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kinnitas eelarve

Projektid laste
heaks

Meie Kodu

Helgi Luik, lastekaitsespetsialist

Kunda linnavolikogu võttis vastu
tänavuse linnaeelarve mahuga
veidi üle 3,5 miljoni euro.
Kunda linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja Urmas Lepik
ütles ajalehele Virumaa Teataja, et
maksutulusid on planeeritud 1875400
eurot, kusjuures tulumaksu laekumise
kasvuks on prognoositud 3,6%.
Põhitegevuse kuludeks on planeeritud 3164989 eurot, sellest
mitmesugusteks toetusteks 282997
eurot, personalikuludeks
1778188 eurot, majandamiskuludeks 1088804 eurot ja reserviks
15000 eurot.
Investeeringuteks on kavandatud 229053 eurot. Suuremad
väljaminekud on seotud Kunda
gümnaasiumi katuse (65000 eurot)
ja klubi katusega (55000 eurot).
Kunda linn plaanib tänavu võtta
ka 60000 eurot laenu.

UNICEF Eesti ei tegutse enam
rahvuskomiteena, vaid Eesti
uue mittetulundusühinguna
Koos Laste Heaks. Projekti
raames „Väike heategu minu
kodukohas“, alustas MTÜ
Koos Laste Heaks annetuste
kogumist. Kampaanias osaleb
ka Kunda linn, kui Eesti laste- ja
noortesõbralik linn. MTÜ Koos
Laste Heaks uuel kodulehel
on võimalik tutvuda lühiinfoga
abivajadusest ja annetusvõimalused (www.kooslasteheaks.ee).
Kunda Linnavalitsusele laekus
ka 13 avaldust heategevusprogrammi „Jõulutunnel” raames. Annetusi
koguti abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse
Liit vahendusel jõuab televaatajate
toetus lasteni, kellel veel ei ole
olnud võimalust huvitegevuses
osaleda või kes vajavad selleks
lisatoetust.

Jäätmekava
avalikust
väljapanekust
Sirje Liiskmaa, heakorranõunik

Kunda linna jäätmekava 2015 –
2020 eelnõu avalik väljapanek
toimub 17.03. - 31. 03.2015.
Jäätmekava eelnõuga on võimalik
tutvuda Kunda linnavalitsuses (Kasemäe 19, Kunda) tööpäevadel kella
9.00 -15.00 ja Kunda linna kodulehel.
Ettepanekuid ja vastuväiteid
jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult hiljemalt 30.03.2015
Kunda Linnavalitsuse aadressil
Kasemäe 19, Kunda või e-posti
aadressil linnavalitsus@kunda.ee
Kunda linna jäätmekava eelnõu
arutamiseks korraldatav istung
toimub 31.03.2015 kell 14.00 Kunda linnavolikogu saalis. Avalikku
istungit ei korraldata, kui avaliku
väljapaneku kestel ei esitata ühtegi
ettepanekut või vastuväidet.

Koolitants
2015
Maiu Küngas

Kunda noored tantsutüdrukud
Jekaterina Novikova, Angelika Suslova ja Mariann Onkel
osalesid 7. märtsil Jõhvi Kontserdimajas toimunud Virumaa
tantsupäeval-ülevaatusel, kus
valiti parimaid tantsuvõistluse
Koolitants 2015 finaali.
Vabatantsu kategoorias pääses
finaali Mariann Onkel. Juunis ootab teda Tallinn-Stockholm laeval
võistlus Eesti parima tantsija tiitlile.
Marianne tantsuõpetaja on Natalie
Neigla.
Koolitants 2015 finaalvõistlusele
pääseb 60 tantsijat, kes augustis
lavastavad Otepääl grand-tantsuetenduse, millega esinetakse sügisel
Jõhvis, Tartus, Tallinnas ja Pärnus.

Jan Östen Owren on kindlasti Kunda aukodaniku nimetust väärt.

Foto VT/erakogu

Kunda linn on tänulik!
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva
tähistamisel austasid Linnavalitsus ja Linnavolikogu
tänukirjadega, aasta tegija
tiitli omistamisega ja linna aukodaniku välja kuulutamisega
2014. aastal eriti silmapaistnud
inimesi ja ettevõtteid. Tseremoonia toimus 23. veebruaril
Kunda klubis.
Kunda Aasta Tegu 2014
AS Estonian Cell - biogaasijaama rajamise eest.
Marko Levtšenko , spordiklubi Team Yong asutaja ja
treener - noortespordi edendamise eest.
Kunda linna tänukirjad
Kaido Vahesalu - aktiivse tegevuse eest spordielu edendamisel
Uno Trumm - Eesti tsemendi- ja betoonitööstuse ajaloo
uurimise eest
Tiina Salusaar - kvaliteetse
ja pühendunud apteegiteenuse
pakkumise eest Kundas
Sirje Venkova - pühendunud
ja põhjaliku töö eest Kunda Ühisgümnaasiumis
Kristel Nael - projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ eduka
käivitamise ning järjepideva lapsest lähtuvate väärtuste kujunda-

Kena kontsert
Meie Kodu

Vabariigi 97. aastapäeva tähistamisel asetasid Kunda linnajuhid lilled
Foto Jaanus Prits
Vabadusausamba jalamile.

mise eest Kunda lasteaias Kelluke
Leila Anga - projekti „Kiusamisest vaba lasteaed“ eduka käivitamise ning järjepideva lapsest
lähtuvate väärtuste kujundamise
eest Kunda lasteaias Kelluke
Kaire Reimus - tubli töö eest
Kunda Ühisgümnaasiumis
Kaie Aja - pühendunud töö
eest viie koori ettevalmistamisel
2014. aasta üldlaulupeoks
Jelena Fjodorova - grafitiprojekti algatamise ja ellu viimise
eest Kundas

Renee Räni - heategevusprojekti algatamise ja ellu viimise
eest Kundas
Katrin Kukor - tubli töö eest
Kunda Tervise- ja hooldekeskuses
Maksim Torgašov - toiduabi
korraldamise eest Kunda vähekindlustatud peredele
Kent Kerner - tubli vabatahtliku töö eest kooli ja linna
sündmuste korraldamisel
EML Tasuja komandör ja
meeskond - hea koostöö eest
Kunda linnaga.

Kunda kaheksas aukodanik on
Jan Östen Owren
Samuel Golomb

Kunda linnavolikogu kinnitas
Kunda kaheksandaks aukodanikuks omaaegse Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektori
Jan Östen Owreni. Jan Östen
Owren oli Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektor aastatel
1992–2004.
Kunda linnavolikogu esimees
Kaido Veski ütles oma sõnavõtus
Vabariigi aastapäeva aktus-kontserdil Kunda klubis, et ennekõike
on tunnustamise taga Owreni
tegevus nõukoguliku tehase
nüüdisajastamisel ja Kundasse
sadama rajamisel. Just tema juhti-

misel leiti tehasele välisinvestorid.
Jan Östen Owren oli AS Kunda Nordic Tsemendi kauaaegne
tegevdirektor, kes on rahvuselt
soomlane ning elab tänasel päeval Soome Vabariigis. Ta töötas
ettevõttes aastatel 1992-2004.
Tema juhtimisel viidi tehases läbi
ulatuslik investeerimisprogramm,
mille tulemusena rekonstrueeriti
ja automatiseeriti suur osa tehase põhiseadmetest ning ehitati
Kunda sadam, mis tänaseks on
arenenud oluliseks regionaalseks
mereväravaks. Suurt tähelepanu
pöörati keskkonnaküsimustele,
mis aitasid tsemenditootmise
muuta keskkonnanõuetele ja

normidele vastavaks ning Kunda
linna oluliselt puhtamaks ja inimväärsemaks.
Aukodaniku tiitliga kaasneb
nime kandmine linna auraamatusse, stend Tsemendimuuseumis
ning tunnuskiri ja tagasihoidlik rahaline preemia. „Tahtsime
tunnuskirja üle anda vabariigi
aastapäeval, kuid see tseremoonia
toimub alles siis kui Jan Owren
leiab võimaluse Eestisse tulla,”
lausus Veski.
Jan Östen Owren on veel
ühe „kohaliku“ tiitli omanik.
2013. aastal Lääne-Viru maakond
tunnustas Jan Östen Owren´i
Hõbedase vapimärgiga.

15. märtsil korraldasid slaavi
ühing Berega ja kunstistuudio
Vanadi Art Kunda Eakate päevakeskuses kena naistepäevahõngulise kontserdi „Olgu jääv
meile ema“.
Lavarõõmu pakkusid kunstistuudio eriti andekad lapsed, kes
peale joonistamise harrastavad
laulu ja tantsu. Noored kunstnikud
esitasid ka lühitutvustusi välja pandud piltidest. Kontserdi üks korraldajatest Nadežda Vassiljeva mainis,
et sellised kohtumised laste ja
vanema põlvkonna inimeste vahel
on huvitavad ja kasulikud kõikidele.
Eakad inimesed on head kuulajad
ja oskavad laste loomingut heatahtlikult hinnata. Lastel aga avanevad
head võimalused esinemiseks, mida
tavaliselt sooviks rohkem, kui seda
väikelinn võimaldab. Kunstistuudio
Vanadi Art tööd on praegu Kundas
väljas kolmes kohas – klubis, ilusalongi ja apteegimaja fuajees ja nüüd
ka eakate päevakeskuses.

Omavalitsejate
koosolek Kundas
Meie Kodu

Lääne-Viru maavanem Marko
Torm ja maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna juhataja
Mati Jõgi osalesid 13. märtsil
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul, mis see kord
toimus Kundas. Koosolekul anti
ülevaade EV siseministrile esitatud
Piirkonna konkurentsivõime tugevdamise (PKT) Lääne-Virumaa
tegevuskava eelnõust. Tegevuskavas
on eriline rõhk Kunda sadama ja
Kunda ja Kotka vahelise regulaarse
laevaühenduse edasisel arendamisel.
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KUNDA APTEEK

Riigikogu valimised 2015

Maakonna valimiskomisjon on oma töö teinud. Ühes nendest kastidest
Foto maavalitsuse arhiivist
on ka kõik 1159 Kunda hääletussedelit.

Hääletamistulemuste
kontroll muudatusi ei toonud
2. märtsil toimus maakonna
valmiskomisjonis Riigikogu
valimistel antud hääletamissedelite teistkordne ülelugemine.
Hääletamistulemuste kontroll
mandaatide jaotussesse muudatusi ei toonud.
Lääne-Viru Maakonna Valimiskomisjoni esimees Tarmo
Mikkali sõnul sujusid valimised
probleemideta ja mingeid kaebusi
pole maakonna valimiskomisjonile
esitatud. Kaebuste esitamiseks
Vabariigi Valimiskomisjonile oli
aega kolm tööpäeva.
Lääne-Virumaa valijast osales
valimistel 27 167 inimest ehk valimiste osalusprotsent oli 59,2, mis
on mõne protsendi võrra väiksem
kogu Eesti tulemusest ja jääb alla
2011. aasta tulemusele, mil käis
hääletamas 28 641 inimest. Lääne-

Virumaa valimiste osalusprotsent
2011. aastal oli 58,6.
E-hääle andis Riigikogu valimistel 7563 Lääne-Virumaa valijat.
Kokku osales Riigikogu valimistel tänavu 577 929 inimest 899
793st hääleõiguslikust kodanikust.
Seega on Riigikogu valimiste lõplik
osalusprotsent 64,2.
Lääne-Virumaal kogus suurima
häältesaagi reformierakond, kogudes 7248 häält, mis moodustas
26,9 protsenti valimisringkonnas
number kuus antud häältest. Keskerakond kogus 5239 häält ehk 19,5
protsenti. Isamaa ja Res Publica Liidu poolt hääletas 5128 inimest ehk
19 protsenti ning sotside poolt 3999
valijat ehk 14,8 protsenti. EKRE
kogus 2490 (9,2%) ja vabaerakond
2204 häält (8,2)i. Ühe protsendi
piiri ületas RÜE 325 häälega (1,2).

Kunda linn andis omad hääled järgmiselt:
Hääletanuid: 1159. Hääleõiguslikke: 2100. Osalusprotsent - 55,2%.
Erakond
Eesti Keskerakond (EKE)
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit (IRA)
Eesti Reformierakond (ERE)
Sotsiaaldemokraatlik Erakond SDE)
5% künnis, 58 häält
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKE)
Eesti Vabaerakond (EVE)
Rahva Ühtsuse Erakond (EÜE)
Erakond Eestimaa Rohelised (EER)
Eesti Iseseisvuspartei (EISP)
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei (EÜVP)

Hääli
342
321
273
104

% häältest
29,5%
27,7%
23,6%
9%

57
48
8
4
1
1

4,9%
4,1%
0,7%
0,3%
0,1%
0,1%

Kandidaatide hääled
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Nimi
Hääled Erakond
Einar Vallbaum
239
IRL
Jelena Fjodorova
196
EKE
Siret Kotka
115
EKE
Kaido Veski
108
ERE
Valdo Randpere
102
ERE
Rannar Vassiljev
63
SDE
Marko Pomerants 57
IRL
Anti Poolamets
33
EKE
Emil Rutiku
33
EVE
Signe Kivi
24
ERE
Uno Trumm
21
EKRE
Marko Torm
20
ERE
Maimu Berg
17
EDE
Hannes Mets
16
IRL
Andres Sõber
14
EKE
Toomas Varek
11
ERE
Jaanus Mutli
8
EKE
Kristiina Ojuland
8
RÜE
Elmu Koppelmann 7
EVE
Kairit Pihlak
7
SDE
Leo Aadel
7
ERE
Garri Raagmaa
6
SDE
Eerik Lumiste
5
SDE
Urmas Tamm
5
EKE
Agu Kivimägi
4
EER

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Nimi
Hääled Erakond
Tauno Toompuu
4
IRL
Ene Augasmägi
3
SDE
Helle Noorväli
3
IRL
Marika Tali
3
EVE
Paul Lettens
3
SDE
Ain Suurkaev
2
IRL
Andres Jaadla
2
EKE
Arno Pikhof
2
EKRE
Kristo Krumm
2
EVE
Toomas Väinaste
2
EKE
Veana Heinmets
2
EVE
Indrek Kesküla
1
ERE
Kalmer Kalaus
1
EKRE
Rein Kotšin
1
EVE
Toomas Tamm
1
EISP
Tõnu Veeremaa
1
EÜP
Aigar Põder
0
EKRE
Allan Jaakus
0
RÜP
Are Saarne
0
EKRE
Heiki Hallik
0
EVE
Kristjan Siimson
0
EKRE
Mihkel Juhkami
0
IRL
Reigo Lehtla
0
EER
Õnnela Raudsepp 0
RÜP

Kunda apteegisaaga dekoratsiooniks on Grossi toidukaupade pood.

Foto Jaanus Prits

Kunda apteegi saaga:
päringud ja vastused
Vastuseks linnakodanike
pöördumisele
Kaido Veski,
Kunda linnavolikogu esimees

12. jaanuaril laekus Kunda linnavolikogule 129 kundalase allkirjaga pöördumine, milles väljendatakse soovi, et ei suletaks
Grossi poes tegutsevat iseseisvat
proviisoriapteeki. Kunda linnavolikogu, arutanud antud pöördumist
oma 26. jaanuari istungil, otsustas
paluda täiendavaid selgitusi asjasse puutuvatelt ettevõtjatelt. 16.
veebruari volikogu istungiks saatis
vastuse hr Gross, Euroapteegi
juhatuse liikme E. Juuli vastus laekus 20. veebruaril. 16. veebruari
volikogu istungil sai võimaluse
oma seisukohta tutvustada ka OÜ
Salmeri juhataja, kohalik proviisor
T. Salusaar. Kunda linnavolikogu
leiab, et kohalike inimeste ja proviisori mure on küll mõistetavad,
kuid sellegi poolest pole kohaliku
omavalitsuse pädevuses sekkuda
kuidagi ettevõtlusvabadusse.
Avaldame ühes siinkohal selguse
huvides ka Oleg Grossi ja Eno
Juuli vastused Kunda linnavolikogu
pöördumisele.

Volikogu palus selgitusi
Lugupeetud Oleg Gross ja Eno
Juul!
12. jaanuaril laekus Kunda Linnavolikogule 129 allkirjaga linnakodanike pöördumine, milles avaldatakse
soovi iseseisva proviisorapteegi
säilimiseks Kundas.
Kunda Linnavolikogu arutas
antud küsimust oma 26. jaanuari
istungil ning otsustas enne vastamist
küsida ka Teie seisukohti antud
küsimuses. Seoses sellega palun
teilt vastust, millised on teie plaanid seoses uue apteegi asumisega
Kundasse ning kuidas see pikemas
perspektiivis kohalikku apteegiturgu, aga eelkõige kohalikku inimest
mõjutada võib.
Kaido Veski
Kunda linnavolikogu esimees

Oleg Grossi vastus seoses uue
apteegi asumisega Kunda linna
Vastuseks Teie 03.02.2015 kirjale
nr 1-5/1-2 teatame:
Euroapteegi poolt tuli taotlus
pinna saamiseks apteegi teenuse
pakkumiseks Kundas aadressil
Kasemäe 12, Kunda linn. Praegu
rendib seda ruumi OÜ Salmeri.
Kuna uus pakkumine oli oluliselt
kõrgema rendihinnaga ja praegune
rentnik on nüüd küll nõus rendihinna tõstmisega, kuid ei olnud valmis
samaväärset rendihinda pakkuma,
otsustasime praeguse rendilepingu
lõpetada ning sõlmida uue lepingu
Euroapteegiga. OÜ Salmeri esitas
meile 2009. aastal avalduse rendihinna alandamiseks, kuid me ei
nõustunud sellega.
Vaieldamatult on Euroapteegis
ravimite valik oluliselt parem ning
ravimite hinnad madalamad. Omaniku, s.t AS OG Elektra, huvi on,
et majas oleks kõik rentnikud konkurentsivõimelised. Andkem endale
aru, et kui Euroapteek ei tuleks meie
majja, leiaks ta pinna kuskil mujal
ning OÜ Salmeri ei peaks vabale
konkurentsile vastu.
Järelpärimise mõte jääb arusaamatuks. Kas Kunda Linnavalitsus ja
rahvaasemikud volikogus soovivad
kaitsta ühe eraettevõtte ärilist huvi ja
jalge alla tallata vabaturumajanduse
põhimõtted ning panna Kunda linna
elanikud olukorda, kus nad on sunnitud ravimite eest maksma oluliselt
kõrgemat hinda. Peame ka ebaausaks inimestelt allkirjade kogumist,
kuna neile jäeti kindlasti selgitamata,
et praeguse olukorra jätkudes tuleb
neil ravimite eest oluliselt kõrgemat
hinda tasuda.
Täiendavate küsimuste tekkimisel
oleme valmis lisainformatsiooni
andma.
Oleg Gross, juhatuse esimees

Euroapteek vastus Kunda volikogu päringuke
Esmalt tänan Teid võimaluse
eest meie plaane selgitada ning vabandan, et vastus seadusandlikest
protsessidest tuleneva teadmatuse
tõttu viibinud on.

Kinnitame, et oleme otsustanud
vastu võtta AS OG Elektra poolt
tehtud üüripinna pakkumise ja avada
Kunda linna Grossi Toidukaupade
poes Euroapteegi. Soovime pakkuda
Kunda elanikele kõrgekvaliteedilist
stabiilset ja püsivat parima hinnaga
apteegiteenust. Usume, et Euroapteegi avamine Kundas mõjub
kohalikule apteegiturule positiivselt,
kuna Grossi Toidukaupade poes
olev apteek vahetub välja suurema
ja laiema sortimendiga Euroapteegi
vastu, mis ergutab ka Kundas tegutsevat teist apteeki oma teenusekvaliteeti tõstma. Lisaks kaob Kundas
senine ühe omaniku ainuvõim
apteegiturul ja tekkiva konkurentsi
mõju on linnaelanikele kahtlemata
positiivne: apteegiteenused paranevad, kaubavalik kasvab ning tekkiva
konkurentsi tõttu langeb teataval
määral ka hind. Seetõttu oleme
veendumusel, et Euroapteegi avamine Kundas toob kaasa positiivsed
tagajärjed nii Kunda elanikele kui ka
linnale tervikuna.
Eno Juul, Euroapteek OÜ juhatuse liige

Linnalehe toimetuselt: Toimetusele saatis oma kirja ka Kunda
Apteegi kollektiiv. On loogiline ka
see pöördumine lehes avaldada. Siis
on sõna saanud kõik apteegisaaga
osapooled.
Kallid Kunda linna elanikud!
Nagu juba teada, sunnitakse meie
haruapteeki vastu meie tahtmist
ära minema meie poolt renditavast
ruumist Kundas Grossi poes, et
vabastada pind teisele apteegile.
Kahjuks meile ausa konkurentsi
võimalusi ei pakutud ega mingisuguseid läbirääkimisi ei peetud. Aga
las see jääb rendileandja südametunnistusele.
Meie anname talle andeks.
Edaspidi võite meid leida Pargi
26 asuvas apteegis Kundas.
Loodame ikka nõu ja jõuga abiks
olla, kui Teid mõni tervisemure meie
juurde toob.
Täname kõiki meie häid kliente
ja ootame Teid ka edaspidi.
Kunda Apteegi kollektiiv
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Helide maailm
on ammendamatu

ÜKS FOTO

Merike Suban

3. märts oli päev, mida põnevusega oodati Kunda muusikakoolis, sest sel päeval ei mänginud meie õpilased kuulsate
heliloojate teoseid, vaid olid
ise heliloojad ja esitajad. Mõni
neist esines isegi mitu korda.
Esmaettekandena kõlas 13
teost viiulile, klaverile, kitarrile,
akordionile ja süntesaatorile.
Selgus, et helide maailm on
ammendamatu. Meeleolukalt
jätkasid ka külalisesinejad. Muu-

Lääne-Viru maavanem Marko Torm kutsus 11. veebruari keskpäeval tänulõunale maakonna kauaaegseid
spordi- ja kultuurijuhte. Kutsutud olid ka Kunda klubi juhataja Maiu Küngas (pildil) ja Kunda Ühisgümnaasiumi
kehalise kasvatuse õpetaja ja korvpallitreener Jaak Jalakas. Tänulõuna kultuuri- ja spordivaldkonna eestvedajate
tunnustamiseks leidis aset hotellis Villa Theresa.
Foto maavalitsuse arhiivist

Pasunakoor pole läinud moest
ehk kunst kuulub rahvale
Väino Randver

Puhkpilli muusika on läbi aegade
kuulunud Kunda kultuurimustrisse. Pasunakoor on Kundas
tegutsenud tsaariajal, eelmise
vabariigi- ja nõukaajal. Puhkpilliorkestri esinemisi oli kuulda veel
pärast taasiseseisvumistki, kuid
siis saabus pikk paus. Kunda
pasunad vaikisid järjest lausa
kakskümmend aastat, kuni jõudis kätte pööre – nüüd tegutseb
linnas jälle oma orkester.
2015 on Eestis kuulutatud muusika-aastaks. Muusikat on läbi aegade
peetud pühaks, ülimaks, ilusaimaks.
Muusikal on midagi sellist, mis meid
kõiki puudutab. Muusikat teha on
eriline tunne ja iga erinev kollektiiv lisab sellele oma parendavat
mekki. Puhkpillimuusika täiendab
kogemust iseomaste helide ja repertuaariga, mille väga lähedalt tunnetamiseks piisab kõigest osalemisest
puhkpilliorkestris. Kundas on selline
võimalus jälle olemas, mis lisaks
muusikale suureks väärtuseks meie
tsemendilinna mainele ning seoses
alanud muusika-aastaga loomulikult
igati tore ja asjakohane.
Puhkpilli orkester ei ole iseenesestmõistetav väärtus. Seda näitab
selgesti ka äsja läbi saanud pikk paus.
Orkester tähendab muusikaliste
hüvede kõrval tõelist väljakutset
orkestrantidele, dirigendile, linna
juhtidele – tegelikult tervele linnale.
Ilma toetuseta ükski puhkpilliorkester hakkama ei saa, mida Kunda

Kunda uus pasunakoor alustas tegevust Muusika-aastal – see on sügavalt
sümboolne.
Foto Jaanus Prits

linna targad juhid mõista on võtnud.
Suured tänud selle eest! Orkestri
proovid toimuvad Kunda muusikakoolis, kuhu oodatud on lisaks
täiskasvanud muusikutele ka kõik
muusikahuvilised noored. Muusikakoolist saab selleks asjakohast
pilliõpet ja noodilugemise oskuse,
orkestris osalemisest jällegi mängupraktikat ja unustamatu naudingu.
Puhkpilli orkester ei ole iseenesestmõistetav, kuid aitab innustada muusikahuvi ja suurendada muusika rolli
iga inimese elus. Puhkpilli orkester
on Kundale kasulik.
Möödunud aastal oli üldlaulupidu. Kunda puhkpilliorkester, Olev

Luhti juhtimisel, osales viimati laulupeol 1990. Selleks, et 2019. aasta
juubelilaulupeost Kunda orkestri
koosseisus osa võtta, tuleb esimesel võimalusel endast teada anda
dirigendile Kait Tiitsole, telefonil
5146716. Juba esimesel üldlaulupeol
– 1869 Tartus – lõid kaasa pasunakoorid ja just selle suure peo kaudu
tunnetame endiselt eesti rahva seotust puhkpilli muusikaga. Jätkakem
väärt kommet ka Kundas, sest kunst
kuulub rahvale ja rahva osalemine
kunstis kestku.
TULGE KUNDA ORKESTRISSE!

Jookseme südamest!
Kaire Reimus,
Kunda ÜG huvijuht

Kas olete kunagi mõelnud sellele, et meie kodulinna tänavatest
saab joonistada ilusa südame
kuju? Meie leidsime selle üles ja
tahame Teile ka näidata!
23. aprillil korraldavad Kunda

Ühisgümnaasiumi õpilased koos
spordiklubiga Team Yong südamenädala raames teemaõhtu „Jookse
südamest!“ Mõnus liikumispidu
toimub sel aastal juba teist korda.
Ootame kõiki meie linna inimesi
- väikeseid ja suuri, noori ja eakaid
– sel aprilli päeval koos meiega
liikuma. Raja pikkus on umbes

4,2 km, mille saab läbida joostes,
kõndides või jalutades. Oodatud on
sõpruskonnad, pered, töökaaslased
ja lihtsalt huvilised! Iga osaleja saab
väikese tervisliku kingituse ning hea
tuju ja mõnusa olemise pealekauba.
Jagame ka kostüümiauhindu!
Sündmus algab lõbusa soojendusega koolimaja juures kell 18.

sikakooli vilistlane Kaire Reimus
koos kaaslase Veikoga esitasid
Kaire laululoomingut. Päev lõppes
ühise improvisatsiooniga „muusikaline rong“, milles „vaguniteks“
olid kõik osavõtnud õpilased ja
„veduriteks“ õpetajad Piret, Juta,
Merike ja Veiko. Säravatelt nägudelt võis lugeda kordaminekut ja
loomingulist rahulolu. Kas sellest
toredast algatusest saab traditsioon
on veel vara öelda. Kindel on aga
see, et julgust ja lennukaid ideid said
juurde kõik kohalviibijad.

Teadmiseks
toimetulekutoetuse
taotlejatele
Anne-Ly Nõmmiste,
sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaalhoolekande seaduse
alusel on õigus saada toimetulekutoetust üksi elaval isikul
või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast käesoleva
seaduse § 222 lõigetes 5 ja 6
sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude
maha arvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.
Toimetulekupiiri kehtestamisel
lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja
jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste
rahuldamiseks.
Perekonna teise ja iga järgneva
liikme toimetulekupiiri suurus on
80% perekonna esimese liikme
toimetulekupiiri suurusest.
Toimetulekutoetuse taotlemisel esitatakse igakuiselt
järgmised dokumendid:
Toimetulekutoetuse taotleja
esitab jooksva kuu eest toimetulekutoetuse saamiseks avalduse
hiljemalt 20. kuupäevaks linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas ta alaliselt või püsivalt
elab. Avalduses märgib taotleja
käesoleva seaduse § 22 lõigete
2 ja 21 järgi toimetulekutoetuse
määramisel arvessevõetavate isikute nimed ja nende isikukoodid
või sünniajad.
Käesoleva paragrahvi lõikes
1 nimetatud avaldusele lisatakse
dokumendid, mis tõendavad:
1) eluruumi kasutamise õigust
ja need esitatakse esmapöördumisel;
2) üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul
saadud sissetulekuid ning sellest
mahaarvatud tulumaksu ja makstud elatise suurust. Kui mõne
sissetuleku liiki ei ole võimalik
dokumentaalselt tõestada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja
selle suurust oma allkirjaga;
3) jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi
kulusid kooskõlas käesolevas
seaduses sätestatud ulatuse ja
struktuuriga. Õpilane ja üliõpilane, kelle elukoha aadressiandmed ei lange kokku käesoleva
seaduse § 22 lõikes 2 nimetatud
perekonnaliikmete elukoha aadressiandmetega, esitab lisaks
käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja

3 nimetatud dokumentidele tõendi,
et tema perekond sai eelmisel kuul
toimetulekutoetust.
Toimetulekutoetuse määramisel
on eluruumi kasutamise õiguslikuks aluseks:
1) omandiõigus eluruumile;
2) liikmelisus elamuühistus (-kooperatiivis);
3) eluruumi üürileping, välja
arvatud leping, mis on sõlmitud
käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 või
2 1 nimetatud isikute endi vahel;
4) üürileping, mille esemeks on
eluruum või elamiseks kasutatav
muu ruum ja mille riik, kohaliku
omavalitsuse üksus või muu avalikõiguslik juriidiline isik või nende
poolt elamu haldamiseks asutatud
eraõiguslik juriidiline isik on oma
seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks andnud üürile elamispinda
hädasti vajavale isikule või haridust
omandavale isikule, samuti eraõigusliku juriidilise isiku eluruumis või
muus ruumis elamiseks sõlmitud
üürileping, välja arvatud hotellitüüpi
majutusettevõtte või hoolekandeasutuse ruumi või puhkamiseks
mõeldud ruumi üürileping;
5) üürileping, mille esemeks on
eluruum, mis on osa üürileandja
enda poolt kasutatavatest eluruumidest, välja arvatud leping, mis
on sõlmitud käesoleva seaduse §
22 lõikes 2 või 21 nimetatud isikute
endi vahel;
6) asjaõiguslik leping elamispinna
kasutamiseks (isiklik servituut), välja
arvatud leping, mis on sõlmitud
käesoleva seaduse § 22 lõikes 2 või
21 nimetatud isikute endi vahel.
Linnavalitsus võib jätta toimetulekutoetuse määramata:
1) töövõimelisele kaheksateistkümneaastasele kuni vanaduspensioniealisele isikule, kes ei tööta ega
õpi ja on korduvalt ilma mõjuva
põhjuseta keeldunud pakutud sobivast tööst või osalemast valla- või
linnavalitsuse poolt korraldatavas
iseseisvale toimetulekule suunatud
rehabilitatsioonis või õppeprotsessis;
2) isikule, kellel endal või kelle
eestkostetaval on õigus elatist saada,
kuid kes keeldub elatise saamise
kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast
3) kui valla- või linnavalitsuse
vastav komisjon leiab, et isikul on
toimetulekuks piisavalt vahendeid.
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KULTUURIKALENDER
Märts-aprill 2015
Üritused klubis
21. märtsil kell 14 ootame peresid koos lastega
KEVADE SÜNNIPÄEVale!
Avatud meisterdamise õpitoad ja batuudituba,
esinevad Rakvere Muusika- ja kunstikooli
Kaur balletiõpilased ning meie linna laulu-,
näitemängu- ja tantsulapsed. Valmistame
koos sünnipäevatorti, tantsime, mängime.
Info tel 3221556.
23. märtsil kell 17 pidulik linnavolikogu istung.
Kõik huvilised on oodatud! Palume võimalusel tulekust teada anda tel 3221556.
27. märtsil kell 12 Lääne-Viru maakonna koolide 5.-9. klasside näitetruppide Teatrifestival.
Etendused on publikule tasuta.
28. märtsil kell 12 Lääne-Viru maakonna koolide 10.-12. klasside näitetruppide Teatrifestival. Etendused on publikule tasuta.
29. märtsil kell 13 Videviku pidu vanematele
inimestele „Tantsi, tantsi, keeruta!“ Esinevad
Kunda rahvatantsijad ja tantsumuusikaansambel. Pääse 3.11. aprillil kell 19 Pärnu Täna va’Teatri etendus

Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalitus ja patrulltalituse
Kunda kordon kutsuvad Teid

vestlusringi ohutuse ja turvalisuse teemadel.
21. märts 2015.a Karepa Rahvamajas algusega kell 16.00
18. aprill 2015.a Võsu Rannaklubis algusega kell 16.00
23. mai 2015.a Kunda Päevakeskuses algusega kell 16.00

KARLA

See on kaks korda 45 minutit laule, mis loodud
ja/või esitatud lavastaja ning näitleja Kaarel
Kilveti poolt. Nii üksi kui erinevate ansamblite – Kukerpillid, Hampelmann, lauluduo Kaarel Kilvet-Tõnu Tamm – koosseisus. Sekka ka
katkendeid tema lavastustest Eesti Riiklikus
Noorsooteatris (praegune Tallinna Linnateater) ja Pärnu Endlas. Samuti mälestuskilde
Kaarli tütre Kertu Saksa raamatust „Isaga
koos“. Laulavad ja mängivad: Kaili Närep,
Meelis Sarv ja Peeter Kaljumäe. Musitseerivad: Olavi Kõrre, Andrus Haugas ja Raer
Saar.
Lavakava on pühendatud Kaarel Kilveti 70.
sünniaastapäevale. Piletid 10.- ja õpilastele
ning pensionäridele 7.- eelmüügis noortemajas E, T,N,R kell 13-20 ja K kell 15-20 ning
tund enne algust kohapeal, broneerimine tel
3221666.
Näitused
Märtsikuus saab klubis vaadata kunstistuudio
Vanadi Art ja noortemaja kunstiringi laste loometöid ning II korruse saalis näitust „Kunda linna
aukodanikud“
Koolivaheaeg noortemajas
16. märtsil kell 16 KOKKAMISPÄEV
17. märtsil kell 16 MEISTERDAMISPÄEV
18. märtsil kell 16 POLITSEIPÄEV, külas Rakvere Politseimuuseum. Põnevad tegevused!
19. märtsil kell 16 TÄNAVATANTSUPÄEV. Õpime
tantse, tule uudistama!
Rohkem infot kultuurisündmuste kohta

www.kundalinnaklubi.ee või tel 3221556
Olete alati oodatud!

SPORT

EM lamades
surumises 2015
(1996.a - 1992.a sündinud),
avatud klass (1991.a sündinud ja vanemad) ja 1975.a
sündinud ja vanemad.
Eesti meistrivõistlusi
toetavad: Eesti Jõutõsteliit,
EOK, Fitness.ee, Estonian
Fitness, Fitshop, Lõvisüdame.eu, Meon, RSKsPORTKUNDA, Kunda linn.

Kunda Spordikeskus

18. aprill 2015, algus kell
10.00
Võistlusi organiseerib
ja viib läbi Eesti Jõutõsteliit koostöös klubiga RSK
sPORTKUNDA.
Võistlusklassid on järgmised: noored (1997.a sündinud ja nooremad), juuniorid

Naistepäevakingitus
Kadrinast
15, Alver Petruhov 9 ning
Rauno Saar, Patrick Antero
Lehtinen ja David Olenevitš
2 punkti. Oma panuse andsid võidu heaks veel Stiven
Masljonov, Raimo Kozlov,
Aron Hein, Rix Laidinen ja
Margo Jagant.
Nii see võit tuli: sPORTKUNDA - Espoo Honka
60:56.

www.hot.ee/s/sportkunda

U13 poisid said pärast emade
õnnitlemist tõsise kontrollmängu Kadrinas nädalalõppu veetnud soomlastega.
Algusest lõpuni tasavägises kohtumises õnnestus
meil lõpuks võit kätte saada.
Punktid: Denis Takovenko,
Janar Sädeme ja Märt Ait

Kunda Linnaraamatukogu pakub
KODUTEENINDUST
nendele linnaelanikele, kes mingil põhjusel
ei saa ise raamatukogu külastada.
Soovi avaldamiseks võtta ühendust
telefonil 32 21 824.
Raamatukoguhoidja tuleb Sulle külla!
Teenus on tasuta.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda
ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:

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

Kunda
Grossi poe parkla
kell 15.30–18.00

I ja II kvartalis
27. märtsil
2. ja 24. aprillil
15. ja 29. mail
12. ja 26. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi,
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

JELD-WEN Eesti AS on JELD-WEN Northern Europe´i osa,
mis omakorda kuulub maailma suurima ukse- ja aknatootja
JELD-WEN Inc. koosseisu.Rakveres asuva tehase peamisteks
toodeteks on siseuksed ning ukselengid. Tehases töötab
3 vahetuses kokku pea 800 töötajat.
Täpsem info ettevõtte kohta meie kodulehel www.jeld-wen.ee.
Seoses tootmismahtude suurenemisega
Pakume tööd

OPERAATORITELE
(höövlioperaatorid, krundiliini operaatorid, WACO operaatorid,
värviliini operaatorid, saeveski operaatorid)
Peamised tööülesanded:
- tööpingi seadistamine ja hooldamine
- seadmete tõrgeteta töö tagamine ja pisirikete likvideerimine
- erinevate toodete tootmine vastavalt tellimusele
- tootmistööliste töö koordineerimine
- toote kvaliteedi tagamine.
Sinult ootame:
- töökogemust puidutööstuses
- tehnilist taipu
- valmidust töötada meeskonnas
- pingetaluvust
- valmisolekut vahetustega töötamiseks
- füüsilist vastupidavust
Kasuks tuleb:
- eelnev töökogemust puidupingil
Omalt poolt pakume:
- tööd 2 vahetuses E-R (vahelduvalt nädala kaupa) 6.0014.30 ja 14.30-23.00
- võimalik töötada ka ainult öövahetuses 23.00-06.00
- väljaõpet
- kindlat sissetulekut
- mitmesuguseid soodustusi
- häid töötingimusi (riietusruumid koos saunaga, sportimisvõimalused, oma söökla, ühisüritused)
- transpordivõimalused – Aseri, Kiviõli, Tapa, Tamsalu, VäikeMaarja, Kunda, Viru-Jaagupi, Haljala töötajate bussid
CV märgusõnaga “Operaator” palume saata hiljemalt
25.03. 2015.a. asoo@jeld-wen.biz või
JELD-WEN Eesti AS Arkna tee 1 44317 Rakvere
Lisainfo telefonil 322 9130, www.jeld-wen.ee
või meie kontorist Arkna tee 1, Rakvere.

