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SÕBRALAAT

LINNAVALITSUS

Tule sõbralaadale!

Linnavalitsusese 1. aprilli istungi
kokkuvõtted:
Otsustati väljastada ehitusluba
Sadama tänavalõigu laiendamiseks.
Otsustati väljastada ehitusluba
Kunda sadama lõunaosa territooriumile platsi rajamiseks. Korraldusele
lisati punkt, et AS Kunda Nordic
Tsement kooskõlastab ehitustegevuse
Sadama tee 8b eelnevalt Maa-ametiga.
Võeti vastu otsus maaüksuste
munitsipaalomandisse seadmiseks
ja konkursi korras mõõdistustööde
tegemiseks.
Tunnistati lihthanke „Tänavaaukude hooldusremont“ parimaks
pakkumiseks AS Eesti Teed. Otsustati sõlmida leping AS-ga Eesti Teed
sügavate löökaukude remondiks
masinaga Jäpo ja väiksemate tänavaaukude remondiks kasutada masinat
Patcher.
Otsustati välja maksta märtsikuu
toimetulekutoetust 59 inimesele,
kokku summas 12 722,81 eurot.
Otsustati välja maksta vajaduspõhist peretoetust kolmele inimesele,
kokku summas 180 eurot.
Kinnitati Kunda linnavolikogu,
linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste 2016. aasta alaeelarved.
Anti luba 2016. aasta Kunda noortemaleva läbiviimiseks Kunda linnas.
Muudeti Kunda linna klubi nõukogu koosseisu. Kaks liiget taandasid
ennast (N. Neigla, E. Vallbaum) ja
kinnitati kaks uut liiget - huviringide
esindajana U. Sepp ning koostööpartnerite esindajana J. Sirelmets.
Muudeti Kunda linnaraamatukogu
nõukogu koosseisu. Linnapea ettepanekul nimetati linnaraamatukogu
nõukogu liikmeks linnavalitsuse esindajana Anne-Ly Nõmmiste.
Heakorranõunik tutvustas Kunda
linna teede ja tänavate rekonstrueerimise projektmaterjali. Koondtabelisse
on välja toodud linnas väga halvas
seisukorras olevad teed/tänavad, vastavalt: Astangu tn; Jaama tn; Aia tn;
Koidu tn; Kasemäe tn. Otsustati saata
käesolev projektmaterjal enne teetööde
alustamist ning vastava hanke väljakuulutamist volikogu majanduskomisjoni.
Linnavalitsusese 15. aprilli istungi kokkuvõtted:
Anti nõusolek kahele eestkostetavale arvelduskonto avamiseks.
Otsustati mitte lubada Selja tee ja
linna staadioni vahelisel alal aiamaa
harimist ja aiasaaduste kasvatamist.
Nimetatud ala tuleb korrastada. Linnavalitsus korrastab ala järk-järgult,
töid alustatakse käesoleval aastal.
Otsustati paigaldada nimetatud ala
juurde vastavad teavitussildid, vastav
teade ilmub linna veebilehel ning
linnalehes „Meie Kodu“.
Otsustati määrata Jaamajõe maaüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
Otsustati jätkata menetlustoiminguid ning võtta Mäe 23 vare
vundamendi lammutamiseks ja platsi
heakorrastamiseks uued pakkumused
läbi elektroonse hankekeskkonna.
Otsustati kasutada reservfondi linnale tehtud ettekirjutuste täitmiseks
tehtavate kulutuste katteks.
Väljastati luba volbriöö jooksu
korraldamiseks.
Otsustati välja kuulutada Astangu,
Jaama, Aia ja Koidu tn lõpu rekonstrueerimine ja remonditööd ning lisada
tööde kirjeldusse ka Aia tänava äärekivid.

Kutsume 08.−10. juulil 2016 toimuvale sõbralaadale – käsitöö ja
(ranna)kultuurifestivalile Kunda
rannas.
Sõbralaadal jagub tegevusi kõigile
– käsitöö- ja kunstimüük, käsitööliste
õpi- ja meistrikojad, näitus rannas,
erinevad tegevused laste-, spordi- ja
kirjandusalal, räimeküpsetamiskonkurss, palju erinevaid esinejaid ja
kontserte, sõpruskohtumine jalgpallis
(Kunda linn ja Tasuja meeskond).
Külastajatele on avatud sadam ning
tutvuda saab rasketehnikanäitusega.
Lisaks võimalus veeta meeldivad
päevad rannas.
Sõbralaat on kaasaegne edasiarendus traditsioonilisest sõbrakaubandusest, mis on soomlaste ja virulaste
vahel toimunud üle seitsmesaja aasta.
2000. aasta tähistas sõbrakaubanduse
taassündi – Kundas ja Mahus toimus
taas sõbralaat. Tänaseks on laadast
kujunenud kultuurisündmus nii eestlaste kui ka soomlaste jaoks.
Nüüdisajal on küll eluline vajadus
laadakraami järele muutunud – käsitöö, isekasvatatud puu- ja köögiviljaga, maasikate ja meega, värske kala
või äsja suitsuahjust võetud singiga
kauplemisest on saanud rahvusvaheline ja mitmekesine käsitöö- ja rannakultuuripidu koos laulu ja tantsu ning
hea söögi ja joogiga. Samas on see
kummardus meie esivanematele, kelle
loodud traditsioonis elavad edasi kõik
ilusad sõbrakaubanduse põhimõtted,
nagu avatus ja usaldus ning rõõm
mõnusast ja vahetust koosolemisesttegutsemisest.
Sõbralaat on külastajatele tasuta!
Olete Kundasse väga oodatud!
Loe lisa: laat.kunda.ee

Tubli saavutus
www.kunda.ee

Haapsalus toimus VI Maie Orava võistutantsimine, kus Kunda
segarahvatantsurühm Laanetagused (juhendaja Enna Laanemets)
saavutas D-segarühma arvestuses
I koha.
Võistutantsimisest võttis osa 23
tantsurühma erinevatest Eestimaa
paikadest. Iga rühm pidi esitama 2
tantsu - ühe kohustusliku ja ühe vabalt
valitud tantsu Maie Orava loomingust.
Linnaraamatukogu teatab
Suveperioodil, 1. juunist
kuni 31. augustini on
raamatukogu laupäeviti
suletud. Tööpäevadel
ootame lugejaid tavapärastel
kellaaegadel – E,T, N, R
10.00-18.00, K 11.00-19-00.
Traditsiooniliselt on meil 1.
juunist algamas Pärlimäng,
mis on mõeldud kuni
13aastastele lastele. Iga
loetud raamatu eest saab
raamatusõber pärli. Suve
lõppedes korraldame
osavõtjatele Pärlimängu
lõpupeo, siis loeme kogutud
pärlid kokku, meisterdame
ehteid ja maiustame.
Raamatukogu poolt soovime
linnarahvale ilusat suve!

22. aprilli 1991 sündmusi meenutasid Kunda klubis president Arnold Rüütel, majandusminister Kristen Michal
ja AS Kunda Nordic Tsement tegevdirektor Meelis Einstein.
Foto In Nomine

25 aastat Kunda
tsemenditööstuse
rekonstrueerimise algusest

Samuel Golomb

25 aastat tagasi, 22. aprillil 1991,
sõlmisid USA ettevõtja Ronald
S. Lauder ja Kreeka tsemenditööstur George A. Tsatsos
EV valitsusega eelkokkuleppe,
millest sai alguse Kunda tsemenditööstuse erastamine ja
tehase edukas renoveerimine.
Eesti riik suutis välisinvestorite
kaasabil kaasajastada ühe oma
märgilisemaid tööstusettevõtteid.
Kunda linnast sai tänu sadama
taasrajamisele üks Põhja-Eesti
tõmbekeskusi, kuhu nüüdseks on
tekkinud mitmeid tegusaid ettevõtteid.
22. aprillil 2016 tutvustati Kundas kunagistes sündmustes osalenutele, ajakirjanikele ja avalikkuse
esindajatele AS Kunda Nordic
Tsement tsemenditehast ning 1994.
aastal taasavatud Kunda sadamat.
„Tänu omaaegsetele otsustele
suutis Kunda linn säilitada oma
kõige tähtsama ettevõtte. Veel
enam, väliskapitali kaasamine
võimaldas lahendada keskkonnaprobleemid. Eelkõige tänu sadama
ehitamisele võime öelda, et Kunda
ei ole enam monofunktsionaalne
linn, vaid Virumaa tõmbekeskus
paljudele ekspordile suunatud
ettevõtetele,” ütles Kunda linna-

pea Kaido Veski.
„Lauderi ja Tsatsose kaasamine
käivitas protsessid, tänu millele
loodi aasta hiljem aktsiaselts Kunda Nordic Tsement ning algas
tehase laiaulatuslik renoveerimine.
Välisinvestorite osalus võimaldas
Eestil säilitada kodumaise tsemenditööstuse, mis on täna üheks Eesti
ehitussektori arengu nurgakiviks,”
sõnas AS Kunda Nordic Tsement
tegevdirektor Meelis Einstein.
Aastapäeva tähistamisel osales ka majandusminister Kristen
Michal, kelle sõnul on välisinvestorite tulek ja omanike ning
ettevõtte töötajate hool muutnud
Kunda Tsemendi konkurentsivõimeliseks ettevõtteks. „25 aastat
tagasi tehtud valitsuse otsused
välisinvestori kaasamiseks tõid
ettevõttele hädavajalikud investeeringud ja said oodatud muutuste
alguseks. Omanike ning ettevõtte
töötajate hoolikas ja järjepidev
tegutsemine on teinud Kunda
Tsemendist kaasaegsel tehnoloogial töötava ettevõtte ning
Kunda sadama opereerimine on
andnud ettevõttele rahvusvahelist
mõõdet juurde. Märkimisväärne
on Kunda tsemenditehase üle
140 aastane ajalugu, mille jooksul
on suudetud mitmete maailma
muutustega kohaneda ja püsida

Lääne-Virumaa inimestele olulise
tööandjana,“ sõnas minister.
AS Kunda Nordic Tsement
(asutatud 1992) on Eesti ainus
tsemenditööstus, järjepidevalt tegutsenud alates 1870. aastast. 2015.
aastal tootis ettevõte 390 430 tonni
tsementi, 356 287 tonni klinkrit ja
509 951 tonni killustikku. AS-ile
Kunda Nordic Tsement kuuluva
Kunda sadama kaubakäive oli
2015. aastal 1,4 miljonit tonni.
AS-is Kunda Nordic Tsement
töötab 187 inimest. Ettevõte kuulub 75% ulatuses Heidelberg Cement Groupile, kus töötab ligikaudu 45 450 inimest enam kui 40 eri
riigis ja 25% ulatuses kontsernile
CRH, kus töötab ligikaudu 89 000
inimest enam kui 31 eri riigis.
Juubelipäeva külaliste seas olid
president Arnold Rüütel, Sillamäe
linna volikogu ja linnavalitsuse
esindus, Kreeka tsemenditööstur
George A. Tsatsos, Eesti volitatud
insener Aadu Kana ja raamatu
„140. Kunda tsement“ autorid.
Klubi fuajees oli võimalik tutvuda näitusega „Eesti betoonehitis
2015“.
Juubelipäev lõppes piduliku
vastuvõtuga Tallinnas KUMUs,
kus toimus George A. Tsatsose
maalide kinkimise tseremoonia
Eesti Kunstimuuseumile.  

Linnapea Veski:
sadama laiendamine on linna soov
Meie Kodu

Kunda linnavalitsus ja Kunda
Nordic Tsement on valmis
laiendama Kunda kaubasadamat, siin võiks 3-5 aasta pärast
alustada tööd reisisadam. Kunda linn on jätkuvalt huvitatud
meresillast Kotkaga.

Kunda linnavalitsus on valmis esitama rahataotluse umbes
4 miljoni euro saamiseks, mis
võimaldaks linnal kaubasadama
kõrval asuva krundi asfalteerida,
et võimalikud investorid saaksid
sinna arendada kas täiendavaid
kaisid kaubalaevade või reisilaevade
vastuvõtuks, rääkis Kunda linnapea

Kaido Veski BNS-ile.
Reisisadama rajamise plaanidest
oli juttu ka 22, aprillil toimunud
tsemenditööstuse erastamise tähtpäevale pühendatud ringkäigul
tehases ja sadamas. Kunda Nordic
Tsemendi juhatuse esimees Meelis
Einstein nimetas Kunda reisisadamat
mugavaks alternatiivseks sadamaks.
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Kellukese tõhus kevad –
juubelist volbripäevani

MEREAASTA
Katri Vahesalu

Maakonna 2016. aasta fotokonkursi III koha töö objektide kategoorias Keidy Piirmets „Toolse linnuse varemed“.

Rannaretk pühendati
merekultuuri aastale
Meie Kodu

14. mail toimunud merekultuuri
aasta Kunda rannaretk heitis pilgu Kunda tööstuslinna ajaloole
ning andis võimaluse külastada Eesti ühte kaasaegsemat
jahisadamat. Purtse jahisadam
oli sellel päeval avatud kõigile
huvilistele. Samal päeval toimus
rannaretk ka Purtses.
Kunda on muutunud viimaste
kümnenditega üha kaunimaks, säilitades seejuures omanäolist tööstuspärandit. Rannaretk algas Kunda linna klubi juurest. Järgnes
teekond taastatud hüdroelektrijaama juurde ja sealt edasi Tsemendimuuseumisse. Muuseumis on ka
praegu väljas näitus „Kunda sadam
läbi aegade”.
Rannaretk viis ka Kukerpallimäe
vaateplatvormile ja sadamahoone
torni.
Retk lõppes klubis, kus räägiti
sõbralaadast ja tutvuti näitusega
„Sõbrakaubanduse jälgedes”.
Kogu teemapäeva teejuhiks Kundas oli ajaloolane Uno Trumm.

Kunda rannaretke koordineeris
Kunda Tsemendimuuseum.
Sisutihe teemapäev jätkus muuseumiöö üritustega. Ka üle-eestiline
muuseumiöö oli pühendatud merekultuuriaastale. Kõikide ettevõtmiste
üldine nimetus oli „Öös on laineid”.
Kunda muuseumiöö programmis
oli laste meistrituba, Rannarahva
muuseumi teadurite Külvi Kuuski
ja Maivi Kärgineni esitlus “Piirideta meri” ja kirjanduskohviku kava
„Meri, meri, meri...”.
Merekultuuri aasta rannaretk
on kogu Eesti rannikut ning saari
hõlmav programm, mis jõuab
igasse rannaalaga maakonda ning
suurematele ja valikuliselt ka väiksematele saartele. Rannaretkel
osalemine võimaldab kohtuda kohalike inimeste ning nendele oluliste
tegevustega, saada vahetut kontakti
elava merekultuuri pärandiga ning
rõhutada nende osa ja tähtsust meie
kultuuriloos. Igal külal ja piirkonnal
on oma rikkalik traditsioon, oskused
ja merega seotud eluviis, mille tähtsustamine on merekultuuriaasta üks
eesmärke.

EL sünnipäeva
tähistati kruiisiga
maailma meredel
Meie Kodu

9. mail tähistati ametlikult Euroopa Liidu sünnipäeva. Lääne-Virus toimuvad teemaüritused terve maikuu, nende eestvedajateks on viis maakonna
noortekeskust ja Europe Direct
Lääne-Virumaa teabekeskus.
Oma panuse andis ka Kunda
noortekeskus.
EL sünnipäeva programmi valmistasid ette Rakvere Sotsiaalabikeskuse Laste Päevakeskus, Roela
Noortekeskus, Sõmeru Noortekeskus ja Haljala gümnaasium ja
noortekeskus.
Kundas tähistati EL sünnipäeva
merekultuuriaastast inspireeritud
kruiisiga Euroopasse, üritused toimusid 9. kuni 13. maini.
Kruiisi esimese päeva teemaks
oli sadamalinn Kunda ja Soome
laht. Teisel päeval reisiti Läänemerele, saadi teada, millega tegeleb
Veeteede Amet. Peale selle tutvuti

meremärkidega, ohutusega merel
ja Läänemere tähtsusega Euroopas. Euroopa nädala kolmandal
päeval viis kruiis osalejad Atlandi
ookeanile, siis uuriti, kuidas ikkagi
laevad pudeli sisse saavad, ning
uudistati laevamodellismi saladusi.
Neljanda päeva teemaks oli kruiis
Vahemerel, teemapäev keskendus
mereturismile ning puhkamis- ja
reisimisvõimalustele.
Euroopa nädalale pühendatud
kruiis lõppes Mustal merel koos
dokumentaalfilmiga ja kaluri ameti
tutvustamisega.
Euroopa päeva tähistatakse alates 1986. aastast peaaegu kõikides
Euroopa Liidu riikides mitmete
ürituste ja pidustustega. Sel päeval
tutvustatakse inimestele Euroopa
Liitu ning propageeritakse Euroopa
integratsiooni.
Euroopa nädala üritusi toetasid
Lääne-Virumaa Europe Direct teabekeskus, Lääne-Viru Maavalitsus,
Riigikantselei ja Euroopa Liit.
            

17. märtsil tähistas Kellukese lasteaed oma 30. juubelit.
Pidu algas õpetajate Elle ja Katri
käsikellade mänguga. Kogu lasteaia
pere oli kogunenud saali. Kõikidel oma
rühma nimele vastavad kostüümid seljas, mille eest täname lapsevanemaid..
Kõik said esineda laulude, tantsude,
luuletuste ja isegi näidenditega. Lastelt
uuriti, mis nad lasteaia elust arvavad,
mõned küsimused ja vastused:
Miks meile meeldib lasteaed?
Siin saab joonistada, rääkida ja
mängida sõpradega, mängida nukkudega, autodega, suurte klotsidega.
Siin on nii palju mänguasju, lahedad,
toredad õpetajad ja sõbrad.
Miks on kasulik lasteaias käia?
Siin on õpetajad, kes õpetavad
lastele midagi, mida nad ise oskavad.
Siin saab teha palju asju, et koolis ei
oleks raske.
Miks on lõunauni kasulik?
Sest siis sa kasvad, saad puhata, oled
terve ja saad targemaks. Kui sa magad,
siis palju sa ei kasva, siis kasvad ainult
natukene. 3-aastane poiss arvas, et kui
ta ei maga, siis ei tule emme, vanaema
ja suur venna järele. Kui laps magab,
siis saab ka ühe kasuliku asja, nimelt
tervise.
Sünnipäevadelt ei puudu ka tort,
nii ka meil. Meeleolukas pidu lõppes
ühise tordisöömisega.
18. märtsil toimus kontsert-aktus kutsutud külalistele.
Pidu algas jällegi õpetajate Elle ja
Katri käsikellade mänguga. Esinemist
jätkasid Muumide rühma lapsed, nad
esitasid neli laulu: Kellukese lasteaia
laul, Muumimaa, Kellalaul ja Sünnipäeva laul. Direktor Tatjana, õppealajuhataja Kaia ja liikumisõpetaja Elle
tutvustasid külalistele huvitavaid fakte
lasteaiast ja endiste aegade meenutusi.

Vahest oleme kõik triibulised – suured ja väikesed.

Direktor tänas endiseid ja praeguseid
töötajaid ning lasteaia sõpru ja toetajaid. Täname kõiki külalisi toredate ja
vajalike kingituste eest.
30. märtsil käis lasteaias külas
sõpruslaeva Tasuja meeskond.
Muumide ja Siilide rühma lapsed
esitasid mitmeid laule, tantsisid piraadi
tantsu, mängisid meremängu. Ühiselt
tantsiti traditsioonilisi tantse - olkapää
ja sutsi-satsi. Edasi suundusid sõbrad
rühmadesse, kus õpetajad olid ettevalmistanud erinevaid vahvaid tegemisi.
Muumides vesteldi meremeeste tööst,
lapsed küsisid erinevaid mereteemalisi
küsimusi, hiljem paluti meremeestel
joonistada Muumimaa ning lapsed
joonistasid hoopis oma nägemise järgi
Tasuja laeva. Mõmmides joonistati paberile mereteemaline pilt, Sipsikutes olid
lapsed ette valmistanud suure merepildi,
kleepinud peale kalad ja palusid meremehel joonistada merele ka laev. Siilides
volditi laevukesi ja mütsi. Krõllides mängiti meremängu, loendati lapsed kokku,
nimetati laeva erinevaid kohti. Muumide

Foto Katri Vahesalu

rühm kinkis tänutäheks taaskasutusmaterjalist meisterdatud paadi, kuhu sisse
olid pandud laste head soovid. Siilide
rühm kinkis meisterdatud laeva, kus
olid peal kaks mehikest. Täname Tasuja
meeskonda kingituse eest ja meeldiva
külaskäigu eest.
28. aprillil tähistasime lasteaias
volbripäeva.
Nõiad kogunesid õuealale, ühiselt
tuletati meelde nõiasõnad ning nende
saatel võluti kohale ka Väike Nõid.
Valmis pandi lennumasinad, võeti
kaasa müratekitavad vahendid ning
ühine rongkäik võis alata. Alustasime liikumist lasteaia õuealalt mööda
Koidu tänavat, edasi kulges rongkäik
mööda Mäe tänavat ning lasteaia kõrval asuvast trepist suunduti alla tagasi
lasteaeda. Lasteaia hoovis katsetati
oma lennumasinat ning sõideti luuaga
mäest alla. Ühiselt tantsiti vahvaid
nõiatantse, joodi sooja ja maitsvat teed
ning maiustati barankadega. Täname
vanemaid vahvate kostüümide ja luudade meisterdamise eest!

Veel kord aiamaadest
Kunda linnavalitsus

Linnavalitsus on otsustanud aiapidamise Kunda linnas kontrolli
alla saada. Esimeseks sammuks
on plaanis korrastada Selja tee ja
staadioni vahele jääv suurem maaala. Aastate jooksul on enamik seal
tegutsenud aiapidajaid loobunud
üldse või üle kolinud mujale. Sellel
alal oli juba varasemast keelatud
kuuride ja kasvuhoonete ehitamine, lubatud olid vaid kuni meetri
kõrgused nn kurgikaared. Seoses
sellega ilmus 2015. aasta kevadel

linnalehes soovitus nendele, kes
tahavad aiapidamist jätkata, leida endale uus aiamaalapp, kas
hooldekodu taha või Rakvere mnt
äärde. Kahjuks ei ole veel kõik
Selja tee ja staadioni vahelisel alal
tegutsevad aiapidajad oma maalappidest loobunud.
Aiamaadega seonduvat arutati
linnavalitsuse 15. aprilli 2016 istungil.
Linnavalitsuse liikmete seisukoht on
jätkuvalt, et eelnimetatud alal mitte
lubada maade harimist ja muid aiasaaduste kasvatamisega seotud tegevusi.
Selja tee ja staadioni vaheline maa-ala

tasandatakse ja planeeritakse siledaks.
Nimetatud töid planeeritakse teostada järk-järgult, töödega plaanitakse
alustada juba käesoleva 2016. aasta
suve lõpul, sügisel. Aiapidamise jätkamiseks on linna elanikel võimalus
leida endale uus maalapp Kalmistu tee
äärde hooldekodu kõrvale või Rakvere
mnt äärsele aiamaade alale.
Kalmistu tee äärsete aiamaalappide
kasutajad peavad samas jälgima, et
peenrad jääksid vähemalt 5m kaugusele Kalmistu tee servast. Teemaale
on keelatud ladustada rohe- ja muid
aiajäätmeid.

LINNAVALITSUS
Algus lk 1

Otsustati esitada volikogule kohamaksude osas järgnev ettepanek:
1) kohamaksu tõusu osas kehtestada võrdne määr nii lasteaiale kui
muusikakoolile, s.o 20 eurot;
2) kui Kunda linna lasteaias „Kelluke“ käib ühest perest korraga lasteaias
kolm ja enam last, siis vabastatakse pere
lapsevanema avalduse ning linnavalitsuse otsuse alusel alates kolmandast
lapsest kohamaksust. Sama võimalus
luuakse ka Kunda linna muusikakoolis
õppivate laste suhtes. Kindlasti peab
lapse vanemate ja laste elukoht olema
registrijärgselt Kunda linn.
Otsustati uus Toolse laagrikompleksi enampakkumine.
Linnavalitsuse 28. aprilli istungi
kokkuvõtted:
Määrati puudega laste hooldajale

hooldajatoetus.
Vastavalt maareformi seadusest
tulenevate nõuete alustele määrati
maaüksustega seotud toimingud.
Korraldusega fikseeritakse pindala,
sihtotstarve ja nimetus, sihtotstarve
sõltumata teest transpordimaa ja
pindalaline ulatus vastavalt plaanidele.
Nõustuti sellega, et KÜ Kalda 14
saab pelletikatelt kasutada küttevälisel
perioodil: (mai-september) tingimusel,
et vajalikud nõuded on täidetud ja arvamuse avaldamised/kooskõlastused
on saadud Päästeametilt ja soojatootjalt Adven Eesti AS-lt.
Võeti vastu otsus kahjunõude rahuldamata jätmise kohta. Esitatud fotodest
ei nähtu, et liiklusõnnetus toimus just
Kunda linnas ja just sellel linna teel,
Konsumi poe juures, samuti ei ole tuvastatavad väidetavad vigastused autol.

Autoremondi kulutuste hüvitamise
aluseks peavad olema politsei poolt
koostatud akt liiklusõnnetuse kohta
(paikvaatlusprotokoll) ning korrektsed
asukohta ja vigastusi tuvastavad fotod.
Anti vastavad volitused linna sotsiaaltöö spetsialisti ja lastekaitse spetsialisti
ametikohustuste täitmiseks ning järgnevateks toiminguteks Kunda linnas.
Otsustati väljastada ehitusluba Kunda
sadama ettevõtlusala rajamiseks. Ehitusluba väljastatakse tingimuslikult eeldusel,
et enne vajalike tööde alustamist kooskõlastatakse lõplik ehitusprojekt ning
lahendatakse arendatavale alale jäävate
kinnistuste omandisuhted.
Kuulutati välja lihthange rannamaja
rendile andmiseks suveperioodil ajavahemikus 15.06.2016 - 20.08.2016. Renditingimused täpsustatakse hiljem ja märgitakse konkreetselt hanketingimustesse.
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Venekeelsed õpilased on
Rakvere Ametikoolis edukad
Piret Torm-Mirontšik

Rakvere Ametikoolis õpib erinevatel
erialadel aasta-aastalt aina rohkem
venekeelsetest peredest pärit õpilasi.
Vestlesime kümmekonna õpilase ja
nende õpetajatega ning uurisime,
kuidas nad koolis hakkama saavad
ja kas on oma valikuga rahul. Kõige
populaarsemad on hetkel muukeelsete õpilaste hulgas autotehniku
ning keevitaja eriala. Noorte käekäiku uurides selgus põnev tõsiasi
- kutseõpetajate ja grupijuhendajate hinnangul on venekeelsetest
peredest pärit õpilased tihti palju
motiveeritumad ja püüdlikumad kui
nende eestikeelsed kursusekaaslased. Neil on väga harva õppevõlgu
ja need siis ka üldiselt haiguse tõttu.
Tihti saavad muukeelsed noored
heade õpitulemuste eest stipendiumi ning lisaks koolile on neil jaksu
pühenduda ka mitmesugustele
hobidele ja spordile.
Koolis õpib nii eesti kui ka vene
kooli lõpetanud muukeelseid noori.
Vestlustel osalenud noored on kõik
kindlad, et eestikeelse kooli lõpetanutel
on palju kergem. Üldainetega probleeme pole, peavalu valmistavad ainult erialased terminid. Vene koolidest tulnud
õpilased vajavad rohkem tuge, eriti just
kirjalike töödega. Kuid kursusekaaslaste ja õpetajate abiga saadakse hakkama.
Noored kinnitavad, et nii õpetajad kui
ka kursusekaaslased on abivalmid, kes
oskab, tõlgib vene keelde, kes ei oska,
seletab teiste sõnadega või kasutab
kehakeelt. Täiesti arusaamatuks pole
midagi jäänud.
Kõige raskem on muukeelsete õpilaste hinnangul sisseelamise periood.
Siis ei tunta veel klassikaaslasi, ei teata,
kelle poole abi saamiseks pöörduda.
Kõik kinnitavad ühest suust, et sel
perioodil stressi on, aga see läheb
ruttu mööda. Hea, kui kursusel on

Laste fantaasial pole piire.

Joonistusvõistlus
„Eesti - mereriik“
Teate edastas Eve Randver

Rakvere ametikoolis õpib ligikaudu 750 õpilast erinevatest Eesti maakondadest.
Foto Mario Mikvere

mõni endine klassivend, siis saadakse
koostöös ja ühiselt arutledes lihtsamalt hakkama. Esimese kursuse lõpus
kinnitavad juba kõik, et erialane sõnavara on selge ja mured möödas. Seega
tuleb algus lihtsalt üle elada! Õpilased
rõhutavad, et väga tähtis on sellise
valiku juures muidugi pere toetus. Üht
noormeest julgustas eestikeelse kooli
kasuks valikut tegema vanem õde, kes
on Rakvere Ametikooli vilistlane ning
kes peale kooli lõpetamist edukalt
kohe ka tööle sai. Noorte perekonnad
ja sõbrad on valikut kiitnud ning toonitanud, et kindlasti annab riigikeele
oskus palju võimalusi juurde. Lisaks
leiavad õpilased, et tihti on vene keele
oskus ettevõttepraktikal isegi kasuks
tulnud, näiteks on nad saanud abiks
olla venekeelsete klientide teenindamisel autoteenindustes.
Tublimad muukeelsed õpilased on
osalenud ka õpirändel- sooritanud
oma praktika Euroopa ettevõtetes
ning jäänud väga rahule. Õpilased

kinnitavad, et hea koht eesti keele
praktiseerimiseks on õpilaskodu. Seal
suheldakse vabamas õhkkonnas kui
õppetööl. Õpilaskodus elamine aitab
palju, kinnitavad kõik.
Õpilased ütlevad, et tunnevad ennast eesti keeles kutseharidust omandades konkurentsivõimelisematena,
et neil on võimalik riigikeele oskamise
tulemusena valida oluliselt rohkem
töökohti üle terve Eesti, ning julgustavad ka teisi sama varianti kaaluma.
Rakvere Ametikooli poolt on muukeelsete õpilaste toetamiseks alates
järgmisest õppeaastast sisse viidud
eesti keel valikainena, mis aitab õpilasel sisse elada ja erialaste väljenditega
hakkama saada. Lisaks on mõne muukeelse õpilase puhul rakendatud ka
individuaalset õppegraafikut. Koolis
toimetavad juba sellest õppeaastast
täiskohaga grupijuhendajad, kes on
õpilaste abistamiseks kogu aeg kättesaadavad. Seega on õpilaste toetamisele palju mõeldud.

Maavanem võõrustas parimaid õpilasi
Maavalitsuse teade

21. aprillil tunnustas Lääne-Viru
maavanem Marko Torm maakonna koolide parimad lõpetajad.
Rakvere rahvamajja pidulikule
vastuvõtule oli kutsutud 19 abiturienti, neli kutsekoolide ja kümme
kõrgkoolide parimat õppurit. Nende seas oli ka Marjorete Orumaa

Kunda ühisgümnaasiumist.
Kutsutud abiturientidest on enamik
edukalt osalenud maakondlikel või riiklikel aineolümpiaadidel ja on hõbe- või
kuldmedali kandidaadid. Neile nootele
on lisaks edukatele õpingutele omane
ka aktiivne ja tulemuslik tegelemine
spordi või muu hobiga.
„Olen kindel, et minuga nõustuvad kümned tuhanded inimesed, kui

ütlen, et Lääne-Virumaa on parim
koht elamiseks. Looduslik keskkond,
kultuur-sport, head ühendused ja mitmekülgne majandus. Sama tähtis on
aga ka haridusvaldkonna hea käekäik.
Motiveeritud õpetajad, renoveeritud
koolid ja paindlikud, ajaga kaasas
käivad õppekavad. See tagabki meile
haritud, uuendusmeelse ja elust huvituva järelkasvu,“ sõnas Torm.

Kevadised kalade püügipiirangud
Allikas: Keskkonnaministeerium

Vältimaks seadusega pahuksisse
minekut, tasub enne kalale minekut
kindlasti keelud ja piirangud meelde tuletada. Lisaks kalapüügieeskirjale ja seadusele tuleks üle vaadata ka ajutised püügikitsendused.
Kevadel on paljudel kalaliikidel kudeaeg ja selleks, et lasta neil rahulikult
sigida, on kehtestatud püügikeelud.
Nendest kinnipidamine on väga
oluline, sest ainult nii saame püügi- ja
söögirõõmu nautida ka tulevikus.
Iga kalastaja peab mõtlema eelkõige sellele, kuidas oma tegevusega
kalavarusid mitte ohtu seada. Järgida
tuleb püügipiiranguid, sest need on
kehtestatud kindlal põhjusel ja kalateadlaste ettepanekutele tuginedes.
Nende vastu eksimisel ning seaduse

Foto kooli arhiivist

rikkumisel on tagajärjeks trahv, lisaks
võib juhtuda, et hüvitada tuleb ka
keskkonnale tekitatud kahju.
Kohapüügikeeld Peipsi, Lämmi- ja
Pihkva järves kestab 5. maist 10. juunini, meres 15. maist 15. juulini, Võrtsjärves 15. maist 15. juunini ning teistes
siseveekogudes 15. aprillist 15. juunini.
Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järves on
keelatud püüda rääbist 21. augustist
20. juunini. Teistes siseveekogudes on
keelatud püüda rääbist jäävabas vees
1. maist 1. juulini ja 10. novembrist
30. detsembrini.
Vimba ei või 10. maist 20. juunini
püüda Kunda, Selja, Loobu, Valgejõe,
Jägala, Pirita, Vääna, Keila, Vasalemma, Vihterpalu, Kasari (koos lisajõgedega), Paadremaa, Audru, Pärnu,
Sauga ja Reiu jõest.

Latikat ei või 5. maist 10. juunini püüda Peipsi, Lämmi- ja Pihkva
järvest (välja arvatud püük lihtkäsiõngega) ning 1. maist 20. juunini
teistes siseveekogudes, välja arvatud
Võrtsjärves ning püügil lihtkäsiõnge,
käsiõnge ja põhjaõngega. Võrtsjärves
puudub latikapüügi piirang.
Lesta ei tohi Soome lahel püüda 15.
veebruarist 31. maini.
Linaskipüük on keelatud Peipsi,
Lämmi ja Pihkva järves 20. juunist
20. juulini (v.a lihtkäsiõng). Teistes
siseveekogudes 20. juunist 20. juulini
v.a püük lihtkäsiõnge, käsiõnge ja
põhjaõngega.
Jõesilmu ei tohi jõgedest püüda
1. märtsist 30. juunini.
Kõikides veekogudes on keelatud
püüda tuurlasi, harjust, tõugjat ja säga.

Seoses käesoleva aasta kuulutamisega merekultuuriaastaks korraldas
Kunda ühisgümnaasium joonistusvõistluse „Eesti – mereriik“. Osa
võttis 12 kooli ja huvitavad ning
omanäolised mereteemalised kunstitööd kaunistasid terve aprillikuu
Kunda kooli seinu.
Kuigi kõik tööd olid ilusad ja
huvitavad, tõsteti esile järgmisi noori
kunstnikke:
Ainar Rehemaa, Vajangu põhikool 3. klass
Madli-Mai Konsa, Võsu Kool
3. klass
Samantha Kadõmov, Kunda

ühisgümnaasium 2. klass
Janette Adonov, Laekvere põhikool 2. klass
Elisabeth Sepp, Tamsalu gümnaasium 6. klass
Anti Lehis, Võsu kool 6. klass
Marili Liivamaa, Väike-Maarja
gümnaasium 6. klass
Sten Kongi, Vaeküla kool 4. klass
Annika Oiso, Võsu kool 9. klass
Geiddo Kägu, Simuna kool 8. klass
Kristel Kortin, Väike –Maarja
gümnaasium 8. klass
Marit Nõmme, Võsu kool 7. klass
Õpilaste lemmikuks sai Kristel
Kortini töö „Koduigatsus“
Aitäh kõikidele joonistajatele ja
nende juhendajatele!

Tänavakaubandusest
Kunda linnas
Tiit Jõgi, Kunda Linnavalitsuse
järelevalveametnik

Tänavakaubandust reguleerib
kaubandustegevuse seadus ning
nimetatud seaduse alusel võttis
Kunda linnavolikogu vastu määruse ,,Tänavakaubanduse ning
avalikul üritusel kauba või teenuse
müügi kord ja võeti vastu määrus
,,Müügipileti hinna kehtestamine’’.
Nimetatud määrused hakkasid
kehtima 01.05.2016 ning nendega
saab tutvuda Riigi Teatajas või
Kunda linna kodulehel Tänavakaubandus rubriigis: http://www.
kunda.ee/et/tanavakaubandus.
Tooksin välja olulisemad muudatused:
Määruses müügipileti hinna kehtestamine on kaasajastatud hinnad.
Eelmise määruse redaktsiooni järgi
oli võimalik muretseda nädalapilet ja
kuupilet, kuid uue määruse kohaselt
saab muretseda ka päevapileti, mis
olenemata kaubagrupist maksab 3
eurot. Võimalik on muretseda nädalapilet maksumusega 12 eurot ning
kuupilet maksumusega 25 eurot.
Määrus sätestab, et pensionär,
kes rahvastikuregistri andmetel on
Kunda linna elanik, vabastatakse
oma aiasaaduste ning enda korjatud
metsasaaduste müümisel müügipileti
kohustusest. Samuti vabastatakse
müügipileti kohustusest Kunda linna
registreeritud õpilasfirmad. Avaliku
ürituse müügipileti hindadega saate
tutvuda määruses § 4.
Lisaks sularahale on nüüd võimalik müügipileti eest tasuda ülekandega Kunda linnavalitsuse arvelduskontole EE252200221011939622
(Swedbank AS). Lisaks paberkandjal
olevale müügipiletile on võimalik
taotleda ka elektroonilist müügipiletit. Müügipileti taotlus tuleb saata
Kunda linnavalitsuse elektronposti

aadressile: linnavalitsus@kunda.
ee , tasudes eelnevalt linnavalitsuse
arvelduskontole müügipileti hinna.
Taotluses tuleb välja tuua oma e-posti aadress. Elektrooniline müügipilet
väljastatakse kolme tööpäeva jooksul.
Tänavakaubanduse ning avalikul
üritusel kauba või teenuse müügi korda on sisse toodud säte, et Kunda linnas on seente, marjade, teiste aia- ja
metsasaaduste ning muude esemete
kokkuost transpordivahendiga lubatud ainult Kunda linnavalitsuse loal.
Kunda linnas on tänavakaubandus lubatud Kunda linnavalitsusega
kooskõlastatud asukohas ning üldjuhul lubatakse kaubelda Konsum
kaupluse juures platsil (Pioneeri tn),
kuid erandjuhtudel võib linnavalitsus
lubada ka mujal kauplemist (linna
üritused, laadad).
Kaubandustegevuse seadus sätestab tänavakaubanduse müügi piirangud (vaata KaubTS § 19) ja avaliku
ürituse müügi piirangud (KaubTS
§ 20 lg 4). Seaduse rikkumine võib
kaasa tuua füüsilisele isikule rahatrahvi kuni 1200 eurot ning juriidilisele
isikule rahatrahvi kuni 3200 eurot.
Tänavakaubanduse korras ei tohi
müüa salvestusega ning salvestuseta
audio- ja videosalvestuseks mõeldud
vahendeid, arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal,
kasutatud tööstuskaupu ning loomi
loomakaitseseaduse tähenduses,
alkoholi, tubakatooteid, ravimeid
jm eriseadustega keelatud kaupa. Tänavakaubanduse korras võib istikuid
müüa selle kaubagrupi jaoks eraldi
piiratud müügikohas.
Ilma müügipiletita kauplemise
eest võib füüsilist isikut karistada
rahatrahviga kuni 200 eurot ning
juriidilist isikut rahatrahviga kuni
640 eurot. Seega oluliselt odavam on
muretseda müügipilet.
Meeldivat kauplemist!
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Kaitsevägi peab kevadtormi

TEATED
Kaitseväe teade

Kuni 20. maini toimub igakevadine suurõppus Kevadtorm, millel osaleb ka Eesti
õhuvägi koos liitlastega.
Seetõttu on õhus märgata
meie ja meie liitlaste lahingulennukeid.
Osa harjutusi sooritatakse kaitseväe keskpolügooni
kohal, kus kasutatakse ka lahingmoona. Õhuruumis, mis
ulatub Aegviidust Kiviõlini
ning Tamsalust mereni, näeb
aeg-ajalt madallende. Vältimaks korduvaid ülelende,
püüab õhuvägi hajutada madallendude lennumarsruute.
Madallennud toimuvad ohutus
kõrguses, mitte madalamal kui
152 meetrit (500 jalga) ja eelistatavalt asustatud punktidest
eemal. Madallennu harjutused
on kooskõlas Eesti seadustega ning neid sooritatakse
kokkuleppel Lennuameti ja

Kunda lähistel paukusid kuulsad raketikompleksid Mistral.

Lennuliiklusteeninduse ASga. Keskpolügooni kohal ja
ümbruses lendavad peamiselt
Poola õhuväe hävitaja-pommitajad Su-22.
5. mail korraldati Rutjal

raketikompleksi Mistral laskmisi. Ajateenijad ja Kõrgema
Sõjaväekooli kadetid tegid 10
lasku, mis ka tabasid märke.
Üks lask jäi teostamata, kuna
meie kaitseväelasi vedas alt

Foto Hans-Toomas Saarest

Mistrali jahutussüsteem. Üks
Mistral rakett maksab ligi 120
tuhat eurot. Rutja laskmistel
viibis Eesti presidendi poeg
reservohvitser Kristjan Luukas Ilves.

SPORT
Kunda tervisekeskus teatab
Arsti vastuvõtt:
E. 14:00 – 18:00 dr. Maisurjan
T. 10:00 – 14:00 dr. Maisurjan
K. 09:00- 13:00 dr.Silla
N. 15:00-19:00 dr. Bondar
R. 09:00- 13:00 dr. Silla
E – R on konsultatsiooni tund kell 09:00 kuni 10:00.
Tel. 3221003 (dr. Maisurjan)
NB! Vastuvõtule saate registreeruda, kui helistate
tööpäevadel hommikuse infotunni ajal kella
üheksast kümneni. Teistel aegadel pole alati
võimalik teie kõnedele vastata. Te võite jätta meile
teate automaatvastajale, kõiki teateid kuulatakse.
Tel. 3221003
Skype: kunda2.vtk
E-mail: kunda.vtk@gmail.com
Pereõe vastuvõtt:
E. 13:00-18:00, T. 10:00-14:00, K. 09:00-14:00,
N. 13:00-19:00, R: 09:00- 14:00.
Väljaspool tööaega erakorralise haigusseisundi puhul
pöörduda tel. 112.
Head meditsiinilist nõu saab perearsti
nõuandetelefonilt 1220.

Ilus päev rannas
Meie Kodu

7. mail toimus Kunda rannas
TEEME ÄRA talgupäev.
Aprillikuu jooksul tehti ettevalmistusi talgupäeva õnnestumiseks. Töid aitasid korraldada
OÜ Ojassaar ja AS Kunda
Nordic Tsement. Tasandatud
on pinnast jõe suudmealal. Remonditud on randa viiva jalgtee
truup ja tasandatud ranna parkla ning sissesõit laadaplatsile.
Hooldatud on mänguväljakute
liivapinnas.
Talgulised silusid liivaala ja
koristasid randa, kokku korjati
praht ja kivid. Tublit tööd tegi
värvijate brigaad. Linnapea
eestvedamisel valmis veeo-

hutuse stend, kuhu paigaldati
päästerõngas ja infotahvel.
Ärge siis unustage: päästerõnga
kasutamine õigel ajal võib päästa kellegi elu. Osalejate seas oli
aktiivseid linnakodanikke, esindatud oli linnavalitsus ja klubi,
nii mõnelgi oli kaasas pisipere.
Üllatajaks oli Kunda Metodisti
Kirik, kes osales talgutel suure
noortegrupiga. Päikseline soe
ilm rõõmustas nii suuri kui väikseid osalejaid. Päev lõppes ühise talgusupi söömisega. SUUR
TÄNU kõigile, kes leidsid aega
ja tahtmist osaleda.
Suur tänu ka linna majanduskeskusele, kes hoiab ranna
heakorral silma peal.

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

Soomest toodi hõbedat ja pronksi
Marko Levtšenko

Spordiklubi Team Yong
osales 16. aprillil Eesti
Taekwondo Liidu meeskonna koosseisus Soomes
Nurmijärvis rahvusvahelisel
Taekwondo turniiril.
See oli spordiklubi Team
Yong esimene turniir Soomes.
Kindlasti plaanime järgmisel
hooajal osa võtta juba mitmest
turniirist ja laagrist Soomes.
Turniiril olid esindatud Soome,
Eesti, Rootsi, Islandi ja Iisraeli
sportlased. Võistluse tase oli
väga kõrge ja osalejate arv peaaegu pool tuhat. Kundast pärit
tiimi kuulusid: Artur Ukolkin,
Erik Šumilov, Jana Šumilova,
Anete-Alice Orumaa ja Daniil Rogožkin koos treener
Marko Levtšenkoga. Koju
Kundasse tõime 4 matšivõitu,
millega meie sportlased said 4
pronksmedalit ja ühe hõbemedali. Kunda sportlased näitasid

Rünnakul on Erik Šumilov.

head ettevalmistust ja taktikat.
Spordiklubi Team Yong jätkab
treeninguid ka suvel, vähendatud koormusega 2-3 korda
nädalas, sellele lisanduvad

Kunda Muusikakoolis
tulevad sisseastumiskatsed
Kunda Muusikakool ootab muusikahuvilisi lapsi
sisseastumiskatsetele esmaspäeval, 30. mail
kell 17.00 ja teisipäeval, 31. mail kell 17.00.
Soovi korral võib katsed sooritada ka eelnevalt
kokkulepitud kuupäeval. Sisseastumiseks esitab
lapsevanem kooli blanketil avalduse ja
lapse sünnitunnistuse.
2016/2017. õppeaastal saab Kunda
Muusikakoolis õppida löökpille, akordioni,
mandoliini, viiulit, puhkpille: klarnetit, saksofoni,
trompetit, flööti, plokkflööti; klaverit, kitarri ja
kooriklassis. Väiksemaid soovijaid võetakse
vastu ka pilliõppega eelkooli ning vanemaid
(kuni 26-aastasi) kooli võimaluse korral
vabaõppesse.
Vastuvõtukatsetel laulab õpilaskandidaat ühe
ettevalmistatud laulu vabal valikul ja sooritab lihtsa
musikaalsuse ja rütmitunde katse.
Lisainfo ka muusikakooli kodulehel
http://muusikakool.kunda.ee ja muusikakooli
telefonil 3221270 või 3220032.

Foto klubi arhiivist

laagrid. Hoiame taset ja vormi, et septembris, uue hooaja
alguses, võistlusmatile astuda.
Soome turniiri tublid olid:
Jana Šumilova 2. koht

Anete-Alice Orumaa 3.
koht
Erik Šumilov 3. koht
Artur Ukolkin 3. koht
Daniil Rogožkin 3. koht.

26. KUNDA LINNA JOOKS
26. Kunda linna jooks toimub laupäeval 28.
mail 2016. a Kunda linnas Kunda linna päevade
raames. Osa võtma on oodatud kõik suured ning
väikesed jooksu- ja kepikõnnisõbrad.
Start ja finiš Kunda staadionil.
Registreerimine toimub võistluspäeval 28. mai
2016. a stardipaigas:
*Lastejooksudele kell 10.15-10.55
Lastejooksud (-4a-100m, 5-6a-200m,
7-9a-400m, 9-10a-500m, 11-12a-600m)
toimuvad staadionil.
*Kepikõnnile/käimisele kell 10.45-11.25
*Põhijooksule 10.45-11.55
Põhijooksu (8.8 km) ja kepikõnni/käimise rada
(8.8 km) kulgeb asfaltkattega ja metsateedel
ning on tähistatud, start on staadioni peavärava
juures. Rada suundub läbi linna
kaldapealsele, kulgeb paralleelselt merega
mööda kaunist Kronkskalda pealset, suundub
metsa Toolse tee poole, möödub liivakarjäärist
ning taas läbi metsa- ja loodusrada pidi
staadionile finišisse.
Kunda linna jooksu korraldab Kunda
Spordikeskus, Kunda linn koostöös kohalike
spordiklubidega.
Peasponsor on AS Kunda Nordic Tsement.

