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Heakorrakuu ja
talgud

Linnavalitsuse
istungi kokkuvõte,
8. aprill 2015

Sirje Liiskmaa, heakorranõunik

Kunda linnas on aprillikuu
olnud traditsiooniliselt heakorrakuu. Ootame väga, et kõik
korteriühistud korrastavad oma
majaümbrused ja likvideerivad
ka lehekotid, mis on jäänud sügisel vedamata. Kokku korjatud
kulu ja lehesodi tuleb ühistutel
oma jõududega vedada linna
Jäätmejaama. Kotti pange see,
mida on võimalik komposteerida. Olmeprügi koht on prügikastis.
2. mail on Teeme Ära talgupäev.
Tehkem siis kõik selleks, et linn
saaks korda.
Veelkord palve kõigile: ärge
risustage metsaaluseid ja teeservasid jäätmetega, ärge tekitage uusi
prügimägesid. Ärge unustage, et
kulu põletamine on kõikjal keelatud
ning et tuulise ja kuiva kevadilmaga
võib ka lõkke tegemine ohtlikuks
osutuda.
Nii Teeseaduse kui ka Kunda linna heakorra eeskirja järgi
peab iga omanik hooldama tema
krundiga piirneva kõnnitee. Et
tolm tänavalt endale või naabritele tuppa ei lendaks, tuleb praht
kokku koguda ja kõnniteed puhtaks pühkida. Ka kõik asutused
ja ettevõtted peavad korraldama
oma territooriumi ja hooldusalade
(kinnistuga piirnevate kõnniteede)
koristamise. Kas tellitakse see töö
haljastusfirmalt või korraldatakse
laupäevak, on ettevõtte enda otsustada.
Korteriühistutel on soovitav
kevadise suurpuhastuse käigus tekkida võiva suurema koguse jäätmete
(suurjäätmed, ehituspraht) äraveoks
tellida üks suurem konteiner, mitte jätta jäätmeid tänavate äärde.
Kundale lähim nõuetele vastav
jäätmekäitluskoht on LääneViru jäätmekeskus. Ohtlikke
jäätmeid (ka külmkapid ja telerid ) on võimalik tasuta ära anda
Koidu tn 55 kogumispunktis.

Kredex toetab
tondilossi
lammutust
Meie Kodu

Kunda linnavalitsus sai Kredexilt toetust, et lammutada Ehitajate 5 asuv kasutuseta elamu.
Toetust saadi 70% kogu projekti
maksumusest, tööde kogumaksumus on 24 480 eurot.
„Hoone on amortiseerunud ja
selle remont oleks kulukam kui uue
hoone ehitamine,” selgitas Virumaa
Teatajale Kunda linnavalitsuse
rahandusosakonna juhataja Urmas
Lepik.
„Linnavalitsus on alustanud
linna korrastamise ja vanade linnale
kuuluvate hoonete lammutamisega,
samas ootame seda ka teistelt halvas
olukorras oleva kinnisvara omanikelt,” lisas linnapea Jüri Landberg.

Edastas Tormis Otsma, linnasekretär

Tasuja meeskond on Kundas alati aukohtadel.

Foto Larissa Kaljurand

Tasuja meeskond on
Kundale tänulik!
Samuel Golomb, toimetaja

2. aprillil oli Kunda linnal külas sõpruslaeva Tasuja meeskond. Lausa kõik 15 laeval
teenivat madrust, allohvitseri
ja ohvitseri eesotsas kaptenmajor Gert Soomsalu´ga.
Meremehed külastasid lasteaeda Kelluke, kus koos meeleoluka vestlusega anti lastele üle
värviprinter ja hulk joonistustarbeid. Keskpäeval andsid Tasuja
meremehed ühisgümnaasiumis
riigikaitsetunni. Sellest võttis
osa terve saalitäis õpilasi, kes
huviga kuulasid vestlust ja uudistasid slaid- ja videoesitlusi.
Kunda spordikeskuses toimus
Tasuja meeskonna ja Kunda linna sõpruskohtumine korvpallis.
Võidukarikas jäi see kord Kundasse! Külaskäigul saatis Tasuja
meeskonda Kunda linnavolikogu
esimees Kaido Veski
Staabi- ja toetuslaeva EML
Tasuja kapten Ger t Soomsalu vastas mõnele Meie Kodu
küsimusele.
M.K. Tulite see kord mööda
maad, aga Kundas ju sadam
täitsa olemas!?
G.S. Sadam loomulikult omal
kohal! Aga meretee üks ots oleks
võtnud 7 tundi aega, tagasi sama
aeg. Meil on aga praegu väga pingeline aeg, seega buss oli kõige
praktilisem lahendus. Samas on
Tasujal suvel põhjust tulla ka
Kunda sadamasse, soovime osa-

leda Merepäevadel, sama nagu oli
eelmisel aastal.
M.K. Kohe on algamas
suurõppus Siil 2015. On ka mereväel sellel õppusel oma osa?
G.S. Mereväel on rahvusvahelistel õppustel Siil 2015 oma
kindel osa, kuid peale selle ootab
meie laeva ees õppus Väinameres.
Täidame seal Tasuja põhiülesannet – otsime ja teeme kahjutuks
ajaloolisi miine.
M.K. Kas ka mõni Kunda
noormees teenib Tasujal?
G.S. Selline madrus on täitsa
olemas! Arno Sats on laevas
sideoperaator. Ei jõudnud Arno
koolimaja uksest sisse astuda kui
kohe oli oma endise klassijuhatajaga vestlemas. Arno teenistus
Kunda sõpruslaeval on aga täiesti
juhuse asi. Ajateenistuse jooksul
vahetuvad kooseisud erinevate
laevade vahel, nii saame anda
meremeestele rohkem praktilisi
oskusi. Rõõmu teeb, et mõned
noormehed soovivad jätkata
teenistust Eesti Mereväes või
kasutavad saadud teadmisi oma
töökohas.
M.K. Kunda sõpruslaev on
Tasuja. Millised Eesti linnad
on veel endale saanud sõpruslaeva?
G.S. Sakala laev on loogiliselt Viljandiga sõprussidemetes.
Ugandi sai sõpruslinnaks Otepää.
Sulev oli sõprussidemetes
Kuressaarega ja Pitka Rakverega.

Maakonna KOV
juhid käisid
Pihkvamaal
Julia Bõstrova, Kuulutaja

Kapten Gert Soomsalu

Foto Larissa Kaljurand

M.K. Kunda kasutegur sõpruslaevast on silmnähtav. Osalete Merepäevadel, see kord
tõite kenad kingitused kohalikule lasteaiale. Kas ka Kunda
on Tasujale kasu toonud?
G.S. Loomulikult! Kanname
uhkusega Kunda lipu. Siin on
väärikas mereajalugu. Rõõmuga
võtame vastu kutsed osalemiseks
Merepäevadel, nii saame osaleda
merepäevadel ka sellel suvel.
Meie üks ülesanne on tutvustada
riigi kaitsepoliitikat ja Mereväe
osa riigi kaitsel. Ka antud kohtumisel gümnaasiumis korraldame
riigikaitsetunni. Meid on Kundas
alati kenasti ja sõbralikult vastuvõetud. On veel üks kasutegur
– praegusest laeva meeskonnast
ei ole kolm noormeest kunagi
Kundas käinud. Nüüd avanes
neile see võimalus!

Parimaid koolilõpetajaid
maavanema vastuvõtul
Meie Kodu

10. aprillil tunnustas LääneViru maavanem Marko Torm
vastuvõtuga Rakvere Rahvamajas maakonna tublimaid
gümnaasiumite, kutse- ja
kõrgkoolide lõpetajaid. Vastu-

võtule on palutud 25 abiturienti,
12 kutsekoolide ja 7 kõrgkoolide
parimat õppurit. „Loodan siiralt,
et kõik meie abituriendid leiavad
endale rakenduse varem või
hiljem kodumaakonnas“, ütles
Lääne-Viru maavanem Marko
Torm.

*Maksti vajaduspõhist peretoetust
neljale inimesele summas 315 eurot.
*Väljastati kirjalik nõusolek
kanalisatsioonitrassi rajamiseks ja
liitumiseks linna kanalisatsiooni
võrguga.
*Anti luba 2015. aasta Kunda
Noortemaleva läbiviimiseks Kunda
linnas.
*Kinnitati Kunda linnavolikogu,
linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste eelarved.
*Võeti arvele sihtotstarbeliselt
laekunud summad.
*Kinnitati Kunda Spordikeskuse
nõukogu koosseis.
*Kuulutati välja riigihange
„Kunda Ühisgümnaasiumi arvutite
rendihange tähtajaga kolm aastat“ .
*Kuulutati välja lihthange avatud hankemenetluse korras Kunda
Majanduskeskusele uue 5-kohalise
tarbesõiduki rentimiseks kolmeks
aastaks.
*Arutati Kunda linnavalitsusele
laekunud kirju ja avaldusi. Linnapea
esitas oma informatsiooni Kunda
Linnavalitsuse liikmetele.

Parimate gümnaasiumite lõpetajate seas on ka kaks Künda Ühisgümnaasiumi õpilast
- Yvonne Bikejev ja Reti Kokk.
Tänavune Lääne-Virumaa
abiturientide ball toimus samuti
10. aprillil Kunda Linna Klubis.

Märtsi keskel toimus Lääne-Viru maakonna delegatsiooni visiit
Venemaale Pihkva oblastisse
Strugi Krasnõje rajooni. Delegatsiooni kuulusid Laekvere,
Kadrina, Rakke, Väike-Maarja
vallavanemad ning SA LääneViru Arenduskeskuse arendusspetsialist Julia Bõstrova.
Delegatsiooni kooseisus oli ka
Kunda linnapea Jüri Landberg.
Visiidi eesmärgiks oli luua vastastikku kasulikke koostöökontakte
Vene Föderatsiooni ja Eesti Vabariigi ning kohalike omavalitsuste
vahel kultuuri-, spordi- ja sotsiaalpoliitika valdkonnas, samuti
valmistada ette piiriüleseid koostöö- ja koolitusprojekte Eesti-Vene
programmi raames.
Strugi Krasnõje rajoonis tutvuti
kohaliku kooli, raamatukogu, haigla
ning muuseumiga.
Tänaseks on ühisprojektide
ideid leidnud lisaks Tamsalu vallale
Kunda linn, Väike-Maarja vald ja
Rakke vald. Põhilised teemad, milles koostööd kavandatakse, on piirkondade ühenduvuse parendamine
ning hariduse, tehnoloogilise arengu ja innovatsioonide toetamine.
Koostöösuhted ja projektiideede väljatöötamine sai alguse 2012.
aastal, mil Strugi Krasnõje rajooni
esindajad külastasid maakonda Lääne-Viru maavalitsuse kutsel.
Oktoobris 2010 Pihkva oblasti esindus külastas Kundat, kus
tutvuti siis äsja avatud tselluloosi
ettevõttega Estonian Сell. Pihkvamaal Dedovitsi alevikus rajatakse
analoogilist ettevõttet.
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Heakorrast ja
jäätmete
ladestamisest linnas
Tiit Jõgi,
linnavalitsuse järelevalveametnik

Saabunud on kevad ning
seetõttu peaksime rohkem
tähelepanu pöörama heakorrale enda ümber. Kahjuks linnas ringi liikudes
võib kohata heakorrastamata alasid ning kohtasid,
kuhu linnakodanikud on
ebaseaduslikult ladustanud
jäätmeid. Ei hoolita naabritest ja kaaskodanikest, sest
jäätmeid on ladestatud kõikjale- kuuride ja garaažide
ümbrusse, jäätmemahutite
lähedusse jne. Ladestatakse
kõike- olmeelektroonikat,
mööblit, ehitusmaterjale,
biojäätmeid jne.
Kunda linna heakorraeeskiri sätestab, et kinnistute,
hoonete ja rajatiste omanikud
või kasutajad on kohustatud
aastaringselt puhastama ja
korras hoidma oma kinnistu
territooriumid ja kinnistuga
piirnevad puhastusalad. On
keelatud paigutada prügi, jäätmeid, solki jm risustavaid või
reostavaid aineid ning materjale selleks mitte ette nähtud
kohtadesse ja teiste isikute
valduses olevatele territooriumidele. Tuleb rakendada
meetmeid kinnistu ja kinnistu
puhastusala reostamise ja
risustamise vältimiseks. Tekkinud risustus ja reostus tuleb
koheselt likvideerida.
Paneksin kinnistu omanikele ja korteriühistu juhatuse
liikmetele südamele, et vaadake oma kinnistu ja sellega
piirnev ala kriitilise pilguga üle
ja korraldage ebaseaduslikult
ladustatud jäätmete koristamine. Paljud korteriühistute jäätmemahutid asuvad väljaspool
oma kinnistut linnavalitsuse
loal, kuid linnavalitsuse poolt
korteriühistutele seatud tingimuseks on heakorra tagamine
jäätmemahutite ümbruses ja
Kunda linna jäätmehoolduseeskirjast kinnipidamine. Kahjuks mitmed korteriühistud
(elanikud) eiravad kehtestatud
nõudeid. Väljaspool jäätmemahuteid ladestatakse erinevaid jäätmeid. Korteriühistud
pole õigeaegselt reageerinud
ning ladustatud jäätmed on
jäetud õigeaegselt koristamata.
Sellega soodustame jäätmete
teket, mis risustab looduskeskkonda ning ohustab meie
tervist. Elu on näidanud, et
kui jätame õigeaegselt keelatud kohta ladestatud jäätmed
koristamata ja õigusrikkumisele reageerimata, siis sinna
tekib jäätmeid juurde. Kohati
lähtutakse põhimõttest, et
kui naaber rikkus seadust,
siis võin seda teha ka mina.
Selline seisukoht on vale. Inimesed, kes ladestavad jäätmeid
väljaspool jäätmemahuteid
(jäätmekäitluskohta) rikuvad jäätmeseaduse ja Kunda
linna jäätmehoolduseeskirja
nõudeid. Tahaks uskuda, et
enamus inimesi ei riku seadust
ja eeskirja tahtlikult, vaid teadmatusest ning artikli eesmärk
ongi teavitada inimesi kuidas

Aprill 2015

KUNDA LINNA KUULEHT

käidelda jäätmeid.
Kunda linna jäätmehoolduseeskiri sätestab, et jäätmeid
tuleb koguda liigiti ning keelatud on jäätmete ladustamine
või ladestamine selleks mitte
ettenähtud kohtadesse. Suurjäätmeid ei tohi paigutada
olmejäätmete või pakendijäätmete konteineritesse ega
nende kõrvale. Kinnistul või
krundil tekkivad jäätmed, mida
ei saa kohapeal taaskasutada,
tuleb koguda liigiti ja paigutada
vastava jäätmeliigi kogumiseks
ettenähtud konteinerisse (mahutisse) või viia Kunda linna
jäätmejaama Lähta 1. Korteriühistute juhatuse liikmed,
selgitage ühistu elanikele, et
jäätmete ladestamine väljaspool jäätmemahuteid (jäätmekäitluskohta) on keelatud ja
karistatav. Ebaseaduslikult ladestatud jäätmed peab koristama jäätmevaldaja ehk kinnistu
omanik või kasutaja, kui pole
võimalik tuvastada konkreetset isikut, kes ebaseaduslikult
jäätmed ladestas. Konkreetsete
isikute tuvastamisel võib neid
ees oodata rahatrahv. Jäätmehoolduseeskirja rikkumise eest
võib füüsilist isikut karistada
rahatrahviga kuni 800 eurot
ning juriidilist isikut rahatrahviga kuni 20 000 eurot.
Linna elanikel on võimalus
tasuta anda ära jäätmeid Kunda jäätmejaama Lähta 1, kuid
millegipärast seda võimalust
alati ei kasutata. Jäätmeid saab
toimetada Kunda jäätmejaama
kolmapäeviti kell 11.00-19.00
ning laupäeviti kell 10.0017.00. Eelnevalt palun ette
helistada telefonidel nr 5569
8226 või
5623 6607. Elektroonikaja ohtlikke jäätmeid saate ära
anda Koidu 55 ohtlike jäätmete
kogumispunkti.
Eelmise aasta suvel ilmnes
asjaolu, et mõned korteriühistuid ei olnud nõus linna
hallatavale maale korteriühistute tarbeks rajatud parklate
hooldamisega (muru niitmine,
okste koristamine). Juhiksin järjekordselt tähelepanu
Kunda linna heakorraeeskirjale, mis sätestab, et kinnistu
heakorrastamise kohustus
on ka kasutajal. Seega palun
korteriühistutel regulaarselt
parklatega piirnevalt alalt niita
muru parkla välispiirilt 1- 1,5
meetri ulatuses, sest Kunda
linnavalitsus ei võta vastutust
parklatesse pargitud sõidukite
kahjustamise eest, mis võivad
tekkida heakorratööde käigus.
Suveperioodil tuleb regulaarselt niita muru ning tulenevalt Kunda linna heakorraeeskirjast võib muru maksimaalne
kõrgus olla kuni 15 cm.
Tuleb teada, et aastaringselt
on keelatud põletada kulu ja
küttekoldeväliselt olmejäätmeid (prügi), ohtlikke jäätmeid
ja rohkelt suitsu tekitavaid jäätmeid (nt märjad puulehed jms).
Keelatud on küttekoldes
põletada ebameeldivat suitsu
ja haisu tekitavaid materjale
(plastmass, kumm jms).
Heakorrastagem oma linn!

ÜKS FOTO

23. märtsil toimus linna klubis pidulik Kunda Linnvolikogu istung, millega tähistati Kunda omavalitsuse 95. aastapäeva.
Väärika omavalitsuse juubeli puhul esitas Uno Trumm ajaloose ülevaate omavalitsuse arengust. Juubelihõngu lisas Kunda
Linnaorkester ja kooliteater. Kunda sai aleviõigused 1920. aastal kui aleviga liideti Lontova, rannaküla Maagerand ja
Lähta moonaküla. 1. maist 1938 on Kundal linnaõigused.
Foto Reti Kokk

Kevadele vastu
Sirje Liiskmaa, heakorranõunik

Käes on päevad, kus tahaks põgeneda välja, tubastest tegemistest
vabaks saada. Põnev ju, aina toimub midagi…
Astuks kevadele vastu, trotsiks nii öist
külma kui ka iiliti puhuvat vinget tuult.
Püüaks esimesi päikesekiiri ja sirutaks
tiibu koos saabuvate rändlindudega…
Igatahes on iga tõelise aedniku hing
juba valmis, et tormata välja kaasas seemned, sibulad ja suur ootusärevus.
Labidad, rehad töökorras, aiamaad
ootavad…
Aiamaade teemal jätkakski. Minagi
mäletan, kuidas linna sisse sõites ulatusid peenrasiilud ja lipendavad kasvuhoonekiled lausa Selja teeni välja. Vahepeal
on olnud paremaid- ja halvemaid aegu.
Tänaseks on peenramaad Selja tee äärest

taandunud, alles on vaid üksikud maalapid siin ja seal putkede vahel. Suuremat
sorti aiapidamine on koondunud teisele
poole Kalmistu teed uue surnuaia ja
hooldekodu vahelisele alale ning Rakvere mnt äärde aiaga piiratud alale.
Teadmiseks kõigile tänastele
aiapidajatele:
Linnavalitsus on otsustanud aiapidamine kontrolli alla saada. Esimeseks
sammuks on plaanis korrastada Selja
tee ja staadioni vahele jääv suurem
maa-ala. Aastate jooksul on enamik
seal tegutsenud aiapidajaid loobunud
üldse või üle kolinud mujale. Sellel alal
oli juba varasemast keelatud kuuride ja
kasvuhoonete ehitamine, lubatud olid
vaid kuni meetri kõrgused nn kurgi
kaared. Palve nendele, kes soovivad
aiapidamist jätketa, leidke endale uus
aiamaa, kas hooldekodu taha või

Rakvere mnt äärde. Suve jooksul on
plaanis kõik katkised kiled ja raamid
kokku korjata ning maa-ala korrastada.
Järgmisel kevadel palume sinna mitte
peenraid rajada, kogu maa-ala tasandatakse ja planeeritakse siledaks.
Korrastamist vajavad ka ülejäänud
aiamaad. Kõikidele aiapidajatele, kelle
maalapid jäävad teisele poole Kalmistu
teed on palve: vaadake igaüks kriitilise
pilguga üle aiamaal paiknevad rajatised.
Lubatud on ehitada ajutisi kuure ja
kasvuhooneid, mitte suvemajasid.
Inetud hooned tuleb lammutada
või korda teha, vajadusel üle värvida.
Kalmistu tee äärsete aiamaalappide
kasutajad peavad jälgima, et peenrad
jääks vähemalt 5m kaugusele Kalmistu tee servast. Teemaale on keelatud
ladustada rohe- ja muid aiajäätmeid.
Jõudu kõigile rohenäppudele!

Teadmiseks lemmikloomade omanikele!
Kunda linnavalitsuse teade

Kunda linnas on vastu võetud
koerte- ja kasside pidamise eeskiri, mis ütleb, et loomapidamine ei
tohi ohustada inimeste, sealhulgas
loomapidaja enda ega ka looma
ning teise loomapidaja looma elu
või tervist. Looma tuleb pidada
keskkonda, heakorda ja avalikku
rahu kahjustamata.
Lugupeetud loomaomanikud, ärge
jätke oma lemmikuid järelevalveta.
Koeri võib viia jalutama hoovidesse,
tänavatele jm kohtadesse, mis pole
rahvarohked, kusjuures koerad peavad
olema keti või rihma otsas (vajadusel

suukorv). Vabalt jalutama võib koera
lasta ikkagi metsa alla või linnaäärsele
platsile, kuhu ta on koos teiega läinud
aega veetma.
Nagu igal aastal nii ka seekord
vajavad teie lemmikud vaktsineerimist
marutaudi ja muude tõbede vastu.
Koerte ja kasside vaktsineerimine
toimub 1. mail 2015 ajavahemikus
kella 10 – 12
KUNDA LINNAS staadioni esisel
platsil. Marutaudi vastast süsti tehakse
tasuta.
Muude viirushaiguste vastane
kompleksvaktsiin on tasuline.
Käesoleval aastal on ka väike muutus, Kunda linna teenindama on mää-

ratud uus vetarst Tarvo Tonka. Tohter
palus kõigile loomaomanikele meelde
tuletada, et kõige tõhusamalt mõjuvad
vaktsiinid, kui 10 päeva enne süstimist
on loomale antud ussirohtu. Selleks
ei pea olema retsepti, ussirohtu võib
igaüks ise osta Rakverest Kondivalu
apteegist.
Kõik loomad on oodatud, kedagi
ei jääta vaktsineerimata kui on õigeks
ajaks kohale tulnud.
Kunda linnas elunevad lemmikloomad peavad olema registreeritud
lemmikloomaregistris aadressil www.
llr.ee. Loomake peab olema eelnevalt kiibistatud. Mikrokiibi paigaldab
vetarst.

Tähelepanu garaažibokside omanikud!
Kunda linnavalitsuse teade

Kunda Linnavalitsus juhib taas
tähelepanu Lähta tee ja Kasemäe
garaažibokside ümbruses olevale
korralagedusele.
Kasemäe garaažiühistute liikmed on
probleemiga tegelenud ning suuremad

mured on lahendatud, kuid teha on
veel palju. Kahjuks Lähta tee garaažide juures pole midagi muutunud.
Linnavalitsuse andmeil on siin neli garaažikompleksi, mis on kantud kinnistusraamatusse. Kinnisasjade omanikel
soovitame ühineda ja luua garaažiühistud, et üheskoos likvideerida kinnistul

olevad probleemid. Nimetatud vallasasjade omanike tuvastamiseks palume
Lähta tee 2, 3, 5, 7, 9, 13, 17 garaažibokside omanikel (kasutajatel) tulla
omandiõigust tõendava dokumendiga
linnavalitsusse. Selle dokumendi alusel
on võimalik esitada avaldus edasisteks
toiminguteks.
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Linnalehe kolleegium täpsustas oma
töökorraldust
Larissa Kaljurand

Kunda linna ajaleht „Meie Kodu“
väljaandmine toimub vastavalt
Kunda Linnavalitsuse poolt 2006.
aastal vastuvõetud väljaandmise
korrale. Vananenud dokument
vajab kaasajastamist.
Aastate jooksul on muutunud
toimetajad ja ajalehe formaat. Täna
toimetab linnalehte OÜ Golomb
Management toimkond, kes alustas
lehetoimetamisega eelmise aasta
oktoobrikuus. Kehtiv lehe väljaandmise kord näeb ette ka kolleegiumi
kaasamist lehega seotud küsimuste
lahendamiseks.
Kunda linnavolikogu esimees Kaido Veski kutsus 30. märtsil kolleegiumi koosolekule, et arutada linnalehe
väljaandmise korra ajakohastamist,
kolleegiumi ülesannete täpsustamist
ning edasist töökorraldust.
Esmalt vaadati üle hetkel kehtiv
ajalehe väljaandmise kord. Konsensuse alusel otsustati muuta dokumendi sisu ja mahtu. Muudatused annavad suuremad õigused toimetajale,
samas suureneb toimetuse vastutus
materjalide valikul ja prioriteetide
järjestusel. Määratleti ka reklaami ja
teadete avaldamise põhimõtted. Jäädi
seisukohale, et linnaleht ei avalda
surma-, sünni- ja juubeliteateid. Ka
leinakuulutused jäävad linnalehest
välja. Otsustati, et on otstarbekas
avaldada töökuulutusi.
Kolleegium tõi positiivsena välja
kakskeelse lehe väljaandmist, miinusena märgiti ametlike tekstide suurt
mahtu. Arutati ka värvilise lehele
üleminekut, kuid see küsimus on

Kohtumise rõõm on kahepoolne.

Märka inimest!
Meie Kodu toimetaja Samuel Golomb tutvustab lehe ilmumise graafikut.

Foto Larissa Kaljurand

eelkõige seotud linna eelarve võimalustega.
Kolleegium ei jaganud seisukohta, mis öeldi välja hiljutisel volikogu
kultuurikomisjonis – loobuda linnalehe väljaandmisest.
Eraldi teemana arutati valimiseelsete reklaamide avaldamist. Järgmiste kohalike valimiste valguses
on kindlate reeglite jälgimine eriti
tähtis. Lehe kolleegiumi ühine seisukoht lubab avaldada valimiste eel
valimisnimekirjad, erakondade ja
valimisliitude valimiseelsed programmid. Seda infot avaldatakse
mahuvõrdsuse põhimõttel.
Kaido Veski tutvustas kolleegiumile linnavalitsuse uut nõunik- teabekorraldajat Elve Tänavots´a. Räägiti
ka Kunda linna teabekorralduskava
välja töötamise kavatsusest. Teabekorraldus hakkab reguleerima kogu
teabesüsteemi – linnaleht, koduleht

internetis, pressiteated, operatiivne
informatsioon ja info liikumine ametnike ja allettevõtete vahel.
Järgmine kord saab linnalehe
kolleegium kokku septembris.
Toimetuselt: Alates oktoobrist
2014 ilmub must-valge Meie Kodu
kord kuus 15. kuupäeval. Lehes on
8. külge – 4 eesti ja 4 vene keeles.
Lehte levitatakse tasuta. Linnalehe
ametlik väljaandja on Kunda linnavalitsus, kes tellib lehetoimetamise,
materjalide tõlkimise, trükkimise ja levitamise teenuseid firmalt
Golomb Management. Golomb
Management tegeleb kohalike lehtede toimetamisega Tapal, Kiviõlis,
Lüganusel, Mäetagusel ja Kundas.
Linnalehe kolleegiumi liikmeteks on: Kaido Veski, Genrietta
Jõgi, Tea Treufeldt, Andres Pulver,
Uno Trumm, Jüri Landberg ja Elve
Tänavots.

Uued inimesed ametis
Kaido Veski,
Kunda linnavolikogu esimees

Alates märtsist on Kunda linnas
tööl kaks uut inimest – nõunikteabekorraldaja Elve Tänavots
ja Spordikeskuse juhataja Jakov
Peterson. Mõlemad inimesed
valiti oma ametikohale avaliku
konkursi teel.
Tihti on küsitud selle kohta, miks
ei võeta linna palgale kohalikke
inimesi. Siin saab selgituseks tuua
vaid fakti, et konkursikomisjon teeb
oma valiku ametisse kandideerivate
inimeste seast. Kui nende hulgas ei
ole kohalikke, ei ole seda võimalik
ka teha. Spordikeskuse juhatajaks
soovis saada 12 inimest. Nendest
valiti viimasesse vooru kolm, kellest
kaks omakorda olid kundalased.
Läbirääkimiste käigus moodustati

kandidaatidest pingerida, üks kandidaat loobus ning valituks osutus
hr Peterson, kes on spordiga seotud
olnud väga pikka aega, omades ka
treeneri kutset ning rahvusvahelist
kohtuniku litsentsi poksis.
Nõunik-teabekorraldaja ametikohale kohalikke inimesi ei kandideerinud. Valituks osutunud Elve
Tänavotsa ülesandeks on esimeses
järjekorras linna teabekorralduse
tegevuskava koostamine. See saab
raamdokumendiks, milles lepime kokku põhimõtteliselt kolme
valdkonna töökorralduse – teabe
jagamine linnakodanikele, teabe
korraldamine linnaasutuste vahel
ning linna mainekujundus. Valdkondadega seotud igapäevatöö –
veebilehe haldamine, pressiteadete
koostamine, info korraldamine ning
sellega seotud projektide juhtimine

UNICEF ei tegutse alates 2015.
aastast mitte UNICEF Eesti
Rahvuskomiteena, vaid uue Eesti mittetulundusühinguna Koos
Laste Heaks.
Kuid Eesti MTÜ Koos Laste
Heaks jätkab ka UNICEF-i tegemisi
Eestis ja alustab toetuste kogumist
Eesti laste, perede heaks ja kogukonna heaks. Oma põhitegevusena
jätkab Eesti MTÜ Koos Laste
Heaks rahvusvahelise liikumisega
„Laste- ja noortesõbralik linn“,

kuhu kuulub ka Kunda ning millega on ühinenud pea kõik Euroopa
riigid on ühinenud UNICEFi poolt
algatatud liikumisega “Laste- ja
noortesõbralikud linnad” ja alustab
annetuste kogumise programmi
„Väike heategu minu kodukohas“
ühele konkreetsele lapsele; ühele konkreetsele perele või ühele
konkreetsele vajadusele, mida vajab
grupp lapsi. Kui vajalik summa on
kogutud, antakse see üle linnale ja
korraldatakse abivajadust. Seejärel
ootame linnadest uusi abivajadusi ja
jätkame annetuste kogumist.

Mare Lina, eripedagoog

Kevadpühade eel Kunda ühisgümnaasiumi LÕK 1. ja 2.
klassi õpilased otsustasid külastada Kunda Hooldekodu
elanikke.
Majaperenaine Linda Villik
võttis meid lahkelt vastu ja andis
võimaluse soovida häid pühi igale
elanikule. Õpilased valmistusid
hoolega külaskäiguks. Õpetajate
Kairi ja Mare juhendamisel kaunistati ning värviti mune. Igale
elanikule tehti kinkimiseks kirju
muna ja kaart.
Hoolealustel on säilinud elu- ja
huumorimeel. Linda Villik pajatas
kuidas üks elanik riietus lausa
kuus korda päevas ja kui temalt
küsiti: „Miks sa jälle riietud?“,
kõlas vastuseks: „Kas see on siis
tragöödia?“.
Meie laste mõtted pärast hool-

Elve Tänavots

Foto eraarhiivist

kuulub samuti tööülesannete juurde.
Tere tulemast aktiivselt suhtlema
ning ettepanekuid tegema - minu
ja eespool toodud uute inimeste
kontaktandmed on leitavad linna
veebilehelt.

Teil on võimalus valida, keda
soovite toetada, lapsi Kundas või üle
kogu Eesti. Täpsem info abivajadusest teie linnas, valikuvõimalustest
üle Eesti ja vajalikust summast on
meie koduleheküljel: www.kooslasteheaks.ee
Annetades märkige pangaülekande märkustesse kindlasti sõna
„Annetus“ ja kindlasti ka tabelis
abivajaja juures olev koodnumber.
M T Ü Ko o s L a s t e H e a k s
EE861010052039502009 SEB
Pank või EE562200221049382034
Swedbank.

dekodu külaskäiku:
Kairi: „Rõõm on sinna majja
minna, seal on hoolivad töötajad.
Kingi neile rõõmu ja saad rõõmu
ise tagasi!“
Krister: „Olen külaskäiguga
rahul, mina andsin ka rõõmu neile,
kellel pole kedagi külla oodata.“
Anne-Mai: „Hea, et on olemas
selline koht, kus hoolitsetakse südamega.“
Õpetajana soovin lisada laste emotsioonidele, et ka minul oli hea meel
näha eriliselt suurt rõõmu inimeste
silmades ning kohtuda vanade tuttavatega kodukandist. Töötades palju
aastaid lastega olen püüdnud õpetada
neid nägema ka erinevat elukeskkonda. Pärast külaskäiku hooldekodusse
avaldasid lapsed inimeseõpetuse tunnis oma muljeid. Tore, et lapsed said
aru, et meie ei tea kunagi, mis meid ees
ootab ja sellepärast püüamegi märgata
inimesi enda ümber.“

Kes hakkavad saama
Euroopa toiduabi?
Anne-Ly Nõmmiste,
sotsiaaltööspetsialist

MTÜ Koos Laste Heaks uudis
Kunda kodanikele
Toomas Palu

Foto erakogust

Sellel kevadel saavad toiduabi
tänavu jaanuaris või veebruaris
toimetulekutoetuse taotlejad.
Samuti ka need, kes on taotlenud
jaanuaris ja veebruaris toimetulekutoetust, kuid kelle sissetulek pärast tasumisele kuuluvate
eluasemekulude maha arvamist
(kehtestatud piirmäärade ulatuses) ületab kuni 15% ulatuses
kehtestatud toimetulekupiiri.
Toidu jagamine toimub sotsiaalministeeriumilt saadud
nimekirja alusel..
Selle aasta teise toiduabi jagamisega plaanime alustada oktoobri lõpus ning abisaajate nimekiri
moodustub augustis ja septembris
toimetulekutoetust taotlevatest
inimestest.
Toiduabipaki saab kätte Kunda
Linnavalitsus Kasemäe 19
17.04.2015 kell 9.00-12.00
28.04.2015 kell 9.00-12.00
Mida toidupakk sisaldab?
Uuest abifondist jagatav toidu-

abi on mitmekesisem kui varasematel
aastatel. Toidupakist leiab tatart, riisi,
pudruhelbeid, makarone, suhkrut,
rapsiõli, aga ka liha- ja kalakonserve,
rosinaid, šokolaadi ja purgisuppi.
Et toiduained oleksid võimalikult
värsked, hangitakse need iga kord
vahetult enne jagamisperioodi.
Toiduabi saaja peaks arvestama,
et toiduabikomplekt ühe pereliikme
kohta kaalub ligi 15 kilogrammi ning
seepärast tasub kaasa võtta vähemalt
kaks vastupidavat kandekotti. Kui
komplekte on mitu, siis komplektide kaupa saab neid välja võtta ka
mitmel korral.  
Kust saab toimetulekuraskustes inimene muud abi?
Toimetulekuraskustest inimesi
aitavad nii riik kui kohalikud omavalitsused. Töötukassa aitab leida
tööpakkumisi ja sobivat tööd ja
täiendada töötamiseks vajalikke oskusi, pakkudes erinevaid tööturuteenuseid ja makstes toetusi. Kohaliku
omavalitsuse sotsiaaltöötaja hindab
inimese ja pere vajadusi ning pakub
sellest lähtuvalt sotsiaalteenuseid,
toetusi ja vältimatut sotsiaalabi.

Meie noored
ENTRUM finaalis
Jana Kuiv

Virumaal tegutsenud programmi ENTRUM 5. hooaeg on
lõppemas. Hooaja alguses esitatud 135 ettevõtlikkust ideest
on ENTRUM superfinaalis
30 parimat. Kunda ühisgüm-

naasiumi projektidest pääses finaali
projekt Plistax kategoorias kasulike
seadmete leiutajad. Plistax arendab
kolm ühes kompaktset pliiatsit, millel
ühel pool on pastakas ja teisel pool
harilik pliiats. Pastaka korgiks on kustukumm. Projektis osalevad Elin Suban, Elery Zadonski ja Merlin Pikki.
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Noorte teatriuudised

KULTUURIKALENDER
Aprill-mai 2015
23. aprillil kell 18 Kunda ühisgümnaasiumi juurest start Südamejooksule
24. aprillil kell 17 noortemajas Naljapidu lastele.
Kostüümiteema – Lõbusad Klounid
30. aprillil kell 18 klubis Staarijäljenduse võistlus Playback 2015 ja pidu!
2. mail klubis Lääne-Virumaa Taekwondo league &
ULTRA Fight
7. mail kell 18 Ühisgümnaasiumi aulas õpilaste
Kevadkontsert
9. mail kell 16 Klubis naisrahvatantsurühma
Kõkutajad 25. tantsuaastat tähistav kontsert
„Neidudest sirgunud naised“, lavastajaks on
juhendaja Kristin Tagam
10. mai kell 15 Klubis emadepäeva kontsert. Esineb Kunda Linnaorkester, dirigent Kait Tiitso.
12. mail kell 18 Ühisgümnaasiumi saalis Kunda
muusikakooli Suur kevadkontsert
16. mail kell 18 Tsemendimuuseumis Muuseumiöö
17. mail kell 13 Klubis Videviku pidu
20.-27. maini Kunda laste kevadpäevad sügisel
kooliteed alustavatele lastele
30. mail Kunda linna päev. Palju erinevaid sündmuseid ja tegevusi meie kodulinnas.
Rohkem infot www.kundalinnaklubi.ee ja
tel 3221556

TEATED

Maiu Küngas

Rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil, korraldas
Kunda linna klubi LääneVirumaa põhikooli astme
näitetruppidele riigifestivali eelfestivali. See oli
tõeliselt vahva ja ilus teatripäev. Noortelt ja noortele!
Viie näitetrupi hulgast
tunnistati parimaks Kunda
ühisgümnaasiumi kooliteater, etendusega „Peal kiri e
1% andekust“, lavastajaks
Natalie Neigla. Maia kooliteater esindab Lääne-Viru
maakonda Narvas toimuvale
üleriigilisel teatrifestivalil
(24.-25.04).
Kunda laste näitetrupp
Karoliine osales samuti teatrifestivalil ja pälvis eripreemia kohaliku pärimuse stiilse
esituse eest Maarika Koksi
lavastatud rannajuttude- ja
laulude põhjal seatud kavaga
„Rannarahva lood“.
Eripreemia pälvisid veel
Kunda noored harrastusnäitlejad Kairit Pärn, Kristiina
Nasikovski ja Robin Täpp.

Kunda Linnaraamatukogu pakub

Raamatukoguhoidja tuleb Sulle külla!
Teenus on tasuta.

Muusikakool kutsub kontserdile
Teisipäeval, 12. mail kell 18.00 toimub Kunda
ühisgümnaasiumi saalis Kunda muusikakooli
SUUR KEVADKONTSERT.
Esinevad erinevad solistid ja ansamblid.
Kõik huvilised on oodatud!

Päev hiljem, 28. märtsil,
toimus Kunda linna klubis
Lääne-Virumaa gümnaasiumiastme kooliteatrite
riigifestivali eelfestival.
Selle päeva parimaks

trupiks kuulutati Rakvere
reaalgümnaasiumi laulu- ja
mänguselts Karla rühmatööna valminud näitemängu
“Dezavu ehk proov”, lavastaja Tiina Kippel.

Foto Retti Kokk

Festivalipäevade korraldamist toetasid: Kunda Linnavalitsus, Eesti Kultuurkapital,
Rahvakultuuri Keskus, Lääne-Viru Maavalitsus ja LääneViru Omavalitsuste Liit.

Tule malevasse!

KODUTEENINDUST
nendele linnaelanikele, kes mingil põhjusel
ei saa ise raamatukogu külastada.
Soovi avaldamiseks võtta ühendust
telefonil 32 21 824.

Natalie Neigla (ees vasakult teine) on kindel – andekust on 100%.

Teate edastas Helen Jagant

Sellel aastal toimub Kunda noortemaleva esimene
vahetus 17. juunist kuni
24. juunini, teine vahetus
6. juulist kuni 13. juulini ja
kolmas vahetus 3. augustist kuni 9. augustini. Kõik
vahetused on planeeritud
ööbimiseta.
Ühes malevavahetuses on 6
tööpäeva. Päevakavas on 4 tun-

di heakorratöid Kunda linnas,
lõunasöök ja meelelahutuslik
ühistegevus (koolitused, võistlused, mängud, ristimine jne).
Osaletakse ka Jaanipeo (23.
juuni), Mere- ja perepäevade
(11. juuli) ning suveetenduse
Maili (5.-8. august) ettevalmistamisel ja läbiviimisel.
N o o r t e m a l e va s o s a lemiseks palume lapsevanemal koos noorega täita
AVALDUS (avalduse blan-

kett saadaval noortemajas
ja Kunda linna internetilehel www.kunda.ee) ning
tuua see hiljemalt 23.04.2015
noortemajja (Koidu tn 13).
Noortemaja on avatud E,
T, N, R 13.00−20.00 ja K
15.00−20.00. Informatsiooni
ja küsimustele vastused õpilasmaleva kohta saab telefonil
32 21 666 või e-posti aadressil
noortemaja@kunda.ee
Kõik, vähemalt 13-aasta-

sed noored, kellel on tõsine tahtmine tööd teha, on
oodatud taskuraha teenima
ning põnevalt suvevaheaega
veetma!
Avalduse esitajatel on kohustus osaleda maleva infopäeval, kus toimuvad töövestlused. Infopäeva kohta
jälgi teavet kooli infostendil
ja Kunda linna internetilehel!
Korraldaja on Kunda linna klubi.

Tsemendimuuseum valmistub muuseumiööks

Pangabuss
Pangabuss
Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda
ajadaoma
Pangabussis!
Kõik
rahaasjad saate korda

ajada Pangabussis!
Pangabussi
peatus:
Kõik oma rahaasjad
saate korda
ajada
Pangabussis!
Pangabussi peatus:II kvartalis
Kunda

Grossi
poe parkla
aprillil
Pangabussi
peatus:24.
Kunda
II kvartalis
15.
29. mail
kell
15.30–18.00 24. ja
Grossi
aprillil
Kundapoe parkla
II
kvartalis
12.
15. ja
ja 26.
29. juunil
mail
kell
15.30–18.00
Grossi
poe parkla
24. aprillil
12. ja 26. juunil
kell 15.30–18.00 15. ja 29. mail
jatellida
26.jajuunil
Bussist saate nõu pangateenuste12.
kohta,
kätte pangakaardi,

Kristi Onkel,
muuseumi juhataja

Kord aastas ühel laupäeval maikuuõhtul avavad
muuseumid ja teised mäluasutused oma uksed
tavapärasest hilisemal ajal
ja tasuta, et tähistada üleeuroopalist muuseumiööd.
Üle-eestiline muuseumiöö

toimub 16. mail 2015 ning
kannab pealkirja „Öös on
muusikat“. Teema on inspireeritud Muusika aastast.
Kunda tsemendimuuseum on muuseumiööl avatud 18 - 22 , põneva programmiga, sissepääs tasuta.
Lapsed saavad meisterdada ise muusikapilli. Räägi-

ning kuulame, milline oli elu
Kundas ja tsemendivabrikus
1890-ndate lõpus. Seome
muusika ja kirjanduse, ning
loeme ka raamatut.
Info täieneb, jälgige reklaame!
Tulge veetke üks tore
maikuu õhtu tsemendimuuseumis.

Vilistlane, kirjuta end
raamatusse!
Maarika Veski,
juubelikogumiku toimetus

makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti
makseid,
avada hoiuseidkohta,
ja sõlmida
lepinguid.
Bussistabil
saate
nõu pangateenuste
tellidamuid
ja kätte
pangakaardi,
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
Tutvuge
Pangabussi
sõiduplaani
ning
finantsteenuste
tingimustega
arvuti
makseid,
avada
hoiuseid
ja sõlmida
lepinguid.
Bussistabil
saate
nõu pangateenuste
kohta,
tellidamuid
ja kätte
pangakaardi,
aadressil
www.swedbank.ee.
Lisainfot
Pangabussi
teenuste,
kellamakseautomaadist
oma
kontole
sularaha
kanda
ja
välja
võtta, teha
aegade
peatuste kohta
saate 24h
6 310 310.
TutvugejaPangabussi
sõiduplaani
ningtelefonilt
finantsteenuste
tingimustega
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade
peatuste kohta
saate 24h
telefonilt
6 310 310.
TutvugejaPangabussi
sõiduplaani
ning
finantsteenuste
tingimustega
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaKunda
linna
infoleht
MEIE KODU
aegade ja peatuste
kohta
saate
24h telefonilt
6 310 310.

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

me Eesti ühe tunnustatuma
muusikaterapeudiga - mis
on muusika? Mis see meiega
teeb? Ja mis on muusikateraapia? Valdese kirjanduskohvik muutub üheks õhtuks
muusikakohvikuks. Räägime
maailma kuulsast Taani heliloojast Knudеge Riisager´ist,
kes on sündinud Kundas,

Kunda ühisgümnaasiumi teade
Ootame 2015. aastal 1. klassi tulevaid lapsi ja
nende vanemaid kooliga tutvuma
esmaspäeval, 20. aprillil kell 18.00.
Tule õppima Kunda Ühisgümnaasiumisse!
Ootame Sind meie kooli 10. klassi.
Sisseastumistest - 18. aprillil 2015 kell 10.00.

Hilissügisel saab meie
kool 120 aastat vanaks,
mille puhul tahame välja
anda juubelikogumiku.
Kindlasti on igaühel toredaid
mälestusi, naljakaid juhtumisi, apsakaid koolielust, mida
võiksid lugeda teisedki. Pane
oma lugu kirja ja saada meile.
Koos oma looga võib saata
ka fotosid, märkmeid või
muid „olulisi pabereid“, mis
ilmestavad Sinu lugu veelgi.
Jaga seda üleskutset teistelegi koolikaaslastele, et

kogumik saaks sisukam,
lustakam, eripalgelisem. Palun saada oma meenutused,
fotod aadressile maarika@
veski.eu.
27. veebruaril 2015 asutasid vilistlased Kunda Hariduse Toetusseltsi, mille eesmärgiks on vilistlaste, vanemate,
kogukonna ja kooli vahelise
koostöö kaudu Kunda hariduselu edendamine. Igaühel
on võimalus meie juubelikogumiku valmimist võimaluste piires toetada.
Kunda Haridus e To e t u s s e l t s ( S E B
EE441010220241345226).

