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OMNIVA rattaretk
peatus 4. juulil
Kundas
Meie Kodu

Aseri vald: kas
vaadata Kiviõli
või Kunda poole
Meie Kodu

Juulikuu keskel avaldas Ida-Viru
maakonnaleht toimetaja Erik
Gamzejevi artikli, kus tutvustati
Kiviõli linna algatust – alustada
läbirääkimisi ja konsultatsioone
administratiivreformi küsimustes.
Teiste sõnadega pakub Kiviõli
oma naabritele mõelda ühinemisele.
Ajalehe Põhjarannik artiklis on viide
ka Kunda linnale, mis esmapilgul kuidagi ei saa olla seotud Ida-Virumaa
omavalitsustega.
Kolmelt oma naabrilt ootab Kiviõli vastust hiljemalt 31. augustiks.
Üheks naabriks on aga Aseri vald.
Aseri vallavanem Artur Seppern
ütles ajalehele Põhjarannik, et nende
volikogu kogunebki alles augusti
lõpus. „Mina olen seda meelt, et
peame ühinemiseks ise aktiivselt
partnereid otsima ja kaaluma, mis on
meile parem, aga mitte laskma end
kellegagi sundkorras liita,” sõnas ta.
Sepperni sõnul on Aseril põhimõtteliselt kaaluda kahe variandi vahel.
„Kas vaadata Kiviõli või Kunda poole,” sõnas ta ja tunnistas, et käis juba
sama teemat arutamas Kunda linna
juhtidega. „Mõlema omavalitsusega
oleme mingil määral seotud.”
Meie Kodu toimetuselt: Kunda
linnal ja Aseri vallal ei ole ühist piiri.
Seega ei saa ühinemisel ümber ega
mööda Viru-Nigula seisukohast.

Koor Lada käis
Jõhvis
Meie Kodu

11. juulil toimus Jõhvis VII rahvusvaheline slaavi kultuurifestival
Slaavi Valgus.
Tuhanded linna elanikud ja külalised
said osa suurest peost ja laadast, mis
leidis aset linna südames. Kontserdid
toimusid korraga kahel laval, peale selle
oli veel Folklooriväljak. Kõikjal kõlasid
vene, ukraina ja valgevene laulud. Käsitööoskusi näitasid sepad, rõivameistrid
ja kokad. Eraldi programm oli mõeldud
lastele. Loomulikult ei puudunud ka
rahvarõivaste ilu.
Festivalile olid kutsutud esinema
kollektiivid Eestist, Venemaalt, Valgevenest ja Soomest. Nende seas ka
kaks koori Lääne-Virumaalt – Tapa
Ukraina seltsi koor Žuravuski ja Kunda ühingu Berega koor Lada.

Kunda linna esindus sõpruslaeval Tasuja.

Foto erakogust

Tasuja sai uue komandöri
Elve Tänavots

10. augustil osales Kunda linna
esindus sõpruslaeva Tasuja
komandöri vahetuse pidulikul
tseremoonial.
Sõpruslaeva Tasuja senine komandör Gert Soomsalu andis hästi
toiminud ja kiitust teeninud laeva

ja meeskonna uuele komandörile
üle. Nüüd on linna sõpruslaeva
meeskonna eesotsas Ermo Jeedas.
Ermo Jeedas on Tasuja meeskonnas teeninud alates maist 2008 ning
ta teab ja tunneb laeva väga hästi.
Uus komandör lubas olla sama
tubli ning koostöövalmis kui seda
tema eelkäija.

Linnapea Jüri Landberg andis
Kunda linna poolt Gerdile sõpruse
sümboliks sepistatud kingituse,
mis ei lase Gerdil unustada sõprust Kundaga. Sadama direktor
Aleksander Nikolajev tänas Gerti
meeldiva koostöö eest ja soovis
edu edasistes tegemistes.

OMNIVA jalgratturid tuuritasid
sellel suvel Lääne-Virumaal, millega juhiti autojuhtide tähelepanu
ratturitele suurtel maanteedel.
Rattaretk „Tahan sõita ohutult”
toimus juba 15. korda. 4. juulil
OMNIVA rattaretk peatus Kundas Konsumi parklas.
Rattaretk „Tahan sõita ohutult“
toimub juba 15. aastat ja selle taga
seisavad Omniva, Politsei- ja Piirivalveamet, Falck Autoabi, Coca-Cola
HBC ja Regio. Sel aastal osaleb ennetustegevusega peatuspunktides ka
Maanteeamet.
Rattaretke peatuspunktides tehti
rataste tasuta ülevaatust ja kontrolli.
Samuti oli kavas aeglussõit, liiklusteemaline „Kuldvillak“ lastele, nuputamismäng täiskasvanutele, jalgratturi
harjutuste ja testide lahendamine
ning tähelepanumäng. Väljas oli magnetstend jalgratta lisavarustuse kohta.
3. juulil rattaretk peatus Rakvere
keskväljakul, Tapal Grossi poe juures,
Väike-Maarja keskväljakul, 4. juulil
peale Kunda veel Aseris Grossi poe
juures.

Ujula uuendab
põhjakatet
Meie Kodu

Garri Raagmaa:
tagasi väikelinna,
uuesti õnnelikuks

Kunda Spordikeskuse bassein on
saamas uut põhjakatet.
Renoveerimistööde teostamist
alustati juulis ja augustis lõpetatakse
ning ujula on kavandatud avada 04.
septembril 2015.

aasta rahvaloenduse ajal saadud
andmeid, siis selgub, et Eestis on
19 omavalitsust, kus rahvaarv kiirenevalt kasvab, ja 142 omavalitsusüksust, kus see kiirenevalt kahaneb.
Need paigad, kuhu inimesi aina
lisandub, jäävad peamiselt Tallinna,
Tartu ja Pärnu lähedale.
Põhjuseid, miks Eesti siserände
pilt just selline on, püüdis välja
selgitada läinud aasta lõpus siseministeeriumi tellimusel valminud
uuring. Sealt selgub, et põhjuseid on
peamiselt kolm: kõige sagedamini
on elukohavahetus seotud tööga
(31% inimeste puhul) – kas leitakse mujal parem või erialane töö,
või vahetab töökohta abikaasa või
elukaaslane, või kolitakse lootuses,
et tööpuudusest mujal lahti saab.
Teine oluline põhjus on isiklik või
perekondlik (28% vastanutest tõid
välja just selle) - kolitakse seetõttu,
et abiellutakse või leitakse elukaaslane, või vajab pereliige hoolitsust.
Ja kolmas põhjus on seotud eluasemega – vajadus suurema (või
hoopis väiksema) elupaiga järele
või soodsama elamispinna järele
mõjustas teise piirkonda kolima
22% vastanutest.
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20. juulil ajalehe Postimees
arvamusküljel kirjutab Garri
Raagmaa uuringust, mille järgi
on õnnelikumad väikelinnades
elavad inimesed. Ehkki suurlinnades on palgad paremad, on
väiksemates paikades inimesed
oma eluga enam rahul. Seda
muidugi juhul, kui neil on olemas ka muud õnnelikuks eluks
vajalikud tingimused – pere ja
sõbrad, töö ja sissetulek. Seega, näitas uuring, suurlinnades
teenitava sissetuleku suurus ei
kaalu üles nõrgemaid sotsiaalseid sidemeid, mis suurlinnasid
iseloomustavad.
Statistika Euroopa kohta näib
seda kinnitavat, sest enam kui pooled linnades elavatest inimestest on
valinud elukohaks just väiksemad,
alla 50000 elanikuga linnad.
Kuid milline on olukord Eestis?
Pea kaks kolmandikku elanikest elab
väljaspool Tallinna, kuid kas nad on
õnnelikumad või mitte, selle kohta
meil teavet ei ole. Tõsi, seda saab
kaudselt hinnata rände järgi. Kui
kõrvutada 1989., 2000. ja 2011.

Kui isiklikel põhjustel mujale
kolimine kõrvale jätta - see ei saagi
olla kellegi teise kui inimeste endi
asi, - siis jääb kaks peamist põhjust,
mis inimesi elupaika muutma sunnivad: töö ja eluase. Kui soovida
muuta õnnelikumaks elupaigaks
ka teisi piirkondi peale nende,
mille elanikkond kiirenevalt kasvab,
tuleb tähelepanu pöörata just neile
teguritele.
Garri Raagmaa märgib arvamusloos, et õnneks on nüüd
juba ka aru saadud, et töökohad
on esmane tingimus, mis peab
täidetud olema. Edasi aga, leiab
ta, tuleks kutsuda tagasi suurlinna
läinud omakandi inimesed. Selleks
omakorda on vaja aga kohalikke
võrgustikke, mille abil leida lahendused esmastele olmega seotud
küsimustele – kust leida eluase,
milliseid töökohti on saadaval,
kuidas saada lapsele koht lasteaeda
või kooli. Ja pakub välja, et omavalitsused võiks seljad kokku panna
ning luua «Maale elama»-tüüpi
tugiskeemid, mis aitaks naasmise
peale mõtlevatel omakandimeestelnaistel olmeküsimustele lahendused leida ja oma elu taas sisse seada.

Kirjanik Olavi
Ruitlane hindab
kundalasi
16. juulil 2015 avaldas ajaleht Eesti
Ekspress kirjanik Olavi Ruitlane
oma arvamuse Eestimaa lugejatest ja oma uuest raamatust „Vee
peal“. Selles usutluses on ka mõned read pühendatud Kunda linna
inimestele.
„Inimesed teevad õnnelikuks ja
kurvaks. Müüsin just Kunda merepäevadel uut raamatut. Piltilus tütarlaps ütleb, et ta ei loe raamatuid. Pensionär ohkab ja näpistab kõhu kõrval
kümneka. Vanapaar uurib raamatut
ja ostab 17-aastasele lapselapsele.
Uurime nelja-aastase väikemehega
raamatus kalapilte. Vähihaige mees,
alla aasta elada jäänud, veidi kibedavõitu naeruvõru ümber suu. Ma
ei saa talle niisama anda, tahan, aga
ei saa, kedagi ei kanta elavast peast
maha. Inimesed on imelised, vaata
kust nurga alt tahad“.
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Maavanemaid võõrustas Einar Vallbaum.
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Maavanemad tahavad
endiselt kasulikud olla
Samuel Golomb
27. juuli õhtul said Kundas kokku
endised Lääne-Viru maavanemad
Marko Pomerants, Ants Leemets,
Urmas Tamm, Einar Vallbaum ja
Lembit Kaljuvee, et üheskoos arutada maakonna elu – kuidas on areng
toimunud ja kuhu suunas võiks edasi
liikuda.
„Rääkisime sellest, kuidas saaksime meie maakonnale kasulikud olla,”
ütles kokkusaamise võõrustaja Einar
Vallbaum.
Endine maavanem Urmas Tamm rääkis ajalehele Meie Kodu, et maavanem ei
saa olla endine. Kõik, kes on sellel riikli-

kul ametipostil tööd teinud tunnetavad
ka praegu vastutust maakonnas toimuva
pärast. Lääne-Viru maavanemad on
oma uutel töökohtadel seotud kodumaakonna arenguga. Maavanematest on
saanud riigikogu või valitsuse liikmed,
Targa Maja arendajad või muuseumielu
edendajad. Maavanemad olid ja jäävad
Virumaa arvamusliidriteks.
Veel märkis Urmas Tamm, et nüüd
juba traditsioonilised endiste maavanemate kokkusaamised on alati väga
avameelsed ja suunatud eelkõige avatud
suhtlemisele.
Maavanem Lembit Kaljuvee saabus
Kundasse meritsi, sõites oma kodusadamast Eismalt kohale paadiga.

KATK

Väga tähtis!
Sigade Aafrika katk on väga nakkav
ning ägedalt kulgev kodusigade
ja metssigade viirushaigus, mida
iseloomustab palavik, verejooksud,
põletikulised muutused elundites
ja suur suremus (kuni 100% loomadest). Eestis diagnoositi esimene
taudi juhtum metsseal eelmise aasta septembris. Taud on levinud ka
Eesti naaberriikides Lätis, Leedus
ja Poolas.
Seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega kodusigade farmides
ning ulatusliku levikuga metssigade
populatsioonis palume ministeeriumidel ja kohalikel omavalitsustel tõsiselt
kaaluda metsas või seafarmide läheduses kavandatavatest suvepäevadest,
maastikumängudest jms üritustest
loobumist või ürituse toimumiskoha
muutmist. Sigade aafrika katk on
väga nakkav ja inimtegevusega võime
soodustada taudi levikut. Tekkinud
kriisiaeg Eesti seakasvatuses nõuab
meie kõigi panust, et hoida ära taudi
edasine levik, mis võib põhjustada
ulatuslikku majanduslikku kahju kogu
seakasvatussektorile.
Metsas käies peaksime arvestama
järgmist:
*ära puutu leitud metssea korjust ja
väldi kontakti võimaliku nakkusohtliku
materjaliga (nt eritised);

*surnud metssea leidmisel teavita
kohalikku veterinaarkeskust või helista
Veterinaar-ja Toiduameti vihjetelefonil
605 4750;
*pärast looduses viibimist puhasta
oma riided ja jalanõud; pese riided pesumasinaga või hoia neid 100° C juures
1 tund saunas; jalanõud ja kummist
üleriideid leota kloori sisaldavas pesuvalgendis 1 tund.
Mistahes küsimustega, mis on seotud
sigade Aafrika katku piirangutega, vajalike ettevaatusabinõudega taudi leviku
takistamiseks või leitud metssigade
korjustega palun pöörduge maakondade
veterinaarkeskuste poole või helistage
juba eelpool toodud vihjetelefonil.
Sigade Aafrika katku puudutav teave
ja kontaktid on koondatud veebilehele
www.seakatk.ee.
Toimetuselt:
29. juuli 2015 seisuga kehtivad
Eestis Euroopa Komisjoni kehtestatud
järgmised tsoonid ja neile lisanduvad
taudistunud alad. Nende seas on I
tsoonis (nn puhvertsoonis) ka Kunda
linn. Veel selles tsoonis on LääneVirumaa vallad - Laekvere, Rägavere,
Sõmeru, Vinni, Viru-Nigula. Meie
maakonnas on nimetatud ka kolm
taudistunud ala: Tamsalu vald, Rakke
vald, Väike-Maarja vald.

Linnavalitsuse istung 10. juuni
2015
Toimetulekutoetuste maksmine
Sotsiaaltöö spetsialisti sõnade
kohaselt maksti maikuus toimetulekutoetust 43. inimesele, kokku
summas 6327,24 eurot. Vastavalt
sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lg
1-le ei makstud maikuus toimetulekutoetust kuuele inimesele, kuna
isikute sissetulekud ei jäänud alla
kehtestatud toimetulekupiiri.
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Sotsiaaltöö spetsialisti sõnade kohaselt maksti vajaduspõhist peretoetust neljale inimesele kokku summas
360 eurot. Toetust ei makstud ühele
inimesele, kuna perekonna keskmine
sissetulek ei jäänud alla kehtestatud
piiri.
Loa andmine avaliku ürituse
korraldamiseks
Linnasekretäri sõnade kohaselt
esitas Hansa Ilutulestikud OÜ esindaja Viljar Vare 20. mail 2015.a avaliku ürituse loa taotluse nr 9-1/9(1),
kus palus anda luba avaliku ürituse, ilutulestiku korraldamiseks
Kunda linnas, Kunda klubi juures
14.06.2015. a kell 00.00 kuni 00.10
vastavalt esitatud avaldusele ja ilutulestiku projektile.
Kunda linna eelarvest toetussummade eraldamine
Linnasekretäri sõnade kohaselt
eraldati teotussummad mitu kuud
tagasi. Selgus, et ühe stipendiumi
saaja reaalselt ise treeninguid läbi ei
vii. Seoses eeltooduga muudetakse
korraldust ja eraldatakse toetus
MTÜ-le Virumaa Sport noorte
jalgpallitreeningute tegevustoetuseks
summas 630 eurot. Spordikeskuse
juhataja tühistab stipendiumi maksmise käskkirja.
Aia tn 6 jagamine ning aadresside määramine
Linnapea sõnade kohaselt taotleb
avaldaja kruntide jagamist aadressidel
Aia tn 6 ja Aia tn 6 b, sihtotstarbeks
elamumaa. Linnavalitsus oli arvamusel, et krunt pindalaga 816 m² tuleks
aadressiks nimetada Koidu põik, kuna
sissepääs antud kinnistule on Koidu
põik tänavast. Linnavalitsus on nõus
kinnistu jagamisega, aga aadress Aia
tn 6b tuleb asendada aadressiga Koidu
põik. Täpsustada aadressandmed.
Lähta tee 1 sihtotstarbe määramine
Linnapea sõnade kohaselt on
ettepanek määrata Lähta tee 1 maaüksuse sihtotstarbeks Jäätmehoidla
maa (008;J).
Kunda Linnavalitsuse määruse
eelnõu „Kunda Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ I. lugemine
Kunda Linnavalitsuse määruse
eelnõu on koostanud Kunda Ühisgümnaasiumi direktor ja vormistanud kooli arendusjuht Tea Parts.
Eelnõu väljatöötamisse olid kaasatud
kooli õppenõukogu, õpilasesinduse
liikmed ning kooli hoolekogu. Eelnõuga on tutvunud Linnavolikogu
hariduskomisjon.
Kunda Linnavalitsuse määruse
eelnõu „Kunda linnavalitsuse
autobussi kasutamise kord“ I.
lugemine.
Linnapea sõnade kohaselt kinnitati Kunda Linnavalitsuse 29.
septembri 2014. a istungi protokolli
nr 19 punkti 10.5 alusel linna bussi
kasutamise hinnakiri. Eelpool nimetatud otsuse alusel ja revisjonikomisjoni päringute põhjal on välja
töötatud määruse eelnõu linna bussi
kasutamiseks.
Linnavalitsus oli arvamusel, et
muutma peaks määruse eelnõu

nimetust. Kuna korras peaks olema
sätestatud ka linna teise auto Toyota
Corolla kasutamine, siis määruse
nimetus peaks olema Kunda linna
ametiautode kasutamise kord. Kuna
on tegemist üldise määrusega, siis ei
peaks sätestama täpsemalt autosid,
vaid ametiautode kasutamine sätestatakse üldise korra alusel. Määruse
eelnõu § 2 lõike 1-st eemaldada
tankimine Alexela tanklas. Lisada
eelnõusse sõidukite garažeerimiskohad ja lisada sõna „buss“ asemele
„sõidukid“.
Kunda Linnavalitsuse määruse
eelnõu „Majanduskeskuse põhimäärus“ II lugemine
Linnasekretäri sõnade kohaselt on
määruse eelnõud arutatud Linnavolikogu majanduskomisjonis ja esimesel
lugemisel Linnavalitsuse istungil.
Majanduskomisjonist ettepanekuid
ei lisandunud.
Lihthanke „Kunda Ühisgümnaasiumi hoone katuse rekonstrueerimine“ korraldamine
Nõunik- teabekorraldaja sõnade
kohaselt kuulutatakse välja lihthange
e-riigihangete keskkonnas Kunda
Ühisgümnaasiumi hoone katuse
rekonstrueerimiseks.
Linnavalitsus tegi ettepaneku
lisada hanketingimustes lepingu täitmise tähtaja juurde alljärgnev lause
„Ehitustööde ja dokumentatsiooni
esitamise tähtaeg kolm nädalat peale
ehitustööde lõppu“. Lepingu täitmise
tähtaeg jääb 31.08.2015.a.
Lihthanke „Kunda Spordikeskuse basseini renoveerimistööd“
korraldamine
Nõunik- teabekorraldaja sõnade
kohaselt kuulutatakse välja lihthange
Kunda Spordikeskuse basseini renoveerimiseks vastavalt 20.05.2015.a
Linnavalitsuse istungil kinnitatud
lähteülesandele. Hanke lähteülesanne
on basseini katte vahetus.
Hanke „Kunda linna klubihoone katuse rekonstrueerimine ja
põhiprojekti koostamine“ parima
pakkumuse kinnitamine
Nõunik- teabekorraldaja sõnade
kohaselt viidi läbi lihthange e-riigihangete keskkonnas ja hankele laekus
kaks pakkumust. AS Eviko ja AM3
Baltic OÜ. Edukaks tunnistati AM
3 Baltic OÜ pakkumus kui madalaima hinnaga pakkumus. Eelpool
nimetatud firmaga sõlmitakse töövõtuleping maksumusega 59339,46
eurot koos käibemaksuga.
Kunda Linnavalitsuse määruse eelnõu „Müügipileti hinna
kehtestamine Mere- ja perepäeval
kauplemiseks“ arutelu ja kinnitamine
Linnasekretäri sõnade kohaselt
on määruse eelnõusse sisse viidud
hinnad vastavalt Kunda Linna Klubi juhataja 04.06.2015.a taotlusele
müügikohtade hindade kooskõlastamiseks.
Linnavalitsuse istung 01. juuli 2015
Vajaduspõhise peretoetuse
maksmine
Sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul
maksta vajaduspõhist peretoetust
viiele inimesele summas 405 eurot.
Toimetulekutoetuste maksmine
Sotsiaaltöö spetsialisti ettepanekul
maksta juunikuus toimetulekutoetust 42-le inimesele, kokku summas
6454.78 eurot. Vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse § 22 lõikele 1mitte
maksta toimetulekutoetust ühele
inimesele, kuna isiku sissetulekud
ei jäänud alla kehtestatud toimetulekupiiri.
Nõusolek lapse lubamiseks
ajutiselt bioloogilisse perekonda
Lastekaitse spetsialisti ettepanekul

lubada asenduskodus MTÜ „Maria ja
lapsed“ viibiv laps ajutiselt bioloogilise perekonna juurde.
Aia tn 6 jagamine ning aadresside määramine
Tehakse ettepanek jagada Aia 6
kinnistu kaheks krundiks aadressandmetega Aia tn 6 ja Koidu põik 6.
Kruntide sihtotstarve on elamumaa.
Lihthanke “Reisiterminali eelprojekti koostamine Kunda linnas
koos ehitatava objekti hinna eelkalkulatsiooniga“ pakkumuste
tagasilükkamine
Hankele „Reisiterminali eelprojekti koostamine Kunda linnas koos
ehitatava objekti hinna eelkalkulatsiooniga“ laekus kolm pakkumust:
osaühingult Esplan, osaühingult
ZOROASTER ja SWECO Projekt
AS-lt, hinnavahemikus 43 500 eurost
kuni 151 200 euroni. Pakkumuste
avamise ja hindamise komisjoni 29.
juuni 2015 pakkumuste avamise
protokolli alusel on ettepanek lükata
kõik pakkumused tagasi, kuna pakkumused väljuvad eelarve piiridest.
Linnavalitsuse liikmete hinnangul
on pakkumused liiga kallid ning on
ettepanek alustada läbirääkimisi
kahe madalama pakkumuse teinud
firmaga ja täpsustada projekteerimismahtusid.
Lihthanke “Kunda Ühisgümnaasiumi hoone katuse rekonstrueerimine“ pakkumuste tagasilükkamine
Hankele “Kunda Ühisgümnaasiumi hoone katuse rekonstrueerimine“ laekus neli pakkumust: AS-lt
EVIKO, Soojusekspert OÜ-lt, AM3
Baltic OÜ-lt ning OÜ-lt Roof Construction, hinnavahemikus 171 959
eurost kuni 256 410 euroni. Kooli
katuse rekonstrueerimise eelarve on
65 000 eurot. Pakkumuste avamise ja
hindamise komisjoni 29. juuni 2015
pakkumuste avamise protokolli alusel
on ettepanek lükata kõik pakkumised
tagasi, kuna pakkumused ei mahu
eelarvesse. Ettepanek on alustada
kahe madalama hinna pakkujaga läbirääkimisi, et teostada osaliselt tööd
vastavalt eelarvelistele vahenditele.
Katuse rekonstrueerimise eelarve
koostamisel ei teatud arvestada asjaoluga, et katus on soojustamata ja vajadus
on tuulekastide ehitamise järele.
Linnavalitsuse liikmete hinnangul tuleks alustada läbirääkimisi
kahe odavama pakkumise teinud
firmaga, et teostada kriitilisemad
tööd vastavalt eelarve võimalustele.
Kriitilisemad tööd on võimla ja hoone madalama osa katuse ning kogu
katuse parapeti korda tegemine.
Lihthanke “Kunda Spordikeskuse basseini renoveerimistööd“
pakkumuste tagasilükkamine
Hankele “Kunda Spordikeskuse basseini renoveerimistööd“
laekus üks pakkumine Traveter
Ehitustööd OÜ poolt, hinnaga 33
410 eurot. Pakkumuste avamise ja
hindamise komisjoni 29. juuni 2015
pakkumuste avamise protokolli
alusel on ettepanek lükata pakkumus tagasi, kuna pakkumus väljub
eelarve piiridest.
Linnapea asendamine
Tehakse ettepanek linnapea Jüri
Landbergi puhkusel oleku ajaks,
alates 29. juunist kuni 26. juulini,
määrata tema asendajaks rahandusosakonna juhataja ja linnavalitsuse
liige Urmas Lepik.
Hanke väljakuulutamine
Majanduskeskusel lõpeb liisingleping tarbesõiduki kasutamise osas
ning seega on vajadus korraldada lihthankemenetlus uue 5-kohalise tarbesõiduki kasutusrendile võtmiseks.
Jätkub lk 4
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Tänavakunst: mõnele meeldib, mõnele – mitte. Aga see on ikka kunst!
Foto Samuel Golomb

Foto Reti Kokk

Kõik etenduse näitlejad – profid ja harrastajad andsid endast parima.

Lavastaja Tiit Alte:
80 inimest sulas üheks pereks
Vestles Samuel Golomb

Virumaa Rahvaülikooli Selts tõi
suure menuga rahva ette suvelavastuse “Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“. Samaväärset ettevõtmist pole Lääne-Virumaal ja ka
Eestis eriti kellelgi kõrvale panna.
Lavastus „Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“ jutustab aastatel
1925-1940 Kunda mõisas tegutsenud
esimesest nn maa-tüüpi rahvaülikoolist. Kool oli omal ajal üsna unikaalne
nähtus, andes kutse- ja kodanikuõpet
noortele, kellel polnud oma majandusliku olukorra tõttu võimalik linnakooli
minna.
Lavastuse autoriks on Olavi Ruitlane ning see valmis 2014 aasta suvel.
Olemuselt on näidend ajalooline
fiktsioon, mille tegelaste prototüübid
on reaalselt eksisteerinud. Kaunis
armastuslugu jutustab rahvaülikooli
tegevusest ja ajaloost, tolle aja inimeste omavahelistest suhetest ja
sündmustest.
Põneva teatriprojekti aitasid teostada lavastaja Tiit Alte, kunstnik Riina
Vanhanen, muusikaline kujundaja
Elmar Sats ja liikumised seadis Elle
Türkel.
Etendused toimusid 5.-8.augustil
Kunda mõisas.

Linnalehe Meie Kodu küsimusele
vastab lavastaja Tiit Alte.
S.G. Kust sai lavastus alguse?
T.A. Võib ju idee tekkimise põhjuseks nimetada ühte autosõitu, millal
tulin koos Kaido Veskiga Harrastusteatrite Liidu koosolekult. Tõsisemalt
aga mainin mitut asjaolu, mis on selle
lavastuse juures väga tähtsad. Virumaa
Rahvaülikool tähistas oma juubelit.
Meil on olemas tegus Ranna-Viru
rahvateater. Virumaa Rahvaülikooli
ajalugu on uurinud Kaido Veski ja
Ülo Trumm. Ja lõpuks, meil on olemas
kirjanik Olavi Ruitlane.
S.G. Lavastuses oli kaasatud 80
inimest. Mis teeb sellise teatriprojekti
teostamise keeruliseks? Mis on aga nö
„kergendav asjaolu“?
T.A. Märgin esmalt need „kergendavad asjaolud“. Kõik 80 lavale astunud inimest, lisaks meie suurepärane
tehniline toimkond, sulasid etenduse
ettevalmistamise ajal üheks pereks.
See oli MEIE lavastus! Elukutseliste
ja harrastusnäitlejate lavaline kooslus
oli samuti väga vajalik sellise etenduse
juures. Mitmed stseenid ja episoodid
sündisid ühistööna. Suureks abiks
oli lavastaja Elmo Nüganeni viimane
lihv. Kindlasti oli vajalik pikk harjutamise aeg, alustasime juba eelmise
aasta novembris/detsembris. Kõike

nimetatut võib ju ka keeruliste murede nimistusse seada, kuid täna kui
etendus on rahvani toodud, enam ei
taha muredest rääkida.
S.G. Etenduse ettevalmistamise
ajal pöördus Virumaa Rahvaülikooli
Selts rahva poole palvega abistada
kostüümide või rekvisiitide hankimisel. Läks see asi korda?
T.A. Ja kuidas veel läks! Meid olid
valmis abistama Sinimäe Muuseum,
ETV ladu, Rakvere Teater ja paljud
eraisikud. Oleme sellise mõistva suhtumise ja abi eest väga tänulikud.
S.G. Mis saab edasi?
T.A. Täna on raske käia välja
mingid vekslid. Sellist etendust ei saa
mängida kusagil mujal. Mõisa ajalooline taust, just selle keskkonna jaoks
seatud dekoratsioonid ei võimalda
korraldada tuuri või üksikväljasõite.
Publiku huvikorral võib korraldada
mõned etendused järgmise aasta suvel,
kuid ka siin on mitmed lahendamist
vajavad küsimused. Täna on selge,
et oleme suutnud teostada ettevõtmise, mis on tähtis Kundale, Kunda
ajaloolisele piirkonnale ja kohalikele
harrastusnäitlejatele. Lavastajana minu
siiras tänu kõikidele, kes olid Mailiga
ANNO 2015 seotud!
S.G. Linnaleht tänab intervjuu eest!
Jääme ootama uusi põnevaid lavastusi!

Harrastusteatrid koolitasid
ennast Kundas

Aarne Mäe, Virumaa Teataja (lühendatud)

Eelmisel suvel Kundas tänavakunstilaagris viibinud Ivan ja
Sergei Nižni Novgorodist said Virumaaga nii headeks sõpradeks,
et tulid tänavu taas ning jätsid
endast siia maha paar fantastilist
joonistust.
Kunda energilise linnavolikoguliikme Jelena Fjodorova eestvedamisel korraldatud noorteprojekt
tõi aasta eest tsemendilinna kokku
mitukümmend noort eri riikidest.
Koos tehti tänavakunsti ning õpiti
tundma kohalikku elu.
Kokkuleppel linnavalitsuse ja majaomanikega jäeti maha mitu huvitavat tööd, mille järgi mõnigi külaline
tänaseni Kundat mäletab. Näiteks
ühe kortermaja seinal oleval taiesel
on kunagine Kunda mõisnik parun
Johann Karl Girard de Soucanton.
Kunda linna ajalugu põhjalikult
uurinud arhitektuuritudengil Ivanil
ja ajakirjanikuna töötaval Sergeil oli
plaan mullu alustatuga jätkata ning
täiendada hallivõitu linnapilti, lisades
parunile motiive, mis seotud teise
kuulsa kundalase, kosmoseuurijana
tuntud Ernst Öpikuga. Plaanitud
pannoo jäi sündimata, sest ühistu,
kelle maja seinale see töö oli mõel-

SPORT

http://virukorvpall.weebly.com

Vabaõhuetendusel mängib tähtsat osa lavastamise ja ettekandmise koht.
Foto Reti Kokk

rääkis massistseenide lavastamisest
ja kunstnik Riina Vanhanen, kes
keskendus vabaõhulavastuse lavakujundusele.
Koolitaja rollis oli ka näidendi

dud, hüppas viimasel hetkel alt.
Kuna noormehed olid juba kohal,
siis leiti alternatiiv ning ühte huvitavat tegelast võib nüüd kohata vana
lauda seinal Põdrusel ja rehvivahetusse tormav auto leidis koha Kunda
autotöökoja seinal.
„Meie jaoks on oluline, et joonistusel tekiks linnaga dialoog. See
pole niisama abstraktne grafiti, vaid
omaette kunstivorm,” rääkis Jelena
Fjodorova. Kohalikud elanikud
võtsid need tööd väga hästi vastu.
Külalised veetsid Kundas kümme
päeva ning lahkusid mõttega tulevikus korraldada grafitifestival.
Jelena Fjodorova teine projekt
kodulinnas oli programmi Erasmus
Plusi toel viia paarkümmend Kunda
noort Poola linna Kluczewskosse,
kus koos sealsete eakaaslastega tehti
tänavakunsti ning korraldati vastavad
töötoad.
„Mind paneb imestama, et lähed
kuhugi suvalisse Poola linna, kus
keegi ei tea Eestist midagi, aga seal
lubatakse lahkelt teha Eesti vappi
ja lippu kujutav grafiti oma bussipeatusesse,” ütles Jelena Fjodorova,
rõhutades, et street art on omaette
kunstivorm, mitte mingi suvaline sodimine, ja seda on nende üritustega
võimalik näidata.

Kundas korrati tänavakorvpallisarja rekordit

Jana Kuiv, Meie Kodu

Harrastusteatrite suvekool toimus
juba 6. korda, see kord võõrustas
teatrihuvilisi Kunda linn.
Eesti Harrastusteatrite Liit korraldas suvekooli koostöös Virumaa
Rahvaülikool Seltsiga. Kindlasti
polnud suvekooli koha valik juhuslik.
Just sellel suvel Virumaa Rahvaülikooli Selts tõi välja suvelavastuse
„Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu”.
Lavastus jutustab aastatel 1925-1940
Kunda mõisas tegutsenud esimesest
nn maa-tüüpi rahvaülikoolist.
Suvekool ja Rahvaülikooli Seltsi
etendused olid omavahel loogilises
seoses – seda ajaliselt ja ka temaatiliselt. Suvekooli loengud, meistriklassid ja lavastused keskendusid
vabaõhulavastuse teemal. Suvekool
toimus ajavahemikul 3.-8.august ja
etendused toimusid 5. kuni 8.august
Kunda mõisas.
Suvekoolis jagasid teadmisi Elmo
Nüganen Tallinna Linnateatrist, kes

Tänavakunstnikud
joonistasid taas Kundas

“Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu”
autor Olavi Ruitlane
Suvekooli osalejad olid majutatud
Kunda Linna Klubis. Suvekooli toetas
harrastusteatrite mentorprogramm.

Lääne-Virumaa tänavakorvpallisarja kolmas etapp tõi väikesed ja suured kossumehed
Kundasse, kus korrati hooaja
osavõturekordit - etapil mängisid kokku 22 võistkonda.
Sama palju võistkondi osales ka juuni
alguses Kadrinas peetud avaetapil,
kus jagati ühtlasi Eesti meistrivõistluste boonuspunkte.
Nagu sel suvel juba heaks tavaks
saanud, nautisid pallurid Kundaski
päikesepaistelist sooja ilma. Kohati
üsna tugevalt puhunud tuuleiilid
sundisid aga õigeid taktikalisi käike
valima.
Päeva juhatasid sisse noorimate,
kuni 12-aastaste poiste heitlused. Selle vanuseklassi rekordilised kümme
tiimi (kuus Rakverest, kolm Kundast,
üks Paidest) jagati kahte alagruppi.
Nooremate seas Kunda poisid rõõmustasid kolmanda kohaga koduseid

pöidlahoidjaid.
U14 klassis käisid seekord platsil
kolm võistkonda, siin samuti kolmas
koht - RSK sPORTKUNDA (Märt
Ailt, Alver Petuhov, Janar Sädeme).
U16 klassis korjas Kunda etapilt
maksimumpunktid kohalik RSK
sPORTKUNDA koosseisus Ivar
Palk, Tauri Tomson, Aleks Traumann. Kuivõrd rohkem selles vanuserühmas võistkondi ei olnud, said
noored mängida meeste hulgas ja
tulid seal kenasti toime. Ühtegi võitu küll napsata ei õnnestunud, kuid
üllatustulemusele seisti päris lähedal.
Kadrina Spordikeskuse ja RSK
sPORTKUNDA koostöös toimunud kolmanda etapi ladusa korraldusliku poole eest kuuluvad tänusõnad Kaido Vahesalule, Karl-Joosep
Küngasele ja Tiit Uusmannile.
Auhinnalaua eest kandsid hoolt sarja
peatoetaja Rakvere Lihakombinaat ja
AS KUMA.
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KUNREX
Kunrex OÜ on metallkonstruktsioone
tootev ettevõtte.
Otsime oma töökasse kollektiivi:
*
*
*
*
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ELEKTRIKUT-LUKKSEPPA
KOOSTAJAT-KEEVITAJAT
METALLKONSTRUKTSIOONIDE MONTÖÖRE
KONSTRUKTORIT-PROJEKTIJUHTI
Täiendav info:
tel 5227 485, rene.tammis@kunrex.ee

Jumalateenistused 2015. aastal
EELK Kunda Kolmekuninga koguduses

Pangabuss
Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda
ajada Pangabussis!

Kõik
oma rahaasjad
saate korda
Pangabussi
peatus:
ajada Pangabussis!
Kunda
III kvartalis
Pangabussi
peatus:
Grossi poe parkla
14. ja 28. augustil
4. ja
25. septembril
kell 15.30–18.00 III
Kunda
kvartalis
Grossi poe parkla
14. ja 28. augustil
kell 15.30–18.00 4. ja 25. septembril
Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti
abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida pangakaardi, makseTutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega
automaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha arvuti
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaabil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
aegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

Ärge tulge mind
päästma!

Ida päästekeskuse teade

16. juunil Kundas Mäe tänaval süttis põlema mahajäetud hoone, kust päästjad tõid
välja abistamisel vastupanu
osutanud joobes mehe.
Häirekeskus sai teate, et
Kundas Mäe tänaval põlevad
mahajäetud barakid 16. juunil kell 20.01. Kohale sõitsid
Kunda ja Rakvere päästekomandode päästjad ja Aasukalda
vabatahtliku päästekomando
päästjad. Mahajäetud hoonest

suurusega 30x12 tõid päästjad
välja ilmselgete joobetunnustega mehe, kes osutas abistamisel vastupanu. Mees oli
hoone osas, kus põlengut ei
olnud, kuid kuhu suits oli juba
levinud. Tulele pandi piir kell
20.48. Tulepesade kustutamiseks oli päästjatel tarvis avada
hoone ehituskonstruktsioone. Tulekahju kustutati kell
21.53. Tulekahju tekkepõhjus
on selgitamisel, kuid esialgsel
hinnangul on põhjuseks lahtise
tule kasutamine.

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

LINNAVALITSUS
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Linnavalitsuse istung 22.
juuli 2015
Toimetulekutoetuste
maksmine
Sotsiaaltöö spetsialisti sõnade kohaselt maksti juulikuus toimetulekutoetust 40 inimesele,
kokku summas 5823,02 eurot.
Nõusoleku andmine eestkostetavate arvelduskontodele ligipääsu peatamiseks,
uute pangakaartide vormistamiseks ning limiitide
seadmiseks
Linnasekretäri sõnade kohaselt tuleb peatada seoses kohtumäärusega laste ema juurdepääs
linna eestkostetavate laste rahadele ja teha uued pangakaardid.
Kohtu poolt määratud summad
kinnitada eestkostetavatel pisitehinguteks.
Nõusoleku andmine eestkostetava õppima asumiseks
Linnasekretäri sõnade kohaselt on korraldus vajalik seoses
sellega, et Vinni Perekodu palub
Linnavalitsuselt nõusolekut
linna eestkostetavale loa andmiseks õppima asumisel. Eestkostetav plaanib õppima asuda kas
Rakvere Ametikooli või Tartu
Kutsehariduskeskusesse.
Nõusoleku andmine eest-

kostetavate külastamiseks
asenduskodus
Linnasekretäri sõnade kohaselt on korraldust ja luba
vaja linna eestkostel olevate
laste külastamiseks emale ühekordselt korralduses sätestatud
kuupäeval Vinni Perekodus.
Projekteerimistingimuste
väljastamine elamu rekonstrueerimise ning varjualuse
ja puukuuri ehitusprojekti
koostamiseks
Ehitusnõuniku sõnade kohaselt väljastatakse projekteerimistingimused elamu rekonstrueerimise ning varjualuse ja
puukuuri ehitusprojekti koostamiseks aadressil, Lontova tee
11, Kunda linn vastavalt lisale
ja taotlusele.
Kasutusloa väljastamine
Linnasekretäri sõnade kohaselt väljastatakse kasutusluba KNC-le laoplatsi kasutamiseks aadressil Roostiku,
Kunda linn (katastritunnusega:34501:002:0081). Ehitusluba
on väljastatud 10.03.2014.a
korraldusega nr 29.
Kunda Linnavalitsuse
määruse eelnõu „Kunda
Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ II. lugemine ja
kinnitamine

Kunda Linnavalitsuse määruse eelnõu on koostanud
Kunda Ühisgümnaasiumi direktor ja vormistanud kooli
arendusjuht Tea Parts. Eelnõu
väljatöötamisse olid kaasatud
kooli õppenõukogu, õpilasesinduse liikmed ning kooli
hoolekogu. Eelnõuga on tutvunud Linnavolikogu hariduskomisjon. Määruse eelnõusse on
sisse viidud 10. juunil 2015.a
toimunud Linnavalitsuse istungil esitatud ettepanekud.
Kunda Linnavalitsuse
määruse eelnõu „Majanduskeskuse põhimäärus“
III. lugemine ja kinnitamine
Linnasekretäri sõnade kohaselt on määruse eelnõud
arutatud Linnavolikogu majanduskomisjonis ja kahel lugemisel Linnavalitsuse istungil.
Majanduskomisjonist ettepanekuid ei lisandunud. 10. juuni
2015.a Linnavalitsuse istungil
esitatud ettepanekud on lisatud
määruse eelnõusse.
Kunda Linnavalitsuse
määruse eelnõu „Kunda
linnavalitsuse ametiautode
kasutamise kord“ II. lugemine ja kinnitamine
Linnasekretäri sõnade kohaselt kinnitati Kunda Linna-

Saksofonistid
rõõmustasid
kontserdititega

Muusikakooli täiendav
vastuvõtt
Kunda Muusikakool ootab muusikahuvilisi
poisse ja tüdrukuid sisseastumiskatsetele
neljapäeval, 27. augustil kell 17.00.
Soovi korral võib katsed sooritada ka
eelnevalt kokkulepitud kuupäeval.
Sisseastumiseks esitab lapsevanem kooli
blanketil avalduse ja lapse sünnitunnistuse.
2015/2016. õppeaastal saab Kunda
Muusikakoolis õppida löökpille, akordionit,
mandoliini, viiulit, puhkpille: klarnet,
saksofon, trompet, flööt, plokkflööt; klaverit,
kitarri ja kooriklassis. Väiksemaid soovijaid
võetakse vastu ka pilliõppega eelkooli.

valitsuse 29. septembri 2014. a
istungi protokolli nr 19 punkti
10.5 alusel linna bussi kasutamise hinnakiri. Eelpool
nimetatud otsuse alusel ja
revisjonikomisjoni päringute
põhjal on välja töötatud määruse eelnõu linna ametiautode
kasutamiseks. Määruse eelnõusse on lisatud 10.06.2015.a
Linnavalitsuse istungil esitatud
ettepanekud.
Lihthanke „Kunda linnapargi hoolduskava koostamine“ parima pakkumise
kinnitamine
Seoses sellega, et SA KIK
on rahuldanud Kunda taotluse
Kunda linnapargi hoolduskava
koostamiseks summas 3100.00
(omafinantseering 413.60)
eurot, on heakorranõunik
korraldanud lihthanke hoolduskava koostaja leidmiseks.
Hoolduskava on vajalik, selle
alusel on võimalik edaspidi
taotleda KIK- ist raha hooldustöödeks. Parim pakkuja
oli R&U Maastikubüroo OÜ.
Sama firma on koostanud ka
eelnevad pargiprojektid. On
vaja kohest otsust, sest teostajaga on vaja sõlmida leping, mis
on omakorda aluseks KIK- iga
lepingu sõlmimisel.

Meie Kodu

10.-16. augustini toimus
Kundas üleriigiline saksofonistide XIV suvekool.
Noored muusikud andsid
kontserte 15. augustil Rakvere
rahvaaias ja Karepa rahvamajas.
Finaalkontsert leidis aset
16. augustil Kunda linna klu-

bis. Kontserdid olid kuulajatele tasuta.
Koos noorte saksofonimängijatega esinesid kontsertidel prof Olavi Kasemaa,
õpetajad Edvin Lips ja Lirike
Langeler ning Kevin Ambus.
Suvekooli korraldamist
toetasid Kunda linn ja Eesti
kultuurkapital.

Õnnitleme!
Võistlusel Reval-Sport CUP 2015 lamades

Vastuvõtukatsetel laulab õpilaskandidaat
ühe ettevalmistatud laulu vabal valikul ja
sooritab lihtsa musikaalsuse ja
rütmitunde katse.

surumises korduste peale saavutas Kunda
vägilane Kaido Vahesalu kehakaalus 100+ I
koha. Kehakaalus -80kg paremaks tuli meie
teine vägilane Andrei Koplik. Võistlus toimuus

Täiendav info muusikakooli kodulehel:
muusikakakool.kunda.ee.

24. juulil 2015 SK Reval-Sport suures saalis.
Tugevat tiivasirutust ka järgnevaks!

Perearst Kundas
Info dr Arsen Maisurjani patsientidele Kunda linnas
Perearstikabineti asukoht: Ehitajate 8, Kunda linn
Telefon: 322 1003
Koduleht: http://tervisekeskus.livejournal.com/
Vastuvõtuajad:
Perearst
Arsen
Maisurjan
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede

14 - 18
14 - 18

Teade portaalilt http://www.terviseamet.ee

Teine nimistu
juures
töötav arst
Niina Salla
9 - 13
9 - 13
9 - 13

Pereõe
Karina Savuljak
iseseisev vastuvõtt
13
11.30
13
11.30
13

-

16
14.00
16
14.00
16

Perearsti praksis
avatud
8.30 - 16.30
10.30 - 18.30
8.30 - 16.30
10.30 - 18.30
8.30 - 16.30

