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Klubi sai uue
katuse
www.kunda.ee

Tähevalgust akendesse
Küünlasära silmadesse
Hingesoojust südamesse
Jõulurahu kodudesse

Ka tuse renoveerimise tarbeks
korraldati hange, millele laekus
tähtajaks kaks pakkumist. Pakkujateks olid AS EVIKO ja AM3
Baltic OÜ.
Hanke korras tehtavate tööde puhul tuleb pakkujatest valida soodsaim.
Tunnistati valituks ja sõlmiti leping
firmaga AM3 Baltic OÜ.
Töödega alustati juuli keskel ja kõik
vajalik sai plaanitud ajaks valmis ning
objekt üle antud. Katuse renoveerimise
projekti rahastab regionaalsete investeeringutoetuste andmise programm,
millest eraldati toetust Kunda linnale
31 956 eurot.Katuse renoveerimiseks
kokku kulus 59 339,46eurot. Klubi sai
veel ühe jõulukingituse - soetatud on
uued toolid.

Lumist jõuluaega
ning palju
kordaminekuid
uuel aastal!
Kunda Linnavolikogu
Kunda Linnavalitsus

Arvo Vainlo

15. detsembril 2015
kell 18.00
Kunda
Ühisgümnaasiumi
saalis
Kunda Muusikakooli
SUUR JÕULUKONTSERT
Esinevad solistid ja
ansamblid.
Kõik huvilised on väga
oodatud!

Foto KNT arhiivist

Kuuselt sära,
maavanemalt aumärgid
Meie Kodu

Inspiratsioonipäeval kuulutati
välja Lääne-Virumaa hea ettevõtja ja tubli töötaja rinnamärkidega tunnustatavad, aasta
raamatukoguhoidja, terviseedendaja ja noorsootöötajad.
Rinnamärgi “Tubli töötaja”
vääriliseks peeti AS Kunda Nordic
Tsement haldusdirektorit Arvo
Vainlot ja aasta noorsootöötajaks
koolis kuulutati Kunda ühisgümnaasiumi huvijuht Kaire Rapur.
Inspiratsioonipäeva korraldas
Lääne-Viru Arenduskeskus koostöös Lääne-Viru maavalitsusega.
Sel aastal pöörati inspiratsioonipäeval suuremat tähelepanu
kodanikuühenduste ja ettevõtete
juhtide ja aktiivsete liikmete inspireerimisele ja tunnustamisele.

Kaire Rapur

Foto erakogust

Kunda Nordic Tsemendi tööaasta
oli edukas
Lugupetud lugejad,
autorid ja
meie arvukad abilised!
Linnalehe MEIE KODU
toimetus tänab kena koostöö
eest 2015. aastal!
Soovime rahulikku jõuluaega
ja head uut
2016. leheaastat!
Samuel Golomb,
vastutav toimetaja

www.toostusuudised.ee

Ehitusmaterjale tootva Kunda
Nordic Tsemendi juht Meelis
Einstein ütleb, et Eesti majandus sõltub Venemaast rohkem,
kui seda endale tunnistada
tahame.
„Meie majanduse käekäik sõltub
Venemaast rohkem, kui me tahame
tunnistada. Kõigepealt hakkas
transiit kokku kuivama, siis tulid
põllumajandustoodete piirangud,
nüüd on rubla nõrk ja Vene majandus languses. Pinged poliitikas
ka kindlasti kaasa ei aita,“ loetles
Einstein murekohti.
Ta lisas, et teine asi on konkurentsivõime, mida on keeruline
parandada. „Ressursimahukas

tööstuses tõusevad pidevalt keskkonnatasud, elekter on meil kallim kui Skandinaavias ja palgakulu
kasvab igas valdkonnas. On näha,
et kui meie ekspordi sihtriikidel
läheb hästi, müügihinnad on
head, siis saame eksportida küll,
aga kui midagi ebasoodsaks muutub, siis oleme kohe raskustes,“
rääkis Einstein.
Ta usub, et järgmistel aastatel peaks ELi raha kasutamine
Eesti majandust veidi elavdama. Küsimus on pigem selles,
kui palju suudetakse seda majanduse suutlikkuse parandamiseks kasutada. „Riik võiks
omalt poolt teha, mis võimalik,
et kodumaa toorainet kasutav
eksportiv tööstus oleks konku-

rentsivõimeline. Puit, toiduained, ehitusmaterjalid, keemia seal on palju inimesi hõivatud.
Kui need tööstused on tugevad,
siis tarbivad nad ka palju toetavaid teenused,“ märkis Einstein.
Kunda Nordic Tsemendi jaoks
möödus Meelis Einsteini sõnul
eelmine aasta edukalt, kuigi krediidiinfo andmetel enamiku ettevõtete kahjum möödunud aastal
pigem kasvas.
„Olen jah kuulnud, et paljudel
firmadel 2014 nii hea ei olnud
ja kasum vähenes, sama juttu
kuuleme sel aastal ka,“ ei olnud
Einstein kuigi optimistlikult
meelestatud.

Peotäis
katuseraha
jagub ka Kundale
Meie Kodu

Riigikogu fraktsioonid avaldasid tänavu soovi jagada 6 480 000 eurot poliitilist katuseraha, Lääne-Virumaale
on sellest oodata 208 000 eurot.
Reformierakonna fraktsioon tegi
ettepaneku toetada 7000 e uroga Kunda
linna klubi, et soetada vajalik tehnika.
Isamaa ja Res Publica Liit (IRL)
soovib toetada 150 organisatsiooni
üle Eesti, kokku 1,655 miljoni euro
ulatuses. 10 000 eurot soovib IRL anda
Karepa sadama rekonstrueerimiseks.
5000 eurot küsib IRL Kunda külaseltsile seltsimaja renoveerimistöödeks.
Keskerakond küsib toetust 105
objektile, kokku 865 000 euro ulatuses,
suurem osa neist objektidest asub Tallinnas, Lääne-Virumaal Vinni ja Väike-Maarja vallas. Keskerakond ei näe
Kundas vajadust katuseraha kulutada.
Konservatiivse Rahvaerakonna
(EKRE) fraktsioon, nagu ka Vabaerakonna esindus Riigikogus ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond pole leidnud Kunda kandis midagi toetamist väärivat.

Käisime Odessas
Meie Kodu

Detsembri esimestel päevadel viibisid Lääne-Viru maavanem Marko
Torm ning arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Mati Jõgi välislähetuses Ukrainas, Kominternivski
rajoonis, Odessa oblastis. Lähetus
oli välisministeeriumi arengukoostöö
programmi poolt toetatud projekti
„Noor ja ettevõtlik" osa.
Maakonna delegatsiooni koosseisus olid ettevõtlikud koolinoored ja
nende juhendajad Rakvere ja Kunda
gümnaasiumist ning MTÜst Ettevõtlusteater. Visiidi käigus külastati
Kominternivski rajooni haridusasutusi ja kohtuti rajooni juhtkonnaga
ning tutvuti noorte ettevõtlushariduse
valdkonnaga, aga ka olukorraga turismi- ning e-teenuste valdkonnaga. Visiidi käigus allkirjastati koostööleping
Kominternivski rajooniga.
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Töötukassa – partner
vähenenud töövõimega
inimestele
Helle Ruusing,
Eesti Töötukassa meedianõunik

2016. aastal käivitub Eestis töövõimereform, mis muudab senist
töövõime hindamist ja toetuste
maksmist, ja mis veelgi olulisem –
võimaldab vähenenud töövõimega
inimestel oma töö- ja igapäevaeluga paremini toime tulla.
Reformi tulemusel koonduvad
töövõime hindamine, töövõimetoetuse maksmine ja vähenenud
töövõimega tööealistele inimestele
mõeldud teenused töötukassasse.
Alates 2015. aasta oktoobrist on
meil tööl juhtumikorraldajad, kes
on valmis nõustama just vähenenud
töövõimega inimesi ehk neid, kellel on
puue või püsiv töövõimetus või osaline või puuduv töövõime. Järgmise
aasta 1. juulist korraldame töövõime
hindamist ja toetuse maksmist. Töötukassasse hindamisele tuleb tänastel
töövõimetuspensionäridel pöörduda
alles siis, kui hakkab kätte jõudma
püsiva töövõimetuse otsuses märgitud
tähtaeg. Inimesi, kellele on määratud
töövõimekaotuse protsent tähtajatult,
ümber ei hinnata ja nad saavad edasi
töövõimetuspensioni.
Vähenenud töövõimega inimesi
toetavad erineval viisil töötukassa,
sotsiaalkindlustusamet ja kohalik
omavalitsus. On inimesi, kes vajavad
tuge kõigilt kolmelt, kuid kindlasti ka
neid, kellele piisab üksnes töötukassa
teenustest. Töötukassasse pöördumisel vaadatakse koos nõustajaga üle
inimese vajadused tööelus püsimiseks
või sinna naasmiseks ja tehakse kava,
kuidas teda kõige tulemuslikumalt
aidata. Kui keegi vajab lisaks tuge ka
sotsiaalkindlustusametist või kohalikust omavalitsusest, saab ta sinna
pöördumiseks töötukassast asjalikku
nõu.
Sobiv teenus vastavalt vajadusele
Loomulikult on tööelus osalemiseks kõige tähtsam inimese enda soov
ja tahe. Töö leidmiseks või senise
töö säilitamiseks vajalikke teenuseid
pakub töötukassa tööotsijatele ja
tööandjatele juba täna. Kui inimene
on pöördunud töötukassa maakondlikku osakonda, saame välja selgitada,
milliseid teenuseid ta vajab, ja kokku
leppida nendes osalemine. Näiteks
kui on vaja täiendada või omandada
erialaoskusi, pakume koolitust või
tööpraktikat. Noorte ja pikaajaliste
töötute töölevõtmisel maksame vajaduse korral tööandjale palgatoetust
ja hüvitame töötaja koolituse kulu.
1. jaanuarist 2016 saame tööandjale
hüvitada koolitusega seotud lisakulud,
mis on tingitud vähenenud töövõimega töötaja puudest või terviseseisundist. Näiteks kui töötaja vajab koolitusel osalemiseks viipetõlki, saame selle
tööandjale hüvitada.
Lisaks saame abistada vähenenud
töövõimega inimesi tööintervjuul,
anname neile kasutamiseks tööks
vajaliku abivahendi või hüvitame
tööandjale vähenenud töövõimega
töötaja vajaduse järgi kohandatud
töökoha kulud. Kui töötaja vajab tööülesannete omandamisel tavapärasest
rohkem juhendamist või tuge, hüvitame tööandjale tugiisikuga seotud kulu.
Uuest aastast jaguneb rehabilitatsioon kaheks – sotsiaalseks, mida
pakub sotsiaalkindlustusamet, ja
tööalaseks, mida pakub töötukassa.
Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kelle tegutsemine on

tervise või puude tõttu takistatud,
rehabilitatsioon õpetab puude või
tervisehäirega toime tulema ning aitab
kohaneda tööeluga. Abi vajadusest
sõltuvalt tegelevad inimesega näiteks
tegevusterapeut, füsioterapeut, eripedagoog, logopeed, sotsiaaltöötaja,
psühholoog, kogemusnõustaja. Töötukassa nõustajaga koos vaadatakse,
mis eesmärgil inimene rehabilitatsiooni vajab, ja seejärel saab ta ise endale
teenusepakkuja valida. Töötukassa
tasub rehabilitatsiooni eest vajaduse
järgi aastas kuni 1800 eurot.
Kui töövõime on vähenenud mõne
elumuutva õnnetuse või haiguse tõttu,
võib motivatsiooni leidmisel olla abi
kogemusnõustamisest. Samasuguse
terviseprobleemiga nõustaja aitab leida
enesekindlust, et igapäevaeluga toime
tulla ja tööle naasta.
Vähenenud töövõimega inimestele,
kes kohe ei ole valmis tavalisele töökohale asuma, pakub töötukassa uuest
aastast kaitstud töö teenust. Teenuse
kestus on kuni 24 kuud, selle jooksul
liigutakse sisuliselt töö harjutamisest
avatud tööturul töötamise toetamiseni.
Kõigepealt hinnatakse, millist tööd
inimene teha suudab, õpetatakse ja harjutatakse vajalikke tööoskusi. Seejärel
asub inimene tööle kaitstud töö tingimustes, kus ta saab teha jõukohast tööd
talle sobivas töökeskkonnas ja tempos
koos juhendajaga, ning samal ajal
aidatakse tal leida sobivat püsivamat
töökohta. Töötukassa poolt pakutava
kaitstud töö eesmärk on aidata inimene
teenuse lõppedes iseseisvalt töötama.
Jaanuaris 2016 hakkame maksma
töölesõidutoetust tervisehäirega
inimestele, kes ei saa kasutada tööle
sõitmiseks ühistransporti. Toetust
makstakse 93 senti kilomeetri kohta,
kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe
päeva eest ja 300 eurot kuus. Kokku
on toetust võimalik saada 12 kuu
eest kolme aasta jooksul. Kui aga
inimene vajab ühistranspordiga tööle
jõudmiseks saatjat, hüvitatakse saatja
sõidukulu iga saatjaks oldud päeva
eest sõidupiletite alusel, kuid mitte
rohkem kui 26 eurot ühe päeva eest.
Oluline on koostöö
Töövõimereformis on oluline roll
tööandjatel. Praeguses tööturu olukorras, kus iga kätepaar on oodatud,
ei ole põhjust lasta end juhtida eelarvamustest ega hirmudest. Töötame
selle nimel, et leida sobivale töökohale
sobiv töötaja ja vastupidi. Nõustame
tööandjaid, kuidas luua eri puudeliike arvestav töökeskkond, abistame
värbamisel ja oleme valmis pakkuma
tuge hiljem tekkivate probleemide
lahendamisel. Julgustame tööandjaid
looma paindlikke ja osaajaga ning kodus töötamise võimalusega töökohti.
Töötukassa koostööpartnerite juures
töötab mitmeid vähenenud töövõimega inimesi, kelle vajadustest lähtuvalt
oleme abistanud tööandjat töökoha
ümberkorraldamisel.
Vähenenud töövõimega inimestele
mõeldud teenuseid, välja arvatud töövestlusel abistamise ja kaitstud töö teenust, osutame ka töötavatele inimestele, kes vajavad vähenenud töövõime
tõttu tuge töökohal püsimiseks. Oma
teenuste kujundamisel oleme teinud
koostööd vähenenud töövõimega
inimeste esindusorganisatsioonidega
ja arvestanud nende soovitusi. Meile
on oluline meie teenuste kasutajate, nii
töötajate, tööotsijate kui ka tööandjate
tagasiside, sest seda arvestades saame
oma teenuseid vajaduse korral täiendada ja paremaks muuta.

Kunda kooli 120. sünnipäev on kokkuleppeline. Nii vanaks saab 2015. aastal tsemenditehase tööliste lastele ehitatud
Port-Kunda 1-klassiline ministeeriumikool. Tegelikult täitub Kunda hariduselul 2016. aastal 230 aastat, kuna esimene
teade koolimajast pärineb aastast 1786. Kõik need ajaloolised täpsustused ei suurendanud ega vähendanud vilistlaste
kokkusaamise rõõmu. Kodukool jäi sünnipäeval pidulistele kitsaks. Ja just nii pidi ka olema.
Foto Janus Prits

Head Kunda inimesed!
Järjekordne aastaring tõmbub koomale ja jõuluaeg – rahu ja valguse
aeg ongi käes. Kiire elutempo juures peaks aasta lõpp siiski olema
aeg, kus rahulikumalt sisse-välja
hingata ning aeg maha võtta, et
aastale tagasi vaadata.
Möödunud aasta oli maakonnale
töökas. Alustasime mitme suurprojektiga, mitmed tegevused jätkuvad järgmisel aastal. Jätkuvalt on meie peamiseks
väljakutseks haldusreform, mille eesmärgiks on tagada parem elukeskkond,
suurem omavalitsuste võimekus ja parem teenus meile kõigile. See tähendab
ka paremat ja konkurentsivõimelisemat
kooliharidust, transpordiühendusi jpm,
mis oluline meie ja meie laste tuleviku
kindlustamiseks.
Loomulikult jääb kohaliku omavalitsuse rolliks teenuste pakkumise
kõrval ka kogukonna esindamine,
kohalike väärtuste ja identiteedi hoidmine. Neid rolle saab täita aga ainult
võimekas ja jätkusuutlik vald või
linn ning mul on hea meel, et Kunda
näitab julgust, tulevikku suunatust ja
enesekindlust tugeva kogukonnana,
kes ei karda kaotada oma nägu ka
muutuste tuules. Ühisest toimetamisest ja kokkuhoidmisest on meil kõigil
palju võita.
Lõppeva aasta märksõnadeks
jäävad veel ka piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, Aafrika
seakatk, rändega seotud küsimused,
maakonnaplaneeringu valmimine
ja maareform, kõrghariduse tulevik
maakonnas, riigigümnaasiumite ja
perearstikeskuste temaatika ja targa
maakonna kuvand.
Kundal on läinud hästi. Kundas on
aktiivsed inimesed ja seltsid, keda iseloomustab suur tegutsemistahe. Huvi
kodukoha loo ja selle väärilise talleta-

mise vastu, harituse ja traditsioonide au
sees pidamine, soov teha üheskoos kultuuri ja hoolitseda oma tervise eest. Ka
Kunda kaheksas aukodanik, omaaegne
Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor
Jan Östen Owren on selle kinnituseks.
Kultuurihuvilisele kundalasele meenuvad lõppevast aastast Virumaa Rahvaülikooli Seltsi suure menuga rahva
ette toodud suvelavastus “Maili. Virumaa Rahva - ülikooli lugu“. Samaväärset ettevõtmist pole Lääne-Virumaal
ja ka Eestis eriti kellelgi kõrvale panna.
Aplodeerin lavastaja Tiit Altele, et ta
ühes näitlejatega taaselustas Virumaa
rahvaülikooli vaimsuse.
Rõõmustan teiega, et ka tsemendiehituse ajalugu on saanud raamatusse
„Eesti betoonehituse ajalugu”. See
koguteos, kus esmakordselt antakse
ülevaade Eesti betooni tootmise ja ehitamise ajaloost läbi viimase kolme sajandi esitleb ka Kunda tsemenditehast.
Ent Kunda on tuntud mitte ainult
kõrgel tasemel musikaalse paiga ja kultuuri arendajana, vaid ka kõrgel tasemel
spordipaigana. Spordilembese inimese
mälupildid räägivad Kunda headest
sportimisvõimalustest ja kohalike sportlaste rõõmutegevatest tulemustest, mis
on toonud au ja uhkust kogu maakonnale ja riigile. RSKsPORTKUNDA 49
mängu ühe kuuga, esimesed Taekwondo võistlused Kundas ja 25. Kunda
linnajooks on vaid mõned näited, mille
üle uhkust tunda.
Positiivse poole pealt jääb lõppevat
aastat meenutama ka puidust aiatoodete ning mänguväljakute valmistaja
Imprest ASi Kunda lähistel Ojakülas
asuvas tootmiskompleksis uue tootmishoone avamine. Samuti tunneb
Lääne-Virumaa uhkust AS´i Estonian Celli üle, kes kasutab biogaasi
tootmiseks reovett ning tunnustati

tänavu kõige keskkonnasõbralikuma
ettevõtte tiitliga. Rõõmustan teiega,
et plaani kohaselt alustab uus biokatlamaja kundalastele soojuse jagamist
aastal 2017.
Ajal, kui maakonnas panustame
suurte objektide ehitusse, on paslik
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 kundalasi, kes järjepidevalt oma kodudesse panustavad
ja õnnitleda neid, keda tänavu Kauni
Kodu tunnustuse vääriliseks hinnati.
Haridus ja järeltulevad põlvkonnad on kahtlemata valdkonnad,
kuhu tasub panustada. Maikuus sain
Sillamäe Kultuurikeskuses aplodeerida noorteprogrammi ENTRUM
Virumaa hooaja parimatele start-up´
idele, sest kaks eriauhinda pälvisid
Kunda noored ühisgümnaasiumist.
Heameel on tõdeda, et lõppeval aastal
saime riigieelarvest rahastatavast Eesti
Noorsootöö Keskuse eraldisest toetada Kunda noortemaja projekti „Tegus
Kunda noortemaja“.
Kundal on, mille üle uhkust tunda
ja mille najal julgelt uuele aastale vastu
minna. Kunda on sadamalinn olnud
juba 200 aastat ja hea meel on tõdeda,
et Kunda-Kotka püsiv laevaliin, mis
maavalitsuse seisukohalt ka maakonna tulevikuarengule võiks väga oluliselt ja positiivselt mõjuda, on jätkuvalt
liikumas idee tasandilt edasi.
Soovin teile rahulikke jõule ning
uueks aastaks suuri unistusi, jätkuvat
üksteise hoidmist ja kodupaiga väärtustamist!
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Linnavara võõrandamiseks avalik suuline enampakkumine
Kunda Linnavalitsus kuulutab 08. detsembri 2015.a korraldusega nr 156 välja avaliku suulise
enampakkumise Vihula vallas Toolse külas asuva Kunda linnale kuuluva Laagri kinnistu,
kinnistusregistriosa number 3712231, pindalaga 18 221 m², sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste
maa, katastritunnusega: 88703:003:0146 võõrandamiseks. Enampakkumine viiakse läbi
vastavalt Kunda Linnavolikogu 9. jaanuari 2007.a määrusele nr 2 “Kunda linnavara kasutamise
kord”. Kunda linnavara võõrandamiseks avalik suuline enampakkumine toimub 12. jaanuaril 2016.
a kell 13.00 Kunda Linnavalitsuses, aadressil Kasemäe tn 19 linnavolikogu saalis.
Avaliku suulise enampakkumise alghinnaks määratakse 60 000 (kuuskümmend tuhat) eurot
ja enampakkumisel osalemise tagatisraha suuruseks 10 % avaliku suulise enampakkumise
alghinnast ehk 6000 (kuus tuhat) eurot.
Avaliku suulise enampakkumise täpsemate tingimustega on võimalik tutvuda Kunda
Linnavalitsuses, tööpäeviti aadressil Kasemäe tn 19 ja Kunda linna kodulehel www.kunda.ee.
Lisainfo Kunda linnasekretärilt tel 32 55964.
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Kooliraamatukogu
rõõmustab ja tänab!

Koos laste jaoks
Eesti MTÜ Koos Laste Heaks
jätkab UNICEF-i poolt alustatud tegemisi Eestis ja alustab toetuste kogumist Eesti laste, perede
ja kogukonna heaks.
Oma põhitegevusena jätkab Eesti
MTÜ Koos Laste Heaks rahvusvahelist liikumist „Laste- ja noortesõbralik linn“. Alustame annetuste kogumise programmiga „Väike heategu
minu kodukohas“. Nüüd on teil võimalus valida, keda teie soovite toetada Kunda linnas:
ühte konkreetset last, konkreetset
peret või konkreetset gruppi lapsi,
kes vajab abi. Kui vajalik summa

Luule Raam,
Kunda ÜG raamatukoguhoidja

Kunda kooli raamatukogu riiulid
on nüüd rõõmsamad, sest kooli
sünnipäevaks annetati 54 uudisteost. Lisaks kingiti Apollo ja
Rahva Raamatu kinkekaarte.
SUUR TÄNU!
57. ja 61. lend - Kaidi Jagant, Kaili
Jagant, Marika Raudsik, Helve Kuhlberg, Riin Tuur, Pille Koppel, Heli ja
Jüri Väli, Heili Vallaste ja Külli Ovir.
Meie head sõbrad - Haljala Kool,
Vasta Kool, Uhtna Põhikool, Kellukese lasteaed, Kunda linna raamatukogu, Kunda linna klubi, Kunda
tsemendimuuseum, Kunda Hariduse Toetusselts ja Põdra Pubi.
Rõõmsat jõuluaega heade raamatute
seltsis!

Valik uut kirjandust kooli raamatukogus.

Foto Luule Raam

Mida on vaja teada
isiklikust abivahendi kaardist
Sotsiaalkindlustusameti teade

Alates 01.01.2016 muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, tehes teenuse
inimesele kättesaadavamaks ning
asjaajamise kiiremaks.
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute
isikliku abivahendi kaartide taotlusi
vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi
SKA). Samuti hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel väljastama kaardi
duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks
tuleb esitada Sotsiaalkindlustusametile
vastav taotlus e-posti või posti teel või
pöörduda SKA klienditeenindusse.
Taotluse vorm on leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid).

Uue IAK( isikliku abivahendi kaart)
saamiseks peab kaardi taotlejal olema:
* kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega
(enne 01.01.2016 väljastatud tõendil
või rehabilitatsiooniplaanil peab olema
abivahendi nimetus või kirjeldus);
* välismaal õppiva 18-26-a isiku
puhul ka koolitõend;
* klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK ( isikliku abivahendi
kaardi) omanik pöördub abivahendi
saamiseks otse abivahendeid müüva
või üüriva ettevõtte poole. Alates
2016. aastast ei ole maakondlikke
piiranguid abivahendeid müüva või
üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi

saamiseks on inimesel õigus pöörduda
enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on
sõlminud lepingud. Info ettevõtetest
on kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.
Infot abivahendite süsteemi kohta,
isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt
allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade
kohta saab:
e-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee või abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106

on kogutud, antakse see üle linnale
ja korraldatakse abistamist. Seejärel
ootame linnadest uusi abipalveid ja
jätkame annetuste kogumist.
Täpsem info abivajadusest, valikuvõimalustest ja vajalikust summast
on meie koduleheküljel: www.kooslasteheaks.ee
Annetades märkige pangaülekande märkustesse kindlasti sõna „Annetus“ ja kindlasti ka tabelis juuresolev Kunda abivajaja koodnumber.
MTÜ Koos Laste heaks
EE861010052039502009 SEB
Pank. MTÜ Koos Laste Heaks
EE562200221049382034 Swedbank.

Muusikakooli eelkoolis on veel
mõned vabad kohad
Kunda muusikakool võtab jaanuaris 2016
musikaalsuskatse alusel vastu eelkooli õppureid
(6-8-aastaseid), kes sügisel astuvad tavakooli
esimesse klassi või
õpivad praegu esimeses klassis.
Huvi korral võtta ühendust muusikakooli
kodulehel (muusikakool.kunda.ee) avaldatud
kontakttelefonidel:
üldnumbrid 322 1270 ja 322 0320 või
e-posti teel: muusikakool@kunda.ee.
Muusikakooli pere soovib õpilastele, lastevanematele,
toetajatele, koostööpartneritele ja
kõikidele sõpradele
rahulikku jõuluaega
ja head algavat aastat!

6408192

Et aasta lõpp läheks ohutult!
Ees on jõuluaeg ja aastavahetus
See on aeg, kui inimesed tahavad
kaunistada oma kodu jõuluteemaliste kaunistustega, põletada
rohkem küünlaid, aga ka rohkem
pidutseda nii oma lähedaste kui ka
suurema seltskonnaga. Juba enne
pühi, aga ka jõulude ja aastavahetuse meeleolus peab mõtlema,
kuidas see aeg mööduks ohutult.
Ainult nii saame me kõik rõõmu
tunda ja nautida pühi.
Suurema osa tuleõnnetustest saab
alguse hooletust ümberkäimisest
lahtise tulega. Samuti on tulekahjusid
põhjustanud vananenud ja ülekoormatud elektrijuhtmestik ja ka  katkised elektriseadmed. Jätkuvalt
puhkeb palju tulekahjusid, mis saavad
alguse hooletust suitsetamisest.
Igaüks meist saab muuta jõulud
ja aastavahetuse oma kodus ja enda
lähedaste kodus turvaliseks. Märgake
ohte ja pidage meeles:
· Asetage küünlad tulekindlale
alusele ning kaugemale kergesti
süttivatest esemetest! Küünlaleek
võib süüdata küünlajalga ümbritseva
kaunistuse või liiga lähedal olevad
tekstiilmaterjalid. Samuti on väga ohtlik panna küünlad põlema jõulukuusel
· Ärge jätke põlevaid küünlaid
järelevalveta! Isegi kui olete süütanud
küünla tulekindlale alusele ja ohutusse
kaugusesse teistest esemetest, ei tohi
jätta küünlaid põlema ja ise magama
minna või üldse kodust lahkuda.

Küünla võib maha pillata teie koduloom, samuti ei pruugi lapsed osata
küünlaga ohutult ümber käia.
· Ärge koormake vooluvõrku üle
elektriliste seadmetega!  Kui elektrivõrk on ülekoormatud, siis juhtmed
võivad kuumeneda ning hakata sulama. Lühisesse sattudes võivad need
süüdata ümbruse. Samuti ei tohiks
jätta põlema elektrilisi jõulukaunistusi
ilma järelvalveta. Kui lahkute kodust
või lähete magama, on mõistlik need
välja lülitada.
· Olge hoolsad toidu valmistamisel! Söögi valmistemise ajal on
kõige parem viibida köögis. Toidu
unustamisest sisselülitatud pliidile
võib alguse saada väga traagiliste tagajärgedega tulekahju. Eriti hoolsad
peavad olema eakad inimesed.
· Ärge jätke põlevat kaminat ja
küdevat ahju järelevalveta! Lahtine tuli on alati ohtlik ning sellega
tuleb ümber käia väga ettevaatlikult.
Küttekolde ümber ei tohi olla kergestisüttivaid materjale (vaip, ka puidust
põrand, diivan jm), sest kaminast või
ahjusuust lennanud sädemest võib
alguse saada tulekahju.
·  Ärge laske õhku ilutulestikku
olles hoonetele ja teistele inimestele liiga lähedal! Ilutulestikku võib
kasutada hoonetest ja inimestest kaugemal järgides täpselt selle kasutusjuhendit. Taevalaterna õhku laskmisest
soovitavad päästjad sootuks loobuda.
·  Ärge suitsetage siseruumides!

Kui hoolite endast ja oma lähedastest, ärge suitsetage siseruumides, sest
hõõguvast suitsuotsast võib kergesti
puhkeda tulekahju.
· Kontrollige oma kodus suitsuandurit regulaarselt!  Igas kodus
peaks ammu olema suitsuandur, mis
varakult avastab tekkinud tulekahju
ning annab sellest märku valju signaaliga. Kui suitsuandur on juba olemas,
tehke suitsuandurile enne pidustusi
väike üllatus – pühkige andurilt
tolm, vajadusel vahetage patarei
ja testnuppu vajutades veenduge,
et suitsuandur on töökorras. Aidake
selles ka oma lähedasi, eriti vanemaealisi, kes vajavad abi suitsuanduri
kontrollimisel.
Juba enne pühi on soovitatav vaadata kodus ringi – kas kõik on tehtud
selleks, et inimestel oleks ohutu. Veebis saab oma kodu tuleohutust testida
aadressil: https://www.kodutuleohutuks.ee/ . Test annab kohe tagasiside
kodu ohutuse kohta ning samast saab
päästenõustaja soovitusi, kui olukord
vajab parandamist.
Kui hoolite oma lähedastest, sugulastest ja sõpradest, kinkige neile
suitsuandur, kui seda neil ikka veel
ei ole. Samuti on suurepärane kingitus tulekustutustekk, tulekustuti või
hoopis korstnapühkija külaskäik – see
toob alati õnne.
Päästeamet soovib kõigile rahulikku ja ohutut jõuluaega ning lõbusat
aastavahetust!

Rahvaspordiklubi sPORTKUNDA tänab toetajaid
ja soovib kõigile kauneid jõule, ilusat aasta lõppu
ja head uut …
Meie siiras tänu:
Korvpallilaste vanemad ja jõutõstmise treeningugrupp
Kunda linn ja Sõmeru Vallavalitsus
Eesti Korvpalliliit ja Eesti Jõutõsteliit
Firmad - Vamerlin, Kunda Auto, Lajos, Eler Hydraulik,
Kunda Nordic Tsement, SCA Metsad Eesti
Isiklikult - Katri Vahesalu, Valdar Mõek, Ermo Aleksejev,
Margus Martin, Ando Källo, Raul Palk, Karl-Joosep Küngas,
Jaak Jalakas, Tiiu Jalakas, Siim Jalakas, Ruth Jõgiste,
Kersti Soosalu ja Arvo Kullamaa.
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Keskkonnamõju
hindamise
programmi
avalikustamine
Keskkonnaameti teade

Keskkonnaamet teatab, et
on valminud keskkonnamõju hindamisprogramm
(KMH) IMG Energy OÜ
hüdroelektrijaama (HEJ)
vee erikasutusloa taotlusele.
KMH objektiks on Kunda
jõe paisutamine ja hüdroenergia kasutamine. Nimetatud
tegevuste teostamiseks esitas
IMG Energy OÜ Keskkonnaametile vee erikasutusloa
taotluse.

Arendaja on IMG Energy
OÜ, kontaktisik Ardo Ojasalu,
tel 5054242, ardo@img.ee
Otsustaja ja järelevalve teostaja:
Keskkonnaamet, kontaktisik:
Irina Sõtsova; tel 3572614, irina.
sotsova@keskkonnaamet.ee
Keskkonnamõju hindaja
on Alkranel OÜ, kontaktisik:
juhtekspert Elar Põldvere; tel
5540579, elar@alkranel.ee.
KMH programmi avalik arutelu
toimub 16.12.2015 kell 13.00
Kunda linna klubis.

Kunda linna kodanikud!
Soovime kõigile
rahulikku jõulaega ja
teguderohket
uut aastat!
Rohkem sporti
meie ellu!
Kunda Spordikeskus

Tule näitusele!
Kunda klubis kuni
jaanuarikuu lõpuni
rändnäitus „Rakvere
varane muusikaelu“ valik Virumaa
Muuseumide
fotokogust.
Koostanud Tiina Kriisa.

Mäeinstituut teostas
Kunda piirkonna jõgede
veeseiret
Meie Kodu

Mäeinstituut tegi 3. detsembril järjekordset välitööd Toolse ja Kunda jõevee olukorra jälgimiseks ja
mõõdistamiseks ning Ubja
põlevkivikarjäärist ning AruLõuna lubjakivikarjäärist
väljapumbatava vee mõju
hindamiseks Toolse jõeveele. Rohkem informatsiooni
seoses Toolse jõevee seirega
leiate aadressilt mi.ttu.ee/
toolse.

Pakume nõustamisnõustamisPakume
teenust Kundas
Kundas
teenust

Hüdrogeoloogilist ja kaevandusvee mõõdistamiste informatsiooni leiate hüdrogeoloogia ja kaevandusvee
labori lehelt. Mäeinstituut teeb
hüdrogeoloogiliste kaartide
koostamise, keskkonnaseire,
vee vooluhulga määramise,
veetaseme mõõtmise, veekõrvalduse projekteerimise, veeseire, vee kvaliteedi määramise,
veeproovi võtmise, puuraugu ja
puurkaevu tootlikkuse määramise, katse- ja proovipumpamise töid.

Kunda
Kunda
Eakate
Eakate
Päevakeskuses
Päevakeskuses
kell 9.30–13.00
kell 9.30–13.00

Kliendinõustaja aitab igapäevapanganduse teemadel. Teil on võimalik
Kliendinõustaja
aitabteha
igapäevapanganduse
Teil onja
võimalik
tellida pangakaarte,
arvuti abil makseid,teemadel.
avada hoiuseid
sõlmida
tellida
pangakaarte, teha arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida
muid lepinguid.
muid lepinguid.
Finantsteenuseid pakub Swedbank AS ja finantsteenuste tingimustega
Finantsteenuseid
pakub SwedbankLisainfot
AS ja finantsteenuste
tingimustega
saate tutvuda www.swedbank.ee.
panga teenuste
kohta
saate
www.swedbank.ee.
Lisainfot
saate tutvuda
24h nõustamiskeskuse
telefonilt
6 310panga
310. teenuste kohta
saate 24h nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.

TEATED
Jõulumees Jannu
ootab
küllakutseid,
on veel vabu aegu.
Helistage julgelt,
tel 5168995.

SPORT

Kaido Taidla - II koht
pokkerimängus
PokerNews Eesti

Raamatukogu lahtiolekuajad pühadeperioodil:
23. detsembril - 11.00-16.00.
24. detsembril - 26. detsembril suletud.
31. detsembril - 1. jaanuaril suletud.
Viivisevaba periood
21. detsembrist - 30. detsembrini.
Koolivaheaja üritused toimuvad
4. jaanuarist 8. jaanuarini.

Muudatused Kunda Spordikeskuse
lahtiolekuaegades detsembris
19. detsember - avatud 11.00-20.00.
23. detsember - avatud 9.00-16.00.
24. detsember - 26. detsember – suletud .
27. detsember - avatud, töötab linnasaun.
31. detsember - avatud 9.00-16.00.

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

Detsember
Detsember
4. ja 18. detsembril
4. ja 18. detsembril

27. novembril toimusid ööklubis Moonclub esimesed
Tapa meistrivõistlused turniiripokkeris. Triobeti ning
Tartu Mõttemängude Klubi
koostöös korraldatud 25-eurose osalustasuga No Limit
Holdem turniiril sai II koha
Kunda pokkerimängija Kaido Taidla.
20 000 stardipunktiga tur-

niir viidi läbi 20-minutiliste
mängutasemetega. 41 osalejaga võistluse lõpplahendus
saabus alles 28. novembri
hommikul kell viis.
„Nagu arvata võiski, moodustasid enamiku mängijatest
Lääne-Virumaa pokkerientusiastid, kuid võistlema sõideti
ka Tallinnast ning mitmetest
teistest Eestimaa paikadest,“
ütles Triobeti pokkerimänedžer Andres Burget.

Jõuga võideti
medaleid ja tõsteti
rekordeid
Kaido Vahesalu, treener

Kaks päeva, 21. ja 22. novembril toimusid Tartus
Eesti meistrivõistlused
RAW (varustuseta) jõutõstmises.
Tugevate meeste võistluspäevad andsid mitmel korral
põhjust rõõmustamiseks.
Andrei Koplik saavutas

open klassis esikoha kuni
66kg kehakaalus, uuendades
4. korral Eesti rekordit. Rainer Vanatoa saavutas noorte
seas kuni 83 kg kehakaalus
hõbemedali, Marko Vilepill
juunioride 120+ kg kehakaalus hõbemedali ja open
klassis Aary Bogdanov kuni
120 kg kaalujate konkurentsis 6. koha.

19. detsembril tähistame ujula 7. sünnipäeva
Teate edastas Jakov Peterson,
Kunda Spordikeskuse juhataja

Selle toreda sündmuse tähistamiseks kutsume linnakodanikke, kohalikke
asutusi, ettevõtteid ning
spordiklubisid osalema sünnipäeva spordiüritustel.
Päeva jooksul toimuvad
sooduskampaaniad ja piletiloterii ning mitmesugused
sportlikud tegevused:
· Terve päev kehtivad kogu
majas soodusaja hinnad vas-

tavalt hinnakirjale. Erihinnad
kehtivad järgmiste teenuste
puhul: jõusaal ja linnasaun
– 50 % soodustust, 10 korra
kaardi ostjale magnetkaart
tasuta.
· Kõikide pileti soetanud
spordikeskuse külastajate vahel loositakse tasuta ujulapääsmeid.
· Spordikeskuse lahtiolekuaja jooksul toimub traditsiooniline ujula rekordujumine.
Rekordi püstitajaid premeeritakse.

· Kell 14.00 algavad võistkondlikud teatevõistlused.
Ootame osalema linna juhtivate ja hallatavate asutuste,
ettevõtete ja spordiklubide
4-liikmelisi võistkondi. sellisel viisil panustamaks Kunda
Spordikeskuse ujula sünnipäeva tähistamisse.
Teatevõistlus kujutab endast järgmist:
1.Ujulas 25 meetri vigurujumine – „nuudli“, rõnga,
palli, aluse abil.

2. Võimlas vigurteatejooksud – aeroobika palliga, kotijooks jne.
3. Jõusaalis – aja peale
rippumine ja „rooma toolil“
istumine.
Võistkonda saab registreerida võistluse eel kohapeal Kunda Spordikeskuses.
Osavõtt on tasuta. Punktiarvestust peetakse võistkonna
kohta, punktid summeeritakse. Parimatele au ja kiitus ning
meened spordikeskuselt.

