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Kunda Linnavalitsuse 22. aprilli
2015. a istungi teemad
Edastas Tormis Otsma, linnasekretär

Teated edastas Elve Tänavots

Majanduskomisjoni koosolek
30.04.15
1. Lähta tee 1 maaüksuse munitsipaliseerimine
2. Maade munitsipaliseerimisest
üldiselt.
3. Maade otsustuskorras rendile
andmine (KNC prügila)
4. Majanduskeskuse põhimääruse
muutmine
5. Toolse laagri tulevik - müük, rent
6. Päevakajalised teemad
a. Kronkskalda piirkonna teede
olukord
b. Kalda tn truup ja selle tulevik
c. Küttesüsteemide puhastusest
(Bauer)
d. Ranna silla renoveerimisest
e. Kronkskalda mänguväljaku rajamisest
f. Lasteaia tara olukord ja hooldusvajadus
g. Hüdroelektrijaama jõe alune
kanal ja selle olukord
Kultuurikomisjoni koosolek
04.05.15
1. Kunda linna ajalehe „Meie Kodu”
väljaandmise korra muutmine
2. Ülevaade Tsemendimuuseumi
tööst 2014 ja alanud turismihooaja
plaanidest
3. Muinsuskaitsekuu seminar Kundas
Sotsiaalkomisjoni koosolek
04.05.15
1. Terviseprofiili koostamisest
2. Euroopa liidu toiduabi jagamisest
Kundas
3. Ülevaade arengutest linna tööturul sotsiaaltöötaja vaatenurgast
Hariduskomisjoni koosolek
08.05.15
1. Kunda Ühisgümnaasiumi uue
põhimääruse arutelu
2. Ülevaade Kunda haridusasutuste
tegevusest
3. Kunda Hariduse Toetusselts –
tutvustus
Eelarvekomisjoni koosolek
11.05.15
1. Eelarve täitmise ülevaade
2. Hangete korraldamise ja investeeringute hetkeseisu ülevaade
3. Ülevaade linna palgal olevate
töötajate sõidukompensatsioonist
Erinevate koosolekute, istungite,
jms protokollidega saab tutvuda
Kunda Linnavalitsuses või Internetis aadressil: www.kunda.ee/
dokumendiregister
Raamatukogu suvised
lahtioleku ajad:
E, T, N, R 10.00-18.00
K 11.00-19.00
Alates juunist on raamatukogu laupäeviti suletud.
Parimate soovidega,
Kunda Linnaraamatukogu

Teade malevlastele!
Kõik, kes esitasid avalduse
2015 aasta suvel noortemalevas osalemiseks - olete
oodatud infopäevale esmaspäeval, 19.mail kell 17.00
Kunda noortemajas.
Info tel 32 21 666 või
noortemaja@kunda.ee

Kunda Linnaorkester andis emadepäeval klubis oma esimese suure kontserdi. Suurepärase muusikalise
elamuse osaliseks sai terve saalitäis kontserdi külastajaid. Kontserdi kava oli väga mitmekülgne. Oli eesti
muusikat, filmimuusikat, aga ka põnevat avastamist. Koos Kunda Linnaorkestriga esines emadepäeva
kontserdil solistina Nele-Liis Vaiksoo. Kunda Linnaorkester asutati veebruaris 2015 muusikakooli juures.
Pärast aastatepikkust pausi on Kundas taas puhkpilliorkester, mille eesmärgiks on arendada muusikalist
tegevust ning sisustada esinemistega erinevaid linna sündmuseid. Kindlasti on orkestri tegevus, mida
juhib dirigent Kait Tiitso, motivatsiooniks muusikahuvilistele, kes plaanivad muusikakooli astuda ja
valida õppimiseks just puhkpilli eriala.
Tekst Maiu Küngas. Foto Reti Kokk

KUNDA LINNA PÄEV

Laupäeval, 30. mail 2015
HOMMIKUKOHVIK avatud
kell 9-12 linnavalitsuse hoovil.
Tule ja naudi maitsvat hommikukohvi ning kooki! Kohtumised linnajuhtidega ja Riigikogu
liikmega.
XXV KUNDA LINNA JOOKS
staadionil:
kell 11 algavad lastejooksud
kell 11.30 start kõndijatele
kell 12 start 9,1 km põhijooksule
Info tel 3255994 ja spordikeskus@kunda.ee
Viru Jam 2015 trikirattA võistlusEd skatepargis kell 12-18.
LAADAMÜÜK kell 9-15
koolimaja kõrval männikus.
Müügikoha broneerimine tel
3221556 ja klubi@kunda.ee.
RONGKÄIK kell 14 Konsumi poe juurest keskväljakule
mööda Mäe tänavat koos Kunda
Linnaorkestriga.

Kunda Linnavalitsuse 06. mai
2015. a istungi teemad
Edastas Tormis Otsma, linnasekretär

Fotomeenutus aastast 2014 – linnapäeva rongkäik.
Foto klubi arhiivist

KESKVÄLJAKUL: linnajuhtide tervitused, kevadpäevaliste
esinemised ja
KUNDA LASTE KEVADPÄEVADE LÕPETAMINE
ning
LAULJATE-TANTSIJATE
SUUR KONTSERT.

TANTSUÕHTU kell 19
klubis ansamblitega Münt ja
Compakt. Palume tulekust teatada eelnevalt tel 3221556.
Info linna päeva sündmuste
kohta tel 3221556.
Päikest ja rõõmu kõigile!

25. Kunda linna jooks
Kogu pere tervisespordi üritus, mis toimub 30. mail 2015.
a Kunda linnapäeva raames.
Oodatud on kõik suured ja
väikesed jooksu- ja kepikõndijad!
AJAKAVA
Jooksude stardid
*Lastejooksud (toimuvad Kunda linna staadionil, Kasemäe 19
Kunda):
- Kuni 4-aastased kell 11.00
- 5-7-aastased kell 11.10
- 7-9-aastased kell 11.20

1. Maksti toimetulekutoetust summas 8420, 35 eurot.
2. Peatati riikliku peretoetuste
maksmine.
3. Maksti riiklikku peretoetust.
4. Väljastati ehitusluba ehitise
lammutamiseks Kundas Aia tn 4.
5. Kuulutati välja lihthange
„Kundas asuva kahekorruselise
elamu lammutustööd“ korterelamu
Ehitajate 5 Kunda lammutamiseks.
6. Määrati sihtotstarve Kunda
linnas Prügila laienduse ning Haljasala maaüksustes.
7. Muudeti rahvastikuregistrisse
kantud elukoha aadressandmeid
omaniku õigustatud nõudmisel.
8. Toimus Kunda Linnavalitsuse
määruse eelnõu „Majanduskeskuse
põhimäärus“ esimene lugemine.
9. Kuulutati välja hange „Kunda
linna energia arengukava 2015-2020
Kunda linna kaugküttepiirkonna
soojamajanduse arengukava koostaja“ korraldamine, üldiste nõuete,
teostavate tööde ja tehniliste tingimuste kinnitamine.
10. Kinnitati Kunda Linnavalitsuse lihthanke „Kunda linna
majanduskeskusele uue sõiduki
rentimine“ parim pakkumine,
11. Kinnitati Kunda Tsemendimuuseumi nõukogu koosseis.
12. Kuulutati välja linnavara
rendile andmiseks enampakkumise
tingimuste määramine rannamaja
rendile andmiseks suvekuudeks.
13. Kinnitati Kunda Muusikakooli hoolekogu koosseis.

- 10-12-aastased kell 11.30
*Kepikõnd (9,1 km) kell 11.30
*Põhijooks (9,1 km) kell 12.00
START/FINIŠ asukoht – Kunda linna staadionil, Kasemäe 19
Kunda
Registreerimine jooksudele
stardipaigas:
*Lastejooksud 10.15-10.55
*Kepikõnd 10.45-11.25
*Põhijooks 10.45-11.55
Põhijooksu, kepikõnni/käimise osavõtutasu täiskasvanutele 5€,

õpilane/pensionär 3€. Lastejooksud on tasuta.
Osavõtutasu sisaldab: rinnanumbrit, ajavõttu jooksudistantsidel, tulemust lõpp-protokollis,
võistluspäeval Kunda Spordikeskuses (Kasemäe 19) riiete
vahetus, WC, ujula, saunade kasutust, vajadusel esmaabi, joogivett
joogipunktides, meeneid.
Kõigi vanuserühmade esikolmikute vahel jagatakse kopsakat
auhinnafondi toodete ja meenete
näol.

1. Maksti vajaduspõhist peretoetust
12 inimesele summas 810 eurot.
2. Arutati volikogu määruse eelnõud „Eluruumide alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel“ .
3. Toimus Kunda Linnavalitsuse
määruse eelnõu „Kunda Hooldekodu suunamise, vastuvõtmise ja
sealt lahkumise või väljaarvamise
kord“ I. lugemine.
4. Kinnitati Kunda Linnavalitsuse määruse eelnõu „Kunda linna
ajalehe „Meie Kodu“ väljaandmise
kord“.
5. Kuulutati välja lihthange
“Kunda linna klubihoone katuse
rekonstrueerimine ja põhiprojekti
koostamine“ e-riigihangete keskkonnas.
6. Väljastati projekteerimistingimused Kunda 100/6kV alajaama
6 kV kaablite kaablikeldri hoone
rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks.
7. Eraldati Kunda linna eelarvest
toetussummad kultuuri toetuseks.
8. Eraldati Kunda linna eelarvest
toetussummad sporditegevuse
toetuseks.
9. Lükati tagasi Riigihanke nr
162264 „Kunda Ühisgümnaasiumi
arvutite rendihange tähtajaga kolm
aastat“ pakkumused.
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Kunda piirkonna tööstus
sai uue tootmishoone
Samuel Golomb

Meie noored leiutajad Sillamäe kultuurikeskuse laval.

Foto internetist

Eesti ettevõtlikumate
koolinoorte seas
on firma Plistax
Larissa Kaljurand

5. mail kuulutati Sillamäe Kultuurikeskuses välja noorteprogrammi ENTRUM Virumaa
hooaja parimad start-up´id.
Kaks eriauhinda pälvisid Kunda noored Ühisgümnaasiumist
- ENTRUM eriauhind „Parim
noorte disainitoode“ ja ENTRUM Virumaa rahvalemmik
start-up.
Virumaa ettevõtlikke noori
pidas meeles ka Eesti Vabariigi
president Toomas Hendrik Ilves:
„Mida ettevõtlikum on riik, seda
edukamad me kõik oleme. ENTRUM-i programm on andnud
paljudele noortele eneseusku ja ei
ole olnud vaid üks programm paljude seast. See on aidanud muuta
meid kõiki!“
ENTRUM Virumaa hooaja
alguses startis programmiga pea
400 Ida-ja Lääne-Virumaa noort,
kellest pääses finaali 110 noort 30st erinevast start-up´ist. Enim ideid

kuulus info-ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonda, kus oli
kokku 17 ideed. Elustiili valdkonda
esindas 8 ning inseneeria, energeetika ja põlevkivi valdkonda 5 ideed.
Kunda noored Elin Suban,
Elery Zadonski ja Merlin Pikki
osalesid konkursil kasulike seadmete leiutajate kategoorias. Nende projekt Plistax arendab kolm
ühes kompaktset pliiatsit, millel
ühel pool on pastakas ja teisel
pool harilik pliiats. Pastaka korgiks on kustukumm. Nelja kuuga
ENTRUM programmis on startup valmis saanud toote esimese
prototüübi ja teinud koostööd
Alprint trükikojaga. Pärast ENTRUM-i läbimist plaanib Plistax
oma tegevust jätkata, kuid ettevõtluse vorm on veel selgitamisel.
ENTRUM Virumaa hooajaga
täitus Eesti Energia ettevõtlikkusideede konkursil ja arenguprogrammil viis aastat. ENTRUM on
arendanud ettevõtlikkust ligi 2700
noores ning toonud ellu üle 650

Puidust aiatoodete ning mänguväljakute valmistaja Imprest AS
avas 29. aprillil Kunda lähistel
Ojakülas asuvas tootmiskompleksis uue tootmishoone.
Uues hoones paiknevad mänguväljakute ja aiandustoodete valmistamise töökeskused. Lisaks alustati
tööd Postsaver® masinaga, mille
abil on võimalik aiapostidele sulatada bituumenist kaitsevarrukad, mis
omakorda võimaldab aiapostidele
anda kuni 20-aastase garantii.
Uue tootmishoone ehituse tingis
vajadus suurema pinna järele, mis
lubaks ettevõttel tootmismahtu kasvatada ning töö kvaliteeti parandada.
„Parem ruumikasutus võimaldab
suurendada erinevate töökeskuste
efektiivsust ja täiendavalt investeerida uutesse tehnoloogiatesse,
mis omakorda kindlustab Impresti
konkurentsipositsiooni tänastel ja
homsetel turgudel. Vähetähtis pole
ka asjaolu, et seeläbi paranevad
töötajate töötingimused, mis omakorda soodustab ettevõtte arengut,“
kommenteeris lindilõikamisetseremoonial AS Imprest juhataja Timo
Hermlin.
1000m2 pindalaga hoone projekteeris Inseneribüroo Tandem ja
ehituse peatöövõtjaks oli Nowap
OÜ. Projektiga tehti algust 2014.
aasta septembris ja tööd uues
hoones alustati selle aasta veebruari lõpus.
Kunda linnapea Jüri Landberg
oma tervituskõnes tundis heameelt

Kunda linnapea Jüri Landberg ja AS Imprest juht Timo Hermlin (paremal)
Ojakülas uue tsehhi avamisel.
Foto Larissa Kaljurand

selle üle, et vahetult Kunda lähedal,
naabervallas on tegutsemas ettevõtte, mis annab tööd Kunda inimestele. Linnapea kinkis uue tsehhi avami-

se puhul AS-le Imprest seakujulise
rahakarbi lootusega, et osa ettevõtte
makse läbi töötajate palga laekub ka
Kunda linna kassasse.

1. mai: seikluspargi
avatud uste päev
Meie Kodu

Kevadpühal oli Kunda jõe ürgorus asuvas Lontova seikluspargis avatud uste päev.
Sai proovida seiklusradade adrenaliini pakkuvaid ekstreemsusi või
lihtsalt looduses jalutada. Huvilistel
oli võimalus järele proovida, mida
kujutavad endast vast valminud
atraktsioonid. Lisaks juba tuttavale kõrgseiklusrajale sai oskuseid
proovile panna uuenenud, eri raskusastmega madalseiklusradadel
ja lastealal. Avatud uste päeval
pakuti soodustust rühmadele, kus
on viis ja enam liiget, ning lastealal

turnimine on poole soodsam kui
tavaliselt.
Kunda rahvas teab, et lisaks atraktsioonidele kuulub pargi juurde
Blücheri kohvik ja grilliplats.
MTÜ Eesti Maaturism eestvedamisel avavad maapiirkonna
turismiettevõtted 1. mail oma uksed külastajatele ning tutvustavad
ennast ja pakutavaid teenuseid.
Selle hooaja avapauk anti Lontova seikluspargis 9. mail. Radadele
tulid mõõtu võtma TTÜ võrkpallinaiskond, Rakvere võrkpalliklubi
meeskond ja endine suusahüppaja
Kaarel Nurmsalu koos sõpradega.

Kunda võõrustas
ICC liikmeid
Meie Kodu

Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti korraldas aprilli
alguses ettevõtlusreisi LääneVirumaale. Reisi korraldajaks
oli Lääne-Viru Arenduskeskus.
Võõrustajate rollis olid puitmajade tootja Rakvere Metsamajand,
toiduainete tootja ja müüja OG
Elektra, teraviljapiirituse ja kva-

liteetviina tootja Estonian Spirit, haavapuitmassi tehas Estonian
Cell, klinkri ja tsemendi tootja Kunda Nordic Tsement, Kunda sadam ja poorbetoontooteid
valmistav Aeroc Jämerä.
ICC Eesti on rahvusvahelise äri juhtorganisatsiooni ICC
WBO rahvuslik komitee. ICC
Eesti tegevus on suunatud rahvusvahelise äri osalistele.

Õhtuste talguliste naeratus näitab soovi teha head oma linna koolile!

Foto gümnaasiumi arhiivist

Hiline talguõhtu
Kunda Ühisgümnaasiumis
4. mail kogunes peale päevatööd
üle kahekümne tegusa inimese Kunda Ühisgümnaasiumi
õpetajate ja juhtkonna seast,
hoolekogust, vast loodud Kunda
Hariduse Toetusseltsist, õpilasesindusest ning hariduskomisjonist, et üheskoos korrastada
kooli pööning.
Kui esialgseks eesmärgiks oli
vanast seisma jäänud kraamist puhastada üks ruum, kuhu on plaanis
rajada väike muuseumiklass, siis suures tööinnus sai korrastatud ka vana
lasketiiru kõrval olevad ruumid.
Muuseumiklassiga on ilmselt lootust
tutvuda juba sel sügisel, mil kool
järjekordset aastapäeva tähistab.
Vanu laudu, kappe, toole, kastide
viisi iganenud õppematerjale, telli-

seid ning isegi gaasimaske tuli alla
tassida neljandal korrusel asuvast
tolmuselt pööningult, kuid vapraid
talgulisi see ei muserdanud. Tegusaid
talgulisi kostitas kool toeka talgusupiga, magustoidu eest kandis hoolt
AS Tere, kes varustas sel aastal vabatahtlikke maitsvate piimatoodetega.
Vaatamata suurele tolmutamisele,
mille käigus sai segadusse aetud ka
tuletõrje signalisatsioon, koguti mitme koorma jagu kraami traktorikasti
ja kooli õuele, äraveoga aitas lahkesti
linna majanduskeskus.
Suured tänusõnad tehtu ja suurepärase koostöö eest kõigile talgulistele!
Ära tegid: Kunda Ühisgümnaasiumi administratsioon Tiiu Millistfer, Siiri Hiiesalu, Kaire Reimus

ja Gunnar Roov, õpetajad Tiina
Vanatoa (hoolekogu), Kristi Aron
(hoolekogu ja hariduskomisjon) ja
Kairi Press (Kunda Hariduse Toetusselts), Kunda Ühisgümnaasiumi
õpilasesinduse liikmed Marjorete
Orumaa, Karina Florova ja Kent
Kerner, Kunda Ühisgümnaasiumi
hoolekogu liikmed Meelis Einstein,
Eneken Lallo, Jelena Fjodorova,
Ando Källo ja Merle MaimjärvMirka (hoolekogu, hariduskomisjon,
Kunda Hariduse Toetusselts). Kunda Hariduse Toetusseltsi liikmed
Aivi Parijõgi, Argo Roots, Anniky
Uukareda, Evely Press, Merike
Kuuse, Sigrit Hang, Jaan Känna,
koolitöötaja Sirje Venkova. Suur
tänu ka Kaido Veskile ja Kunda
linna majanduskeskusele.
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Karlis Kartash ULTRAfigth välkkohtumisel.

Foto spordiklubi arhiivist

Esimesed Taekwondo
võistlused Kundas
Marko Levtšenko

Lasteaia kohal tiirutasid nõiad. Hea, et ainult kord aasas!

Foto lasteaia arhiivist

Lasteaed tähistas volbripäeva
Eda Kiili

Kõik suured ja väikesed Kellukese lasteaia nõiad said peanõialt
kutse ilmuda 30. aprilli ennelõunal Blocksbergi mäele suure kivi
juurde nõidade kokkutulekule.
Peanõid Eda tutvustas kõigepealt
Nõianõukogu, kuhu kuulusid piksenõid Kaia Rumpumpel, mäenõid
Heli, metsanõid Aili, soonõid Irja,
udunõid Rimma, tuulenõid Heiti,
põuanõid Terje, rohunõid Kristel,
pillinõid Katri. Viimasel hetkel kihutas tõukerattal kohale ka Väike Nõid.
Nõiapeole pääsemiseks pidi Väike
Nõid sooritama Peanõia ja Nõianõukogu liikmete ees eksami. Ta sai

hakkama ussi ning lillede nõidumisega ja kõik oli hästi kuni Peanõid
küsis, kas ta ka reedeti on nõidunud.
Tädi Rumpumpel oli näinud Väikest
Nõida ühel reedel nõidumas ja nii
tuli tal karistuseks läbi käia 7 punkti, kus ta pidi lahendama erinevaid
ülesandeid, mille sooritamiseks
võttis Väike Nõid appi lapsed, kes
tahtsid samuti nõiapeole pääseda.
Kogu lasteaia õuealal oli avatud 7
keskust: esimeses toimus ämblike
võidujooks, teises oli nõiamets, kus
tuli üles otsida laiali jäetud asjad.
Kolmandas tuli valmistuda lennuks,
mille käigus tuli hüpata üle luua
ja pugeda selle alt läbi. Neljandas
sai liigutada oma luid ja liikmeid,

viiendas prooviti slaalomit luua
seljas. Kuuendas pidid ämblikud
oma võrku kärbseid püüdma ja
seitsmendas harjutati luua viset.
Pärast koguneti Blockbergi mäe
juurde, kus Peanõid koos tädi
Rumpumpeliga andis Väikesele
Nõiale ja kõikidele rühmadele
tunnistuse, et nad on saanud headeks nõidadeks ja lubatud nõidade
peole. Nüüd läks lahti tants ja trall.
Aga lõpuks soovis Väike Nõid veel
nõiduda ja laste abiga õnnestuski
tal kommid välja võluda. Kõik said
maiustada ning soovi korral ka seda
toredat päeva pillinõia abiga, kes oli
ka fotograaf jäädvustada.
Suur aitäh kõigile!

Ka robootikavõistlusel
auhinnaline koht
Kasutatud Virumaa Teataja materjale

Võrus toimunud üleriigilisel
kooliõpilaste robootikavõistlusel Kunda ühisgümnaasiumi
õpilane Erki Lumiste saavutas
teise koha.
Erki Lumiste hakkas Lego roboteid uurima aasta tagasi kooli
huviringis. Tänavu, nüüd 7. klassi
õpilasena, osales ta oma teisel
võistlusel, kus tema ehitatud robot
nimega „Skänner” pidi iseseisvalt
võimalikult kiiresti läbima musta
joonega mahamärgitud võistlusraja.
Pärast esimest võistlusvooru jäid
medalikohtadele heitlema vaid neli
kõige kiiremat ja Erki „Skänner”
kohtus finaalis Tallinna reaalkooli
tõeliselt kiire robotiga. Kokkuvõttes
saavutati tubli teine koht.
Erki Lumiste kommenteeris
linnalehele oma esinemist Võrus
nii - oleksin tahtnud muidugi esimest kohta, aga olen ka teise kohaga
rahul.

Erki Lumiste: Teine koht Eestis – pole üldse paha tulemus!

Suur üleriigiline kooliõpilastele
suunatud robootikavõistlus „Võru
Roboti Tsõõr ja RoboMiku lahing
2015“ toimus 18. aprillil Võru Spor-

Foto internetist

dikeskuses.
Kunda ühisgümnaasiumis juhendab noori robootikahuvilisi õpetaja
Vello Vasser.

Raamatukogu ja lasteaed –
naabritel on tihe koostöö
raamatukogu.kunda.ee

Kevadkuudel korraldasid naabrid – Kunda linnaraamatukogu
ja lasteaed Kelluke mitu toredat
ja vajalikku ühisüritust.
Emakeelepäeva tähistati koos
Sipsikute ja Siilide rühmadega, kes
lasteaiast raamatukogusse külla tulid.
Lastele loeti ette ajakirjast „Hea
Laps“ Priit Põhjala lugu „Sõnadega

saab nalja”, kus pereliikmed mängisid omavahel sõnamängu. Lapsed
kuulasid huviga ja vastasid pärast
küsimustele.
Märtsis toimus järjekordne jututuba, külas olid jällegi rühma Siilid lapsed. Seekord mõjutas raamatuvalikut
möödunud emakeelepäev. Lapsed
said kuulata Katrin Tänava lõbusat
luuleraamatut „Lustakas tähestik“,
kus iga tähe kohta oli vahva salmike.

Pärast meisterdasid laste osavad
käed sajajalgse, kes oli ka raamatu
esikaanestaar.
Aprillikuises jututoas pakkus
kuulamisrõõmu Indrek Koffi raamat „Koju”, milles sai kaasa elada
viieaastase Madise seiklustele ja
juhtumistele. Saabunud kevade
puhul meisterdasid Sipsikud päikesejänkusid, et päikest veelgi rohkem
välja meelitada.

2. mail toimus Kundas esmakordselt Taekwondo ja ULTRAfight turniir. Turniir oli eriline,
kuna esimest korda Kundas
toimusid Taekwondo võistlused
ja esimest korda Eestis ULTRAfight matšid.
Plaanitud oli korraldada turniir kahe spordiklubi vahel, kuid
pidime võtma eelmise ürituse
populaarsusest tingituna suurema
katsumuse. Osales sportlasi koguni
viiest spordiklubist üle Eesti. Kuna
oleme võtnud oma spordiklubi
arengu strateegiaks step by step, siis
proovime juba järgmise ürituse veel
suurema ja ägedama teha. Ma olen
rõõmus, oleme läbi Taekwondo
tutvustanud Kundat väga positiivselt üle Eesti. Ja kunagi pole probleeme Kundasse külalisi kutsuda,
kõik tulevad meelsasti. Kui isegi
me midagi ei korralda, küsitakse
nii Tallinna kui teiste Eesti linnade
sportlaste ja treenerite poolt, millal
te Kundas midagi korraldate, me
tahame Kundasse tulla.
Kuna Taekwondo on juba Kunda inimestele tuttav ca 3 aastat, siis
tutvustame seekord Eesti sportlaste
ja treenerite uut võitlusspordi algatust ULTRAfight. ULTRAfight sai
algatuse Spordiklubi Team Yong ja
Tartu võitlussportlaste (ALO Crew)
entusiasmist luua midagi uut ja teistsugust. Ultrafighit võiks iseloomustada järgmiselt: kiire ja vaatemänguline
võitlussport, kus võitja selgitatakse
välja ühe raundiga. Üks raund, et
ei oleks pikka kummi venitamist,
vaid pannakse kohe mängu kõik
maksimaalsed oskused ja võimed.
Võitja selgitatakse välja 2-3 minuti
jooksul. Tegu on täiskontaktse püstivõitlusega, kus kasutatakse löökide
tegemiseks käsi, jalgu, põlvi. Olenevalt vanusest ja tasemest sooritatakse

lööke ülespoole vööd ning low kick
stiilis jalgadesse.
Kokku osales Kundast 12 sportlast, kellest 8 Taekwondos ja 4
ULTRAfightis. Kundasse jätsime
8 võitu. Sellest 6 Taekwondos ja 2
ULTRAfightis. Kõik sportlased,
olenemata võitudest või kaotustest,
näitasid väga häid oskusi ja sportlikku iseloomu. Suurima üllatuse minu
jaoks tegid esmakordselt võistlustel
osalenud, kuid napilt kaotanud (mõlemad 1 punktiga) Kristina Jakovleva
(Taekwondo) ja Karlis Kartash
(ULTRAfight), kes näitasid väga
tugevat ja motiveeritud iseloomu.
Kundast osalesid järgmised sportlased: Artur Ukolkin (I koht TKD),
Erik Šumilov (I koht TKD), Sten
Arro (II koht TKD), Violetta Mitjuhhina (I koht TKD), Kristina Jakovleva (II koht TKD), Hardi Heero
(I koht TKD), Daniil Rogožkin (I
koht TKD), Anete-Alice Orumaa (I
koht TKD), Karlis Kartash (II koht
UF), Robin Aleksander Jäppinen (II
koht UF), Rene Gitška (I koht UF)
ja Erkki Roots (I koht UF).
Võistlus oli korraldatud koostöös mitme organisatsiooni vahel,
Spordiklubi Team Yong, Spordiklubi Manada ja algust tegev meelelahustuslik huviorganisatsioon
Acoustic Entertainment. Lisaks
toetasid meie tegevust: Activa
Invest OÜ, aiprint.ee, Via Sensus
OÜ, Kunda Linna Klubi, Saundland OÜ, Rutja Võidusõit, MM
Paintball, Eesti Taekwondo liit. Eriti
tahaks tänada järgmisi inimesi, kes
aitasid meil selle suurepärase ürituse
nii suurepäraseks teha: Viktoria
Šutova, Maiu Küngas, Kaire Reimus, Kent Kerner, Eiko Rappur,
Filipp Leinberg, Daniil Rogožkin,
Dmitri Fjodorov, Dmitri Blitsin ja
kõik sportlased ja nende toetavad
perekonnad ja sõbrad!

Lääne-Viru maavalitsus
toetas noortemaja
Maavalitsuse teade

Lääne-Viru maavalitsuse juurde
moodustatud komisjon otsustas
riigieelarvest rahastatavast Eesti Noorsootöö Keskuse eraldisest toetada 15 noortekeskuste
projeki kokku 12 820 euroga.
Kunda noortemaja sai maavalitsuselt 1613 eurot.
„Selle aasta konkursil oli juba
rohkem noorte omaalgatust toetavaid projekte, mis on väga tervitatav.
Samuti on tore, et aina enam lähevad
noorsootöötajad oma tegevustega
sinna, kus on noored ehk siis üha
rohkem näeme avatud noortekeskuste projektikonkursil ka mobiilse
noorsootöö projekte,” ütles haridusja sotsiaalosakonna vanemspetsialist

Merle Maimjärv-Mirka.
Mitmed noortekeskused taotlesid toetust erinevate mängude ja
seadmete soetamiseks, piirkondlike
ühisürituste ja koostööprojektide
korraldamiseks. Ka harjumuspärased loovust arendavad tegevused
olid esindatud.
Tänavu menetleti kokku 16
taotlust 11 noortekeskuselt, mis
taotlesid toetust 26 706,75 eurot. Taotlusi hindas Lääne-Viru
maavalitsuse juurde moodustatud
komisjon, kes otsustas toetada 15
projekti kogusummas 12 820 eurot.
Kunda noortemaja projekti
„Tegus Kunda noortemaja“ toetati
1613 euroga, mis oli kõikidest toetustest teine peale Tapa lastekaitse
liidu projekti (1700 eurot).
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KULTUURIKALENDER
16. mail kell 14 Slaavi ühing Läte korraldab
oma tegevusruumides (Mäe 11) lastele
Kevadpeo. Pääse 1.16. mail kell 18 tsemendimuuseumis
Muuseumiöö
17. mail kell 13 klubis Videviku hooaja
lõpetamise pidu. Esinevad Rannapiigad ja
tantsumuusikat mängib Sass. Pääse 3.18. mail kell 17 noortemajas infopäev
noortemalevas osalejatele
20. mail kell 17.30 noortemajas algavad Kunda
laste Kevadpäevad. Toimumas tutvumispäev.
13.-22. maini klubis avatud Eesti Muinsuskaitse
Seltsi näitus „Eesti riigipead 1918-1992“
23. mail kell 16 eakate päevakeskuses
vestlusring ohutuse ja turvalisuse teemadel.
Korraldajaks Rakvere politseijaoskonna
ennetus- ja menetlustalitus ning
patrulltalituse Kunda kordon.
25. mail kell 17.30 staadionil Kevadpäevade
spordipäev
26. mail kell 10 klubis Keskkonnapäev.
Korraldajaks AS Kunda Nordic Tsement
26. maist avatud klubis näitus „Looduse aasta
foto 2015“ konkursi parimatest töödest
26. mail kell 15.30 lasteaia juurest algab
Kevadpäevade matk
30. mail Kunda linna päev

Kunda naisrahvatantsurühm
Kõkutajad tähistas 9. mail
kauni kontserdiga rühma 25.
sünnipäeva.
Palju ilusaid tantse on õpitud selle pika aja jooksul ja
osakest sellest sai näha sünnipäevakontserdil. Tantsurühma juhendaja on Kristin
Tagam, kes õpib Tallinna Ülikoolis koreograafia erialal.
Kord nädalas sõidab ta Kundasse, et viia läbi tantsutreeningud Kõkutajatega. Tantsurühma esimene õpetaja oli
Taima Kivila ja seejärel seadis
mitmeid aastaid Kõkutajate
samme Enna Laanemets ning
klaveril saatis Lea Kapstas.
Alates algusest tänaseni on
rühmas tantsinud Katrin Viilver. Soovime palju rõõmsat
tantsulusti tublidele Kõkutajatele!
Tekst Maiu Küngas,
foto klubi arhiivist.

Tulemas on keskkonnaalane infopäev
Meie Kodu

TEATED
Tähelepanu põhikooli ja
gümnaasiumi lõpetajad
Vastavalt Kunda Linnavolikogu 17. mai 2010 määrusele nr 8 „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise ning sotsiaalabi andmise kord“ makstakse
koolilõpu toetust igale lõpetajale, kes lõpetab
Kunda Ühisgümnaasiumi 9. ja 12. klassi ning kelle
elukohaks on rahvastikuregistri järgi Kunda linn.
Noor peab põhikooli või gümnaasiumi lõpetama
rahuldavate hinnetega.
Toetuse summa on 64 eurot.
Andmed peavad sisaldama: õpilase nimi,
lapsevanema nimi, arveldusarve number ja
kellele arve kuulub.
Andmed saada e-posti aadressile: helgi@kunda.ee
Info telefonil 322 5997; 5347 7087 või
e-posti aadressilt helgi@kunda.ee

Pangabuss
Pangabuss

Kõik oma rahaasjad saate korda
ajada Pangabussis!
Kõik oma rahaasjad saate korda
Pangabussi peatus:
ajada Pangabussis!
Kunda
II kvartalis
Pangabussi
peatus:
Grossi poe parkla
15. ja 29. mail
12.
ja 26. juunil
kell 15.30–18.00 II
Kunda
kvartalis
Grossi poe parkla
15. ja 29. mail
kell 15.30–18.00 12. ja 26. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi,
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Bussist
nõu pangateenuste
kohta,
tellida ja kätte tingimustega
pangakaardi,
Tutvugesaate
Pangabussi
sõiduplaani ning
finantsteenuste
makseautomaadist
oma kontole
sularaha
kanda ja välja
võtta,kellateha
aadressil www.swedbank.ee.
Lisainfot
Pangabussi
teenuste,
arvuti
makseid, kohta
avada saate
hoiuseid
sõlmida muid
aegadeabil
ja peatuste
24hjatelefonilt
6 310lepinguid.
310.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

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

AS Kunda Nordic Tsement korraldab 26. mail
keskkonnaalase infopäeva.
Infopäeval tutvustatakse AS-i KNT üldist
olukorda, perspektiive ja
töökeskkonda. Räägitakse
Kunda sadama arengust ja tulevikuplaanidest.
Peale tsemenditööstuse
teemade käsitletakse veel
biogaasi tootmist energiasäästu lahendusena ASi
Estonian Cell näitel.
Oma koht infopäeva
ettekannetes on ka betooni ja tsemendi ajalool.

Infopäeval saavad
sõna KNT tegevdirektor
Meelis Einstein, KNT
keskkonnajuht K alle
Kikas, sadama direktor
Aleksander Nikolajev, AS
Estonian Cell keskkonnaja kvaliteedijuht Kersti
Luzkov, Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ
juhatuse esimees Margus
Kört, tehnikateaduste
doktor Priit Willbach,
Eesti Betooniühingu tegevdirektor Peeter Kokk
ja ajaloolane Uno Trumm.
Laiema ülevaate ettekannetest teeb linnaleht
MEIE KODU juuninumbris.

Väärtuslik Eesti linn
KUNDA
Meie Kodu

Just sellise pealkirjaga
seminar leidis aset 13.
mail. Tegemist oli 2015.
aasta Muinsuskaitsekuu ettevõtmisega, mille korraldasid Kunda
linnavalitsus ja Eesti
Muinsuskaitse Selts.
Seminari avasid Eesti
Muinsuskaitse Seltsi esimees Peep Pihlak, Kunda
linna juhid Kaido Veski
ja Jüri Landberg. Kunda
linna tööstuse ajaloost
kõneles ajaloolane Uno
Trumm, sadama arengust rääkis Aleksander

Nikolajev. Seminar avas
Kunda põneva ajaloolise
killu - numismaatik Ivar
Leimus tutvustas Kunda
oma raha.
Seminari teine osa viis
osalejad ringkäigule linna
tööstuspaikadesse. Kunda
Lammasmäel pani arheoloog Tanel Moora seminari teemadele ajaloolise
punkti.
Muinsuskaitsekuu seminar toimus just siis, kui selle
lehenumbri makett oli juba
trükikojas. Järgmises, juuni
numbris anname seminarist pikema ülevaate.

Kunda Spordikeskuse ja
ujula lahtiolekuajad suvel 2015
SPORDIKESKUS (jõusaal, aeroobika saal,
võimla, mängumaa, lauamängud, linnasaun):
Juuni – E-R 14.00-20.00; L - suletud;
P - 11.00-19.00.
Linnasaun - Pühapäeviti 11.00-14.30 - naised;
14.30-15.30 - koristus; 15.30-19.00 - mehed.
Juuli - suletud.
August - E-R 14.00-20.00;
L – suletud; P – 11.00 – 19.00.
Linnasaun - Pühapäeviti 11.00-14.30 - naised;
14.30-15.30 - koristus;
15.30 - 19.00 - mehed.
UJULA – 01.06 -27.08 suletud.
Uue hooaja avamine 28.08.15.

Alati on midagi, mida
õppida ja kuhu
edasi pürgida
Tea Parts,
Kunda ÜG arendusjuht

Tänapäeval on selleks kahtlemata töö arvutite ja nutiseadmetega, mis pakub
õpilastele järjest enam huvi,
sest pidevalt uuendatakse
ja täiustatakse programme, mida oleks võimalik
õppetöös kasutada. Tehnika
areneb tohutu kiirusega, kuid
me siiski vajame ka oskusi
toimetulemiseks reaalses mitte
ainult kübermaailmas.
Et mitte unustada käelist arengut, ei tohi vähem
tähtsustada meisterdamist,
remontimist, renoveerimist ja

puutööd.
Meie koolis on puudu palju
tööriistu, mis hõlbustaks lastel
käelist osavust kasvatada.
Kutsume Kunda linna elanikke ja kõiki, kelleni see leht
jõuab - tegema head. Kevadisel kodu koristamisel leitud
tööriistad, mis ei leia enam rakendust, suunake uuele ringile.
Võtame vastu nii puidujääke
kui ka naelu, kruve, saelehti,
höövleid jms.
Meie tööõpetuse tunnid
toimuvad väheste vahenditega
ja enamus tunni ajast kulub
tööriista jagamisele ja selle
järele ootamisele.

Juba homme!
Öös on muusikat!
www.kunda.ee

Kunda Tsemendimuuseum
kutsub nautima muuseumiööd, mille teema sellel aastal
on inspireeritud muusika
aastast - „Öös on muusikat“. Muuseumi tegevused
algavad 16. mail 2015 kell 18.
Kavas:
18.00 -19.30 Mis on muusika? Mis see meiega teeb?
Mis on muusikateraapia? Külas on Eesti tunnustatumaid
muusikaterapeute Dali Kask.
19.00 - 20.00 Lapsed saavad meisterdada ise muusikapilli.

20.00 - 22.00 Räägime
maailmakuulsast Taani heliloojast Knudåge Riisagerist,
kes on sündinud Kundas.
Kuulame Knudåge Riisageri
heliloomingut.
Ajaloolane Uno Trumm räägib, milline oli elu Kundas ja
tsemendivabrikus 1890-ndate
lõpus.
Seome muusika ja kirjanduse
- Ranna-Viru Rahvateateri näitlejad Ille Limberg, Kaido Veski ja Uno Trumm loevad Hans
Sachs´i nalja ühes vaatuses
„Rändav üliõpilane paradiisis“.
Avatud kohvik! Sissepääs tasuta!

JUMALATEENISTUSED 2015. aastal
EELK Kunda Kolmekuninga koguduses
24. mai 12.00 NELIPÜHA JUMALATEENISTUS
14. juuni 12.00 LEINAPÄEVA JUMALATEENISTUS,
3. pühapäev pärast nelipüha
5. juuli 12.00 SURNUAIAPÜHA, Apostlite pühapäev
11. juuli 11.00 OIKUMEENILINE jumalateenistus,
Kunda mere- ja perepäev

Slaavi ühing „Istoki“ ja lasteklubi „Solnõško“
kutsuvad lapsevanemaid ja lapsi lastepeole
„Kevadised vallatused“!
16. mail 2015 kell 14.00 Päevakeskuses
(Mäe tn 11, slaavi ühingu ruumides).
Teid ootavad lõbusad mängud, ühine joonistamine,
viktoriin, etendus. Tere tulemast!

