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Armsad
läänevirulased!
Esimene advendiküünal on süüdatud ja nii maakonnakeskusest
kui iga valla- linna südamest on
jõulutuli liikunud paljude meie
inimeste kodudesse, aknalaudadele ja südametesse.
Jõuluaeg on eriline aeg. Olenemata sellest, kas tegemist on
religioossete või mitteusklike inimestega, kas jõuame kirikusse korra
aastas - jõululaupäeval või iganädalaselt, on just jõulukuu ajaks,
mil saame kasvõi hetkeks mõelda
selle peale, mis elus kõige olulisem.
Need on meie armsamad – lapsed,
vanemad, kaasad - ligimesed.
Käesoleval jõulukuul on mul
maavanemana ja riigi esindajana
maakonnas väga hea meel tervitada
kõiki meie valdade ja linnade elanikke, läänevirukaid ning soovida
jõulurõõmu kõikidesse kodudesse.
Laekverest Võsuni ja Tapalt Kundani.
Riik ei ole midagi eraldiseisvat,
meie inimesed ongi Eesti riik. Meie
olemegi need, kelle käes on võime
mõtestada olemasolevat, teha pilguheit möödunud aastasse ja tuletada
meelde need tõelised väärtused,
mis meid kannaksid: siirus, soojus,
tehatahtmine ja positiivsus.
Mida enam laseme endal olla õnnelikud, väärtustades materiaalsele
vastandudes inimesi enda ümber,
seda enam võidab sellest meie lähedaste ring, kogukond ja seejärel
juba kogu ühiskond.
Soovin jõulurõõmu kogu maakonnale. Mõtestatud aastalõppu ja
rõõmu südametesse.
Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Kultuuriaasta
oli imeline ja
meeldejääv palju rõõme,
palju hääd.
Täname toetajaid,
kaasamõtlejaid,
abilisi,
isetegevuslasi,
rõõmu toojaid ja
ilu loojaid!
Soovime ilusaid
hetki ja
hääd jõuluaega!
Kunda linna klubi

Rahulikku
jõuluaega,
meeleolukat
aastavahetust
ning teostuvate
plaanidega
uut aastat!
Kunda Linnavolikogu
Kunda Linnavalitsus

Advendiaeg on kena sissejuhatus Jõulupäevadesse .... kaugel pole ka aastavahetus. Ja päkapikud on
meil omastkäest võtta.
Foto Reti Kokk

Advendisammud Kundas
Maiu Küngas

Kunda linnas on armas traditsioon - koguneda advendiaja
algust tähistama üheskoos
keskväljakule.
30. novembri õhtu oli küll
pakaseline, aga sellele vaatamata
tulid paljud inimesed kaema tantsulaste, kooliteatri näitlejate ja
muusikakooli kooriklassi lauljate

esinemisi. Kuulati EELK Kunda
Kolmekuninga koguduse diakoni
Ahti Bachblumi ja Karmeli koguduse juhi Janek Puusepa kõnelusi
ning volikogu esimehe Kaido
Veski tervitust. Sel õhtul süttisid
tuled linna jõulukuuskedel.
Jah, just mitmuses - kuuskedel.
Esmakordselt kannab jõulutulekesi ka meie linna keskväljakul
president Arnold Rüütli poolt

istutatud kuuseke, mis sirgunud
juba mitme meetri kõrguseks.
Karmeli koguduse poolt pakuti
kuuma glögi ja maitsvaid piparkooke.
Sellest imelisest õhtust said
osalised kaasa sooja tunde südamesse ja rõõmusäde silmadesse.
Jõuluootuse samme on kuulda
Kunda tänavatel.

Ühisnädal avas
kogukondlikud teemad
Kaido Veski, volikogu esimees

Ajavahemikul 24.-30. novembrini, kodanikupäeva lähistel,
toimus juba teist korda üleEestiline kodanikualgatust
ja –ühiskonda tutvustav nädal.
Selle raames leidis aset suur
hulk kogukondlikke üritusi
ka Kundas.
Nädal algas Kunda linna aukodanikest kõneleva näituse
avamisega ühisgümnaasiumis.
Sündmusele oli kogunenud suur
hulk kooliõpilasi, linnajuhid ning
aukodanik Salme Karu, kes ürituse käigus andis käejälje tsemendimuuseumi käejälgede kogusse.
Väljapanek ise koosneb seitsmest
stendist, millel aukodanike foto
ühes lühikese tutvustusega. Plaanide kohaselt liigub näitus edasi
ka teistesse linna allasutustesse.
Samal päeval taaskäivitasime
ka tsemendimuuseumi tornis
asetseva, aastal 1932 ehitatud kella. Kella renoveeris OÜ Kellavõti
kellassepp Fred Urb, kelle jaoks
too ajanäitaja on ka emotsionaalse tähendusega. Nimelt oli Fredi
vanaisa see, kelle ülesandeks oli
omal ajal puuhoovis ametis olles
kella töös hoidmine ja üles keeramine. Sündmusest muuseumis
võttis osa 25 linnakodanikku ja
külalist ning seda kajastasid ka
Virumaa Teataja ja TV3. Lisaks
kõnedele oli kõigil osalenutel

võimalik nautida meie eakate
päevakeskuses valminud suppi,
kohvik Saarepiiga pagarite maitsvat kringlit ning teha ringkäik
muuseumi väljapanekute juures.
Teisipäeval, 25. novembril
pidasid Saarepiiga kohvikus esimese jõukatsumise maha ka
kohalikud mälumängijad. Toimus
piirkondliku mälumänguturniiri
6. hooaja esimene osavõistlus,
mille tegi eriliseks see, et kõik küsimused olid koostatud kohalikku
elu ja ajalugu silmas pidades. Nii
oli tehnika ja teaduse kategooria
sel korral asendatud kohaliku
tsemenditootmisega. Mängu
võitis ühisgümnaasiumi õpetajate võistkond, kellele järgnesid
naabrid Viru-Nigulast ja kohalik
võistkond nimega U-duur. Järgmine kokkusaamine toimub 6.
jaanuaril.
Kolmapäev tõi elevuse ühisgümnaasiumi perre, kuna välja
oli kuulutatud lühinäidendite
konkurss „Meie ja kodulugu“.
Kohe peab mainima, et väljend
„konkurss“ sai algusest peale
eksitav, sest ükski etendus teisega
konkureerima ei pidanud – selleks puudus igasugune vajadus,
kuna nähtu oli algusest lõpuni
ääretult lõbus ja huvitav. Kokku
lavastus 4.-8. klasside õpilaste
poolt tervelt 8 lühivormi, mis
kõik kõnelesid mõnest piirkonna
jaoks olulisest inimesest, paigast

või ajaloosündmusest. Üritusele
lisas vürtsi ka Eesti Rahvusringhäälingu võttegrupp, kes
filmis enamuse sündmusest üles
ning mille tulemust on võimalik
juba 26. detsembri hommikul
ETV-st vaadata. Sama päeva
hommikupoolikul pidas koolis
kodanikupäevale pühendatud
loengu ka kindralleitnant Johannes Kert, kes tegi ülevaate
ajateenistuse korraldusest ning
selgitas õpilastele eesmärkide
seadmise vajadusi.
Sarnase ülesande noorematega said ka 9.-12. klassi õpilased,
kes reedel, 27. novembril, kooli
sünnipäevale pühendatud aktusest, tõelise miniseminari olid
korraldanud. Nemad ei lavastanud küll etendusi, kuid tegid
piirkonna jaoks olulistel teemadel
ettekanded.
Kokkuvõtvalt võib ilmselt
nentida, et ühisnädala abil said nii
mõnedki kogukondlikud teemad
meie õpilaste ja linnakodanike
jaoks tuttavamaks. Me saime
lustida ja õppida samaaegselt, mis
töötab alati hästi. Ürituste korraldajaks oli Virumaa Rahvaülikooli
Selts ühes Kunda linnaga. Seltsi
tegemiste ja sündmuste fotomaterjaliga saab tutvuda aadressil
www.selts.ee.
Suur aitäh kõigile, kes võtsid
vaevaks kaasa lüüa ning ka hea
sõnaga toeks olid.

Põdra Pubi tänab
annetajaid!
Renee Räni, omanik

29. novembril korraldas Põdra
Pubi lastele suunatud heategevusliku ürituse - koguti raha,
riideid, mänguasju, koolitarbeid
ja ka raha, et aidata Kunda linna
puudega ja vaeste perede lapsi.
Annetatud asju ja riideid kogunes
päeva lõpuks päris suur hulk, tunti
huvi kas võib hiljem veel lisaks tuua.
Üks eesmärke oli koguda rahalist
toetust Kunda linna sügava puudega lapsele aspiraatori soetamiseks.
Aspiraatori ostuks vajalikust rahast
on üle poole juba koos, olen kindel,
et jõuludeks on lapsel talle vajalik
aparaat olemas.
Tänan kõiki annetajaid, esinejaid
ja abilisi, kes aitasid heategevuspäeva korraldada!!!

Soovime kaunist jõuluaega
ja rõõmsat aastavahetust
kõigile Kunda linna
elanikele.
Täname oma
koostööpartnereid ja
sponsoreid!
Kellukese
lasteaia pere

Lugupetud lugejad ja
autorid!
Ajalehe MEIE KODU
toimetus tänab kena
koostöö eest 2014. aastal!
Soovime rahulikku
jõuluaega ja
head uut 2015. aastat!
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Nõuded ehitamisele
Tiit Jõgi,
linnavalitsuse järelevalveametnik

Artiklit ajendas kirjutama
asjaolu, et viimasel ajal on
Kunda linnas järelevalve
käigus avastatud mitmeid
ehitisi, mille ehitamisel on
rikutud seaduse sätteid.
Menetluste käigus on selgunud, et paljud inimesed ei
tea õigusaktide nõudeid ning
arvatakse, et kui olen omanik,
siis minule kuuluval kinnistul
ei pea ehitamiseks olema kohaliku omavalitsuse luba. Nii
see siiski pole. Oma tegevustes
tuleb juhinduda ehitusseaduse
ja Kunda linna ehitusmääruse
sätetest, mille leiate Riigi Teatajast: https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014013 ja
https://www.riigiteataja.ee/
akt/412072013025
Tooksin välja olulise,
mida tuleks teada ehitamise alustamisel.
Ehitusseadus sätestab, et
ehitamine on ehitise püstitamine, ehitise laiendamine, ehitise rekonstrueerimine, ehitise
tehnosüsteemi või selle osa
muutmine või tehnosüsteemi
terviklik asendamine ning
ehitise lammutamine.
Ehitise laiendamine on
olemasolevale ehitisele juurde- (külge-), peale- või allaehitamine.
Ehitise rekonstrueerimine
on ehitise piirdekonstruktsioonide muutmine ning kande- ja
jäigastavate konstruktsioonide
muutmine ja asendamine.
Ehitise tehnosüsteem ehitusseaduse tähenduses on ehitise piires ehitise toimimiseks
ja ohutuse tagamiseks vajalike
seadmete või kommunikatsioonide kogum koos nende
toimimiseks vajalike konstruktsioonielementidega.
Tuleb teada, et enne ehitamise alustamist on vajalik
kohalikust omavalitsusest
taotleda ehitusluba, kirjalik
nõusolek või koostada teatis
väikeehitise ehitamise kohta.
Ehitusseadus sätestab, et
ehitada tuleb vastavalt ehitusprojektile, välja arvatud
väikeehitise korral.
Väikeehitis on kuni 60
m2 ehitisealuse pinnaga ühel
kinnistul asuv ehitis, mille
projekteeritud kõrgus maapinnast on kuni viis meetrit
ja millel ei ole avalikkusele
suunatud funktsioone. Väikeehitise püstitamiseks üldiselt
ehitusprojekti ei nõuta, kuid
on seadusest tulenevaid erisusi.
Kohalikust omavalitsusest
tuleb kirjalik nõusolek taotleda alljärgnevatel juhtudel:
1) ehitatakse väikeehitist,
mille ehitisealune pind on 20–
60 m2 (s.h laiendamine, rekonstrueerimine, lammutamine);
2) muudetakse ehitise tehnosüsteemi või asendatakse kogu
tehnosüsteem samaväärsega;
3) püstitatakse detailplaneeringu koostamise kohustusega
aladel maa-ala piiramiseks piirdeaedasid, mille ehitamiseks
on vajalikud kaevetööd;
4) asendatakse detailplaneeringu kohustusega miljööväärtuslikel hoonestusaladel
üksikelamu, suvila, aiamaja,
taluhoone, väikeehitise või
kahe ja mitme korteriga elamus

ühe korteri, trepikoja või keldri
piires välimisi avatäiteid;
5) asendatakse kahe ja mitme korteriga elamus korteri,
trepikoja või keldri piires välimisi avatäiteid, kui vahetamisel jääb avatäidete asukoht
konstruktsioonis samaks ning
ei halvene ehitise tuleohutusomadused, kuid muutub
ehitise välisilme.
Kohalikust omavalitsusest
tuleb ehitusluba taotleda alljärgnevatel juhtudel:
1) püstitatakse maaüksusele või veekogusse ehitis ja
ehitise teenindamiseks vajalikke rajatisi;
2) laiendatakse ehitist või
selle osa;
3) rekonstrueeritakse ehitist või selle osa;
4) lammutatakse ehitist või
selle osa.
Kõige rohkem arusaamatusi ehitamisel on tekitanud
hoone rekonstrueerimine. Arvatakse, et katuse vahetamine
või seinte soojustamine on remonttööd ning ehitusluba pole
vajalik, kuid selline arvamus
on ekslik. Ehitusseadusest lähtuvalt on katus ning sein hoone
piirdekonstruktsioon ning
piirdekonstruktsiooni muutmiseks on vajalik ehitusluba.
Kui asendame piirdekonstruktsiooni samaväärse vastu,
siis ei ole ehitusluba nõutavnäiteks eterniitkatuse vahetame eterniitkatuse vastu või
hoone välisfassaadi vahetame
analoogse fassaadi vastu. Ehitusluba on vajalik ka juhul kui
katusekatte asendamise käigus
tõstetakse katust, laiendatakse
vintskappe vms. Ka sellisel
juhul on tegemist piirdekonstruktsioonide muutmisega ja
kande‑ või jäigastavate konstruktsioonide muutmisega, mis
eeldab ehitusloa olemasolu.
Ehitusloa väljastamise aluseks on ehitusprojekti olemasolu. Projekt peab olema
koostatud pädeva projekteerija
poolt. Ehitise püstitamiseks
ja laiendamiseks koostatava
ehitusprojekti aluseks on detailplaneeringu koostamise
kohustuse korral kehtestatud
detailplaneering või detailplaneeringu koostamise kohustuse
puudumise korral projekteerimistingimused, mille kohta esitatakse avaldus linnavalitsusele.
Ehitise omanik on kohustatud esitama ehitusloa väljastajale vähemalt kolm tööpäeva
enne ehitise, välja arvatud väikeehitise, ehitamise alustamist
teatise ehitamise alustamise
kohta. Blanketi leiate ehitusregistrist aadressil: https://www.
mkm.ee/et/ehitisregister
Kaevamislubadest
Tooksin välja ka selle, et kui
ehitamisega kaasneb kaevetöö
ehitusseaduse mõistes, siis tuleb kohalikust omavalitsusest
taotleda ka kaeveluba, kuid
eelnevalt peab olema vormistatud ehitusluba või kirjalik
nõusolek. Kaevetöid reguleerib Kunda linna kaevetööde
ja tänavate sulgemise eeskiri,
mille leiate Riigi Teatajast
aadressil: https://www.riigiteataja.ee/akt/411072012008
Ehitise valmimisel ärgem
unustagem kohalikust omavalitsusest taotleda kasutus-

luba- ehitusseadus sätestab,
et ehitise kasutamiseks peab
olema kasutusluba, välja arvatud riigisaladusega või salastatud välisteabega seotud
ehitise, riigikaitselise ehitise
ja elamiseks mittekasutatava
väikeehitise kasutamiseks.
Ehitusloa, kasutusloa või
kirjaliku nõusoleku taotlejal
tuleb tasuda riigilõiv.
Ehitusloa, kirjaliku nõusoleku, kasutusloa taotluse jm
blanketid leiate ehitusregistrist
aadressil: https://www.mkm.
ee/et/ehitisregister
Alla 20 m2 ehitisealuse pinnaga väikeehitise püstitamise
kavatsusest tuleb teavitada kohalikku omavalitsust. Teavitamiseks tuleb kümme tööpäeva
enne väikeehitise püstitamise
alustamist esitada vormi kohane taotlus ehitise püstitamiseks
ja ehitise asukoha kirjeldus
krundil. Ehitise omanik esitab
ehitise teatise viie tööpäeva
jooksul väikeehitise püstitamise päevast arvates.
Taotluse blanketi leiame
ehitusregistri kodulehelt: https://www.ehr.ee/app/teated?4 ja ehitise teatise blanketi
https://www.mkm.ee/et/
ehitisregister .
Kunda linna ehitusmäärus
toob välja planeeringutega määratavad miljööväärtuslikud alad,
milleks on I tsemenditehase
varemed, Jõe, Jaama, Tammiku
ja Mere tänavad ning Kunda
park koos 1888. a valminud
direktori elamuga, Koidu tänava ajalooline hoonetegrupp:
3 moonakatemaja ja nende
vastas olev kivimaja. Nimetatud
piirkonnas tuleb ehitustegevus
kooskõlastada linnavalitsusega- näiteks fassaadi värvimisel
tuleb linnavalitsusele esitada
avaldus kooskõlastamiseks,
taotleda kirjalik nõusolek avatäidete asendamiseks (jm seadusest tulenevatel juhtudel).
Suuremate tööde puhul tuleb
taotleda ehitusluba.
Kunda linna ehitusmäärus
sätestab, et fassaadimuudatustega ei tohi rikkuda ehitise
arhitektuurset terviklikkust.
Ehitise fassaadi algset värvitooni võib muuta linnavalitsuse loal kinnitatud värvipassi,
kujundusprojekti või kirjaliku
nõusoleku vormis.
Ehitusseaduse nõuete eiramisel võib järelevalvet teostav
isik koostada rikkujale ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks.
Kohustuse täitmisele sundimiseks määratakse sunniraha ning
sunniraha ülemmäär füüsilisele
isikule on 6400 eurot ja juriidilisele isikule 64 000 eurot.
Haldusmenetluse kaalutlusotsus ehitusloata püstitatud ehitise lammutamiseks
tehakse juhul, kui ehitisele
esitatavad nõuded ei ole täidetud ning nõudeid ei ole ka
võimalik täita.
Ehitusloata, kirjaliku nõusolekuta ehitamise eest võib
karistada füüsilist isikut rahatrahviga kuni 1200 eurot ning
juriidilist isikut rahatrahviga
kuni 32000 eurot.
Kindlasti pole linnavalitsuse eesmärk isikute karistamine, vaid soov tõsta inimeste
teadlikkust kehtestatud nõuetest kinnipidamisel.

Helen Jagant:
Koostegemine arendab noori
Küsis Nadežda Widder

Lääne-Vir umaa aasta
noorsootöötaja 2014 tiitli
pälvinud Helen Jagant
arvab, et ka pannkookide
küpsetamine aitab kaasa
noore inimese kujunemisele.
Mis rõõmud ja mis mured on noorsootöötajal?
Usun, et kõigil noortega töötavatel inimestel on
mured ja rõõmud sarnased.
Töö noortega on tõsine väljakutse, milles pead suutma
olla suunaja, toetaja, juhendaja, julgustaja ja usaldusisik. Rõõmustada saan koos
noortega kordaminekute üle,
koos nendega ise kasvada ja
areneda, jagada ühiselt väärtuslikke kogemusi ning raskustele saab alati vastu seista
loominguliselt lähenedes.

Millele peaksid pöörama tähelepanu noorte
vanemad?
Kõr valtvaatajale võib
jääda noorsootöötajast teinekord mulje kui inimesest,
kes lihtsalt mängib lastega,
küpsetab pannkooke ja teeb
noortemaja ukse tulijaile lahti. Tegelikult aitab ka pannkookide küpsetamine kaasa
noore inimese kujunemisele.
Koostegemine arendab suhtlemisoskust ja meeskonnatunnet, õpetab süüa tegema,
ka oma eelarvet planeerima,
enda järel koristama ja kaaslastega arvestama.
Kogemused, mis saadakse
kokates või siis näiteks väikeseid helkureid meisterdades,
julgustavad noori osalema
erinevatel sündmustel, olema
ettevõtlikumad ja enesekindlamad. Kindel on see, et

Helen Jagant
Foto eraarhiivist

kõik nad on valmis võtma
vastutust ning tunnevad
head meelt kaasatuna meie
väikesesse kogukonda. Tahan tänada kõiki vanemaid
mõistva suhtumise ja toetuse
eest.

Jõud tunnustas aasta tegijat
Meie Kodu

Eesti maakondade spordiliite ühendava Eestimaa spordiliidu Jõud
koosolekul valiti aasta
tegijaid. Kohaliku spordielu edendaja tiitli pälvis
Kunda ühisgümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja
ja korvpallitreener Jaak
Jalakas.
Auhind anti üle 6. detsembril Karksi-Nuias toimuval Eesti maakondade spordiliite ühendava Eestimaa
spordiliidu Jõud pidulikul
aastalõpuüritusel. EMSL
Jõud autasustas Jaak Jalakat
auhinna ja tunnuskirjaga.
Erge Loorits, Kunda
Spordikeskuse juhataja: Õnnitlused Kunda Spordikeskuse poolt! Nimetus antakse tunnustusena inimesele,
kes on tuntud vabariiklikul
või maakondlikul tasandil,
osalenud aktiivselt maakonna spordielu edendamisel,
omab suurt mõju piirkonna
spordi arengule ja kohaliku koostöö arendamisele,
omab projektide elluviimise
ja spordi valdkonnas tegutsemise võimekust ning
vajalikku oskusteavet.
Jaak Jalakas: Mis mul
enda kohta öelda? Ainult
sidesõnad! Elu läheb kiirelt

mööda.
Arvan, et aasta on olnud nagu paljud eelmisedki.
Omapärasemaks tegi olukorra ilmselt see, et aprillis
oli mul viimast korda viis ees.
Kõrgelt hinnati ilmselt
5. aprillil Kunda linna klubis korraldatud konverentsi
“Sport isiksuse kujundajana”, kus esinesid sõbrad
erinevatelt elualadelt. Seal
tunnustati sPORTKUNDA tosinat hooaega Euroopa Noorte Korvpalliliigas
(EYBL). Liiga president
Guntis Shenhofs andis kätte
liiga kõrgeima tunnustuse EYBL-i ordeni, mis kandis
järjekorranumbrit 8 ja on
seni ainus Eestis.
Lisaks Kunda poistele on aastate jooksul meie
võistkondades mänginud
noormehi Simunast, VäikeMaarjast, Haljalast, Aserist,
Kuusalust, Jõgevalt jm, mis
on olnud neile heaks kooliks
ja sidunud erinevate kogukondade esindajaid.
Esinenud olen viimastel
aastatel nii lektorina paljudel
kursustel (Tallinna Ülikoolis
ja Petrozavodskis Venemaa
rahvusvahelisel kehalise kasvatuse ja liikumise õpetajate
kongressil) kui ka laagrite
ja kokkutulekute korraldaja
ning Jõuluvanana.

Jaak Jalakas on Jõudi parim.
Foto eraarhiivist

Paljude aastate jooksul
on Kundas peetud Eesti
Koolispordi Liidu võistlusi jalg- ja korvpallis, Eesti
Korvpalliliidu ja EYBL-i
etappe. Selleks tuli koostada
erinevaid projekte ning sellega klubi elus hoida.
Lisaks korvpallile olen
viimastel aastatel tegelenud
lõdvestus- ja venitusharjutuste treenerina ja massöörina.
Sel aastal jõudsin eneselegi ootamatult eakate medalini Eesti avaveeujumise etapil
Verevi järvel.
Saigi kiidulaul valmis!
Tegelikult on see tegevus ju
viimasel paaril aastal linnapoolse stipendiumiga toetatud!

Kunda Spordikeskuse
sünnipäev
Reedel 19. detsembril 2014
• Spordikeskus avatud
7.00- 22.00.
• Leilisaunad alates kella
10.00.
• Sünnipäeva loterii. Iga
19. detsembril ostetud pilet osaleb loosimisel. Tasuta pääsmed loositakse
20.12.2014 kell 12.00 Spordikeskuses.
Auhinnafond: 3 tasuta
ühekorra treeningpiletit, 3
tasuta ühekorra ujula pääset,

3 tasuta ühekorra jõusaali/
saali pääset.
• 25 ja 50 m Kunda rekordiujumine alates kella
7.00 kuni 21.40. Vanuseklassi
rekordi uuendamise eest 10x
ujumist tasuta.
• Mängumaa joonistusvõistlus „Minu liikumisaasta“.
• Ostes 10-x pileti - kliendikaart tasuta.
• Iga 18. külastaja saab
sporditeenuse tasuta.

• Kingituse idee - võimalik osta spordikeskuse
kinkekaarte.
• Organiseeritud tegevused:
- kell 15.00 ujumisvõistlus
(M. Karamkova)
- kell 15.00 - 18.00 võimlas täpsusvisked ja muud
huvitavat (K. Vahesalu)
- kell 17.00 lauatennise
mäng (P. Laidinen)
• Info telefonil 325 5994.
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Linnarahvas nautis
jõulukohvikut
Kaire Reimus,
Kunda Ühisgümnaasiumi huvijuht

Purjed aitasid Kunda lastel otsida turvalist tulevikku.

Foto eraarhiivist

Kunda lapsed tõmbasid
projektile joone alla
Kady Tiinas, noorsoopolitseinik

Rakvere politseijaoskond korraldas juba teist aastat projekti
„Üheskoos turvalise tuleviku nimel“, kus seekord valiti sihtgrupiks Kunda Ühisgümnaasiumi
õpilased vanuses 8-13 eluaastat.
Projekti eesmärgiks oli sisustada
Kunda linnas elavate laste vaba
aega ning seeläbi ennetada alaealiste
poolt korrarikkumiste toimepanemist. Projektis osales 14 poissi,
kellele peeti erinevaid loenguid
seadusandlusest, liiklusohutusest,
sõltuvusainetest, mereohutusest ja
koolivägivallast.

Ühistegevustena külastati Kunda piirivalve kordonit, Rutja Arma
ratsatalu, Kunda Lontova seiklusparki. Suvel toimus projekti raames
kolmepäevane purjelaager Peipsi
järve ääres. Projekt lõppes novembri
viimasel nädalal ekskursiooniga
Rakvere politseijaoskonnas, kus
lastele näidati politseimaja, tutvustati lasketiirus politseirelvastust ning
teenistuskoer Dercot ja tema juhti
Siiri Keremet.
Peale ringkäiku said lapsed üheskoos veel maha istuda, et maitsta
kringlit ja limonaadi ning vaadata
tagasi koosveedetud ajale. Seinal
jooksid kogu projekti vältel tehtud

pildid. Üle 400 tehtud jäädvustuse
tekitasid lastes äratundmisrõõmu
ning positiivseid emotsioone.
Lapsed sai mälestuseks projekti
nime ja ühispildiga kruusi, pastapliiatsi, helkuri, politseikomme ning
DVD-plaadi koos fotodega. Laste
rõõmukilkeid jätkus kuni kohtumise
lõpuni.
Politsei tänab kõiki koostööpartnereid, sealhulgas kaitseliitu,
Kunda piirivalvureid, linnavalitsust
ja Kunda Ühisgümnaasiumi, kes
projekti toetasid. Samuti tublisid lapsevanemaid, kes oma lastel projektis
osaleda võimaldasid.

Läbi raskuste tähtede poole
Nadežda Widder

Iga tõsise asja algus on raske.
See on justkui katsetus: kui saad
raskustega hakkama – saad tugevamaks ja kogenumaks, kui
kardad raskusi – hukkud. Raskustest saab üle vaid suure tahte
olemasolul. Just suur tahe pani
liikuma esimese Kunda slaavi
ühingu „Istoki“.
Ühingu juht Tatjana Kotšetkova
tutvustas ühingu „raudvara“: Galina
Pinkovskajat, Tamara Ivanovat ja
Galina Gorohhovat.
Majas, kus ühing tegutseb, on
üks ruum, kus on välja pandud
käsitööesemed ja erineva tehnika kasutamisel valminud pildid ja maalid.
Nahast, savist ja klaasist esemed, dekupaažitud küünlad, nukud... Naiste
sõnul, see on vaid tilluke osa tehtud
töödest. „Jäid kõige lihtsamad tööd,
parimad on laiali kingitud“, täheldas
Galina Pinkovskaja.
Ühing tegutseb remonditud
hubases majas, korraldab erinevaid
ringe nii suurtele kui väikestele.
„Zarjanka koor ja teatriring on meie
„tuumik“. Stsenaariume kirjutame
koostöös Tamaraga, tema on meie
muusikaline toimetaja ja kõiges
minu abiline“, ütles Tatjana.
Peale seda tegutsevad ühingus ka
kunstiring, laste klubi „Solnõško“,
kaks tantsukollektiivi – rahvatants
ja kaasaegne idamaa tants, naiste
klubi, nukuteater oma tehtud nukkudega jne.
Naised meenutavad naeratusega,
millistes tingimustes nad pidid töötama algusaastail. „Mis mööbel meil

Jõulueelne kohvik on saamas
Kunda Ühisgümnaasiumis
mõnusaks traditsiooniks. Sel
aastal toimus see 2. detsembril
kooli aulas ning linnarahva
huvi oli ootamatult suur.
Nagu kohvikus ikka, sai hubases õhkkonnas süüa, juua, sõpradega juttu ajada ja taustaks väikeseid esinemisi jälgida. Avatud oli
ka fotonurk, kus huvilised said
teha mõnusaid sõbra- ja perepilte.
Sel aastal olid oma tooteid
tutvustamas ja müümas ka kooli
mini- ja õpilasfirmad, kes pakkusid väga erinevat kaupa. Müüdi
küpsetisi, jooke ning mitmesu-

Nele Karolin Lindlo
Tulevikutalendi finaalis
Siiri Hiiesalu

Kunda Ühisgümnaasiumi 8.b
klassi õpilane Nele Karolin
Lindlo osales Tulevikutalent
2014 stipendiumikonkursil
ning pääses finaali.
Tulevikutalendi stipendiumikonkurss on mõeldud kõikidele
Eesti 5.- 12. klasside kooliõpilastele, kes said kandideerida viies
erinevas kategoorias: teadus;
sport ja tervis; muusika, kunst ja
kultuur; humanitaarteadused ning
ühiskondlikud tegevused. Nele

Foto Nadežda Widder

oli! Kogusime igalt poolt. Diivaneid
remontisime“, naeris Tatjana.
Esimese oma ruumi sai ühing
lasteaias, mis oli tegelikult ladu igasugust kraami täis.
Siis lubati neil kasutada pool
praegusest majast. „Polnud aknaid
ega uksi. See oli endine kinosaal, selline pime ruum. Mäletan, koori juht
Lena Vainlo tõi kaasa prožektorid,
et saaksime proove teha“, meenutas
ühingu juhataja.
Algusaastail toetas ühingut oluliselt Anne Tasuja, siis ka järgmine
linnapea Allar Aron. „Anne oli suure
algustähega inimene“, täheldas Tatjana nukralt.
„Ühingu tegutsemisaja jooksul
on jumal saatnud meile inimesi, kes
igati meid toetasid ja abistasid“,-

lisas Tamara.
Kui Mare Sikkut PRIA-st nägi,
millistes tingimustes ühingu liikmed
peavad proove tegema ja ringe korraldama, aitas ta projekte koostada. „See
maja on remonditud puhtalt PRIA
vahenditest. Ligi 3 mln krooni kulus
meil vaid alumise korruse remondiks“,
jagas meenutusi ühingu juht.
Öeldakse, et universum aitab ka
neid, kes tahavad midagi väga-väga.
Ühingu juht Tatjana tahtis ja tahab
ka praegu, et „Istoki“ ei hääbuks, et
ühing tooks inimestele rõõmu. See
toob kokku inimesed, kes aitavad
raskustest üle olla
Slaavi ühing „Istoki“ kutsub
kõiki jõuluõhtule „Tere õhtust
daamid ja härrad!“, mis toimub
20. detsembril Kunda klubis.

Karolin Lindlo kandideeris humanitaarteaduste kategoorias. Selleks pidi
Nele täitma kõik kandideerimiseks
vajalikud nõuded ja esitama teatud
dokumendid.
Pidulikule galaõhtule, mis toimus
7. novembril Tallinna Õpetajate
Majas, kutsuti 25 silmapaistnud
kandidaati üle Eesti. Žürii andis välja
iga kategooria parimale 600-eurose
ja viiele järgmisele 450-eurose stipendiumi. Ühtekokku said 25 noort
rahalise stipendiumi, mille üle saab
iga õpilane ise otsustada, kuhu ta
selle investeerib.

Pühad tulemas,
aga veelkord
jäätmekäitlusest
Sirje Liiskmaa, heakorranõunik

Slaaviühingu Istoki head perenaised soovivad lugejatele kena Jõuluaega!

guseid meisterdatud asju, näiteks
taaskasutatavatest materjalidest
valmistatud kujunduselemente, unenäopüüdjaid, telefonihoidjaid, käevõrusid, jõulukaarte, võtmetaskuid
jpm. Eriti hästi läks 8. klassi õpilastel, kes endaleiutatud unikaalsed
tahvlivihikud (toode, kus on kokku
pandud vihik ja vanakooli tahvel
koos kriidiga) kõik ära müüsid.
Kohvikus jätkus melu ja pirukaid
mitmeks tunniks ning korraldajad
said häid mõtteid, kuidas järgmisel
aastal veel mõnusamalt õhtut läbi
viia.
Õpilasesinduse poolt täname kõiki esinejaid ning kõiki õpilasi, õpetajaid ja vanemaid, kes Jõulukohviku
ettevalmistamisel ning läbiviimisel
abiks olid.

Novembrikuu linnalehes oli
ülevaade sellest, millised on
jäätmevaldaja (sh korteriühistute) kohustused ja kuidas tuleb jäätmeid kohapeal sorteerida. Nagu lubatud korraldas
linnavalitsus kokkusaamise,
kuhu olid kutsutud nii korteriühistute kui ka AS-i Eesti
Keskkonnateenused esindaja.
Kahjuks peab tõdema, et korteriühistute huvi ei olnud eriti suur,
esindatud olid vähem kui pooled
ühistutest. Seega eeldame, et ülejäänutel arusaamatusi ei esine.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et
enim probleeme on olnud paberi sorteerimisega. Vanapaberi
kogumiseks mõeldud kastidest
on leitud nii olme- kui ka ehitusjäätmeid. Kõige probleemsem oli
septembrikuu, kus 16 korteriühistu konteinerite sisu ei vastanud
sorteerimisnõuetele.
Järgmise kahe kuuga on jäänud
probleemseks kaks korteriühistut,
kus jätkuvalt ei ole samal põhjusel
tühjendatud jäätmemahutit: Kasemäe 11 ja Pargi 18. Kui ühistud
ei soovi ise kasti üle sorteerida,
on võimalus tellida AS-ist Eesti
Keskkonnateenused eraldi vedu.
Sellisel juhul paberijäätmetele
mõeldud kast tühjendatakse kui
olmejäätmete kast ja selle eest
esitatakse arve vastavalt olmejäätmete hinnakirjale.

Kui on arusaamatusi sorteerimisel või probleeme vedajatega,
tuleb koheselt teavitada AS-i Eesti
Keskkonnateenused kas meili teel
(rakvere@keskkonnateenused.ee;
info@keskkonnateenused.ee) või
infotelefonil 1919. Samal telefonil
saab teha ka tellimuste muudatusi,
kõik infoliini kõned salvestatakse ja
antakse info edasi.
Tähelepanuks kõigile!
Kohalikul omavalitsusel on õigus
erandkorras vabastada korraldatud
jäätmeveoga liitumise kohustusest
kinnistute omanikud, kus ei toimu
äri- ega elutegevust. Võimalik on
taotleda ühiskonteineri kasutamist
naaberkinnistuga või perioodilist
vabastust (nt talveperioodiks). Vabastamisotsused kinnitatakse linnavalitsuse istungil.
Tulenevalt Jäätmeseadusest on
kõik vabastuse saanud jäätmevaldajad kohustatud igal järgneval aastal
hiljemalt 20. jaanuariks esitama
Kunda linnavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel
elatud või kinnistut ei ole pidevalt
kasutatud. Kinnituse võib saata eposti aadressil sirje@kunda.ee või
aadressil Kasemäe 19, Kunda 44107.
Jäätmevaldaja, kes ei ole nimetatud
tähtajaks kinnitust esitanud, loetakse
korraldatud jäätmeveoga liitunuks
alates 21. jaanuarist.
Soovin kõikidele rahumeelset
pühadeaega, mõistvat suhtumist ja
arukat tegutsemist!
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SPORT

KULTUURIKALENDER

Team Yong´i medalirikas aasta

detsember 2014
19. detsembril kell 10-16 Kunda linna klubis
Jõululaat. Laadamüüjate registreerimine
tel 55620880.
19. detsembril Spordikeskuse sünnipäev.
Põnevaid tegevusi terve päeva jagu.
20. detsembril kell 18 Kunda linna klubis
slaavi ühingu Läte jõulupidu.
21. detsembril kell 17 Kunda linna klubis
Jõuluõhtu lastele: piparkookide küpsetamine, armsad etendused ja külla tuleb
jõuluvana. Info tel 3221556.
21. detsembril kell 19 Eakate päevakeskuses
ansambel Robirohi jõulukontsert. Kingitusena Karmeli koguduse poolt Kunda linna
elanikele.
22. detsembril kell 18 Kunda noortemajas
Õdus kaminaõhtu jõulutee ja piparkookidega ning kaunite jõululauludega.
29. ja 30. detsembril kell 12 raamatukogus
tegevused lastele.
31. detsembril kell 22 Kunda linna klubis
Aastavahetuse PIDU ansambliga Patune pool ja DJ Janisega, ööd kaunistavad
glamuursed tantsusõud, meelelahutuslikud
mängud ja uue aasta tervitus vahuveiniga.
Meeleolukas pidu kõigile! Piletite (eelmüügis 10.-) broneerimine tel 3221556.
Rohkem infot sündmuste kohta
www.kundalinnaklubi.ee

Marko Levtšenko

Spordiklubi Team Yong
osales novembri alguses
suurel ja raskel Rahvusvahelisel Taekwondo turniiril
Tallinnas. 1st International
Tallinn Cup.
Meie spordiklubist osales
12 sportlast, kellest 11 tulid koju medaliga. Parimad
matšid meie sportlastest tegi
laste kategoorias võistlev Erik
Šumilov. Eriku matše võiks
kirjeldada järgmiste märksõnadega: julgus, kiirus ja täpsus.
Võistlustel osalesid jägmised riigid: Venemaa, Valgevene,
Läti, Leedu ja loomulikult Eesti.
Meie sportlastest osalesid:
Oskar Soomre, Artur Ukolkin,
Erik Šumilov, Jana Šumilova,
Violetta Mitjuhhina, Kristiina
Küngas, Alex Larionov, Ronald
Smorodin, Daniil Rogožkin,
Alar Aja ja Fred Ankipovitš.
Järgmised võistlused meie

TEATED
Kunda klubi on tänulik!
Kunda segarahvatantsurühm Laanetagused ja
linna klubi tänavad AS-i Kunda Auto ning
Ermo Aleksejevit abi ning toetuse eest!
Kunda linna klubi päkapikud tänavad siiralt
abi eest AS-i Kunda Nordic Tsement liikuva
tehnika osakonna häid inimesi!

klubi sportlastele on juba 20.
detsembril Lätis, mis peaks
olema meie esimesed võistlused väljaspool Eestit.
Kokkuvõtteks võib öelda, et 2014. aasta oli meie
jaoks väga medalirohke aasta.
Kokku tõime Kundasse aasta
jooksul viie võistlusega 40
medalit. Väga olulisel kohal
võib veel pidada kõikide
trenniliste väga head füüsilist
arengut ja teadmiste pagasi
suurenemist, mis on treener
Marko jaoks olulisem, kui
medalite jahtimine. Samuti
korraldasime mitmeid toredaid üritusi nii meie trennilistele kui ka meie sõpradele.
Osalesime mitmetel koolitustel ja enesearenduse programmides. Samuti külastasid
meid mitmed külalistreenerid,
kaugeim koht, kust meile
külla tuldi, oli Araabia Ühendemiraadid.
Järgmine, 2015. aasta, toob

Kaido Vahesalu, treener

2014. aasta Eesti MV jõutõstmises toimusid Tartus 22. novembril. RSKsPORTKUNDA sportlased
tõid koju kuus medalit (1
kuld, 3 hõbe, 2 pronks).
Püstitati kümme uut Eesti
rekordit.
Helina Koplik – juunior,
19-23a. Helina võistles kuni
72 kg kehakaalu klassis ja
saavutas juunioride absoluutses arvestuses II koha. Oma
kehakaalu klassis tegi Helina
9 uut Eesti rekordit (3 kükis, 2
lamades surumises, 1 jõutõmbes ja 3 kogusummas).
Uued rekordnumbrid on
kükk 122,5 kg, lamades surumine 62,5 kg, jõutõmme 125
kg ja kogusumma 310 kg ja
avatud klassis tuli 4. kohale,
kus tal jäi kolmandast kohast

puudu 1,74 wilksi punkti ehk
1,9 kilo.
Karl Matti – noor, 18a.
Karl võistles kuni 74 kg kehakaalus ning oli esimest
korda jõutõstmise võistlustel
ja saavutas tubli II koha. Ta
on alles alla aasta treeninud
ja tegi selle 85% ära, mida
tegema läksime. Kükk 130 kg,
lamades surumine 85 kg, jõutõmme 150 kg ja kogusumma
365 kg. Omas kaalus võitis
kükkimise, surumises teine ja
jõutõmbes teine koht.
Rainer Vanatoa - noor
18a. Rainer võistles kuni 83
kg kehakaalus ja saavutas tubli
III koha. Ka Raineril olid
EMV jõutõstmises esimesed
võistlused. Tema kükk 127,5
kg, lamades surumine 95 kg,
jõutõmme 160 kg ja kogusumma 382,5 kg.

AS Kunda Nordic Tsement
Kunda Spordikeskus tänab kõiki
koostööpartnereid meeldiva koostöö eest ning
soovib kõigile külastajatele tervislikku jõuluaega
ja sportlikku uut aastat!

Ajalehte saab lugeda – http://www.kunda.ee

meile veel rohkem üllatusi
ja arenguvõimalusi. Liigume
tasa ja targu.
Täname kõiki toetajaid,
kes meie tegemistele on erineval moel kaasa aidanud:
Activa Invest OÜ, Via Sensus
OÜ, AS Kunda Nordic Tse-

ment, Kunda Ühisgümnaasium, www.aiprint.eu, Kunda
Linna Klubi, Kunda Spordikeskus ja loomulikult kõiki
trennilisi ja nende vanemaid.
Spordiklubi Team Yong soovib kõigile ilusat ja rahulikku
jõuluaega!

Tartust tõime 6 medalit!

Täname oma kliente, koostööpartnereid, praegusi
ja endisi kolleege meeldiva koostöö eest.
Soovime kõigile häid pühi
ning edukat uut aastat!

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
Toimetaja-reporter Nadežda Widder, tel 55544531
e-post: nadia.widder@gmail.com
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.

SK Team Yong tegevuse aluseks on hea füüsiline areng ja
Foto klubi arhiivist
teadmiste omandamine.

Tähelepanu!
Spordikeskus on 23. ja 31. detsembril avatud
kella 9.00-17.00. Saunad alates kella 11.00.
suletud 24., 25., 26. detsembril ja 1. jaanuaril 2015.

Ajaloomaterjalide kogumine
Virumaa Rahvaülikooli Selts kogub erinevaid ajaloolisi
materjale, mis on seotud aastatel 1925-1940 Kundas
tegutsenud Virumaa Rahvaülikooliga. Oodatud on
fotod, kirjad, märgid, sümboolika, õppevahendid ja
-materjalid, tunnistused jmt.
Soovi korral säilitame originaali omanikule ja teeme
fotod või digitaliseerime.
Palume ühendust võtta e-aadressil: selts@selts.ee
või telefonil +372 5656 7467.

Mairo Mets - juunior
19-23a. Mairo võistles kuni
83 kg kehakaalus ja saavutas
tugeva lõpuga I koha. Mairol
oli EMV juba teine võistlus,
kus ta oskas ja suutis ennast
selleks võistluseks koguda.
Võistlused on kord juba sellised, kus tuleb vahel ka riskida
ja temaga see õnnestus. Mairo
tulemused kükk 152,5 kg,
lamades surumine 112,5 kg,
jõutõmme 217,5 kg ja kogusumma 482,5 kg. Kükkimises
II koht, surumises III koht,
jõutõmbes I koht.
Aary Bogdanov – avatud
klass. Aary võistles kuni 120
kg kehakaalus, kus saavutas
VI koha. Aaryl oli sellist laadi
võistlus esimest korda. Kükk
192,5 kg, surumine 155 kg,
jõutõmme 220 kg ja kogusumma 567,5 kg.

Andrei Koplik - avatud
klass. Andrei võistles kuni 74
kg kehakaalus, kus tal tuli kaitsta esikohta. Tema kogusumma
eelmisel aastal oli 547,5 kg ja
sellel aastal tegi 28 kg rohkem
- 575,5 kg. Paraku see aasta II
koht, esikohast jäi tal puudu
kõigest 0,5 kg. Kükkimises
185 kg, lamades surumises
uuendas oma nimel olevat
Eesti rekordit 165,5 kg peale,
jõutõmbes 225 kg, viimasel
katsel proovis ka 232,5 kg, mille ta küll tõmbas ülesse, kuid
ei suutnud selga ära fikseerida.
RSKsPORTKUNDA
Powerlifting Team tänab
toetajaid, kes käesoleval aastal
meid aidanud on. Lajos, Eler
Hydraulic, Imprest, Kunda
linn, Kunda Mobil, Country
Metsahaagised, Kunda Auto,
Arvo Kullamaa.

Kui tunned huvi, mismoodi näevad linnud Sinu
maja või krunti, siis pole see suur probleem.
Teeme võimatu võimalikuks!
Esmalt lepime aja kokku ja kui ilm lubab, siis
lendame ringi Sinu poolt ette näidatud kohas.
Hinnad kokkuleppel.
Helista 5168995.

