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Mäeinstituut teostas
jõgede veeseiret

Maavalitsus tunnustas
tahvlivihiku leiutajaid

1. juunil tunnustas Lääne-Viru
maavalitsus ideedekonkursi „Noor
ja ettevõtlik“ parimate ideede
autoreid ja juhendajaid. Konkursi
võitjate seas olid Kunda Ühisgümnaasiumi õpilased Nele Karolin
Lindlo ja Marten-Egert Vahtla.
Noorte leiutajate tahvlivihik on
toode, kus saavad omavahel kokku
tavaline kaustik ja tahvel. Konkursi
toetasid mitmed ettevõted, nende
seas AS Estonian Cell.

Mäeinstituuti hüdrogeoloogia ja
kaevandusvee labor teostas juuni
alguses välitööd Toolse ja Kunda
jõevee olukorra jälgimiseks ja
mõõdistamiseks ning Ubja põlevkivikarjäärist ning Aru-Lõuna lubjakivikarjäärist väljapumbatava vee
mõju hindamiseks Toolse jõeveele.

Riigikontroll kiitis
tsemenditehast

Arutati riigimaade
saatust
25. mail maavanem Marko Torm
kohtus Kunda linnapea Jüri Landbergiga. Arutelu all olid Kunda
linna territooriumil jätkuvalt riigi
omandis olevad maatükid. Nõupidamisel osalesid ka arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja Mati
Jõgi ning maatoimingute talituse
juhataja Sirje Kurik.

Estonian Cell taas
Euroopas parimate seas
26. mail hilisõhtul Londonis toimunud Euroopa olulisima ettevõtlusauhinna European Business
Awardsgalaüritusel tunnustati
Euroopa ettevõtete seast parimaid, kelle seas ainsana Eesti
ettevõtetest sai tunnustuse ka
Ruban d’Honneur autasu vastutustundliku keskkonnahoiu ja
ärijuhtimise kategoorias osalenud
Estonian Cell. Konkursil osales
709 ettevõtet 33 Euroopa riigist,
Eestist sai erinevates kategooriates
lõppvooru üheksa ettevõtet.

KOP toetas Kunda
hariduse ajalugu
Kohaliku omaalgatuse programmi
(KOP) Lääne-Viru maakondliku
komisjoni ettepanekul rahastatakse
2015. aasta kevadvoorus 28 projekti kogumahus 46 437,85 eurot.
MTÜ Kunda hariduse toetusseltsile
eraldati veidi üle 1180 euro. MTÜ
Kunda hariduse toetusselts palus
toetada projekti „Ühe kooli lugu“.
Veel sai Kunda regioonist KOP
toetuse MTÜ Karepa Selts Karepa
XV kodukandipäeva korraldamiseks (1115 eurot).

Tublidele õppuritele
korraldati vastuvõtt
3. juunil toimus Kunda ühisgümnaasiumi ja muusikakooli tublidele
õpilastele pidulik vastuvõtt klubis.
Tänusõnad heade tulemuste eest
õppetöös ütlesid volikogu esimees
Kaido Veski ning linnapea Jüri Landberg. Kunda linna tunnustuskirjad
pälvisid suurepäraste tulemuste
saavutamiste eest olümpiaadidel
Ivar Palk ja Nele Karolin Lindlo.
Üllatuskülalistena esinesid sündmusel noor laulutalent Mikk Mäe
ja kitarril Karl Kanter.

Linnapäev on läbi aastate olnud erinevate põnevate tegevuste kogum, kus ruumi tegijatele ja uudistajatele. Linlaste silmades väärtustab linnapäev kodukohta, külalised saavad aga teada Kunda linna
kirevast elust-olust. Selle aasta linnapäev põimis ühte rongkäigu koos Kunda linnaorkestriga, kireva
laadamüügi koolimaja kõrval männikus, trikiratta maakondlikud võistlused rulapargis, kevadpäevade
lõpetamise, kooliteed alustavate laste õnnitlemise, Kunda linna laulukooride ja tantsurühmade suure
kontserdi, Kunda linna, Viru-Nigula ja Haljala valla taidlejate ühise hooaja lõpupeo, avatud kunstitunni
ja tassikese kohvi õuekohvikus. Linnapäev 2015 on nüüdseks ajalugu, mida on hea meenutada. Kunda
linna klubi tänab kõiki häid inimesi, kes aitasid korraldada Kunda linnapäeva!
Foto Reti Kokk

Väärtuslik Eesti linn Kunda
Elve Tänavots

13. mail 2015 toimus Kunda linna klubis MUINSUSKAITSEKUU raames seminar
„Väärtuslik Eesti linn KUNDA“.
Päev algas Vabadussõjas langenute mälestusmärgile lillede ja küünalde asetamisega.
Kunda linnapea Jüri Landberg
tervitas avakõnes seminaril osalejaid ja kõneles hüdroelektrijaamast, mille kohale on kerkinud
sünged pilved, sest seda soovivad keskkonnakaitsjad lammu-

Minu
Kodu
Marta Maria Koks

Minu kodu on väikeses Kundas
Läänemere paese ranniku peal.
Aknast merekohinat kuulda,
linnud laulavad puu otsas seal.
Siin on möödunud mu
lapsepõlveaastad,
Siin on alanud mu koolitee,
Siin ma tarkust ja oskust saan
kaasa,
Eluks vajalik alati see.
Mulle meeldib elada Eestis,
Vahel reisida mujal ka.
Siit mul lahkuda oleks raske,
Kuigi korra võiks ära käia ka.
Olen käinud ka Soomes ja Lätis,
Rootsis, Kreekas ja Taanimaal.
Aga kodu on ikkagi Eestis,
Kundas parim on elada.

tada. Samas on aga tegemist
Põhja- ja Baltimaade esimese
hüdroelektrijaamaga, mis oli
mõeldud II tsemendivabriku
(1898) seadmete käivitamiseks.
Objekt on muinsuskaitse all.
Eesti Muinsuskaitse Seltsi poolt
kõneles esimees Peep Pillak,
kes tervitas seminaril osalejaid.
Seltsil on viimastel aastatel traditsiooniks saanud korraldada
muinsuskaitsekuu raames seminar ühes väikelinnas. Seekord
siis koostöö Kunda linnaga.
Enne huvitavaid ja sisukaid
ettekandeid kuulati Kunda muu-

sikakooli õpilaste kontserti.
Seminari kavas oli kolm huvitavat
ja sisukat ettekannet. Tööstuse
ajaloost Kundas kõneles ajaloolane Uno Trumm. Kunda sadama
tähtsusest tööstuslinna arengus
tutvustas sadama direktor Aleksander Nikolajev. Kunda oma
rahast rääkis ajaloomuuseumi
teadur numismaatik Ivar Leimus.
Peale ettekandeid toimus ringkäik
Kundas: sadam, tsemenditehas,
hüdroelektrijaam, Jõe tänava
miljööväärtuslik töölislinnaosa.
Seminari juhtis linnavolikogu
esimees Kaido Veski.

KNT pidas
keskkonnapäeva
http://www.knc.ee

AS Kunda Nordic Tsement
(KNT) korraldas 26. mail
keskkonnapäeva, kus tsemendi tootmisega kaasnevate teemade käsitlemisele lisaks rääkis Kersti Luzkov AS-ist Estonian Cell biogaasi tootmisest,
tehnikateadlane Priit Willbach
Tallinna ehitatavast betoontee
katselõigust ning ajaloolane
Uno Trumm koguteose „Eesti
betoonehituse ajalugu” ühe
autorina tsement-betoontoodete valmistamise ajaloost
Virumaal. Keskkonnapäeva

juhtis Eesti Betooniühingu
auliige Aadu Kana.
Kõikidele osalejatele jagati
ettevõtte jätkusuutlikkuse aruandeid, kust saab informatsiooni ettevõtte keskkonnaalasest
tegevusest 2014. aastal. Kunda
Nordic Tsemendi jätkusuutlikkuse aruanne ilmub igal aastal
tehase infolehe Tsemendiwabrik
eriväljaandena.
Keskkonnapäevi on KN T
pidanud juba aastast 1992, mil
neid korraldati kaks korda aastas.
Tänavune keskkonnapäev oli
arvult juba 28. ning sellest võttis
osa 86 keskkonnahuvilist.

Tähelepanu!

Esmaspäeval, 15. juunil kell 18 toimub
Kunda linna klubis RAHVAKOOSOLEK.
Ülevaate oma senisest tegevusest annavad linnapea Jüri
Landberg ja linnavolikogu esimees Kaido Veski.
Oodatud on küsimused ja ettepanekud.

Hoolimata sellest, et põlevkivijäätmeid tekib suurtes kogustes, ei ole
riik pidanud seda oluliseks probleemiks ega nõudnud ettevõtetelt
jäätmetekke vähendamist ja taaskasutamise suurendamist, märkis
riigikontroll.
Põlevkivijäätmete kasutamisega
paistab aga silma Kunda tsemenditehas, kus kasutatakse Narva elektrijaamade põlevkivituhka, mida
lisatakse mõnda tüüpi tsementidele.
„Me oleme seda aastakümneid
kasutanud ja me praegu kasutame
ka seda kuskil 60 000 tonni aastas
lihtsalt tsemendi lisandina. See
60 on selline keskmine, aga on
paremad ajad, siis me kasutame
rohkem,“ ütles AS Kunda Nordic
Tsement tegevdirektor Meelis
Einstein.

Saksofoni harrastajad
taas Kundas
10.-16. augustil võõrustab Kunda
XIV saksofoni suvekooli õpilasi
ja pedagooge. Teadmisi ja oskusi
jagavad EMTA professor Olavi
Kasemaa ja Rakvere Muusikakooli
õpetaja Edvin Lips. Suvekooli lõppedes antakse 5 kontserti Virumaal.

Hea Kunda kooli
vilistlane!
Kirjuta end raamatusse!
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..
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 Hariduse
Toetusselts SEB
EE441010220241345226.

Juubelikogumiku toimetus
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Ehitusseadustiku
rakendumine
Tiit Jõgi, Kunda Linnavalitsuse
järelevalveametnik

Alates 01.07.2015 hakkab kehtima
uus ehitusseadustik, mis võrreldes täna kehtiva ehitusseadusega
teeb kohaliku omavalitsusega
asjaajamise lihtsamaks, kuna alates
01.04.2016 rakendub elektrooniline teavitamine ning loa taotlemine
(täna paberkandjal). Uue seaduse
üheks eesmärgiks ongi vähendada
bürokraatiat ja kiirendada asjaajamist. Uue regulatsiooni järgi on
muutunud ehitamise mõiste- ehitamise tulemusel tekib ehitis või
muutuvad selle füüsikalised omadused. Seega näiteks värvimine ja
tapeedi paigaldamine on samuti
ehitamine. Ajakirjandusest on
läbi käinud arutelu, et nimetatud
tegevused on projektikohustuslikud, kuid täna võib siiski väita,
et tapeedi vahetamiseks või ehitise värvimiseks pole ehitusprojekt vajalik. See on Majandus-ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
seisukoht, kuigi kohati võib uut
seadust tõlgendada erinevalt.
Tasub teada, et tulevikus ei pea
teavitama kohalikku omavalitsust,
kui ehitatakse või lammutatakse alla
20 m2 ja kuni 5 meetri kõrguseid
hooneid. Täna on detailplaneeringu
kohustusega aladel sellistest ehitistest teavitamine kohustuslik. Uus
seadus kaotab väikeehitise mõiste
ning kaob ka kirjaliku nõusoleku
taotluste mõiste.
Uus ehitusseadus toob välja
ehitise nõuded ehitusprojektile,
ehitusloale, kasutusloale, ehitusteatisele ja kasutusteatisele, mis on
lisatud ehitusseadustiku lisades tabelina ja millega saate tutvuda Riigi
Teatajas https://www.riigiteataja.
ee/akt/105032015001. Kuna tabelid on mahukad, siis ei ole võimalik
artiklis kõike välja tuua.
Uus mõiste ehitusteatis on
kohalikku omavalitsust ehitustegevusest teavitamine ehitusregistri
kaudu (alates 01.04.2016) ning
teavitamine asendabki täna kehtivat KOV kirjalikku nõusolekut
väikeehitise püstitamiseks. Kui
teavitamine ehitisregistri kaudu
ei ole võimalik, esitatakse ehitusteatis kohalikule omavalitsusele
ning KOV kannab andmed ehitisregistrisse. Ehitusteatis tuleb
esitada vähemalt kümme päeva
enne ehitise ehitamise alustamist.
Kui KOV ei ole peale ehitusteatise
esitamist 10 päeva jooksul esitanud lisanõudeid, siis võib teatise
esitaja asuda hoonet püstitama.
Uus mõiste kasutusteatis on
kohalikku omavalitsust ehitusregistri kaudu teavitamine ehitise
kasutuselevõtuks, mis asendab
väikeehitise kasutusluba. Kui
KOV 10 päeva jooksul ei esita
lisatingimusi, siis võib hoone
kasutusele võtta. KOV poolt
lisatingimuste esitamise puhul
pikeneb menetlus 30 päeva võrra.

Ehitus- ja kasutusteatise esitajad ei
pea tasuma riigilõivu.
Kui tänane ehitusseadus väikeehitise püstitamisel ei nõua ehitusprojekti (20-60 m2 ehitis), siis
alates 01.07.2015 selliste ehitiste
puhul tuleb kohalikule omavalitsusele esitada ehitusteatis koos
ehitusprojektiga.
Ka ehitusloa või kasutusloa
taotlus (üle 60 m2 või üle 5 m ehitis)
ja sellega seonduvad dokumendid
esitatakse kohalikule omavalitsusele elektrooniliselt ehitisregistri
kaudu (alates 01.04.2016). Kui
ehitusloa või kasutusloa taotlust ja
sellega seonduvaid dokumente ei
ole võimalik esitada ehitisregistri
kaudu, esitatakse need kohalikule
omavalitsussele ning KOV kannab
andmed ehitisregistrisse. Menetlemise tähtaeg 20 päeva asemel on
30 päeva.
Uue ehitusseadustiku kohaselt
on projekteerimistingimused
vajalikud vähematel juhtudel kui
täna. Uue seadustiku kohaselt
on projekteerimistingimused
vajalikud ehitusloa kohustusega
hoone või olulise avaliku huviga
rajatise püstitamiseks, rajamiseks
või laiendamiseks enam kui 33%
esialgsest mahust või juhul, kui
puudub detailplaneeringu koostamise kohustus.
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus
sätestab, et hiljemalt 01.01.2020
ehitusregistri andmed korrastatakse ja ehitisregistri andmete
korrastamise käigus kantakse ehitisregistrisse sinna seni kandmata
hooned. Kohaliku omavalitsuse
üksus kontrollib seni ehitisregistrisse kandmata ehitisi. Kohaliku omavalitsuse üksus lähtub
kontrollil korrakaitseseaduses ja
ehitusseadustikus kehtestatud riikliku järelevalve sätetest, vajadusel
koostab ettekirjutusi.
Alates 01.07.2015 on ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitusregistrisse kandmise eest riigilõiv
500 EUR. Seega vaadakem ehitusregistrist järgi (https://www.
ehr.ee/app/esileht?0), kas kõik
teie kinnistu hooned on kantud
ehitusregistrisse või tuleb hakata
neid seadustama, et ennetada
järelevalveametniku (või ehitusnõuniku) sekkumist.
Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib korrakaitseorgan
(KOV) rakendada sunnivahendit
asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras. Kohustuse
täitmisele sundimiseks on sunniraha
ülemmäär füüsilisele isikule 6400
ja juriidilisele isikule 64 000 EUR.
Ehitusseadustik sätestab ka
vastutuse ehitusseadustiku nõuete
rikkumise eest, mille eiramise korral võib füüsilist isikut karistada
rahatrahviga kuni 300 trahviühikut
(täna 1200 EUR) ning juriidilist
isikut rahatrahviga 32000 EUR.

Lasteaed Kelluke teatab
Kunda linna lasteaed Kelluke võtab alates
1. septembrist 2015.a konkursi korras tööle
õpetaja (1,0 ametikohta), õpetaja lapsehoolduspuhkuse
ajaks (1,0 ametkohta) ja logopeedi (0,4 ametikohta).
Eeldame head suhtlemisoskust, positiivset ellusuhtumist, erialale pühendumist ja valmisolekut meeskonnatööks.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide
koopiad saata 22. juuniks aadressil:
Lasteaed Kelluke, Koidu 75, Kunda 44108
(e-post: lasteaed.kelluke@kunda.ee).

LINNAVALITSUS
Kunda Linnavalitsuse 20. mai
2015.a toimunud istungi päevakorras olnud teemad
Edastas Tormis Otsma,
linnasekretär

1. Sõlmiti tugiisikuteenuse osutamine leping kvalifitseeritud teenuse
osutajaga sügava puudega lapsele.
2. Isik suunati riiklikule lapsehoiuteenusele.
3. Määrati hooldaja puudega
lapsele.
4. Anti nõusolek eestkostetava
arvelduskontol limiitide seadmiseks.
5. Kinnitati korraldatud jäätmeveo avaliku konkursi ettevalmistamise ja pakkumuste hindamise
komisjoni protokoll.

6. Anti luba korraldatud jäätmeveost perioodiliseks vabastamiseks.
7. Kinnitati Kunda Linnavalitsuse
määrus „Kunda linna kalmistute
hauaplatside taotluse, kasutuslepingu ja hauaplatside registri vormide
kinnitamine“ .
8. Väljastati ehitusluba ehitise
püstitamiseks.
9. Kinnitati lihthanke “Kundas
asuva kahekorruselise elamu lammutustööd“ parim pakkumine.
10. Kinnitati hanke, viitenumber 162617 “Kunda linna energia
arengukava 2015-2020 Kunda linna
kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava koostaja“ parim
pakkumine.
11.Tunnistati nurjunuks Linnavara rendile andmiseks avalik kirjalik

enampakkumine.
12.Anti luba avaliku ürituse korraldamiseks.
13. Kinnitati Kunda Linnavalitsuse määrus „Kunda Hooldekodu
suunamise, vastuvõtmise ja sealt
lahkumise või väljaarvamise kord“.
14. Hinnati ümber põhivara.
Kunda Linnavalitsuse 03. juuni
2015. a e-istungi päevakorras
olnud teemad
1. Kooskõlastati Kunda Linnavalitsuse 2014. majandusaasta aruanne
ja allkirjastati auditi esitiskiri.
2. Kuulutati välja lihthanke “Reisiterminali eelprojekti koostamine
Kunda linnas koos ehitatava objekti
hinna eelkalkulatsiooniga” korraldamine.

VOLIKOGU
Linnavolikogu istung: 18.05.15.
1. Kunda linna 2015. aasta eelarve
täitmine I kvartalis.
2. Detailplaneeringu koostamise
algatamine ja strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamata

jätmine – Selja tee 15.
3. Pärimismenetluse algatamine –
Kunda Eha 4-2.
4. Lähta tee 1 maaüksuse munitsipaliseerimine.
5. Eluruumide alaliste kulude

piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuste määramisel.
6. Seisukoha võtmine Kunda
hüdroelektrijaama paisu küsimuses.

termaja kaugküttevõrgust lahkumise
küsimuses.
Revisjonikomisjoni koosolek
4. Maade munitsipaalomandisse
14.05.15.
taotlemisest.
1. Linnavalitsuse vastus revisjonikomisjoni järelpärimisele
Revisjonikomisjoni koosolek

Eelar vekomisjoni koosolek
08.06.15.
1. 2014. majandusaasta aruande
kinnitamine.
2. 2016. aasta eelarve koostamise
algatamine.
3. Seisukoht laagri müümise asjus.

Volikogu komisjonid

Majanduskomisjoni koosolek
04.06.15.
1. Ülevaade puude lõikamise korraldamisest linnas.
2. Seisukoha kujundamine Toolse
laagri tuleviku osas.
3. Seisukoha kujundamine kor-

04.06.15.
1. Arvamuse andmine Kunda
linna 2014. aasta majandusaasta
aruande kohta.
2. Linnavalitsuse vastuse arutelu
revisjonikomisjoni 14. mai koosolekul koostatud küsimustele.

Erinevate koosolekute, istungite,
jms protokollidega saab tutvuda
Kunda Linnavalitsuses või Internetis
aadressil: www.kunda.ee/dokumendiregister.

Veel kord pakendjäätmetest
Sirje liiskmaa, heakorranõunik

Jäätmete sorteerimine Kunda
linnas ei ole enam ammu uudis.
Kahjuks on ikka veel kodanikke,
kes eiravad igasuguseid nõudeid ja
ladustavad jäätmeid selleks mitte
ettenähtud konteineritesse.
Tuletaks veelkord meelde, kuidas
sorteerida pakendeid ja millised
pakendid millistesse kogumisvahenditesse sobivad.
Klaas-, plast-, metallpakend
ja joogikartong asetatakse ühte
kogumisvahendisse.
Kunda linna territooriumil on
selliseid pakendite kogumiseks mõeldud konteinereid piisavalt. Suured
kollased konteinerid paiknevad
erinevates linnaosades. Suurelamute
juures on eraldi pakendikonteinerid.
Need konteinerid on mõeldud allpool loetletud pakendiliikidele.
Plastpakendid:
• Jogurti- ja võitopsid
• Õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid
• Kosmeetika- ja hooldustoodete
pakendid, nt šampoonipudelid
• Plastnõud ja -karbid
• Muud puhtad plastpakendid
• Kilekotid ja pakkekile
Klaaspakendid:
• Värvitud ja värvilised klaasist
alkoholipudelid, nt veini- ja viinapudelid (v.a tagatisraha süsteemi
kuuluvad pakendid)
• Värvitud ja värvilised klaaspurgid
• Muud värvitud või värvilised
klaaspakendid, nt siirupi või õli

klaasist pudelid
Metallpakendid:
• Toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning korgid
• Konservpakendid, nt konservikarbid
• Muud puhtad metallpakendid
(v.a tagatisraha süsteemi kuuluvad
pakendid)
Joogikartong:
• Kartongist piima-, mahla-, veini- ja jogurtipakendid.
Oluline on teada, et sobivad
ainult tühjad, puhtad ja kokkupressitud pakendid.
Kogumisvahendisse ei sobi:
• Plastist mänguasjad
• Kummist tooted
• Ohtlike ainete pakendid, nt
kodukeemia pakendid
• Hügieenisidemed, ühekordsed
mähkmed jms
• Akna- ja lehtklaas
• Valgustuspirnid
• Peegelklaas
• Ohtlike ainete pakendid, nt
lahustipudelid
• Ohtlike ainete pakendid, nt liimi-, värvi- ja lahustipakendid
• Aerosoolpakendid, nt õhupuhasti või juukselaki pakendid
• Toiduga määrdunud ja pooleldi
täidetud kartongpakendid
Kategooriliselt on keelatud paigutada pakendikonteineritesse muid
tavajäätmeid. On juhuseid, kus
murtakse lahti konteinerite luugid
ja täidetakse konteiner ehitusjäätmetega. On juhuseid, kus pakendikonteineritesse sokutatakse kilekotid
olmejäätmetega.

See näitab mõningate kodanike
ükskõiksust ja hoolimatust nende
suhtes, kes jäätmeid sorteerivad.
SEGAMINI KOGUTUD JÄÄTMEID EI SAA TAASKASUTADA.
Pakendikonteinerite tühjendamine
on linnale tasuta teenus, sorteerimata
jäätmetega konteineri tühjenduse
tuleb eraldi tellida ja see teenus on
juba tasuline.
Papp- ja paberpakend asetada
selleks ettenähtud konteinerisse.
Kogumisvahendisse sobivad:
• Ajalehed, ajakirjad, kataloogid
ja reklaammaterjalid
• Töövihikud, paberist ja papist
kaustikud, trükiga ja puhas kirjaning joonistuspaber
• Ümbrikud, ilma kaaneta raamatud
• Pappkastid ja -karbid, jõupaber
ja paberkotid jm puhtad paberpakendid
Kogumisvahendisse ei sobi:
• Määrdunud või vettinud papp
ja paber
• Papp ja paber, mis sisaldab
muud materjali, nt foolium
• Majapidamispaber
• Kile
• Kasutatud pabernõud ja papptopsid
• Foolium- ja kopeerpaber
• Ehituspaber
• Vahtplast
• Kartongist joogipakendid
Papp- ja paberpakendite kogumiskonteinerid on suurelamute juures ja linna Jäätmejaamas, aadressil
Lähta 1.
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25. Kunda Linnajooks
kujunes
suursündmuseks
Linnapäeva suursündmuseks
kujunes Linnajooks, mis toimus
30. mail.
Kavas oli: lastejooksud (100 m,
200 m, 400 m, 600 m), põhijooks
ja kepikõnd (u 9 km).
Lastejooksudest võttis osa kokku 79 tublit last. Iga omal jalul
distantsi lõpetanud laps sai päris
medali ja magusa medali. Neljas
vanuserühmas selgitati välja 3 parimat poissi ja tüdrukut. Erinevates
vanuseklassides üldarvestuse võitja
sai eripreemia: AS Imprest’i poolt
välja pandud „Hanna“ kiik, Flexa
Estonia AS’i poolt välja pandud
kaks lastevoodit.
Põhijooksul oli 39 osalejat
ja kepikõndijaid /matkajaid tuli
kokku 13.
Vanadi ART muutis linnaruumi kunstistuudioks.

Foto Reti Kokk

Linnapäev kunstisilmade läbi
Meie Kodu

Esmakordselt oli Kunda linnapäeva kavas Avatud kunsti tund
kõikidele huvilistele. Kunstimaailma tõi linlastele lähemale Kunstistuudio Vanadi ART Nadežda
Vassiljeva juhendamisel. Huvi välistuudio vastu oli aktiivne, ka noortel kunstnikel oli sellel päeval eriline
inspiratsioon. Ei ole välistatud, et
just linnapäeval maalitud töö jõuab

stuudio Vanadi ART konkursile
„Aasta töö“. Selline konkurss on samuti esmakordne ettevõtmine stuudio õpilastele Kundas ja Tallinnas.
Vanadi ART kutsub osalema konkursil kõiki kunstihuvilisi, pealegi
on tööde teema vaba. Facebook´i s
on loodud konkursile esitatud tööde
hindamiskeskkond. Anda oma hääl
lemmikkunstiteosele on võimalik
kuni 25. maini. Rohkem hääli saanud
tööde autorite autasustamine leiab

aset 27. juunil Kunda klubis, mis on
ka stuudio Vanadi ART õppeaasta
viimane üritus. On saanud tavaks,
et õppeaasta lõpetamine kujuneb
perepeoks. Kuna stuudio laienes
Tallinnasse, siis on oodata Kundasse
ka Tallinna osakonna õpilasi, nende
vanemaid ja sugulasi. Peale lõputunnistuste ja tänukirjade üleandmist
avatakse näitus, mis jääb kaunistama
linna klubi terveks aastaks.

Teadmiseks,
sotsiaaltöö muudatused!
Anne- Ly Nõmmiste,
sotsiaaltöö spetsialist

Alates 1. juunist 2015 muutub
ja täieneb toimetulekutoetuse
vahenditest kompenseerimisele
kuuluvate eluruumi alaliste kulude nimekiri. Määrus avaldatakse
Riigi Teatajas ja rakendatakse 1.
juunist 2015.a.
Puudega inimesele
Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise
struktuuri või funktsiooni kaotus
või kõrvalekalle, mis koostoimes
erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab
ühiskonnaelus osalemist teistega
võrdsetel alustel.
Puude raskusastme ja puudest
tulenevate lisakulude tuvastamiseks
tuleb inimesel täita vormikohane
ekspertiisitaotlus.
Puude tuvastamise ning toetuste
ja teenuste taotlemise kohta leiad

lisainfot Sotsiaalkindlustusameti
kodulehelt (http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/puuetega-inimestele/).
Lapsel (kuni 16-aastasel) ning
vanaduspensioniealisel inimesel
tuvastatakse puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi, juhendamise või
järelevalve vajadusest.
Tööealisel inimesel (16-aastasel
kuni vanaduspensioniealisel inimesel) tuvastatakse puude raskusaste
lähtuvalt igapäevasest tegutsemis- ja
ühiskonnaelus osalemise piirangutest.
Sügava puude puhul on inimese igapäevane tegutsemine või
ühiskonnaelus osalemine täielikult
takistatud.
Raske puude puhul on inimese
igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine piiratud.
Keskmise puude puhul esineb
inimese igapäevases tegutsemises
või ühiskonnaelus osalemises raskusi.

Rehabilitatsiooniteenuse eesmärk
on parandada inimese iseseisvat
toimetulekut, soodustada töötamist
või tööle asumist ja suurendada
ühiskonnas osalemist.
Kellel on õigus rehabilitatsiooniteenust taotleda?
Puudega lastel ja täiskasvanutel,
16-aastastel kuni vanaduspensioniealistel psüühilise erivajadusega
inimestel, kelle töövõime kaotus on
vähemalt 40%;
Alaealistel õigusrikkujatel, kes
suunatakse rehabilitatsiooniteenust
saama alaealiste komisjoni otsusega.
Lisa info: www.rehabilitatsioon.
invainfo.ee, www.epikoda.ee ja
http://www.sm.ee
Suvine töökorraldus:
Sotsiaaltöötaja puhkab 22.06.15.07. 2015.a
Avalduste vastuvõtt: 16.07.15,
17.07.15 ja 20.07.15.a.

Kooli tuleb muuseumituba
Kaire Reimus,
Kunda Ühisgümnaasiumi huvijuht

Selle aasta 28. novembril ootame
kõiki endisi õpilasi ja õpetajaid
Kunda Ühisgümnaasiumisse, et
ühiselt tähistada kooli ametlikku
120. aastapäeva.
Toimuvad erinevad ettevõtmised
ning ei puudu ka kontsert ja pidu

kõikidele vilistlastele ja endistelepraegustele koolitöötajatele. Täpsema ajakavaga saab peagi tutvuda
kooli koduleheküljel ning kindlasti
ka järgnevates linnalehe numbrites.
Enne pidustusi tahaksime sisustada ka väikese oma kooli muuseumitoa, kus on kõigil huvilistel
võimalus vaadata vanu pilte, tutvuda
koolieluga enne ja nüüd.

Kui Sinul on kodus esemeid, fotosid või miskit, mida oleksid nõus
selle toa sisustamiseks koolile annetama, siis too see kooli ruumi 107.
Kirjuta esemele juurde oma nimi,
lennu number ning soovi korral ka
väike lugu, kuidas see asi
Sinu kooliaega meenutab.
Materjale muuseumi jaoks ootame
24. augustist 30. septembrini.

Meeste paremusjärjestus:
I – Jaanus Kallaste (28,39,51).
Auhinnaks: 3,2 tonni tsementi
(Kunda Nordic Tsement)
II – Ago Veilberg (31,00,24).
Auhinnaks: 1,6 tonni tsementi
(Kunda Nordic Tsement)
III - Cris Poll (31,38,11). Auhinnaks: 20 tonni killustiku (Kunda
Nordic Tsement)
Naiste paremusjärjestus:
I – Kaisa Kukk (34,11,68)
II – Elery Zadonski (34,48,97)
III – Ela Vulla (38,34,93)

Eripreemiad said:
Kaisa Kukk - parim naine
Elery Zadonski - parim Kunda
naine
Lauri Lahtvee - parim Kunda
mees
Tauri Tomson - parim noormees
Elery Zadonski - parim tütarlaps
Stiivo Uueni - noorim jooksja
Vladimir Ait - eakam jooksja
Koidula Truss - parim naisveteran
Ago Veilberg - parim meesveteran
Veera Randväli - parim kõndija
Au ja kiitus Kunda linna
spordientusiastidele, tänu kellele sai üritus toimuma:
Kaido Vahesalu, Evely Press,
Kairi Press, Katri Vahesalu, Krista
Elgenbrecht, Kristi Onkel, Svetlana Press, Marko Vilepill, Urmet
Puusta, Janis Sirelmets, Sigrid
Saareoks, Aary Bogdanov, Krisjan Laubholts, Aivo Mirka, Juri
Lehmus, Ljudmilla Botško, Erge
Puusta, Ljubov Samoilova, Maiu
Küngas ja Nele-Karolin Lindlo.
Täname sponsoreid: AS Estonian Cell, AS Imprest, Flexa
Estonia AS, OÜ Liliina, Põdra
Pubi, Kunda Konsum.
Peasponsor – Kunda Nordic
Tsement.

Kunda jõgi
kalataastamise
võrgustikus
Kunnar Klaas, RMK Põlula
kalakasvatusosakonna juhataja

RMK koosseisu kuuluv Põlula
kalakasvandus asustas sel kevadel Põhja-Eesti jõgedesse ja
Pärnu jõkke üle 190 000 eri vanuses lõhe ja meriforelli noorkala.
Asustamiskalade kasvatamiseks Soome lahe jõgede tarvis
peetakse kalakasvanduses lõhe
sugukarja, mis algselt pärineb
Kunda jõest püütud kaladest.
Nii loodetakse taastada lõhe
ja meriforelli asurkonnad seal,
kus nende looduslikud populatsioonid on nõrgad või hävinud,
ühtlasi täienevad nii ka kutseliste
ja harrastuskalastajate püügivõimalused. Kolme kevadnädala
jooksul asustati jõgedesse kokku
üle 42 000 kaheaastase ja 40 000
üheaastast lõhet ning 5700 kahe- ja
3600 üheaastast meriforelli. Soome
lahte suubuvatest jõgedest said
lõhe noorkalade näol täiendust
Selja, Valge-, Loobu, Jägala, Pirita
ja Purtse jõed; meriforelle asustati
Pudisoo ja Pühajõkke. Nende
kalade naasmist toitumisrändelt
meres kudemisrändele samasse
jõkke võib oodata 2-3 aasta pärast.
Lõhe ja meriforelli noorkalade
asustamisel tuleb arvestada nende
päritoluga, sest eri piirkondade kalapopulatsioonid erinevad
üksteisest geneetiliselt ja neid ei
soovitata omavahel segada. Asustamiskalade kasvatamiseks Soome
lahe jõgede tarvis peetakse kalakasvanduses lõhe sugukarja, mis
algselt pärineb Kunda jõest püütud

kaladest. Täpsemad soovitused
iga asustamistsükli eel annavad
kalakasvandusele Tartu Ülikooli
Eesti Mereinstituudi teadlased,
kes on eelnevalt hinnanud loodusliku sigimise taastumist jõgedes
ja võrrelnud seda potentsiaalsete
elupaikade mahutavusega.
Kõikidel asustatud ühe- ja kaheaastastel kaladel on rasvauimed
ära lõigatud, mis aitab neid eristada
looduslikest kaladest. Lisaks sellele
on ca 10% kaladest varustatud seljauime alla kinnitatud individuaalmärgisega, mis võimaldab saada
täpsemat teavet nende rännete,
kasvukiiruse, suguküpsuse saabumise jms kohta.
Väljavõtte Tartu Ülikooli
Eesti Mereinstituudi aruandest
„Kalanduse riikliku andmekogumise programmi täitmine,
vaalaliste juhusliku kaaspüügi
hindamine Läänemerel ning
soovitused kalavarude haldamiseks 2015. aastal.“
2015. a kevadeks oli asustamissoovitus järgmine:
Kunda jõe päritolu lõhe 2-a
laskujad – ca 26000. Nendest, Selja
jõkke ca 5 000, Loobu jõkke 5000,
Valgejõkke 5 000, Pirita jõkke ca
5000, Purtse jõkke ca 663 ja Jägala
jõkke ca 5000.
Kunda jõe päritolu 1-a lõhe
tähnikud – ca 25 000. Nendest,
Purtse jõkke ca 13747 (kalad hajutati Narva maanteest allavoolu
asuvatele kärestikele), Selja jõkke
ca 10000 ja Valgejõkke ca 5000.
Mereforell: Purtse jõgi – 458.
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SPORT

KULTUURIKALENDER
Juuni-juuli 2015
Kuni 30. juunini klubis avatud “Looduse aasta
foto 2015” parimate tööde näitus
15. juunil kell 18 klubis Rahvakoosolek
17. juunil kell 9 noortemajas koguneb ja alustab
tööd Kunda noortemaleva I vahetus
20. juunil kell 19 klubis Team Yongi hooaja
lõpupidu
23. juunil kell 20 rannas Kunda linna jaanituli:
võtame vastu võidutule ja süütame jaanilõkke, esinevad Kõkutajad, Rannapiigad ja
Laanetagused. Põnevad võistlusmängud
lastele, naistele ja meestele. Õhtut sisustavad ansambel MaMa ja DJ Janis. Sissepääs
tasuta. Lastele batuut ja joonistamise tuba.
Maitsvat sööki ja jooki kõigile.
27. juunil kell 12 klubis kunstistuudio Vanadi Art
õppeaasta lõpetamine ja näituse avamine
6. juulil kell 9 noortemajas alustab tööd Kunda
noortemaleva II vahetus
11.-12. juuli klubis Idamaise tantsu suvekool
11. juulil Kunda sadamas ning rannas Mere- ja
perepäev
Rohkem infot www.kundalinnaklubi.ee

TEATED

Austatud Lajos AS ja Riigikogu liige
Einar Vallbaum!
Kunda Ühisgümnaasium tänab Teid!
Lajos AS saatis oma seisma jäänud klaveri uuele
ringile. Puhume vanale klaverile uue elu sisse ja
kasutame seda maksimaalselt laste muusikalise
arendamise eesmärgil. Tolmu koguma ei jää!
Klaver toimetati Kunda koolis olevasse Tegude
Tuppa, mille perenaine on Kaire Reimus, kooli
huvijuht. Kaire sõnul saavad klaverist abi lapsed,
kellel kodus klaver puudub. Tegude Toas saab
klaverimängu harjutada.
Kuna 2015. aasta on kuulutatud muusika aastaks,
siis saab Tegute Toas korraldada nüüd ka ühes
klaveriga muusikalisi vahetunde.
Suur aitäh, et toetate kohalikku hariduselu!
Tea Parts, KÜG arendusjuht

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

RSKsPORTKUNDA: 49 mängu ühe kuuga!
Kaido Vahesalu

Meie klubi poistele oli
maikuu kõike muud, kui
puhkus. Lisaks koolile ja
lasteaias käimistele tuli
neil maikuus 49 korvpalli
mängu mängida, on seda
vähe või palju, jääb lugejate otsustada.
8. -10. mail toimus Rakvere Spordikeskuses suur
rahvusvaheline korvpalli turniir Maheda Cup, kus osales
71 võistkonda. Kundast oli
väljas 4 võistkonda erinevas
vanuses U-11, U-13, U-16 ja
U-19. Vanemate võistkonnal
ei läinud see turniir kõige
paremini. Kuni 16-aastaste
võistkond jäeti esimesena
medalist ilma. Kuni 13-aastaste võistkonnal oli juba
minek palju parem ja saavutati hõbemedal. Kõige
nooremate võistkonnal oli
algus kasin, kuid lõpp hea ja
kokkuvõtteks pronks. Treenerite koormust kandsid Jaak
Jalakas, Kaido Vahesalu ja
Karl-Joosep Küngas.
Järgmisena toimusid U-11
poistele võistlused 15.-17.
mail Vinnis, kus Erkmaa
korvpalli kool korraldas tugevatasemelise turniiri „Meiega
meistriks“. Ütlen siis nii, et
üle kivide ja kändude saime
hea kogemuse ja poisid said
tunda Eesti tippu pürgivate
võistkondade tugevust. Kus
korvpall on võistkonna mäng
ja jooksma peavad KÕIK.
Treenerina sai ka hea kogemuse poiste ettearvamatu
käitumistega Kaido Vahesalu.
17. mail mängisid kuni
18-aastased poisid Tartus
oma eelviimase EMV mängu,
kus vastaseks Salva/Rock V.
Ülinigela algusega suudeti
lõpp enda kasuks pöörata ja
saada kahepunktiline võit.
Külma närvi säilitanud ja lahtise mõtlemisega olid abiks
treenerid Jaak ja Siim Jalakas.
23. - 24. mail toimus Rak-

Korvpalli mängurõõmule lisandub ka iga mängujärgne foto.

vere Spordikeskuses üle-eestiline „Makrofestival korvpallis“ kuni 12-aastastele
poistele. Kundast oli väljas
kaks neljaliikmelist võistkonda RSKsPORTKUNDA I
ja II. Turniiril tuli mängida
korvpalli, rahvastepalli, osaleda teatevõistlusel ja olla taibukas viktoriinil. Vahepalaks
korraldati ka individuaalseid
viskevõistlusi. Teatevõistlusel tuli joosta, hüpata hüppenööriga, visata palli. Sellel
võistlusel oli kurb see, et
paaril Kunda poisil oli nägu
valge, kui kuulsid, et tuleb
ka hüppenööriga hüpata ja
sinna see võistkondade tulemus ka läks. Rahvastepall ei
toonud ka positiivsemaid uudiseid, kuna hoidsime kindlat
nooti viimaste seas. Viktoriinil olime juba head, tõusime
tabelis tublisti. Korvpallivõistlus kujunes oodatust
paremini II võistkonnal, kes
suutis end mängida 8 parema
hulka ja I võistkonnal tuli
minna võitlema, et pääseda
viimastest kohtadest. Individuaalsed võistlused tõid
sära silma, kui väljaviske
võistluses jäid finaali 6 poissi

ja neist kolm olid koguni
Kunda poisid (Kert, Rauno,
Mihkel). Võistluse võitis
Tallinna spordiklubi poiss ja
teise koha sai Kert Vahesalu
ja kolmanda koha Mihkel
Mägi (Kundast). Järgmisena
oli kavas veel üks viskevõistlus „sops“, kus tuli iga meetri
tagant tabada ja liikuda korvist võimalikult kaugemale.
Siin võistlusel pääses finaali
jällegi noorim turniiril osaleja
Kert Vahesalu (7-aastane) ja
kokkuvõtteks hõbe. Treenerid Jaak Jalakas ja Kaido
Vahesalu.
Millele tähelepanu pöörata? Korvpall on jooksumäng,
seega kõige tähtsam on jõuda joosta... Korvpall on
võistkonnamäng, järelikult
pole kõige olulisem see, kas
ja kuidas MINA, vaid kuidas
MEIE... Auhindu saada on
hea, aga selleks peab igapäevaselt tööd tegema ning veidi
vaevagi nägema!!!
29. mail toimusid Jõhvis
Ida-Virumaa MV tänavakorvpallis, kus RSKsPORTKUNDA võistkond võitis
kuldmedali (Ivar, Tauri ja
Alex) ja treeneri praktikat

Foto edastas Kaido Vahesalu

koguv Karl-Joosep Küngas.
29. – 31. mail toimus
Tallinnas OLD THOMAS
CUP U-13 poistele. Võistlustel tuli panna end proovile
võistkonnana ja iseendaga.
Kohal olid tugevad klubid
Moskvast, Lätist ja Eestist.
Positiivse uudisena oli sellel
turniiril see, et silma jäi meie
mängija Märt Ait, kellele ka
anti eripreemia mänguoskuste eest.
Eesti korvpalliliit lõpetas
hooaja ja tänati ka head
koostööd tegevaid inimesi,
kuhu nimekirja mahtus ka
Jaak Jalakas.
Rahvaspordiklubi
sPORTKUNDA tegeleb
mitmel rindel jõutõstmisega,
korvpalliga ja on aidanud ka
teisi tegevusi paremale järjele
viia. Oleme aastakümneid
kuulunud pisikese spordiklubina Eesti paremiku.
Spordiklubi on tunnustatud
mitmel korral alaliitudest,
teistest organisatsioonidest,
spordiliitudest ja ka maavalitsusest, samuti on meeles
peetud ka treenereid. Kuid
klubil puudub veel üks tunnustus...

