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Kunda linnavolikogu valis 13 poolthäälega volikogu esimeheks Keskerakonna nimekirjas volikogusse
pääsenud Karmeli koguduse Kunda osakonna pastori Janek Puusepa. Ühtlasi tühistas volikogu samal
istungil seni kehtinud otsuse, mille
järgi volikogu esimehe ametikoht
oli Kundas palgaline.
Linnapea Kaido Veski hinnangul
kulges valimisprotseduur ja volikogu
istung üldse suhteliselt rahulikult,
mida peegeldab ka valimistulemus.
„Eks kaks aastat volikogus ole
linnavolinikke juba karastanud ning
küllap saab enamus ka aru, et aetakse
ühist asja,” sõnas Veski.
Vastse esimehe Janek Puusepa
sõnutsi ei sündinud otsus volikogu
etteotsa kandideerida sugugi kergelt
ning oli kantud eelkõige vastutustundest kogukonna ees.
„Minu arusaamist mööda tuleb meil
kõigil leida vastus peamisele küsimusele – mida ma ise saan linna heaks teha.
Sellest algab ka kõik muu.”
Kunda linnavolikogu jäi juhita
novembri alguses, mil senine esimees
Kaido Veski valiti linnapeaks.

Linnalehe toimetus
täpsustab
Meie Kodu

Linnalehe detsembrikuu numbris
avaldasime info „Peotäis katuseraha jagub ka Kundale“. Lehemaketi küljendamisel jäi välja oluline
sõnum, mis puudutab Isamaa ja
Res Publica Liidu (IRL) toetuste
summat ja objekte Kunda regioonis ja Kunda linnas.
Meie teatasime, et Isamaa ja Res
Publica Liit (IRL) soovib toetada 150
organisatsiooni üle Eesti, kokku 1,655
miljoni euro ulatuses. 10 000 eurot
soovib IRL anda Karepa sadama rekonstrueerimiseks. 5000 eurot küsib
IRL Kunda külaseltsile seltsimaja renoveerimistöödeks. Lisaks mainitule
toetab IRL 5000 euroga Kunda linna
rannaala spordi- ja vabaajarajatiste
renoveerimist.
Linnalehe toimetus tänab linnapead Kaido Veskit puudujäägi märkamise eest.

Töötukassa
tunnustas Kunda
linna
Meie Kodu

Töötukassa tunnustas 14. jaanuaril eelmise aasta parimaid koostööpartnereid. Lääne-Virumaal
valiti aasta omavalitsuseks Kunda
linn. Nii tunnustati linnavalitsuse
sotsiaaltöötajate tööd. Eesti töötukassa tänuvastuvõtt toimus rahvusooper Estonia valges saalis, kuhu
olid kutsutud ka tunnustuse pälvinud.
Koostööpartnereid tunnustab töötukassa juba kolmandat aastat järjest.

Foto Jaanus Prits

Tormine meri oskab ehitada jõeveele ette liivavalli.

Rahvakoosolek andis mitmeid
vastuseid valuküsimustele
Samuel Golomb

12. jaanuaril korraldasid Kunda
linnapea Kaido Veski ja linnavolikogu esimees Janek Puusepp
Kunda klubis traditsioonilise
rahvakoosoleku, kus võeti kokku eelmise aasta tähtsamad
sündmused ja näitajad. Samuti
anti ülevaade alanud aasta
märksõnadest.
Koosoleku peaesinejaks oli
linnapea Kaido Veski, viimastel
minutitel sai sõna ka volikogu uus
esimees. Iga aruteluteema järgselt
anti ka saalisviibijaile võimalus esitada küsimusi. Siin peab märkima,
et küsimusi oli märksa rohkem kui
inimesi klubi teise korruse saalis.
Kaido Veski ei lasknud kokkutulnute vähesusel oma töötuju
rikkuda. Harrastusteatri inimesena
tõi ta tabava võrdluse: esineja ei
tohi mõõta oma lavaaega publiku
arvu järgi. Ta esitas töise, argumenteeritud ja põhjaliku kohaliku
elu analüüsi, mida toetasid slaidid
ettekande märksõnadega.
Eelmine aasta
Eelarve täitmine oli plaanipärane, konservatiivne eelarvepoliitika
on ennast õigustanud. Kui aastatel
2013-2014 lubas linn endale kõigest
2,5% kogu eelarve mahust suunata
investeeringutele, siis 2015. aastal
oli see näit juba 6%. Eelmise aasta
positiivseks saavutuseks oli klubi
katuse remont. Paraku, mõned
töövaidlused tööde teostajaga
veel kestavad, aga saame ka need
mured lahendatud. Koolimaja katuse renoveerimine ei läinud esialgu
kavandatud graafiku järgi, alanud
remondi käigus avastasime mitmeid
ootamatusi, mida projekteerimise
käigus ei osanud ette näha. Tööd
kooli katuse renoveerimisel jätkuvad kindlasti 2016. aastal.
2016. aasta eelarve
Alanud aastal soovime märgatavalt suurendada investeeringute
mahtu - üle 12% kogu eelarve mahust. Teede ja tänavate remondiks

Kohalikul omavalitsusel on õigus
erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest kinnistute omanikud,
kus ei toimu äri- ega elutegevust.
Samuti on võimalik taotleda
luba ühiskonteineri kasutamiseks
naaberkinnistuga või perioodilist
vabastust (nt talveperioodiks).
Vabastuse saamiseks tuleb esitada linnavalitsusele vastav taotlus.
Kõik muudatused kinnitatakse
linnavalitsuse istungil.
Tuletame kõigile kinnistute omanikele, kes on juba saanud pikaajalise
vabastuse, meelde:
jäätmeseadusest tulenevalt on
kõik vabastuse saanud jäätmevaldajad kohustatud igal järgneval
aastal hiljemalt 20. jaanuariks
esitama Kunda linnavalitsusele
kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei
ole aasta kestel elatud või kinnistut
ei ole pidevalt kasutatud. Kinnituse
võib saata e-posti aadressil sirje@
kunda.ee või aadressil Kasemäe 19,
Kunda 44107. Jäätmevaldaja, kes
ei ole nimetatud tähtajaks kinnitust
esitanud, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist
alates. Lisainfo: 32 55 967

Kunda Hariduse
Toetusseltsi
juhatus teatab

Linnapea Kaido Veski kehakeel ütleb – uuel aastal läheb Kunda linnal
Foto Samuel Golomb
kindlasti paremini kui eelmistel aastatel.

ja hoolduseks kavandame kulutada
kuni 250 tuhat eurot. Võrreldes
2015. aastaga on rahavoog suurenenud ligi kuus korda. Veel üheks selle
aasta märksõnaks on linnaasutuste
töötajate palgad. Meil ei ole eelnevatel aastatel õnnestunud viia nende
töötasu vajalikule tasemele, nüüd
peame selle olukorra parandama.
Linna aastaeelarves moodustab
allasutuste töötajate palk ligi 6%.
Huviharidusest
Linnajuhtidelt küsitakse, miks
linn ei toeta Kunda laste huviharidust väljaspool Kundat. Vastus on
sellele küsimusele igati loogiline:
linnas on loodud head huvihariduse tingimused, tegutsevad spordiklubid, ringid, ühingud ja seltsid.
Linnaeelarves on paigas ka kindel
summa, mida linn eraldab kohaliku huvihariduse ja huvitegevuse
rahastamiseks. Selle juures ei sekku
linn klubide ja ühingute tegevuse
kavandamisse, eraldatud summad
saavad ühingud ja klubid kulutada
vastavalt oma vajadustele. Ja need
summad pole väikesed - spordi- ja
kultuuriorganisatsioonid saavad ligi
32 tuhat aastas.
Kergliiklusteede laienemine
Peame tunnistama, et üle terve

Eesti on kergliiklusteede rajamine
pidurdunud. Omavalitsustel ei
ole võimalusi neid projekte täies
mahus rahastada. Linnast välja
suunduvad kergliiklusteed läbivad
juba Viru-Nigula valda, seega on
tee ehitus seotud ka meie naabrite
rahaliste võimalustega.
Sämi silla remondi ajal veeresid
autod läbi Kunda linna. Kus on
kompensatsioon?
Meie kõik mäletame, miks pandi
mitmeks kuuks Narva-Tallinna
liiklus käima läbi Kunda linna.
Maanteeamet oli kohe selgel seisukohal, et Kunda linn on osa
Eesti Vabariigist, linn ei saa keelata
autode voolu, eriti veel eriolukorras. Maanteeamet teatas kohe, et
seni kui ümbersõit kestab, võtab
maanteeamet jooksva hoolduse
enda kanda, kuid mingit hilisemat
rahalist kompenseerimist ei tule.
Muutused volikogus ja linnavalitsuses
Mis põhjusel ja kuidas toimus
linnapea umbusaldamine, mis tulemuse andis uue linnapea leidmise
konkurss, sellest anti maakonna
ja kohalikus lehes piisavalt palju
infot.
Jätkub lk 3

Kunda Hariduse Toetusseltsi üldkoosolek toimub 16. jaanuaril 2016
kell 14 Põdra pubis.
Oodatud on kõik praegused ja ka
uued liikmed. Osalemisest palume
kindlasti teada anda aadressil selts@
kunda.ee.
Päevakorra projekt:
*Seltsi põhikirja muutmine.
*Juhatuse valimine.
*2015. aasta kokkuvõtted.
*2016. aasta plaanid.
*Projekti „Kunda raamat” algatamine.

Lugupeetud Kunda vene
kooli (1946 – 2014)
vilistlased!
Koostamisel on raamat
meie linna vene koolist.
Loodame teie abile
raamatu materjalide
koostamisel. Kindlasti on
teil head ja soojad
mälestused kooliaegadest
ja meie õpetajatest. Eriti
palume anda endast
märku 1946.-1973.
aastate õpilastel.
Ootame teie mälestusi ja
fotomaterjale aadressidel:
ljubekljudmilla@mail.ru
или
marina.klimenko@mail.ee
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AKTUAALNE TSITAAT
Elektrihinnast
Kunda Nordic Tsemendi
tegevjuht Meelis Einstein:
Ettevõtte emafirma HeidelbergCement elektri kõrge hinna tõttu seni Eestisse investeeringuid tegemata jätnud.
Aga tulevikus võib see olla
argument, sest eks ka meie
kontsern investeerib sinna, kus
on näha, et suudetakse tootmise sisendkulusid kontrolli
all hoida. Eestis on kilovatt
märkimisväärselt kallim kui
näiteks Skandinaavias. See mõjutab eriti just energiamahuka
tööstuse konkurentsivõimet.
Kütus ja elekter moodustavad
meil kokku üle poole tootmise
omahinnast. (Äripäev)
Estonian Celli juhatuse
liige ja finantsdirektor Siiri
Lahe: Estonian Celli elektritarbimise maht on väga suur, firma
maksab aastas ainuüksi taastuvenergia tasu 2 miljonit eurot
ja elektriaktsiisi 1 miljon eurot.
Ehkki eurodirektiivid soovitavad rakendada energiaintensiivsetele ettevõtetele madalamaid
maksustamistasemeid, ei ole
Eesti riik seda paraku teinud.
(Äripäeva uudisteportaal)

Kunda jõest
Lontova seikluspargi peremees Revo Koha: Vaatepilt
on ilus, aga murettekitav. Kui
veel 8. jaanuari õhtul oli veetase jões suhteliselt tavapärane,
siis ööga kerkis see päris palju
ning seikluspargi kohviku vundamendivaiad olid juba vees.
(Virumaa Teataja)
Kunda linnapea Kaido
Veski: Kunda maanteesilla all
oleva hüdroelektrijaama omaniku IMG-ga saadi kaubale ning
alates kolmapäevast (06.01)
töötab seal ainult üks turbiin.
See on veetaseme kõikumist
oluliselt vähendanud. Samas
näitavad graafikud, et veetase
mõnevõrra siiski tõepoolest
kõigub. (Virumaa Teataja)
Ilutukestikuist
Hansa Ilutulestiku projektijuht Janis Sirelmets: Vaatemängu ideed toetas 30 asutust ja eraisikut ning lisaks
panustas omalt poolt ka Kunda
linnavalitsus. Sellel aastal oli
kindlasti võimsam ilutulestik
võrreldes eelmise aastaga. Annetajad toetasid ilutuld sellel
aastal 4700 euroga. (Virumaa
Teataja)

Häirekeskus teatab
09. jaanuaril kell 06.19 teatati
häirekeskusele, et Kundas
Lontova teel on Kunda jõe
veetase tõusnud ning ujutamas üle sadama sõiduteed.
Kunda päästekomando päästjad selgitasid välja, et lüüsidesse
kogutud vee jõesuudmesse
allalaskmise tagajärjel vesi
jõesängis jäätub ning ujutab
üle, mistõttu võib tekkida oht
elumajadele, kõrvalolevale
kohvikule ning seikluspargile.
Probleemist teavitati Kunda
linnavalitsust, kes kinnitas olukorraga kursis olemist.

Kell 12.11 teatati häirekeskusele, et Kundas Lontova teel on
jõe veetase seoses jäätumisega
tõusnud ning vesi tungib elumaja hoovi. Kunda päästekomando päästjad selgitasid välja,
et ohtu inimeste elule ja varale
ei ole ning jõe veetaseme tõusu
jälgitakse mõõteposti abil.
10. jaanuaril kell 11.30 kaevati Kunda päästekomando
päästjate juhtimisel rasketehnikaga jõesuudmesse kanal veele
äravooluks, et alandada veetaset
ja vältida üleujutust. Tööd lõpetati kella 15.40ks.

Kunda
kiirgusseirejaamas oli
tehniline rike
Jana Kuiv

Jaanuari alguses tuli Lätist
ühe tähelepaneliku DELFI
uudiste jälgija poolt teade,
et Kundas asuva seirejaama
andmetel on piirkonnas kiirgustase märkimisväärselt
tõusnud.
Euroopa kiirgusandmete
vahetamise programmi kodulehelt kontrollimisel leiti
seal kirjas olevat, et Kundas
oli 4. jaanuari pärastlõunal
gammakiirguse tase 354 118
100 nanosiivertit (nSv) tunnis.
Tallinnas oli see näit samal
ajal 41, Tartus 55 ja Narvas
90. Võrdluseks võib tuua, et
radiatsiooni keskmine (ja täiesti
ohutu) tase on Eestis umbes
100 nanosiivertit tunnis ning
see võib piirkonniti varieeruda. Keskkonnaameti teatel
oli ülikõrge näitaja põhjuseks
seirejaama rike.
Tervisele ohtlikuks muutub
kiirgus siis, kui see ulatub juba
tuhandetesse nanosiivertitesse tunnis. Seega peaks sellise

kiirgusastme puhul olema terve
piirkond ammu evakueeritud,
teatas Keskkonnaamet.
Kõik kiirgusseirejaamad
edastavad automaatselt andmeid EURDEPi (European
Radiological Data Exchange
Platform ehk Euroopa kiirgusandmete vahetamise programm), mille info on avalikult
kõigile kättesaadav ning kust
ilmselt pärineb ka edastatud
informatsioon Kunda tavapärasest kõrgema kiirgustaseme
kohta.
Alarmitaset ületava kiirgustaseme puhul edastavad
jaamad automaatselt teate keskkonnaameti kiirgusosakonna
24/7 valvemeeskonnale, kes
analüüsib saadud informatsiooni ja vajadusel teavitab
teisi asjakohaseid asutusi ning
elanikkonda.
Seega kui kiirgusoht peaks
tõepoolest kuskil Eestis suurenema, siis on see spetsialistidele
teada ning see info edastatakse
ka kohe elanikele.

Kunda jõgi tekitab taas muret
9. jaanuaril avaldas uudisteportaal
DELFI mureliku usutluse Lentova
seikluspargi peremehega Revo Kohaga. Linnaleht toob mõned väljavõtted
sellest intervjuust.
Revo Koha sõnul on viimastel aastatel
talviti külmaga tavapäraseks kujunenud
probleemi siiani aidanud lahendada
Päästeamet. Talveks kaevati jõele varusäng. Keskkonnaameti uus kaitsekava
lahendaks selle olukorra ja päästaks jões
elavad kalad, keelates jõel hüdroenergia
tootmise.
Kontakt päästjatega on loodud, kuid
täna nad veel uut jõesängi kaevama ei
hakanud, kuna olukord ei ohusta nende
hinnangul veel hooneid ega inimesi.
Samas võib olukord muutuda loetud
tundidega.
Enne seikluspargi rajamist sai Kunda jõe veetaset vaadeldud ja seikluspark
rajatud korraliku varuga ülespoole
veepiiri, kuid pärast tööstusettevõtete
paisude rajamist pargist ülesvoolu hakkas veetase jões kõikuma ning talvel
üle ujutama. Kunstlikult ebaühtlaseks

Rasketehnika kasutamine Kunda jõel nõuab mitmeid kooskõlastusi ja ka rahalisi
väljaminekuid.
Foto Jaanus Prits

muudetud vooluhulk tekitab nimelt
nähtuse, mida nimetatakse põhjajäätumiseks. Kui jões on vett vähe, külmuvad kärestikud põhjani kinni. Kui

vooluhulk suureneb, voolab vesi jääle
ja külmub omakorda. Nii tekib kärestikele jääst pais ja kärestikust ülesvoolu
jääv jõeorg ujutatakse üle.

Kinnitati Kunda jõe
HA kaitsekorralduskava
http://www.keskkonnaamet.ee

Keskkonnaamet kinnitas peadirektori
31.12.2015 käskkirjaga nr 1-4.2/15/549
Kunda jõe hoiuala kaitsekorralduskava aastateks 2016-2025.
Kunda jõe hoiuala kogupindalaga
37,2 ha hõlmab kolme lahustükina Kunda jõe veepeeglit Lääne-Viru maakonnas

Vinni, Rägavere, Sõmeru ja Viru-Nigula
vallas ning Kunda linnas.
Kunda jõe hoiuala kaitse-eesmärgiks on kaitsta loodusdirektiivi elupaigatüüpe jõed ja ojad ning loodusdirektiivi II lisas nimetatud liikide hariliku
võldase (Cottus gobio), hariliku hingu
(Cobitis taenia), lõhe (Salmo salar) ja
paksuseinalise jõekarbi (Unio crassus)

elupaiku.
Kaitsekorralduskava on kaitstava
ala rakenduslik tegevusplaan, millega
määratakse järgmise kümne aasta olulisemad tegevused alaga seotud väärtuste
säilitamiseks ja kaitsmiseks.
Kaitsekorralduskavade koostamist
toetas Euroopa Regionaalarengu fond.

INTERVJUU

Janek Puusepp: see töö pole
laupäevaõhtu seiklus
Vestles Samuel Golomb

Kunda linnavolikogu valis volikogu
esimeheks Karmeli koguduse Kunda
osakonna pastori Janek Puusepa. Esitasime uuele volikogu juhile mõned
küsimused.
Meie Kodu: Mis ajast olete seotud
Kundaga?
Janek Puusepp: Tulin perega Kundasse neli aastat tagasi, see oli 2011. aasta.
Meie pere kolimine Saulelt Kundasse oli
seotud vajadusega luua Rakvere Karmeli
koguduse Kunda kogudus. Võtsin pastoriks asumise kutse vastu.
M.K: Kas olete õppinud usuteadust?
J.P: Olen õppinud ja õpin ka praegu.
Õppisin Tallinna Metodistiseminaris
kaheaastastel kursustel. Praegu õpin Kõrgemas seminaris, kuid hetkeõpingud on
suurel määral seotud kahe väikese lapse
kasvatamisega. Seoses Kundaga mainin
ka seda, et olen lõpetanud ka Eesti Mereakadeemia merekooli, sain tüürimehe
elukutse. Seega on merelinn Kunda mulle
eriti südamelähedane. Viis aastat sõitsin
merd, töötasin Tallinkis.
M.K: Siis on põhjust soovida teile
head alanud merekultuuriaastat! Kas teie
harrastused on samuti seotud merega?
J.P: Väga hea küsimus! Olen kirglik
võrgukalamees. Aga sama lugu, mis
õpingutega – koguduse töö ja perekond,
nüüd veel ka volikogu juhtimine ei anna
nii palju aega, et saaks rahulikult paadis
elu üle mõtiskleda.
M.K: Teie käite ka tööl Maardus. Kas
see töö on seotud samuti usutegevusega?
J.P: Ei ole. Olin sunnitud võtma koguduse töö kõrvale veel ühe töökoormuse.

Samas käies praktiliselt
iga päev Maardus saan
võrrelda Maardut ka
Kundat. Näen Maardus
palju positiivset, kuigi
olen kriitiline Maardu
linna juhtimise suhtes.
M.K: Tuleme tagasi
Kunda elu juurde. Kas
nende nelja aasta jooksul olete saanud linnaeluga täielikult tutvuda,
on teie perel siin palju
tuttavaid?
J.P: Üheks „oma inimese“ märgiks on see,
et mind valiti volikogu
liikmeks. Sain pakkumise osaleda kohalikel valimistel Keskerakonnalt, Janek Puusepp.
kuigi ma ise ei ole erakonna liige. Üllatav oli
häälte arv, mis võimaldas mulle volikogu
koha. Neli aastat tagasi, kui tulime Kundasse, teadsime siin ainult kahte inimest.
Täna on pilt täiesti muutunud. Minu pere
tutvusringis ei ole ainult koguduse liikmed.
Palju annavad need üritused, mida oleme
korraldanud – noorteõhtud, laste üritused
sarjast KAMP (Keegi armastab meid päriselt). Koguduse rahvaga oleme teinud
koostööd kooliga ja lasteaiaga, osaleme
mitmes sotsiaalvaldkonna projektis.
M.K: Teie abikaasa räägib head eesti
keelt, kuigi soome pehme hääldamine
reedab abikaasa kodumaad.
J.P: Abikaasa ise arvab, et tema eesti
keel pole veel hea. Aga oma peres meie
püüame säilitada nii eesti kui ka soome
traditsioone. Võib-olla siit ka minu eriline

Foto Samuel Golomb

seisukoht, kui räägitakse pagulastest.
M.K: Võtsite vastu tähtsa väljakutse
– juhite Kunda linnavolikogu. Mida see
kogemus teile annab?
J.P: Alustan sellest, et olen oma peres
kümnes laps, minu esimesed elukogemused andis mulle tänav. Alles hiljem tuli
tõdemus, et kõike, mida teen, teen Jumala
armust. Volikogu töö pole laupäevane
seiklus. See töö on suurepärane kogemus – suhtlemises erinevate inimestega,
ka poliitiline ja juhtimiskogemus. Olen
tihti just enda peal mõõtnud teada-tuntud
presidendi sõnu: mõtle sellele, mida oled
ise saanud riigile anda, ja vähem sellele,
mida riik peaks sinule andma.
M.K: Toimetus tänab intervjuu eest.
Edu teile!
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Ujula sünnipäev
tõi uued rekordid

SPORT

Jakov Peterson

19. detsembril 2015 peeti Kunda Spordikeskuse ujula 7. sünnipäeva
Päeva jooksul sai spordikeskust külastada soodushinnaga, kõikide piletiostjate vahel loositi tasuta spordikeskuse
pääsmeid. Loosi võitjateks osutusid:
3x tasuta ujula pääset - Raissa Kostik
3x tasuta jõusaali pääset - Sten Pobbul
3x tasuta treeningupiletit - Schevchenko.
Kell 14.00 alustati võistkondlikku
teatevõistlust. Osa võttis 2 neljaliikmelist
võistkonda: Kunda Spordikeskuse võistkond ja White Wolf võistkond. Mõõtu
võeti 4 alal vigurteatejooksus (võimlas);
jõusaalis riputi ja istuti „Rooma toolil”
Parima treeneri tiitlile esitati neli teenekat treenerit, nende seas ka taekwondo eestvedaja Marko
Foto erakogust
Levtšenko (paremal).

Esimest korda
jagati spordiauhindu

20. detsembril jagati Kunda
klubis Kunda linna orkestri kontserdil esmakordselt
Kunda linna spordiauhindu.
Auhinnad andsid üle Kunda
linnapea Kaido Veski ja Kunda Spordikeskuse juhataja
Jakov Peterson. Auhindade
jagamisel läksid arvestusse
2015. aasta parimad sportlikud
saavutused. Nominatsioon
kujunes vastavalt laekunud
taotlustele ja neid sai 7.
Nominendid olid järgmised:
Parim Kunda noortevõistkond
(kõik korvpall): RSK sPORTKUNDA U11, U12, U13, U14,
U16, U18 võistkonnad.
Parim Kunda täiskasvanute võistkond: KUNDA NORDIC TSEMENT VÕRKPALLI
NAISKOND
Parim Kunda tütarlaps-sportlane: Elery Zadonski – kergejõustik, Ksenja Mihnovitš – ratsutamine, Anett Laever – ratsutamine,
Marjorete Orumaa – võrkpall.
Parim Kunda noormees-sport-

lane: Rainer Vanatoa - jõutõstmine, Marko Vilepill – jõutõstmine,
Karl Matti – jõutõstmine, Taavi
Tomson – jooks, korvpall, Ivar
Palk – korvpall, Märt Ait – korvpall, Mihkel Mägi – korvpall,
Rauno Saar – korvpall, Daniil
Rogožkin – taekwondo, Erik
Šumilov – taekwondo.
Parim Kunda naissportlane:
Helina Koplik – jõutõstmine
Parim Kunda meessportlane:
Andrei Koplik – jõutõstmine,
Mairo Mets – jõutõstmine, Kaido Vahesalu – jõutõstmine, Jaak
Jalakas – ujumine.
Parim Kunda treener: Jaak
Jalaks – korvpall, Marko Levtšenko – taekwondo, Küllike Koha
– võrkpall, Kaido Vahesalu – jõutõstmine, korvpall.
Kunda Spordikeskuse nõukogu valis välja laureaadid, kelleks
said:
Parim Kunda täiskasvanute
võistkond - KUNDA NORDIC
TSEMENT VÕRKPALLI
NAISKOND

Spordiklubi Team Yong tõi
sparringus 42 medalikohta
Marko Levtšenko

Sellest 21 olid esikohad. Osalesime võistlustel nii Eestis
kui ka välismaal, nii rahvusvahelistel kui ka Eesti-sisestel
jõukatsumistel.
Eelmise aasta lõpus osalesid
Rakvere ja Kunda sportlased ühise
meeskonnaga (Lääne-Virumaa
Taekwondo team) taekwondo turniiril Lätis Ogres. Tagasi tuldi kolme
poodiumikoha ja kahe eriauhinnaga.
Jana Šumilova saavutas teise
koha, Erik Šumilov ja Ronald
Smorodin kolmanda. Võitluslike
matšide ja heade soorituste eest
pälvisid korraldaja eriauhinna Sigmar Rikkolas ja Jana Šumilova. Sel
võistlusel osales üle 300 sportlase
ja Eesti saavutas võistkondlikus arvestuses Venemaa järel teise koha.
Oleme loonud ka suurepärase
koostöö Rakvere taekwondo klubiga, selle sünergia toel on oluliselt
arendatud taekwondo-d Lääne-Virumaal, eriti Kundas ja Rakveres.
Oleme korraldanud ühiseid üritusi
ja pannud välja ka ühise Lääne-Virumaa esindusmeeskonna.
Oleme loonud võistlussarja

Läti. Ogre. 2015. Kundalane Ronald Smorodin sooritamas rünnakut.
Foto erakogust

Lääne-Virumaa taekwondo liiga,
millest järgmine peaks olema järjekorras juba neljas. Kahe klubi koostöö on hea. Tõenäoliselt laiendame
tegevust veelgi nii mitmesuguste
ürituste kui ka treeningutega.
Oleme vaikselt avardanud ka
oma alade spektrit spordiklubis,
nimelt oleme hakanud liikuma ka
Kickboxingu ja K1 suunal.
Palju pildi- ja videomaterjali
meie tegevusest leiab spordiklubi
Facebooki lehelt.

Rahvakoosolek andis ...
Algus lk 1

Võistkonda kuulusid: Külli
Tamm, Eneken Lallo, Marjorete
Orumaa, Serli Purk, Lenne Lahtvee, Kelli Koha, Renna Koha,
Aive Uueni, Sigrid Sädeme, Sirli
Lager, Jaanika Veldre, Evely
Press, Kairi Press. Treener Küllike
Koha.
Parim Kunda noortevõistkond
- RSK sPORTKUNDA U16
VÕISTKOND - korvpall
Võistkonda kuulusid: Ivar
Palk, Tauri Tomson, Aleks Traumann. Treener - Jaak Jalakas.
Parim Kunda tütarlaps-sportlane - ELERY ZADONSKI.
Treener Meelis Kari
Parim Kunda noormees-sportlane - DANIIL ROGOŽKIN.
Treener Marko Levtšenko.
Parim Kunda naissportlane
- HELINA KOPLIK. Treener
Kaido Vahesalu.
Parim Kunda meessportlane
- ANDREI KOPLIK. Treener
Kaido Vahesalu.
Parim Kunda treener KAIDO
VAHESALU.

2016.a algab hoogsalt, esimesed suured rahvusvahelised
võistlused meie võistluskalendris
on 13.-14. veebruaril Tallinnas
Tondiraba jäähallis toimuv Martial
Arts Games ja 13. märtsil Kenig
Open Kaliningradis.
Jaanuaris jagavad kogemusi ja
õpetusi kaks treenerit Lõuna-Koreast. Treenerid on oma ala tipud,
püüame leida nende siinoleku ajal
võimalusi korraldada võimalikult
palju treeninguid.

aja peale; ujulas ujuti vigurteatevõistlust. Tihedas konkurentsis kujunes üldarvestuse võitjaks White Wolf võistkond.
Terve päeva jooksul sai ujulas katsetada basseini rekordi püstitamist, see
traditsioon pärineb 2011. aastast.
Sellel aastal püstitati koguni 5 rekordit:
25 m naised: Mari-Liis Kapstas (2040a) - 21,72
50 m naised: Mari-Liis Kapstas (2040a) - 54,78
50 m poisid: Renar Uukareda (10-13a)
- 43,65
50 m noormehed: Marko Ehano (1419a) - 43,59
50 m mehed: Juri Ivanov (20-40a) 33,67

Hetkel on saavutatud linnavalitsuses rahulik ja töine õhkkond. Tööle on hakanud
klubi juhataja. Peale struktuurimuutuste
muuseumi ja klubi töös asus kultuuri ja
muuseumi tööd juhtima Kristi Onkel. Nii
nagu igas ettevõttes, nii ka linnavalitsuses
vahetuvad inimesed - jaanuari alguses
avaldasid soovi lahkuda linnavalitsuse finantsjuht ja linnasekretär. Mõlemal juhul
on tegemist isiklike põhjustega, loodame,
et vakantsetele kohtadele leitakse kohaliku
taustaga oma ala spetsialistid.
Haldusreform
Kunda linn on sunnitud haldusreformiga kaasa minema, meie linna elanike
arv ei võimalda jääda eraldi omavalitsuse
üksuseks. Vabariigi valitsuse poolt seatud
omavalitsuse kriteeriumite järgi on meie
regioonis raske täita viie tuhande elaniku nõuet. Kunda ja Viru-Nigula koos
vajalikku arvu kokku ei anna. Küsimus
on - kes veel võiks juurde tulla. Oleks
loogiline, et need omavalitsused, kellega
Kundal on ühine piir või kellele Kunda on
oluliseks tõmbekeskuseks. Samas on meie
naabrid juba aktiivselt eelkonsultatsioone
korraldanud. Sõmeru räägib läbi Rakvere
vallaga, Vihula Kadrina vallaga, Aseri
pole otsustanud, mis suuna valida - Kunda
või Kiviõli. Lihtne matemaatika näitab, et
pole sugugi kerge panna Kunda regioonis
kokku omavalitsus viie tuhande elanikuga.
Samas peaksid meie naabrid aru saama, et
oleme tugev tööstuslinn ja ka sadamalinn.
Lääne-Virumaal teist sellise taustaga linna
ei ole. Sellel suvel toimuvad traditsioonilised sõbrapäevad, oleme seadnud eesmärgi
tuua sõbrateema abil meile lähemale mitte
ainult ülemere vanad sõbrad, vaid ka
kõik meie lähinaabrid. Samale eesmärgile
pühendame ka kõik merekultuuri teemaaasta üritused.
Kunda jõgi
Peame tõdema, et Kunda jõgi on
Kunda linnast vanem. Kõik, mis jõega
suvel või talvel toimub, pole meile uudis.
Üllatav on aga viimaste aastate talvedel
jõe eriti agressiivne jäätumine. Loomulikult otsime süüdlast. Võib olla oleme
kõik ühiselt süüdi oma jõe talvises käitumises? Ilma põhjaliku keskkonnamõju
analüüsita ei oleks õige võimaliku süüdlase
poole näpuga näidata. Kõik, mis Kunda
jõe ümber toimub, on seotud mitme
ametkonnaga ja asutusega, siin ristuvad
NATURA ja ajaloolise pärandi huvid, siin
on tähtsad kalavarud ja kaasaegne tööstus.
Linnavõimudel on väga keeruline tõestada
Keskkonnaametis isegi kriisitegevuse vajadusi. Näitena toome detsembritormi ajal
vajaduse kasutada rannajoonel rasketehnikat. Saime ühekordse loa, ja kui tekkis
vajadus juba järgmisel päeval samas koha

taas ekskavaatorit kasutada, siis pidime
uue loa taotlema.
Linnavalgustus
Alustasime seda vajalikku tööd juba
2015. aastal. Siis oli meile selge, et linnas
ei põle ligi 100 valgustit. Uuring näitas, et
rikke ei ole ainult katkises lambis, on palju
tõsisemaid tehnilisi probleeme. Hetkel
saime põlema ligi 50 valgustit. Oleme
koostanud taotluse kohaliku konkurentsi
suurendamise programmile, et projektirahadega täielikult uuendada tänavate
valgustust. Meie olukord vastab projekti
tingimustele, jääme lootma positiivsele
vastusele.
Kunda hariduse toetusselts
Eelmisel aastal loodud MTÜ on juba
linnas nähtav. Korraldati talgupäev, osaleti
kooli juubeliürituste korraldamisel. Selts
ootab oma ridadesse uusi liikmeid. Sellel
aastal juubeliüritused jätkuvad, nüüd on
ees järgmine juubel - 230 aastat Kunda
hariduselu.
Pagulased
Jutud, et linnavõimud on andnud luba
pagulaskeskuse rajamiseks, on täielik
müüt. Oleme mitmel tasandil vastanud
erinevatele päringutele, et meie linna
elamuolukord ja rahvuslik koosseis ei
võimalda pagulaste vastuvõtmist. Endise
muusikakooli hoone vastu tunneb huvi
AS Hoolekandeteenused sooviga leida
ruumid 20 erivajadustega inimeste paigutamiseks. Endise muusikakooli hoone on
küll eraomand, kuid ilma linnavõimude
loata ei saa keegi linna rajada sotsiaalsuunitlusega asutust. 1. veebruaril lubasid AS
Hoolekandeteenused töötajad oma ideed
Kundas tutvustada.
Mõiste “Kunda linn”
Oleme sellest juba palju rääkinud, aga
räägime taas ja taas. Küsime endalt - kes
või mis on Kunda linn? Millisena näeme
ja tunnetame oma kodulinna? Millisena
näevad ja tunnetavad Kundat meie naabrid ja kogu Eesti? Kas ikka ühe trepikoja
katkise põrandalaua mittevahetamises on
süüdi Kunda linn? Kutsume kõiki inimesi
probleemile tähelepanu juhtima. Ja kõik,
mis meil on positiivne, väärib mõistlikku
võimendust. Alanud merekultuuriaasta
annab selleks uusi võimalusi.
Rahvakoosoleku ajal tegi linnapea oma
märkmikusse mitmeid sissekirjutusi, sest
esitati selliseid küsimusi, millele kohe
vastata ei olnud võimalik. Probleemid tehakse teatavaks vastavatele ametnikele või
asutustele. Linnavalitsus ja linnavolikogu
on tänulikud rahvakoosolekul osalenud
linlastele. Selline “kahekõne”: linnavõimelanikud, elanikud-linnavõim, tõestab oma
vajalikkust.
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Hansa Ilutulestikud OÜ tänab kõiki Kunda
linna 2015/2016 aastavahetuse ilutulestiku
toetajaid, kes võimaldasid linnarahval osa
saada KAUNIST ja SUUREJOONELISEST
ilutulestikust.
Kunda linn, Nelja Energia AS, Quant Estonia OÜ,
Palgardi Kraana AS, Kunda Nordic Tsement AS, Kunda Trans AS, Kunda Mobil AS, Kunda-Auto AS, Baltic
Tank AS , PK Terminal OÜ, Vamerin OÜ, Kunrex OÜ,
Miratex Oü, Põdra Pubi, Kunda Braff OÜ, SV Park
OÜ, Rotkiv OÜ, Ramontas OÜ, Mobiil24.ee, Euro
Mets OÜ, Artiston OÜ, Puiduvedu OÜ, Kunda Vesi
OÜ, Metsakutsu OÜ ja Saundland OÜ.
Eraisikud Einar Vallbaum. Eraarst Maie Kõiva, Eerik
Birk, Rauno Lallo, Villu Naaber, Kaire Rapur, Meelis
Parijõgi, Aare Laoväli, Janek Puusepp,
Jaanus Prits ja Kasper.
Täname ka anonüümseid annetajaid.

Barona Eesti OÜ vajab kiiresti
Kundasse kogenud
elektrikut.
Vajalik varasem töökogemus samal alal,
erialane haridus ning eesti keele oskus
suhtlustasandil. Põhjalik CV saata
aadressil: elauri.laur@barona.ee.
Täpsema lisainfo saamiseks võtke
palun ühendust telefoninumbril
+372 56223006 (Lauri) või e-posti teel.

IMG ENERGY hüdroelektrijaama vee
erikasutusloa taotluse keskkonnamõju
hindamise dokumentatsioon
Keskkonnaamet teatab, et keskkonnamõju
hindamisprogramm IMG kogudokumentatsioon asub
Keskkonnaameti kodulehel www.keskkonnaamet.ee
(Uudised&Teated-Keskkonnamõju hindamised).
Koos mahuka dokumendiga (40 lk)
on avaldatud ka kuus lisa.

Kunda Linnaorkester koos Kaire Vilgatsiga rõõmustas 20. detsembril 2015 Kunda rahvast suurepärase jõulukontserdiga ja tõi
kohale rekordarvu publikut. Kontserdi lõppedes autasustati 2015. aasta parimaid sportlasi.
Foto Jaanus Prits

Lääne-Viru maakonnaplaneeringu
eskiislahenduse avalikustamine
Lääne-Viru Maavalitsus
teatab, et 11. jaanuarist kuni
24. jaanuarini toimub Lääne-Viru maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek.
Maakonnaplaneeringu eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu toimub 28. jaanua-

ril algusega kell 14.00 Lääne-Viru Maavalitsuses (F.
R. Kreutzwaldi 5, Rakvere, õppeklass, ruum nr 3).
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu eskiislahendusega
on võimalik tutvuda avaliku
väljapaneku ajal Lääne-Viru
Maavalitsuse veebilehel htt-

ps://laane-viru.maavalitsus.
ee/maakonnaplaneering.
Eskiislahenduse kohta saab
avaliku väljapaneku ajal 11.
jaanuarist kuni 24. jaanuarini esitada ettepanekuid, arvamusi ja küsimusi kirjalikult
aadressil Lääne-Viru Maavalitsus, F. R. Kreutzwaldi 5,

44314 Rakvere või e-posti
aadressil info@laane-viru.
maavalitsus.ee.
Maakonnaplaneeringu
eesmärk on tasakaalustada
keskkonna kasutusviise, kavandada kestlikku arengut
ning parandada inimeste elamistingimusi.

Swedbank pakub Kundas uue teenusena
sularaha sissemaksmise võimalust automaadis
Uus teenus Kunda inimestele on sularaha sissemaksmise võimalus
Konsumi kaupluse sularahaautomaadis (Mäe 33).
Sularaha saab jätkuvalt
välja võtta nii Konsumi

kui Grossi Toidukaubad
kaupluses asuvast automaadist (Kasemäe 19).
Alates 01. novembrist
2015 pakub Swedbank Kundas ka nõustaja teenust eakate päevakeskuses (Mäe 11,

Kunda).
Kliendinõustaja juures on
võimalik sõlmida internetija telefonipanga lepinguid
ning kasutada kliendinõustaja abi elektroonilistes kanalites. Panganõustaja on kohal

kaks korda kuus reedeti kell
9.30-13.00.
I kvartalis 2016: 22.01,
05.02 ja 19.02, 04.03 ja 18.03.
Teie Swedbank

Lusikapidu 2016
30. jaanuaril kell 13.00 toimub Kunda linna
klubis pidulik vastuvõtt 2015. aastal sündinud
uutele Kunda linnakodanikele ja
nende vanematele.
Lastele kingitakse mälestuseks nimeline
hõbelusikas. Toimub kontsert ja
tervitamas on linnajuhid.

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

Toredat seiklusrohket aastat Lontova Seikluspargi ja Blücher´i kohviku poolt!
Jaanuaris oleme kollektiivpuhkusel ja avame kohviku soovi korral gruppidele.
Pargi jalutusrada on avatud kõigile - tulge nautige iidse jõeoru talvist kaunist loodust.
Info ja broneerimine: info@lontovaseikluspark.eu või tel. +372 5360 6666.
NB! Veebruaris oleme taas avatud.
Samuti ootame teid külastama meie boksi Turismimessil (12.02-14.02.2016)
Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses.

