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Kaido Veski, Kunda linnapea:
Linna tänukirjad lähevad tervele
hulgale inimestele, kes teevad oma
igapäevatööd kohusetundlikult, on
kõige selle kõrval elurõõmsad ning
teevad alati grammikese rohkem kui
peab - igaks juhuks, sest ehk saab nii
veel parem. Sulaselge rõõm, et meie
hulgas on palju neid, kelle panus on
kordi suurem kui me täna ja edaspidi
tunnustada jõuame. Olgem tänulikud
selle eest! Olgem õnnelikud, et meil
on võimalik elada üheskoos nii suurepäraste inimestega.
Kunda linna tänukirja said:
Tiit Jõgi - pühendunud töö eest
järelevalves Kunda linnas
Eesti Harrastusteatrite Liit - märkimisväärse pühendumise eest piirkonna kultuurielu rikastamisele
Marjorete Orumaa - silmapaistva
tegevuse eest õppetöös ja klassivälises tegevuses
Kaire Rapur - särava ja silmapaistva tegevuse eest kultuurielu
korraldamisel
Mariann Onkel - eduka osalemise
eest festivalil Koolitants 2015
Natalie Neigla - tulemusliku töö
eest noorte juhendamisel ja väärtushinnangute kujundamisel
Kairi Press - õpilasmaleva korraldamise ja vabatahtliku töö eest
Kunda linnas
Helen Jagant - pühendunud noorsoo- ja kultuuritöö eest Kunda linnas
Einar Vallbaum - märkimisväärse
panuse eest Kunda linna arendamisse
Merike Siiak - pikaajalise ja tulemusliku töö eest üldarstiabi pakkumisel Kunda linnas
Linda Villik - pühendunud ja tulemusliku töö eest Kunda hooldekodu
arendamisel
Silvi Valliste - pikaajalise ja pühendunud töö eest Kunda hooldekodus
Jaanus Prits - kultuuriürituste
jäädvustamise ja vabatahtliku töö eest
Kunda linnas
Janis Sirelmets - vaatemängulise ja
kvaliteetse ilutule korraldamise eest
Kunda linnas
Eramajaomanikud Koidu tn 32
perekond Birk - advendiaja silmailu
loomise eest Kunda linnas
Heli Lauk - lapse huvidest lähtuva
ja pühendunud töö eest
Kristel Nael - lapse huvidest lähtuva ja pühendunud töö eest
Terje Kase - lapse huvidest lähtuva
ja pühendunud töö eest
Elle Türkel - lapse huvidest lähtuva ja pühendunud töö eest
Katri Vahesalu - lapse huvidest
lähtuva ja pühendunud töö eest
Elli Vallbaum - pikaajalise pühendunud tegevuse eest Kunda harrastusteatrites
Marina Karamkova - pühendunud
ja tulemusliku töö eest Kunda laste
ujumisoskuse edendamisel
Anne-Ly Nõmmiste - pühendunud ja kvaliteetse sotsiaaltöö eest
Kunda linnas
Jaak Jalakas - suurepäraste isiklike
saavutuste eest spordis ning Kunda
korvpallielu kujundamisel
Aastate tegija tiitli pälvis Maiu
Küngas - aastatepikkuse kultuurielu
edendamise eest Kunda linnas.

KNT teade

Kena ja sõbralik naeratus on alati olnud Maiu Küngase visiitkaardiks.

Foto Reti Kokk

Aastate Tegija
Maiu Küngas:
iga sündmus on eriline
Vestles Samuel Golomb

Meie Kodu: Mis meenub Kunda
kultuuritöö algusest? Kuidas
juhtus, et Maiu tuli tööle klubisse?
Maiu Küngas: Alustasin 1998.
aastal Kunda linna klubis tööd
kunstilise juhina. See oli mulle uus
ja põnev maailm. Minu heaks õpetajaks sai Natalie Neigla, kes mind
sellele tööle kutsus ja kultuuriteele
suunas.
Meie Kodu: Millised on nende 16 aasta eriliselt meelde jäänud kultuurisündmused?
Maiu Küngas: Iga sündmus on
eriline. Minu jaoks on alati olnud
oluline au sees hoida traditsioone,
neid arendades ning kaasajastades.
Samas on vaja alati luua midagi uut
ja huvitavat, et rikastada kohalikku
kultuuripilti ja pakkuda elanikele
sisukaid tegevusi.
Kui konkreetselt sündmuseid
nimetada, siis on kindlasti eredalt
meeles laste laulukonkursid, kus
noored solistid said ansambliga
koos suurel laval esinemist nautida.
Saksofonistide suve- ja talvekoolid, kus on osalenud sajad lapsed paljudest erinevatest Eestimaa
paikadest Virust Võruni ja Harjust
Narvani ja mis on leidnud oma
kindla koha muusikamaailmas. Selle kaudu on enda jaoks avastanud
Kunda linna paljud saksofoniõppijad, nende vanemad, õpetajad,
sugulased, sõbrad ja tuttavad.
Sõbralaat, Väikese lava festivalid, lumelinna ehitamised, volbriöö
tähistamised, naabervaldadega
ühised hooaja algus- ja lõpupeod,
noortemalevad, tublide õpilaste
tunnustamine, 24 tundi rahvama-

jas, maakondlikud teatripäevad, pillimeeste pidu, pärandkultuuripäev,
merepäevad, muinastulede ööd jne
jne - neist kõigist jutustades võiks
lugusid kirjutada mitmekümne
Meie Kodu lehenumbri jagu.
Minu eesmärgiks oli pakkuda
oma tööga Kunda inimestele
parimat - erinevaid tegevusi igas
vanuses ja rasvusest elanikele,
noortele hubast kohta arendavateks vabaaja tegevusteks, toetust
uute ideede algatajatele ja elluviijatele, avatud koostööd. Andsin
oma parima, et Kundas toimuv
kostaks kaugele ja oleks nähtav
kõigile.
Meie Kodu: Miks on Kunda
just see koht, kus on nii palju
andekaid inimesi, miks siin on
hea arendada andekust?
Maiu Küngas: Sellele küsimusele teab vastust iga kundalane ise.
Meis kõigis on peidus andekus,
tuleb vaid anda võimalus iseendale
ja teha asju, mis südamele rõõmu
toovad.
Minu jaoks on Kunda kodulinn,
kus olen sündinud, kasvanud, elanud, töötanud ja oma lapsed üles
kasvatanud. Sellel paigal on väge
ja jõudu, võimu ja vaimu. Mind
on alati ümbritsenud targad ja
võimekad inimesed, kellega koos
töötades ja tegutsedes oleme loonud suuri ning häid asju.
Olen igati päri linnapea Kaido
Veski öeldud mõttega: “Kunda
on suurepärane koht elamiseks,
loomiseks ja ägedate asjade tegemiseks!”
Meie Kodu: Miks üks Eesti
klubijuhataja peab olema lauluja tantsupeol Tallinna koolimajas majutaja?

Maiu Küngas: Mina tegin seda
vabatahtlikult ja heal meelel, sest
olen varasemalt alati olnud seotud
laulu-tantsupidudega liikumisvõi rahvatantsurühma tantsijana.
Olin ka maakonna laulu-tantsupeo
korraldustoimkonna liige. Minu
jaoks on mõeldamatu, et jääksin
meie suurte rashvuspidude korraldamistest eemale ja majutuse
administreerimine osalevate kollektiivide koolimajas oli panus,
mida pakkuda sain, kui enam
tantsijana ei osalenud.
Meie Kodu: Mida sulle tähendab kodulinna tiitel?
Maiu Küngas: „Aastate Tegija“ auhind oli minu jaoks tõeline
üllatus ja on suur tunnustus. Aitäh,
Kunda!
Olen tänulik kõigile, kes on
minuga koos olnud ühisel teel,
aidanud ja toetanud, kiitnud ja
laitnud, innustanud, inspireerinud
ja loodut nautinud.
Meie Kodu: Mida sa tegid
pärast klubist lahkumist, mida
teed praegu suures pealinnas?
Maiu Küngas: Pärast klubitöö
lõpetamist puhkasin. Hästi ja põhjalikult. Võtsin aega laste, lähedaste
ja iseenda jaoks. Nautisin kaunist
Eestimaa loodust, head muusikat
ja filmikunsti, lugesin, kirjutasin,
heegeldasin ja kudusin - tegin
kõike seda, mille jaoks viimastel
aastatel aega nappis. Alates eelmise
aasta oktoobrikuust elan ja töötan
pealinnas. Uued algused annavad
energiat ja jõudu. Avastada ja õppida on veel palju.
Soovin Sulle, hea kundalane,
ilusat ja sündmusterohket Sõbralaada aastat ning rõõmu saabuvast
kevadest!

Keskkonnaminister Marko Pomerants autasustas 4. veebruaril
Eesti kõige keskkonnasõbralikumaid ettevõtteid. Kunda Nordic
Tsement võitis keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi kategoorias
esikoha jahutusvee ringlussüsteemi väljatöötamise eest, tänu
millele vähenes oluliselt Kunda
jõest pumbatava vee kogus ning
veereostuse risk.
Kunda Nordic Tsemendi jahutusvee ringlussüsteem valmis tänu
heale meeskonnatööle ettevõtte
peaenergeetiku ning taaskasutussüsteemi projektijuhi Aimar Tapneri
eestvedamisel. Projekti kaasrahastas
Keskkonnauuringute Keskus (KIK).

Tiit Roots:
Püüame betooni
populariseerimist
veelgi laiendada
Eesti Betooniühing

Eesti Betooniühing valis oma 18.
veebruaril toimunud korralisel
aastakoosolekul tagasi senise
kaheksaliikmelise juhatuse, kuhu
kuulub Imre Leetma ASst Kunda
Nordic Tsement.
Eesti Betooniühingu uue juhatuse
esimesel koosolekul valiti ühingu
uueks juhatuse esimeheks Tiit Roots.
Tiit Roots on sündinud 29.09.1966.
aastal Kundas. Ta on õppinud Kunda
1. keskkoolis (1973-84), Tallinna Polütehnilises Instituudis (TTÜ) ehitust
(1984-89), Tartu Ülikoolis ajalugu
(2004-2009). Tiit Roots on töötanud
ehitusettevõtetes SRV Eesti Ehitus
(1989-93), AS Kembari (1993-97),
AS Merko Ehitus (1997-98), AS K&P
Ehitus (1999-2010). Alates 2011.
aastast töötab AS-is Peri projektijuhina. Tiit Rootsi peres kasvab neli last.
Vabal ajal tegeleb lugemise, aianduse,
kokanduse, tervisespordiga.

Uued
linnavalitsuse
töötajad
Meie Kodu

2. märtsil 2016 alustas Kunda linnavalitsuses tööd kaks uut inimest
- Krista Engelbrecht linnasekretärina ja Helen Ruberg rahandusosakonna juhatajana.
Linnasekretäri vastuvõtt toimub
esmaspäeval 10:00 kuni 12:00 kabinetis number 1, täpsema info saamiseks
helistada 325 5964 või kirjutada krista@kunda.ee.
Rahandusosakonna juhataja vastuvõtt toimub teisipäeval 9:00 kuni
11:00 kabinetis number 10, täpsema
info saamiseks helistada 325 5965 või
kirjutada helen@kunda.ee
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Eesti Vabariigi
aastapäeva tähistamine

VOLIKOGU
Linnavolikogu 22.02.2016 istungi
kokkuvõtte
1. Kunda linna 2016. aasta
eelarve II lugemine.
1.1. Linnavalitsuselt laekus ettepanek tasandus- ja toetusfondi
vähenemisest:
a) vastavalt kooskõlastusringil
olevale vabariigi valitsuse tasandusja toetusfondi jaotamise korraldusele vähendada tegevuskuludeks
saadavaid toetusi 28 000 euro võrra;
b) vähendada teede investeeringuteks planeeritud vahendeid 250
000 eurolt 222 000 eurole (28 000
euro võrra).
Hääletamise tulemusega (15
poolt, vastu, erapooletuid ei ole)
leidis ettepanek toetust.
1.2. Hariduskomisjoni poolt
esitatud ja eelarvekomisjoni poolt
toetatud ettepanekud personalikulude tõusu ja täiendava arvutiklassi
rentimise kohta:
a) suurendada lasteaia personalikulusid 7 580 euro võrra ja muusikakooli personalikulusid 2 640
euro võrra;
b) suurendada ühisgümnaasiumi
majanduskulusid 1 800 euro võrra
seoses täiendava arvutiklassi tarvis
arvutite rentimisega;
c) suurendada eelarve rida 3000
Füüsilise isiku tulumaks 1 950 000
eurolt 1 962 020 eurole (12 020
eurot). 2015. aastaks planeeriti tulumaksu laekumise tõusu 3,5%, tegelik
oli 7,5%. Käesolevaks aastaks on
planeeritud tõusu võrreldes 2015.
aasta tegelikuga 3,29%. Muudatuse
järel tõuseks protsent 3,93-ni.
Hääletamise tulemusega (15
poolt, vastu, erapooletuid ei ole)
leidis ettepanek toetust.
1.3. Korterelamu Koidu 42 taotlus avariiohtliku olukorra likvideerimise toetamise asjus.
Vastavalt eelarvekomisjoni ettepanekule suurendada reservfondi
20 000 eurolt 30 000 eurole (10 000
eurot), toetamaks korteriühistut
Koidu 42 avariiohtliku olukorra
likvideerimisel. Majanduskomisjoni
seisukoht oli toetada kuni 20 000
euroga.
Arvo Kullamaa tegi Reformierakonna fraktsiooni nimel ettepaneku
toetada KÜ Koidu 42 avariiohtliku
olukorra likvideerimist 15 000
euroga.
Hääletamise tulemusel (14 poolt,
vastu ei ole, erapooletuid ei ole, üks
ei hääleta) otsustati toetada Koidu
42 korteriühistut 15 000 euroga.
Otsustati: lõpetada eelarve II
lugemine ning saata III lugemisele.
2. Volituste andmine Kunda
linnavalitsusele.
Eelnõuga tehakse ettepanek
volitada linnavalitsust korraldama
rendihange ühisgümnaasiumi teise
arvutiklassi tarvis. Et hanke tähtaeg
ületab ühte eelarveaastat, on vaja
volikogu nõusolekut.
Häälteenamusega (15 poolt,
vastu, erapooletuid ei ole) otsustati
esitatud eelnõu vastu võtta.
3. Kunda linnavolikogu 21.
detsembri 2015 otsuse nr 34
„Linnavalitsuse liikmete kinnitamine“ muutmine.
Otsuse muutmise vajadus tuleneb asjaolust, et U. Lepik esitas 08.
detsembril 2015 avalduse lahkumiseks rahandusosakonna juhataja
ametikohalt ning linnavalitsuse
liige K. Engelbrecht valiti linnasekretäri ametikohale. Ettepanek
on nimetada linnavalitsuse liikmeteks rahandusosakonna juhataja
ametikohale asuv H. Ruberg ning
linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist
A.-L. Nõmmiste.
Häälteenamusega (13 poolt,

vastu ei ole, 2 erapooletut) otsustati
esitatud eelnõu vastu võtta.
4. Esindajate nimetamine
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule.
Linnavalitsuse esindajaks LääneViru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule nimetati linnapea K. Veski
ja tema asendajaks linnavalitsuse
liige H. Ruberg ning linnavolikogu
esindajaks linnavolikogu esimees J.
Puusepp ja tema asendajaks linnavolikogu aseesimees V. Engelbrecht.
5. Maa munitsipaliseerimine.
Lähtudes maareformi seadusest,
peab kohalik omavalitsus esitama
hiljemalt 30. juuniks taotluse maa arvamiseks munitsipaalomandisse. Küsimust on arutatud linnavalitsuses,
majanduskomisjonis ja eelarvekomisjonis ning ühine seisukoht on, et
esitatud maa-alad on potentsiaalselt
sellised, mis võimaldavad tulevikus
planeerida linnas arendustegevust.
Eelarvekomisjon tegi ettepaneku
vaadata üle maaüksuste nimed:
- Vene kooli arendusala võiks
nimetada Rahvamaja arendusalaks.
Hääletamise tulemusega (11 poolt, 2
vastu, 2 erapooletut) leidis ettepanek
toetust.
- K. Veski tegi ettepaneku taastada Mageranna Maageranna arendusalaks. Ettepanekut toetati.
- Eelarvekomisjon tegi ettepaneku jätta välja Koidu tänava pikenduse
munitsipaliseerimine. K. Veski selgitas, et maa-ala on üldplaneeringus
ja seda ei ole mõistlik niisama välja
jätta.
Häälteenamusega (15 poolt, vastu, erapooletuid ei ole) otsustati
eelnõu vastu võtta parandatud kujul.
6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise
ettepaneku tegemine.
Haldusterritoriaalse korralduse
muutmise eelnõus on kriteeriumiks
rahvaarv, mis peab olema vähemalt
5000, lähtudes sellest, et 5000 elanikku tagab teenuste osutamise
potentsiaali. 10. veebruaril toimunud
kohtumisel, millest võtsid osa ViruNigula vallavolikogu ja Kunda linnavolikogu liikmed, Haljala vallavanem,
Aseri vallajuhid ning maavanem,
lepiti kokku, et Kunda linnavolikogu
kujundab seisukoha, missugustele
omavalitsustele ühinemisettepanek
teha, ning ettepaneku saanud omavalitsused annavad vastuse.
Viidi läbi hääletus ühinemisettepaneku tegemiseks Viru-Nigula,
Vihula, Haljala, Aseri ja Sõmeru
vallavolikogule. Otsustati teha ettepanek Viru-Nigula, Vihula, Haljala,
Aseri ja Sõmeru vallavolikogule
ühinemisläbirääkimiste algatamiseks.
7. Infor matsioon ja muud
küsimused
- 01. veebruaril toimus kohtumine
AS Hoolekandeteenused esindajatega, kes soovivad avada hoones
Mere tn 2 hoolekandeasutuse, kus
hakatakse pakkuma 20-le psüühilise
erivajadusega inimesele kogukonnas elamise teenust. Tegemist on
inimestega, kes tulevad oma igapäevaeluga toime, kuid vajavad abi
asjade korraldamisel. Lepiti kokku,
et linnalehes avaldatakse selgitav
artikkel, töötatakse välja trükised
kohalikele elanikele jagamiseks ning
korraldatakse kohtumine piirkonna
elanikega. Soovi korral ollakse nõus
korraldama piirkonna inimestele
ekskursiooni samalaadsesse kodusse.
- Toimus kohtumine jõe jäätumise
teemal Päästeameti, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti
esindajate osavõtul. Päästeamet on
valmis linnale appi tulema jäätumisohu ennetamiseks.

Samuel Golomb

Kunda linn tähistas Eesti Vabariigi
98. aastapäeva mitme traditsioonilise üritusega. 20. veebruaril
toimusid klubis kontsertaktus ja
peoõhtu, kus kõnelesid linnapea
Kaido Veski ja linnavolikogu esimees Janek Puusepp.
Linnapea märkis oma kõnes, et
„viimased paar aastat on Kundas
näidanud hästi, et koostöö meie kogukonnas on võimalik. Seda näitab
selgelt ka käesoleva aasta jõe jäätumine. Ettevõtjad on huvitatud, et asjad
sujuksid ja inimestel läheks hästi.
Nad on valmis koostööd tegema.
Ka ametkonnad on muutnud oma
retoorikat oluliselt vähem õigusaktikeskseks. Koostöö on võimalik ja
selle üle tasub uhke olla. Vaja on vaid
kannatust ja tahet. Tahet mitte võtta
iga hinnaga vastanduvat rolli. Tahet
teist osapoolt kuulata ja võtta pakutust parim, mis meie kodukanti edasi
viib. Ükski uus olukord ei tule ilma
vaevadeta. Ükski uus olukord ei tule
samas ka ilma uue kvaliteedita. On
meie teha, kas reformist saab meie
kodukandi jaoks uus hingamine või
ainult hambad ristis ära tehtud piiride
joonistamine“. Tervitussõnad ütlesid
ka Lääne-Viru maavanem Marko
Torm ja Kunda linna sõpruslaeva Tasuja komandöri abil Krister Soovälja.
Maavanem soovis Kunda linnale edu
haldusreformi elluviimisel, sõpruslaeva esindus lubas, et Sõbralaadal

Kunda linna aukodanik Jan Östen Owren (vasakul) vestlemas linna tänukirja
pälvinud Einar Vallbaumiga.
Foto Reti Kokk

on Tasuja taas kohal.
Pärast tänukirjade üleandmist
kuulutati välja Aastate Tegija, selle tiitli
pälvis Maiu Küngas. Kontsertaktusele
oli palutud ka Jan Östen Owren, kellele Kunda linnavolikogu otsustas aasta
tagasi anda aukodaniku nimetuse.
Kahjuks ei viibinud Jan Östen Owren
sel hetkel Eestis ja ei olnud võimalik
teda õnnitleda. Nüüd sai tänuvõlg
tasutud ja aukodanikul paluti anda
allkiri linna auraamatusse.
Kontsertaktusel esinesid andekad
noored muusikud saksofonikvartett
kooseisus Kristo Ambus, Kevin Ambus, Kristlin Kunnus ja Rivo Randver.
Lavale astus ka loominguline kollek-

tiiv koosseisus Helis Järvepere-Luik,
Rainis Türkel, Uku Moldau ja Heiko
Källo.
Peoõhtu kava sisustasid alati terav ja aktuaalne Ivan Orav (Andrus
Vaarik), Kunda naisrahvatantsurühm
Kõkutajad (juhendaja Kristin Tagam),
Rakvere Esteetika- ja Tantsukooli
showtantsijad (juhendaja Kätlin
Piiskoppel) ja tantsuks mängis Kunda
linnaorkester (dirigent Kait Tiitso).
Orkestri solistiks oli Eesti esilaulja
Gerli Padar, kes tuletas Kunda publikut tänades meelde oma kooliaastaid
ja lapsepõlve Kunda linnas.
24. veebruaril asetati lilled ja pärjad
Vabadussõja ausamba jalamile.

LINNAVALITSUS
Linnavalitsuse 11.02.2016 istungi
ülevaade
1. Otsustati maksta vajaduspõhist
peretoetust 11 inimesele kokku summas 855 eurot. Korraldust rakendatakse alates 01. veebruarist kuni 30.
aprillini.
2. Linnavalitsusele laekus taotlus, millega linna eestkostel olevate
laste ema palub luba neid külastada
asenduskodus. Asenduskodu sotsiaaltöötaja sõnul on üks lastest pärast
külastusi väga ärev, keskendumisraskustega ning ei suuda kontrollida oma
emotsioone.
Sellest tulenevalt tegi lastekaitse
spetsialist ettepaneku mitte lubada
emal külastada lapsi asenduskodus,
esialgu kuni 06. juunini 2016.
3. Uuringu algatamise nõusolek.
IMG Energy eestvedamisel mõõtsid
Eesti Maaülikooli teadurid ajavahemikul 2015. aasta veebruarist oktoobrini
Kunda jõe veetaset, selgitamaks välja,
kas selle kõikumine on looduslik või
mitte. Uuringu tulemustest selgub, et
veetaseme kõikumine ei ole looduslik,
vaid on seotud IMG Enegry tootmise
tehniliste nüanssidega. Teadurid ja Alkranel on teinud ettepaneku, et linna
ja ettevõtete huvi korral võiks läbi viia
täiendava uuringu, et välja selgitada
vee kõikumiste seos jõe jäätumisega.
Eestvedajaks võiks olla linnavalitsus,
ettevõtted on uuringu toetamiseks
nõusoleku andnud.
4. Linnavalitsusele laekus AS-lt
Kunda Nordic Tsement taotlus rentida linnalt Kunda sadama detailplaneeringu alasse jäävat maa-ala järgnevaks
kümneks aastaks. Maa-alale planeeritakse puidulaoplatsi. Valitsuse liikmetelt tuli ettepanek lisada lepingusse
täiendus rendihindade ülevaatamise
kohta. Otsustati valmistada leping
ette ja jätkata arutamist järgmisel
istungil.

5. Valitsuse liikmed avaldasid
arvamust, et kaubamahtude pealt
makstava tasu lepinguid tuleks hakata
kaasajastama, perspektiivis võiks hakata pidama läbirääkimisi hindade üle.
Võtta hinnangud, mis maksab aastas
Jaama tänava hooldus, missuguseid
kulutusi toovad linnale kaubavood,
mis liiguvad mööda Jaama tänavat
sadamasse.
6. AS Hoolekandeteenused esitas
taotluse projekteerimistingimuste väljastamiseks hoone Mere 2 laiendamise
ja ümberehitamise projekti koostamiseks. See taotlus leidis linnavalitsuse
poolehoiu.
7. GreenGas Energy OÜ esitas
projekteerimistingimuste taotluse biometaani tootmisseadme püstitamise
ehitusprojekti koostamiseks. Tegemist
on seadmega AS-is Estonian Cell
toodetava biogaasi puhastamiseks. See
taotlus leidis linnavalitsuse poolehoiu.
8. Aadressiandmete korrastamisel
on Kunda linnal 455 objekti, mis
vajavad ülevaatamist. Aadressiandmete korrastamiseks eraldatakse raha
vabariigi valitsuse reservfondist.
Et maanõunik on tööl 0,3 koormusega, on ettepanek tellida töö sama
summa eest, mis riik selle tarvis eraldab. Otsustati tellida aadressiandmete
korrastamine teenuseosutajalt.
9. 01.veebruaril toimus sotsiaalkomisjoni koosolek, kus AS Hoolekandeteenused esindajad andsid ülevaate
kavandatavast. Hoones Mere 2 soovitakse avada hoolekandeasutus, kus
pakutakse 20-le nõrga vaimupuudega
kliendile kogukonnas elamise teenust.
Kliendid saavad oma igapäevaeluga
hakkama, kuid vajavad abi asjade korraldamisel. 8-12 tundi on majas töötaja, kes aitab elanikel asju korraldada,
ööseks on sisse seatud valvetelefon,
millel hoolealused saavad vajadusel
helistada töötajale.

Lepiti kokku järgmised tegevused
kogukonna teavitamiseks: tutvustav
artikkel linnalehte, ümbruskonna
inimestele üldharivad voldikud ca 5060 tk ja rahvakoosoleku läbiviimine.
Huvi korral on ümbruskonna elanikel
võimalik külastada mõnd samasugust
hoolekandeasutust.
AS Hoolekandeteenused on esitanud allkirjastamiseks ühiste kavatsuste
protokolli. T. Treufeldt tegi ettepaneku kutsuda enne ühiste kavatsuste
protokolli allkirjastamist sotsiaalministeeriumist esindajad korraldamaks
infotund ümbruskonna elanikele.
Otsustati: ühiste kavatsuste protokoll allkirjastatakse peale AS-i
Hoolekandeteenused pooltvõetud
kohustuste täitmist teavitamise osas.
10. Klubi esitlustehnika soetamiseks on Eesti Reformierakonna poolt
eraldatud raha ca 7000 eurot. Plaanis
on paigaldada elektriline ekraan, mis
täidaks kogu lavaaugu, videotehnika
jms, et klubis oleks võimalik filme
näidata ning konverentse pidada.
11. Otsustati mitte pikendada
traktori John Deere, registreerimisnumbriga 2543TE liisingulepingut,
vaid osta traktor välja.
12. Linnakodanikult on tulnud
ettepanek heakorrastamise kohta,
nt Hiiemäe kinnistu vanade lautade
likvideerimine, jõe lodualal puude
likvideerimine, võsast puhastamine.
Puhastada oleks vaja ka Koidu ja
Astangu tänava vaheline ala. Seisukoht: kui on vaja korrastada alasid,
mis ei ole praegu hooldusega kaetud,
võiks need alad kaardistada, koostada
lähteülesande ning selle alusel võtta
hinnapakkumised, et välja selgitada
töö maksumus.
13. Otsustati rahuldada Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduse taotlus
ja toetada 50 euroga.
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Kunda Kodu: miks just Kundas?
Linnalehe toimetuse küsimustele
vastavad AS Hoolekandeteenused
kinnisvaradirektor Karl Mänd ja teenuste direktor Liina Lanno

Kust üldse tekkis selline mõte rajada Kundasse kodu erivajadustega
inimestele?
Kinnisvaradir ektor K ar l
Mänd: Teenuseüksuse rajamine on
seotud Euroopa Regionaalarengufondi (ERF) toel rahastatava meetmega
“Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine”. Meetme eesmärk on reorganiseerida vähemalt 1200 erihoolekande
teenusekohta, mis sisuliselt tähendab
suurte hooldekodude sulgemist. Meie
soov on reorganiseerida lähiaastatel
377 kliendiga Sõmera Kodu, 350
kliendiga Võisiku Kodu, 143 kliendiga
Koluvere ja Erastvere Kodu ning 65
kliendiga Imastu ja Tori Kodu.
Teenuste direktor Liina Lanno: Teenuste osutamine suurtes hooldekodudes on nüüdseks eilne päev.
Kõikide hoolekandeliste teenuste puhul (ka eakatekodud, asenduskodud)
räägitakse deinstitutsionaliseerimisest
(ehk üleminekust asutustepõhiselt
teenuselt inimesepõhisele teenusele)
just seetõttu, et riigil (maksumaksjatel)
ei ole enam raha tekitada kunstlikke
keskkondi kuhugi metsade taha, ehitades sinna üles asutuse kompleksi oma
poe, raamatukogu, basseini, töökohtadega jne. Ühiskonnale on odavam, kui
abi vajavad inimesed on meie kõigi
keskel ja kasutavad meiega koos kogukonnas olevaid teenuseid ja võimalusi.
Lisaks majanduslikule mõõtmele on
väga oluline komponent ka kodanikuks olemise ideoloogia. Miks peab
inimene, kui tal tekib vajadus teise
inimese toe järele, selleks liikuma ära
oma kodust ja lähedaste juurest ning
leppima eluga kusagil ebaloomulikus
olukorras? Kas me ise sooviksime, et
meie laps või mõni teine lähedane ei
saaks teisiti abi kui et ta viiakse näiteks
Saaremaale ja paigutatakse asutusse,
kus on 370 inimest?
Miks just Kunda?
Liina Lanno: Jälgime oma asukohtade valikul ka regionaalse hajutatuse põhimõtet. Kui Lääne-Virumaal
on teenusekohad olemas Tapal ja
Rakveres, siis põhjarannikul on
teenusekohad puudu ja kohalikel
abivajajatel tuleb liikuda kas maakonna lõunasuunal või Ida- Virumaale
. Samas sobib Kunda asukohalt ka
Ida-Viru läänepoolsemate valdade
inimeste teenindamiseks.
Meie ettevõtte uus teenusekohtade rajamise kontseptsioon on, et iga
inimene saaks elada nii, et ta tunneks
ennast tavalise kodanikuna, kellel on
õigus olla ühiskonda kaasatud, tarbida
avalikke teenuseid, olla osa kogukonnast. Kunda tundub meie hinnangul
selline koht, kus enamik teenuseid,
mida inimene vajab, on iga päev kättesaadavad ning nende järele ei pea
kusagile kaugemale sõitma.
Miks just see maja Mere tänaval?
Liina Lanno: Kõnealuse projekti
puhul ei ole meil kohustust tingimata
ehitada uusi hooneid, vaid saame
osta ja rekonstrueerida ka olemasolevat kinnisvara. Loodame, et see
rõõmustab linnakodanikke, kui mõni
ajahambast puretud hoone jälle korda
saab või kasutuks muutunud hoonesse
elu sisse puhutakse.
Tavaliselt arutame kohalike omavalitsustega, millised oleksid parimad
võimalikud lahendused: kas omavalitsuse territooriumil on mõnes sobivas

asukohas hoone või maatükk, kuhu
puudega inimestele on võimalik rajada ilus kodu. Kundas me kahjuks
riigile või omavalitsusele kuuluvate
objektide seast sobivat ei leidnud ning
vaatasime ringi erasektoris. Erinevate
pakkumiste hulgast valisime Mere tn
kinnistu ja hoone. Enne vara ostmist
suhtlesime ka toonase linnavalitsusega, kes samuti toetas Mere tn kinnistule Kunda Kodu rajamist.   
Milline maja ja selle ümbrus
välja näevad, kui kõik valmis saab?
Liina Lanno: Maja ümbrus saab
olema selline, nagu ikka hoolitsetud ja armastusega rajatud kodude
ümbrused on: aiamaa, viljapuud,
grillimisnurgad jne. Oma praeguste
kodude ümbrused oleme hoidnud
väga heas korras. Meid on selle eest ka
mitmel puhul tunnustatud kui kauni
kodu rajajaid. Mõned näited: Kehra
Kodu sai Anija valla heakorrakonkursil Kaunis Kodu 2015 ühiskondlike,
äri- ja tootmisobjektide kategoorias
I koha; Viljandi Näituse Kodu kaks
peremaja said konkursil “Lilled linna
2015” rae tunnustuse ühiskondlike
hoonete kategoorias; Imastu KoolKodu kuulutati Tapa valla konkursi
Kaunis Kodu 2013 võitjaks sotsiaalja ühiskondlike hoonete kategoorias.
Mida teeb sellise üksuse rajamine ümbruskonna kinnisvarahindadega?
Liina Lanno: Praegusest kogemusest võime öelda, et kuna meie rajatud
uued kodud on tavaliselt väga ilusad,
hoolitsetud ja seal elavad inimesed sulanduvad kogukonda hästi, siis pigem
näeme, et piirkonna väärtus tõuseb.
Millal maja valmis saab ja kliendid sisse kolivad?
Karl Mänd: Projekteerimishange
on kavas välja kuulutada märtsi keskel.
Ehitamiseni loodame jõuda juulisaugustis. Rekonstrueerimine jõuab
lõpule veel käesoleval aastal.
Mida plaanitav teenuseüksus
endast kujutab, mida seal tegema
ja pakkuma hakatakse? Milline
saab olema selle elanike elukorraldus?
Liina Lanno: Teenuseüksuseks
on rajatavat kodu tegelikult eksitav
kutsuda. Sellest saab tavaline inimeste
kodu, kus elatakse nagu igas teiseski
kodus. Et Kunda Kodu ei ole mitte
asutus, vaid ühiskodu, siis arvestame
iga inimese päeva kujundamisel tema
enda ootuste ja soovidega. Ka meie
kodu elanikud tegelevad kõigega,
mida teevad inimesed igas kodus:
magavad, teevad süüa, tegelevad
hobidega, naudivad aega pere seltsis.
Et selles kodus hakkavad elama täiskasvanud inimesed, tuleb praegu paljudes hooldekodudes harrastatavate
asendustegevuste ( nagu joonistamine,
kleepimine, lauamängud ja televiisor)
asemel aidata inimestel leida tavalist
tööd. Kui me ei leia sobilikke töötegevusi kogukonnast, mida me küll
oma varsemale praktikale toetudes
väga leida loodame, siis proovime
leida erinevaid alltöid kas ettevõtetele
või meie enda tütarasutusele SA Hea
Hoog, kes samuti pakub erivajadustega inimestele mitmeid töövõimalusi.
Kes on need inimesed, kes sinna elama asuvad?
Liina Lanno: need on meie praegused suurtes hooldekodudes elavad
inimesed, kes soovivad Kundasse
elama asuda. Nende hulgas on Lääne-Virumaa elanikke, mõned uued
elanikud on kindlasti pärit ka mujalt.
Julgustame neid inimesi praegu suuremale iseseisvusele ja õpetame, kuidas

igapäevaste toimetustega võimalikult
hästi hakkama saada. Nii tõstame
nende eneseteadvust ja usku iseenda
võimetesse. Tahame nad tuua tagasi
seisu, kus nad tunnevad ennast ühiskonnale vajalikena ja väärtuslikena.
Kas nad on Kunda linna elanikud?
Liina Lanno: Oleme rääkinud
Kunda linna sotsiaaltöötajatega ja
kokku leppinud, et need inimesed,
kes hetkel elavad Kundas ja vajavad
kogukonnas elamise teenust, saavad
endale kodu Kundas avatavas majas.
Et tegemist on kogukonnas elamise
teenusega, ei saa Kunda Kodusse küll
elama asuda need inimesed, kes vajavad töötaja kõrvalolekut ööpäev läbi.
Selliste vajadustega inimeste lähimad
teenuseüksused asuvad Rakveres ja
Tapal. Need kaks teenust erinevad
omavahel inimeste toimetulekuvõime
poolest. Ööpäevaklient vajab 24 tundi
toetust, juhendamist ja hooldust, kogukonnateenusel olija vajab eelkõige
juhendamist, oma valikute ja otsuste
toetamist ning abistamist oma elu kavandamisel. Ülejäänud teenusekohtadele kolivad elanikud meie praegustest
suurtest kodudest.
Kui palju saab seal olema töötajaid?
Liina Lanno: Töötajaid saab olema
5-6, sõltub, kas osutame ka töötegevustega seotud teenuseid või mitte.
Töötajad töötavad graafiku alusel, mis
kujuneb välja vastavalt elanike vajadustele. Kui hommikusel ärkamisel ja
söögivalmistamisel on vaja abi, siis on
töötaja juba sellel ajal olemas. Kui abi
on vaja õhtusel ajal, siis tehakse töögraafik just selline. Kogukonnateenusel
ei ole öisel ajal töötajat kohal, kuid ta
on alati telefonitsi kättesaadav ja valmis
vajadusel ka öösel kohale tulema.
Kas see meie linna inimestele
ka mingit kasu toob?
Liina Lanno : Ikka, sest nii kujuneb meie linnas hubane ja armas kodu
praegu ja tulevikus Kundas elavatele
puudega lastele nende täisealiseks
saamisel. Lisaks toob see juurde töökohti inimestele, kes soovivad meie
ettevõttes töötada. Mere tänav saab
ilusama väljanägemise, sest teeme
korda praegu kasutuseta seisva hoone
ja seda ümbritseva ala. Meie elanike
seast saavad kohalikud tööandjad
endale väga paindlike vajaduste ja
soovidega töötajaid. Kogukonna teenusepakkujad saavad juurde 20 uut
klienti. Ja lõpuks, kuid mitte vähem
oluline on, et linn saab juurde 20 põnevat ja sõbralikku kodanikku.
Mille poolest on sinna elama
asuvad inimesed meiega sarnased
ja mille poolest erinevad?
Liina: Kundasse kolivad inimesed,
kes täna elavad meie suurtes kodudes.
Neid teeb eriliseks see, et nad on
pidanud vastu kõikidele tormidele ja
tuultele, mis nende elust on üle käinud. Paljud on jäänud ilma vanemate
armastusest ja hoolest ning meie riik
oma asutuste ja nendes töötavate
inimestega on võtnud üle nende eest
hoolitsemise. Need on inimesed, kelle
käest pole varem küsitud: “Mida sina
soovid, mida sa elult ootad või mis
on sinu tugevused ja oskused?” Nende elud on üles ehitatud nii, et neid
ümbritsevad töötajad ja asutus teavad
paremini, mis on neile hea ning kus
ja kuidas nad peaksid elama.
Kui rääkidagi erisustest, siis paljude inimeste mõtlemine ei ole kas
eakohasel tasemel või on aja jooksul
muutunud. Meie inimeste maailmanägemus võib olla väga konkreetne

Endine muusikakooli hoone saab nüüd täiesti uue sisu ja välisilme.
Foto Hoolekandeteenused

ja elu abstraktsus või absurdsus ei
ole neile alati mõistetav. Samuti on
nende oskused välja arendamata, sest
siiani on arvatud, et kui aru ei saa, ei
pea ka püüdma. Nii ongi ühiskond
aastakümneid kasvatanud inimesi, kes
ei tunne ennast olulisena ja ei oska ka
enda eest seista.
Kõige muu poolest oleme meie ja
nemad sarnased: me kõik soovime
armastada ja olla armastatud, olla
omaks võetud ja tunnustatud, tegeleda
elus millegagi, mis meid huvitab, leida
sõpru, kuuluda mõnda meie jaoks
olulisse inimgruppi ja teha midagi
kogukonna heaks.
Karl Mänd: Tihtipeale põhinevad
inimeste arvamused erivajadustega
inimeste kohta teadmatusel või kogemuse puudumisel. Inimesed ei tea,
millega on tegu, ja on seetõttu igaks
juhuks ettevaatlikud ja kartlikud.
Tegelikult on need hirmud asjatud.
Meie kliendid on samuti inimesed
nagu meiegi. Nad on lihtsalt natuke
teistsugused ning vajavad suuremal või
vähemal määral tuge ja suunamist, et
teha õigemaid või paremaid valikuid.
Kahjuks arvatakse mõnikord, et
erivajadusega inimesed on kuidagi halvemad või ohtlikumad. Ei ole. Samuti
ei ole põhjust karta, et kogukonnas
elamise teenusel olevad inimesed
häirivad teistest inimestest enam
ümbruskonna rahvast või hirmutavad
lapsi. Kogukonnakliendid saavad suuremalt jaolt täiesti iseseisvalt hakkama:
nad teevad kõiki samu toimetusi kui
kõik teised, sealhulgas käivad ka tööl.
Näiteks avasime Tallinnas Lasnamäel möödunud aasta sügisel
Lasnamäe Kodu, mis osutab teenust
kümnele kogukonnaelamise kliendile. Suur osa neist läheb igal hommikul
tööle, teised toimetavad päevasel ajal
koos tegevusjuhendajaga kodus. Õhtul ja öösel on elanikud aga omapäi.
Nüüdseks on Lasnamäe Kodu tegutsenud juba 4 kuud. Kliendid on rahul
ja õnnelikud. Naabritelt ega korteriühistutelt ei ole tulnud nende kohta
mitte ühtegi kaebust.
Teise näite võib tuua Rakverest.
Sealses Lille Kodus elab 25 kogukonnaelamise klienti. See eramutega
ümbritsetud kodu asub umbes 50
m kaugusel Rakvere Eragümnaasiumist (ehk tegemist on kooliga, kuhu
vanemad panevad oma lapsi vabatahtlikult). Kui meilt on küsitud, kas
erivajadusega inimestel ja lastel sobib
kõrvuti olla, siis Rakvere kogemus
ütleb, et jah, sobib küll. Rakverest on
selle kinnituseks ka fakt, et Rakvere
Rohuaia lasteaia rekonstrueerimise
ajal üüris lasteaed üheks õppeaastaks
asenduspinna meie Lille Kodu hoones

ning mõlemad pooled olid naabritega
rahul.
Kas selliseid kodusid mujal ka
tegutseb? Kuidas on seal suhted
kohaliku omavalitsuse ja kohalike
elanikega?
Karl Mänd: Nende kogukondadega, kus täna asuvad meie uued, väikesed ja kaasaegsed peremajad, on meil
suhted head. Näiteks eelmisel kuul
tunnustas Türi vallavalitsus meie Türi
Kodu meeskonda aunimetusega Aasta
Tegija 2015, sest kodu elanikud on
kenasti kogukonnaga lõimunud ning
nende ühised tegemised kogukonnaga
(nt osaleti aedlinna kohvikute päeval)
on muutnud nii mõnegi inimese
hoiakuid ja eelarvamusi erivajadustega
inimeste suhtes.
Õpetlik näide on meil ka Tapalt,
kus esialgu oli kohalik kogukond väga
vastu mõttele, et nende ümbruskonda
tuuakse elama erivajadusega inimesed
(eks see tulenes teadmatusest ja sellest,
et varem polnud selliste inimestega
kokkupuuteid olnud). Veidi aja möödudes, kui olime oma kodu valmis
ehitanud ja kohalikud inimesed kodu
elanikega tuttavaks saanud, tuli üks
vastuseisjatest koguni meie ees vabandama, et esialgu meie klientidesse
täiesti ilma põhjuseta halvasti suhtus
ja vastutööd tegi.
Kas pärast seda, kui maja valmis saab ja elanikud sinna sisse
kolivad, muutub midagi naabrite
jaoks? Millega peaksid naabrid
arvestama?
Liina Lanno: Natuke ikka muutub. Tühi maja saab elanikud, kes
liiguvad ja elavad, toimetavad oma aias
ja ajavad linna vahel oma asju, käivad
tööl, poes ja kultuuriüritustel.
Esialgu tunnevad nad ennast kindlasti nii, nagu me kõik tunneme, kui
uude kohta kolime ehk natuke ebaturvaliselt. Sel ajal on vaja neid toetada.
Naabrid saaksid nende kohanemisele
kaasa aidata, näidates üles heatahtlikkust ja hoolivust, sest nemad uude
kohta kolinuna on selles situatsioonis
kindlasti tundlikum ja haavatavam
pool.
Kuidas teha nii, et nii meie
linna praegustel elanikel kui teie
kodu rahval oleks hea ja meeldiv
elada?
Liina Lanno : Kindlasti ei tohiks
üksteisesse eelarvamustega suhtuda.
Ka meie räägime kindlasti omalt poolt
uue kodu elanikele, et Kunda inimesed on sõbralikud ega tee neile liiga
ning neid ei ole vaja karta. Tähtis on
omavaheline suhtlemine ja kontakti
hoidmine. Tähtis on arvestada üksteisega ja õppida koos elama ka selliste
inimestega, kes sinust veidi erinevad.
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SPORT

KULTUURIKALENDER

SK Team Yong tegemistest

Kultuurisündmused Kunda linna klubis
29. märtsil kell 19 Vana Baskini teater
etendusega “Õnnenumbrid”
31. märts kell 18.00 kooliteater Karoliine
etendusega “Väike nõid” ja Kunda ÜG kooliteater
etendusega “Hiired pööningul”
1. aprillil kell 13 Kooliteatrite riigifestivali
Lääne-Viru maakonna keskastme eelfestival
7. aprillil kell 19 kinoõhtu mängufilmiga
“Klassikokkutulek”
9. aprillil kell 14 juubelikontsert
“70 aastat taidlust”
-----------------------------------------------21. - 24. märtsil algusega kell 16 Kunda
linna klubi noortemajas koolivaheaja sündmused
lastele: teadus-, fotograafia-, meisterdamise,
kokkamise- ning ilu ja tervise töötoad

Marko Levtšenko

Spordiklubi Team Yong
osales 13.-14. veebruaril
Tallinnas Tondiraba jäähallis Eesti võitluskunstide
mängudel. Võistlustest võttis osa kokku üle tuhande
sportlase kümnest eri riigist. Kokku oli esindatud 9
erinevat võitluskunsti.
Kundast osales turniiril kokku 13 sportlast, kõik
TAEKWONDO WTF alal.
Võistlused olid jagatud kahe
päeva peale, laupäeval võistlesid A-divisjoni (edasijõudnud)
sportlased ja pühapäeval Bdivisjoni(amatöörid) sportlased.
Väga edukalt võitlesid
seekord meie A-divisjoni
võistlejad Erik Šumilov (10),
Ronald Smorodin (15) ja
Daniil Rogožkin (17). Kõik
kolm võitlesid ennast tugevalt finaali, alistades esimesi
vastaseid korraliku tehnika ja
punktienamusega.
Ronald Smorodin võitis
vastase poolfinaalis esimese
raundi kolmekümnendal sekundil tõsise knockoudiga.
Daniil Rogožkin võitles end
enesekindlalt finaali, kus võitis
vastast (Läti) tugeva knockoudiga, saavutades sellega
esimese koha.
B-divisjoni võitluspäevast
jäi enim silma Hardi Heero,
kes kasutas väga puhast ja
täpset tehnikat. Löögid olid

Daniil Rogožkin sooritab finaalis jalalööki, mis viib ta poodiumil kõige kõrgemale astmele
Foto Tõnis Uustalu
(kuldmedal).

täpsed ning õiget taktikat kasutades jõudis kuldmedalini.
B-divisjoni lastest näitasid
enesekindlust ja julgust Artur
Ukolkin ja Marten Uukareda.
Marten pidi küll tunnistama
vastaste võite ja medaliteni
seekord ei jõudnud, kuid näitas
head ettevalmistust ja vaimset
tugevust.
Kokku osales Kundast 13
sportlast:
Marten Uukareda
Jana Šumilova
Kristiina Küngas
Erik Šumilov 2. koht
Ronald Smorodin 2. koht
Daniil Rogozkin 1. koht
Artur Ukolkin 2. koht
Violetta Mitjuhhina 2. koht

MaiMai Optika taas Kundas

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi
esitada 1. aprillini
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku
arengu ja kogukondade elujõulisuse edendamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise
ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Programmist saab taotleda toetusi kahest erinevast
meetmest: kogukonna areng ja elukeskkonna ja
kogukonnateenuste arendamine. Ühe projekti toetuse
piirsuma on 2000 eurot.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. aprilliks kl 16.30
asukohajärgsele maavalitsusele, kas e-posti teel mari.
knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee, käsipostiga
aadressil F.R. Kreutzwaldi 5 kabinet 36 või tavapostiga,
mille postitempel ei ole hilisem kui 01.04.
Toetuste taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning
taotluse koostamise juhendid ja infopäevade
toimumiskohad on leitavad SA Kodanikuühiskonna
Sihtkapital kodulehel aadressil http://www.kysk.ee/koptaotlusvoorud/kop16-kevadvoor.
Taotlejaks võivad olla piirkondlikult ja avalikes huvides
tegutsevad:
- mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik
omavalitsus või riik;
- sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse
või riigi osalusel.
Tehniline lisainfo: Tarmo Treimann, tel 656 0487, 5301
3652 või Mari Knjazev, tel 325 8013.

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

Reedel, 18. märtsil 2016 kell 10.00- 18.00
(Pargi 26, Kunda, I korruse fuajees, apteegi vastas)
võimalus tellida ja määrata prille.
Prillide määramine - prillide tellijale 10€.
Optomeistristi (Anne-Mai Raivet) vastuvõtule
saab registreerida tel. 509 8262.

Head metsaomanikud!
Metsanduslike toetuste taotluste esitamise tähtajad 2016:
*Metsade uuendamise toetus - 15 juuli
*Pärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetus - 30 juuni
*Metsamaaparandustööde toetus - septembris
*Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava
koostamise toetus - detsembris (NB! *Seda toetust saab
taotleda ainult metsaühistu liige)
*Natura metsa toetus - 4-22 aprill
*Metsameede - juunis
Vääriselupaiga kaitseks sõlmitakse lepinguid
kogu aasta vältel.
Rakvere Metsaühistu, Kunderi 6 Rakvere 44307
e- mail: metsayhistu@rmy.ee tel. 3227845.
Kalev Jaanson, metsakonsulent

IN MEMORIAM
Üks süda on vaikinud …
Üks elutee on lõpuni käidud …
24. veebruaril 2016. a. pärast
pikka rasket haigust kustus
proviisor Aime Tihvan`i
(Soone) eluküünal.
Pärast Tartu Ülikooli lõpetamist 1956. aastal oli Aime
esimene töökoht Mustvee
apteegis. Järgnevalt töötas ta
kolm aastat Rakveres rajooni keskapteegis. Abiellunult
jätkus Aime elutee Kundas
ja töö Kunda apteegis aastatel
1963 - 1991. Rõõmsameelse
ja seltsiva inimesena kohanes
ta kiiresti uues kollektiivis ja
jagas abivajajatele oma ravi-

mitealaseid oskusi ja teadmisi.
Vanem generatsioon mäletab
teda hästi ja meenutab tänutundes kui lahket ja abivalmis
apteekrit.
Hulk aastaid täitis Aime ka
ühiskondliku inspektori ülesandeid ning käis teiste apteekide tegevust kontrollimas.
Pikkadest koostööaastatest
on jäänud väga palju kauneid
mälestusi nii tööst kui ka vaba
aja veetmisest ning jagatud
muredest ja rõõmudest.
Helge mälestus Aimest kui
heast kolleegist ja inimesest
jääb meie kõikide südamesse.
Kunda apteegi pere

Angelika Suslova 3. koht
Anete Alice Orumaa 2.
koht
Kristina Jakovleva 2. koht
Dmitri Blitsin 2. koht
Hardi Heero 1. koht
Jägmised suured rahvusvahelised võistlused, kuhu
paneme välja Kunda ja LääneVirumaa meeskonna, on 16.
aprillil Bauskas (Läti).
18.-23. jaanuaril külastasid
meid kaks treenerit LõunaKoreast. Tegime intensiivse
treeningunädala. Kuni külalised Kundas viibisid, treenisime iga päev. Korea treenerid
jäid meie tööga ja saavutustega
väga rahule. Saime jälle kinnitust, et liigume õiges suunas.

Meile anti ka seekord ainsa
klubina Eestis kutsed laagrisse Lõuna-Koreasse. Hetkel
kaalume seda ja jõuame ehk
sponsorite toel ka meie tublide sportlastega Taekwondo
sünnimaale Lõuna-Koreasse
treeninglaagrisse, lihvimaks
meie tehnikaid ja valmistamaks sportlasi ette veel suuremateks tiitlivõistlusteks.
Spordiklubi Team Yong
tänab: Kunda Spordikeskus,
Via Sensus OÜ, MM Trading
Partners OÜ, Eesti Võitlusspordi Ühendus, Eesti
Taekwondo Liit ja loomulikult
kõiki sportlasi, nende vanemaid ning spordiklubi Team
Yong sõpru ja fänne!

