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TEATED
Avalik suuline
enampakkumine
linnavara
võõrandamiseks
Kunda linnavalitsus kuulutas 19.
augusti 2016 korraldusega nr 91
välja avaliku suulise enampakkumise linnavara aadressiga: Mäe
tn 13, eluruum nr 9, Kunda linn,
ühetoalise korteri, üldpinnaga
27,3 m², kinnistusregistriosa nr
3889731 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 22.09.2016 kell 11.00
Kunda linnavalitsuses linnavolikogu
saalis aadressil Kasemäe 19, 44107
Kunda linn.
Avaliku suulise enampakkumise
alghind on 1500 (üks tuhat viissada)
eurot ja enampakkumisel osalemise
tagatisraha suuruseks on 10% avaliku
suulise enampakkumise alghinnast
ehk 150 (ükssada viiskümmend) eurot.
Linnavaraga tutvumine ja täiendav
info: linnavaraga tutvumiseks palun
eelnevalt aeg kokku leppida. 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.

Teadlaste öö
kutsub tsemendimuuseumisse
Meie Kodu

26.-30. septembrini toimub järjekorras 11. teadlaste öö festival, mille
teemaks on tänavu teadus ja ulme.
Kunda tsemendimuuseumis on
teadlaste öö kavas järgmised ettevõtmised:
18.00 Meisterdame lastega - kasvatame ise kristalle
19.00 Teaduskohvik
* Väekad kivid maapõuest, kristallimaailm - müüdid või tegelikkus?
* Kust kristallid peamiselt pärinevad? Kuidas nad tekivad?
Läheneme kristallimaailmale teaduslikult.
21.00 Muusikaline etteaste.
Avatud kohvik!
Info: tel 32 22 170.

Kunda linna klubis
1. oktoobril kell 14
Rahvusvahelisele
muusikapäevale
pühendatud
KONTSERT.
Esinevad: Eeva-Maria Laas
(viiul), Ann Kuut (tšello),
Kaisa Laasik (klaver).
Enne kontserdi algust on
võimalik tutvuda linnalehe
toimetaja Samuel Golombi
näitusega
„Pillid postmarkidel“.
Tasuta!

Moldova Vabariigi saadik Eestis Inga Ionesii ja aukonsul Einar Vallbaum avasid Kundas Moldova ausaatkonna.
Foto Samuel Golomb

Moldova lipp sai
sissekirjutuse Kundas
Samuel Golomb,
toimetaja

6. septembril kaunistas Kunda
linna Moldova trikoloor, kõlas
Moldova muusika ning pakuti
Moldova veini. Kõik see toimus
meie tsemendi- ja sadamalinnas
Moldova Vabariigi ausaatkonna
avamise puhul.
Nüüd on Eestis kaks Moldova
ausaatkonda - Tartus ja Kundas.
Ausaatkonna avamisel viibisid
Moldova suursaadik Eestis Inga
Ionesii, Eesti keskkonnaminister
Marko Pomerants, Riigikogu
liikmed, Eesti välisministeeriumi esindajad, Lääne-Virumaa ja
maakonna omavalitsuste juhid
ning paljud ettevõtjad ja avaliku
arvamuse liidrid. Ausaatkonna
avamisest ja Einar Vallbaumi
aukonsulina esitamisest sai eriti
tähtis sündmus, mida pole Kundas pikka aega olnud.
See, et just Kunda on valitud
Moldova valitsuse poolt ausaat-

kaart vaid kahes eksemplaris Moldova Teaduste Akadeemias
ning aukonsuli kabinetis Kundas.
Ausaatkonna avamisel Kundas viibis ka Moldova Vabariigi
endine suursaadik Eestis Victor
Guzun. Ta on ette valmistanud
fotonäituse “Eesti minu silmis”,
mida eksponeeritakse Kunda
ausaatkonnas.
Moldova Vabariigi lipp ning
ausaatkonna erimärk on paigaldatud AO Lajos hoonele.
Eestis tegutsevad mitmed ausaatkonnad - näiteks Rootsi, Kasahstani, Soome ja Peruu ausaatkond.
11. septembril saadeti Kundast Moldovasse aukonsul Einar
Vallbaumi poolt Soomest ostetud
päästeauto. Auto hind oli 5000
eurot ja läbisõit 100000 km. Koos
päästeautoga läksid Moldovasse
ravimid ja riided Rakvere haigla ja
15 lauaarvutit ärimees Oleg Grossi
poolt. Lisaks saadeti Moldovasse riideid ja mänguasju Rakvere
LIONS klubilt.

Alanud õppeaasta
on täis sõite ja seiklusi

Detailplaneeringu teade
Kunda Linnavolikogu 29.08
2016 otsusega algatati
Jõeääre katastriüksuse
detailplaneering.
Planeeringuala katastritunnus 34501:004:0027.
Planeeringuala suuruseks
on 1 ha ning planeeringu
algatamise eesmärgiks on
maakasutuse ja ehitustingimuste ning ehitusõiguse
määramine turismi- ja
puhkeotstarbelise
hoonestuse rajamiseks.

konna tegutsemise paigaks, mis
hakkab kureerima Eesti põhjaregiooni, pole sugugi juhuslik. Idee
baseerub Einar Vallbaumi aktiivsel
tegevusel Eesti ja Moldova ning
Lääne-Virumaa ja Criuleni regiooni
koostöö korraldamisel. Oma töö
eest on Einar Vallbaum pälvinud
Moldova Vabariigi kõrgeima autasu
- Onoare ordeni ja Criuleni linna
aukodaniku tiitli.
Lääne-Virumaal sai sõlmitud
esimene koostööleping Eesti ja
Moldova vahel. Need sidemed
tugevnevad iga aastaga. Meie maakond kinkis Moldovale kiirabiauto,
tegutseb algatusrühm „Aita Moldovat”, Lions maakonna organisatsioonide poolt on korraldatud terve
rida heategevusüritusi. Aukonsuli
üheks esimeseks ettevõtmiseks on
valmistumine ärimessiks, mis toimub Tallinnas ja kuhu kutsutakse
Moldova ettevõtjaid.
Kunda ausaatkonna kinkide
seas oli Moldova ajalooline kaart.
Moldova suursaadiku sõnul on

Lili Lillepea

Kunda ühisgümnaasium
taotles keskkonnateemaliste
väljasõitude korraldamiseks
Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt (KIK) toetust. Projektitaotlus rahuldati ning KIK
finantseerib Kunda ühisgümnaasiumi keskkonnateemalisi
väljasõite kogusummas 6328
eurot.

Väljasõitude eesmärk on õpilaste loodusteadlikkuse suurendamine praktilise tegevuse kaudu.
Looduskeskkonnas kinnistub
õpitu õpilastele paremini, nad
saavad õpitut rakendada looduses
ning näevad Eestimaa erinevaid
maastikke.
Praktilise õppega omandavad
õpilased uusi teadmisi ja nende
silmaring avardub.
Projekti koostas ühisgümnaa-

siumi arendusjuht Tea Parts, kelle
sõnul on väljasõidud planeeritud
igale klassile terve õppeaasta
jooksul. „Õppimine on seoste
loomine ja seosed tekivad läbi
kogemuse,“ põhjendas Tea väljasõitude vajalikkust.
Loodusharidusprojektide ülesehitus on kooskõlas õppekavaga.
Projekt aitab kaasa õpilaste koostööoskuste kujunemisele.

Kutsume kuulama!
Kunda Muusikakooli
õpetajate ansambli
5. aastapäeva kontsert
teisipäeval, 4. oktoobril
algusega 18.00
Kunda ühisgümnaasiumi
saalis.

Lasteaias alustab
taas tegevust
beebikool,
ootame beebisid
igal kolmapäeval kell 10.30
lasteaia muusikasaalis.
Infot saab telefonil
3221557.

Täname staadioni
korrastajaid!
Kunda ühisgümnaasium
ja Kunda spordikeskus
koos õpilastega ja
lastevanematega
korraldasid 12. septembril
vabatahtlikkuse ja
heategevuse alusel
Kunda staadioni
heakorrastuse.
Korraldajad tänavad kõiki,
kes panustasid oma õhtuse
vaba aja linna sporti.
Kena sportlikku sügist!
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LINNA JUHTIMINE
Linnavolikogus otsustati:
29. augustil 2016
* võtta vastu Kunda linna 2016. aasta
lisaeelarve.
* anda Kunda Linnavalitsusele volitus laenu võtmiseks. Eelarvesse on planeeritud 140 000 eurot laenu, ettepanek
on laen võtta investeeringute katteks,
tähtajaga kolm aastat.
* määrata Kunda linna 2016., 2017.
ja 2018. aasta majandusaasta aruande
auditeerijaks AMC Audit OÜ.
* kinnitada enampakkumise tulemus.
Enampakkumine toimus 24. augustil
2016, võõrandamise alghinnaga 50 000
eurot. Enampakkumisele registreerus
ning osales 1 pakkuja (Hatiko Grupp
OÜ), kes osutus enampakkumise võitjaks, pakkudes ostuhinnaks alghinna
50 000 eurot.
Linnavalitsuses otsustati:
19. augustil 2016
* mitte vastu võtta eelnõu „Ehi-

tusloa väljastamine Võidu tn 6 hoone
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks“
korraldusena.
* kooskõlastada kohanimede määramise ja liikluspindade otsuse eelnõu ning
maanõunikul edastada see volikogule
otsustamiseks.
* kooskõlastada Kunda linna 2016.
aasta lisaeelarve eelnõu ning rahandusosakonna juhatajal edastada antud
eelnõu volikokku.
* võtta vastu korraldus nr 91 „Linnavara võõrandamine ja enampakkumise
tingimused.
* kinnitada Kunda Linna Klubi
struktuur ja töötajate koosseis.
* kinnitada Kunda Muusikakooli
tasuliste teenuste hinnakiri.
29. augustil 2016
* väljastada ehitusluba Jaama tn 18a
hoone laiendamiseks.

Kolm tervisepäeva räägivad
õigest toitumisest
Eve Ojala-Bakradze,
MTÜ Kunda Elulõng juhatuse liige

MTÜ Kunda Elulõng korraldas
eakate päevakeskuse klientidele
koolitustsükli “Hea ter vis õige
toitumisega” esimese tervisepäeva
13. septembril. Teine ja kolmas osa
koolitustsüklist toimub 13. oktoobril
ja 3. novembril 2016 kell 11-16.
Iga päeva esimeses osas annab toitumisnõustaja Külli Holsting eakatele nõu
tervislikuks toitumiseks ja teises osas
valmistatakse näidismenüü järgi toitu. Registreerida saab päevakeskuse tel 32 21 353.
Tervisepäevad on osalejatele tasuta.
Kohtade arv on piiratud!
Toitu valides tagame endale ka hea
tervise, positiivse meeleolu, vaheda ajutöö, kosutava une ning jätkuva energia,
hoolimata east ja ilmast. Toitumisnõustaja Külli Holstingu kinnitusel algab
kõik inimesest endast: “Sa võid muuta
iseennast ja seeläbi oma tulevikku. Olen
nõustajana näinud, kuidas kliendid

võtavad ette julge sammu ja astuvad
välja mugavustsoonist - muudavad oma
igapäevaharjumusi ning kogevad seejärel
olulist muutust oma elus. See nõuab
julgust ja riski.” Toitumisnõustaja sõnul
ei tähenda tervislik toit ainult salatilehti,
porgandeid ja rangeid piiranguid, vaid
naudingurikkaid ja maitsvaid eineid.
“Vaja on vaid veidi häid ideid ja julgust
proovida uusi maitseid, milleks ei pea
olema gurmeekokk - vahel piisab ka
väikesest sammust,” rääkis Holsting.
Koolitaja Külli Holsting töötab
toitumisnõustajana Lääne-Tallinna
Keskhaigla Raseduskeskuses ja Fertilitase erahaiglas. Ta on lõpetanud Annely
Sootsi Tervisekooli toitumisnõustaja
õppe ja jätkab toitumisterapeudi õpinguid, on ennast täiendanud Lahemaa
Tervisekooli, Tervise Arengu Instituudi
ja Ameerika BioMedical Institute arsti
Chun Wongi koolitustel.
Eakate tervisepäevade korraldamist
toetab rahandusministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.

Raamatukogu pere soovib
kaunist sügise algust!
Linnaraamatukogu teade

Alates septembrist sai raamatukogus
suvine hooaeg läbi ja ootame taas
oma lugejaid ka laupäeviti.
Selgi aastal pakume koduteenindust
nendele raamatuhuvilistele, kes ise tervisliku seisundi tõttu raamatukokku ei
pääse. Koduteenindus on täiesti tasuta.
Selleks, et raamatukoguhoidja saaks teile
külla tulla, helistage meile ja raamatukoguhoidja toob kokkulepitud ajal, korra
kuus, kaasa lugeja poolt tellitu, või siis
toob valiku tegemiseks suurema hulga
raamatuid. Tellitud raamatud saab kätte
ka sotsiaaltöötaja kaudu.
Vahel juhtub, et meie raamatukogus
pole teie poolt soovitud raamatut, sel
juhul on võimalik kasutada raamatukogudevahelise laenutuse teenust, mis
on lugejale tasuta, lisanduda võib vaid
postiteenuse tasu.
Meie raamatukogu tasuta teenuste hulka
kuulub ka personaalne nõustamine täiskasvanutele, kes vajavad abi arvuti kasutamisel
infootsinguga, ID-kaardi kasutamisega,

e-posti aadressi tegemisega vms. Soovi
korral andke meile oma vajadusest või
huvist teada telefonitsi või e-posti teel.
Iga kuu teisel neljapäeval kell 15.00
toimuvad meisterdamist ja lugusid
täis lõbusad jututoad, mis on eelkõige
sobilikud eelkooliealistele lastele ja
algklassiõpilastele. Sellekohast infot
jagame jällegi hea meelega nii telefonitsi
kui kirja teel.
Tasuliste teenustena saab meie juures
printida, ka värviliselt, teha koopiaid ja
skannida. Arvuti kasutamine on tasuta.
Kui on juhtunud, et raamatud on
ununenud kauemaks kätte, siis iga kuu
esimesel tööpäeval saab need tagastada
viivisevabalt. Iga kuu viimane tööpäev
on meil sisetööpäev, sel päeval on raamatukogu uksed küll lugejatele suletud,
kuid telefonitsi või e-maili teel oleme
siiski kättesaadavad.
Kunda linnaraamatukogu telefoninumber on 322 1824, e-posti aadress:
raamatukogu@kunda.ee. Info toimuva
kohta saab ka kodulehelt www.raamatukogu.kunda.ee

Mänguväljakud remonditud!
Sirje Liiskmaa,
heakorranõunik

Suvi läks mööda suuremate
tormideta, kuid Kunda linnast
on siiski „laastavad jõud“ üle
käinud. Ei soovi halada, et olukord on lootusetu ja tänapäeva
lapsed on kasvatamatud, kuid
tahes-tahtmata tulevad sellised
mõtted pähe kui vaadata pisut
Kundas ringi, lõhutud spordirajatised, täis soditud lasteaia
seinad, maha visatud päevalilleseemnete koored jne. Loetelu
saab päris pikk, kahjuks.
Vaatamata sellele, et lastel ja
noortel on Kundas võimalusi vaba
aja veetmiseks päris palju, leiab
siiski mõni neist, et vara lõhkumine
on ajaviide, millega tuleks kindlasti
tegelda. Ühe vägilase üürike rõõm
– näiteks lõhkuda korvpalli korv
või heiteala aiavõrk – jätab teised
lõbust päris pikaks ajaks ilma. Ebaõiglane, eks! Rääkimata lõhutud
mänguväljakutest lasteaias. Seleta
mänguhimulistele põnnidele, et
mänguväljakule praegu minna ei saa,
sest see on katki.
On arusaadav, et tegijal juhtub
nii mõndagi ja asjad purunevad, sel
juhul on asjakohane julgus öelda:
„mina tegin, kuidas ma saaksin seda
parandada“. Teine teema on muidugi naljaviluks lõhkumine.
Naiivne lootus kutsuda noori
üles asju hoidma ja korralikumalt
käituma ei anna arvatavasti soovitud
tulemust. Aga mis on siis lahendus?
Kas lahendus on pidev paranda-

Uued mänguväljakud toovad linnaruumi erksaid värve ja lasterõõmu.
Foto Sirje Liiskmaa

mine või asendamine, mis ei jäta
omavalitsusele palju võimalusi arenguks ja uuteks investeeringuteks?
Kas lahendus on kõigi karistamine,
pannes spordirajatised luku taha ja
piirates nii kõigi vaba aja veetmise
võimalusi?
Seega, kas lõhkuja panus kogukonda ongi kõigi lõbu (peale ta enda
ühekordse õnnehetke) rikkumine ja
tõhus eelarve tühjendamine?

Igal aastal kulutab omavalitsus
lõhutud, soditud, varastatud või
muul moel rikutud vara parandamiseks, taastamiseks ja soetamiseks arvestatava summa. See
on tegelikult väga nukker, sest
kõige selle asemel võiksime hoopis
rääkida uutest spordirajatistest,
tublidest sportlastest, õnnelikest
lasteaialastest, kaasaegsetest lahendustest jne.

Lõhkuja panus kogukonda
Suvi läks mööda suuremate
tormideta, kuid Kunda linnast
on siiski „laastavad jõud“ üle
käinud. Ei soovi halada, et olukord on lootusetu ja tänapäeva
lapsed on kasvatamatud, kuid
tahes-tahtmata tulevad sellised
mõtted pähe, kui vaadata pisut
Kundas ringi: lõhutud spordirajatised, täis soditud lasteaiaseinad, maha visatud päevalille
seemnete koored jne. Loetelu
saab päris pikk, kahjuks.
Vaatamata sellele, et lastel ja
noortel on Kundas võimalusi vaba
aja veetmiseks päris palju, leiab
siiski mõni neist, et vara lõhkumine
on ajaviide, millega tuleks kindlasti tegelda. Ühe vägilase üürike
rõõm – näiteks lõhkuda korvpalli

korv või heite ala aiavõrk – jätab
teised lõbust päris pikaks ajaks
ilma. Ebaõiglane, eks! Rääkimata
lõhutud mänguväljakutest lasteaias.
Seleta mänguhimulistele põnnidele,
et mänguväljakule praegu minna ei
saa, sest see on katki.
On arusaadav, et tegijal juhtub
nii mõndagi ja asjad purunevad, sel
juhul on asjakohane julgus öelda:
„mina tegin, kuidas ma saaksin
seda parandada“. Teine teema on
muidugi naljaviluks lõhkumine.
Naiivne lootus kutsuda noori
üles asju hoidma ja korralikumalt
käituma ei anna arvatavasti soovitud tulemust. Aga mis on siis
lahendus? Kas lahendus on pidev
parandamine või asendamine, mis
ei jäta omavalitsusele palju võima-

lusi arenguks ja uuteks investeeringuteks? Kas lahendus on kõigi
karistamine, pannes spordirajatised
luku taha ja piirates nii kõigi vaba
aja veetmise võimalusi?
Seega, kas lõhkuja panus kogukonda ongi kõigi lõbu (peale ta enda
ühekordse õnnehetke) rikkumine ja
tõhus eelarve tühjendamine?
Igal aastal kulutab omavalitsus
lõhutud, soditud, varastatud või
muul moel rikutud vara parandamiseks, taastamiseks ja soetamiseks arvestatava summa. See
on tegelikult väga nukker, sest
kõige selle asemel võiksime hoopis
rääkida uutest spordirajatistest,
tublidest sportlastest, õnnelikest
lasteaialastest, kaasaegsetest lahendustest jne.

Lõuna-Eesti heakorraspetsialistid
tutvusid meie kogemustega
www.kunda.ee

Augustikuu eelviimasel nädalal
tulid kogemuste vahetamiseks ja
parimate praktikate jagamiseks
Kunda linnavalitsuse heakorranõunikule külla Lõuna-Eesti
kolleegid.
23. augustil külastasid Tartu, Valga ja Elva linnavalitsuse spetsialistid
Kunda linna. Kuigi külalistel on
erinevad ametinimetused, on neil
kõigil üks töövaldkond - linna heakord. Neid võõrustas Kunda linna
heakorranõunik Sirje Liiskmaa, kelle sõnul meeldis külalistele Kunda

linn väga. “Enim meeldisid muidugi
neile Kunda linna geograafilised
iseärasused - erinevad tasapinnad,
meri, jõgi jne,” loetles Sirje.
Esialgu koguneti linnavalitsusse,
et jagada kogemusi. Arutusel olid
linna heakorraga seotud tööde
korralduslikud probleemid. Arutelu
käigus toodi välja erinevate praktikate plussid ja miinused. Tõdeti, et
kahjuks on üleriigiliselt välja töötamata ühtsed normatiivid. Soomes
on sellised eeskirjad olemas.
Pärast arutelu toimus ühine ringsõit. Sirje tutvustas külalistele linna,
läbi käidi kõik olulisemad vaatamis-

väärsused alustades kesklinnast,
lõpetades mere ja elektrijaamaga.
Valga linnavalitsuse haljastuse
vanemspetsialist Anne Vaigre kiitis
Sirjet linnakujundamise eest ja lisas,
et neil on üks maitse, sest mõlemale
meeldib kasutada linnahaljastuses
püsikuid. “Heas mõttes tekitab
kadedust, et Kundas on olnud
võimalik mängida teede ja sillutiste
rajamisel looklevate kujundite ja
värvidega,” sõnas Kunda eripära
rõhutades Valga kolleeg. Kokkuvõtvalt märkis Anne Vaigre veel, et linn
on puhas ja ilus. “Me kõik jäime
külaskäiguga väga rahule!”
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GÜMNAASIUM

AJALUGU

Kunda varjatud
saladused
Mart Kand, Kunda ühisgümnaasiumi
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Sellistena jäid meile meelde 9. klassi õpilased oma tutipäeval.

Foto erakogust

Positiivne tagasivaade eelmisele
õppeaastale
Siiri Hiiesalu,
Kunda ühisgümnaasiumi õppealajuhataja
Kaire Rapur, huvijuht

Lõbusalt ja väärikalt algas Kunda ühisgümnaasiumis uus õppeaasta. Loodame, et ka selle
õppeaasta lõpuks saame kokku
panna mahuka kokkuvõtte meie
parimatest õpilastest ja nende juhendajatest. Leheruum ei
võimalda avaldada täies mahus
eelmise õppeaasta kõiki tulemusi
ja saavutusi. Meie kooli ja linna
kodulehel on tagasivaade meie tegemistele, saavutustele õppetöös,
spordis, näitlemises ja huvitegevuses avaldatud täies mahus.
9. klassi lõpetajaid oli 28, Nele
Karolin Lindlo ja Ivar Palk lõpetasid põhikooli kiituskirjaga . 9.
klass paistis silma sellega, et osales
edukalt olümpiaadidel, mälumängus,
erinevatel spordivõistlustel. Põhikooli lõpueksamid sooritati edukalt,
tulemused on maakonna keskmisel
tasemel või kõrgemad.
Gümnaasiumi lõpetajaid oli 14.
neljade ja viitega lõpetas 5 õppurit.
Kõigile lõpetajatele anti klienditeenindaja kutsetunnistus. Ainekiituskirju anti 10 õpilasele. Gümnaasiumi
riigieksamite tulemused olid kõigis
ainetes kõrgemad vabariigi keskmisest tasemest.
Osalemine maakonna olümpiaadidel
- geograafiaolümpiaad - Ivar Palk
1. koht, õp. Leelo Palk;
- maakondlik emakeeleolümpiaad
Nele Karolin Lindlo 1. koht ja Ivar
Palk 3. koht, õp. Maarika Veski,
- matemaatikaolümpiaad - Ivar
Palk 6.-9. koht, õp. Erki Õun;
- bioloogiaolümpiaad - Nele Karolin Lindlo 2. koht ja Ivar Palk 10.
koht, õp.Marika Toom;
- muusikaolümpiaad - Kristiina
Nasikovski 5. koht, õp. Kaie Aja;
- füüsikaolümpiaad - Ivar Palk
1. koht;
- tehnoloogiaõpetuse olümpiaad
- Tauri Tomson 7.-8. koht, õp. Jüri
Simkin;
- vene keele olümpiaad gümnaasiumile - Merlin Pikki 4. Koht
ja Jekaterina Novikova 5. koht, õp.

Marina Klimenko;
- käsitöö ja kodunduse konkurss
- Nele Karolin Lindlo 2. koht, õp.
Ruth Kaljund;
- eesti keele olümpiaad - Jette Helene Kasemaa 1.-2. Koht ja Kristiina
Nasikovski 10. koht, õp.Tiiu Jalakas.
Muud õpilasvõistlused
Kultuuriministeeriumi ja projekti
MINU RIIK esseekonkursil „Muusika ühendab“ saavutas Nele Karolin
Lindlo kultuuriministeeriumi eriauhinna. Juh. Kaie Aja.
Haljala valla kirjandivõistlusel sai
Jette Helene Kasemaa 1. koha, õp.
Tiiu Jalakas; Nele Karolin Lindlo 2.
koha, õp. Maarika Veski.
Maakondlik kirjandivõistlus - Jette Helene Kasemaa ergutusauhind
ja Kristiina Nasikovski 3. koht, õp.
Tiiu Jalakas, Nele Karolin Lindlo 3.
koht, õp. Maarika Veski.
Virumaa laste luulevõistlusel
„Meie maal kõik tööd on head“
auhinnatud tööde autorid Ats Reinmann, õp. Tiina Vanatoa, Berit
Novikov ja Nele Karolin Lindlo õp.
Maarika Veski.
Kunderi omaloominguvõistlus
- „Merejutud“ auhinnatud Nora
Aron, õp. Tiina Vanatoa, Jette Helene Kasemaa, õp. Tiiu Jalakas, Janar
Sädeme ja Nele Karolin Lindlo, õp.
Maarika Veski.
Viru Instituut tunnustas Jette
Helene Kasemaad ja Janar Sädemet
pärimuskultuuri edasikandmise eest.
Joonistusvõistlusel „Eesti- mereriik“ auhinnatud töö autor Samantha
Kadõmov, õp. Eve Randver.
Saavutused spordis
Aaspere-Haljala rahvajooks - Tauri Tomson 1. koht ja Rihhard Vodja
1. koht, õp. Jaak Jalakas. Õpetaja
Kaire Rapur 1. koht.
Lääne- Virumaa murdmaajooksuvõistlused 2015 - Tauri Tomson
1. koht 2000 m jooksus, õp. Jaak
Jalakas.
Maakonna 5. klasside rahvastepallivõistlused tütarlastele - 2. koht, õp.
Küllike Koha.
Toimusid 3x3 korvpallivõistlused,
kus osales 12 meie kooli võistkonda.
Õp. Küllike Koha ja Jaak Jalakas.
5. klassi tütarlapsed osalesid

piirkondlikul Dumle rahvastepallivõistlusel, õp. Küllike Koha.
Osavaima korvpalluri võistlusel
sai Tauri Tomson 3. koha, õp. Jaak
Jalakas. Kunda Nordic Tsemendi
naiskonna koosseisus tuli Marjorete
Orumaa maakonna naiste võrkpalli
karikavõistlustel 2. kohale.
Marko Vilepill jõutõstmises Eesti
juunioride meistrivõistlusetel - hõbemedal. Treener Kaido Vahesalu.
Osaleti Eesti MV makroliiga U-11
korvpallivõistlustel, treener Kaido
Vahesalu, Jaak Jalakas.
Osaleti Eesti meistrivõistlustel
korvpallis U-12, U-14 ja U-18 poistele, treenerid Jaak Jalakas ja Kaido
Vahesalu.
Lääne-Viru talvistel kergejõustikuvõistlustel saavutasid häid tulemusi Britte Karu, Amelia Petrov,
Rihhard Vodja, Kaisa Lee Vaiknemets, Aleks Lehmus, Alex Larionov.
Treener Meelis Kari.
Elery Zadonski sai Eesti talvistel
meistrivõistlustel 1500 m jooksus
1. koha, Eesti juunioride talvistel
meistrivõistlustel 1500 m 1. koha,
800 m 2. koht, Eesti talvistel karikavõistlustel 800 m jooksus 3. koha;
Tallinna teletorni trepijooksus 1.
koha, on Eesti juunioride meister
2000 m jooksus. Treener Meelis
Kari.
Rahvusvaheline Nord Cup korvpallivõistlus noormeestele- 3. koht,
treener Jaak Jalakas. Rahvusvaheline
võistlus Maheda Cup U-18 2. koht,
U12- 2. koht, U-14 3.koht. Treenerid
Jaak Jalakas, Kaido Vahesalu.
Eesti tänavakorvpalli meistrivõistlustel 3. koht, treener Jaak
Jalakas. Võistlusel 10 olümpiastarti
osalesid ja saavutasid häid tulemusi
Nora Aron, Kädi Vahesalu, Rihhard
Vodja, Alex Larionov. Treener Meelis Kari.
Meie õpilased tegelevad veel
teistegi spordialadega. Taekwondos
on häid tulemusi saavutanud Ronald
Smorodin, Erik Šumilov, Hardi Heero, Artur Ukolkin, Violetta Mitjuhhina, Anete Alice Orumaa, Kristina
Jakovleva, Dmitri Blitsin. Treener
Marko Levtšenko.
Jätkub liunnalehe oktoobrikuu
numbris.

Rakvere linnuse müürilt selge
ilmaga ja soodsas päikesevalguses põhja suunas vaadates võib
silmata kolme tuulegeneraatorit,
kolme vabrikukorstnat, ühte pikka sihvakat kõrgehitist ja valget
päikese käes helendavat maja. See
on Kunda linn, aga vaataja peab
oskama seda näha.
Kunda linnast ei sõideta reeglina
läbi, Tallinna - Narva maantee jääb
Kundast umbes 15 km kaugusele ja
mööda suurt teed sõitvatel autodel on
harva aega või tahtmist nina Kunda
linna poole pöörata. Ikka veel seostub
Kunda kuvand paljudele meist paksu
tolmukihiga kaetud majade ja miskipärast kindlasti ka sama kihi all olevate
õuntega. Ometi on aeg Kundat muutnud ja tolmukiht on kadunud. Jäänud
on saladused ja neid saladusi aimavad,
neist huvitatud ning neid edasi loovad
inimesed.
Umbes tuhatkond aastat tagasi
randusid Kunda lahes viikingid. Mis
neid just siia tõi, mis olid nende nimed, jääb saladuseks. Kuid nende
mälestus elab edasi hiiglasuures karulaugupõllus Lontovast Mallasse viiva
tee ääres. Karulauku istutati selleks,
et saada vitamiine ning ennetada mitmeid tervisehädasid. Selle istutamine
tähendas ühelt poolt kindlustunnet ja
teiselt poolt pidevat tagasipöördumist.
Viikingid käisid Kunda kohal kui
apteegis ja nende poolt rajatu on üks
vanimaid põlde Eestis. Kunda ümbruses, arvestades Kunda Lammasmäe
leiukoha vanust, olid inimesed selleks
ajaks elanud juba vähemalt kaheksa
tuhat aastat. Kas ja kuidas suhtlesid
viikingid kohalikega? Kas viikingite
kohalolu elab veel pisutki edasi siinsetes kohalikes? Kas Kunda noorte
armastus taekwondo võitluskunsti
vastu on juhus?
Suurepärase vaatega Kronkskaldalt
viib vaevumärgatav jalgrada rändaja
Toolse suunas. Tee kulgeb piki klindiäärt, mille suurus ja võimsus avaneb
paremini merelt vaadatuna. Tänapäeval kasutavad teed tervisesportlased,
koertega ja koerteta jalutajad. Keskajal
oli tegemist ühe osaga teest, mis ühendas Toolse linnust Kunda mõisaga.
Tähelepanelikul otsimisel võime leida
jälgi vanast sillutisest. Kas kujutame
sellel teel ette hobuseid ja tõldasid,
sõjasalku ja talupoegi? Oli selle tee
läbimine turvaline või ohtlikki?
Eestimaa sügistormid võivad olla
väga äkilised. 1967. augustitormi ajal
ulatus tuul saartel iiliti ligi 50 meetrini
sekundis, edelatuuled võivad Pärnu
muuta Veneetsiaks. 9. novembril
1635.aastal puhkes torm Soome
lahes. Suursaare ja Kunda vahel toimunud laevaõnnetuse tagajärjel sattus kolmeks nädalaks Kunda mõisa
saksa päritolu teadlane ja rännumees
Adam Olearius. Torm puhkes ka
Pärsiasse teel olnud rännumehe
südames ja tõi enesega kaasa abielu
Kunda mõisaomaniku Johann Mülleri tütre Katharinaga. Oma paljude
reisikirjelduste ja illustratsioonide
kõrval on Olearius meile jätnud detailirikka joonistuse Kunda mõisast.
Tegemist on ühe vanima Põhjasõja
eelse ajastu mõisa illustratsiooniga
Eestist üldse. Oleariuseaegse Kunda
mõisa hooned ei ole säilinud, selle
asukoht praeguse mõisahoone varemete vahetus läheduses on aimatav.

Seal toimunut võivad veel mäletada
ümberolevad suured iidsed pärnapuud, kes toimuvat puude keeles
meenutada oskavad. Inimmeeltele
jääb see paraku saladuseks.
Tartu Ülikooli raamatukogu graafikalehtede kollektsioonis on kaks
joonistust Kundast. Ühel on kujutatud Kunda randa vaatega merelt ning
teisel Kunda sadamat ja lahte. Teadaolevalt on tegemist vanimate seda piirkonda kujutavate illustratsioonidega.
Joonistused on dateeritud 19. sajandi
algusesse ning nende autoriks oli
hilisem Tartu Ülikooli raamatukogu
direktor ning ülikooli juures oleva
kunstimuuseumi asutaja ja juhataja
Johann Karl Simon Morgenstern.
Mis tõi või kes kutsus Kundasse
toona umbes kolmekümneaastase
Morgensterni ning mis paelus teda
just seal pliiatsit kätte võtma?
Kunda linna ei oleks kujunenud
ilma tsemendivabrikuta. Tsemendivabrik ei oleks tekkinud uudishimuta
ja mutimullahunnikuteta. 1895.a. 4.
jaanuari Postimehes leidub kirjeldus
Kunda mõisahärra John Girard de
Soucantoni ja tema külaliste jalutuskäigust Kunda jõe orus, mille käigus
selgus, et ühe külalise mutimullahunnikusse pistetud jalutuskepp ei jäänud
mitte pruuniks, vaid värvus kollaseks.
Tartu Ülikooli saadetud proov tõestas,
et tegemist oli tsemendi tootmiseks
vajaliku lubjamergliga, mida artiklis
„inkade waranduse kambriks“ nimetatakse. Kas jalutuskäiguta oleks
vabrik rajamata jäänud? Milline oleks
Kunda ilma tsemendivabrikuta?
Paljudest Kunda kõrgematest
paikadest on, sõltuvalt ilmast paremini või halvemini, näha mere taha
jääv äratuntava kõrgendikuga saar,
mis kaugelt vaadatuna tundub omamoodi kättesaamatu Sannikovi maana.
Tegemist on tänapäeval Venemaa
piiridesse jääva Suursaarega, suurima
ja võimsaima saarega kogu Soome
lahes, mille kõrgeim punkt asub ligi
160 m kõrgusel. Saarele pääs on tänapäeval suletud ja saar ongi aimatav
vaid taamalt avaneva silueti kaudu.
Siiski aitavad saare saladusteni jõuda
Günther Reindorffi joonistused ja
maalid, mis põhinevad tema Suursaarel 1926. aastal veedetud puhkusel.
Kas tulevikus on võimalik seda saart
taas avastada? Kas Kundas elab veel
inimesi, kes saarel käinud on?
Kunda linna nostalgilisemaid paiku
on Kalevi tänava ja Rahvamaja nurgal
asuv endise Rudolf Uusvelli kaupluse
ees moodustuv väljak. Võib ette kujutada, kuidas kahe sõja vahel võis olla
tegemist paigaga, kus kohtuti, lepiti
kokku, näidati ennast ja oma lähedasi,
armuti ja mindi lahku, kus algasid suured asjad ja lõppesid väikesed või vastupidi. Enamus seal toimunust jääb
saladuseks ja on ilmselt väga isiklik.
Ülaltoodu oli vaid lühike valik
Kunda saladustest. Oma lugu ja
saladused on kahtlemata igal Kunda
inimesel, tänaval, majal, puul, perekonnareliikvial. Soovijatel tuleb need
lood ja saladused lihtsalt üles otsida
ja kindlasti vabaneda stereotüübist,
mille järgi Kunda on hall linn, kus
päike mitte iialgi ei paista. Kahtlejatel
soovitan sõita Kunda sadamasse ja
jalutada Kunda rannas piki veepiiri
nii kaugele läände kui võimalik. Ning
kui ilm tundub lootusetu, kuid on
juhuslikult loodetuul ja te siiski leiate
koha, kus end vette kasta, siis oletegi
avastanud ühe saladuse. Selle esimese.
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Kunda Vabatahtlik Merepääste tänab toetajaid
Arvid Kilm, MTÜ Kunda Vabatahtlik
Merepääste juhatuse liige

Kunda Vabatahtlik Merepääste käis Soomest
ära toomas ühingule soetatud merepäästekaatrit. Kaater osteti Kemi merepääste ühingult.
Kunda Vabatahtlik Merepääste tänab kaatri
soetamise toetajaid Ekonet’i, Altum Mereagentuuri, Baltic Tanki, Palgardi Kraanat, Kunda
Autot, Quant Estoniat, Kunda Nordic Tsementi,
Holmen Metsa, Avo Kivimaad ja Kunda linna.
Suur tänu Ferroline’le, kes transportis kaatri Kemist Porvoosse.
Suur tänu ka Mehis Luusile vabatahtlikust
mere- ja järvepäästest, kes meile kaatri hankis
ja muidu palju aitas, ja Raivo Rassakule, kes oli
vahemeheks Soome poolega.
Kaater toodi ära Toila Vabatahtliku Merepääste liikmete Mehis Luusi, Raivo Rassaku,
Joel Kelderi ja Katrin Pukki valvsa pilgu all, kes
siis turvasid meid oma merepäästekaatriga Vega.
Kunda liikmetest osalesid Oleg Bikejev, Agu
Lepisto ja Arvid Kilm.

Kunda ja Toila merepäästjad uue kaatri saabumispäeval Kunda sadamas.

Foto erakogust

Päästeameti kaheksa kuu statistika suitsuandur on endiselt aktuaalne
Iveri Marukašvili

2016. aasta esimese kaheksa kuuga on 22 tulekahjus hukkunud 26 inimest.
Ühes tulekahjus hukkus
korraga kolm ja kahes kaks
inimest. Augustis ei olnud
ühtegi hukkunuga tuleõnnetust. Käesoleval suvel oli
ka teadaolevalt pikim ilma
tuleohvriteta periood – 46
päeva. Eelmise aasta augusti lõpuks oli oma elu tules
kaotanud 33 inimest.
26 inimesest 10 (38%) hukkusid suitsetamisest alguse saanud tulekahjudes, neist pooled
suitsetasid magamisasemel või
tugitoolis. Elektriseadmetest
või –paigaldisest alguse saanud tulekahjudes hukkus 7 ja
kütteseadmetest alguse saanud

tulekahjudes 6 inimest.
12 inimest hukkus hoones,
kus puudus suitsuandur, ja
2 inimest hoones, kus suitsuandur küll oli majapidamises, aga laest alla võetud ja/või
ilma toiteallikata — seega võib
öelda, et enam kui poolte tules
hukkunud inimeste kodudes
ei olnud suitsuandurit üldse
või ei olnud see töökorras. 4
inimest hukkusid hoonetes,
kus oli nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur, mis hakkas
ka tööle, kuid elusid päästa ei
suutnud.
10 ehk 38% tules hukkunutest olid vanemad kui 60-aastased. Kahjuks on käesoleval
aastal tulekahjus hukkunud ka
kolm last. 5 hukkunud inimesel oli teadaolevalt vaimne või
füüsiline puue, mistõttu nad

ZUMBA kutsub!
Alates 3. oktoobrist esmaspäeviti kell 18
Kunda linna klubis.
Esimese näidistreeningu hind
on 1 euro, edaspidi 4 eurot.
Zumba on emotsionaalne tantsuline fitnesstreening, mis sobib inimestele, kellele meeldib
tantsida. Zumba on tõhus, sest tegemist on
kardiotreeninguga, mille käigus treenitakse
vastupidavust ja erinevaid lihasgruppe. Tunnine
treeningprogramm sisaldab tuntud ja vähemtuntud Ladina-Ameerika tantsude elemente
nagu salsa, merenge, reggaeton,
cumbia, hip-hop jt.
Treener Kaidi Raamat ootab kõiki huvilisi!
Rohkem infot: klubi@kunda.ee või tel 3221556.

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

Ladina tantsutreening
alustab uut hooaega
Särtsakad ja kaasakiskuvad trennid pühapäeviti
kell 10 Kunda linna klubis.
Treener Evely Vaigur ootab uusi algajaid.
Rohkem infot:
klubi@kunda.ee või tel 3221556.

vajasid toimetulekul kõrvalist
abi. Alkoholi- või narkojoobes
oli esialgsetel andmetel 18 ehk
69% tules hukkunutest.
Juuli lõpu seisuga oli tulekahjudes vigastada saanud 61
inimest, kellest ligi pooled ehk
27 olid pensionärid. Inimesed
said vigastada eelkõige tulekahjudes, mis said alguse hooletust suitsetamisest, elektrist
või lahtise tule kasutamisest.
2015. aasta samal perioodil oli
tulekahjudes vigastatuid 44.
Augusti lõpu seisuga on
veeõnnetustes uppunud 37
inimest, neist suvekuudel
(juuni, juuli, august) 12. Enim
uppunutest (9) uppus järvedesse ja paisjärvedesse, 7
inimest uppus meres. Peale
looduslike veekogude uppus
3 inimest kodu vannis.

Teadaolevalt tegeles 7 inimest enne uppumist kalastamisega, 5 inimest suplemisega.
2015. aasta suvel oli uppunud
suplejate osatähtsus suurem,
kuid siin tuleb arvestada, et
käesoleval aastal uppumisele
eelnenud tegevuste kohta veel
suures osas info puudub ning
asjaolud on pigem segased.
Alkoholi- või narkojoobes oli
teadaolevalt 11 (30%) inimest,
juunis-augustis uppunutest
olid teadaolevalt joobes 4
ehk 33% .
2015. aastal oli samal perioodil veeõnnetustes 24 hukkunut, neist juunis-augustis 13
ehk et uppunute arvu 2016.
aastal on mõjutanud pigem
külma perioodi õnnetused, s.t
kalamehed, libastumised, juhuslik möödumine veekogust.

MTÜ Partnerid avas uued taotlusvoorud
MTÜ Partnerid (tegevuspiirkond Kunda linn,
Haljala, Rakvere, Sõmeru, Vinni ja Viru-Nigula
vald) võtab vastu projektitaotlusi tulenevalt maaeluministri 23. oktoobri 2015 määrusest
nr 11 „Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADERprojektitoetus ning tegevuspiirkonna 2015–2020.
a arengustrateegiast ja 2016. a rakenduskavast:
Meede 2.2 Ettevõtlikkuse ja konkurentsivõime
tõstmine. Esitamise periood oli 5.–9. september
2016. Hindamistähtaeg 14. oktoober 2016.
Meede 1.1 Elukeskkonna investeeringud.
Esitamise periood 24.–28. oktoober 2016.
Hindamistähtaeg 22. detsember 2016.
Taotlused esitatakse läbi e-PRIA.
Info telefonil 528 6307, info@mtupartnerid.eu
Täpsem teave veebis:
http://www.mtupartnerid.eu/avaleht/

