Nr 7/363
August
2016
Tasuta
KUNDA LINNA KUULEHT

TEATED

TEATED

Linnaorkester
tegi oma esimese
kontsertreisi
Meie Kodu

Lili Lillepea

5. - 7. augustil 2016 toimusid Hiiumaal X puhkpillipäevad, millest
võttis osa ka Kunda Linnaorkester
(KLO).
Lisaks meie orkestrile osalesid
veel Põlvamaa Noorte Orkester,
Väägvere Pasunakoor, Põltsamaa
linna orkester, Väike-Maarja Pasunakoor, Tallinna Tuletõrjeühingu
PPO, Kadrina Pasunakoor, Paide
Linnaorkester, Uhtna Pasunakoor,
Sigulda Muusikakooli Vilistlasorkester, Tabasalu Muusikakooli PPO,
Kekava Muusikakooli PPO, Lihula
Muusikakooli ja Kunstikooli PPO,
Emmaste PPO ning Orkester „Türi”.
KLO esines ühiskontserdil Käinas
ja Kärglas. Peale selle olid veel KLO
kontserdid Vetsi Tallis, Kärdla keskväljakul ja Sõru paadikuuris.

Foto Kunda linnavalitsus

Ametis on uus
nõunikteabespetsialist
Meie Kodu

8. augustist töötab Kunda linnavalitsuses uus nõunik-teabespetsialist Lili Lillepea.
Tema ülesandeks on korraldada
info liikumist läbi erinevate kanalite,
eelkõige linna ajalehes ja linna veebilehes. Teiseks põhivaldkonnaks on
riigihanke menetlused. Tööülesannete täitmisel on suureks toeks varasem
töökogemus juristina ja viimane
töökoht Päästeameti kommunikatsioonijuhina. Oma hariduse on Lili
saanud õigusteaduses.
Tööst vabal ajal tegeleb Lili ennekõike oma perega, aga loeb ka
raamatuid ja harrastab tervisesporti.

Avaliku suulise
ennampakkumise
teade
Kunda linnavalitsus kuulutas 06.
juuli 2016 korraldusega nr 82 välja
avaliku suulise enampakkumise
Vihula vallas Toolse külas asuva
Kunda linnale kuuluva Laagri
kinnistu, kinnistusregistriosa
number 3712231, pindalaga 18221
m², sihtotstarbega ühiskondlike
ehitiste maa, katastritunnusega 88703:003:0146 võõrandamiseks. Enampakkumine viiakse
läbi vastavalt Kunda linnavolikogu
09. jaanuari 2007 määrusele nr
2 „Kunda linnavara kasutamise
kord”.
Kunda linnavara võõrandamiseks
korraldatav avalik suuline enampakkumine toimub 24.08.2016 kell 11.00
Kunda linnavalitsuses linnavolikogu
saalis aadressil Kasemäe 19, 44107
Kunda linn.
Avaliku suulise enampakkumise
alghind on 50 000 (viiskümmend
tuhat) eurot ja enampakkumisel
osalemise tagatisraha suuruseks on
10% avaliku suulise enampakkumise
alghinnast ehk 5000 (viis tuhat) eurot.
Avaliku suulise enampakkumise
täpsemate tingimustega on võimalik
tutvuda tööpäeviti Kunda linnavalitsuses aadressil Kasemäe 19, Kunda ja
Kunda linna veebilehel www.kunda.
ee. Lisainfo telefonil 325 5964 või
325 5960.

Kunda linna tunnuslause võiks olla „Tere tulemast!“. Nii ütleme meie külalistele ja koostööpartneritele,
sõbralaada osalejatele ja külalisesinejatele. Tere tulemast laevadele ja ettevõtjatele laiast maailmast. Linn
tervitab uusi tehaseid ja meiega ühineda soovivaid naabreid. Tere tulemast kooliperele uue õppeaasta alguses! Teretulnud on Kundas kõik huvitavad algatused.
Foto Reti Kokk

Kunda saab ainulaadse
biometaani tootmise
www.estoniancell.ee

Kohalikule kapitalile kuuluv
GreenGas Energy ja haavapuitmassi tehas Estonian Cell allkirjastasid lepingu, mille alusel
rajatakse Kundasse Baltimaade
esimene biometaani tootmisüksus. Investeeringu väärtus on
ligi 3,5 miljonit eurot.
GreenGas Energy planeerib
ühes aastas toota 6-7 miljonit
kuupmeetrit biometaani, mis on
võrreldav Narva, Tartu ja Pärnu
liinibusside aastase kütusekogusega.
„GreenGas Energy OÜ finantseerimisel alustatakse tootmisüksuse ehitust sel aastal ja toodang
jõuab gaasivõrku 2017. aastal,“
ütles GreenGas Energy juhatuse
liige Marko Tiiman, kelle sõnul on

planeeritud aastane tootmiskogus
märkimisväärne ka Euroopa Liidu
tasandil. Tiimani sõnul aitab investeering täita Eesti taastuvenergia
kasutuselevõtu eesmärke transpordisektoris.
Biometaani toodetakse Estonian
Celli biogaasist, mida on ettevõte
tänavu viie kuuga tootnud juba
üle 3 miljoni kuupmeetri. „Seni
oleme toodetud biogaasi ära kasutanud oma tootmisprotsessis, mille
seisakute ajal oleme osa inertsist
tekkivat väärtuslikku biogaasi n-ö
taevasse põletanud. Biometaani
tootmisüksus võimaldab tekkiva
biogaasi täielikult ära kasutada,“
selgitas Estonian Celli juhatuse liige
Siiri Lahe.
Biometaan on puhtaim taastuv
looduslik kütus, mille kasutamine
transpordivahendites vähendab

märkimisväärselt keskkonna saastamist.
GreenGas Energy on 2015.
aastal loodud biokütuste tootmisettevõte, mida arendavad koostöös
GLIMSTEDT Energia OÜ ja
GreenGas OÜ.
Kundas asuv Estonian Celli
haavapuitmassitehas alustas tootmist 2006. aastal. Ettevõte toodab
haava puitmassi, mis eksporditakse
Euroopa ja Aasia riikidesse. Estonian Celli 2015. aasta käive oli 78
miljonit eurot.
Estonian Cell käivitas biogaasi
tootmise 2014. aastal ja on suurim
biogaasi tootja Eestis. Biogaasi
toodetakse tehase tootmisprotsessis tekkivast reoveest ning
biogaas võimaldab vähendada
energiakulusid.

Tsemenditehas
sai KIK-ilt toetust
www.kik.ee

AS Kunda Nordic Tsement
sai keskkonnainvesteeringute
keskuselt (KIK) kahe projekti
toetuseks kokku 1351407 eurot.
Esimene, suurema keskkonnamõjuga projekt tähendab energia
efektiivsuse suurendamise ja
väävliheitmete vähendamise süsteemide loomist. Projekt läheb
tehasele maksma rohkem kui kaks

miljonit eurot, KIKist saadi selleks toetust 45% ulatuses. Praegu
kasutatakse tehases küttekolde
kütmiseks ahjukütust, uue süsteemi abil saaks selleks kasutada
ahjude jääksoojust, mis seni läheb
lihtsalt õhku.
Väiksem projekt, mille maksumus on 840 850 eurot, sai KIKilt
toetust 50% ulatuses. Projekti raames kujundatakse ümber tsemenditehase tootmisliin. Selle eesmärk on

jäätmete hulga vähendamine ning
tehas ise saaks ka majanduslikku
kasu, näiteks kokkuhoidu jäätmete
ladestamise pealt.
Mõlemad projektid on olnud
plaanis juba mitu aastat, kuid töö
algust on kogu aeg edasi lükatud.
Keskkonna ja tootmise arendamise projektide laiem eesmärk on
jõuda selleni, et tsemendi tootmises
ei jääks enam üldse jäätmeid.

Kunda
muusikakool sai
riigilt toetust
www.entk.ee

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK)
korraldatud projektikonkursi “Varaait vol 12” kaudu sai Kunda muusikakool 700 eurot kontsert-soolotrummi ja crash-taldriku soetamiseks
löökpilliõppe ning koosmusitseerimise arendamiseks.

Elektrijaama
paisuluuk jäi
vandaalidele ette
Meie Kodu

AS Generaatorile kuuluva Kunda
tsemendivabriku hüdroelektrijaama paisu põhjaluuk oli augustikuu esimesel nädalavahetusel
vandaalide poolt osaliselt avatud.
See põhjustas järve veetaseme languse. Kuna Kunda tsemendivabriku
hüdroelektrijaama hoone, tamm ja
algne turbiin koos ülekandemehhanismiga on ehitismälestis, oli luugi
lahti tõmbamine potentsiaalseks
ohuks nende säilimisele, kirjutab
maakonnaleht Virumaa Teataja.
Intervjuus Virumaa Teatajale ütles
AS Generaator juhataja Jan Niilo, et ei
oska arvata, mis võis olla sellise tegevuse eesmärk. Võibolla oli tegu katsega mingil moel kalapüüki harrastada.
Vandalismiakti fikseeris ka Rakvere politsei, kuid menetlust ei
alustatud.
Lasteated Kelluke
teatab
Sõimerühmade
lapsevanemad võivad
tulla lapsi lasteaiaga
harjutama alates
15. augustist 2016.
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Kunda linnade suvemängudel
Meie Kodu

LINNAVALITSUS
6. juuli 2016 Kunda linnavalitsuse
istungi ülevaade
Istungit juhatas linnapea Kaido
Veski.
1. Linna tänavate (Kalevi ja
Kasemäe tn) remonditööde hanketingimuste kooskõlastamine –
ettekandja heakorranõunik Sirje
Liiskmaa. Otsustati: korraldada
riigihange eelkoostatud hanketingimuste põhjal ning hanketingimustesse sisse viia, et Kasemäe tn
teha 2x pindamisega ning Kalevi
tn 1,5x pindamisega.
2. Isikliku abistaja teenuse korraldamine – ettekandja sotsiaaltöö
spetsialisti abitöötaja Mall Talts.
Otsustati: täpsustada teenuse sisuvajadust põhjalikumalt (teenuse
kirjeldus, hind), küsida teenuse
osutamiseks juurde veel vähemalt
kaks hinnapakkumist ning mitte
vastu võtta eelnõud korraldusena.
Järgmiseks linnavalitsuse istungiks
sotsiaaltöö spetsialistil täpsustada
nimetatud asjaolud ning uute hinnapakkumiste olemasolul esitada
valitsusse vastav eelnõu koos lepingu projektiga.
3. Kunda Ühisgümnaasiumi
10. klassi täitumus ning edasised
tegevused – ettekandja linnapea
Kaido Veski. Otsustati: võtta informatsioon teadmiseks ning kutsuda
kokku ümarlaud eelnimetatud esindajatega ning põhjalikult läbi arutada
ja kaalutleda kooli gümnaasiumiosa
olukorda, võimalusi ja lahendusi.
4. Koolivaheaegade kehtestamine Kunda Ühisgümnaasiumis

2016/2017. õppeaastal – ettekandja Kaido Veski. Koolivaheaegade
ajad avaldab linnaleht selle numbri
2. küljel.
25. juuli 2016 Kunda linnavalitsuse e-istungi ülevaade
Linnavalitsuse istung viidi läbi
elektrooniliselt digidoc.ee keskkonnas. Digidoc.ee keskkonda eelnevalt
edastatud kvoorumileht ja päevakord
allkirjastati 25. juulil 2016 digitaalselt.
Istungit protokollis sekretär-registripidaja linnasekretäri ülesannetes
Tiina Tamberg.
1. Kunda Mere tn 2 eluhoone
rekonstrueerimise ehitusprojekti
eskiisi kooskõlastamine.
OÜ EMP A&I soovib kooskõlastada eluhoone asukohaga Kunda Mere
tn 2, rekonstrueerimise ehitusprojekti
eskiisi. Käesolev eskiisprojekt käsitleb
olemasoleva hoone rekonstrueerimist
elamuhooneks. Kunda linnavalitsuse
ehitusnõunik Alekasndr Skrõpak on
projektiga tutvunud ja temal eskiisprojekti kohta märkused puuduvad.
Otsustati: kooskõlastada OÜ EMP
A&I eskiisprojekt.
2. Reservfondi kasutamin.e
MTÜ Kunda Vabatahtlik Merepääste palub 2000 eurot toetust
merepäästekaatri soetamiseks. Kaatri
soetamine on üks oluline osa merepäästetööde tegemisel ja kogukonna
veeohutuse tõstmisel. Ettepanek oli
toetada kaatri soetamist reservfondist 2000 euroga. Otsustati: eelnõu
vastu võtta linnavalitsuse korraldusena nr 84 „Reservfondi kasutamine“.

Adven investeerib
soojustrassi uuendustesse
Adven Eesti teade

Energiafirma Adven Eesti uuendab suvel kaugküttetorustikke
viieteistkümnes võrgupiirkonnas. Lääne-Virumaal investeerib energiafirma 108 000 eurot, mille eest ehitatakse kokku
309 meetrit torustikku. Tööd
on kavandatud ka Kundas.
Esimesel poolaastal investeeris
ettevõte pooleliolevatesse arendusprojektidesse 420 000 eurot.
Suurima osa moodustasid kaugküttevõrkude rekonstrueerimistööd Haabneemes, Kundas, Sauel
ja Väike-Maarjas ning Põltsamaa
biokatla renoveerimistööd.
Adven Eesti juhatuse esimehe
Urmo Heinami sõnul on investeeringu eesmärgiks vähendada
soojuskadusid ja tagada tarbijale
parem hind. „Senine sage pilt, kus
keset talve laiub soojustrassi kohal
roheline muruväli, jääb ajalukku.
Vanad torud asendame uue eelisoleeritud torustikuga, mis aitab soojal

efektiivsemalt jõuda sinna, kuhu vaja.
See avaldab positiivset mõju mitte
ainult keskkonnale, vaid ka meie
klientide arvetele,” selgitas Heinam.
Kokku investeerib energiafirma
sel suvel trassitöödesse 430 000
eurot, mille eest ehitatakse ligi
1300 meetrit uut torustikku viieteistkümnes võrgupiirkonnas üle
Eesti. Lääne-Virumaal renoveerib energiaettevõte Kunda ja Väike-Maarja kaugküttetorustikke.
Kaugküttetorustikke uuendab Adven Eesti igal aastal ning parim aeg
töödeks on küttevabal perioodil.
Soojustrassi tööde hulka kuuluvad
nii vana torustiku demonteerimine
ja utiliseerimine, uue aluse ehitamine
ja torude paigaldamine kui ka vajalikud haljastustööd ning asfaltkatte
taastamine. Lisaks olemasolevate
soojustrasside renoveerimisele rajab
Adven Eesti suve jooksul ka uusi
soojustrasse. Ehitusel kasutatakse
eelisoleeritud torustikku ehk polüuretaan isolatsiooniga ja polüetüleen
kaitsekestaga kaetud terastorusid.

2.-3. juulil toimusid Türil Eestimaa
Spordiliidu Jõud korraldatavad 41.
Eesti linnade suvemängud.
Kunda linna käisid esindamas tublid sportlased:
-  Kunda võrkpallinaiskond (kooseisus: Renna Koha, Kairi Press, Serli
Purk, Aive Uuedni, Sirli Laager, Tanja
Jakovleva, Evely Press, Marjorete
Orumaa), kes 11 võistkonna seas jäid
jagama 4-6 kohta.
-  Koidula Truss, kes veteranide II
grupis võistles kahel kergejõustikualal:
100 m (4 koht) ja kaugushüpe (3 koht).
Kunda linna meeskonda käis esindamas Kunda Spordikeskuse juhataja
Jakov Peterson.

Kunda võistkond Eestimaa linnade suvemängudel. Foto spordikeskuse arhiivist

Lugupeetud
vene kooli lõpetajad!
Mälestuste raamat „Воспоминания о школе…“
on müügis eeltellimisega ja -tasumisega kuni
1. septembrini. Raamatu hind on 15 eurot.
Tasumise rekvisiidid:
Margarita Halonen,
SEB EE211010010750074227.
Selgituses palume märkida nimi ja kooli lõpetamise aasta.
Raamatuga saab tutvuda
Margarita Haloneni (Kidanova) juures aadressil
Koidu, 55 Kunda. Telefon 55595990.

Uus õppeaasta ühisgümnaasiumis
Tiiu Millistfer, KÜG direktor

Uuel õppeaastal avatakse koolis
kaks esimest klassi, klassijuhatajad Kairi Press ja Ülle Juuse-Tumak
ning kümnes klass, klassijuhataja
Mart Kand.
2016/2017.õppeaastal on õppetöö
jagatud nelja võrdsesse veerandisse.
Uued koolivaheajad on kinnitatud
Kunda linnavalitsuse korraldusega.
Muudatuse tingis õpilaste ebaühtlaselt
jaotunud õpikoormus – kaks esimest
veerandit olid 7-8 nädalat, kolmas ja

neljas 10-nädalased. Uue jaotuse järgi
jaotub õpilaste koormus ühtlasemalt.
Detsembris, jõulukuul hindeid välja ei
panda, II veerand lõpeb jaanuaris. II
veerandi vaheaeg on samal ajal nagu
varem.
Koolis alustavad tööd uued õpetajad. Matemaatikat hakkab õpetama
kooli vilistlane Maiken Kukor ja
inglise keelt Jane Rätsep. Huvijuhina
alustab tööd Katre Saar.
Uuel õppeaastal on alates 4. klassist
vanemate soovil võimalik alustada
ka vene keele õpinguid. Inglise keelt

on võimalik õppida alates 1. klassist
inglise keele ringis.
2017.aasta suvel toimub koolinoorte laulupidu, milleks valmistuvad kooli
mudilaskoor, lastekoor ja tütarlastekoor. Õpilastel on võimalus osaleda
veel robootika- ja arvutiringides,
algklassi õpilastel ka pallimänguringis.
Eelmisel õppeaastal edukalt tegutsenud noorkotkaste rühm ootab uuel
õppeaastal oma ridadesse täiendust.
Mitmete auhindadega pärjatud Natalie Neigla juhendatud tantsuringid
ja kooliteater jätkavad oma tegevust.

Kunda Ühisgümnaasiumi
2016/2017 õppeaasta koolivaheajad:
Õppeveerandid
I veerand
II veerand
III veerand
IV veerand
Õppeaasta

Õppeveerandite ajad
1 september - 28 oktoober
7 november - 20 jaanuar
23 jaanuar - 24 märts
3 aprill – 6 juuni
4

Õppepäevad
42 õppepäeva
44 õppepäeva
44 õppepäeva
45 õppepäeva
175

Vaheajad
29 oktoober -6 november (9 päeva)
23 detsember -8 jaanuar (17 päeva)
25 märts -2 aprill (9 päeva)
7 juuni - 31 august (86 päeva)
4 (121 päeva)

Omniva pakiautomaatide võrgustik laienes
www.omniva.ee

Omniva paigaldas juulikuu jooksul
Eestisse 12 uut pakiautomaati.
Laienemise tulemusena on ettevõtte pakiautomaadivõrgustik ligipääsetav juba enam kui 50 Eesti linnas
ja asulas ning enam kui 120 kohas
üle Baltikumi. Suvise laienemise
käigus paigaldas Omniva uued
pakiautomaadid väiksematest kohtadest Loksale ja Kundasse.
Eelmine laienemine toimus kevadel,
mil keskenduti eeskätt just väiksematesse kohtadesse pakiautomaatide paigaldamisele. Omniva pakiautomaatide
võrgu juhi Tanel Rauni sõnul kohandatakse võrgustikku pidevalt vastavalt

inimeste vajadustele. „Jälgime kõigi
piirkondade pakimahte, et siis selle
põhjal oma võrgustikku täiendada
või ümber kujundada,“ selgitas Raun.
Omniva pakiautomaatide võrgustik
on kevadel ja suvel lisaks Eestile
laienenud ka Lätis ja Leedus ning
kasvab tänavu Baltikumis 28 protsendi võrra suuremaks. Praeguseks on
Omnival kogu Baltikumis enam kui
120 linnas 234 automaati ligi 28 000
pakilahtriga ning tegu on Baltikumi
suurima võrgustikuga. “Üha enam
soovivad meie kliendid pakiteenuse
lahendust kogu Baltikumis, nii et meie
eesmärk on viia teenus klientidele
võimalikult lähedale,” märkis Raun.
Rauni sõnul on pakiautomaadid nii

populaarseks osutunud just tänu
oma ööpäevaringsele kättesaadavusele ning teenuse kiirusele, mistõttu
on nad kujunenud eelistatuimaks
paki saatmise ja saamise kanaliks.
Enne suve pikendas Omniva ka mitmete pakiautomaatide hilisema tühjendamise aega, et anda klientidele võimalus oma pakk automaati tuua veel
hiljem, olles kindel, et see ikkagi juba
järgmisel päeval kohale toimetatakse.
Järgmisel aastal avab Omniva oma
pakiautomaatide võrgustiku kogu
Baltikumis ka teistele partneritele
kasutamiseks, et anda tuult tiibadesse
hoogustuva e-kaubanduse arengule.
Toimetuselt: Kunda Konsumi pakiautomaat asub Mäe tänav 33.
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Kunda tantsurühm Kõkutajad selle suve Jõgeva naistantsupeol. Paistab, et pärast kahte
päeva vihmaseid proove ja kolme etendust on naistel veel särtsu peo lõpetamiseks rongkäiguga.
Foto Samuel Golomb
Tänavune sõbralaat pakkus peale kultuurikava ja kauplemise veel ka põnevat spordiprogrammi.
Foto Reti Kokk

Toimetuselt: Linnalehe toimetus vabandab tantsurühma Kõkutajate ees juuninumbris avaldatud ekskliku
teate eest. Vabandusele lisame, et häid uudiseid pole kunagi palju, isegi siis, kui uudis on kaks aastat vana.

Sõbralaada spordikillud
www.hot.ee/s/sportkunda

Sõbralaada raames korraldas
Kunda Spordikeskus mitu
spordivõistlust. Üks neist oli
tänavakorvpall, mida linna
internetilehel lausa maakonna meistrivõistlustena välja
kuulutati.
Tegelikkus oli proosalisem.
Kogu asja toimumisest sai RSK
sPORTKUNDA teada kolmapäeva õhtupoolikul ja hiline
reklaam ei jõudnud enam paljude
oma tuttavatenigi, rääkimata võõrastest! Sestap tuli kokku seitsme
meeskonna jagu mängijaid. Paraku ainult omad.
Kõige nooremad, U - 11
poisid olid kahe meeskonnana.
Eelmängudes võitis lisaajal teine
koosseis, hiljem finaalis esimene.
Mõlemad püüdsid vastu hakata
ka vanematele, aga U - 13 satsi
oskused olid suuremad.

Meeskonnad:
U - 11: RSK sPORTKUNDA
I - Kert Vahesalu, Kaarel-Gustav
Põldmaa, Henry Hiire.
RSK sPORTKUNDA II Madis Järvepere-Luik, Kaspar
Kokk, Margo Jagant.
U - 1 3 : R S K s P O R TKUNDA - Rauno Saar, Egert
Er m, Henri-Sander Nukk
Vanemaid oli kokku neli tiimi.
U - 15 RSK sPORTKUNDA,
U - 18 Lambised ning meeste
seas RSK sPORTKUNDA ja
West 93. Kõige noorematele
anti boonus sellega, et kõik
tabamused arvestati topelt. Mängisid nad hästi. Kohati jäi pisut
julgusest puudu, aga see oligi
neile hea koht harjutamiseks
ja kogemuste saamiseks. Alagrupikohtumiste järel olid medalimängudeks eelisasetusega
RSK sPORTKUNDA mehed
ja U - 15 poisid, kuid pingelised

heitlused tõid võitjaiks Lambised
ja kolmandaks West 93-e.
Meeskonnad:
U - 15: RSK sPORTKUNDA
- Märt Ait, Janar Sädeme, Risto
Kevin Sprenk.
U - 18: Lambised - Sten
Pobbul, Tauri Tomson, Hendry
Engelbrecht
Mehed:
RSK sPORTKUNDA - Kaido Vahesalu, Gert Press, Viktor
Engelbrecht
West 93 - Karl-Joosep Küngas, Gunnar Press, Heiko Källo
Enne finaalmänge toimusid
ka viskevõistlused, kus võidud läksid ühte perre: täpsema käega olid Kert ja Kaido.
Suur tänu Kunda Sadamale, OÜ
VAMERIN ja lapsevanematele,
kes aitasid seda võistluspäeva
sisukamaks muuta. Auhindade
seas olid ka laadasümboolikaga
pulgakommid ja rinnamärgid.

Palju õnne, medalistid!
www.hot.ee/s/sportkunda

Eesti 3x3 tänavakorvpalli meistrid
selgusid Tallinnas.
Noormeeste U-18 poodiumile
pidanuks hooaja kokkuvõttes astuma
ka RSK sPORTKUNDA meeskond.
Kolmandale kohale tulemiseks panustasid kõige rohkem Karl, Aleks
ja Karl Erich, kes olid alati mängimas. Ivar osales kahel ja Rainis ühel
etapil.
Samas vanuses sai hõbemedali
Kundast pärit Hendry Engelbrecht,
kes esindas võistkonda nimega Parlament.
Meie U-15 vanuseklassi poisid olid
kokkuvõtlikult neljandad.

Foto Reti Kokk

RSK sPORTKUNDA korvpallipostel oli pingeline suvehooaeg.

Kunda muusikakooli sisseastumiskatsed
Täiendavad sisseastumiskatsed 2016/17. õppeaastaks
toimuvad esmaspäeval, 29. augustil 2016 kell 16.
Õppida saab järgmiste õppekavade alusel:
akordion, saksofon, klarnet, plokkflööt, flööt, trompet,
mandoliin, löökpillid, viiul, klaver, laulmine, kitarr,
muusikaline eelkool, vabaõpe.
Täiendav info muusikakooli veebilehel: muusikakool.kunda.ee.

Noorkotkad matkamängudest
võimlemispeoni
Sander Soomre,
rühmapealik

Eelmise kooliaasta alguses alustas Kundas taas
tegutsemist Noorkotkaste
rühm. Noorkotkad on
Kaitseliidu noorteorganisatsioon, mille eesmärgiks on noorte arendamine ja harimine, kodanikuoskuste õpetamine ning
riigikaitse tutvustamine.
Samuti on oluliseks teemaks iseseisvalt looduses
hakkama saamine.
Praegu on r ühmas18
poissi vanuses 8-18 aastat.
Hooaeg on poistele rohkesti
tegevust pakkunud. Oleme
korraldanud rühmalaagreid
ja osalenud Viru maleva
poolt korraldatud üritustel.
Poisid on ennast korduvalt ületanud. Näiteks ei
kujutanud ilmselt keegi ette
(kaasa arvatud poisid ise),
et nad on võimelised päeva
jooksul läbima 20 km pikkuse matkaraja. Raja tegid
huvitavaks köiega mäenõlvalt laskumine, takistusriba
läbimine, luureülesanne jpm.
Just selline nägi meie rühma
võistkonna jaoks välja Viru
maleva poolt korraldatud
noorte patrullvõistlus Viru
Tarvas.
Palju ärevust pakkus nii
poistele kui nende vanematele märtsikuus toimunud
rühmalaager Rutjal, kus tuli
ööbida välioludes, arvestades, et väljas olid miinuskraadid. Keegi ennast ära ei
külmetanud, kuna telgid,
milles ööbiti, olid köetavad.
Raske oli öö läbi ahju kütta
ja tuleohutuse järele valvata,
kuid kõige raskem oli loomulikult endast järgmise ahjukütja äratamine. Laagrites
on õpitud erinevate vahenditega lõket süütama, endale
katelokis süüa valmistama,

Kunda noorkotkad Maakaitsepäeva rivistusel.
Foto major Sander Soomre

kaarti lugema ja orienteeruma, harjutatud kergemate
haavade sidumist ning õpitud laskma õhupüssi.
Suurim ettevõtmine sel
hooajal oli osalemine Kalevi
võimlemispeol „Hingelind“.
Poisid esinesid kavaga „Tõelaegas“, mida kundalastel oli
võimalik näha ka linna päevadel. Kogu võimlemispeo
ettevalmistus ja kava õppimine oli suur töö. Siinkohal
suur tänu õpetaja Natalie
Neiglale kava õpetamise eest.
Võimlemiskava lihvimine
jätkus Tallinnas, kus tehti veel neli päeva proovi,
enne kui oldi etendusteks
valmis. Kavasid esitati elava
muusika taustal. Kohal olid
Tanel Padar & the Sun, Ott
Lepland, Getter Jaani ja
Karl-Erik Taukar. Noortel
oli võimalus oma iidoleid
lähedalt näha ning ühtlasi
said nad olla ühed esimestest
Eestis, kes kuulsid Taukari
uut lugu „Tähti täis on öö“.
Poisid panid võimlemispeo
koormusele vastu ning olid
lõpuks väsinud, kuid endiselt
tegusad.

Tähtis osa Noorkotkaste
organisatsioonis on tseremooniatel. Viimati osalesid
poisid maakaitsepäeval Põhjakeskuse ees, kus näidati
oma uusi vorme ja rivisammu. Samuti osalesid Kunda
rühma liikmed Võidupühal
presidendi poolt annetatud
tamme istutamisel Vabadussõjas langenute mälestussamba juurde Jõeperes.
Aasta on olnud tegus. On
õpitud uusi oskusi, ületatud
ennast ja sellega suurendatud
arusaama oma võimetest.
Enamik Kunda rühma liikmeid on sooritanud noorkotka VI järgu katsed ning
võivad nüüd uhkelt kanda
vormil järgu sooritamist näitavat tärni. Tänan lapsevanemaid toetava suhtumise
ja usalduse eest. Eriline tänu
rühmapealiku abile Erik Aitsenile ja neile isadele, kes on
aidanud üritusi läbi viia.
Noorkotkaste Kunda
rühm jätkab tegevust septembris, mil ootame endaga
ühinema asjast huvitatud uusi
liikmeid.
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Teede parandustöödest
Kunda linnas tehakse teetööd Aia, Toolse tee,
Astangu tänaval ja Koidu tänava lõpus,
tööde lõpptähtaeg on
30. september. Kasemäe tänava ja Kalevi
tänava teede parandustööde tähtaeg on
15. oktoober. Käesolevaks ajaks on alustatud
aluspinna ettevalmistust ja
profiiliparandusi, millele järgneb pindamine.
Töid teostab Lemminkäinen Eesti AS.
Kunda linnavalitsus

Vene kooli lõpetajate kohtumine
Kunda II keskkooli lõpetajad (1946-2014)
on oodatud vilistlaste kokkutulekule
8. oktoobril algusega kell 17, Kunda klubis.
Kava:
1. Pidulik osa
2. Uue mälestuste raamatu
„Воспоминания о школе …“ esitlus
3. Pidulik koosviibimine
Pääse – 20 eurot. Eelmüük kuni 1. oktoobrini.
Ülekande rekvisiidid: Margarita Halonen, SEB
EE211010010750074227.

Sõbralaada lemmikmaius räimeleib maitses eriti hästi.

Sõbralaat on selleks korraks
taas ajalukku kirjutatud

Selgituses kindlasti märkida nimi ja lõpetamise aasta.

Muinastulede öö Kunda rannas
Näoga mere poole!
27. augustil 2016 algusega kell 21.
Romantiline õhtu kauni muusikaga!
Süütame lõkke rannaveerel, naudime
ilusat kitarrimuusikat ja rannaromantikat.
Tulijatel palume kaasa võtta istumisalused.
Info: tel. 32 21 556.

Laupäeval, 27. augustil kell 12-15
Kunda noortemajas ja selle õuel lastepäev
SUVELÕPUMIX 2016
Kavas:
PUDI-PADI LAAT – oodatud kauplema kõik,
kel soov anda oma vanadele asjadele uus elu:
laste mängud, mänguasjad, riided/jalanõud,
aga ka küpsetised, raamatud, koolitarbed,
käsitöö ja muu põnev pudi-padi. Laadamüügiks
palume broneerida müügikoht tel 3221 666.
KÜPSETISTE KONKURSS
MEISTERDAMISE TÖÖTUBA
Mängud ja võistlused
Küpsetame pannkooke
NÄOMAALINGUD, JUUKSEPUNUTISED JA MEIK
MAANTEEAMET
BATUUT
TULE JA VÕTA KA SÕBER KAASA!
Sissepääs tasuta!

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

Kristi Onkel,
Kunda linna klubi

9. juuli hommikul kõlas Kunda Linnaorkestri hommikukontsert, mis kutsus kõiki
sõbralaadale. Pika ajalooga
sõbralaat toimus peale sõprussuhete taassündi Kundas
tänavu neljandat korda.
Keskpäeval heisati peoplatsil
sõbralaada lipp ja kaks päeva
toredaid tegevusi võis alata. Juba
kella kümnest hakkas laadakauplemine pihta ning sadamas ootas
külastajaid Kunda linna sõpruslaev „Tasuja“ ja peoplatsil algas
kultuuriprogramm. Esinesid
head naabrid Viru-Nigulast, sõbrad Soomest, Kunda Linnaorkester solist Tanja Mihhalovaga
ning Kunda tantsijad ning slaavi
ühendused. Toimus räimeküpsetamise konkurss ja osa sai võtta
erinevatest sportmängudest.
Lastele oli eraldi ala, kus jagus
terveks päevaks põnevaid tegevusi igale põnnile. Esimese päeva
lõpetasid ansamblid POSÕ ja
Svjatra Vatra.
Pühapäeval olid taas avatud
laat ja laste- ning spordiala.
Mõlemal päeval oli võimalik osa
võtta ka õpitubadest. Peoplatsil
jätkus kultuuriprogramm, mille
lõpetas tore kontsert ansamblilt
Kruuv.
Me täname kõiki, kes aitasid meil mäletada minevikku,
austada olevikku ja uskuda
tulevikku! Kahe hõimurahva
iidne traditsioon püsib elusana tänu teile, head sõbralaada
külalised, osalejad, laadalised,
esinejad, vabatahtlikud abilised,
toetajad ja koostööpartnerid.
Korraldajad teevad teile sügava
kummarduse, et jagasite rõõmu
ja aitasite sõbralaada meeldejäävaks muuta! Kohtumiseni
Soomes Virolahtis 2018 ja
Kunda rannas on taas sõbrad
koos aastal 2020!

Traditsiooniline kaubavahetus avamistseremoonial, sõpruse kinnituseks rüübatakse norri.

Muinasjutulised kangelased pakusid lastele põnevat mängulusti.

Fotod Reti Kokk

