudele toimus festivali raames ka palju
muud põnevat, mängiti ja tantsiti, joonistati ning
meisterdati teatrimaske, samuti uudistati Kunda
linna. Etendused olid huvitavad ja laste rollitäitmised siirad ning lustakad. Kindlasti nägime nende
kahe päeva jooksul tulevasi eesti andekaid näitlejaid. Sai ju harrastusteatrist alguse ka meie linnast
pärit näitleja Argo Aadli näitlejakarjäär.
Festivalil antakse välja palju eriauhindu, maskotiks ehk nn Oskariks on festivalil karu Karoliine.
Kunda linn, kus näitemäng on au sees olnud aastakümneid, on leidnud kindla koha laste harrastusteatrite maastikul. Huvi väikese lava festivali vastu
on suur – seda näitas festivali väljakuulutamise
järel kohene truppide registreerumine. Soovijaid
oli rohkemgi, kui vastu suutsime võtta.
Festivali meeleolukad, laste kilkeid ja rõõmu
täis päevad jäävad südant soojendama veel kauaks
ajaks. Juba järgmisel sügisel on taas põhjust rõõmustada – siis toimub III Väikese Lava festival.
Väikese Lava festivali toetajad on Kultuurkapital, Kultuurkapitali Lääne-Viru Ekspertgrupp,
Hasartmängumaksu Nõukogu. Tänud tublidele
abilistele: Etti Mätlikule, Endla Pobbulile, Helen
Jagantile, Enna Laanemetsaale, Ellen Naskale, Elle
Türkelile, Marika Sisaskile, Uno Trummile, Meelis
Otsale. Aitäh Kunda Ühisgümnaasiumi kollektiivile abi ja meeldiva koostöö eest! Jõudu ja jaksu
ning tunnustus Maarika Koksile tubli töö eest eesti
kooliteatri edendamisel!
Maiu Küngas
Kunda linna klubi juhataja

PEAAUHINNAD:
SUURED KARU-KAROLIINED
* Albu põhikooli algklasside näitering (lav Mare
Kabel). Silmapaistva teatrikultuuri eest. * Jõgeva
gümnaasiumi kooliteater Liblikapüüdja (lav
Lianne Saage-Vahur). Julge juhtmõtte ja selle teostamise eest. * Vohnja lasteaed-algkool (lav Tiina
Poopuu, Õnne Kiviperk, Kaida Trujevtseva). Tubli
ühismängu eest.

VÄIKESED KARU-KAROLIINED
* Tartu kesklinna kool: 2 B klass Päikesejänkud (lav Kristiina Tõnson). Toredate lavaliste
lahenduste eest. * Rakvere reaalgümnaasium:
4T (teatri) klass (lav Kai ja Margus Eek). Hea
mängu eest. * Tartu Mart Reiniku gümnaasiumi
6. klassi näitering. Trupipreemia suurepärase lavalise kohaloleku eest.

LAVASTAJAPREEMIAD
* LIANNE SAAGE-VAHUR Jõgeva gümnaasiumi
kooliteatri Liblikapüüdja lavastuse eest “Pärijad”. *
MARE KABEL Albu põhikooli algklasside näiteringi
lavastus “Suur tükk ajab suu lõhki”.

NÄITLEJAPREEMIAD
* KARL GUSTAV KÄRNER sügava keskendumisvõime eest lavastuses “Nukitsamees” (Tartu
Mart Reiniku gümnaasiumi 6. klasside näitering).
* MATTIAS LAHT näitleja sära eest lavastuses
“Nutikas
eesel”
(Rakvere
reaalgümnaasiumi
4T (teatri) klass). * ANNA-MARIA VAHUR
üllatava partneritaju eest lavastuses “Pärijad”
(Jõgeva gümnaasiumi kooliteater Liblikapüüdja).
* SANDRA VÕSASTE üllatava partneritaju eest
lavastuses “Pärijad” (Jõgeva gümnaasiumi kooliteater
Liblikapüüdja).

JUHENDAJAPREEMIAD
* MAARIKA KOKS tubli töö eest eesti kooliteatri
edendamisel. * ELINA KARUOJA hea töö eest
lastega.

* JANE PALL tubli osatäitmise eest lavastuses “Perpektiiv” (Kunda laste näitetrupp Karoliine).
* KÄRT PURGE hiirepoeg Kiki rolli eest lavastuses
“Pöial-Liisi” (Abja kultuurimaja laste näitering). *
KENDRA SALUJÄRV hiirepoeg Kuki rolli eest
lavastuses “Pöial-Liisi” (Abja kultuurimaja laste
näitering). * BERIT KANDLA hiirepoeg Pätu
rolli eest lavastuses “Pöial-Liisi” (Abja kultuurimaja
laste näitering). * RETI KOKK rebase rolli eest
lavastuses “Väike Prints” (Kunda laste näitetrupp
Karoliine). * TRIIN TIIMANN Kakukese rolli eest
lavastuses “Kakuke” (Palupera Põhikooli 2. klass).
* IRINA FADEJEVA postituvi rolli eest lavastuses
“Tühjade susside saladus” (Rakvere gümnaasiumi
4. b klassi sõnakunstiring). * RISTIN KASEORG
nõia rolli eest lavastuses “Tibid hernesuppi ei söö”
(Kuuste kooli näitering). * KATARIINA KURINA
jäneseema rolli eest lavastuses “Lugu jänesepojast...”
(Tartu kesklinna kooli 2. b klassi Päikesejänkud). *
DELI KROLL Lumivalgekese rolli eest lavastuses
“Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi” (Väike-Maarja
gümnaasiumi 5. c klass). * MARIO PELISAAR
Johannese rolli eest lavastuses “Johannese esimene
koolipäev” (Lustivere põhikooli näitering Nuki).
*MARIANNE TAVITS jänes Julgepüksi rolli eest
lavastuses “Muinasjutt vaprast jänesest” (Konguta
kooli 2. klass). * PEETER PUNGAR Visaku rolli
eest lavastuses “Pildikesi koolielust” (Tartu Tamme
gümnaasiumi 5. c klass). * TAURI TIRMASTE
rebase rolli eest lavastuses “Argpüksid” (Kunda
laste näitetrupp Karoliine noorem aste). * SIRET
REBANE linnu rolli eest lavastuses “Juhtum metsas”
(Türi gümnaasiumi algklasside näitering).

ÜLLATUSPREEMIAD
* IAN ALLAN LEMAN Köstri rolli eest lavastuses “Pildikesi koolielust” (Tartu Tamme gümnaasiumi 5. c klass). * MARTIN KÄÄRIK Mõhki rolli
eest lavastuses “Nukitsamees” (Tartu Mart Reiniku
gümnaasiumi 6. klasside näitering). * KARL
MUST Tölpa rolli eest lavastuses “Nukitsamees”
(Tartu Mart Reiniku gümnaasiumi 6. klasside
näitering). * HENRY ERENBUS hea osatäitmise
eest lavastuses “Iika Punnpaabude külas” (Vohnja
lasteaed-algkool).
Maarika Koks
Väikese lava festivali 2008 projektijuht

MEIE KODU
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Kiri väikese lava festivali korraldajatele
Tervitused Kunda festivali kõikidele korraldajatele ja abilistele!
Lase ikka muinasjutul saada kauniks tõeks!
Keset argipäeva ruttu tuhmuks ka kristall,
kui poleks enam muinasjuttu sinitaeva all.
Tänud vahva ja toreda ürituse korraldamise eest! Ei oleks uskunud, et Kunda on nii kena
linn. Ööelu väikestel tänavatel vaikne. Minul õnnestus oma õpilastega tänav varem ära
keerata ja siis oli öises vaikuses päris keeruline koolimaja üles leida. Ei jäänud muud
üle kui sai seljakotist kaart välja otsitud ning asukoht määratud. Teekond ööbimispaika
jätkus rõõmsalt edasi. Arvutist välja prinditud kaardist oli kasu. Õpilased jäid rahule,
neile meeldisid tsemendimuuseumi käejäljed ja pöördtoru, hüdroelektrijaam ja kiirelt
voolav vesi, kõrged tossavad korstnad, vaateplatvorm, sadam suurte laevadega ja
mererand mänguväljaku ning merekarpidega. Sügav kummardus kõikide korraldajate
ees!
Tänud Kakukese-rahvalt Paluperast ja nende õpetajalt Relikalt

TEATRIFESTIVALI MEISTERDAMISTUBA
Parimad maskid: Reti Kokk (Kunda laste näitetrupp Karoliine); Merili Elisabeth Kõiv (Tartu
kesklinna kool); Liisa Siirak (Väike-Maarja gümnaasium); Maria Kraav (Albu põhikool);
Kaido Siirak (Abja kultuurimaja näitering); Sandra Loo (Kunda laste näitetrupp Karoliine);
Marili Hendrikson (Albu põhikool); Karita Kalmus (Tartu kesklinna kool); Astrit Böning
(Albu põhikool); Agatha Dooni Murro (Albu põhikool). Meisterdamistoas juhendas lapsi
õpetaja Etty Mätlik.
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SPORDIKOMPLEKS SOOVITAB

Terveks ja tugevaks targalt treenides
Treeningprotsessi tähtis osa on
individuaalse koormustaseme määramine.
Väga oluline on teada, kas treeningkoormus
on piisav või treeningule kulunud aeg ei
ole toonud mitte mingit kasu. Ülepingega
treenides võib aga tulemus olla väga
halb – suureneb vigastuste oht, järgneb
üleväsimus, heaolutunde kadumine jne.
Vajaliku koormuse tase on iga inimese
puhul väga individuaalne. Kui aga sobiv
tase ning õige treeningrežiim on leitud,
siis ei lase tulemused end kaua oodata.
Õige režiimi valik oleneb ka
tervisetreeningu
spetsiifilistest
eesmärkidest – milleks üldse treenitakse.
Südame-veresoonkonna tugevdamiseks
peaks minimaalne harjutamise sagedus
olema 3 korda nädalas. Kehakaalu
vähendamiseks soovitatakse treenida
aeroobses režiimis 5−6 korda nädalas.
Treeningkorra kestuse määrab samuti
selle eesmärk. Positiivseid muutusi
südame-veresoonkonna talituses võib esile
kutsuda juba 20-minutilise treeninguga,
kuid kaalu vähendamiseks peab treenima
vähemalt 30 minutit või rohkem.
Suuremat tähelepanu tuleb pöörata
treeningu
intensiivsusele,
mille
reguleerimise lihtsaimaks ja kõige
tundlikumaks indikaatoriks on südame
löögisagedus.
Max südame löögisagedus (MLS)
arvutatakse valemi abil:
MEESTEL: MLS = 220 vanus
NAISTEL: MLS = 250 – vanus
Kunda spordikompleks pakub uue
teenusena kell-pulsimõõtjate kasutamisvõimalust. Pulsimõõtja kasutamise
hind spordikompleksis on 5 krooni. Lisaks
on täiskasvanud tervisesportlastel võimalik
pulsimõõtjat ööpäevaks spordikompleksist
ka välja rentida. Rendihind on 25 krooni

(tagatiseks võib olla 250 krooni või isikut
tõendav dokument).
Kell-pulsimõõtjatel
on
südame
löögisageduse (SLS) piiri arvutamise
automaatne
funktsioon.
Individuaalsete
andmete sisestamiseks on vajalik teada, mis
tsoonis treenida soovitakse (vt järgnevat
treeningtsoonide kirjeldust). SLS piiri
ületamisel annab kell sellest piiksuga märku.
Vajalike andmete sisestamisel on abiks
spordikompleksi administraatorid. Pulsimõõtja
abil on võimalik treeninguid nii teadlikumaks
ja tõhusamaks kui ka turvalisemaks muuta.
Pulsikontrolli kasutamisel on mitmeid
eeliseid. See võimaldab teha trenni erinevates
tingimustes ja spordialadel ning samal ajal
jälgida treeningu intensiivsust. Järjepideval
pulsimonitooringu kasutamisel on võimalik
tulemuste kasvu ning füüsilise vormi
parenemist konkreetselt jälgida. Lisaks on
võimalik mõõta oma nn taastumispulssi, mis
näitab, millises vormis treenija parasjagu on.
Mida parem on kehaline vorm, seda kiirem on
pulsi taastumine.
Treeningu intensiivsustsoonide kirjeldus:
1) Südant tervendavas tsoonis on
kasutusel 50−60% maksimaalsest südame
löögisagedusest (MLS-st). Treeningud on
selles tsoonis kõige lihtsamad ja mugavamad.
Tsoon sobib hästi algajatele ning neile,
kellel on madal kehalise ettevalmistuse tase.
Treeningud vähendavad südame isheemia
ja ateroskleroosi tekkimise ohtu. Praktiliselt
puuduvad
traumadest
või
ülepingest
põhjustatud tüsistused. Energeetiliselt varustatakse treeningul keha 10% süsivesikute, 5%
valkude ning 85% rasvade põletamisest.
2) Fitness-tsoon: 60−70% MLS-st.
Energeetiline kulu moodustub samuti 10%
süsivesikutest, 5% valkudest ning 85%
rasvade põletamisest. Treeningul tugevneb
süda (nagu eelmises tsoonis), kuid lisaks

suureneb märgatavalt põletatavate
kalorite üldarv.
3) Aeroobne tsoon: 70−80%
MLS-st. See on juba edasijõudnute
tsoon, mis on mõeldud saavutatud
tulemuste kinnistamiseks. Füüsise
funktsionaalsed võimalused kasvavad,
kopsumaht suureneb, kapillaarsed
võrgustikud laienevad jne. Samal ajal
areneb ka süda. Energiaallikad – 50%
süsivesikud ja 50% rasvad, vähem
kui 1% valgud. Intensiivsuse kasvule
järgneb ka kalorite põletamise hulk.
4) Anaeroobne tsoon: 8090% MLSst. Tsooni eeliseks on maksimaalne
hapnikutarbimine. Selles režiimis
treenivad ainult sportlased ja mõned
fitnessi esindajad. Energiaallikad
– 85% süsivesikud, 15% rasvad ja
vähem kui 1% valgud.
5) Punase joone tsoon: 90−100%
MLS-st. Selles tsoonis on maksimaalne
kalorite põletamine, kuid minimaalne
rasvade kasutamine. Treeningtsoon
on nii intensiivne, et väga vähesed
sportlased suudavad selles tsoonis
treenida.
TÄHELEPANU! Enne treeningtsooni valimist ning ülaltoodud
andmete kasutamist konsulteerige
oma arstiga!
Spordikompleksis on võimalik
tutvuda tabelitega, mille abil on
võimalik vastavalt vanusele, soole
ning treeningu eesmärgile määrata
vajalikku treeningintensiivsust ning
sellele vastavalt ka minimaalset ja
maksimaalset südame löögisagedust
treeningul.
Maksim Butšenkov
Spordikompleksi juhataja

Viru-Nigula valla Ojaküla küla Linnanurga, Eha ja Hansunaabri maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse teistkordne avalik arutelu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja arutelu
Viru-Nigula valla Ojaküla küla Linnanurga, Eha ja Hansunaabri maaüksuste
detailplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati
Viru-Nigula Vallavalitsus 19. juuni 2008.
a korraldusega nr 25 – “Üldplaneeringu
muudatusettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine koos
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamisega Linnanurga, Eha ja Hansunaabri maaüksustele”. Detailplaneeringu
koostamise eesmärk on maa sihtotstarbe
muutmine,
kruntidele
ehitusõiguse
määramine ja tehniliste kommunikatsioonide lahendamine tuulegeneraatorite
püstitamiseks. Planeeringuga käsitletava
ala suurus on ca 46 ha.
Strateegilise
planeerimisdokumendi koostaja ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH) läbiviija on OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 51004 Tartu; tel. 740 9806
kuido@hendrikson.ee). Detailplaneeringu

koostamise algataja ning kehtestaja on ViruNigula Vallavolikogu, detailplaneeringu korraldaja on Viru-Nigula Vallavalitsus (Kirikaia
2, Viru-Nigula 44001, Lääne-Virumaa; tel.
322 9630 vallavalitsus@viru-nigula.ee).
Ojaküla küla Linnanurga, Eha ja Hansunaabri maaüksuste detailplaneeringu eskiislahenduse teistkordne avalik arutelu ning KSH
aruande avalik arutelu toimub 12. detsembril
2008 kell 16.00 Viru-Nigula endise apteegi
ruumides (Kirikaia 2, Viru-Nigula, LääneVirumaa).
Detailplaneeringu eskiislahenduse teistkordsele avalikule arutelule ning KSH aruande
avalikule arutelule eelneb 14. novembrist kuni
12. detsembrini 2008 KSH aruande avalik
väljapanek.
Ojaküla küla Linnanurga, Eha ja Hansunaabri maaüksuste detailplaneeringu KSH
aruandega on võimalik tutvuda:
1.
keskkonnamõju hindamist läbiviiva konsultandi Hendrikson & Ko kontoris Tartus Raekoja plats 8 ning kodulehel

www.hendrikson.ee “Avalikud dokumendid” Lääne-Virumaa alajaotuses
“Viru-Nigula Ojaküla küla Linnanurga, Eha ja Hansunaabri maaüksuste
detailplaneering ja KSH”.
2.
Viru-Nigula
Vallavalitsuses (Kirikaia 2, Viru-Nigula 44001,
Lääne-Virumaa) vallavalitsuse lahtiolekuaegadel.
KSH aruande kohta ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi saab esitada
kirjalikult kuni 12. detsembrini 2008
OÜ-le Hendrikson & Ko (Raekoja
plats 8, 51004 Tartu; tel 740 9806;
e-kiri: alar@hendrikson.ee) ja ViruNigula Vallavalitsusele (Kirikaia 2,
Viru-Nigula 44001, Lääne-Virumaa;
e-kiri: vallavalitsus@viru-nigula.ee).
Kavandatav tegevus ei tekita riigipiiriülest mõju.
Alar Jürgenson
OÜ Hendrikson&Ko

Maavalitsus teeb Kaitseministeeriumile ettepaneku
Letipea ja Rutja harjutusala asjus
Lääne-Viru maavalitsus saadab kirja
kaitseministeeriumile, milles ta palub
täiendada Letipea ja Rutja harjutusala
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi sotsiaalmajandusliku mõju
analüüsiga.
Maavalitsus on seisukohal, et keskkonnamõju hindamise ja keskkonna
juhtimissüsteemi seaduse § 40 lõige 4
punkti 6 kohaselt peab sisaldama keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne hinnangut kavandatava tegevuse
mõjust inimese tervisele, sotsiaalsetele
vajadustele, heaolule, varale.
Samuti peab maavanem Urmas
Tamme sõnul olema ülevaade sellest,
kuidas kavandatav tegevus mõjutab
turismi, kohaliku ettevõtluse ja väikesadamate arendamist. Antud tegevus
võib mõjutada oluliselt seda piirkonda
– väheneb turistide arv, väikesadamas
ei käi enam purjekaid, inimesed ei soovi

seal elada ega sinna kolida.
Kavandatava tegevusega tuleks tegelda
perioodil, kui piirkonnas on vähe turiste
ning kindlasti tuleks eelnevalt teavitada
elanikke, kui suurtükivägi või õhutõrje seal
harjutama hakkab.
Lisaks sellele on maavanemal plaanis
algatada 2009. aasta alguses Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu
teemaplaneering
“Lääne-Viru maakonna rannikuala”, mis
hõlmab nii Vihula Viru-Nigula valda ja
Kunda linna.
“Suhtume kriitiliselt ka koostaja
poolsesse teavitamisse, mis meie hinnangul jäi kahjuks poolikuks. Kuigi planeerimisseadus paneb maavanemale mitmeid
kohustusi seoses maakonna üldplaneeringu
menetlemisega, jäeti meid teavitamata,”
ütles maavanem Urmas Tamm.
Vastavalt keskkonnamõju hindamise
ja keskkonna juhtimissüsteemi seaduse §
37 lõike 1 kohaselt tuleb koostajal teavi-

tada keskkonnamõju strateegilise
hindamise programmi avalikust
väljapanekust ja avaliku arutelu
toimumisest isikuid ja asutusi, keda
kavandatav tegevus võib eeldatavalt
mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle vastu.
Lääne-Viru maavalitsus teeb ettepaneku ministeeriumile teavitada
edaspidi taolistel juhtumite puhul ka
maavalitsust, samuti kohalike omavalitsuste üksusi, kelle territooriumi
piiresse võib ulatuda kavandatavast
tegevuses lähtuv keskkonnamõju.
Samuti teavitada kavandatava tegevuse ala ja selle naaberkinnisasjade
omanike avalikust väljapanekust ja
arutelust.
Hilje Pakkanen
Avalike suhete nõunik
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KORVPALLIPÄEVIK
Väljavõte korvpallitreeneri ajaveebist
23.11.2008 Rõõmu-reede ja tuisu-pühapäev
A-klassi noormeeste sõit Kuremaale reedel pärast koolitunde oli kahesuguse tundega.
Ühelt poolt suur võit kodusaalis ja vajadus mäng lihtsalt ära mängida. Teiselt poolt teatud
kohustus siiski mitte kaotada. Algas kohtumine kergelt. Mängiti pingevabalt ja mõnuga. Kuus
minutit enne kohtumise lõppu, kui eduseis tundus vägagi turvaline (64:39), lubati mängujuht
Siim Jalakas pesema ning valmistuma õhtuseks mänguks Haljalas. Kolm ja pool minutit hiljem
olime ees veel vaid 68:61. Päris katastroofini asi õnneks siiski ei läinud. Võidunumbriteks jäi
75:62.
Meeste mäng Haljalas oli teravate elamuste soovijaile tõeline maiuspala. Kogu kohtumine
kulges punkt-punktis. Saali peremeeste suurim edu oli 4 silma, meil külalistena õnnestus olla
seitsmepunktilises plussis kolmanda veerandaja lõpu eel. Lõpp oli tõeline loterii, kus mänguaeg sai otsa meie ühepunktilises eduseisus. Alt vedasid vabavisked (20-st 5). Otsustavaks sai
Ainar Villersi 8-punktiline panus viimasel veerandajal.
Pühapäevaks jäi äraarvamismäng tuisus – kes jõuab kohale ja kes mitte. PB2-klassis olime
kaheksakesi ja mängisime Rakverega normaalselt 12 minutit, seisuni 21:25. Edasi demonstreerisid oma oskusi põhiliselt vastased. Meie poolel suutis natukene nendega ühte jalga astuda
vaid Kevin Täpp. Paraku ei suutnud seekord üks sõdur armee vastu ...
20.11.2008 HAT-Auto Lääne-Viru MV korvpalli II liiga
Teises liigas ei suuda keegi A-alagrupis väärata BBP Company võiduseeriat. Viimati
alistas täisedu nelja võiduga liidrikohal jätkav Väike-Maarja meeskond Simuna Ivaxi teise
meeskonna 107:49.
B-alagrupis sai ootamatu kaotuse GK Kinnisvara/Seesam Kindlustus, kes vandus 43:53
alla ABB Kundale. Turniiritabelgi muutus seetõttu intrigeerivamaks, sest alagrupi neli esimest
- ETR Builder/Kunda Ühisgümnaasium, Ferrel, GK Kinnisvara/Seesam Kindlustus ja ABB
Kunda - on kogunud kõik kolm võitu.
16.11.2008 Esiliigas võidukalt, eliidis mitte
Laupäeval sõitsid PB2-klassi poisid Kohtla-Järvele. Seekordsed vastased paistsid täiesti
mängitavatena, sest olid seni samuti võiduta. Aga vanad vead ei andnud selleks kahjuks võimalust. Ikka jäime hiljaks blokeerimisel ning sageli ei suutnud ka kõige lihtsamaid olukordi
tulemuslikult lahendada. Ilmselt ei suudeta jätkuvalt endale aru anda, et senise liidri lahkumisel
tuleb ise tegusamalt toimetada. Järgmine katse püüda paremat on järgmisel pühapäeval Rakveres. Pühapäevased kohtumised peeti Kunda Spordikompleksis. A-klass mängis esmalt seni
samuti kaotuseta Kohtla-Järve spordiklubi Eola meeskonnaga, kuhu on koondunud idapoolse
tööstuslinna venekeelsed noored. Mäng ise otsustati praktiliselt viie esimese minutiga, mil
saadi eduseis 22:5. Edasine oli tulemuse vormistamine. Sama jätkus ka KK HITO järelkasvuga. Hetkel on A-klassil 8 võitu 8-st ja käimasoleval etapil ees veel mängud Kuremaal ning
Kohtla-Järvel.
Pärast noorte heitlusi oli kord meeste käes. Vastaseks Simuna Ivax. Suveräänne liider ja
peamine esikoha pretendent maakonnas. Võitlesime kuis jaksasime, aga otsustavaks sai “oma
mees Pariisis”. Rein Raam tabas pea ilmeksimatult, oli 28 punktiga mängu resultatiivseim ning
kindlustas võidu vastastele.
12.11.2008 Sõprusmäng Askelega
Kunda Spordikompleksis käisid külas Kiviõli 1995. aastal sündinud poisid, kes Eesti
noorte meistrivõistlustel Hito/Askele põhivõistkonda ei mahu. Kohtumine meie samaealistega
kulges algul tasavägiselt. Võrdse poolaja järel sai otsustavaks see, et vastane oli seitsmekesi,
meie aga mängisime viisikutega. Lõppseis 43:28.
9.11.2008 Hullumeelne nädalalõpp
Nädalalõpp, kus põhisündmuseks oli isadepäev, tuli A-klassi noormeestele mänguderohke.
Alustasime maakonna meeste mängudega. Seni sPORTKUNDA-le kõik mängud kaotanud
MHV Consult esitas seekord ülimalt südi partii. Kuni viimase sekundi viimase viskeni oli
kõik lahtine. Õnneks see vastastel ei tabanud. Mäng kõikus meeletult. Ilusate hetkede vahel
tuli tunne, et korvpalliga poleks nagu üldse tegeldudki. Aga lõpp hea, kõik hea… Järgnesid
kaks A-klassi mängu, millest esimeses oli põhiline 40 minutit platsil ära kannatada, teises tuli
juba ka vastuhakkamist. Laupäev jõudis kolmega kolmest lõpule. Pühapäev oli karikamängu
päev. Vastaseks Rapla KK, kes viimase aasta jooksul pole Eestimaal kaotusekibedust tunda
saanud. Algus oli ehmatav - meeskonna liider oli mängujalanõud koju unustanud. Sobiva paari
leidmine võttis veidi soojendusaega, aga kindlasti asjatult närvienergiat. Sellele vaatamata
läksime lahingut andma. Palju me alla ei jäänud. Vastane viskas kaugelt peaaegu eksimatult.
Kuigi meie tabasime 3-punkti viskeid täiesti normaalselt 25-st 8, siis nemad umbes samast hulgast katsetusest 15!!! Ju sellepärast nemad ongi meistrid, aga meie… Vähe lohutab teadmine,
et teised eliidi meeskonnad on Raplale suuremalt kaotanud. Meiegi eelmise hooaja vastasseisud olid suurema vahega allajäämised. Ka järgnenud kahe esiliiga mängu võitmine oli rohkem
kohustuse täitmine. Viimaseks mänguks olime jäänud vaid seitsmekesi, sest mängida tuli ka III
liiga kohtumist Väike-Maarjas. Noorte kiituseks tuleb öelda, et nemad pidasid pingele vastu.
6.11.2008 Noored erinevatel tasanditel
Pärast Venemaalt tagasijõudmist said PB2-klassi poisid nädala puhkust ning ees ootas
Pärnu. Mängida tuli seal Korvpalliliidu tahte kohaselt kolme eelmise aasta Eesti meistri Rapla
KK ja eeldatava selle hooaja tugevaima - T. Soku KK-ga. Esiliigas mänginud võistkondadel
läks nii nagu arvata võis – A-klass sai suure võidu, PC2 aga võidu kõrvale ka kaks kaotust.
29.10.2008 EYBL-i etapp Venemaal
23.-27. oktoobrini viibisime Venemaal. Peterburis toimus Euroopa Noorte Korvpalliliiga
(EYBL) esimene etapp 1994. a. sündinud poistele. Elasime ja mängisime Ristisaarel, kus
käimas hoogne ehitustegevus. Tegu pidi olema linna kalleima elamurajooniga. Meid majutati
Platonovi võrkpalliakadeemiasse, kus lisaks väga korralikele harjutustingimustele oli ka hotell
ca 250 majutuskohaga, restoran ja bistroo. Mängupaik oli 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel
Dünamo staadionil. See saal pidi peagi kapitaalremonti minema, aga mängida sai seal küll.
Lisaks oma mängimistele saime osa veel täistribüünide ees peetud Venemaa kõrgliiga mängust
Moskva CSKA ja Peterburi Spartaki vahel. Elamuse jättis, ka õhtune linnaekskursioon, kus
näidati ajaloost tuntud paiku. Nagu tavaliselt, ei saanud me esialgu aru kas oleme ikka sattunud
õigesse kohta. Ühtegi NII lühikest meeskonda lihtsalt polnud... Mängisime oma võimetele
vastavalt. Võitu ei õnnestunud saada, aga neljas mängus lihtsalt alla ka ei andnud.
20.10.2008 PA Eesti noorte karikas
Esimene karikamäng ja esiliiga algus sujusid üle ootuste hästi. Mänguaega püüdsin jagada
võimalikult ühtlaselt. 19.10.08 sPORTKUNDA vs Kuremaa SK 100:49 (23:12, 22:11, 27:13,
28:13). 18.10.08 sPORTKUNDA vs Tartu Kalev 66:35 (20:4, 12:9, 18:7, 16:15).
20.10.2008 PA-klass
Palju segadust on olnud PA-klassi meeskonnaga. Pärast hästi õnnestunud suvelaagreid ja
Kandavas toimunud turniiri jäime ootama Eesti Korvpalliliidu otsuseid edaspidise mängimisvõimaluse kohta. Septembri alguses selgus, et eliidis mängitakse sellel hooajal süsteemis
“kodus-võõrsil”. Lõin kokku kulud. Eelmisel hooajal pidime põhiturniiril sõitma 980 km.
Selles tsüklis oleks sama kaugele saamiseks vajalik olnud 3000 km läbimine. Lisaks sellele üks
mäng igal nädalal. Võttes arvesse seda, et treeneri ära olles kannataksid ka teised vanused, otsustasime loobuda eliitsarjast ning mängida esiliigat. Teine uuendus oli see, et Väike-Maarjaga
koos võistkondade moodustamine senisel viisil keelati ning läbirääkimiste tulemusena tulid
kõik sealsed mängijad juriidiliselt RSK sPORTKUNDA alla. Ainus pluss asja juures oli, et see
andis A-klassi noormeestele võimaluse mängida lisaks ka meeste III liigas. Veel oli selgusetu
Rain Veidemani saatus, kelle vastu tundis suurt huvi Kalev. Lõpuks, kaks päeva enne esimest
karikamängu selgus, et üleminek pole siiski võimalik. Seega jätkame sama koosseisuga.
15.10.2008 Algus
Eesti noorte meistrivõistlused algasid sPORTKUNDA meeskondadele pühapäeval Kundas,
kui omavahel mängisid Lääne-Virumaa PB2 vanuseklassi poisid. Kahe hooaja vahel toimunud
rännaku tulemusena olime ilma jäänud oma senisest liidrist Sander Karrost, kes otsustas just
Rakvere meeskonnas mängimise kasuks. Kohtumise algus oli kodumeeskonna jaoks nukker.
Käed värisesid üleliia, ei tabanud vabavisked ega suudetud realiseerida kiirrünnakuid. Õnneks
suutis liidrirolli võtta Kevin Täpp, kelle eestvedamisel jõuti 9. minuti seisult 7:21 kolmanda
veerandaja keskel 31:37-ni. Just siis sai kahjuks peapõrutuse Hans Keskülla, kes edasisest
mängimisest loobuma pidi. Ka Keijo Kaasik pidi trotsima värskelt reielihasesse saadud hoopi.
Mäng muutus taas väga ühekülgseks ning vastastel oli lihtne oma võit saada.
Jaak Jalakas, korvpallitreener (http://www.hot.ee/sportkunda/text/algus.htm)
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9. detsembril 2008 kell 18 algab lastevanematele mõeldud kursus
“Kuidas suhtled, nõnda suhted”
• Kas minu suhted lastega on head, rahuldavad või kehvapoolsed?
• Mida ise saan ette võtta, et mu suhted ja suhtlemine pakuks nii mulle
kui lastele rohkem rõõmu?
• Kuidas teha nii, et mina mõistaksin neid ja nemad mind paremini?
• Kuidas suudaksin senisest edukamalt kujundada oma suhteid lastega
soovitud suunas ning teha seda võimu ja vägivalda kasutamata.
Neid teemasid käsitletakse ja oskusi õpetatakse lastevanemate kursusel. Kursus kestab 8 õhtut kord nädalas 2 tundi. Koosneb see lühiloengutest, praktilistest harjutustest, rühmatöödest, aruteludest.
Kursus toimub Kunda ühisgümnaasiumi B korpuses koolipsühholoogi
ruumis ning läbiviijaks koolipsühholoog Lea Metsis.
Esimene koolitusõhtu on teisipäeval, 9.12.2008 kell 18, järgmine
esmaspäeval, 15.12.2008 kell 18. Edasised juba jaanuaris 2009.
Kursus on tasuta. Oma osalemissoovist teatada koolipsühholoogile
taskutelefonil: +53425989, töötelefonil: +3255999 või e-posti aadressil: leametsis@hotmail.com hiljemalt 8. detsembriks 2008.

DETSEMBRIKUUS RAAMATUKOGUS

PEREARST MERIKE
SIIAK (FIE), Pargi 26.

9. detsembril kell 15.00 JUTUTUBA
16. detsembril kl 11.00 esitame näidendi “Jõulutaati otsimas”
13. detsembril kell 12.00 meisterdamislaupäevak.
Isad, emad, memmed ja taadid! Tulge koos lastega jõulukaunistusi meisterdama!
30. detsembril kell 12.00 esitame näidendi “Jõulutaati otsimas”

Kabinet avatud E, T, N, R
8−15, K 10−18.
Tel: 32 50 536
Vastuvõtuajad:
E, R 8−13
T, N 9−14
K 13−18

Pesumaja ja keemilise puhastuse teenused
OÜ Cleanhouse on Virumaal tegutsev
puhastusteenuseid ja -tarvikuid pakkuv
ettevõte. Pakume oma klientidele:
- pesumaja teenust
- rõivaste keemilist puhastust
- vaipade pesu
- puhastusaineid ja -tarvikuid
- hügieenitooteid
- hoolduskoristust
teostame
puhastuse
eritöid
(vahatamine, aknapesu, ehitusjärgne
koristus jms)
- rendime porivaipu
Ehk siis kõike, mis on puhtuse hoidmise
ja loomisega seotud ning kõike seda on
nüüd võimalik tellida ühest kohast, ilma
lisakulude ja sekeldusteta.
Oleme välja arendanud uue kaubamärgi
PUHAS MAJA. Oma esinduspinnal
Rakvere Põhjakeskuse esimesel korrusel

pakume klientidele võimalust kasutada ja
tellida teenuseid otse kaubanduskeskuses.
Samas asub keemilise puhastuse ja
pesumaja vastuvõtupunkt. Teenindame
nii eraisikuid kui ettevõtteid kõikidel
nädalapäevadel 10-21.
Hetkel kaalume regulaarset pesumaja,
keemilise
puhastuse
ja
vaipade
puhastamise teenuse osutamist ka
väljaspool Rakveret. Uus teenus tähendab
seda, et meie PESUBUSS tuleb ja võtab
kokkulepitud kohas ja ajal Teie kodu
lähedalt puhastamist vajavad esemed ja
toimetab need meie töötluskeskusesse
Õli tn 3, Rakveres. Maksimaalselt nädala
jooksul puhastame ja peseme need puhtaks
ning toome Teie juurde tagasi.
Ootame küsimusi ja tagasisidet
meiliaadressil info@cleanhouse.ee või
telefonidel 32 60528, 32 44034.

KÜ Mäe 12 võtab tööle
majahoidja. Helistada
telefonil: + 55 601 906
KÜ Mäe 14 võtab tööle
majahoidja. Helistada
telefonil: + 56 460 350
või +56 694 445
Müüa (otse omanikult)
3-toaline korter Kundas, Mäe 16. Telefon:
+53 419 020

TULE TENNIST MÄNGIMA!
Spordikompleksis on selleks kõik olemas. Võta
sõbrad ka kaasa! Külastustasu 20 kr/inimine. Tennist saab mängida reedeti kell 17.00-19.00
TULE KA AEROOBIKASSE JA VÕIMLEMA!
E: 18.00-19.00 PILATESE võimlemine (M. Vilt)
E: 19.00-20.00 AEROOBIKA (M. Vilt)
T: 19.00-20.15 AEROOBIKA (S. Šutova)
N: 19.00-20.15 AEROOBIKA (S. Šutova)
Ja kuigi meile jäi su hääle kaja, jäi leinama sind kurvalt kodumaja. Nii väga oleks meil sind ikka vaja,
kui suudaks tagasi vaid tuua aja ...
Mälestame

Koolitusega vanuri
koduhooldaja otsib
tööd. Aitan ka majapidamise korras hoida.
Helistada: +53 42 48
09 või +32 55 414.

Aili Ojakülast

Peo- ja peielauad ESSU MÕISAST. Info
telefonil: +53716767
Tehaseseadmete hooldus ja remont. Metallitööd.
Metallkonstruktsioonide
tootmine.
Keevitustööd,
Korrashoiuteenused. Pargi 30, 44107 Kunda. Tel: 5160384
Reinpaul Oü müüb puitbriketti hinnaga 2000 kr tonn.
Transport kokkuleppel. Tellimine ja info tel: 5098509 iga
päev 8-17.

Tänan Kunda politseinikke abi eest! Jõudu ja jaksu edaspidiseks tööks! Lugupidamisega, Maimu.

27.11.1928-3.12.2006
tema 80. sünniaastapäeval ja 2. surma-aastapäeval.

Aili, Vaino ja Luule peredega

surma puhul.

Kas hetkel on õige aeg müüa kinnisvara? Vastus peitub küsimuses. miks Te
müüa soovite? Teisisõnu kas Teil on müügivajadust. Juhul kui on uueks investeeringuks raha vaja, siis tuleb müüa. Kui hetkel
rahapaigutamiseks ideid või vajadust pole,
ei ole ju mõtet müüa.

Milline on õige müügihind? Eristame
kahte hinda – pakkumise hind ja tehinguhind. Kinnisvara pakkumise hindasid
võib näha müügikuulutustest, sellega pannakse kinnisvara müüki ja see võib müügiperioodil muutuda. Tehingu hindasid
teavad tehingupooled ehk müüja ja ostja
ning maaklerid, kes tehingut vahendavad.
Praktikas erinevad pakkumise- ja tehinguhinnad ca 10-15%.
Hinnaerinevus on miinimumini viidud
oma piirkonda hästi tundvate maaklerite
müügiobjektidel. Seega soovitame kinnisvara müüjatel müügi alustamisel küsida hinnakonsultatsiooni oma piirkonna
maaklerilt.

Helmi Ojaveret

20.11.2008 tema kolmandal surma-aastapäeval.

Joonas Kilmi

Vastab Uus Maa kinnisvarabüroo
maakler Svetlana Korasteljov

Meie mõtetes püsid sa üha,
elad edasi meie seas.
Mälestame

Bernhard Masingut

Liiga vara kustus päike, liiga
vara saabus öö ... Siiras kaastunne Riina Kilmi ja Robert
Roossaare peredele poja,
venna ja lapselapse

Kunda muusikakooli õpilaste JÕULUKONTSERT
toimub 10. detsembril 2008 algusega kell 18.00 Kunda
ühisgümnaasiumi saalis. Kõik on oodatud!

Aili ja Vaike

Avaldame südamlikku kaastunnet omastele ja lähedastele

Avaldame kaastunnet Riinale perega kalli poja

Vadim Osokini

Joonas Kilmi

traagilise kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Kalda tn 14 majanaabrid

Koolikaaslased 30. lennust
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Südamlik kaastunne
Jaanusele perega kalli

Evi, sügav kaastunne Sinule
ja lähedastele

isa, vanaisa ja äia

Vadimi

surma puhul.

kaotuse puhul.

Tammiku põik 2 elanikud

Ellen

MEIE KODU
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Direktorite mõis 120

KAUNITE KUNSTIDE AEG
Sügisvaheajal toimusid Kundas noorte kunstipäevad
KOKAKUNSTIPÄEV toimus Kunda linna klubis. Õpiti, kuidas kiiresti, kuid tervislikult ja maitsvalt toitu valmistada ning süüa. Päevast võttis osa ka Kunda linna haridusja kultuurinõunik, kes käis kauneid kunste köögis uudistamas ning maitsmas.

KUJUTAVA KUNSTI PÄEV. 28. oktoobril toimus väljasõit Saue noortekeskuse
savitöötuppa keraamikakursustele. Tutvuti savitöö erinevate võimalustega (dekoratiivsete vormidega, nõude ja ehetega). Oma kätega meisterdati savist toredaid asju, mis
seejärel kõrgkuumusahju põletamisele jäeti. Lisaks käisid Kunda noored 19. novembril Sauel jätkukursusel, et savitöötoas valminud keraamilistele esemetele glasuuritud
välimus anda. Fotol Kunda noored keraamikud savikarusselliga katsetamas.

ELUKUNSTIPÄEV. 29. oktoobril toimus noortemajas kutse- ja karjäärinõustamise
teabepäev. Huvitavat infot jagasid karjäärinõustajad, tehti teste ning vesteldi erinevatest sõltuvustest, mille peamiseks mõtteks oli: “Mida rohkem tead – seda vähem riskid!”
Fotol lahendavad noored karjääritesti.

TANTSUKUNSTIPÄEV. 30. oktoobril toimusid tantsu lühikursused (fotol) ning
Klubijuhataja Maiu Küngas meenutab:
“30. juunil 2008 külastas Kunda linna
klubi Heinrich Bührigi (fotol), vabriku admistratiivdirektori (1883-1913) lapselaps
Reto von Bidder, kes elab perega Šveitsis.
Reto von Bidder tõi kaasa ka ülaloleva
pildi direktorite mõisast.
Küll oli direktori lapselapse ning tema
kaaslaste rõõm suur, kui nad leidsid maja,
milles kunagi nende vanaema-vanaisa
elasid, seisvat täpsel sama koha peal,
kus ta oli sada aastat tagasi seisnud. Veel
rohkem tegi neile head meelt, et see maja
elab ning siin käib nõnna palju toredaid
inimesi. 2005. a külastas klubi Reto von
Bidderi ema, kes oli sündinud direktorite
mõisas.

Kui keset kasemetsa rajati tsemendivabrik, oli vaja ehitada tootmishoonete kõrvale elamud. Tööliste
elualaks jäi asula idaosa, ametnikele
lääneosa. Esimene elumaja direktorile
ehitati vahetult pudelahjude naabrusse.
See oli algselt ühekorruseline puuhoone, mida kaunistasid värviliste
klaasidega verandad. Selles elas direktor, aga seal oli ka kontor ning
laboratoorium. 1877. a ehitati sellele
kahekordne tiibehitus.
Suure esindusliku eluhoone ehitamiseni jõuti siis, kui vabrik oli endale juba nime teinud. 1888. aastal
valmis Oscar Lieveni taotlusel rajatud
avar direktorimaja. Hoone sarnanes
mõisahäärberiga ja rahva suus tunti
seda direktori mõisana, et eristada
Roosat mõisa, inseneride ja ametnike
pansionaati direktori mõisa lähedal, ja
Kunda mõisa. Töölisasulas oli kolm

õhtul koolivaheaja disko.

mõisa: direktori mõis, Roosa mõis ja
Rannamõis, mis oli karjamõis.
Direktori mõis oli kolmekordne
kiviehitis avara aiapoolse rõduga jõe
kõrgel kaldal. Majast loodesse ja põhja
oli rajatud liigirohke park, millest
avanesid kaunid vaated merele ja jõe
kõrgele vastaskaldale. 1893. a ehitati
majast paarisaja meetri kaugusele
hüdroelektrijaam ja üle selle tammi
rajati tee vastaskaldale. Maja poole
ehitati puittrepp. Majast itta ja
kagusse istutati terrassidele viljapuid
ning loodi tarbeaed aednikumajaga.
Majast idas olid tall ja tõllakuur. Nii
esimese kui ka teise direktorimaja
sissepääsud olid lõunakaares, mõlema
ees ka kaarjas sissesõidutee.
Parki ääristas hekk, mis oli
Kunda toonases haljastuses tavaline.
Liigvesi juhiti ära kraavidega. Teed
olid looklevad. Hilisemal ajal ehitati
parki tantsuplats ja palliväljak. Pärast
treeningut käidi jões pesemas.
Majas elasid direktorid, kes kohandasid seda oma hobidele vastavalt.
Aastatel 1920–1940 ja 1942–1943
elas direktori mõisas vabriku direktor
Theodor Hansen kaaskondlastega.
Pärast Th. Hanseni lahkumist
1940. a kuulutati hoone Kunda
töölismajaks. Ülemine korrus anti
organisatsioonide käsutusse. Alumisel
korrusel avati töölissöökla, kus Kunda
koduperenaised ühiskondlikus korras

keetsid-küpsetasid. 15. septembril
1940 alustas seal tööd ka laste päevakodu (st lastesõim).
Ametiühingu kätte läksid ka
Kunda endine rahvaraamatukogu
ja linnaraamatukogu, mis majutati
Kunda töölismajja. Pärast sõda asus
direktori mõisas tehase punanurk,
mille juurde tekkis segakoor, 16liikmeline puhkpilliorkester ja 6liikmeline džässorkester. Alumisel
korrusel oli kaks ilusate kaminatega
ruumi saanud linnaraamatukogu.
Töötas ka lastepäevakodu.
1952. a organiseeriti tehase
punanurga baasil tehase klubi, mille
kasutada jäi endine direktori elamu,
kuhu sisustati 160 istekoha ja väikese
lavaga saal. 1955. a likvideeris
kultuuriministeerium
Kunda
kultuurimaja. Kogu linna kultuurielu organiseerimine jäi tehase ametiühingu klubi hooleks.
Suuremad üritused, näiteks Georg
Otsa kontsert, toimusid endiselt
rahvamaja saalis, mis mahutas vabalt
500 inimest ja kool kasutas nii aula
kui spordisaalina.
Elamuks rajatud hoone ehitati
ümber. Vasakule tiivale ehitati 2.
korrusele väike saal, peatrepp teisele
korrusele viidi üle endise keerdtrepi
asukohta, keldrisse rajati baar ja
tualettruumid. Maja taha ehitati
suveaed.
Tiiu Raju

15. novembril 2008 tähistati Kunda linna klubis väärika hoone 120. sünnipäeva peoõhtuga “Kunda klubi – direktori mõis 120!”.
Hoone ajalugu meenutasid etteastetega Kunda huviringid. Tantsuks mängisid Karl Madis ja Margus Martmaa. MK

FOTOKUNSTI PÄEV. 31. oktoobril avati noortemajas fotokonkursi “Noorte suvi
2008” näitus, premeeriti tublimaid. Parimateks noorteks fotograafideks tunnistati Reti
Kokk, Margit Orav, Madis Vasser. Näitusele on kõik huvilised väga oodatud! MK

