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istungid

Hooldekodu
rõõmustab uute
akende üle

14. september 2015, e-istung
*Kuulutati välja lihthange „Toolide soetamine Kunda linna klubile“.
23. september 2015
*Lihthanke „Lillede, noorhaljastuse ja hekkide hooldamine aastatel
2016-2018“ korraldamine.
*Toimetulekutoetuse väljamaksmist kinnitati 2015. aasta septembrikuus 31 inimesele, kokku summas
4921,26 eurot. Ühele inimesele
otsustati toetust mitte maksta.
*Kinnitati parim pakkumine hankes „5-kohalise tarbesõiduki kasutusrendile võtmine“.
*Anti luba avaliku ürituse Libahundi Jälg 2015 korraldamiseks
MTÜ-le Aktiivkeskus.
*Väljastati kasutusluba parkla varikatuse kasutamiseks aadressil Toolse
tee 15 Riigi Kinnisvara AS-le.
*Kinnitati KÜG struktuur 1.
septembrist 2015 - 40,04 ametikohta.
*Muudeti KÜG hoolekogu koosseisu ja kinnititi asendusliikmeks
Arvo Kullamaa.
*Muudeti allasutuste põhimäärusi
seoses spordikeskuse, hooldekodu,
tsemendimuuseumi ja klubi juurde
moodustatud nõukogude töö käivitamisega.
14. oktoober 2015 (NB! Lehe
valmimise ajaks oli teada istungi
päevakord)
*Peretoetuse ja hooldekodutoetuse määramine
*Korraldatud jäätmeveo avaliku
konkursi ettevalmistamise ja pakkumuste hindamise komisjoni protokolli kinnitamine
*Välisvalgustite olukorrast Kunda
linnas
*Hanke „Toolide soetamine Kunda linna klubile“ parima pakkumuse
kinnitamine
*Reservfondi kasutamine
*Kunda linna 2015. a I lisaeelarve
arutelu
*Linnapea asendamisega seotud
küsimused.

Tsemendimuuseum teatab
Eesti Kaasaegse Kunsti Muuseum
jätkab ringreisi Eestis rändnäitusega „Kohatu”. Rändnäitus jõuab
Kundasse 6. novembril, avamine
kell 18. Näitus jääb tsemendimuuseumisse kuni 13. detsembrini 2015.
„Kohatu” on EKKMi ajaloo
esimene rändnäitus. Tegu on eksperimendiga, mille raames institutsioon
üritab muuta ennast talveperioodiks
teatud punktidega tähistatavaks trajektooriks, mis tõmbab üle Eesti ühe
kujuteldava kõverjoone. Esindatud
on kunstnikud Kristiina Hansen, Flo
Kasearu, Eve Kask, Paul Kuimet,
Marco Laimre, Tanel Rander, Tõnis
Saadoja, Silja Saarepuu & Villu Plink
ja John Smith.
Projekti toetavad: Eesti Kultuurkapital, KUMU Hariduskeskus,
Nihilist.fm, Eesti Kunstimuuseum
ja Tartu Kunstimuuseum.
Kunda Tsemendimuuseum avatud: E-R 10.00 - 18.00. L,P 11 - 16.

Meie Kodu

Kundas on soojuse hind jätkuvalt aktuaalne teema.

Foto Jaanus Prits

Aeg taas mõelda
biokatlamajast
Samuel Golomb

Ehituse saatus Eestis võib sõltuda mitte ainult ehitajatest ja
tellijatest. Kundas uue katlamaja ehitus on nüüd “kinnitatud”
ei rohkem ega vähem Riigikohtu otsusega.
Kunda uue katlamaja saatuse
üle arutleti alates 2013. a. veebruarist ning seda mitte projekteerijate laudade taga või linnavalitsuse istungitel. Neid küsimusi
lahendasid järjekorra kohaselt
Tartu halduskohus, Ringkonnakohus ning viimase punkti pani
Riigikohus.
Asi on selles, et Kunda linn koos
soojusenergia operaator Adven
Eesti AS-ga tulid juba aastaid tagasi
kokkuleppele ehitada Kundasse
uus katlamaja. See teeks odava-

maks linnaelanike ja ettevõtete
küttearved.
2013. aasta alguses katlamaja
ehituse idee oli jõudnud peaaegu
detailplaneeringuni. Planeering oli
läbinud ettevalmistuse kõiki etappe,
arutlemisi ja sai ka linnavolikogu
poolt kinnitatud. Vaatamata sellele, 2013. aasta veebruaris kolme
ettevõtte omanikud otsustasid vaidlustada kinnitatud detailplaneeringu
Tartu halduskohtus.
Kaks firmat - Ardis Konsultatsioonid ja Nemesten arvasid,
et naabrus katlamajaga takistab
sotsiaalasustuse ehk hoolduskodu
tööd. Kolmanda protesti esitas
Mihkel Miilpalu, kes oli mures
võimaliku hotelli loomisega naabrusesse. Kõik kohtud lükkasid kaebuse tagasi, Riigikohus ei hakanud
isegi uurima asja.

Uue katlamaja ehitusega saab
vist nüüd edasi liikuda. Aga 2,5
aastat kohtuvaidlusi viisid ideed
tagasi esmapunktile. Nüüd peab
koostama uue perspektiivse plaani,
taotlema Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetust ja peab uuesti
arutlema ehituse linna poolt kaasrahastamise ning 2016. ja 2017. a
eelarvete koostamisel arvestamise
üle.
Plaani kohaselt uus biokatlamaja
alustab soojuse jagamist kundalastele aastal 2017.
Võidul jääb siiski kibe maitse.
Ebamõistlikke ambitsioonide ning
selle nimel riigivõimude kasutamise
pärast peavad Kunda elanikud ja
ettevõtted täna maksma soojuse
eest palju rohkem kui oli plaanitud
2013. aastal.

Soojuse hind langeb kuni 14,9%
Adven Eesti teade

Energiaettevõte Adven Eesti
langetab 1. novembrist mitmes
võrgupiirkonnas soojuse hinda
kuni 16%. Kundas hakkab soojuse energia maksma 61,73 €/
MWh- Hind langeb 14,9% võrra.
Hinnalanguse ajendiks on madalam maagaasi sisseostuhind.
Soojuse hind langeb nii era- kui
äriklientidele kokku neljateistkümnes piirkonnas üle Eesti.
Adven Eesti juhatuse esimees
Urmo Heinam sõnas, et kuna
Adveni kaugküttepiirkondades
on valdavalt kasutusel maagaas,
mängib soojuse hinnakujunduses
olulist rolli maagaasi sisseostu
hind. „Käesoleval aastal on maa-

gaasi hind olnud languses, mis
on võimaldanud meil klientidele
soodsamat soojuse hinda pakkuda.
Samas näeme, et ka soodsate maagaasi hindade juures on klientidele
soodsam ja ka keskkonnale sõbralikum toota soojust biomassist,”
rääkis Heinam.
„Lähiaastatel näeme ette jätkuvat soojuse hinna langust nii
era- kui ka äriklientidele. Oleme
seadnud sihiks viia 2020. aastaks 14
võrgupiirkonda üle puiduhakkele.
See Adveni suurinvesteering annab
võrreldes maagaasiga orienteeruvalt 20% säästu,” lisas Heinam.
Adven investeerib kaugküttepiirkondade kütusevahetusse üle
kümne miljoni euro.
Eelmine soojuse hinnakorrekt-

sioon toimus juulis. Toona kujunes
keskmiseks hinnalanguseks 8,4%.
Koos juulis toimunud hinnalangusega odavneb toasoojus algaval
kütteperioodil keskmiselt umbes
veerandi võrra. Heinami sõnul ei
ole lähikuudel soojusenergia hinnatõusu ette näha ja sel talvel saavad
nii era- kui ärikliendid tunduvalt
väiksemaid soojuse arveid.
Soojuse hinda mõjutavad lisaks
kütuse hinnale ka kaugküttevõrgu
seisukord piirkonnas ja võrku tehtud investeeringute suurus ning sellest tulenevad soojuse kaod, samuti
sõltub soojuse hind seadmetest,
nende vanusest ja efektiivsusest.
Olulist rolli mängib ka soojustarbijate arv ehk kui suure kaugkütte
piirkonnaga on tegemist.

Kunda hooldekodus lõpetati oktoobri esimesel nädalal kauaoodatud akende vahetus.
Hooldekodu juhataja Linda Villik
teatas linnalehele, et vahetati I korruse 24 akent.
Vanad puuraamidega aknad teenisid hoonet 1996. aastast, see aeg
läheb veel Kunda haigla ajalukku.
Vananenud aknad enam ei pidanud
sooja ja ka vihmavesi tungis raamidest tuppa. Nüüd on alumisel korrusel uued AS Plasto kolme klaasiga
soojad aknad.
II korruse aknad vahetati mõned
aastad tagasi.
Hiljutine akende vahetamine tasustati linnaeelarvest. Kogu projekti
maksumus oli kokku 12 tuhat eurot.
Hooldekodu töötajad ja kliendid on
tänulikud töömeestele, kes suutsid
teostada remonditööd kiiresti ja
puhtalt. Tööd teostas Rakvere firma
Linghal OÜ.

Teade aiamaa
kasutajatele
Teadmiseks kõigile, kelle aiamaad asuvad Selja tee ja  staadioni vahele jääval alal:
Järgmisel kevadel palume sellele
alale peenraid mitte rajada, kogu
maa-ala tasandatakse ja planeeritakse
siledaks.
Palume koristada aiamaalt kõik
teile kuuluv.
Kodanikud, kes soovivad aiapidamist jätkata, leidke endale uus aiamaa,
kas hooldekodu taga või Rakvere
maantee ääres.
Kui Teie aiamaanaaber juhtumisi
vajaliku infot ei oma - siis palun
edastage see teade talle!
Tegusat sügist soovides!
Slaavi ühingud alustavad
hooaega
Ühingud Istoki (Läte) ja
Berega (Kaldad) alustavad
hooaega ühise kontserdiga,
kus esinevad Kunda, Rakvere ja Tallinna kollektiivid.
Kontsert toimub
17. oktoobril kell 15 ühingu
Läte ruumides Mäe tn 11, II
korrus. Sissepääs vaba.

Tähelepanu linnalehe
lugejad!
Koostöös Kunda linnalehe
Meie Kodu toimetusega
ja AS-ga Kunda Nordic
Tsement jõuab novembris
linnalehe lugejateni ka
järjekordne KNT infoleht „Tsemendiwabrik“.
Infoleht pannakse kogu
linnalehe tiraažile (1500
eks) vahele.
Toimetus
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Kunda eramud
Lääne-Virumaa kaunimate seas
Meie Kodu

Jüri Landberg jäi volikogu istungil seisukohale, et seadusi pole
rikutud.
Foto Samuel Golomb

Jüri Landeberg
tagandati ametist
Meie Kodu

Kunda linnavolikogu avaldas
5. oktoobril erakorralisel istungil üheksa poolt- ja kahe
vastuhäälega linnapea Jüri
Landbergile umbusaldust.
Umbusaldusavalduse esitajate kinnitusel on linnavalitsuse
töö olnud korraldatud asjatundmatult ja lohakalt, eelnõusid on
esitatud ebaseaduslikult ning kodanike pöördumistele on jäetud
vastamata. Ka on suuremahulisi
töid vormistatud konkreetseid
pakkumisi võtmata.
Umbusaldusavaldusele kirjutasid alla Kaido Veski, Ahto Tull,
Arvo Kullamaa, Uno Trumm
reformierakonna fraktsioonist
ning sotsiaaldemokraatide esindaja Viktor Engelbrecht.
Volikogu erakorralisel istungil, mis toimus 28. septembril
otsustati võta veel üks nädal aega
läbirääkimisteks ja situatsiooni
analüüsiks.
5. oktoobril hääletus siiski

toimus ja linnapea mahavõtmise
poolt hääletasid kõik volikogu
reformierakonna fraktsiooni liikmed, Arvo Vainlo ja Ando Källo
valimisliidust Kunda, Viktor
Baumann keskerakonna fraktsioonist ja volikogus ainukesena
sotsiaaldemokraatlikku erakonda
esindav Viktor Engelbrecht.
Oma sõnavõtus Jüri Landberg
selgitas, et enamus kriitilisi märkusi ei ole üldse põhjendatud ja ei
vasta tõele. Linnapea ja linnavalitsus toimis vastavalt kehtivatele
seadustele. Landbergi arvates rääkima peab lõpptulemustest, mitte
aga sellest, kuidas neid tulemeid
saavutatakse. Aga ei eksi ainult
see, kes üldse midagi ei tee, võttis
kokku oma esinemise Landberg.
Kuni uue linnapea valimiseni
täidab linnapea kohuseid rahandusosakonna juhataja Urmas
Lepik, uue linnapea leidmiseks
kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi komisjonis on
volikogus kõikide poliitiliste
jõudude ja valimisliidu esindajad.

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

AS Kunda Nordic Tsement
(KNT) pidas 22. septembril
ohutuspäeva, mille eesmärk
on tugevdada ettevõtte ohutuskultuuri ning suurendada
töötajate teadmisi ning teadlikust ohutu ning tervisliku
töökeskkonna tagamisel.
Töötervishoid ja –ohutus on
kontsernis HeidelbergCement,
kuhu kuulub ka KNT, prioriteet
ning terves kontsernis on seatud
eesmärgiks välistada kõik tööõnnetused. Kundas toimunud
ohutuspäev toimus kontserniülese ohutusnädala ürituste
raames ning päevakorras olid
ettevõtte juhtkonna ettekanded
ohutusküsimuste teemal, räägiti
isikukaitsevahenditest, tehase
uuest liiklusskeemist ning kuulati ettevõtte 3M ettekannet kuulmislanguse ennetamisest. Päeva
lõpus lahendati ohutusteemalisi
praktilisi ülesandeid.
„Meie tegevused töötervishoiu ja-ohutuse valdkonnas ei
ole lühiajaline projekt. Tööohutus peab muutuma osaks
meie igapäevakultuurist,“ sõ-

nas kontserni Põhja-Euroopa
regiooni juht Gunnar Syvertsen
oma tervituskõnes.
„Ohutu töökeskkonna tagamine on iga töötaja vastutus,
mitte ainult juhtkonna asi. Töötajatel tuleb vaadata, et ka kolleegid
käituksid turvaliselt, sest meil
kõigil on paremaid ja halvemaid
päevi ning mõnikord vajame
seda, et keegi aitaks meil asju
õigesti teha,“ sõnas AS-i KNT
tegevdirektor Meelis Einstein.
Ohutuskultuuri tugevdamiseks on KNT-dis kasutusele
võetud terve rida meetmeid,
nagu näiteks ohutu käitumise
algatus, ohutu töö analüüs, ohutusteemalised vestlused ning igal
aastal korraldatav ohutuspäev.
„Rõõm on tõdeda, et keskendumine töötervishoiu ja-ohutuse küsimustele on suurendanud
töötajate teadlikust ohtudest
ning soovi parandada ohutust
iga päev. Seda tõestab fakt,et
oleme suutnud töötada ilma
kaotatud tööpäevadeta õnnetusteta 1114 päeva, s.o rohkem
kui 3 aastat,“ sõnas KNT-di
riskijuht ning ürituse korraldaja
Peeter Toom.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm
ja Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi tunnustasid maakonna kaunimate kodude,
aedade ja hoonete omanikke. Ürituse
raames anti Eesti Kodukaunistamise
Ühenduse juhatuse esimees Arvi Altmäe poolt üle ka 31 rahvusvärvides
mastivimplit ja tänukirja.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu tegevdirektor Sven Hõbemägi sõnul on
kodukaunistamine saanud paljude meie
maakonna inimeste südameasjaks ning
paljuski arvestatakse juba ka sellega, et
oma kodu või aia kaunistamisega tuuakse
palju tähelepanu ja atraktiivsust juurde nii
kohalikule omavalitsusele kui ka läbi selle
tervele maakonnale. „Kodu on ikkagi
see koht, kus oleks hea elada, kus lastele
meeldiks olla ning kuhu lapsed sooviksid
ikka ja alati ka tulevikus täiskasvanuks
saanuna tagasi tulla. Kindlasti on need
ühed olulisemad motivaatorid, miks oma
kodu ilusamaks muudetakse,“ rääkis Hõbemägi. „Olulise väärtuse annab ka see,
et tulemused saavutatakse oma kätega ja
koos kaunistades. Kodu kaunistatakse
enamasti ikkagi enda ja oma pere jaoks,“
lisas ta.
Lääne-Viru maavanem Marko Tormi
sõnul on omaaegne president Meri algatatud traditsioon üks tähelepanuväärsemaid Eesti kogukonnatunde iseloomustajaid. „Ajal, kui maakonnas panustame
suurte objektide ehitusse, on paslik

Evi Saar (Kunda, Toolse 5) ja VIROL-i juht Sven Hõbemägi konkursi Kaunis Kodu
tänutseremoonial.
Foto Avo Seidelberg

meeles pidada, et kõik suured asjad
algavad väikestest – algavad meie enda
sisemistest väärtustest ja koduõuest.
Hool ja rõõm, mis saab edasi antud enda
koduümbrusele kandub alati üle ka laiemale ühiskonnale. Mul on rõõm tänada
kõiki läänevirukaid, kes järjepidevalt
oma kodudesse panustavad ja õnnitleda
neid, keda sel korral ka eraldi tunnustuse
vääriliseks hinnati,“ sõnas Torm.
Komisjoni eripreemiad määrati neljale Kunda linna eramule:
*Evi ja Aivo Saar, Toolse tee 5,
*Ülle Pilk ja Allan Karu, Toolse tee 7,
*Jaanika ja Arvid Kilm, Astangu tn 2,

*Riina Täpp, Astangu 4, Kundas.
Konkurss „Lääne-Virumaa kaunis
kodu“ on osa üle-eestilistilisest konkursist “Eesti kaunis kodu”, mille tulemusena valitakse igast maakonnast kaunimad
objektid ja esitatakse autasustamiseks
Vabariigi Presidendile kui kodukaunistamisliikumise patroonile.
Lääne-Virumaal on konkursi korraldajaks Lääne-Viru Omavalitsuste Liit ja
koostööpartneriks Lääne-Viru Maavalitsus. Sel aastal aitasid konkursi edukale
toimimisele kaasa ka Aqva Hotel & SPA,
Männiniidu Aiand ja Einar Vallbaum.

Ukrainlastele meeldib Kunda
Larissa Kaljurand

Pea terve nädala oli Lääne-Viru Maavalitsuse kutsel maakonnas Odessa
oblasti Kominternivski rajooni 17-liikmeline delegatsioon, et koos maakonna noortega ning ettevõtlusteatriga
noori ettevõtlikkusele suunata.
Kaasatud olid tublid Kominternivski
rajooni koolinoored, et koos meie noortega ning ettevõtlusteatriga mänguliselt
ettevõtlusele läheneda. Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna
juhataja Mati Jõgi sõnul on püüd jagada
meie maakonna häid praktikaid. „Meil
on hea meel kui meie Ukraina partnerid
leiavad midagi järgimisväärset meilt.
Kunda külastamine oli vaieldamatult
põnev ja hariv,“ sõnas Jõgi linnalehele.
Kunda ühisgümnaasiumis tutvuti õpilasfirmadega ning toimusid robootika
ja taaskasutuse töötoad. Veel külastati
Kunda linnavalitsust, spordikeskust ja
Lontova parki.
Ukraina Kominternivski rajooni riik-

Lääne-Viru maavanem Marko Torm tänamas koostöö eest Kominternivski rajoonivalitsuse esimehe kohusetäitjat Sergey Krivenkot.
Foto Kristel Kitsing

likus administratsioonis aseesimehena
töötav Sergey Krivenko ütles Raadio-4
hommikuprogrammis, et noorteprojekt,
mille raames Lääne-Virumaad ja Kun-

dat külastati, annab võimaluse noortel
avaneda ja iseseisvalt mõelda ning organiseeruda ja jõuda oma eesmärkidele
lähemale.

Andmekaitse Inspektsioon
hindas omavalitsuste veebilehti
Margit Liivoja,
avalike suhete nõunik

Andmekaitse Inspektsioon viis läbi
traditsioonilise kohalike omavalitsuste veebilehtede seire. Seiratavate
hulka kuulusid kõik 213 kohalikku
omavalitsust ning seire käigus vaadeldi olulise teabe avalikustamist.
Seire käigus vaadeldi kokku 9 erinevat teavet: volikogu protokollide leitavust, teavet kommunaalteenuste osutamise kordade ja hindade kohta (ühisveevärk,

kanalisatsioon, jäätmevedu), eelarvet,
palgajuhendeid, teavet sotsiaaltoetuste
maksmise kohta ning taotlemise blankette, juurdepääsu võimaldamist piiranguta e-kirjadele, dokumendiregistris AK
dokumentidele piirangute märkimist,
privaatsuspoliitika olemasolu (kuidas
asutus töötleb kodanike isikuandmeid)
ning teavet avalike ürituste kohta.
Seire tulemused tehti teatavaks 2.
oktoobril toimunud kohalikele omavalitsustele suunatud “Avaliku teabe
päeval 2015”.

Inspektsioon hoiab omavalitsustel
pidevalt silma peal, kuna omavalitsustes
ja nende hallatavates asutustes liigub olulisel määral paljusid inimesi puudutavat
tundlikku teavet.
Toimetuselt:
Lääne-Virumaal ühtegi omavalitsust
ei hinnatud nn punase värviga. Kunda
linna veebileht sai 6,75 punkti. Tapa valla
veebileht sai korraliku tulemuse – 7,75
punkti. Maakonna parim oli Tamsalu
vald – 9 punkti, nõrgem tulemus tuli
Rakvere valda – 5,0 punkti.
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Tauri Tomson (vasakult esimene) leiab aega tegeleda korvpalliga ja kergejõustikuga.
Foto spordiklubi arhiivist

Sügislaat lasteaias – kõik on päris: meeleolu ja aiasaak.

Foto Katri Vahesalu

Põnevad tegemised Kunda lasteaias
Elle Türkel, liikumisõpetaja

Lasteaias on põnev. Õpetajal on
alati varuks mõni uus mäng või
nädalat ilmestab huvitav sündmus.
21.-25. septembrini oli lasteaias
Kelluke väga tegus ja huvitav - oli
Tervisemaratoni teemanädal ja
Sügislaada päev.
Juba viiendat korda sai teoks Kunda lasteaias Tervisemaraton. Tore ja
tervislik üritus, mille ideeautoriks on
endine lapsevanem Evely Press.
Selle aasta maratoni ülesanne oli
liikuda koos sõbraga ning sõpru jagus meil siin kõigile - täiskasvanutele
ja lastele. Sel aastal kõndisid lapsed
230-meetriseid ringe üheskoos kokku
2642. See teeb kokku rohkem kui 14
maratoni. Liiguti kõndides ja joostes
koos sõpradega kõrvuti ja käsikäes.
Sel aastal liitusime üleeuroopalise

liikumisnädalaga Move Week. Samal
nädalal toimus üle Euroopa palju
spordisündmusi. Ühisprojekti raames
said lapsed oma sportlike pingutuste
eest Move week meeneid, käepaelu ja
kleepse. Lisaks veel mõnusad joogid,
mis kulusid palaval sügispäeval väikestele sportlastele vägagi marjaks ära.
Lapsed olid entusiastlikud sportlased,
kõige väiksematest suuremateni. Igaüks panustas jõukohaselt. Suuremad
lapsed seadsid endile igaks järgnevaks
päevaks uue eesmärgi, mis ületas
eelnevaid saavutusi. Sel aastal kõnniti
rekord arv ringe võrreldes kõikide
eelnevate aastatega.
Lisaks spordi tegemisele pidasime
lasteaias ka Sügislaata. Laadal müüdi
sügissaadusi: tomatit, kurki ja peeti.
Loomulikult sai osta: õunu, ploome,
pirne, arooniaid ja maitsvaid küpsetisi. Laadale oli üles seatud tervise-

ampsu mänguautomaat, kust tulid:
porgandid, kreegid, kaalikad, kapsad
ja õuna ampsud. See meeldis lastele
väga. Sügislaada põnevaimaks kohaks osutus aga lasteaeda ülesseatud
lemmikloomade näitus. Lapsed olid
kodust toonud oma lemmikloomi.
Loomanäitusel olid Heleni merisead.
Deegud, tšintšilja ja tarantel olid pärit
Malla miniloomaaiast, Meribel oli
toonud küüliku, Teele ja Teneli kodust
olid toodud kalad. Greete oli toonud
papagoid ja liivahiired. Anastasia ja
Rikhard Uustalul oli kodust kaasa võetud tuhkur., kes näitas laste vastu üles
erilist sõbralikkust ja suhtles kõigiga.
Täname kõiki lapsevanemaid, kes
panustasid Sügislaada korraldamisse
ja suur tänu Miniloomaaia inimestele,
kes jagasid meiega sel päeval oma
erilisi eksponaate.

Swedbank kasvatab oluliselt sularaha kättesaadavust maapiirkondades, asendades 1-2 korda kuu
jooksul Eesti 50 asulat külastava
pangabussi püsiva ning igapäevast
teenustasuta sularaha väljavõttu
võimaldava lahendusega. Lisaks
pakume edaspidi senistes pangabussi peatuskohtades vajaduspõhiselt ka nõustaja teenust.
Panga klientide tagasiside ja ka avalikkuse reaktsioonid on selgelt mõista
andnud, et sularaha kättesaadavuse
tõstmine hajaasustusega piirkondades
on paljude inimeste jaoks väga vajalik.
„Kõiki miinuseid ja plusse kokku
lüües leidsime, et kümme aastat tagasi
innovatsioonina Eesti teedele toodud
pangabuss ei vasta enam inimeste
ootustele - bussi külastused on liiga
harvad, et igapäevast sularahavajadust katta. Otsustasime pakkuda iga
pangabussi senise peatuse klientidele
lahendust, mis on püsivam, sobilikum
ning teenustasuta,“ märkis Swedbanki
klienditeenuste divisjoni juhi Ulla Ilisson, ja lisas, et üheski kohas ei toimu
muutused enne, kui asendusteenus
on paigas.
„Meie kliendid peaksid ideaaltingimustes saama sularaha välja võtta seal,
kus seda vaja on. Seepärast hakkame
koostöös Eesti kohalike omavalitsuste

ja ettevõtetega pangabussi marsruudil
edaspidi pakkuma püsivat sularaha
väljavõtmise võimalust. Enam pole
vaja oodata 1-2 korda kuus saabuvat
bussi, vaid inimene saab raha võtta ka
kohaliku kaupluse, bensiinijaama või
muu koostööpartneri makseterminalist. Osades paikades, kus kasutajaid
on enam, oleme juba tänaseks paigaldanud või paigaldame lähitulevikus
täiendavaid sularahaautomaate või
asendame väljamakseautomaadid
ka raha sisestamist võimaldavate
masinatega,“ selgitas Ilisson panga
samme. „Kaupluse makseterminalist
pakume sularaha täna viies kohas, kus
see on hästi vastu võetud. Näiteks
asendasime Kostiveres kolm kuud
tagasi pangabussi peatuse koostöös
omavalitsuse ja kohaliku kauplusega
makseterminali lahendusega. Selle
tulemusena kasvas sularaha kättesaadavus 1 tunnilt ca 300 tunnile kuus ja
kliendid on rahul.“
„Valdav enamus inimestest teeb
kõik oma pangatehingud telefoni,
interneti ja pangakaardi vahendusel,
ent paljud vajavad sealjuures siiski nõu
ja abi. Selleks loome järk-järgult vajaduspõhise nõustajate võrgu. Nõustaja
ülesanne on aidata inimestel sõlmida
interneti- ja telefonipanga leping
ja abistada neid kohe või edaspidi
elektrooniliste kanalite kasutamisel.
Nõustajateenuse vajalikkuse üle otsus-

Samuel Golomb

Oktoobrikuu spordikalender tõi
rõõmustava uudise Lääne-Virumaa meistrivõistlustelt murdmaajooksus. Kunda noormees Tauri
Tomson (vanuseklass 1998-1999)
2000 m distantsil võitis maakonna
noortemeistri tiitli. Õnnitleme!
Võistlused toimusid 6. oktoobril
2015 Rakveres, Palermos.
Tauri kahe viimase aasta jooksukalender on muljet avaldav. Eelmisel
aastal võttis noor sportlane osa Eesti
Ööjooksust, Südasuve maratonist ja
Rakvere Kevadjooksust. Sellel aastal
lisandusid SEB Tallinna Maraton,
Eesti Ööjooks, Südasuve Maraton
ja Rannametsa Luitejooks.

tame üheskoos omavalitsusega ja see
saab enamasti olema kättesaadav sama
sagedusega, nagu seni külastas antud
asulat pangabuss,“ selgitas Ilisson.
Üleminek uuele lahendusele toimub järk-järgult – alates 1. novembrist
asume pangateenuseid uuel moel pakkuma 32 kohas üle Eestimaa. Lepime
omavalitsustega kokku, kuidas meie
tulevikus osutame teenust elanikele ja
teavitame uuendustest aegsasti. Täna
on sularahaautomaadid juba olemas
20 pangabussi peatuses, ka Kundas.
Viimase 10 aastaga oleme loonud
uusi ja kliendisõbralikumaid võimalusi
paljude teenuste kasutamiseks, mis
on kaasa toonud kõigi meie füüsiliste
esinduste külastuste kestva languse.
„70% pangabussi peatuskohtadest
käib nõustaja juures külastuskorra
kohta vähem kui 5 klienti, päris palju
on ka selliseid kohti, kus vahel ei külasta bussis nõustajat ühtegi inimest.
Kui alustasime möödunud aastal
pangakaartide kojupostitamist, langes
külastatavus veelgi,“ rääkis Ilisson.
„Äsja ületas mobiilipanga kasutajate
arv 100 000 piiri ning makseid tehakse
seal iga kuu 12 korda enam kui kõigis
meie füüsilistes esindustes kokku.
Meie nõustamiskeskuse töötajad annavad nõu ööpäevaringselt, kuidas on
igal kliendil kõige mugavam ja lihtsam
soovitud teenust kasutada.“

Peale selle leiame Tauri Tomsoni nime RSK sPORTKUNDA
korvpalli võistkonnas. Selle aasta
suvel Tänavakorvpalli turniiril olid
RSK sPORTKUNDA noormehed
Aleks Traumann, Ivar Palk ja Tauri
Tomson U-16 klassi arvestuses edukamad tosina võistkonna seas.
Tauri Tomson vastas mõnele
linnalehe küsimusele: Tänan õnnitluste eest! Hakkasin hiljuti käima
kergejõustiku trennis, muidu olen
üheksa aastat tegelenud korvpalliga.
Trenni teen kuus korda nädalas. Minu
treeneriteks on Jaak Jalakas, Kaido
Vahesalu ning Meelis Kari. Küsisite
võimaliku olümpiamedali kohta. Hea
küsimus, kuid sellele olümpiamedali
kohta ei oska veel vastata.

Sporditulemuste lainetel
Teated edastas Kaido Vahesalu

Pangabuss: Kundas toimub muutus
alates 1. novembrist 2015
Swedbank

Tauri Tomson kogub
sporditiitleid

Haljalas Elustiilipäeva raames peetud maakonna tänavakorvpallisarja
viimasel, viiendal etapil Kunda
võistkondadel läks päris edukalt.
Meeste arvestuse III koht kuulus
RSK sPORTKUNDA U-18 meeskonnale (Raul Palk, Rainis Mägisoo,
Karl Erich Orgusaar, Aleks Traumann ja Ivar Palk), kes oli ühtlasi
parim ka oma vanuses.
16. kohal lõpetasid kahel etapil
osalenud RSK sPORTKUNDA
mehed ja 21. kohal vaid kodus mänginud Kunda Team.
U-16 vanuseklassis oli tosina
võistkonna seas kokkuvõttes edukaim
RSK sPORTKUNDA (Aleks Traumann, Ivar Palk ja Tauri Tomson).
U-14 vanuseklassi poisid (Märt
Ait, Alver Petuhov, Denis Takovenko ja Janar Sädeme) olid kokku
kolmandad.
Kõige nooremaid poisse U-12
klassis oli taas tosina jagu. RSK
sPORTKUNDA I meeskond
(Rauno Saar, Mihkel Mägi, Egert

Erm, Kaspar Kokk ja Kert Vahesalu)
lõpetas teisena, 2. koosseis seitsmendana ning 3. võistkond sai 12 koha.
3. oktoobril toimus Tallinnas
Fitness V võistlus. RSK sPORTKUNDA esindas Andrei Koplik,
kes saavutas II koha. Alad olid kõik
korduste peale, kus tuli kükkida 1,5
x kehakaaluga, lamades suruda oma
kehakaaluga ja sooritada lõuatõmme
Peale selle võisteldi biitsepsi harjutuses (kang käes küünarvarrest kõverdada) ning rööbaspuul kõverdused.
Kunda ühisgümnaasiumi õpetaja
Jaak Jalakas esines selle aasta suvel
edukalt mitmel võistlusel:
4.07 Eesti avavee seeriaujumise
I etapp Tamula järvel - III koht;
5.07 Eesti Spordiveteranide Suvemängud Viljandis - II koht;
1.08 Eesti meistrivõistlused avaveeujumises Pühajärvel - II koht;
9.08 Eesti avavee seeriaujumise
VII etapp Verevi järvel - II koht;
Eesti avavee seeriaujumise seitsme
etapi kokkuvõttes III koht.

Kunda spordikeskus teatab
17. oktoobril orienteerumise võistlus „Libahundi jälg Kunda
2015”. Kell 11.00-17.00. Start ja finiš Kunda spordikeskuses.
NB! Seoses 17. oktoobril toimuva orienteerumise
võistlusega on ujula
broneeritud ajavahemikul 16.30-18.30 (ujula külastust
ja piletimüüki ei toimu ajavahemikul 15.30-18.30).
***
Alates 20. oktoobrist hakkavad toimuma Kunda Spordikeskuse
ujulas vesiaeroobika treeningud. Treener Kersti Hulkko.
Treeningud toimuvad teisipäeviti kell 19.00, treeningtunni
kestus 45-50 min. Treeningul osalemiseks tuleb soetada
ujula pääse vastavalt hinnakirjale.
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TEATED
Lugupeetud Kunda kooli
endised õpilased ja õpetajad!
Ootame teid kooli 120. sünnipäevale
pühendatud sündmustele!
Reedel, 27.novembril
14.30 süütame lahkunud õpetajate haudadel
küünlad
17.00 spordivõistlused nais- ja segavõistkondadele
Laupäeval, 28. novembril
10.00 spordivõistlused jätkuvad, võistlevad
meeskonnad
10.00-12.00 avatud uksed koolimajas
12.00-14.00 endiste Kunda koolimajade
asukohtades küünalde süütamine,
(kohad bussis eelregistreerimisega),
korraldab Kunda Hariduse Toetusselts
http://selts.kunda.ee
17.00 kontsertetendus „Meie kooli lugu”
18.00 Kunda Hariduse Toetusseltsi kõnekoosolek
„Kui vana oled, Kunda kool?”
19.00 Juubelipidu
Kooli juubeliürituste pääse (laupäeval 28.11.
alates kella 17.00) on eelmüügist 10 eurot,
kohapeal 15 eurot. Palume osavõtumaks kanda
arveldusarvele EE441010220241345226,
selgituseks märkida KÜG juubel, maksja kooliaegne
nimi ja lend/ lõpetamise aasta.

Klubi üritused
15.10 18.00 Priit Pärna IV animafilmifestivali
PPAFF 2015 kinoõhtu.
25.10 13:00 Videviku peoõhtu vanematele
inimestele. Info tel 3221556.

Päästeamet teatab
Internetileheküljel www.kodutuleohutuks.ee on
kõigil võimalik kontrollida oma kodu tuleohutust.
Test annab teile kohe tagasiside kodu ohutuse
kohta ning selle põhjal on võimalik ette võtta
vajalikud abinõud, kui olukord vajab parandamist.
Kui midagi jääb arusaamatuks, saab samal leheküljel
nõu küsida päästenõustaja käest. Samuti saab
päästealast nõu infotelefonilt 1524.

Emakakaela skriining
28. oktoobril 2015 toimub emakakaela skriining
Kunda Ühisgümnaasiumi tervisekabinetis.
Ämmaemand Lende Liivaste.
Registreerimine Rakvere Haigla registratuuris
telefonil 3229780.

Avaldame kaastunnet lähedastele
KLAVDIA FJODOROVA
surma puhul.
KÜ Kunda Eha 3 majaelanikud

Avaldame kaastunnet lähedastele
ERVIN-HILLAR VESKI
surma puhul.
KÜ Kunda Eha 3 majaelanikud

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

Politsei soovitab: kaitse oma suvilat!
Konstantin Lepik,
piirkonnapolitseinik

Suvilate turvalisus on alati
nende omanikele kui ka
politseinikele murekohaks.
Suvitushooaeg lõppeb ja
suvilate külastamine jääb
harvemaks. Seoses sellega
tuletab politsei meelde, et
oht langeda varguse ohvriks
on suur, kui jätta talviseks
hooajaks ettevalmistumata.
Varasemad kogemused on
näidanud, et vargad kasutavad
ära hetki, kui suvilad seisavad

tühjadena ning naabreidki
ümberringi on vähe. Lahkudes
suvilast pikemaks ajaks, tuleb
sulgeda ning lukustada kõik
uksed ja aknad. Sama käib ka
kõrvalhoonete ning kuuride
kohta. Pikanäpumehi ahvatlevad kõik nähtavale kohale
jäetud vara, mistõttu tuleks
väärtuslikud asjad ning elektroonika silma alt ära panna
või võimaluse korral linna
kaasa võtta.
Kahjuks on üsna levinud
harjumus jätta välja aiamööbel ja
tööriistad. Selline mugavus võib

aga kalliks maksma minna, kuna
neid asju on kerge kaasa võtta.
Kui on võimalik, siis suvilat
võiksid vahepeal käia kontrollimas naabrid või usaldusväärne
tuttav. Kaaluda tasuks ka valvesignalisatsiooni paigaldamist
suvilasse ja liikumisanduriga
valgusti paigaldamist hoovi.
Pärast suuremat lumesadu tasuks teha väike käik suvilasse,
et võimalikel varastel ei tekiks
muljet tühjalt seisvast suvilast.
Kui aga siiski olete sattunud
varguse ohvriks, siis tuleb
sellest võimalikult kiiresti

Raamatukogupäevad
keskenduvad
muusikale

Kunda Linnavolikogu kuulutab välja avaliku
konkursi Kunda linnapea ametikohale
Töö kirjeldus:
- linnavalitsuse töö juhtimine, korraldamine ja
omavalitsuse esindamine vastavalt õigusaktides
ettenähtud pädevusele
- linna eelarve täitmise tagamine
- linna munitsipaalomandi säilimise ja otstarbeka
kasutamise tagamine
- linnavalitsuse hallatavate asutuste töö korraldamine
- linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgani
istungite juhtimine
-

Nõuded kandidaadile:
on Eesti Vabariigi kodanik;
omab kõrgharidust;
omab kogemust avaliku sektori juhtimisel;
omab ettekujutust Eesti Vabariigi halduskorraldusest;
on avatud, aus ja konkreetne;
on hea suhtlemisoskusega, oskab korraldada
koostööd avalike huvide elluviimisel;
valdab eesti keelt kõrgtasemel ja vene keelt
suhtlemise tasemel;
on oma meeskonna käivitaja ja eestvedaja.

politseid teavitada. Paremad
võimalused teie abistamisel on
siis, kui ülekuulamisele tulles:
*oskate kirjeldada varguse
asjaolusid;
*suutke kirjeldada võimalikult täpselt varastatud esemeid – näiteks mark, number,
eritunnused;
*võimalusel esitate varastatud esemete dokumendid;
*võimalusel esitate fotod
varastatud esemest;
*edastage võimalike tunnistajate või kahtlustatavate
nimed ja kontaktandmed.

Meie Kodu

Sel aastal toimuvad traditsioonilised raamatukogupäevad juba 25. korda.
20. - 30. oktoobrini pakub
Kunda Linnaraamatukogu
selle raames erinevaid muusika-aasta teemalisi üritusi.
Tähistades muusika-aastat,
kutsume täiskasvanuid 21.
oktoobril kell 17.30 nautima

luuleõhtut muusikaga. Oleme
kutsunud meeleolukat õhtut
läbi viima Ljudmilla Iljunina ja
Adamson Siverski Venemaalt.
Koolivaheajal kuulame lastega muusikat, vaatame multikaid,
loeme raamatuid, meisterdame,
mängime ja nuputame. Täpsema info koolivaheaja tegemiste
kohta leiab meie laste- ja noorte
blogist http://kundalinnaraamatukogu.blogspot.com.ee/.

Kasuks tuleb:
- B-kategooria juhilubade omamine ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus;
- Kohalike olude hea tundmine;
- Visiooni olemasolu Kunda linna arengust;
- Euroopa Liidu ja teistest fondidest vahendite
taotlemise edukad kogemused;
- Majandus-, õigus- või avaliku halduse alane kõrgharidus;
- Erinevate võõrkeelte valdamine.
-

Pakume:
huvitavat ja mitmekülgset tööd;
kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid;
eneseteostuse võimalust;
konkurentsivõimelist töötasu.

Allkirjastatud sooviavaldus kandideerimiseks koos
kinnitusega, et kandidaat vastab KoKS § 48²
kehtestatud nõuetele, haridust tõendavad dokumendid, motivatsioonikiri (visioon Kunda linna
arengust) ja palgasoov koos CV-ga esitada Kunda
linnavalitsuse aadressil Kasemäe tn 19, Kunda
44107 või linnavalitsus@kunda.ee
Allkirjastatud avaldus, motivatsioonikiri ja
haridust tõendavad dokumendid on eelduseks dokumendivoorust edasipääsemiseks.
Kandideerimistähtaeg: 26. oktoober 2015.a.
Täiendav info Kunda linnasekretäri telefonil
32 55 964 või e-mail tormis@kunda.ee

Libahundi Jälg kutsub sügisjooksule!
17. oktoober 2015 Kundas
Start jooksuradadele 17. oktoobril kell 11.00, lõpetamise kontrollaeg
kell 17.00. Rattarajal start kell 11.30 ja lõpetamise kontrollaeg 16.30.
Võistluskeskus avatakse kl. 9.00. 20 minutit enne stardi algust tuleb
osalejatel siseneda stardialasse.
Võistlustrassi orienteeruv pikkus kõikide punktide läbimise korral ja kaardi mõõtkava saab teada võistluskaardilt. Võistlusmaastiku kirjeldus avaldatakse kodulehel viimasel nädalal enne võistluse algust. Võistkonna esmane ülesanne on
leida ja liikuda kaardile märgitud kontrollpunktidesse. Võistkondadel tuleb läbida kindlaksmääratud kontrollpunktid endakoostatud liikumisskeemi alusel. Võistkond peab liikuma koos, liikmete vaheline kaugus ei tohi olla rohkem kui 50 m.
Osalevad võistlejad Eestist, Lätist ja Venemaalt.
Korraldajad juhivad Kunda elanikke tähelepanu järgmistele asjaoludele, mis spordivõistlustega seotud:
*võistlusest võtab osa ligi 400 osalejat;
*50 võistlejat on jalgratastel;
*start ja finiš on Kunda spordikeskuse juures;
*koerte omanikel palutakse võistluse päeval hoida loomad kinni (ketis, ruumis või kinnisel territooriumil).

