Nr
11/367
Nr 1-2/368
Detsember
Veebruar
2016
2017
Tasuta
TASUTA
KUNDA LINNA KUULEHT

Alanud aasta ootused
ja eesmärgid
TEATED

Ettepanek
koostööks!

Kas sina soovid toetada aastavahetuse ilutulestiku korraldamist
Kundas? Sul on see suurepärane
võimalus! Koos ja ühiste panustega saame parimad tulemused.
Esimene
2017.
aastast ning
on
Soovimekuu
jätkata
traditsiooni
juba
selja
taha
jäänud
ning
üsna
korraldada ka sellel aastavahetuselKunda
linnas meeldejääva
ja suure
pea
tähistame
Eesti Vabariigi
ilutulestiku.
99. sünnipäeva. Käesolev aasPüüame
seta tuleb
niikoguda
Kundasellel
linnaaastal
kui ka
nisest enam vahendeid ja lavastada
teiste
omavalitsuste
parimaEesti
tuleshow
uusaastaööljaoks
linna
suurte
muutuste
oma.
Oktoobris
keskväljakul. Sellest saavad
osa paljud
inimesed
Lääne-KOV
ja Ida Virumaal
ning
aset
leidvad
volikogude
seda
meenutatakse
kaua
aega.
valmistega jõustuvad ühinemisIlutulestiku läbiviija ning suurtoelepingud
ning
oma
te-ja
taja on sellelgi
aastal
meieedasisi
pikaaegne
gemisi
tuleb kavandama
hakata
suurte kogemustega
koostööpartner
juba
naabritega
ja
Hansaühes
Ilutulestikud
OÜ,Aserist
kes lisaks
meie
poolt
kogutud
toetustele
panusViru-Nigulast.
tab 30%meie
koguühinemisleping
summast veel lisaks.
Kuigi
sai
Palume teie toetust, et üheskoos
30.
detsembril
allkirjad
alla
luua supersäravaid elamusi aastavaning
töö sellega ühele poohetusesuur
ilutulestikuga.
kes tegemisi
soovivad ilutulestiku
le, Kõiki,
on palju
veel ees.
korraldamist
toetada,
palume
oma
2017. aasta peamiseks märksõosalus kanda Hansa Ilutulestikud OÜ
naks
on üleminekuaeg. Periood,
kontole nr EE202200221025991229
mille
käigusselgitusse
tuleb konkreetseid
(Swedbank),
lisada Kunda
kokkuleppeid
sõlmida
ja plaane
ilutuli 2016/17.
Toetajate
nimed
avaldame
avalikus
reklaamis.
Kui te ei
teha.
Alates
valla
põhimääruse
soovi
oma õigusaktide
nime avalikustamist,
pange
ja
teiste
koostamisee märge kirja ülekande selgitusse.
sest,
lõpetades uue vallavalitTäname!
suse
struktuuri
ning erinevate
Meie ajalugu Kundas:
Aastal 2013/2014
toetatoetuste
ja teenustekogusime
ühtlustamijate abil
kokku 3295
eurot.see suure
sega.
Kindlasti
paneb
Aastal 2014/2015 kogusime toetakoormuse
eelkõige ametnikele
jate abil kokku 3536 eurot.
ja Aastal
praegustele
juhtidele,
2015/2016
kogusimekuid
toeoma
ka volikogude
tajateosa
abilonkokku
4700 eurot,ning
mis
oli
seni
suurim
summa.
Lisaks
oli
nende komisjonide liikmetel.
keskväljakul
esmakordselt
publikut
Eelkõige tagamaks, et nende
rõõmustamas tantsumuusika ning
esindatavate
kodanike huvid
linnapea audiotervitus.
võimalikult
kõlapinda
FB: KUNDAsuurt
ILUTULI
Hansa Ilutulestikud OÜ
omaks.
+372 56 55 valimised
316
15.tel:oktoobri
toie-mail:
janis@hansatuled.ee
muvad juba ühiselt – ühe vawww.hansatuled.ee

limisringkonnana üle kolme
praeguse omavalitsuse. Käima
on läinud Jõuluettevalmistused ka
selleks.
Peetakse nõu, sõlmijumalateenistused
takse kokkuleppeid ning otsiKunda kirikus
takse ühisosa naabritega. Jääb
üle vaidJÕULULAUPÄEVA
loota, et inimesed, kes
JUMALATEENISTUS
oma kandidatuuri
üles seavad,
24.
detsembril
võtavad seda kui suurt vastualgusega
kell 12.valituks
tust, mida
on valmis
osutumisel ka kandma. 2016.
ESIMESE JÕULUPÜHA
aasta teises
pooles peetud läbiJUMALATEENISTUS
rääkimised
selgelt, et
25.näitasid
detsembril
hoolimata
meie kell
senisest
tihealgusega
16.
dast läbikäimisest ning küllaltki
tagasihoidlikest vahemaadest,
on põhimõtted ja meetodid oma
Kogudus tänab
kodukandi
arendamisel kõigil
Kogudus
tänab
firma Quantpiiühinevatel omavalitsustel
Estonia OÜ töötajaid Jaan
savaltToomeoksa,
omanäolised.
Võimaluste
Villi
Soosaart, Martin
Allikuteijaolegi.
osas erisusi
väga palju
Heinar Vallastet,
tegidoleKoostöötahe
on agakes
kõigil
valmis ja paigaldasid Kunda
mas. Kolmekuninga Koguduse
kiriku kellale uue kellalöömise
konstruktsiooni.

Kundas plaanitakse TEATED
Ambitsioonikas tööstusrenoveerida tänavavalgustust
Ametisse asus
ja sadamalinn Kunda
arendusnõunik
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Kunda ühisgümnaasiumis
toimus võõrkeelte nädal

Kunda linna 2016. aastal sündinud lapsed ja nende uhked vanemad Hõbelusika
peol.
FOTO: RETI KOKK

Hõbelusika peol tervitati
uusi linnakodanikke

28. jaanuaril tähistati Kunda linna klubis Hõbelusikapäeva. Pidulikule sündmusele olid kutsutud 2016. aastal sündinud pisikesed linnakodanikud koos vanematega. Igale lapsele kinkis linnapea nimelise hõbelusika ning väikestele ilmakodanikele anti üle
ka Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja Kultuuriministeeriumi toel
ilmunud lasteraamat „Pisike puu”.
Pidulikku sündmust jäädvustas fotograaf Reti Kokk.

UUED TÖÖTAJAD
EVE OJALA-BAKRADZE
Eve on sündinud ja lõpetanud keskkooli Kundas, sh õppinud
spordiklassis - võrkpall; lemmikaladeks
on veel suusatamine
ja male. Seejärel elanud, õppinud ja töötanud lühemat aega
Tallinnas. Eve on
omandanud bakalaureuse (avalikud suhted ja ajakirjandus) ja
magistrikraadi (riigiteadused) sotsiaaltea- Eve Ojala-Bakradze
FOTO: MK
dustes.
Viimased 30 aastat elanud Viru-Nigula vallas. Ligi kümme aastat tegeles teabekorraldusega Kunda linnavalitsuses, siis veidi
üle kümne aasta Päästeametis avalike suhete, kriisireguleerimise
ja ennetustööga ning eelmise aasta novembrikuu lõpust on Kunda linnavalitsuses arendusnõunik.
Evel on hea meel, et saab kogutud teadmistele ja kogemustele
just Kundas rakendust leida. Seoses selle aasta lõpus toimuva
valdade ühinemisega peab oma missiooniks ja suurimaks väljakutseks uuele ühendvallale tugeva vundamendi rajamist ning
kogu piirkonna tasakaalustatud arengu kavandamist.
KAJA VESKI
Kundas sündinud ja siin keskkooli lõpetanud. Hilisemad õpingud ja töö viisid Kaja mõneks ajaks kodulinnast ära,
kuid juba 1993. aastast on ta
taas Kundaga tihedalt seotud. Ta on töötanud pidevalt meditsiinivaldkonnas:
Kunda haiglas, kiirabis ja
perearsti juures, olnud nii
vastutav õde kui ka statistik
ja laborant. Kaja on omandanud kõrghariduse Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis
õe põhiõppe erialal. Alates
2. jaanuarist on Kaja Kunda
Kaja Veski
hooldekodu juhataja. EdasisFOTO: MK
te plaanide osas arvab Kaja,
et jätkab seni tehtud head tööd, hoides kvaliteeti kõrgel.

16.- 20. jaanuarini toimus Kunda Ühisgümnaasiumis võõrkeelte nädal, milles osalesid
3.-12. klasside õpilased. Meie
koolis on võimalik õppida nelja
võõrkeelt: inglise, vene, saksa
ja soome keelt. Käesoleva õppeaasta võõrkeelte nädal keskendus andekatele õpilastele.
Inglise keeles toimus viktoriin,
milles võistlesid omavahel 3.4. klassid ja 5.-6. klassid. Vene
keeles ja inglise keeles said
õpilased osaleda koolisisesel
olümpiaadil.
Vene keele kooliolümpiaadil
vene emakeelega õpilaste hulgas gümnaasiumi arvestuses
saavutas esimese koha Jekaterina Novikova 12. klassist,
teiseks tuli Rudolf Botško 12.
klassist ning kolmanda koha
saavutas Raimond Männiste 12.
klassist. Vene keele kooliolümpiaadil eesti kodukeelega õpilaste hulgas gümnaasiumi arvestuses tuli esimeseks Keitlin

Räni 11. klassist, kellele järgnesid Elin Suban ja Merlin Pikki
12. klassist. Vene keele kooliolümpiaadil eesti kodukeelega õpilaste hulgas põhikooli
arvestuses saavutas esikoha
Oliver Orgmets 9. klassist, kellele järgnesid Alver Petuhhov ja
Anete Alice Orumaa 8. klassist.
Vene keele kooliolümpiaadil
vene kodukeelega õpilaste hulgas oli põhikooli paremusjärjestus järgmine: Janika Logatšjova (8. klass) esikoht, Karina
Jakovleva (9. klass) teine koht
ja Violetta Mitjuhhina (8. klass)
kolmas koht.
Inglise keele kooliolümpiaad
viidi läbi kolmes vanusegrupis: VI-VIII klass, IX-X klass
ja XI-XII klass. Inglise keele
kooliolümpiaadil VI-VIII klasside arvestuses jagasid I-II kohta Rosa Maria Elena Saario 7.
klassist ja Emilia Virkunen 8.
klassist, kolmandaks tuli Mirtel
Toming 6. klassist. Inglise keele

LINNAVALITSUSES
OTSUSTATI:
4. jaanuaril
•Jagada riigi tegevusvarudest taotletud konservid abivajajatele allkirja vastu.
•Väljastada ehitusluba AS-ile Kunda Nordic
Tsement Kunda tsemenditehase ühendatud lao
hoone fassaadide rekonstrueerimiseks.
18. jaanuaril
•Rahuldada Riigimetsa Majandamise Keskuse
avaldus maa riigi omandisse jätmiseks.
•Kunda linna hooldekodu nõukogu koosseisu
nimetati Linnavalitsuse esindajana Eve Ojala-Bakradze ja raamatukogu nõukogu koosseisu
nimetati Tõnis Lehari.
•Kinnitada õppekoha tegevuskulu arvestuslik maksumus 2017. aastaks järgmiselt: Kunda
Ühisgümnaasiumis 1293 eurot, Kunda linna
lasteaias Kelluke 2824 eurot ja Kunda muusikakoolis 2999 eurot aastas.
•Tunnustada MTÜ-d Kunda Sotsiaal- ja Tervisekeskus aktiivse tegevuse eest ning toetada
MTÜ-d summas 500 eurot, omaosaluse katteks
projektis „Kiiver popiks“.
1. veebruaril
•Kvalifitseerida hankes „Kunda linna ajalugu
tutvustava raamatu kirjastamine“ osaleja In Nomine OÜ ning tunnistada In Nomine OÜ pakkumine edukaimaks.
•Anda nõusolek Jõeääre katastriüksusele hoonestusõiguse seadmiseks, tähtajaga kümme aastat.
•Kooskõlastada Tootjavastutusorganisatsioon
OÜ esitatud lepingu muudatus pakendijäätmete
kogumiskohtade osas.
•Rahuldada Lääne-Virumaa Vähihaigete Ühenduse taotlus ja toetada ühenduse tegevust 50 eu-

kooliolümpiaadi paremusjärjestus IX-X klasside arvestuses oli
järgmine: Mikk Tisler (9. klass)
esimene koht, Loreen Lallo (9.
klass) teine koht, Oliver Orgmets (9. klass) kolmas koht.
Inglise keele kooliolümpiaadil
XI-XII klasside arvestuses saavutas esikoha Keitlin Räni 11.
klassist, kellele järgnesid Laura
Harlamova 12. klassist ja Keili
Kautlenbach 11. klassist. Kõige
tublim võõrkeeltenädalal osaleja oli Keitlin Räni 11. klassist,
kes saavutas kaks esikohta ning
lisaks osales ka stendil välja
pandud võõrkeeltega seotud küsimustele vastamisel.
Täname kõiki õpilasi, kes võõrkeeltenädala üritustest osa võtsid ning loodame pakkuda uusi
põnevaid tegemisi juba lähitulevikus!
KÜG VÕÕRKEELTE ÕPETAJAD

roga.
•Toetada Noorte Kotkaste ettepanekut 2018.
aastal Eesti Vabariigi 100. aastapäeva raames
saja tammeistiku istutamiseks Kunda hiiemäele,
vajalik on Muinsuskaitseameti ning Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koja seisukoht.
LINNAVOLIKOGUS
OTSUSTATI:
16. jaanuaril
•Saata Kunda linna 2017. aasta eelarve kolmandale lugemisele.
Anda garantii omafinantseeringule Lääne-Viru
piirkonna algatuste tugiprogrammi 2017-2019
meetme „Piirkondliku konkurentsivõime tugevdamine“ tegevustele, milleks on „Noorte ettevõtlikkuse suurendamise programm“ kogumahuga
156 846,67 eurot ja „Lääne-Virumaa ettevõtlusvaldkonna arendamise programm“ kogumahuga 173 497,37 eurot. Omaosalus programmides
on 16% ja summa kujuneb elanike arvu järgi.
Kunda linna omafinantseeringu kogusumma on
3114.40 eurot.
•Kehtestada toimetulekutoetuse määramiseks
eluasemekulude piirmäärad.
•Võtta linna valdusesse peremehetuks tunnistatud vara (tänavavalgustuse taristu).
•Anda luba esitada projekt Kunda linna tänavavalgustuse renoveerimiseks ja garanteerida
omafinantseering.
•Kooskõlastada Kunda linna, Aseri ja Viru-Nigula valla haldusreformi üleminekuperioodi tegevuskava ning teha ettepanek alustada Aseri ja
Viru-Nigula vallaga läbirääkimisi konsultandi
palkamiseks.
Loe lisa Kunda linna veebileheküljelt:
www.kunda.ee
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Lõppes venekeelne
vanemlusprogramm

Linda Villik (vasakul) 80. sünnipäeval koos hea sõbranna Milvi Täppiga.

FOTO: ERAKOGU

Pealelõuna tee Lindaga

Ma usun, et enamik lehelugejatest on Linda
Villikuga tuttav, mina ei
olnud. Puutusime küll
tööalaselt mõnel korral kokku, aga pikemat
juttu me seni ajanud ei
olnud. Seoses aukodanikuks nimetamisega soovisin temaga intervjuud
teha. Viimase hetkeni
mõtlesin, et seekord ma
küsimusi ette ei valmista ja lihtsalt vestleme.
See kõhutunne tasus end
ära.

LILI LILLEPEA

Maja ette jõudes oli Linda juba
aknal ootamas ning toas võttis
mind vastu mõnus kodune soojus. Peale seda, kui mulle olid
sussid jalga „kamandatud“ ja
sall õlale sätitud, istusime kaetud laua taha ning mind ootasid
soojad pannkoogid omakeedetud vaarika- ja maasikamoosiga. Imeline!
Kogu meie vestluse vältel ei
märganud ma kordagi, et Linda
oleks kellegi kohta öelnud midagi halba. Elu on toonud tema
lähedusse erisuguseid inimesi,
kuid oma soojuse ja südamesuurusega suudab ta näha kõigis vaid midagi head.
Küsisin Lindalt, kas ta on hea
inimeste tundja. Kuulsin algul
veidi ebalevat, kuid hiljem siiski kindlameelset vastust: „Vist
olen jah. Elukogemus on mind
õpetanud nägema fassaadi taga
olevaid asju.” Seda öeldes ei
ole tema silmis kibestumist ega
pettumust, on vaid faktitõdemus, et nii see ongi olnud. Ja
sellele lisab ta kohe: „Elu on
ilus ja seda tuleb rõõmuga võtta!“

Ja siis me räägime rõõmsatest
teemadest: lapselastest, töökaaslastest, sõbrannadest, hobidest ja ... rollerist. Kundalased
on ilmselt kursis, et Lindal on
roller. Minu jaoks oli see üllatus, mis pani mind veel enam
hämmastama kui erinevad võivad olla inimesed ... ja kui vahva võiks olla lapselaps Lindale
– ehtne vanaema õunapuu otsast!
Lapselastest räägib Linda suure
õhinaga: tal on kaks pojapoega,
mõlemad juba suured ja täisikka
jõudnud mehed, kuid hoolimata
kiirest elutempost külastavad
vanaema väga tihti. Esimese
lapselapse sünd süstis temasse
justkui uut elujõudu. „Sellest
päevast hakkasin uuesti täiel
rinnal elama,“ kinnitas Linda.
Edasi rääkis Linda, et tal on
oma seltskond, kellega käiakse
teatris vahel lausa mitu korda
kuus, millele järgneb tingimata
ka kohvikus istumine ja nähtu-kuuldu üle arutamine. Korra
kuus kohtub ta oma sõbrannadega ja siis räägitakse kõigest
peale töö. „Minu ümber on
sattunud palju väga toredaid
inimesi, kelle üle tunnen siiralt
heameelt,“ tänab ta oma lähedasi ja sõpru.
Vahel võtab Linda kätte raamatu, kuid armastusromaanidele
eelistab ta luulet. Hetkel on käsil Juhan Viidingu luulekogu.
„Loen ka armastusjutte, aga
enam meeldib mulle luulekogu
avada suvalisest kohast, lugeda sealt luuletus ja tunda sellest lõõgastust!“ Kõige enam
meeldib Lindale luule ilu, see,
et paari rea sisse on osatud peita
terve maailm. Alati ei ole vaja
palju juttu oma mõtete väljendamiseks. Oma elu jooksul on
vastne aukodanik lugenud väga
palju raamatuid ja eelkõige erialast kirjandust. Töö kõrvalt
on tulnud end tihti täiendada ja

teadmisi juurde ammutada.
Mind hämmastas meie sarnasus Lindaga või õigemini meie
elumoto ja elust arusaamise
ühtimine. Meie vahel on terve
põlvkond, kuid tema mõtetes
tundsin ära väga palju ennast.
Loomulikult on tema palju elukogenum - seda, mida mina arvan õige olevat, võib tema juba
kinnitada. Linda oma elujaatavuse ja rõõmsameelsusega on
kindlasti eeskujuks väga paljudele inimestele - ta lihtsalt särab elurõõmust.
Linda on nautinud, ja seda selle
sõna otseses mõttes, sest oma
sõnul on ta koristanud vaid ühe
sahtli, alles kuu aega pensionipõlve. Seni oli ta väga tegus
sotsiaalvaldkonnas,
juhtides
pea kakskümmend aastat hooldekodu. Töölt lahkus ta kerge
südamega, sest tundis, et nüüd
on õige aeg. Aeg elada peamiselt iseendale, nautida hommikusi hiliseid ärkamisi ja mitte
kuhugi kiirustamist. Ka mantlipärija leidmise üle tunneb Linda heameelt. Uus hooldekodu
juhataja Kaja Veski on Linda
kõhutunde järgi hea valik ja ta
usub, et järeltulija saab oma
ülesannetega hästi hakkama.
Palusin Lindal ka öelda uuele
juhatajale kolm märksõna töös
juhindumiseks ning Linda pakkus välja järgmised: ausus, empaatia ja õppimine.
Peale välgukiirusel möödunud
kahte ja poolt tundi, paari tassi
teed ja kõhutäit pannkooke oli
paras aeg selleks korraks jutud
lõpetada. Aga usun, et me lobiseme kunagi edasi, sest tundus,
et nii palju jäi veel kuulamata
ja nii palju ütlemata! Ukseltki
hüüdis Linda veel, et tulgu ma
suvel ikka tagasi, siis on aed lilli täis ja sauna ees hea päikest
võtta. ... Tuleks ometi suvi kiiremini!

Veebruaris jõudis lõpule mitu kuud kestnud vanemate kasvatusoskuste arendamise programm „Imelised aastad“. Vanemlusprogrammi eesmärk on aidata lapsevanematel arendada tõhusaid
strateegiaid, et ennetada ja tulla toime laste käitumisprobleemide
ning arenguküsimustega. Tänu õpitule oskavad vanemad vältida
stressi tekitavaid olukordi, leida tuge ning saada hakkama raskustega laste kasvatamisel.
Programmist võttis osa seitse lapsevanemat. Tagasiside on olnud
on väga positiivne ja osalejad soovitavad võimalusel programmiga liitumist kõigile. Vanemad leiavad, et laste kasvatamine on
kunst ja seda on vaja õppida, kursusest oli neile kasu ning nad on
tänulikud võimaluse eest osa võtta.
Tõenduspõhise vanemlusprogrammi „Imelised aastad” piloteerimine ja elluviimine toimus koostöös Sotsiaalministeeriumiga
Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programmi „Riskilapsed ja
-noored” vahenditest ning osaliselt riigieelarvest.
MEIE KODU

Mis toimub Kunda linnapargis?
Uue aasta esimestel nädalatel toimetasid Kunda linnapargis haljastustöölised ehk arboristid. Eesmärgiks on muuta park taas
meeldivaks puhkepaigaks.
Kunda linnapark on looduskaitse alune park ja selle juriidiliseks
valitsejaks on keskkonnaamet (edaspidi amet). Kõik pargis tehtavad tööd peavad olema kooskõlastatud ametiga, tööde teostamise aluseks on pargi hoolduskava.
Pikaajalise töö tulemusel ja KIK-i kaasrahastamisel valmis
2015. aastal Kunda linnapargi hoolduskava 2015-2021 (koostaja
R&U maastikubüroo OÜ). Pargi hooldus peab olema pidev ning
töö maht on seal väga suur, mistõttu on tegevused jagatud etappidesse. Esialgselt on laiaulatuslikumad tööd plaanitud kuueks
aastaks.
Alustatud on kõrghaljastuse hooldusega pargi esiosas, järgmistel
etappidel jätkuvad samad tööd pargi kaugemas osas, korrastatakse teid ja taastatakse purded. Plaan on taastada pargi algne
planeering.
Tööde teostaja leidmiseks korraldati hange. Hanke võitnud ettevõtte ArborEst OÜ töötajad ka pargis toimetavad, esimese etapi
lõpptähtaeg on juuli 2017. Kõik tööde käigus tekkivad pargi pinnasekahjustused taastatakse kevadel.
SIRJE LIISKMAA

SPORT

Spordiklubi Team Yong
alustab ka seda aastat edukalt

Spordiklubi Team Yong tunnustab 2016. aastal kõrgetasemelistel rahvusvahelistel
turniiridel häid tulemusi saavutanud sportlast, 14-aastast
Anete-Alice Orumaad.
Spordiklubi
treeningute
maht aastast aastasse kasvab. Treeningute mitmekesistamise eesmärgil kutsume tihti Kundasse erinevaid treenereid ja nende õpilasi, et anda
meie sportlastele võimalikult palju erinevaid treeningpartnereid
kogemuste saamiseks ja arengu soodustamiseks.
11-12. veebruarini toimusid Tallinnas Eesti lahtised võitlusspordi mängud, kus Kunda võistkond oli väljas 18 võistleja ja ühe
kohtunikuga. Osalesime olümpia Taekwondo WTF-I ja kikkpoksi alades. Tulemused meie saavutustest on spordiklubi Team
Yong facebookis koos rikkaliku pildimaterjaliga.
MARKO LEVTŠENKO

