Nr 8/353
September
2015
Tasuta
KUNDA LINNA KUULEHT

REFORM

LINNAVALITSUS

Taas
omavalitsuste
liitumisest

Kunda
Linnavalitsuse
istungid
augustis

Jaak Eelmets, ERR

Virumaa omavalitsused – Kiviõli
linn, Aseri vald ja Kunda linn
- peavad liitumisplaane. Oma
sõna saab sekka öelda ka valla- ja
linnarahvas.
Seni on omavalitsuste ühinemine
läinud üsna raskelt. Aseri vald on aga
otsustanud nüüd naabritega tõsisemalt plaani pidama hakata.
„Me oleme moodustanud oma
töörühma, kes on volitatud alustama
läbirääkimiskõnelusi. Me oleme ette
valmistanud ankeetküsitluse oma
elanikkonna hulgas, et saaksime tugineda ikkagi enamusele, Aseri rahva
arvamusele,” rääkis Aseri vallavanem
Artur Seppern AK-uudiste saates.
Aseri valikuteks liitumisel on Kiviõli linn või Viru-Nigula ja Kunda,
kellega seovad Aserit ajaloolised
sidemed.
„Minu lootus on eelkõige sellel, et
nagu haldusreformi üldine ja ilus idee
ette näeb, me peaksime saama tugevamad ja võimekamad omavalitsused,
millega muresid ühiselt lahendada,”
kommenteeris Kunda volikogu esimees Kaido Veski.
Väiksemad omavalitsused pelgavad, et liitumisel nende häält ja
muresid uues suures omavalitsuses
enam kuulda ei võeta. Kartused
sunniviisilise liitmise ees on aga veelgi
tõsisemad.
„Aktsent haldusreformi läbiviimiseks, et seda tehakse siis sunniviisiliselt, on vale. Pearõhk tuleb asetada
siiski vabatahtlikkusele, kuid seda intensiivsem ja põhjalikum peab olema
selgitustöö kohalikes omavalitsustes
ja rahva seas, et asjad ei toimuks kabinetivaikuses,” rääkis AK-le Kiviõli
linnapea Nikolai Vojeikin.
Ka Kiviõli on naabrite „uksele
koputanud“. Konsultatsioonide
alustamise ettepanek saadeti Kiviõli
regiooni omavalitsustele. Seni on
oma “ei” öelnud vaid Lüganuse vald,
kes ei ole veel oma sõnul eelmisest
liitumisest lõplikult toibunud.

Kooli muuseumituba ootab
materjale
Kaire Rapur

Selle aasta novembris tähistame
Kunda kooli aastapäeva ning
ootame peoõhtule kõiki endisi
õpilasi ning kõiki kooli õpetajaid.
Sel puhul avame koolis muuseumitoa, kuhu ootame erinevaid
materjale (vihikud, õpikud, tunnistused, kiitusekirjad, fotod jne).
Kui Sinul on kooliajast miskit
põnevat alles, mille oleksid nõus
muuseumituppa hoiule andma, too
see Kunda Ühisgümnaasiumi ruumi
107 või õpetajate tuppa. Pane kindlasti esemele juurde enda nimi ning
lõpetamise aasta, soovi korral ka
väike lugu - miks Sa just selle asja
näitamiseks tood.

Teate edastas Tormis Otsma,
linnasekretär

1. september 2015. Kord elus võime lubada endale sellise foto - 1. klassis ja abituriendina.
Foto Kunda ühisgümnaasiumi arhiivist

Kooliteed
alustas 32 last
Meie Kodu

Sellel õppeaastal alustasid Kunda ühisgümnaasiumis kooliteed 32 poisi/tüdrukut. Klassijuhtimise võtsid enda kanda
õpetajad Jana Rootare ja Anni
Pääsuke.
1.a klass: Thea Laura Kalmus,
Anastasia Vorobjova, Armin Puškin, Maksim Bodnja, Mihkel Takk,
Daniil Krupko, Mattis Uukareda,
Kert Vahesalu, Emily Lilleoja, Jete

Kullamaa, Lusinee Roots, Kert
Sukamägi, Kenneth Mirka, Egle
Lepviikmann ja Uko Reinmann.
1.b klass
Milana Kizzy Saar, Markkus
Kesa, Andra Lemberg, Ingrit Parker, Alexandra Vesk, Lisette Pall,
Laura Pärs, Artjom Tararõškin,
Karina Kutšerova, Daniel Borisov,
Mario Leskinen, Karoliina Nasikovski, Kert-Kristjan Helisalu,
Martin Tsõganov, Jan-Andri Kirss,
Magnus Jagant ja Maksim Mišin.

Astrites on pruunid sälgud,
floks on ammu roostes.
Ruuge ranits rõõmsalt välgub
kooli poole joostes.
Pinal kolksub killa-kolla
asfalt paitab päkki.
Küll on tähtis tunne olla
õpilane äkki.
Koolis tundma õpid tõde,
tead, mis hea, mis paha.
Hoovis õpilase õde
nukralt vaatab maha.

/Leelo Tungal/

Aasta noorte sõber
on Rasmus Kits
Meie Kodu

3. septembril toimunud maakonna noorte inspiratsioonipäeval kuulutati välja 2014. aasta
noor tegija, noorteühendus,
noorte tegu ja noorte sõber.
Nominentide ja laureaatide seas
oli ka Kundaga seotud inimesi.
Noore tegija nominentide seas
olid aktiivne Haljala gümnaasiumi
õpilasesinduse liige Sven Rannar,
Ettevõtlusteatri juhatuse liige Siiri
Kohver, Väike-Maarja gümnaasiumi aktiivne õpilane Hannamari
Soidla, Rakvere gümnaasiumi filmifestivali peakorraldaja Karmen
Roost, Kunda Ühisgümnaasiumi
tubli õppur Kent Kerner ning
ettevõtlik Rain Orgus Rakvere
gümnaasiumist. Kent Kerner. on
vabatahtlikuna olnud paljude meie
linna suurte ja väiksemate sündmuste korralduse juures, ta osaleb
aktiivselt kooli õpilasesinduse töös
ning on näidanud end tubli ja ettevõtliku noorena. Aasta 2014 noore
tegija tiitli pälvis Nanci Ristla - tantsuklubi Just Dance loomise eest,
mis toimetab koolides, lasteaedades
ja noortekeskustes.
Aasta noorte sõbra tiitli nominentideks olid Kadrina noorte- ja
huvikeskuse juhataja Marge Mägi,
mudellennukiklubi looja Valev Sard
ning robootika huviringide käivitaja Rasmus Kits. Auhind läks see-

Linnavalitsuse istung 12. augustil
2015. a
1. Kinnitati lihthanke „Kunda
linnapargi hoolduskava koostamine“
parim pakkumine.
2. Lükati tagasi ja ei kinnitatud
lihthanke „5-kohalise tarbesõiduki
kasutusrendile võtmine“ pakkumine.
3. Väljastati ehitusluba ehitise
rekonstrueerimiseks.
4. Maksti vajaduspõhist peretoetust 12 inimesele summas 855 eurot.
Linnavalitsuse istung 31. augustil
2015.a
1. Anti nõusolek eestkostetavate
arvelduskontode avamiseks, pangakaartide vormistamiseks ning limiitide seadmiseks.
2. Anti nõusolek eestkostetavate
külastamiseks asenduskodus.
3. Maksti vajaduspõhist peretoetust 4 inimesele summas 315 eurot.
4. Maksti toimetulekutoetust 36
inimesele summas 5061,80 eurot. Ei
makstud toetust kahele inimesele.
5. Kinnitati korraldatud jäätmeveo
avaliku konkursi ettevalmistamise ja
pakkumuste hindamise komisjoni
protokoll.
6. Anti luba korraldatud jäätmeveoga erandkorras mitteliitumiseks.
7. Kinnitati parim pakkumine
osaliste tööde teostamiseks Kunda
Ühisgümnaasiumi hoone katuse
rekonstrueerimisel.
8. Kinnitati Linnavalitsuse määrus
„Kunda Ühisgümnaasiumi põhimäärus“ .
9. Kinnitati Linnavalitsuse määrus
„Majanduskeskuse põhimäärus“ .
10. Kinnitati Linnavalitsuse määrus „ Kunda linnavalitsuse ametiautode kasutamise kord“. Kuulutati välja
lihthange“5-kohalise tarbesõiduki
kasutusrendile võtmine“.

Kultuurikomisjon
mõtleb
2016. aasta
Sõbralaadale
Meie Kodu

Rasmus Kits innustab noori robootikat avastama. Foto Sõmeru Sõnumid

kord Kunda Ühisgümnaasiumiga
seotud Rasmus Kitsele, kes õpetab
robootikat ja programmeerimist.
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
juhi Sven Hõbemäe sõnutsi on
inspiratsioonipäev uut õppeaastat
sissejuhatav noorteseminar, kus
esinevad edukad aktiivsed noo-

red. Rakvere teatri saali kogunes
ligi pool tuhat Lääne-Virumaa
noort. Ürituse korraldasid Europe
Direct Lääne-Virumaa teabekeskus ning Lääne-Viru maavalitsus.
Koostööpartneriteks oli LääneViru Omavalitsuste Liit ja Rakvere
Linnanoorte Näitetrupp.

7. septembril toimus Kunda linnavolikogu kultuurikomisjoni
koosolek, kus algatati projekt
„Sõbralaat 2016“.
Peale selle tutvusid komisjoni
liikmed Kunda linna arengukava eelarvestrateegia 2015-2018 eelnõuga,
arutati ka haldusterritoriaalse korralduse võimalikke muutusi. Üheks
koosoleku päevakorrapunktiks oli
selle suve suurettevõtmise - etenduse
„Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“
kokkuvõtete tegemine.
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Kunda tehasesse saabus
hiiglaslik eriveos Hiinast
http://www.knc.ee

Kunda vana hüdroelektrijaam (1893) oli Baltimaade ja Tsaari-Venemaa
üks moodsamaid veejõuseadmeid. Foto Kunda tsemendimuuseumi arhiivist

Eesti saja aarde seas
on ka meie
hüdroelektrijaam
Larissa Kaljurand, Meie Kodu

Rahvahääletuse tulemusena
selgusid lõplikud Eesti aarded.
Internetihääletuse tulemuste
alusel valmib Eestit tutvustav
interaktiivne mäng, mis aitab
taasavastada Eestimaad ja
selle väärtusi.
Virumaa 15 objektiga on saanud väärika osa saja valitu seas.
Ei jäänud märkamata ka Kunda
hüdroelektrijaam.
Meie ajalooline hüdroelektrijaam on rahvahääletuse tulemusena saanud 88. koha. See pole

sugugi nõrk tulemus. Näitena, on
teada-tuntud Palmse mõis 87. kohal ja mitte vähem tuntud Sagadi
mõis 96. kohal. Veel olid saja hulgas
näiteks Toila park, Põhja-Eesti
pankrannik, Narva Hermanni
kindlus, Väike-Pungerja postijaam,
Alutaguse metsad, Endla looduskaitseala, Simuna kirik, Tudulinna
vana puukirik, Rakvere linnus ja
Käsmu kapteniteküla.
Aardeid otsiti muinsuskaitseameti eestveetava kingituse “Eesti
100 aaret” raames, mis on üks
osa Eesti riigi 100. sünnipäeva
programmist.

Euroopa muinsuskaitsepäevad jõudsid
ka Kundasse
Samuel Golomb, Meie Kodu

Euroopas on 2015. aasta nimetatud tööstuspärandi aastaks.
10.- 13. septembril 2015 korraldati üle Euroopa muinsuskaitsepäevi teemal „Tööstus- ja
tehnikapärand“.
Kaasatud oli ka üle 40 erineva
objekti mitmes Eesti maakonnas.
Muinsuskaitseamet kutsus nendel
päevadel kõiki huvilisi tutvuma
meie tööstuspärandiga. Ligi 10%
Eesti 6000st ehitusmälestistest
on otseselt seotud tootmisega viinavabrikud, meiereid, veskid,
masina- ja laevaehitustehased,
linavabrikud ja puuvillamanufaktuurid, paberitööstused jne.
Lääne-Vir umaalt osalesid
muinsuskaitse päevade raames
Moe piiritusetehase muuseum,
Võivere tuulik, Kulina jahuveski
ja Kunda tsemendimuuseum.
12. septembril pakkus Kunda
tsemendimuuseum külalistele
põneva kava. Alustati ekskursiooniga Kunda tsemendimuuseumis

koos jalutuskäiguga Kunda vanal
tööstusmaastikul. Muuseumis
tutvuti tsemendi leiutamise ja kasutusele võtmise looga, tsemendi
tootmisprotsessiga ja Kunda tsemendivabriku ajalooga.
Üheskoos uuriti miks ja kuidas
hakkas inimene ise valmistama kivi
ja mil viisil kerkisid antiiksed Rooma ja kaasaja arhitektuuripärlid.
Kunda tsemendimuuseum võimaldas teemapäeval tutvuda tänapäeva
tsemenditööstusega. Külastajaid
meelitati Eesti kuulsuste käejälgedega ja hiigelsuure pöördahjuga.
Päev varem, 11. septembril,
korraldati Kundas talgud, kus
puhastati heinast ja väiksemast
võsast vaateplatvorm ja vabriku
hoonete vahele jääv ala.
Tähelepanu! Alates 16.september 2015 kuni 14. mai 2016
Kunda tsemendimuuseum avatud
külastamiseks ettetellimisega (v.a
muuseumi üritused ja näitused).
Muuseum töötab E- R 9 – 17.
Info: turinfo@kunda.ee või tel.
32 22 170.

25. augustil saabus mööda Tallinna
maanteed Kunda tehasesse hiiglaslik eriveos – I tooraineveski korpus,
mille sisediameeter on 3 meetrit,
pikkus 14 meetrit ning mass 49 000
kilogrammi. Uue korpuse leidmisel
ulatas Kunda tehasele abikäe HeidelbergCementi Pekingis asuv kontor.
Praegune Kunda tsemenditehase
I tooraineveski korpus on kriitilise
piirini õhukeseks kulunud ning vajab
väljavahetamist. Leping uue korpuse
tarneks sõlmiti Hiinas Shanghais asuva
tehasega Shanghai Xinijan Heavy Machinery Co., Ltd.
“Siiani oleme Hiinast ostnud ainult
tsemendiahju voodrikive, nii et teatud
mõttes on see tarne meie jaoks Hiina
metallitööstuse kvaliteediproov,“ selgitas Kunda Nordic Tsemendi ostujuht
Madis Pikat. „Samas sai meie jaoks
otsustavaks soodne hind ning samuti
hiinlaste tugev kompetents metallitööstuses,“ jätkas Pikat.
Suureks abiks oli Kunda tehasele pakkujate leidmisel, suhtlemisel le-

Tooraineveski korpuse sisediameeter on 3 meetrit, pikkus 14 meetrit ning mass
49 000 kilogrammi.
Foto KNC arhiivist

pingupartneriga ning kvaliteedikontrolli
protseduurides HeidelbergCementi Pekingi kontor. „Käesoleva hetkeni saab
koostöö kohta vaid häid sõnu öelda:
infovahetus toimis väga hästi, meid hoiti
kõige olulisega jooksvalt kursis ning
kõigile meiepoolsetele järelpärimistele
reageeriti kiiresti,“ sõnas Pikat.

Logistiliselt oli tegemist keeruka
tarnega, mis koosnes neljast etapist.
Korpus veeti maanteed mööda Shanghaist Yangshani sadamasse, kust see
liikus edasi meritsi Gdanskisse. Gdanski
sadamast laevatati korpus Tallinnasse
ning sealt edasi juba maanteed mööda
Kundasse.

Kunda Sadam osaleb
merenduskonverentsi korraldusel
Larissa Kaljurand, Meie Kodu

Rahvusvahelist merenduskonverentsi on Corpore Konverentsid
koostöös Eesti Laevaomanike Liidu
ja Eesti Mereakadeemiaga korraldanud juba 2005. aastast. Selle aja
jooksul on konverentsi külastanud
pea 1000 osalejat rohkem kui kümnest erinevast riigist.
Sellel aastal toimub mainekas konverents „Kursid karide keskel“11. korda
25. septembril Tallink SPA & Confe-

rence Hotel´is.
Foorumi korraldavad Eesti Laevaomanike Liit, Eesti Mereakadeemia ja
Corpore Konverentsid. Koostööpartnerite seas on peale Tallink Grupi, Tallinna
Sadama, Eesti Lootsi, Sillamäe Sadama,
DNV GL ka Kunda Sadam.
Merenduskonverentsist, millega tähistatakse ka Maailma merepäeva (World
Maritime Day) septembris, on saanud
traditsioon, kus kohtuvad Eesti mere-,
transpordi-, avaliku ja akadeemilise sektori
esindajad ning ettevõtjad, et üheskoos

arutada aktuaalseid merendusteemalisi
küsimusi, seada sihte ning pakkuda välja
lahendusi, mis oleksid kasulikud nii Eesti
majandusele kui ka ühiskonnale laiemalt.
Konverentsidel on ettekannetega
esinenud Euroopa Liidu juhtivad tegelased, paljude riikide merendusjuhid, akadeemikud, rahvusvaheliselt tunnustatud
merendusspetsialistid. Kuna konverents on aastas ainuke omataoline, siis
see on saanud ka kohtumispaigaks Eesti
ning lähinaabrite merendustegelastele ja
merendushuvilistele.

Töötaja proovipäev - kas seaduslik või mitte?
Tormis Otsma, Kunda linnasekretär-jurist

Viimasel ajal on esinenud rohkelt
juhtumeid, kus ettevõtetes on nõutud proovipäevade tegemist enne
töölepingu sõlmimist. Hiljem aga
selgub, et töölepingut ei sõlmita ning
on inimest lihtsalt ära kasutatud.
Tegelikult aga Töölepinguseaduses
proovipäevi de jure sätestatud ei ole ja
seda ette ei nähta. TLS § 4 lõige 2 sätestab, et tööleping sõlmitakse kirjalikult.
Kui töötaja on tööle lubatud ning teeb
tööd, mille eest eeldatakse tasu saamist,
on juba tööleping sõlmitud.
Seadus on ette näinud võimaluse,
et kui töötasu ei ole kokku lepitud või
kokkulepet ei suudeta tõendada, on
töötasu suuruseks kollektiivlepingus
ettenähtud, selle puudumisel sarnase
töö eest sarnastel asjaoludel tavaliselt
makstav tasu (TLS § 29 lg 2).
Proovipäevi ei ole õigus tööandjal
töötajalt nõuda. “Töölepingu seadus on
näinud ette katseaja (neljakuuline aeg), see
ongi aeg, mil tööandja saab hinnata töötaja
võimeid, tervist, teadmisi, isikuomadusi,
oskusi” . Selle aja jooksul on ka töölepingu
ülesütlemise tähtaeg lühem, milleks on
15 kalendripäeva. Katseaeg algab tööle
asumise päevast. Nii nagu on sellel ajal
tööandjal võimalus hinnata töötaja oskusi
ja omadusi, saab ka töötaja nimetatud
perioodil hinnata, kas pakutud töö talle
sobib. Seega on ka töötajal õigus öelda

katseajal tööleping üles ette teavitades 15
kalendripäeva. “Kui tööandja ütleb töölepingu üles katseaja ebarahuldava tulemuse
tõttu, tuleb seda põhjendada, milles seisnes
ebarahuldav tulemus, töötaja aga lahkumise otsust ei pea põhjendama.
Artikli autor on arvamusel, et tööandjad ei erista tavakeeles kasutatavat
“proovipäeva” mõistet - teenus, mida
võimaldab Töötukassa. Nimelt saab Töötukassas registreeritud töötu teostada ühe
proovipäeva tööandja juures, mida reguleerib: Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
(TTTS); Vabariigi Valitsuse 22.12.2012
määrus nr 170 „Tööhõiveprogramm
2012-2013“. Seega, kui tööandja väidab
inimesele mingil ajal, et töölepingu asemel
on tegu hoopis tasuta proovipäeva või
mõne muu lepinguga, peab ta suutma seda
tõendada. Proovitöö korraldamise eeldus
on, et tööandja otsib vabale töökohale
töötajat töötukassa kaudu.
Kui pooltel on tõepoolest tahe lühikest aega töölepingut sõlmimata tööd
proovida, on mõistlik täpselt kokku leppida tingimustes. Proovipäevale ei tohi
kuluda rohkem aega, kui on vaja kõige
üldisemaks tingimustega tutvumiseks
ja oskuste kontrollimiseks. Mõistlikuks
võib pidada paari tundi või keerukama
ameti puhul paari päeva. Konkreetsete
tööülesannete täitmine, näiteks klientide
teenindamine kaupluse kassas või müügisaalis kauba riiulitesse panemine on
töö ning seda tehakse üksnes tasu eest.

Tööandjatel ei ole õigust proovipäevadel nõuda tasuta töö tegemist. Juhul,
kui minnakse proovipäevadele ainult
vaatlema oma tulevast töökohta ning
ülesandeid ja reaalset tööd ei tehta, ei ole
vaja seda ka de facto tasustada.
Ka proovipäevaks peab inimene olema ette valmistatud ja seaduses ettenähtud korras tööohutuse alal juhendatud.
Kõrvalt vaadanud ja korraks käed külge
pannud tööotsija ei pruugi tasu küsida,
aga kui inimene loob mis tahes lepingu
raames teisele lisaväärtust, on selle eest
tasu nõudmine põhjendatud.
Lepingu olemuse üle tekkinud vaidluse korral otsustab töövaidluskomisjon
või kohus, kas töölepingulise suhte
tunnustamise, saamata töötasu ja muud
nõuded on põhjendatud.
Enne proovipäeva algust tuleks töötajal tööandjaga kokku leppida,
* kas tegu on tasuta proovipäevaga
või asutakse tööle töölepingu alusel
katseajaga,
* mis praktilisi katseid potentsiaalsel
töökohal tehakse,
* mis on prooviaja maksimaalne
pikkus,
* missugused on tasustamistingimused.
Artikli autor on arvamusel, et praktikas
levinud nn „tasuta proovipäevad“ võivad
tunduda esialgu mõlemale poolele kasulikud, kuid tegemist võib olla tasuta tööjõu
ärakasutamisele suunatud ärimudeliga.
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Eesti lipu heiskamisest
Tiit Jõgi, Kunda linnavalitsuse
järelevalveametnik

Noortemaleva suvi oli meeleolukas.

Foto Kunda klubi arhiivist

Kiitus selle aasta
noortemalevas osalejatele!
Maiu Küngas,
Kunda noortemaleva koordinaator

Selle aasta suvel toimus Kundas
noortemalev kolmes vahetuses juunis, juulis ja augustis. Pea 60
kodulinna noort said võimaluse
töötada, teenida taskuraha ning
veeta huvitavalt vaba aega ühiselt
malevarühmades.
Esimese malevavahetuse noored
puhastasid ja pesid puhtaks bussijaamad ning teatetulbad linnas, koos
võeti ette suurpuhastus noortemajas, rohimis- ja kolimistööd ning
poisid ehitasid rannas jaanilõket.
Väga tublid olid malevlased jaanitule sündmuse ettevalmistamisel
ja läbiviimisel ning loomulikult ka
järelkoristamisel.
Teise vahetuse tööd olid seotud
enamjaolt Merepäevade korraldamisega rannas.

Lisaks jõuti ka staadionil rohimas
käia. Väga suur abi oli Merepäevadel
noortemaleva tublidest noortest.
Nad aitasid pileteid müüa, parkimist
korraldada, platsi puhtana hoida, liivalosside ehitamise võistlust läbi viia,
külaliste ja esinejate eest hoolt kanda,
lõket ehitada, räimekala puhastada ja
veel palju-palju erinevaid töid teha.
Kolmas vahetus möödus Kunda
mõisas, kus malevlased said abiks olla
vabaõhulavastuse “Maili. Virumaa
Rahvaülikooli lugu” korraldustöödes.
Hommikuti tehti tööd ja pärast
lõunasööki korraldati mänge, võistluseid ning palju teisi vahvaid koostegemisi. Ja esimese aasta malevlased
(rebased) said ristitud ning ka lõbus
lõpupidu peetud.
Mitmele lapsele oli noortemalevas
töötamine üldse esmane töökogemus
ja kõige olulisem oli kindlasti iseteenitud palk. Sisukad ning harivad olid

koolitused tööohutuse ja karjääriplaneerimise teemadel.
Meie linna lapsed on töökad ja
tublid. Kiitus selle aasta noortemalevas osalejatele! Usinad malevlaste
kasvatajad olid Kairi Press, Helen
Jagant, Kristjan Laubholts ja abiline
Kadi Tingas.
Noored ise nimetasid malevasuve parimateks märksõnadeks “hea
seltskond,” “palju tööd,” “lahedad sündmused,” “maitsev söök,”
“sõbrad,”“töö ja palk”.
Noortemaleva korraldamist rahastas Kunda linnavalitsus ja toetas
Eesti Noorsootöö Keskus. Tööohutuskoolituse viis läbi AS Estonian
Celli personali- ja ohutusjuht Helen
Neeve ning karjääriplaneerimise
nõustamise Tiiu Säbel ja Tiina
Halling Lääne-Virumaa Rajaleidja
keskusest. Aitäh!

Kunda tantsutüdruk Mariann Onkel
osaleb lavastuses „Esimene lend“
Meie Kodu

Festival Koolitants 2015 esitleb
lavastust „Esimene lend“ Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. Esietendus
toimub 27. septembril 2015 Salme
Kultuurikeskuses. Jõhvis näeb
noori tantsusõpru 2. oktoobril ja
järgmisel päeval astutakse üles
teatri Vanemuine suures majas.
Koolitantsu Kompaniis tantsivad
noored ligi kolmekümnest erinevast
tantsukoolist või stuudiost. Selles mahukas tantsuprojektis osaleb ka Kun-

da Ühisgümnaasiumi liikumisrühma
tantsija Mariann Onkel, kes käesoleva
aasta kevadel valiti vabatantsu kategoorias tantsuvõistluse ”Koolitants
2015” finaali. Finalistidele usaldati
Koolitantsu Kompanii liikme nimetus
koos võimalusega esineda lavastuses
„Esimene lend“.
Mariann Onkeli tantsuõpetaja on
Natalie Neigla. Koolitantsu finaalile
eelnesid väga sisukad ja pingelised
eelvoorud ning edasipääsu said vaid
kõige andekamad tantsijad.
Sel sügisel jõuab suurtele lavadele

Stuudio Alima
annab teada:
Kõhutantsu treeningud alustavad
uut hooaega Kunda lasteaias Kelluke
(aadress Koidu 75) alates 22.09.
teisipäeviti 17.30.
Oodatud on kõik uued ja vanad huvilised
igas vanuses ja kehavormides!
Info: Epp 55638128, epp.kaljos@mail.ee

värskusest ja energiast pakatav Koolitantsu Kompanii debüütlavastus „Esimene lend“, mis on kuuekümne nelja
julge, särava ja ambitsioonika noore
tantsija esimene suur samm lavadel.
Koolitants 2015 koreograafid valisid
1500 festivalil osaleja seast välja Koolitantsu Kompanii liikmed. See on
esimene omalaadne, üle Eesti julgeid
tantsivaid noori ühendav tantsukompanii, mis raputab oma energiaga
Tallinna, Tartut ja Jõhvit. Lavastuse
ettevalmistuse ja kontserttuuri korraldab Eesti Tantsuagentuur.

VÕIMALUS TELLIDA
JA MÄÄRATA PRILLE
REEDEL, 2.OKTOOBRIL
10.00-18.00
KUNDA, PARGI 26
I korruse fuajees, apteegi vastas

Optometristi (Anne-Mai Raivet)
vastuvõtule saab registreerida
tel. 5098262

Käesolevat artiklit ajendas kirjutama asjaolu, et viimasel ajal on
Kunda linnas hooneid, kus mingil
põhjusel lipupäevadel jäetakse
heiskamata Eesti lipp. Kahjuks
Eesti lipu heiskamata jätmine
on kasvutrendis. Viimane kurb
vaatepilt avanes linnakodanikele
20. augustil 2015, taasiseseisvumispäeval, mil jällegi paljudel
hoonetel Kunda linnas oli jäetud
Eesti lipp heiskamata.
Väga raske on Eesti lipu heiskamata jätmisele leida seletust –
kas tegemist on mõnede inimeste
ükskõiksusega omariikluse, protest
millegi vastu, meelsuse näitamine
või on tegemist lihtsalt laiskusega.
Täna puudub vastutus Eesti lipu
heiskamata jätmise eest, kuid näen
siis eetilist vastutust oma naabrite ja
linnakodanike ees. Olen arvamusel,
et kui olukord ei parane, siis seaduseandja (Riigikogu) peaks kaaluma
vastutuse kehtestamist Eesti lipu
heiskamata jätmise eest.
Eesti lipu heiskamist, lipupäevi
jm sätestab Eesti lipu seadus, millega saate tutvuda Riigi Teatajas
aadressil: https://www.riigiteataja.
ee/akt/104062014004. Tulenevalt
seadusest on igaühel õigus heisata ja
kasutada Eesti lippu, järgides Eesti
lipu seaduse sätteid ja head tava.
Eesti lipu seadus sätestab, et
iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval heisatakse Eesti
lipp elu-, äri- ja büroohoonetel, kuid
kahjuks seda seaduse sätet eiratakse.
Eesti lipp heisatakse päikesetõusul,
kuid mitte hiljem kui kell 8.00 ja
langetatakse päikeseloojangul, kuid
mitte hiljem kui kell 22.00.
Seadus toob välja lipupäevad:
3. jaanuar – Vabadussõjas võidel-

nute mälestuspäev
2. veebruar – Tartu rahulepingu
aastapäev
24. veebruar – iseseisvuspäev,
Eesti Vabariigi aastapäev
14. märts – emakeelepäev
23. aprill – veteranipäev
Mai teine pühapäev – emadepäev
9. mai – Euroopa päev
4. juuni – Eesti lipu päev
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna)
23. juuni – võidupüha
24. juuni – jaanipäev
20. august – taasiseseisvumispäev
1. september – teadmistepäev
Oktoobri kolmas laupäev – hõimupäev
Novembri teine pühapäev – isadepäev
Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise päev,
rahvahääletuse toimumise päev ja
Euroopa Parlamendi valimise päev.
Lipupäevadel heiskavad Eesti lipu
riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised
isikud. Nimetatud päevadel võivad
Eesti lipu heisata kõik.
Eesti lipust: Eesti lipp on sinimustvalge ja seda kasutatakse
rahvus- ja riigilipuna. 1870. aastal
moodustatud üliõpilaste grupist kasvas välja Eesti Üliõpilaste Selts ning
haritlaskonna ühendamiseks loodi
osakond Vironia, mis valis enda
tunnusvärvid – sinine, must, valge.
Värvide levinum seletus on, et sinine
tähistab kodumaa taevasina, must
kodumaa mullapinda ning valge
väljendab lootust ja isamaa helget tulevikku. Esimene sinimustvalge lipp
pühitseti Otepää kirikus 04.06.1884
ning heisati kiriku tornis. Seetõttu
tähistatakse Eesti lipu sünnipäeva
4. juunil.
Hoidkem Eesti lipp au sees ning
lipupäevadel heisakem lipp!

SPORT

16. Viru-Nigula rahvajooks
Protokolli väljavõte 24. august 2015
Rahvajooksu tulemuste protokollis
olid kümne kundalase tulemused.
Esimene number näitab kohta üldarvestuses, teine number on koht
vanuseklassis.
Jooks ja kepikõnd 7.5 km
33/24 Kevin Vasiljuk (Kunda)
53/20 Koidula Truss (Kunda)
54/34 Vladimir Ait (Kunda)
Noortejooks ja kepikõnd 3.3 km
2/2 Tauri Tomson (RSK sPORTKUNDA)

Lastejooks 1000 m
10/4 Elisanete Saksmann (Kunda)
Lastejooks 400 m
1/1 Rihhard Vodja (Kunda)
9/6 Sten Arro Kunda
37/24 Andero Saksman (Kunda)
Lastejooks 250 m
8/4 Romi Vodja (Kunda)
Lastejooks 150 m
Siim Arro
Võistluse toetajate seas oli Kunda
firma KUNREX.

Kunda spordikeskus teatab
Kunda spordikeskuse lahtiolekuajad alates 01.09.2015
E-R 7.30-22.00, L-P 10.00-21.00. NB! Avatud on ka ujula.
Ujumise ja vesivõimlemise treeningud
Kunda Spordikeskuse ujulas toimuvad ujumise treeningud
treener Marina Karamkova juhendamisel.
Esmaspäev:
15.00-16.00 (algajad),
16.00-17.00 (edasijõudnud)
Kolmapäev:
15.00-16.00 (algajad), 16.00-17.00 (edasijõudnud)
Vesivõimlemise grupp saab kokku kolmapäeviti kell 11.30.
Linnasaun on avatud pühapäeviti:
11.00-15.00 (Naised),
15.00-16.00 (Koristus),
16.00-20.00 (Mehed)
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Raamatukogu kutsub
luuleõhtule
Kunda Linnaraamatukogus toimub 21. oktoobril kell
17.30 luuleõhtu muusikaga. Esinevad Ljudmila Iljunina ja
Adamson Siverski Venemaalt. Veedame sügisõhtu kenas
meeleolus!

Aseri

Aga laual akna ees, puutumata
tolmukorra all lebas kooliraamatute virn
Silmitsesin ümbriseid ja kaanelt
lugesin:
Vene keel 4. klass, ajalugu 5. ja
samas vihikuke,
Kuhu lapsekäega veetud kurvad
luuleread:
“Ja nii lõppes suvi”
Kes elas selles majas? Ja miks ta
nõnda kiirustades lahkus?
Kuhu elu need inimesed kandis ja
mis teevad nad praegu?
Või on siitilmast lahkunud …
Ning mõte pähe tuli
Kui sarnane see kõik, mis meil üle
elada on tulnud
Tervel rahval ja riigil, mis kunagi
nii võimas
Ning MARX-i õpikute järgi elas
Ootamatult lõppes kõik, see elu
ära lendas …
Ja olnut puutumata, sirutame end
uute avaruste poole,
Jättes mineviku märgid saladusse
sulguma, uinuma …
… Unustusse vajuma?

Ljudmilla Iljunina
Kogumikust „Lapsepõlve tiiva all“,
S-Peterburg „Kontrast” 2015
Tõlkija: H.Vimberg (Muusika talu,
Aseri vald)

Mahajäetud, väljatorgatud aknasilmadega asula …
Luule salakeel peidab end siin
vaikuses ja inimtühjuses
Kuid see keel helisema hakkab
tuule ja mere muusikas,
Koos eredate värvidega mineviku
pildil
Ja nii, ükskord teerajake mind
kinnikasvanud parki kutsus
Jalge all krudises tellisepuru
Siis ilmus vaatevälja hüljatud
inimelamu
Astusin tohutu hoone hämarasse
jahedusse,
Sisenesin ja tardusin pildi ees,
Mis justkui eilsest elust välja
joonistus
Tavapärasel kohal olid esemed,
toidunõud, riided ja jalanõud

TEATED

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda
ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Kunda
Grossi poe parkla
kell 15.30–18.00

III ja IV kvartalis
25. septembril
2. ja 23. oktoobril

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

Tänavavalgustus – meie ühine mure!
Linnakodanik, kes märkab tänavavalgustusega
seotud probleemi, saab Kunda linna kodulehel
http://www.kunda.ee/tanavavalgustus tutvuda
tänavavalgustuse piirkondade kaartidega, tuvastada
probleemse koha ning teavitada linnavalitsust.
Kunda linnavalitsus

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

Teadlaste öö - kopsuhaigustest
läbi Kunda tsemendiprisma!
Kristi Onkel

Teadlaste öö on üle Eestit
hõlmav Teadlaste öö festivali kulminatsioonipäev. Selle
aasta läbivaks teemaks on
meditsiin ja tervis haigestunud inimese seisukohast
ning fookusesse võetakse
haiguste diagnoosimised ja
ravimised. Kunda tsemendimuuseumis (Jaama 11,
Kunda) võtame luubi alla
kopsud.
25.septembril alustame
kell 18.00 AHHA keskuse
„Kopsude lahkamise” töötoaga (NB! Kohtade arv piiratud). Töötoast osavõtjad
saavad vastuseid sellistele
küsimustele:

- Kui palju hapnikku käib
kopsudest läbi
- Kas kopsud tunnevad valu
- Kas kops käib üle maksa
või vastupidi?
Kell 19.00 Väike vahepala
teaduslikele juttudele Kunda
Linnaorkestrilt.
Kell 19.30 Esineb SA IdaViru Keskhaigla sisekliiniku

Turvaline metsaskäik
Konstantin Lepik, Vihula valla
piirkonnapolitseinik

Saabunud on iga-aastane seene- ja marjahooaeg,
millega paratamatult kaasnevad igal aastal juhtumid,
kus inimesed paluvad abi
metsast välja tulemisel.
Valdav enamus sellelaadseid
juhtumeid on seotud eakamate
inimeste eksimistega metsas.
Samas on esinenud ka juhtumeid, kus just lapsed ilma
täiskasvanute järelevalveta on
metsas kaduma läinud.
Seoses sellega tuletab politsei meelde:
* Nii nagu linnas, nii ka
metsas jälgige, kuhu poole teie
laps liigub.
* Võimalusel tuleb valida
mets, mis on tuttav.
* Selga tuleks panna mugav
erksavärvilistes toonides riietus, mis on kaugelt paremini
märgatav.
* Kindlasti tuleb arvestada

oma füüsilise vormiga ja mitte
ülehinnata oma võimeid. Kaasa peab võtma joogivett.
* Metsa peaks minema
kellegagi koos või kui tahad
minna üksi, siis teavita oma
plaanist lähedasi ning seleta
neile oma planeeritav marsruut.
* Ära mine metsa vastu
õhtut, eriti lähenevate tormide
ja äikese eel.
* Kindlasti võta kaasa mobiiltelefon ning veendu, et selle
aku on täis laetud. Hädanumbrile 112 on võimalik helistada
ka ilma SIM kaardita. Telefon
on paljudel juhtudel olnud
parim abivahend metsast välja
juhatamisel.
* Kui tarvitad ravimeid, siis
tuleb need kindlasti kaasa võtta.
Kui siiski oled metsa eksinud ja abi on kutsutud, on
soovitav leida mõni koht, mis
kergendab otsinguid. Selleks
võib olla näiteks mõni lagendik, metsa serv või veekogu.

pulmonoloogia vanemarst
dr. Veronika Iljina. Koos
ostime vastuseid järgmistele
küsimustele:
- Millised on raskemad
kopsuhaigused
- Millised on sümptomid ja
kuhu on jõudnud teaduslikud
uuringud ja avastused nende
haiguste ravis

- Kui palju mõjutab kopsuhaigusi meie elukeskkond
(Kunda ja tsemenditolm)?
Läbi õhtu demonstreerime
dokumentaalkaadreid elust ja
olust Kundas.
Avatud on kohvik!
Info: turinfo@kunda.ee
või tel. 32 22170.

ÜKS FOTO

Selleks, et ehitada midagi uut, on vaja lammutada vana!

Foto Samuel Golomb

