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Linnavalitsus suvel
2016

Tublide õpilaste
tunnustamine

Ajavahemikul 06.06 31.08 töötab linnavalitsus
järgmiselt: E 8.00-17.00,
T, K, N 8.00-16.00,
R 8.00-15.00.

Meie Kodu

3. juunil toimus Kunda ühisgümnaasiumi ja Kunda muusikakooli
tublide õpilaste pidulik vastuvõtt
Kunda linna klubis.
Volikogu esimees Janek Puusepp
tunnustas ja tänas kõiki tublide saavutuste eest õppetöös.
Vabariiklikul tasandil silma paistnud õpilastest pälvisid Kunda linna
tänukirjad Krete Täpp, Mariann Onkel, Marten Egert Vahtla ja Jekaterina
Novikova.
Meeleoluka kontserdiga esines
lauljatar Liis Lemsalu ning pidulik vastuvõtt lõppes ühise tordisöömisega.

Spordikeskus,
ujula ja saun
suvel 2016
Ujula –
01.06-31.08 suletud. Uue
hooaja avamine 01.09.16
Spordikeskus
(jõusaal, aeroobikasaal,
võimla, mängumaa,
matisaal, lauamängud):
Juuni
E-R 14.00-20.00
L – suletud
P – 11.00 – 19.00.
Linnasaun
avatud pühapäeviti:
11.00-14.30 – naised
14.30-15.30 – koristus
15.30 – 19.00 – mehed
Juuli
spordikeskus
täielikult suletud.
August
E-R 14.00-20.00
L – suletud
P – 11.00 – 19.00
Linnasaun
avatud pühapäeviti:
11.00-14.30 – naised
14.30-15.30 – koristus
15.30 – 19.00 – mehed.

NORD CUP 2016:
kolmas koht
http://www.hot.ee/s/sportkunda/

Tallinnas toimunud suurturniiril
NORD CUP 2016 peeti mänge
poistele kümnes ja tüdrukutele
viies vanuseklassis. Meie esindus
osales U-14 sarjas.
Mängude tulemused olid järgmised:
sPORTKUNDA - Audentese
SK 40:48
sPORTKUNDA - LEPY 72:24
sPORTKUNDA - KK TALLINN 40:38
sPORTKUNDA - Lahti Namika 29:31
Kolmanda koha mäng: sPORTKUNDA - Lahti Namika 36:23.

Põnev näitus
ootab külastajaid
Kunda linna klubis
on juuli lõpuni
avatud näitus
LOODUSE AASTA FOTO
2016.
Olete oodatud!

Fotomeenutus aastast 2014: siis lehvisid sõbralaadalipud Soomes Haminas.

Foto Reti Kokk

Sõbralaada programm 2016
Laupäev, 09. juulil
10.00 Kunda Linnaorkestri
hommikukontsert Kunda linnas
Grossi kaubanduskeskuse juures
10.00 LAAT
10.00 Näitus rannas
11.00−15.00 Kunda sadam avatud külastajatele, ekskursioonid laevadele, sadama rasketehnika näitus
12.00-18.00 Käsitöö õpitoad
12.00-18.00 Lasteala
12.00-18.00 Spordiala
12.00-18.00 Infotelk
12.00 Sõbralaada pidulik avamine
12.30 Kunda Linnaorkestri
kontsert, solist Tanja Mihhailova
13.30 Päevajuhi ülevaade programmist
14.00 - 15.00 Taidlusrühmade
esinemised
15.00 - 18.00 Räimeküpsetamise
konkurss
15.30 - 18.00 Taidlusrühmade
esinemised
18.00 Räimeküpsetamise konkursi võitjate autasustamine
18.30 Tantsurühmade esinemine
19.30 Kontsert, folk`n`roll ansambel POSÕ
20.30 Esinevad Alima tantsustuudio tantsijad
21.00 Kunda, Mahu ja Vihula
randades lõkketulede süütamine
21.30 Ansambel SVJATA
VATRA
22.45 Ladina tantsutrupi Panter
esinemine
23.15 Ansambel SVJATA
VATRA
00.00 Head ööd, kohtumiseni
hommikul!
Pühapäev, 10. juulil
10.00 Päeva alguse kuulutamine
10.00-16.00 LAAT
11.00-14.00 Käsitöö õpitoad
11.00-15.00 Lasteala
11.00-15.00 Spordiala
11.00-15.00 Kirjandusala/infotelk
11.00 Päevajuhi ülevaade programmist
11.15 -13.00 Taidlusrühmade
esinemised

12.00 Sõpruskohtumine jalgpallis
– rannaliival võistlevad Kunda linna
ja sõpruslaeva Tasuja meeskond
13.00 - 13.30 Esineb tantsurühm
Tarvanpää
14.00-15.00 Kontsert, ansambel
KRUUV
15.00-16.00 Sõbralaada pidulik
lõpetamine
Rohkem infot: www.laat.kunda.ee
Sõbralaada spordiprogramm
Laupäev, 09. juuli
10.00-17.00 Lääne-Virumaa
meistrivõistlused tänavakorvpallis,
Kunda tänavakorvpalli turniir
12.00-15.00 Rannavõrkpalli
paarismängu turniir
1 2 . 0 0 - 1 6 . 0 0 Te a m Yo n g ,
taekwondo tegevused tatamil
15.00-18.00 Rannajalgpalli turniir
Pühapäev, 10. juuli
12.00-12.30 Sõpruskohtumine
jalgpallis – rannaliival võistlevad
Kunda linna ja sõpruslaeva Tasuja
meeskond
11.30-14.30 Tänavahoki turniir
ja viskevõistlused (peavärava kõrval, sadama ees parklas)
Sõbralaada lasteala programm
LASTEALA on mõnus paik
lastele, kus on võimalik lõbusalt
ja põnevalt aega veeta. Kogenud
juhendajate abiga saab kogu päeva
jooksul mängida, võistelda, joonistada, maalida ja meisterdada. Lastealal
lustimiseks on suur batuut 3-7aastastele ja väike batuut 2-5 aastastele.
Lasteala päevajuhiks on mõisahärra Suka Anton.
Suka Anton on John Girard de
Soucantoni rahvapärane nimetus,
kes on olnud läbi ajaloo kõige
kuulsam mees Kunda linnas - tsemenditehase rajaja.
Laupäev, 9. juuli
12.00 Jänku-Jussi ja Jänku-Johanna jänkutantsud, viktoriin ja
jänkumaskide meisterdamine
13.00 Osavusmängud ja võistlused koos Jänku-Jussi ja JänkuJohannaga

13.20 Joonistusvõistlus “Näoga
mere poole” - osaleda saab kogu
päeva jooksul, valminud töödest
teeme näituse, parimatele on auhinnad.
14.00 Skulptuuride ehitamise
võistlus rannaliival, parimatele
võistkondadele auhinnad.
15.00 Laulu- ja tantsumängud
koos õpetaja Elle ja Katriga
16.00 Lasteala aaretejaht
17.00 Ringmängud ja võistlused
ning parimate autasustamine
Pühapäev, 10. juuli
12.00 Joonistusvõistlus “Näoga
mere poole”, laevukeste meisterdamine ja laevatamisvõistlus
13.00 Skulptuuride ehitamise
võistlus rannaliival, parimatele
võistkondadele auhinnad.
14.00 Osavusmängud ja võistlused ning parimate autasustamine
Kõik tegevused lastealal on
TASUTA.
NB! Lastealal ei ole lastehoiuteenust. Palume kõigil vanematel
jälgida oma lapsi.
Käsitöö õpitoad
Laupäev, 9. juuli kell 12-18 ja
pühapäev, 10. juuli kell 11-14
Sõbralaada külastajatel on võimalus osaleda erinevates õpitubades ja põnevalt aega veeta
käsitöömeistrite juhendamisel.
Õpitubadest saavad osa võtta
nii lapsed kui täiskasvanud ning
valmistada endile meelepäraseid
rahvuslikke meeneid.
Töötubadest osavõtt on tasuta.
Sõbralaada buss sõidab Konsumi
poe juurest (peatus ka Grossi poe
ja muuseumi juures) randa ja tagasi.
Laupäev, 9. juuli
Randa kell: 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 15.00, 19.00, 21.00, 22.00
Rannast tagasi kell: 10.30, 11.30,
13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 21.30,
00.00.
Põhapäev, 10. juuli
Randa kell: 10.00, 11.00, 12.00
Rannast tagasi kell: 10.30, 11.30,
15.30.

Tunnustati noori
autoreid
Meie Kodu

Lääne-Viru Keskraamatukogus
toimus noorte autorite tunnustamine.
Juhan Kunderi Seltsi omaloominguvõistlusest „Merejutud“ võtsid osa
ka Kunda ühisgümnaasiumi õpilased. Kohti välja ei jagatud, aga iga
klassi paremad kutsuti tänuüritusele.
Tublid merejuttude kirjutajad olid
Nora Aron (4a klass, õp Tiina Vanatoa), Jette Helene Kasemaa (6a klass,
õp Tiiu Jalakas) ja Janar Sädeme
(7b klass) ning Nele Karolin Lindlo
(9 klass, õp Maarika Veski). Lisaks
tunnustas Viru Instituut Jette Helene
Kasemaad ja Janar Sädemet, kes oma
merejuttudega on pärimuskultuuri
edasikandjad.

Kirjandivõistlus
„Kirjutaja 2016“
Meie Kodu

Lääne-Viru Keskraamatukogus
toimus maakondliku kirjandivõistluse „Kirjutaja 2016” pidulik
lõpetamine.
6.-7. klasside arvestuses saavutas
6a klassi õpilane Kristiina Nasikovski
III koha. Jette Helene Kasemaa sai
ergutusauhinna (õp Tiiu Jalakas).
8.-9. klasside arvestuses sai III
koha 9. klassi õpilane Nele Karolin
Lindlo (õp Maarika Veski).

“Kõkutajad” said
eripreemia
http://www.errs.ee

10. mail toimus Põlva Kultuuri- ja
Huvikeskuses VII naisrühmade
võistutantsimine, kus osales 15
rühma Tallinnast, Tartust, Pärnumaalt, Kundast, Võrust ning
Põlvamaalt.
Võistutantsimine toimus kolmes
voorus, millest esimeses tantsiti kohustuslikku tantsu - Kai Leete „Soome
polkat”. Teises ja kolmandas voorus
tantsiti vabalt valitud autoritantse.
Eripreemiad omistati emotsionaalse tantsu „Kiigele ehtimine” esituse
eest Kunda naisrühmale „Kõkutajad”.
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LINNAVOLIKOGU

TSEMENDITEHAS

Moodustati läbirääkimiste
juhtgrupp

Linnavolikogu teade

23. mail võttis Kunda linnavolikogu vastu otsuse moodustada
viieliikmeline juhtgrupp ühinemisläbirääkimisteks koosseisus Janek Puusepp, Kaido
Veski, Uno Trumm, Krista
Engelbrecht ja Helen Ruberg.
Kunda linnavolikogu tegi veebriaris 2016 Aseri, Haljala, Sõmeru,
Vihula ja Viru-Nigula vallavolikogu-

le ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks. Nõusoleku läbirääkimisteks on andnud Viru-Nigula
vallavolikogu ja Aseri vallavolikogu.
Haljala vallavolikogu ja Vihula vallavolikogu on seisukohal, et läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse
muutmiseks tuleb alustada pärast
vastavate seaduste vastuvõtmist
Riigikogus. Sõmeru vallavolikogu on
ühinemisettepanekust keeldunud.

Vanemate osa lasteaia
kulude katmisel
Meie Kodu

23. mail võttis Kunda linnavolikogu vastu määruse, mis
reguleerib Kunda linna lasteaia „Kelluke“ muude kulude
(majandamiskulude, personali
töötasu ja sotsiaalmaksu ning
õppevahendite kulude) vanemate poolt kaetava osa määra.
Määrus kehtestatakse kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.
Vanema osalustasu suuruseks
on 20 eurot kuus ühe lapse kohta.
Vanema osalustasu makstakse 11
kuud aastas. Vanema osalustasu
tuleb vanemal või teda asendaval
isikul maksta jooksva kuu 25.
kuupäevaks Kunda linnavalitsuse
pangakontole. Vanema osalustasu
ei sõltu lasteasutuses käidud päe-

vade arvust.
Kui lasteasutuses käib ühest
perest korraga kolm ja enam last,
siis vabastatakse pere lapsevanema
avalduse ning linnavalitsuse otsuse
alusel alates kolmandast lapsest
vanema osalustasust tingimusel, et
laste ja nende vanemate elukoht on
registrijärgselt Kunda linn.
Lasteasutuse ajutise sulgemise
ajal (ruumide remont, töötajate
kollektiivpuhkus jne), mis kestab
rohkem kui 10 tööpäeva, tasutakse
vanema osalustasu proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku
ajaga. Kui vanema osalustasu ei ole
makstud vastavalt linnavalitsuse
kehtestatud laste lasteasutusse
vastuvõtu ja sealt väljaarvamise
korra § 3 lõikele 3, võidakse laps
arvata lasteasutusest välja.
Määrus jõustub 01. septembril
2016.

Volikogu kehtestas
muusikakooli õppetasu
Meie Kodu

23. mail kehtestas Kunda linnavolikogu muusikakooli õppetasu suuruse, milleks on 20 eurot
kuus. Õppetasu makstakse 9
kuud aastas.
Vähekindlustatud pere lapsele
võib lapsevanem taotleda toetust
õppetasu täielikuks või osaliseks tasumiseks. Väga heade õpitulemuste
ja linna tulemusliku esindamise eest
võib muusikakooli õppenõukogu

õpilase tunnustamiseks taotleda
linnavalitsuselt stipendiumi eelmise
õppeaasta tulemuste alusel. Kui
Kunda Muusikakoolis õpib ühest
perest korraga kolm ja enam last,
siis vabastatakse pere lapsevanema
avalduse ning linnavalitsuse otsuse
alusel alates kolmandast lapsest õppetasust tingimusel, et laste ja nende
vanemate registrijärgne elukoht on
Kunda linn.
Määrus jõustub 01. septembril
2016.

ÜKS FOTO
Külastasime koolivälise õppe
käigus koos õpetaja Kairi
Pressi ja Mare Linaga Selja
seltsimaja. Teekonnal jälgisime looduse poolt pakutavat
ilu – nurmenukke ja anemoone. Nautisime lõhnavat
toomingat. Lasime ennast
paitada päikesel ja tuulel.
Selja seltsimaja lahke perenaine Anne Lumisten lubas
kangastelgedel proovida
kaltsuvaiba kudumist, mis
oli väga põnev. Tutvusime
ka kaltsuvaipade näitusega
ja mängisime kula(matsu).
Olles väsinud ajaloost, eesti
keelest, loodusõpetusest
ning inimeseõpetusest, saime istuda hubases seltsimaja kaminasaalis.Tore on olla
tunnis väljaspool kooliseinu.

Tekst ja foto
Taivo Šiškin, 8.b klass

Keskkonnapäeval avaldati austust just loodud Kunda vabatahtlikule merepäästele.

Foto KNT arhiivist

Keskkonnapäeva peateemaks
sai Kunda jõgi
Heva Link, ASi Kunda Nordic Tsement
kommunikatsioonijuht

AS Kunda Nordic Tsement pidas
25. mail kahekümne üheksandat
keskkonnapäeva, mis lõppes elava aruteluga Kunda jõe teemal.
Euroopa määrused nõuavad kaladele vaba kudemistee loomiseks Kunda
tammide lõhkumist, see aga läheks
vastuollu Kundas tegutsevate ettevõtete ning muinsuskaitse huvidega.
”Võtmesõnaks Kunda jõe probleemidele lahenduse leidmisel on osapoolte
tahe ja valmisolek koostööks. Otsuse
langetajad peaksid arvesse võtma nii
keskkonna, kohalike elanike kui ettevõtete huve,“ sõnas Kunda linnapea
Kaido Veski. Keskkonnaministeeriumi
kalavarude osakonna juhataja Kaire
Märtin mainis, et head lahendust, mis

võimaldaks nii kalade läbipääsu kui
hüdroenergia kasutamist, ei ole veel
leitud. Muinsuskaitseameti ehitusmälestiste peainspektor Triin Talk aga oli
veendunud, et meil on taas liiga rangelt
Euroopa Liidu nõudmisi järgitud, tsiteerides õiguskantslerit, et kalade õiguste
eelistamine kõigele muule on vastuolus
põhiseadusega.
Lisaks paneeldiskussioonile andis
Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor Meelis Einstein ülevaate ettevõtte
üldisest olukorrast, perspektiividest,
töökeskkonnast ja-ohutusest. „Eelmine
aasta oli meil uue reaalsusega kohanemise aeg, sest Vene turu kadumisega
vähendasime tootmismahtu. Palju tegevusi tuli üle vaadata efektiivsuse tõstmise
seisukohast. Meie kohanemisvõimelisus
on märk kestlikkusest,“ rääkis Einstein.

Ettevõtte keskkonnaalaseid tegevusi tutvustas keskkonnajuht Kalle Kikas, kelle
sõnutsi saavutas Kunda Nordic Tsement
jäätmete kasutamisel kütusena uue taseme, jõudes klinkripõletamisel 47%ni. Viis
aastat tagasi alustas tehas 18% juurest.
Lisaks sai keskkonnapäeval sõna Kunda
sadama direktor Aleksander Nikolajev,
kes kõneles sadama tegevusest ning MTÜ
Kunda Vabatahtlik Merepääste loomisest.
Keskkonnaministeeriumi kalavarude
osakonna juhataja Kaire Märtin andis
ülevaate Kunda jõe probleemidest ning
ASi Generaator juhatuse liikme Jan
Niilo ettekande teema oli ettevõtlus ja
Kunda jõe paisutamine.
XXIX keskkonnapäevast võttis osa
rekordarv osalejaid: 103. Üritusel osalejatele jagati Kunda Nordic Tsemendi
jätkusuutlikkuse aruannet.

Ilmus KNT 2016. aasta
jätkusuutlikkuse aruanne
http://www.knc.ee/et/node/11354

Kunda Nordic Tsemendi jätkusuutlikkuse aruanne ilmub igal aastal
tehase infolehe Tsemendiwabrik
eriväljaandena. 2016. aastal ilmunud
aruandes esitatud andmed hõlmavad
2015. kalendriaastat.
Aruandes käsitletavad teemad on:

*Natura 2000 ala ja tööstusettevõtete
rajatiste Kunda jõel kooseksisteerimise
võimalikkus.
*Kunda Nordic Tsemendi vee taaskasutussüsteem pälvis tunnustuse.
*Looduskeskkonna olukord ja uuringud.
*Alternatiivkütuste arendamine on
tähelepanu keskmes.

*Võistlus Quarry Life Award.
*Meie inimesed, töötervishoid ja
ohutus.
*Töötajate sotsiaalruumid uuenevad.
*Tervise edendamine töökohal.
*MTÜ Kunda Vabatahtlik Merepääste.
*Betoon kui kestlik ehitusmaterjal.

Nordecon kavatseb kaevata
Kunda lähistel merepõhjaliiva
AS Nordecon teade

AS Nordecon plaanib Uhtju looduskaitseala kõrvalt merepõhjast välja
kaevata kuni 2,5 miljonit kuupmeetrit liiva, et see Soome sadamahituste
tarvis maha müüa.
Nordeconi mäetööde osakonna juhataja Caspar Rüütli sõnul merepõhjast
kaevandamine keskkonnale negatiivset
mõju ei avalda ning seda kinnitavad ka
senised uuringud.
Kunda sadamast tosin kilomeetrit
põhja pool asub ligi 130 hektari suurune
liivamaardla, kust AS Nordecon loodab
välja kaevata kuni kaks ja pool miljonit
kuupmeetrit liiva.
Ehkki ehitusettevõte alustas oma
mäetööstusega juba 2008. aastal, oleks
Letipea maardla nende jaoks seni kõige suurem kaevandamisprojekt. See
omakorda nõuab Nordeconi mäetööde
osakonna juhataja Caspar Rüütli sõnul

ka suuremaid tellimusi.
„Vaadates, kui palju seal maardlas liiva arvel on ja kui palju meil on tavaliselt
karjäärides liiva arvel, siis see maardla on
tõesti kõige suurem,” nentis Rüütli. Ta
tõi näiteks, et kui maapealsest karjäärist
antakse mõnele kliendile 200 tonni
kruusa ära, siis 200 tonni liiva pärast
vee alla ei minda.
Lihtsustatult öeldes saab vee alt liiva
kätte, kui merepõhi veesurvega segi paisata ning saadud segu laevale pumbata.
Kui üleliigne vesi välja nõrgub, ongi
mere poolt juba puhtaks pestud liiv käes
ja müügiks valmis.
Mõju keskkonnale veel hinnatud
pole
Siiski on niimoodi kaevandatud liiv
maismaakarjäärist võetud liivaga võrreldes pisut kallim. Tulu võib aga tõusta
seal, kus liiva saab kasutada sadamaehitusel. Sestap näebki Nordecon põhiliste

klientidena Soome sadamaehitusi. See,
kui suureks iga-aastased kaevandusmahud kujunevad, sõltub tulevastest
klientidest. Muidugi ka sellest, kas tööde
tegemiseks vajalik kaevandusluba ikka
saadakse.
Vajalikku keskkonnamõjude hindamist
alles alustatakse. Et tarvilik dokument
valmis pole, ei saa ka keskkonnaamet
veealuse kaevandamise mõjusid veel kommenteerida. Küll tuleb märkida, et Letipea
maardlast ligi pool kilomeetrit põhja pool
asub pisike Sirga saar ning sellega algav
Uhtju looduskaitseala.
Randa mõjutavad lained, mitte veealune kaevandamine
Caspar Rüütli ei usu, et hüljestele
armsaks saanud saar kaevandamist
segama võiks hakata. „Pigem mõjuvad
rannaalale kõige enam tormid, sest
suured lained kujundavad kõige rohkem
rannajoont,” kinnitas Rüütli.
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Karlis Kartash täpset jalalööki sooritamas.

Foto spordikeskuse arviivist

Kunda linna jooks on eelkõige sportliku ja lõbusa tuju loomiseks.

26. Kunda linnajooksu tulemused
Linnajooks toimus 28. mail 2016.
Kavas oli: lastejooksud (100 m, 200
m, 400 m, 500 m, 600 m), põhijooks
ja kepikõnd/matk (u. 8,8 km).
Lastejooksudest võttis kokku
osa rekordiliselt 99 tublit last. Iga
omal jalul distantsi lõpetanud laps sai
päris medeli ja magusa medali. Viies
vanuserühmas selgitati välja 3 parimat
poissi ja tüdrukut, kellele AS Estonia
Cell pani välja kinkekotid (kokku jagati
30 kikekotti). Erinevates vanuseklassides sai üldarvestuse võitja eripreemia:
- 100 m (2016 ja hiljem sündinud)
– AS Imprest’i poolt välja pandud
kiige aksessuaar.
- 200 m (2011-2010 sündinund)
- AS Imprest’i poolt välja pandud
„Hanna“ kiik.
- 400 m (2009-2008 sündinund) –
Flexa Estonia AS’i poolt välja pandud
lastevoodi .
- 500 m (2007-2006 sündinund) Flexa Estonia AS’i poolt välja pandud
lastevoodi.
- 600 m (2005-2004 sündinund) Flexa Estonia AS’i poolt välja pandud
lastevoodi.
Põhijooksul oli 42 osalejat ja ke-

pikõndijaid /matkajaid tuli kokku 11.
Põhijooksu üldvõitjaks tuli:
Taavi Kilki (Rakvere, KJK VIKE)
ajaga 29:19:37, keda premeeriti võitja
karika ja peaauhinnaga (3,2 tonni
tsementi – Kunda Nordic Tsement)
Lisaks arvestati eraldi meeste- ja
naistekolmikud.
Meeste kolmik:
I koht – Elar Vulla (Saksi küla) –
Auhinnaks: 1,6 tonni tsementi (Kunda
Nordic Tsement);
II koht – Jaanus Bauman (Jäätma)
– Auhinnaks: 20 tonni killustikku
(Kunda Nordic Tsement);
III koht - Tauno Hang (Turbuneeme/Kuusalu) – Auhinnaks: Rademari
ja Kunda Spordikeskuse kinkekaardid
Naiste paremusjärjestus:
I koht – Elery Zadonski (Kunda) –
Auhinnaks: 1,6 tonni tsementi (Kunda
Nordic Tsement);
II koht – Marion Tibar (Jäneda/
Sparta) – Auhinnaks: 20 tonni killustikku (Kunda Nordic Tsement);
III koht – Katrin Larionov (Kunda) – Auhinnaks: Rademari ja Kunda
Spordikeskuse kinkekaardid
Eripreemiad said:

Parim Kunda naine - Elery Zadonski
Parim Kunda mees - Tauri Tomson
Parim noormees - Tauri Tomson
Parim tütarlaps - Kaidi Jagant
Noorim jooksja - Erik Šumilov
Eakaim jooksja - Vladimir Ait
Parim naisveteran - Marion Tibar
Parim meesveteran - Jaanus Bauman
Parim kõndija - Roman Ojastu
Au ja kiitus Kunda linna sportdientusiastidele ja kaasmõtlejatele, tänu
kellele sai üritus teoks:
Krista Elgenbrecht, Evely Press,
Kairi Press, Kersti Press, Svetlana
Press, Robin Täpp, Urmet Puusta,
Veronika Jakovleva, Kristina Küngas,
Kaius Richard Raam, Alex Naaber,
Aivo Mirka, Juri Lehmus, Erli Väli,
Erge Puusta, Aili Roots, Nele-Karolin
Lindlo, Helen Jagant, Jaanus Prits ja
Konstantin Lepik.
Täname sponsoreid ja toetajaid:
AS Estonian Cell, AS Imprest,
Flexa Estonia AS, Quant Estonia
OÜ, Järva Tarbija Ühistu, Kunda linn,
Helpsport.ee, OÜ Liliina, Põdra Pubi
ja Kunda Ühisgümnaasium
Peasponsor – Kunda Nordic Tsement

Kooliaastasse mahub palju
Siiri Hiiesalu KÜGi õppealajuhataja

Pikk ja sündmusterohke õppeaasta
on lõpusirgele jõudnud. Kooliaastasse on mahtunud tublisti õppimist,
sportimist, näitlemist, tantsimist,
laulmist ja huvitavaid õppetunniväliseid tegevusi. Heameel on tõdeda, et
Kunda ühisgümnaasiumis on palju
tublisid õpilasi. Olgu siinkohal ära
nimetatud need, kes lõpetavad klassi
kiituskirjaga.
1a klass Egle Lepviikman , Emily
Lilleoja
1 b klass Andra Lemberg, Karoliina Nasikovski, Lisette Pall, Laura Pärs
2 klass Sten Arro, Emilia Danilova,
Roomet Dõba, Laura Orgmets, Oskar

Soomre, Marta-Marliin Tsõganov,
Artur Ukolkin, Kaisa Lee Vaiknemets
3 a klass Eric Ehand, Meribel
Maask, Mihkel Martin, Rihhard Vodja
3 b klass Alari Aso, Britte Karu,
Karoliina Komarova, Elis Anete
Saksman, Oliver Soomre
4 a klass Nora Aron, Siiri Kokk
6 a klass Jette Helene Kasemaa
7 b klass Anete Alice Orumaa,
Krete Täpp
Maakondlikel aineolümpiaadidel
saavutasid silmapaistvaid tulemusi
Jette Helene Kasemaa, Nele Karolin
Lindlo ja Ivar Palk. Aitäh teile ja teie
tublidele vanematele! Aitäh ka kõigile
teistele õpilastele, kes mingil muul
moel kooli või Kunda linna erinevatel

üritustel esindasid.
9. ja 12. klassi õpilaste tublidest
tulemustest saate lugeda järgmisest
lehest.
Tänusõnad linnapea Kaido Veskile
ja volikogu esimehele Janek Puusepale
meeldiva vastuvõtu korraldamise eest
Kunda linna klubis. Olge tänatud,
Kristi Onkel ja Helen Jagant abilistega! Aitäh kõigile vanematele tublide
laste kasvatamise eest.
Ees ootab kosutav suvepuhkus.
Laske päikesel end paitada, uhtugu
muremõtted peast soolane merevesi!
Reisige, lugege, sportige, tegelege
kõige sellega, mis meeldib ja rahuldust
pakub. Kohtume sügisel rõõmsate ja
puhanutena!

Foto SK Team Yong arhiivist

Taekwondo ja kikkpoksi
head uudised
Marko Levtšenko

14. mail osalesid spordiklubi Team
Yong võitlejad Eesti Taekwondo
Liidu meeskonna koosseisus rahvusvahelisel taekwondo turniiril
Marupes (Läti).
Esindasime ühes Eestit, Kundat
ja spordiklubi Team Yong-i. Parima
tulemuse meie meeskonnast tegi
Anete-Alice Orumaa, kes saavutas
kategoorias -51kg kadetid esimese
koha. Samuti võitles ennast finaali
Jana Šumilova(-47kg), kes finaalis
pidi tunnistama teise Eesti sportlase
paremust. Hea tulemuse tegi veel
Daniil Rogožkin(-73kg), kes võitles
end poolfinaali, kus pidi tunnistama
Venemaa sportlase võitu. Kolmanda koha matšil aga alistas vastase
(Läti) ja saavutas lõppkokkuvõttes
kolmanda koha.
Ilusa matši tegi veel Kunda sportlane Erik Šumilov (10), kes sellel
korral poodiumikohale ei jõudnud.
Kaksikutest õed Kristina Jakovleva ja Karina Jakovleva osalesid
esimest korda kõrge tasemega rahvusvahelistel võistlustel, kus nad
lõpuks omavahel kohtusid kolmanda
koha matšis. Karina võitis napilt oma
õde Kristinat.
Üldiselt saime hea tulemuse ja teenisime Eesti meeskonna tulemustega
rahvusvaheliste meeskondade vahel
kolmanda koha, edestades Venemaa
meeskonda, keda üldjuhul on olnud

väga raske, kui mitte võimatu võita.
Kundast osalesid sportlased
Anete-Alice Orumaa - 1. koht, Jana
Šumilova - 2. koht, Daniil Rogožkin - 3. koht, Karina Jakovleva - 3.
koht, Violetta Mitjuhhina, Kristiina
Jakovleva ja Erik Šumilov.
21.-22. mail osalesime ka Eesti
meistrivõistlustel kikkpoksis Tartus,
kus Kunda võitleja Karlis Kartash
saavutas täiskasvanute low-kick
-81kg kategoorias Eesti meistrivõistluste 2. koha. Karlis Kartash näitas
tugevat vaimu ja tublit ettevalmistust, kuid finaalis pidime tunnistama
vastase väga nappi võitu (2punkti).
Hästi toimisid ettevalmistatud jalatehnikad, mis olid ka edu võtmeks.
Parandame matšis tehtud vigu, et
järgmisel korral veel parema tulemusega koju naasta.
Lõppkokkuvõttes jäime oma esituse ja sooritatud tehnikatega väga
rahule. Tõestasime, et liigume õiges
suunas. Tõime koju EMV 2. koha ja
luumurru. Suvel taastume ja valmistame sportlasi ette uueks hooajaks.
Jätkame oma treeninguid taekwondo
ja kikkpoksi stiilides suvel teisipäeval
ja neljapäeval 17.30 ühes grupis. Lisaks mitmed laagrid, millest suurim
19.-24. juulil. 9. juulil oleme oma
koosseisuga väljas ka sõbralaadal,
kus tutvustame taekwondo-d ja
kikkpoksi, alasid, mida harrastame
ja viljeleme.

ÜKS FOTO

Kunda ühisgümnaasiumi
66. lennu lõpuaktus
Lõpuaktus toimub Kunda ühisgümnaasiumi aulas 21. juunil kell
16.00.
Pildistamine ja õnnitlemine pärast
aktust. Olete kõik oodatud!
Kooli lõpetavad:
Karina Frolova

Kairi Jurtom
Keidi Kilm
Marjorete Orumaa
Janika Panova
Sander Parovart
Romet Roots
Marje-Liise Sillat
Andrus Zapevalov

Diana Zossenko
Kristel Vasiljuk
Anastasia Vassiljeva
Greeteliis Viilver
Marko Vilepill
Klassijuhataja on
Kaire Rapur

1. juunil toimus Kunda ühisgümnaasiumi perel juba traditsiooniks saanud
matkapäev. Tegemist ei olnud võidujooksuga, vaid mõnusa ühise matkaga
koduranda. Rannaliivast ehitas iga klass lossi või skulptuuri. Kõik toimetasid
rannas rõõmsalt ja naeratades - eks päike, meri, rand ja lõbus seltskond
aitasid sellele kindlasti kaasa. Päeva käigus kerkis Kunda randa mitu vahvat
suuremat ja väiksemat lossi, skulpuuridel oli kujutatud näiteks Etna vulkaani,
Homer Simpsonit, alligaatorit, merineitsit jne. Samasugune ettevõtmine võiks
toimuda ka järgmisel aastal.
Tekst ja foto Kaire Rapur, Kunda ühisgümnaasiumi huvijuht
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SURNUAIAPÜHAD 2016
Kadrina kogudus
24. juuni 11.00
Kunda kogudus
3. juuli 12.00 Kunda kalmistu
Käsmu kogudus
3. juuli 14.30 Käsmu kalmistu
Rakvere kogudus
26. juuni 11.00 Rakvere Tõrma
Surnuaed. Mälestusteenistusel
osalevad ka Rakvere
Linnaorkestri puhkpillikvartett ja
meesansambel Sõbrad
10. juuli 11.00 Rakvere
Linna Surnuaed.
Mälestusjumalateenistusel
osalevad ka Rakvere
Linnaorkestri puhkpillikvarteti
pillimehed.
Simuna kogudus
19. juuni 15.00 Ao kalmistu
23. juuni 11.00 Simuna
kalmistu. Pärast Võidupüha
tähistamist Vabadussõja
ausamba juures kell 13.00
toimub kirikus kontsert.
Tamsalu kogudus
24. juuni 14.00 Tamsalu
26. juuni 14.00 Uudeküla
Tapa kogudus
10. juuli 12.00 Tapa kalmistu.
Kell 10. armulaud Tapa Jakobi
kirikus
Viru-Jaakobi kogudus
23. juuni 13.00 Viru-Jaagupi
kalmistu. Armulauaga
jumalateenistus kl 12 kirikus
7. august 13.00 Tudu kalmistu.
Armulauaga jumalateenistus
kl 12 Tudu kirikus
Viru-Nigula kogudus
24. juuni 12.00 Viru-Nigula.
Talitus algab kell 11:00
armulauaga palvusega kirikus.
Väike-Maarja kogudus
26. juuni 13.00 Väike-Maarja
vanal kalmistul
17. juuli 13.00 Väike-Maarja
uuel kalmistul
Allikas: http://www.eelk.ee/et/
surnuaiapuhad-2016

Lugupeetud kliendid!
Kunda klienditeenindus on alates
01.07.16 avatud igal 3. reedel
9.30–11.30
(eakate päevakeskuses, Mäe 11).
• Sularahatehinguid saab
teha sularaha sisse- ja
väljamakseautomaadis (sisseja väljamakseautomaat
asub Konsumi kaupluses
aadressil Mäe 33, lisaks asub
väljamakseautomaat Grossi
Toidukaubad kaupluses aadressil
Kasemäe 19)

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

• Klienditeeninduses asuvas
kliendiarvutis on võimalik
läbi internetipanga teha kõiki
tavapäraseid pangatehinguid.
• Kohapeal on nõustaja, kes
koolitab, annab nõu ja abistab.
• Nõustaja juures on
võimalik sõlmida interneti- ja
telefonipanga lepinguid, millega
liitumine on tasuta.
Ööpäev läbi töötab
nõustamiskeskus
telefonil 6 310 310.
Teie Swedbank

Alustab noorte ideede
toetusfond Nopi Üles
Nopi Üles projekti teade

Noorte piirkondlike ideede projektifond Nopi Üles! alustab 7-26 aastaste
noorte omaalgatuslike ideede elluviimise rahalist toetamist.
Tegevused edendavad noorte aktiivset
eluhoiakut, panustades kodukoha arengusse.
Iga projekt, milleks võib olla näiteks sündmus, üritus, koolitus või vahendi soetamine,
leiab toetust kuni 2000 euro väärtuses.
Projekte rahastatakse kuni 2018. aastani.
Käesoleval aastal on projektifondi ulatuseks
35 180 eurot. Projektikonkursile on oodatud
vähemalt kaheliikmelised noortegrupid.
Esimeses etapis kirjeldavad osalejad
ideed - mida ja kellega koos soovitakse
teha, tegevuse eesmärke, selle mõju ko-

gukonnale ning vajadusi idee elluviimiseks.
Taotlejad loovad projektist video
või postri, mis laetakse „Nopi Üles!“
Facebook´i lehele. Toetuskõlbulikuks
loetakse iga idee, mis kogub kahe nädala
jooksul vähemalt 150 meeldimist.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
(Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu
nimel alates 2001. aastast.
Noorte ideede projektifondi “Nopi
Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivelisuse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.

