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VOLIKOGU

Muusikakooli
õpilane Krete
Täpp 3. kohal
vabariigis

21. märtsil 2016 toimunud linnavolikogu istungi lühiülevaade
Istungit juhatas linnavolikogu
esimees Janek Puusepp.
Päevakorras olid järgmised küsimused:
1. Kunda linna 2016. aasta eelarve III lugemine ja kinnitamine.
Ettekandja: linnapea Kaido Veski.
Eelarve kogumaht on 3 944 326
eurot, millest investeeringuteks on
planeeritud 501 900 eurot.
2. Lastekaitseseaduse ja sotsiaalhoolekande seadusega kohaliku
omavalitsuse üksuse pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine linnavalitsusele. Ettekandja:
linnapea Kaido Veski. 01. jaanuaril
2016 jõustusid uus lastekaitseseadus
ning sotsiaalhoolekande seadus,
millest tulenevalt tuleb volikogul
delegeerida seadusega tema pädevusse jäetud küsimuste lahendamine
linnavalitsusele.
3. Tänavakaubanduse ning avalikul üritusel kauba või teenuse müügi
korra I lugemine. Ettekandja: linnapea Kaido Veski. Eelnõu on koostatud vajadusest praegu kehtiv kord
kaasajastada ja viia kooskõlla kehtima
hakanud seadustega. Välja on töötatud uued blanketid ja vormid.
4. Müügipileti hinna kehtestamine - I lugemine. K. Veski tutvustas
komisjonide poolt tehtud muudatusettepanekuid ning tegi ettepaneku
muudatused dokumenti sisse viia ning
dokument I lugemisel vastu võtta.
5. Selja tee 15 detailplaneeringu
kehtestamine.
6. Kunda Linnavolikogu
10.06.2013 otsuse nr 20 „Kunda
linna valimiskomisjoni moodustamine ja liikmete nimetamine“
muutmine. Kaido Veski tutvustas
otsuse eelnõud, millega tehakse
ettepanek muuta Kunda linna valimiskomisjoni koosseisu. Vastavalt
kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele on valimiskomisjoni
esimees linnasekretär. Alates 04.
märtsist on linnasekretärina ametis
Krista Engelbrecht, seega viidi otsus
seadusega kooskõlla.

Kristi Moldau

Kunda muusikakooli õpilased
osalesid mitmel Eesti Muusikakoolide Liidu poolt korraldatud
vabariiklikul konkursil „Parim
noor instrumentalist 2016“.
1. märtsil osales õpetaja Meelis
Subani 3. kitarriklassi õpilane Feliks Meister Ahtme kunstide koolis
toimunud kitarriõpilaste vabariikliku konkursi Virumaa regionaalses
eelvoorus. Muusikakoolide Liidu
Virumaa regioonis, kuhu ka Kunda
muusikakool kuulub, on kokku 16
muusika- ja kunstikooli Lääne- ja IdaVirumaalt. Feliks Meister oli esimest
korda sellisel konkursil. Ta saavutas
igati hea tulemuse - II vanuserühmas
tuli kokkuvõttes punktide üldjärjestuse alusel 6. koht.
4. märtsil osales õpetaja Pjotr
Tihhomirovi 6. löökpilliklassi õpilane Krete Täpp Tartus Elleri koolis
Tartu ja Virumaa regiooni ühises
löökpilliõpilaste vabariikliku konkursi eelvoorus, kus saavutati II
vanusegrupis 2. koht. 13. märtsil
Tallinnas Nõmme muusikakoolis
peetud konkursi vabariiklikus lõppvoorus saavutas Krete koostöös
kontsertmeister Merike Subaniga
oma vanusegrupis 3. koha.

Omaloomingupäev
muusikakoolis

Adven Eesti objektid Rakveres, Põltsamaal, Kundas ja Andjas.

Foto Adven Eesti arhiivist

Adven plaanib rajada
Kundasse biokütusel katlamaja
Adven Eesti teade

Energiaettevõte Adven Eesti
soovib rajada Kundasse biokütusel toimiva katlamaja, et
tagada piirkonna kaugkütteklientidele pikaajaliselt soodne
soojuse hind.
Järgmise nelja aasta jooksul
plaanib Adven Eesti viia biokütusele üle kõik oma suuremad
kaugküttepiirkonnad, sealhulgas
Kunda. Kokku ulatuvad investeeringud kaheksa miljoni euroni.
Adven Eesti on koostöös linnaga
juba aastaid ette valmistanud biokütuse katlamaja rajamist, millele
on plaanis taotleda toetust ka

Keskkonnainvesteeringute Keskuse värskelt avatud toetusmeetmest
soojusmajanduse edendamiseks.
Adven Eesti juhatuse esimehe
Urmo Heinami sõnul on biokütus
paljude piirkondade jaoks võimalikest valikutest parim. “Biokütus on
eestimaine kütus, mille põletamisel
tekkiv keskkonnamõju on väike.
Rohelisel biokütusel toimivad katlamajad aitavad murda müüti, et kaugküte ei saa olla keskkonnasõbralik,”
sõnas Heinam. Kuna biokütuse hind
ei sõltu muutlikust naftahinnast ja
erinevalt näiteks kütteõlist ei rakendu sellele väga suurt aktsiisimaksu,
siis on biokütusest toodetud energia
Heinami sõnul tarbijatele pikaajali-

selt stabiilse ja soodsa hinnaga.
Leidmaks parimaid kaugküttelahendusi, on lisaks Kundale ka
Sõmerul, Väike-Maarjas ja paljudes
teistes kohtades koostatud koostöös
Adveniga kaugkütte arengukavad.
Kundas on taoline arengukava, mis
on ka toetuse saamise eelduseks,
hiljaaegu ka volikogu poolt kinnitatud. Toetust on plaanis taotleda ka
Kundasse, kuid selle taotlemine eeldab Heinami sõnul veel mahukaid
ettevalmistusi. Katlamaja on plaanis
rajada Võidu tänavale.
Kunda kaugküttevõrgust saab
soojust suurem osa linna ligi 3300st
elanikust. Hetkel toodetakse piirkonnas soojust imporditud maagaasist.

Kristi Moldau

8. märtsil toimus Kunda muusikakoolis järjekordne õpilaste (oma)
loomingupäev. Seekord oli sõna
„oma” kirjutatud sulgudesse, sest
oodatud olid ka teiste loomingu
esitajad.
Väiksemate ja suuremate loojate
esmaettekannetena kõlasid seitse
teost klaverile, viiulile, plokkflöödile,
ansamblile koosseisus akordion, viiul,
klaver ja kellamäng ning kuulda sai
ka ühte laulu. Esinejad jutustasid
palade loomisest, kuulajad said esitada küsimusi ning mitmel korral
oli publikul võimalus ära arvata ka
palade pealkirju. Mitmed lugude
autorid olid omaloomingulised palad
ka noodistanud ja kenasti kujundatult
teistele vaatamiseks seadnud.
Kontsert lõpetati ühise improvisatsiooniga, kuhu haarati rütmipillidega ka kõik kohalviibijad. Ühest
väiksest viisijupist koorus erinevate
pillide koosmusitseerimisel lõpuks
huvitav kõla- ja r ütmikooslus,
millele pakuti naljatades loo lõppedes pealkirjaks „Naistepäeva
simman”.
Loodetavasti innustab selline
vabas ja rõõmsas õhkkonnas omaloomingupäev õpilasi julgemalt
heliloominguga tegelema.

Mereväelased külastasid lasteaeda
ja gümnaasiumi
http://www.mil.ee

Eesti mereväe laevastiku tuukrija toetuslaeva Tasuja tegevteenistujatest ja ajateenijatest koosnev üheksaliikmeline esindus
külastas 30. märtsil 2016 sõpruslinna Kunda lasteaeda Kelluke ja
Kunda ühisgümnaasiumi.
„Pean tunnistama, et mul oli
väike hirm laste ees, kuid tagasi vaadates oli lastega veedetud aeg kõige
toredam,“ ütles tuukri- ja toetuslaeva Tasuja navigatsiooniohvitser
nooremleitnant Greete Mänd.
Tasuja meeskonnaliikmed osalesid lasteaiarühmade mereteemalistes tundides, andsid üle joonistustarvetest koosneva kingituse ning
võtsid vastu laste poolt valmistatud
joonistused, tervituskaardid ning
meresõidukite maketid.
Kunda ühisgümnaasiumi õpilastele tutvustati avatud loengus
mereväge ja mereväe ohvitseriks
õppimise võimalusi sõjakoolis.
Päeva lõpetas kohtumine Kunda
linnapea Kaido Veskiga, kellega
arutati edasist koostööd.

Järgmisel
korral kohtuvad mereväelased Kunda
linna esindajatega aprillis
ühisel matkal.
Juulis võtab
Tasuja traditsiooniliselt osa
ka Kunda merepäevadest.
Mereväe
laevastiku
hulka kuulub
neli sõjalaeva,
kellel kõigil
on sõlmitud
sõpruslepingud mõne
Eesti linnaga. Mereväe Mereväebaasi aastapäeva tähistamine. 01.04.2016
Foto Ardi Hallismaa
lipulaev miinijahtija Admiral Cowani sõpruslinnaks on va Tasuja sõpruslinnaks on KunKuressaare, miinijahtija Saka- da. Lepingu kohaselt kannavad
la sõpruslinnaks on Viljandi, mii- laevad linna vappi ja tutvustavad
nijahtija Ugandi sõpruslinnaks on oma sõpruslinna erinevate riikide
Otepää ning tuukri- ja toetuslae- sadamates.

Tulumaksu
laekumine 2016
Meie Kodu

Märtsis laekus üksikisiku tulumaksu võrreldes märtsiga 2015
nõrgemalt, kui seda oli oodata.
Selle aasta kolme kuuga oli Kundas kasv 0,4%.
Eestis keskmiselt kasvas kolme
kuuga tulumaksu laekumine eelmise
aasta esimese kvartaliga võrreldes
5,2%.

Üllatus: meil
kõrgem palk
Meie Kodu

Maksu- ja tolliameti andmetel oli
Lääne-Virumaal kõrgeim keskmine
palk 2016. aastal Kunda linnas – 950
eurot. Maakonna keskmine palganäit
oli 904 eurot.
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EELARVE

Lühiülevaade 2016. a
Kunda linna eelarvest
Teate edastas Helen Ruberg,
rahandusosakonna juhataja

Linn kinnitas oma prioriteedid
2016. aastaks eelarvestrateegias
2016-2019, mis võeti vastu 2015.
aasta oktoobris.
2016. aastaks on linnal 5 prioriteeti:
- Põhitegevuse tulemi kasv;
- Positiivne eelarve tulem;
- Investeeringute püsivalt kõrge
osakaal kogukuludest;
- Ulatuslik europrojektides osalemine struktuurifondide vahendite
kaasamiseks;
- Võlakoormuse võimalikult
madal tase.
Põhitegevuse tulud
2016. aasta eelarves on planeeritud tulud 3,6 miljonit eurot. See on
54 tuhat eurot ehk 1,5 % enam kui
2015. aasta eelarve täitmine.
- Eelarve tuludest 54% ehk
1,95 miljonit moodustab tulumaks
(võrreldes eelmise aastaga kasv
+0,92 %).
- Kaupade ja teenuste müügist
kogutakse eelarvesse 2 % ehk 55,4
tuhat eurot (-0,59 %).
- Saadud toetused moodustavad
eelarve tuludest 29%, ulatudes 1,06
miljoni euroni (-0,16 %).
- M u u d t u l u d ( m a a m a k s,

keskkonnatasud jms) moodustavad eelar ve tuludest 1% ehk
47,5 tuhande euroni (-0,13 %).
Põhitegevuse kulud
2016.aasta eelarves on planeeritud
põhitegevuse kulud 3,44 miljonit
eurot. See on 0,24 miljonit eurot ehk
7,56% enam kui 2015.aasta eelarve
täitmine.
Investeerimistegevus
2016. aasta eelarves on planeeritud investeeringukulud 430 tuhat eurot, mis on 355 tuhat eurot rohkem
kui 2015. aastal.
Investeeringud koosnevad:
- Põhivara soetustest summas
502 tuhat eurot, suurenedes 349
tuhat eurot;
- Intressikuludest summas 4,1
tuhat eurot, suurenedes (+5,9 %),
seoses laenu kohustuste suurenemisega.
Investeeringute ellu viimiseks
võetakse 140 tuhat eurot laenu, mis
suurendab valla netovõlakoormust
(kohustused miinus likviidne vara)
3,26 %-lt 10,6 %-le põhitegevuse
tuludest. Seaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel netovõlakoormuse
ülempiiriks 60 %.
Põhivara müügist laekub 50
tuhat eurot, mis suunatakse investeeringuteks.
Likviidsete varade maht väheneb 180 tuhande euro võrra.

Elatisabifondist
hakkavad abi saama
üle 10 000 lapse
Dmitri Dmitrijev,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige

Fondist hakkavad abi saama
lapsed, kelle lahuselav vanem ei
maksa kohtu poolt välja mõistetud elatist. Eestis on hetkeseisuga üle 8000 elatise võlglase ning
üle 10 000 lapse, kes oma ühelt
vanemalt igakuist toetust ei saa.
2015. aasta alguses võttis Riigikogu vastu Riikliku Elatisabifondi
loomise plaani. See pidi rakenduma
2016. aasta 1. jaanuarist ja maksma
last kasvatavale vanemale elatise
miinimummäära ehk 215 eurot.
Tänaseks on selge, et otsus sellisel
kujul ei jõustu.
Valitsuse uue plaani kohaselt
rakendub Elatisabifond 2017. aasta
1. jaanuaril. Fondist hakkavad abi
saama lapsed, kelle lahuselav vanem

ei maksa kohtu poolt välja mõistetud
elatist. Elatise suurus saab eelmise
plaaniga võrreldes olema aga väiksem, 100 eurot lapsele. Fondi rakendamiseks on alates tulevast aastast
ette nähtud 7,2 miljonit eurot aastas.
Fond hakkab maksma nii kohtumenetluse kui ka täitemenetluse
aegset elatisabi. Kohtumenetluse
aegset elatisabi pikendatakse seniselt
90 päevalt 150 päevani ja senine
elatisabi päevamäär asendatakse 100
euroga kuus lapse kohta.
Täitemenetluse aegset elatisabi
makstakse kuni lapse 18-aastaseks
saamiseni ja õppimise korral kuni
21-aastaseks saamiseni. Täitemenetluse aegse elatisabi suuruseks on samuti 100 eurot kuus lapse kohta. Nii
kohtumenetluse kui täitemenetluse
aegselt makstud elatisabi nõutakse
sisse elatisvõlglaselt.

RAAMATUKOGU

Raamatukogu üheks töösuunaks on töö lastega.

Foto Reti Kokk

Rahuloluküsitlus näitas raamatukogu
vajadust kogukonnas
Mervi Lilleoja

Märtsikuus oli võimalik vastata
Kunda Linnaraamatukogu rahuloluküsitlusele nii paberkandjal kui
ka Interneti teel. Täname kõiki, kes
leidsid aega vastata ja esitame alljärgnevaga kokkuvõtte vastustest.
Interneti teel vastas küsitlusele kokku 76 inimest. Internetiküsitlusele vastajate keskmine vanus on 40,7. Kõige
noorem ankeedi täitja on 15-aastane,
kõige vanem 75-aastane. Paberkandjal
oli vastajaid 50 ja nende keskmine vanus
on 64,4. 18 vastanut valisid vastamiseks
venekeelse ankeedi. Kokku oli vastanuid 126, kellest 28 olid mehed.
Raamatukogu asukohaga polnud rahul kolm vastajat. Inimesed soovisid, et
raamatukogu asuks rohkem kesklinnas,
kooli ja linnvalitsuse läheduses.
Ligipääsuga raamatukogule polnud
rahul 4 inimest, probleemina toodi
välja järsk ja külmal ajal libe trepp ning
talviti libe parkla ja vahekoridor.
Raamatukogu lahtiolekuajad sobisid 123 inimesele. Meie lugejad
arvasid, et raamatukogu võiks olla iga
päev samadel aegadel lahti, sest erinev
kolmapäev on eksitav. Me oleme kolmapäeviti kella 19-ni avatud, mõeldes
lugejatele, kes peavad olema kauem
tööl, või tulevad Rakvere bussi pealt.
Arvati ka, et võiksime olla pühapäeviti
avatud, ja et ühel päeval nädalas võiksime olla avatud 20-ni, ja ka laupäeviti
tunnikese kauem.
Meil on hea meel, et kõik vastajad
olid rahul teavikute paigutusega raamatukogus. Oleme teid edaspidigi valmis
hea meelega aitama soovitud raamatute või ajakirjade leidmisel meie fondist.
Meie poolt pakutava kirjanduse
valikuga polnud kahjuks rahul 10
vastanut. Kommentaaridest tuli väl-

ja, et soovitakse veelgi enam rootsi
menukeid, võõrkeelset kirjandust,
välismaist noorsookirjandust, rohkem
elulugusid ja värskemaid eesti ja vene
kirjanikke. Täname teid selle tagasiside
eest, sellest on edaspidisel raamatute
tellimisel palju kasu. Vastuseks ühele
vastajale, kes tundis muret selle pärast,
et meieni jõuavad uued raamatud
palju hiljem kui raamatupoodidesse,
siis tõepoolest, kahjuks see on nii,
et raamatukogudesse jõuabki värske
kirjandus mõned kuud hiljem, selle
protsessi kiirendamiseks ei saa me
kahjuks midagi ette võtta.
Ajakirjandusväljaannete valikuga
polnud rahul 1 lugeja. Lisaks sooviti
meie raamatukogu valikusse venekeelseid aiandusajakirju, Nelli teatajat ja
Cosmopolitani. Paraku ei saa me viimasele soovile vastu tulla, kuna Cosmopolitan lõpetas sel aastal ilmumise.
Vastanutest on meie internetipunkti kasutanud 95 inimest ja üldiselt jäid
kasutajad rahule, kuigi avaldati soovi,
et internetikiirus võiks parem olla.
Raamatukogude vahelise laenutuse
teenust oli kasutanud 86 inimest ja nad
jäid selle kvaliteediga rahule.
Kahjuks on lugejaportaali Urram
kasutanud vaid 49 vastanut. Urramis on võimalik ise pikendada või
reserveerida teavikuid. Me pakume
portaali kasutada soovijatele tasuta
koolitust, koolituse jaoks tuleks võtta
raamatukoguga ühendust ja sobiv aeg
kokku leppida.
Meil on hea meel tõdeda, et raamatukogu klienditeenindusega olid
lugejad väga rahul, suur tänu kõikide
kiidusõnade eest! Lisaksime veel, et
olete alati teretulnud pöörduma teenindaja poole, kui abi vajate, me aitame teid suurima heameelega! Meil on
väga kahju, et üks vastanu on saanud

meie juures käies halva kogemuse osaliseks. Palume vabandust ja püüame
end parandada!
Küsisime teie arvamust meil toimuvate ürituste kohta. On tore näha,
kui paljud vastanutest on huvitatud
kirjanikega kohtumisest ja raamatute
esitlustest. Korraldame selliseid üritusi
kindlasti veel edaspidigi ja ootame kõiki huvilisi neist osa võtma. Linnalehest
ning meie kodulehelt saab toimuvate
ürituste kohta informatsiooni. Teine
lugejaid paeluv teema on tervis. Terviseteemalised loengud on alati palju
huvilisi kohale toonud ja loodame ka
edaspidi tuua teieni huvipakkuvaid
teemasid. Lisaks olemasolevatele
teenustele tundsid meie lugejad huvi
lugemiskoera ja tõlketeenuse vastu,
kahjuks pole meil praegusel hetkel
võimalik selliseid teenuseid pakkuda.
Küll aga on meil täiesti olemas võimalus saada individuaalset arvutialast
nõustamist, mille vastu ka huvi tunti.
Selle ja ka muude meil pakutavate
tasuta teenuste kohta saab lugeda
raamatukogu kodulehelt või küsida
raamatukoguhoidjalt. Lisaks avaldati
soovi muusika laenutuseks, ka see
võimalus on meil täiesti olemas. Meil
on olemas nii CD plaadid kui ka retrohõngulised kassetid, nende kohta saab
küsida jällegi raamatukoguhoidjalt.
Ettepanekutes soovitati raamatukogule Facebooki lehte ja raamatukoguhoidjatele paremat palka.
Me täname südamest kõiki küsitlusele vastanuid tagasiside ja ettepanekute eest! Lõpetuseks üks ilus
lause meie kliendilt: „Kunda linnaraamatukogu on suurepärane koht
enese täiendamiseks ja ühiskonnaelus
kaasalöömiseks, soovin edu edasisteks
arenguteks!“.
Aitäh ja ootame teid raamatukogus!

Haldusreformi ralli: Sõmerult esialgu
kindel EI. Aseri – otsus puudub
Meie Kodu

Sõmeru vald jätkab juba alustatud
ühinemisläbirääkimisi Rakvere
vallaga. Selline oli Sõmeru valla
vastus Kunda linnavolikogu tehtud
ühinemisettepanekule. Siin arvatakse, et läbirääkimised peavad
toimuma ühel kindlal suunal, see

oleks igati aus naabrite suhtes.
Vaatamata vallajuhtide vahetusele
osaleb ka Aseri vald haldusreformi
ettevalmistamisel. Aseri valla geograafiline paiknemine (Püssi 18 km,
Kiviõli 20 km, Kunda 25 km) annab
võimaluse valida ida- või läänesuuna
ehk Kiviõli või Kunda suunal.
Aseri vallas otsustati korraldada suu-

naküsimuses rahvahääletus, milles osales
456 inimest. Viru-Nigula valla ja Kunda
linnaga ühinemise poolt oli 351 inimest
(77%). Kuid otsustavaks ühinemisel on
ikkagi volikogu otsus. Aseri volikogu
otsustas esialgu võtta ühinemisprioriteedi küsimus päevakorrast maha. Siin
on hetkel tähtsamad probleemid, mis
seotud valla juhtkonna vahetusega.
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Lääne-Viru maavalitsus
korraldab fotokonkursi

Kunda tublid laulutüdrukud Poola koorifestivalil.

Foto eraarhiivist

Kunda laulutüdrukud Poolas
Kaie Aja

Kunda ühisgümnaasiumi 5 tüdrukut käisid 11.-13.märtsil Poolas Gdanskis koorifestivalil ja tõid sealt
Virumaa tütarlastekoori kooseisus
kaasa hõbediplomi.
Koor loodi aastal 2002 ja koori

kuuluvad üheksa valla ja linna laululapsed. Proovid toimuvad 2 korda kuus
laupäeviti Rakveres. Dirigent, Ly Ibsberg, on olnud koori juures loomisest
saadik. Mina, Kaie Aja, töötan kooris
dirigendina aastast 2013.
Soovin kiita oma tublisid laululapsi
Sandra Dõbat, Helis Järvepere-Luike,

Kristina Seppa, Reili Uukaredat ja Kristiina Nasikovskit suure ja raske töö eest
selle suurepärase tulemuse saavutamisel.
Kutsun kõiki lauluhuvilisi tüdrukuid sügisel Virumaa tütarlastekoori
laulma. Tule ühine meiega ja avasta
muusikamaailm, mis pakub palju põnevaid hetki, uusi kogemusi ja sõpru!

EKL foorum:
Virumaa asulate üldpilt on nägusam
www.teabeleht.com

„Rakveres on juba täna ligi 20
korteriühistut oma taotluste esitamisega Kredexile lõpusirgel,“
kinnitas Eesti Korteriühistute
Liidu (EKL) juhatuse esimees
Andres Jaadla Rakveres toimunud
foorumil „Korteriühistute renoveerimiskevad Virumaal”.
„Kui kõik need taotlused ka rahastuse saavad, siis muutub linna välisilme
oluliselt,” ütles Jaadla. Ta märkis, et
lisaks Rakverele on aktiivsed ühistud ka
Kundas ja Tapal, Vinnis, Kadrinas ning
teistes Virumaa piirkondades.
See näitab, et lähiaastad toovad
suuremaid muutusi meie linnade ja
asulate elukeskkonnas.
Ka foorumil sõna võtnud SA
KredEx Eluaseme ja energiatõhususe
divisjoni hoonete energiatõhususe
projektijuhi Kalle Kuuski sõnul on
KredExi andmetel Virumaa korteriühistud (KÜ) renoveerimistaotluste
ettevalmistamisel riigis kolmandal
kohal üllatuslikult esikohal oleva
Tartumaa ja Eesti suurima maakonna

Harjumaa järel.
„Virumaa KÜd on viimaste aastate
investeeringutega muutnud nii Rakvere kui Virumaa linnade ja asulate pilti
värvilisemaks ja kaunimaks. Küttearved on renoveeritud majades läinud
kordades väiksemaks. Keskmine
küttekulude kokkuhoid on renoveeritud majades olnud, ühistute tagaside
kohaselt, keskmiselt 30-60 % ning
kohati isegi rohkem,” rääkis foorumil
energiaaudiitor Aare Vabamägi.
Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumi ehitus- ja elamuosakonna juhataja Andrus Väärtnõu
julgustas ühistud olema aktiivsed ja
innovaatilised ning kinnitas ,et riik
pöörab jätkuvalt aktiivset tähelepanu
elamusektori arengule.
Foorumil kogunenud ühistutele
jagasid kogemusi reaalse ja praktilise
kogemusega projekteerijad, konsultandid ning ehitajad. EKL Virumaa
Foorumil osales üle 60 osaleja üle
kogu Virumaa.
Foorumil väljendasid KÜd kahetsust omavalitsuste leige huvi vastu
foorumil osalemise osas. Uue ehitus-

seadustiku rakendamise valguses on
omavalitsustel väga oluline roll renoveerimisdokumentatsiooni ettevalmistamisel ja läbivaatamisel ning nii mõnigi
kord võib just omavalituses tekkida see
ajapidur, mis takistab KÜl operatiivselt
renoveerimisdokumentatsiooni ette
valmistada tõdeti foorumil.
Just Rakverest oma arengule alguse saanud EKL tähistab tänavu 20.
aastapäeva.
„On südamest hea tõdeda ,et
Rakvere ühistud valinud kiire arengu,
teataval määral on see tunnustuseks
liidu aastatepikkusele tegevuse ühistuliikumise arendamisel ja näitab, et
tegevuse tulem hakkab ka linnapildis
välja paistma,” sõnas liidu esimees
Andres Jaadla.
EKL prognoosib kevadeks KÜde
renoveerimisaktiivsuse järsku tõusu
üle kogu Eesti, nn „renoveerimiskevadet“.
Liit asutati 17. aprillil 1996 Rakveres, organisatsioon esindab ja kaitseb
korteri- ja hooneühistute huve riiklikul
ja kohalikul tasandil. Tänaseks kuulub
EKLi rohkem kui 1400 KÜd üle Eesti.

Abista oma lähedast
Anne-Ly Nõmmiste, sotsiaaltöö spetsialist

Eakatele mõeldud teenused peaksid tagama neile võimaluse inimväärselt vananeda, saada abi ja
hoolt igapäevaelus paremini toimetulekuks ning edendama ja
toetama nende õiguste ja huvide
kaitset.
Eesti Vabariigi põhiseaduse järgi
on igaühel õigus elu ja tervise kaitsele.
Näiteks kui dementsel inimesel on
raske psüühikahäire, mida tuleks ravida psühhiaatriahaiglas, siis kõigepealt
tuleks pöörduda hooldekodu asemel
arstide poole ning mitte kohe paigutada eakat hooldekodusse. Dementse

või muu psüühikahäirega vanemaealise isiku eest hoolitsemine on kahtlemata väljakutse, mis nõuab aega, vaeva
ja suurt tahtejõudu. Kuna põhiseadus
lubab vabadust piirata vaid seaduses
määratletud juhtudel, on eakal õigus
otsustada, kas ta soovib hooldekodus
viibida ning millistel tingimustel on ta
nõus teenust kasutama.
Eestis kehtiv perekonnaseadus
seab inimestele kohustuse oma lähedaste eest hoolt kanda. Näiteks on
täisealised esimese ja teise astme ülenejad ja alanejad sugulased kohustatud
vastavalt perekonnaseaduse § 96 ja
97 andma ülalpidamist abi vajavatele
ülenejatele ja alanejatele sugulastele,

kes ei ole võimelised ennast ise ülal
pidama. Vanemal on ühelt poolt
kohustus oma lapsi ülal pidada, ent
samas ka õigus saada neilt ülalpidamist. Perekonna kohustus hoolitseda
oma abivajavate liikmete eest tuleneb
samuti Eesti Vabariigi põhiseadusest
§ 27. Lisaks materiaalsele ülalpidamiskohustusele on pereliikmetel kohustus
üksteist abistada igapäevaelus. Nii on
lapsevanem kohustatud last õpetama
ja arendama ning laps on kohustatud
vanemat kodus aitama.
Abi vajava isiku perekonnaliikmed
või probleemi nägevad isikud peaksid
abi vajavast isikust teada andma, et
koos leida mõistlik lahendus.

Lääne-Viru maavalitsus kuulutas
välja fotokonkursi „Lääne-Virumaa – aken laia maailma“, et
täiendada maavalitsuse fotokogu
kaadritega, mida saab kasutada
maakonna tutvustamisel ja turundamisel Eestis ja väljaspool.
Konkursi eesmärk on saada võimalikult palju kunstiliselt heal tasemel
ja huvitavaid pilte Lääne-Virumaast,
sealsetest üritustest, kultuuri- ja turismiobjektidest, samuti elanikke ja
külalisi kujutavaid ülesvõtteid.
„Teame, et meil on suurepäraseid
fotograafe nii professionaalsel kui
hobipiltnike tasemel. Anname võimaluse ja julgustame kõiki aktiivselt
kaasa lööma ja oma loomingule elu
sisse puhuma. Ühiselt tegutsedes saame veelgi paremini oma maakonda
tutvustada. Näidata kui võimas on
põllumajandussektor, tootmiskompleksid. Kui kaunid on metsad, järved
ja meie mõisad. Saame võimaluse
näidata meie inimeste rõõmu ja
sündmuste sära.“, ütles Lääne-Viru
maavanem Marko Torm.
Võitjad selgitatakse välja kolmes
kategoorias. Igas kategoorias antakse
välja kolm auhinda. Lisaks selgitatakse välja eripreemia „Ehedus“
laureaat.
I kategooria – loodusvaated (kõik
aastaajad, rannikualad, metsad, põllud jne);
II kategooria – objektid (kultuurija turismiobjektid, mõisad, haridus- ja
sotsiaalobjektid, ettevõtlusobjektid
jne);
III kategooria - inimesed erinevates tegevustes (tantsimas, suusatamas
jne).
Fotod peavad olema idenfitseeritavad Lääne-Virumaaga.
Võistlusfoto peab olema värviline
ja hea kvaliteediga, et seda oleks võimalik vähemalt A4 formaadis välja
trükkida (resolutsioon soovitavalt
min 180 dpi, suurus 2048×1536
pikslit).
Esitatud töö ei tohi olla digitaalselt
töödeldud, va minimaalne kontrastsuse, heleduse ja värvikorrektsioon
ning teravustamine. Lubatud on foto
vähene lõikamine. Fotodel ei ole

lubatud elementide kustutamine või
asendamine ning see ei tohi olla mitmest pildist kokku pandud. Esitada
ei tohi ka digitaalselt kokku kleebitud
panoraame. Filmile pildistatud või
lõigatud panoraamid on lubatud.
Iga autor tohib konkursile esitada
piiramata arvul töid. Fotosid võib
konkursile esitada ainult autor ise.
Töid saab konkursile esitada kuni
24. aprillini, saates need meiliaadressile kristel.kitsing@laane-viru.maavalitsus.ee. Iga foto edastamisel tuleb
märkida autori kontaktandmed: eesja perekonnanimi; aadress; telefon;
e-post; foto pealkiri ja koht (näiteks
küla, alevi või linna nimi), kus foto
on tehtud, lisaks ka kategooria, milles
võisteldakse. Foto saatja vastutab esitatud fotode autorluse ning esitatud
andmete õigsuse eest.
Fotosid hindavad Virumaa Teataja
peatoimetaja Aarne Mäe, fotograaf
Marianne Loorents, Kuulutaja peatoimetaja Katrin Kivi, Lääne-Viru
Maavalitsuse avalike suhete peaspetsialist Kristel Kitsing ning Lääne-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi.
Saadetud töödest valib žürii välja
parimad fotod, mille autoreid premeeritakse Lääne-Viru maavalitsuse
ja toetajate auhindadega.
Väljapaistvamate tööde ja võitjate
pidulik koosviibimine toimub 6. mail
kell 13.00 maavalitsuse saalis.
Kõik konkursile esitatud fotod
koos autorite nimedega avaldatakse
maavalitsuse kodulehel 2 nädala
jooksul peale fotode esitamise tähtaega. Võitjate nimed ja fotod avaldatakse www.virumaateataja.ee lehel.
Konkursi järgselt on korraldajal
õigus tasuta heaperemehelikult
kasutada ja levitada esitatud töid
Lääne-Viru maakonna tutvustamisel, turunduses Eestis ja väljaspool
Eestit, konkursikogumikes ja meediaväljaannetes koos autori nime ära
toomisega, va juhul, kui formaat seda
ei võimalda.
Toetajatel on õigus tasuta kasutada auhinnatud töid Eesti piires
trükimeedias (kalender, reklaam vms)
koos autori nime äratoomisega.

Linna tuiksoonele
paigaldatakse
liiklusmärk 311d
KNT teade

Sellel suvel paigaldatakse linna tuiksoonele - Kunda Nordic
Tsemendile kuuluvale
Uus-Sadama teele liiklusmärk 311d „Erateesõit omal vastutusel“.
Liikluseeskirjas esitatud selgituste kohaselt
võib selle liiklusmärgiga
tähistatud teel sõidukiga
sõita eratee omaniku loata omal vastutusel, kuna
erateel ei ole loodud
piisavalt häid tingimusi ohutuks liiklemiseks.
„Tegelikkuses on UusSadama tee Kunda linna
üks paremas tehnilises
seisus olev tee. Märgi paigaldamisega soovime eelkõige suurendada
liiklusturvalisust ja juhtida kõikide
liiklejate tähelepanu sellele, et UusSadama teel liigub palju raskeveo-

keid ning teel liigeldes tuleb olla
eriti tähelepanelik,“ sõnas Kunda
Nordic Tsemendi tegevdirektor
Meelis Einstein. „Ohutut liiklemist
kõigile!“

Lk 4

Aprill 2016

KUNDA LINNA KUULEHT

TEATED
Teisipäeval, 10. mail algusega 18.00
Kunda ühisgümnaasiumi saalis
Kunda muusikakooli
SUUR KEVADKONSTERT
Esinevad erinevad solistid ja ansamblid.
Kõik huvilised on oodatud! Kontsert on tasuta.

Pühapäeval, 8. mail 2016 kell 17
Kunda linna klubis
Kunda Linnaorkestri
EMADEPÄEVA KONTSERT
Solist Uku Suviste
Tasuta!

Tähistame Tantsupäeva
30. aprillil kell 18 Kunda linna klubis
Rahvusvahelise tantsupäeva tähistamise KONTSERT.
Kavas Idamaise tantsustuudio Alima ning Kunda linna
tantsurühmade ja külalisesinejate etteasted.
Kontsert on kõigile tasuta!

SPORT

Maidlas treenis korraga 250 taekwondo huvilist
Marko Levtšenko, SK Team Yong

9. aprillil toimus Ida-Virumaal Maidla külas üle-eestiline taekwondo WTF-stiili
treeningpäev. Spordipäevale
oli kutsutud suur hulk Eesti
taekwondo WTF sportlasi
ning treenereid, kuid sedavõrd suur osavõtjate hulk
üllatas kõiki.
Kohale tuli ligikaudu 250
taekwondo huvilist ja fänni üle
Eesti, kes üheskoos pidasid vastu mitmetunnise treeningpäeva.

Kohal olid Eesti Taekwondo
Liidu president Mihhail Kõlvart
ja liidu treenerite meeskond
suures koosseisus, kes korraga
koordineerisid üle 200 sportlase treeningut saalis. Lapsi,
noori ja sportlasi oli saabunud
üle Eesti - Tallinnast, Tartust,
Narvast, Pärnust, Rakverest,
Sauelt, Kundast, Maardust,
Paldiskist, Kohtla-Järvelt ja
Sillamäelt. Lisaks veel Maidla
kohalikud treeninguhuvilised,
kes on taekwondoga tegelenud
napid poolteist aastat. Treening-

Meil on hea meel teada
anda 30. aprillil 2016 Kundas
toimuvast Volbriöö jooksust.
Taastame selle toreda traditsiooni kodulinnas ja kutsume
ka teid oma kollektiiviga osa
võtma teatejooksust! Ootame
4-liikmelisi võistkondi osalema
Volbriöö jooksul.
Start antakse sel õhtul kell
20.00 Põdra pubi eest ja finišiks on sama koht. Jooksurada

Meie Kodu

2. aprillil toimusid Kunda spordikeskuses Eesti
meistrivõistlused lama-

kulgeb mööda linna tänavaid.
Enne jooksu koguneme kella
19.30-st pubi juures, kus teeme
sooja, jagame infot ja kuulame
soovitusi Lääne-Virumaa maavanemalt ja ööjooksu korraldajalt Marko Tormilt.
Volbriöö jooksu korraldajaks on Põdra pubi ning
kaasa aitavad paljud vabatahtlikud. Võistkonnad võistlevad
neljas erinevas kategoorias:
asutused ja ettevõtted; lapsed

des surumises.
Parima tulemuse kategoorias M kuni 74 kg saavutas
RSK sPORTKUNDA esindaja Andrei Koplik. Õnnitleme!

Tule malevasse!

Sellel aastal toimub Kunda noortemaleva esimene
vahetus 20. juunist kuni
27. juunini ja teine vahetus
4. juulist kuni 11. juulini.
Mõlemad vahetused on
planeeritud ööbimiseta.
Ühes malevavahetuses on
6 tööpäeva. Päevakavas on
4 tundi heakorratöid Kunda
linnas, lõunasöök ja meelelahutuslik ühistegevus (koolitused,
võistlused, mängud, ristimine
jne). Osaletakse ka Jaanipäeva
(23. juuni) ja Sõbralaada (8.-10.
juuli) sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
Noortemalevas osalemiseks palume lapsevanemal
koos noorega täita AVALDUS
(avalduse blankett saadaval
noortemajas ja Kunda linna

Ajalehte saab lugeda – http://www.kunda.ee

Spordisündmus Maidlas sai
niivõrd positiivset vastukaja, et
juba planeeritakse samalaadset
üritust - veelgi suuremalt.
Ürituse korraldajad tänavad toetajaid: Sigwar OÜ,
Viru Reklaam OÜ, Eesti Pagar AS, Via Sensus OÜ, Maidla Kool, Stora Enso Eesti AS.
Samuti kõiki spordiklubisid,
treenereid ja sportlasi, kes
üritusest osa võtsid ja ürituse
korraldusele kaasa aitasid!
Kohtumiseni järgmisel
treeningpäeval!

Tule Volbriöö jooksule!

Andrei Kopliku
järjekordne medal

Kunda linna infoleht MEIE KODU
Üldinfo – Kunda Linnavalitsus,
Kasemäe 19, 44107 Kunda, tel 32 55 960
e-post: linnavalitsus@kunda.ee
Toimetus Golomb Management OÜ, www.golomb.ee
Vastutav toimetaja Samuel Golomb, tel 5590 1782
e-post: samuel@golomb.ee
Küljendaja Liina Kald, tel 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 1500. Leht ilmub üks kord kuus.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides
toimetada ning lühendada.

kavasse kuulusid sellised osad
nagu taekwondo crossfit, sparring ja taekwondo baastreening.
Crossfit treeningu harjutused kombineeris kokku ja näitas kohapeal ette Eesti parim
taekwondo sportlane ja olümpialootus Alex Galaktionov,
kes treenib ise 6 korda nädalas.
Treenigpäeva võib pidada
ka Eesti Taekwondo liidu
meeskonna ettevalmistustreeninguks enne taekwondo
turniire Soomes (Nurmijärvi)
ja Lätis (Bauska).

internetilehel www.kunda.
ee) ning tuua see hiljemalt
6.05.2016 noortemajja (Koidu
tn 13). Noortemaja on avatud
E, T, N, R 13.00−20.00 ja K
15.00−20.00. Informatsiooni
ja vastused küsimustele noortemaleva kohta saab telefonil
32 21 556 või e-posti aadressil
klubi@kunda.ee
Kõik, vähemalt 13-aastased
noored, kel on tõsine tahtmine
tööd teha, on oodatud taskuraha teenima ning põnevalt
suvevaheaega veetma!
Avalduse esitajatel on kohustus osaleda maleva infopäeval, kus toimuvad töövestlused.
Infopäeva kohta jälgi teavet
kooli infostendil ja Kunda linna
internetilehel!
Korraldaja: Kunda linna klubi

KUNDA
TSEMENDIMUUSEUMIS
14.mail 2016 kell 18 - 22
Muuseumiöö „ÖÖS ON LAINEID“
Näituse “Meri ja Kunda sadam
enne ja nüüd” avamine
18.00 - 19.00 Meisterdame lastega
19.00 - 20.00 Merekultuuriaasta lained
20.30 - 21.30 Valdese kirjanduskohvik
Rohkem infot tel. 3222170

ja noored; nõiakostüümides
tegelased ja kõik teised täiskasvanute grupid. Sellel võistlusel pole peamine mitte võit,
vaid osavõtt. Aga loomulikult
on võitjatele välja pandud
auhinnad ja stiilseimatele
nõidadele preemiad. Tulge
ka teie oma mees-, nais- või
segavõistkonnaga võistlema
ja osa saama lõbusast teatejooksuvõistlusest!
Registreerimine ja info

Põdra pubis või telefonil
5655316- Janis. Ootame teie
kõnet enne 29. aprilli. Volbriöö jooksuni on mitu nädalat
ja see on paras aeg, et teha
mõnusasti trenni, valida välja kostüümid ning siis juba
asuda rõõmuga rajale! Meie
ootame teid!
Lugupidamisega Renee
Räni ja Janis Sirelmets Põdra pubi nimel

