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President Toomas Hendrik Ilves tunnustas täna Põlvamaal Moostes üleriigilise konkursi "Eesti
kaunis kodu" võitjaid, tõdedes oma kõnes, et Eesti on viimase kümne aastaga saanud palju
enam korda.

      

19. korda toimunud konkrussil jagati välja 65 tiitlit nii ühepereelamutele, aga ka avalikele
hoonetele, spordirajatistele ja tööstusmastikele.Teist korda anti välja ka energiasäästliku kauni
kodu tiitel. Tulevikus plaanitakse tiitlite hulka lisada ka targa maja kauni kodu tiitel. 19 aasta
jooksul on kokku tunnustatud 1258 kaunist kodu üle Eesti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

  

"Koduõued, külad või linnad ei ole muutunud pelgalt kaunimaks, vaid kõike seda tehakse palju
teadlikumalt, mõeldes elukeskkonnale ja mõeldes eeskätt just inimestele. Mõeldes sellele,
kuidas on sõbralikum ning säästlikum elada, mõeldes tulevikule," ütles president Ives oma
kõnes parematele kodukaunistajatele.

  

"Meeldiv on, et sel aastal oli meil [konkursil] kaks tervisespordirajatist ka kaks tööstusmaastikku.
Möödunud aastal ei olnud meil ühtegi tööstusmaastikku, sel aastal tuli lausa kaks," kiitis
kodukaunistamise ühenduse esimees Arvi Altmäe.

  

Ida-Virumaa kauneim aed valmis kümme aastat

  

Ida-Virumaa tänavuaastane kauneim kodu asub Vaivaras. Kümne aasta eest kasvasid seal
eelmisest majaperemehest maha jäänud ehitusmaterjalide, prahi- ja mullahunnikute vahel vaid
malts ja nõgesed. Perekond Tšudakovide käe all ja ennekõike perenaise eestvõttel on see
tühermaa muutunud maitsekaks ja stiilseks aiaks.
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"Sellest kõigest siin on minu osa ehk vaid kümnendik. Üheksa kümnendikku on tema kätetöö,"
kiitis Narva karjääri mäeinsenerina leiba teeniv Sergei Tšudakov abikaasa kätetööd. "Tema
poolt välja mõeldud ja tema kätega tehtud. Ennekõike on need siin tema ideed ja tegemised. On
imeline, et minu kõrval on selline kaaslane, kellel on annet luua sellist ilu."

  

Sergei meenutas, et nende aiakujunduse algaegadel küsiti neilt tihti, miks nad oma vaba aja
aeda matavad, selmet normaalsete inimeste kombel puhata ja reisida.

  

"See oli pikk maraton, kümme aastat. Otsustasime, et teeme selle siin korda ja küll siis on aega
õlut juua, kalal käia ja välismaale maailma avastama sõita," muheles peremees.

  

Viimasel ajal on ka Tšudakovide naabrid, kes esialgu nende tegemiste üle nende isemoodi aias
kahtlevalt päid vangutasid, asunud oma majaümbrusi kaunistama.

  

Artikkel ERR Uudiste veebilehel .
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