Nr 2/347
Veebruar
2015
Tasuta
KUNDA LINNA KUULEHT

AKTUAALNE

LÜHIDALT

Selgitus soojuse
hinna muutuste
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kliendihalduse valdkonna juht

Viimastel kolmel kuul on Kunda linna soojuse piirhind muutunud: detsembris oli põhjuseks maagaasi võrguteenuse
hinna tõus, jaanuaris maagaasi
aktsiisi tõus ja veebruaris eelmise aasta maagaasi hinnakõikumisi ar vestava teguri
muutus. Jaanuaris ja veebruaris
on piirhinnad vastavalt 76,41 ja
76,76 €/MWh.
Detsembris saime erakorraliselt osta maagaasi soodsamalt
kui olime arvestanud ja seetõttu
rakendasime siis ka piirhinnast
madalamat hinda 73,86 €/MWh.
Kindlasti oleme kõik kuulnud
uudiseid toornafta dollarihinna
langusest, see omakorda on
põhjustanud küsimuse soojuse
hinna muutuse kohta. Soojuse
tootmiseks kasutatava maagaasi hinda mõjutab üheksa kuu
keskmine kütteõli hind eurodes.
Kütteõlide hindade languse alusel võiks ka maagaasi hind juba
langeda, kuid kahjuks on dollari
kursi tugevnemine viimaste kuude jooksul „ära söönud“ kütteõli
hinnalangusest tuleneva efekti.
Seega ei saa täna lubada, et saame
jaanuaris müüa soojust piirhinnast madalama hinnaga. Selle
vastuse saame anda veebruari
esimestel päevadel. Järgnevateks
kuudeks prognoosime küll gaasi
hinna mõningast langust, kuid
see eeldab euro tugevnemist
dollari suhtes.
Enne eelmist kütteperioodi tegime ettevalmistusi Kunda linna
soojusvarustuse ümberkorraldamiseks. Gaasikatlamaja ehitasime
välja, kuid puiduhakkekatlamaja
jäi ehitamata seoses planeeringu
vaidlustamisega. Seetõttu meie
ei saanud üle minna odavama
kütuse kasutamisele, kuid osa
sellega kaasnevaid kulutusi on
juba tehtud. Praegu kooskõlastame uut soojuse hinda, mis sisaldaks 2013. aasta lõpus rajatud
gaasikatlamaja maksumust. Selle
kulu lisamine põhjustaks soojuse
hinna mõningase tõusu, kuid
arvestades gaasi hinna langust
ei tohiks hind lõppkokkuvõttes
oluliselt muutuda.
Seega on väga oluline, et puiduhakke katlamaja maatüki detailplaneeringu kohtuvaidlus linna
ja vaidlustaja vahel jõuaks lõpule
ning lähiajal saaks projektiga jätkata. Oleme kindlad, et kodumaise kütuse kasutamine võimaldaks
ära hoida järsud hinnamuutused
ja tagada stabiilsuse soojusvarustusel.

Keskkonnasõbraliku Ettevõtte üldvõidu pälvis AS Estonian Cell.

Foto Andres Treial

Kõige keskkonnasõbralikum
ettevõte on
AS Estonian Cell
www.envir.ee

Keskkonnaminister Mati
Raidma autasustas 29. jaanuaril Eesti kõige keskkonnasõbralikumaid ettevõtteid
2014. aastal, üldvõit läks AS
Estonian Cellile, kes kasutab
biogaasi tootmiseks reovett.
„Kõiki konkursil osalenud ettevõtteid tuleb kiita selle eest,
et nad on oma tootmises leidnud hulgaliselt uusi, nutikaid
ja säästlikke lahendusi, mis
aitavad keskkonnakoormust
vähendada.
Näiteks tänavune üldvõitja
Estonian Cell kasutab ära põhitootmises tekkivat heitvett,

et toota biogaasi, mis omakorda
kasutatakse maagaasi asemel
tehases ära. Ainult sellised lahendused on jätkusuutlikud ja
ressursside piiratuse seisukohalt
mõistlikud,“ kommenteeris
keskkonnaminister Mati Raidma.
Nii üldvõidu kui ka keskkonnasõbraliku tootmisprotsessi alamkategoorias võitnud
AS Estonian Cell tõusis tänu
uuenduslikule lahendusele Eesti
suurimaks biogaasi tootjaks.
Konkursi üldvõitjana saab ettevõte SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel investeerida
oma keskkonnasõbralikkuse
arendamisse veel 35 000 eurot.

Konkursi eesmärk on tunnustada neid, kes on oma tegude ja
ettevõtmistega viimase 12 kuu
jooksul kõige enam panustanud
keskkonna heaks. Keskkonnasõbralikke ettevõtteid tunnustatakse kaheksandat korda.
Aasta Keskkonnasõbraliku
Ettevõtte tiitel antakse välja
kolmes alamkategoorias ning
lisaks valib hindamiskomisjon
välja ka üldvõitja, kelle panus
keskkonna heaks on olnud
kõige mõjukam.
Kokku osales Aasta Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursil 22 ettevõtet, kes esitasid
24 ankeeti kolmes kategoorias.

Päevakorras on
tondilosside lammutamine
Meie Kodu

Majandus- ja taristuminister
Urve Palo allkirjastas toetuse
andmise tingimused, mille
järgi on kohalikel omavalitsusel võimalik taotleda
riigilt tuge tühjaks jäänud ja
linnapilti risustavate hoonete
lammutamiseks.
Riik aitab juba lammutada
tühjaks jäänud põllumajandushooneid, kuid muud lagunevad
ja kasutult seisvad majad on
seni olnud vaid omavalitsuste
mure. Nii mõnelegi linnale-vallale käib see selgelt üle jõu. Riik

katab kasutusest välja langenud
kohalike omavalitsuse omandis
olevate või hoonestusõigusega
koormatute kinnistul asuvate
hoonete lammutamise kuludest
kuni 70 protsenti.
Toetuse saamiseks esitavad
linna/vallavalitsused taotlused
sihtasutusele KredEx. Kokku
on meetmele eraldatud 700 000
eurot. Maksimaalne võimalik
toetusmaht taotleja kohta on
60 000 eurot.
2013. aastal läbi viidud uuringu andmetel on Eestis lammutamist vajavaid hooneid üle 250.
Probleemseimad maakonnad on

Valgamaa, Ida-Virumaa ja LääneVirumaa. Uuringus prognoositi,
et aastatel 2015-2030 võib lisanduda veel üle 600 lammutamist
vajava korterelamu.
Kunda linn tahab lammutada Ehitajate tn 5 asuva tondilossi, kus on varem olnud
linna sotsiaalmaja ja enne seda
lasteaed. Algselt oli hoone linnapea Jüri Landbergi sõnul aga
vangilaagris töötanud ohvitseride ühiselamu. „Ülejäänud
tondilossid, mida meil ikka
leidub, on paraku erakätes,”
nentis Landberg.

Viru-Nigula vallavolikogu otsustas viimatisel istungil nõustuda
Viru-Nigula valla- ja Kunda
linnavolikogu ühise ajutise arengukomisjoni moodustamisega.
Komisjon luuakse selleks, et
hoogustada omavalitsuste omavahelist koostööd ja vahendada
informatsiooni. Komisjon tegeleb
Viru-Nigula valla ja Kunda linna
pakutavate teenuste ja nende kättesaadavusega, ühise turismialase
tegevusega, kultuuri- ja spordiüritustega, majandusküsimustega
(sealhulgas infras truktuuriga),
kodanikukaitsealaste projektide ja
muude valdkondadega, mille puhul
omavalitsuspiirideülene koostöö
võiks anda häid tulemusi.
Viru-Nigula vallavolikogu määras komisjoni liikmeteks vallavanem Ervins Veitsursi, volikogu
esimehe Olav Kreeni, arengukomisjoni esimehe Meelis Parijõe
ning haridus- ja kultuurikomisjoni
esimehe Jaak Lepiku.
Ühiskomisjoni esimene istung
toimub veebruari lõpus.
Komisjoni tööd juhitakse kordamööda: tänavu Kunda linnavolikogu, 2016. a Viru-Nigula
vallavolikogu ja 2017. a taas Kunda
linnavolikogu.

Lapsed tegid
halba nalja
Päästekesuse teade

24.01 hommikul kell 8.55 helistas häirekeskusesse üks laps ja
teatas, et Kundas Mäe tänaval
põleb maja.
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Lili Lillepea ütles, et päästekorraldaja sai kohe aru, et tegemist võib
olla halva naljaga, sest helistaja
taustal kostis laste itsitamist. Siiski
saatis päästekorraldaja pritsimehed kohale. Päästjad põlengut ei
avastanud.
Rakvere politseijaoskonna pressiesindaja Mari Riina Rist ütles, et
häirekeskus pole korravalvuritele
vastavasisulist teadet vale väljakutse
kohta edastanud.
Kui see peaks tulema, siis politsei täpsustab asjaolusid ja võib
alustada menetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb
eritalituste valet väljakutsumist.

Päästeamet teatab
Päästeameti Ida päästekeskus teatab,
et 10. veebruari öösel kell 01.18 sai
häirekeskus teate, et Kundas Lasteaia tänaval põleb mahajäetud hoone
kelder. Kohale jõudnud päästjad selgitasid välja, et hoones sees ei olnud
põlengut. Suitsu tekitas väljaspool
hoonet vanal lõkkeasemel põlenud
prügi. Prügi kustutati.
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Uuendused majandustegevuse registris (MTR)
Tormis Otsma, linnasekretär

MTR-i uuendused on seotud
majandustegevuse seadustiku
üldosa seaduse kehtimahakkamisega 1. juulist 2014.
Paljud valdkonnad, kus seni
oli vajalik luba või registreering,
lähevad vaba majandustegevuse
alla ehk neis tegutsemiseks ei
ole eraldi luba või teatamist vaja(
jaekaubandus, hulgikaubandus,
teenindus, toitlustamine, kaubanduse korraldamine). Samuti on
loobutud teatamiskohustusest
majutusasutusena tegutsemisel.
Erandiks jääb kaubandusvaldkonnas teatamiskohustus alles alkoholi- ja tubakamüügiga tegelevatele
ettevõtjatele.
Majutusasutused, kes soovivad
alkohoolseid jooke müüa, peavad
selle kohta MTR-ile teate esitama.
Kõigi MTR-is (eelnevas) registreeritud ettevõtjate olemasolevad
andmed kantakse üle uuenenud
registrisse automaatselt ning sellega seoses ei ole ettevõtjatel
registris lisatoiminguid vaja teha.
Ettevõtjad, kellel registris olemise kohustus kadus, kustutati
sealt automaatselt.
Kui siiani tuli ettevõtjatel oma
registriandmeid igal aastal 15.aprilliks kinnitada, siis edaspidi on
see seotud majandusaasta aruande
või tuludeklaratsiooni esitamisega.
Seoses uuendustega kohalikud
omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga
on ettevõtjal võimalus kahe aasta
jooksul s.o kuni 1. juulini 2016
esitada majandustegevusteade
majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku
omavalitsuse kaudu.
Kohaliku omavalitsuse poolt

tehtud toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele
tasuda riigilõivu 10 eurot.
MTR-ile teate esitamist nõudvas valdkonnas tegutsevad ettevõtjad saavad seda teha ka infovärava
eesti.ee (http://eesti.ee) vahendusel ja selle toimingu eest ei tule
enam riigilõivu tasuda.
Tugiteenust sisuliste küsimuste
puhul saab, kui kirjutada Riigi
Infosüsteemi Ameti aadressil:
help@ria.ee ning kasutajatugi
edastab ettevõtjate konkreetset
tegevusala puudutavad küsimused
vastamiseks pädevale majandushaldusasutusele.
Samuti on maakondlikud arenduskeskused (MAK) valmis nõustama ja juhendama ettevõtjaid tegevuslubade ja teatamiskohustuste
täitmisel.
Lääne-Viru Arenduskeskus
asub aadressil: info@arenduskeskus.ee, +372 325 8028; www.
arenduskeskus.ee.
Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust, samuti tegevusloa taotlusi on
võimalik esitada ka notari kaudu,
mille eest on vaja maksta tasu vastavalt notari tasu seadusele.
Muutunud on ka toitlustusettevõtete tunnustamise ja teavitamise kord. Alates juulikuust peab
toitlustusettevõte taotlema Veterinaar- ja Toiduametilt tegevusluba
või esitama majandustegevusteate.
Varem vormistatud tunnustamisega seotud dokumente ümber
tegema ei pea. Kõik varasemalt
väljastatud tunnustamise otsused
loetakse automaatselt tegevuslubadeks.
Lisainfo: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Veterinaar- ja Toiduameti kodulehelt.

Kas hüdroelektrijaam
ikka mõjub
Kunda jõele?
Keskkonnaameti teade/ BNS

Keskkonnaametil on tekkinud
kahtlus, et Kunda jõel tegutsev
IMG Energy hüdroelektrijaam
avaldab märkimisväärset mõju
sealsetele Natura aladele ning
soovib hinnata paisu keskkonnamõjusid.
IMG Energy on jõel elektrit tootnud alates 2002. aastast
ning taotles 2012. aasta lõpus
kasutuslubade jätkamist, kuid
keskkonnaamet otsustas 2014.
aastal algatada keskkonnamõjude
hindamise (KMH). Vee erikasutusega paisutamiseks ja hüdroenergia kasutamiseks võib kaasneda
oluline mõju Kunda jõe hoiualale,
sealhulgas Natura 2000 võrgustiku ala vastupanuvõimele. Kui
turbiinide veetarve ületab jõe madalveeperioodi aegset vooluhulka,
võib kaasneda hüdroenergia kasutamisega veevaestel perioodidel
jõe vooluhulkade reguleerimine.
Sellisel veekasutusel on kalastikule
negatiivne mõju.
Ka on keskkonnainspektsioon
saanud Kunda jõe veetaseme
alanemise tõttu arvukalt kaebusi.

Eeldatavalt võib veerežiimi muutumine Kunda jõe alamjooksul
olla seotud tegevuste koosmõjuga
Estonian Celli ja Kunda III paisul.
Kunda III pais võib mõjutada
Kunda jõe elustikku, halvendada
kalastiku elutingimusi ja jõe kui
elupaiga soodsat looduskaitselist
seisundit. Jätkuv hüdroenergia
kasutamine võib mõjutada jõe
hüdroloogilist režiimi allpool
paisu. Hüdroelektrijaam eeldatavalt muudab jõe vooluhulka ning
väheneb minimaalne vooluhulk.
Kavandatava tegevusega kaasneb
eeldatavalt oluline keskkonnamõju
Natura 2000 võrgustiku alale.
Ettevõte KMH algatamisega
ei nõustunud ning kaebas selle
kohtusse. Jõhvi halduskohus otsustas, et keskkonnaameti soov on
õigustatud ning jättis selle jõusse.
IMG Energy kasutab elektritootmiseks kolme uputatud
kompaktturbiingeneraatorit. Turbiinide tootlikkus on 350 kilovatt-tundi. Aastane maksimaalne
tootlikkus 3 megavatt-tundi, arvestades tegelikke vooluhulkasid
jões- 2,1 megavatt-tundi.

Sirje Liiskmaa

Foto Nadežda Widder

Naine, kes armastab
lilli ja värve
Vestles Nadežda Widder

Kunda linna heakorranõunik
Sirje Liiskmaa on naine, kes
paistab kohe silma - oma tubli
töö, ilusa hobi ja stiilse välimusega. Elab Eismas, töötab Kundas,
riietub ... välismaal.
M. K.: Kas ei ole raske iga
päev nii kaugel tööl käia?
S. L.: Ongi hea, et siit saab
natuke eemale, mõni asi paistab
kauguses teistmoodi ja kõik igapäevamured ei tule sulle kohe uksest ja
aknast sisse ka.
M. K.: Olete vist oma tööga
väga rahul ja süvenenud läbi
aegade?
S. L:: Alati võiks mõni asi parem olla, aga mulle meeldib see
töö sellepärast, et siin on kogu aeg
vaheldust, midagi uut. Minu meelest
oleks päris jube, kui näiteks mingid
seadused tuleksid ja jääksid. See
annab endale ka arenguvõimalust
- kui midagi jälle muutub, siis tuleb
seadused üle vaadata või siis tegevused ümber korraldada vastavalt
seadustele.
M. K.: Huvitav, mis hobi võiks
olla heakorranõunikul?
S. L.: Ruumikaunistused ja lilleseaded. Olen küll heakorranõunik,
aga ise ma pean ennast ikkagi maas-

tikuaednikuks, kelleks olen Tartus
õppinud ja ma saan siin Kundas
seda poolt rakendada ka. Floristikat
olen ka õppinud ja neid teadmisi ja
oskusi saan siin ka kasutada. Selles
mõttes on hea, et töö ja hobi on
seotud.
M. K.: Teid kirjeldatakse kui
väga stiilset naist. Kust saate
endale stiilseid riideid?
S. L.: Kundast ma ei osta tavaliselt midagi, siin polegi suurt valikut.
Töö või hobiga seoses käin igal
aastal mingil reisil, sealt ostan tihti
üksikuid asju, mida on hea omavahel siduda. Mis võib olla torkab
silma, ma armastan värve ja üritangi
nendega eksperimenteerida.
M. K.: Kas kasutate julgemaid
värvitoone?
S. L.: Jaa, pigem julgemaid
toone. Ja mu lemmikvärv on türkiis. Aeg-ajalt avastan, et olen jälle
endale terve rida ühesuguseid asju
ostnud. Ja siis mulle meeldivad
väga kõrvarõngad. Vahest unustan
kõrvarõngad panemata, minu meelest on see kohe katastroof, selline
tunne, et midagi on puudu ja kõik
märkasid seda.
M. K.: See oskus maitsekalt
riietuda on seotud võib-olla hobiga. Kas see tuleb iseenesest?
S. L. Võib-olla küll. See tuleb

iseenesest. Näiteks, kodus on mustad nõud – vaatan, et nii kole pilt,
tõstan neid nõusid kuidagi ringi,
mulle tundub, et siis ei ole enam
nii kole üldpilt. Pärast mõtlen ise
ka, et miks ma seda tegin, pärast
nagunii lähevad pesusse... See
kompositsioonitunnetus on tulnud
kaasa võib-olla kuskilt geenidest.
Kunstnik Richard Sagritsa ema ja
minu vanaema olid õed.
M. K.: Kas ise ei tegele riiete
modelleerimisega?
S. L.: Ise ma tegin siis, kui midagi
saada ei olnud, otsides „burdadest“
välja seda, mis meeldis. Hommikul
oli vaja – öö läbi õmblesin, et valmis
saaks. Nüüd mõtlen ainult lisandeid
juurde ja teen ise. Siis ongi nii, et
saad ühte asja kanda mitut moodi
erinevate lisandite ja värvidega.
M. K.: Mis on kõige tähtsam
inimese väljanägemises?
S. L.: Võib olla üldpilt. Ikkagi
et tervik oleks. Mul kohe peab
see värv olema, mulle tundub, et
ma olen ilma selleta hall hiir. Ja
alati mind üllatavad inimesed, kes
suudavad täiesti musta värvi välja
kanda nii, et ikkagi säravad. Võib
olla see on sisemine põlemine või
sära. Mingid ülesanded, tegevused
ja hobid, millest inimene on väga
vaimustunud - need sisemiselt võibolla põletavadki.

KUNREX
Kunrex OÜ on 2003. aastal asutatud metallitöötluse ning tehaste hoolduse ja remondiga tegelev
ettevõte asukohaga Kundas. Uus tootmishoone kaasaegsete metallitöötlusseadmetega valmis 2010.
aasta alguses. Põhitegevusalaks masinaehituslike konstruktsioonide ja detailide tootmine ning olulisemad sihtturud on Soome ja Rootsi. Kunrex OÜ omab ISO 9001:2008 kvaliteedisertifikaati.

Otsime oma töökasse kollektiivi Kundas

LUKKSEPP-KEEVITAJAT
Tööülesanded:
Toodete koostamine jooniste järgi ja keevitamine
Tööks vajaliku dokumentatsiooni täitmine
Kvaliteedikontroll oma töölõigus
Vajadusel muud tööga seotud ülesanded
Kandidaadilt eeldame:
Vastavat erialast kvalifikatsiooni ja töökogemust
Kohusetunnet ja korrektsust
Riigikeele valdamist vähemalt suhtlustasandil

Kasuks tuleb:
Keevitussertifikaadi(poolautomaat) olemasolu
Vene ja inglise keele oskus
Troppija ja tõstukijuhi koolituse läbimist tõendav
dokument
Tule-ja turvakaardi olemasolu
Pakume:
Konkurentsivõimelist töötasu
Väga head ja kaasaegset töökeskkonda
Vajadusel väljaõpet ja täiendkoolitust

Ootame sinu CV-d ja lühiülevaadet senisest tegevusest ning palgasoovi.
Täiendav info: tel.53498238, heikki@kunrex.ee
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Kunda ilusalongi naljahinnad

Taas valimiskastide juurde
Alo Heinsalu,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Vestles Nadežda Widder

Kunda ilusalongi perenaine
Sirje Källo tunnistab, et väikses
linnas nagu Kunda on üliraske
äri ajada. Perenaine ja juhataja - kõlab uhkelt, aga selleks
ei piisa vaid äri juhtimisest ja
kontrollimisest, peab ikka pingeliselt töötama. Oma uhkes
salongis on Sirje ise massöör,
administraator ja ka koristaja.
M.K.: Kuidas sai alguse ainuke ilusalong Kundas?
C. K.: Mõte Kundasse teha
selline koht, kus oleksid kõik iluteenused koos, tuli 14 aastat tagasi.
Mul tegi alati meele kurvaks, kui
Kunda inimesed rääkisid: „Oo,
me käime Rakveres SALONGIS.“
Mina tahtsin, et Kunda inimesed
saaksid ka Kundas salongi tulla. Ja
siin majas me oleme juba 7 aastat.
M. K.: Nüüd äkki rakverelased ise käivad Kunda salongis?
C. K.: Siin käivad Rakverest
ja siin käivad Tallinnastki. Meil
on palju kliente ka Soomest, kes
käivad siin sõprade juures külas.
M. K.: Kas saite oma vahenditega hakkama äri arendamisel?
C. K.: Ei ole kasutanud ühtegi
toetust.
M. K.: Olen palju head kuulnud Teie abikaasa ja ka Teie
enda kohta, et te mõlemad
toetate ise teisi.
C. K.: Jaa, vanasti sai veel
rohkem toetada, kui olid paremad
ajad, siis oli abikaasal südameasjaks Keila SOS Lasteküla järjepidev toetamine.
M. K.: Kas Kunda ei ole kitsas Teie äri jaoks?
C.K. : On. Tahaks palju-palju
rohkem teha, inimeste vähesus
piirab. Aga midagi ei ole teha.
Kunagi elas siin täpselt poole võrra rohkem inimesi, see ongi väga
kurb... Aga keegi peab Kundas ka
tööd tegema.
M. K.: Miks Te just ilu vald-

Foto Nadežda Widder

Sirje Källo

konnas äri tahtsite teha?
C. K.: Mulle nii meeldib, kui
inimene siit ära minnes on õnnelik ja tänulik. Administraatorina
siin vaatlen, kuidas inimene tuleb
peegli ette, vaatab ennast ja lööb
särama - see on nii tore tunne!
M. K.: Olete ise siin administraator ka?
C. K. Ja. Oi, ma teen kõiki asju.
M. K.: On siis tõsi, et oma
äri ajamine ei piirdu vaid juhtimisega?
C. K.: Puhkepäevadel käin ka
koristamas. Siin ei kannata võtta
palju töölisi, ikka ise igas asjas
kaasa. Isegi kui me selle maja valmis saime - ikka suur maja, sellist
raha ei olnud, et koristusfirmat
palgata, siis 12-aastase tütrega
tegin ehitusjärgsed koristused ära.
Ja kui me selle maja avasime, siis
meie lapsed istusid siin administraatorina õhtuti peale kooli. See
on ikka tõsine pere ettevõtmine,
pere üritus.
M. K.: Teie hinnad on vist
palju soodsamad võrreldes
Tallinnaga, näiteks?
C. K.: Isegi võrreldes Rakve-

rega. Näiteks, naiste juukselõikus
maksab meil 7 eurot. 25 minutit
massaaži maksab 8 eurot. Massaaže on meil 20 ringis või isegi
rohkem.
Oli selline tore juhtum. Seisab
siin üks naine, uurib meie hindu
ja nagu naerab. Ma tulen juurde ja
küsin, mis siin naljakat on. Tema
ütleb: „Teil on siin nagu naljanurk,
kui ma neid hindu vaatan“. Tema
oli Tallinnast.
M. K.: Mida ütleksite oma
klientidele? Võib-olla ka potentsiaalsetele.
C. K.: Oleks tore, kui on aeg
kinni pandud ja sa ei saa tulla
(eriti juhtub see tihti juuksuritel),
ole kena ja teata, et ei tule, see
on juuksuri tööpäev. Inimesed
ütlevad tihti, et oh, saidki puhata.
Me ei käi siin puhkamas, me käime
siin tööl!
Soovin südamest, et kõik naised
saaksid endale nii palju tähelepanu pöörata, et saaksid käia meie
salongis, et kõik läheks nii hästi,
et nad saaksid ka ise enda jaoks
kulutada. Ja mitte ainult naised,
muidugi ka mehed.

in memoriam

KARIN METS

25.10.1928–26.01.2015
26. jaanuaril k.a seiskus jäädavalt Kunda linna aukodaniku ja
kauaaegse kultuurijuhi Karin
Metsa süda.
Karin oli põline kundalane,
kelle elu ja töö oli tihedalt läbi
põimunud selle linnaga. Oma
esimese elukutse omandas ta
Rakvere arve- ja plaanindustehnikumis raamatupidajana ning
töötas selles ametis tsemenditehases. 1. jaanuarist 1960 kutsus
tema teotahteline ja särav hing
ta tööle Kunda klubi juhatajaks.
Karini aktiivsus, rõõmsameelsus,
suur töötahe ning oskus kaasata
inimesi erinevatesse tegevustesse
oli imetlusväärne. Tema eestvedamisel ja korraldusel said alguse
paljud uued huviringid ning
sündmused Kundas. Eredate
mälestustena on meeles tehase
osakondadevahelised taidluskonkursid, väga heal tasemel
kultuurikollektiivid, kes esindasid silmapaistvalt Kunda linna

maakondlikel ja vabariiklikel
konkurssidel. Kunda linna elanikele jäävad südant soojendama
paljud tema eestvedamisel korraldatud peoõhtud, kontserdid,
teatrietendused ...
Kõik, kes Karinit tundsid,
on saanud osa tema naljadest
ja naerust, sest temas peitus
imeline oskust lahendada ka
kõige keerulisemaid olukordi
alati huumorig a. K akskümmend neli aastat oma elust andis ta Kunda klubi juhtimisele
ja pärast seda toimetas tehase
ajalehte Tsement. Tema loomus
otsis võimalust, et olla inimeste
keskel - veel hiljemgi Karin tuli
tagasi klubitööle - kunstniku
ametis. Olles juba pensionieas,
juhendas Karin Mets eakate sõnakunstiringi Lobisejad, kellele
ta ise stsenaariume ja naljandeid
kirjutas.
Jälg, mille Karin Mets Kunda
linna kultuurivaldkonna arengus-

Märtsikuu esimesel pühapäeval
valitakse Eestile XIII Riigikogu.
Taasiseseisvuse järgsel ajal on
see rahval juba 20. kord kas üldvalimiste (Riigikogu, Euroopa
Parlament, kohalikud volikogud) või rahvahääletuse raames
otsuseid langetada. Kuigi valimisreeglites suuri muudatusi
ei ole toimunud, tooksin siiski
mõned juhised, mida peaks
valija teadma ja tähele panema.
Valimistulemuse selgitamiseks
on Eesti jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab hääletada
ainult oma ringkonna ühe kandidaadi poolt. Valimisringkond
omakorda sõltub valija elukoha
aadressist rahvastikuregistris. Igale
valijale saadetakse Siseministeeriumi poolt hiljemalt 9. veebruariks
kas elektrooniliselt või paberkujul
valijakaart, mis teavitab, millise valimisringkonna kandidaatide poolt
ning kus ja millal valija hääletada
saab. Riigikogu valimistel on õigus
valida ainult Eesti kodanikel.
Hääletada saab tavapäraselt pabersedeliga valimisjaoskonnas või
elektrooniliselt.
Tavapäraselt sedeliga hääletamiseks peab valijal olema isikut tõendav dokument (näiteks ID-kaart,
pass, juhiluba, pensionitunnistus).
Hääletamissedeli saamise kohta
tuleb anda allkiri valijate nimekirja
allkirjalahtrisse. Jaoskonnakomisjoni poolt saadud sedelile tuleb valijal
hääletamiskabiinis märkida valitava
kandidaadi number ning lasta see
pärast pitsatijäljendiga märgistamist
hääletamiskasti.
Hääletada saab eelhääletamise
ajal ja valimispäeval järgmiselt:
Eelhääletamine maakonnakeskustes 19–22.02 iga päev kell
12.00–20.00
Kõigis maakonnakeskustes on sel
ajal avatud vähemalt üks valimisjaoskond. Tallinnas on neid jaoskondi
13 ja Tartus 6. Valija saab hääletada
sõltumata oma elukohast. Talle
antakse tema elukohajärgse valimisringkonna kandidaatide nimekiri ja
hääletamissedel. Pärast hääletamissedeli täitmist panete sedeli jaoskonnakomisjoni liikme antud sisemisse
(väiksemasse) ümbrikku, mille panete välimisse (suuremasse) ümbrikku.
Välimisele ümbrikule kantakse valija
nimi, isikukood ja rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress. Ümbriku
lasete hääletamiskasti. Sedelile sel
juhul teist pitsatijäljendit esialgu ei

panda. Samuti ei panda pitsatijäljendit
ümbrikele.
Eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades tavapäraselt ja väljaspool elukohta ning valija asukohas
23–25.02 iga päev kell 12.00–20.00
Sel ajal on avatud kõik valimisjaoskonnad. Kõigis neis toimub tavapärane elukohajärgne hääletamine
(vt eespool). Igas vallas ja linnas on
vähemalt üks valimisjaoskond, kus
saab hääletada väljaspool oma alalist
elukohta analoogiliselt maakonnakeskuses hääletamisega (vt eespool).
Tallinnas on selliseid jaoskondi 18
ja Tartus 6. Sel ajal korraldatakse
hääletamine ka neile valijatele, kes ei
asu valimispäeval oma elukohas ning
jaoskonda ise mõjuval põhjusel minna
ei saa (mh haiglad, hoolekandeasutused, kinnipidamiskohad). Asutustes
viibijatele korraldab hääletamise
taotluse esitamise asutuse administratsioon, hääletamise võib läbi viia
ajavahemikus 9.00-20.00. Muud isikud
peavad soovist hääletada oma asukohas eelnevalt kirjalikult teada andma,
kuid mitte hiljem kui 25.02 kella 14.00
vastavale jaoskonnakomisjonile (vallavõi linnavalitsusele).
Elektrooniline hääletamine ööpäevaringselt 19.02 algusega kell
9.00 kuni 25.02 kell 18.00
Elektrooniliselt on võimalus hääletada arvuti, ID-kaardi ja PINkoodide olemasolul ajavahemikul
19–25.02.2015 aadressil www.valimised.ee. Teisele isikule hääletamiseks
ID-kaardi ja koodide üleandmine ei
ole lubatud. Samas on võimalik elektroonilist häält muuta, sel juhul jääb
kehtima hilisem hääl. Kui valija soovib
ikkagi hääletada pabersedeliga, siis
elektrooniline hääl kustutatakse. Valimispäeval elektrooniliselt hääletanud
enam hääletada ei saa.
Valimispäeval hääletamine sh
kodus hääletamine 01.03 kell 9.0020.00
Valimispäeval toimub ainult elukohajärgne tavapärane sedeliga hääletamine (vt eespool). Lisaks selle on
võimalik neil, kes ise ei saa mõjuval
põhjusel jaoskonda minna tellida
hääletamiskast koju. Seda on võimalik teha nii eelnevalt kirjalikult kui ka
valimispäeval kuni kella 14.00 telefoni
teel. Selleks tuleb helistada oma elukohajärgse valimisjaoskonna telefonile,
mille numbri leiate teile saadetavalt
valijakaardilt.
Riigikogu koosseisu selgitamisel on
oluline iga hääl. Need, kes valimistel
ei osale, delegeerivad õiguse määrata
riigi asjade üle otsustamine järgmiseks
neljaks aastaks neile, kes seda teevad.
Valimistel on igal häälel jõud!

Jookse südamest –
aasta spordialgatus
Meie Kodu

Karin Mets

Foto erakogust

se jätnud, on sügav ja paljusid
puudutav.
Austus ja lugupidamine andeka
kultuurijuhi mälestuseks.
Kunda linnavalitsus
Kunda linna klubi
Kunda Nordic Tsement

Lääne-Viru Maavalitsus valis
maakonna spordinõukogu ettepanekul aasta spordialgatuseks
liikumisürituse „Jookse südamest”.
“Teades Team Yongi liikme
Kaire Reimuse entusiasmi, võin
vaid tunnustada maavalitsuse spordinõukogu selleaastast otsust.
Maakonnas on palju sportlikke ja
aktiivseid leibkondi ning väge täis
ühinguid. Mul on maavanemana
hea meel, et saame tublimaid vää-

riliselt tunnustada,” kommenteeris
maavanem Marko Torm.
Aasta spordialgatuseks valiti Kunda
ühisgümnaasiumi õpilasesinduse ja
spordiklubi Team Yong algatud liikumisüritus “Jookse südamest”. Eestvedajate soov on kujundada traditsioon,
et pakkuda Kundas liikumisvõimalusi
noortele.
Aasta sportlikemat perekonda,
spordialgatuse eestvedajaid ja teisi
aasta tegijaid tunnustasid maavanem,
spordiliidu ja omavalitsuste liidu
esindajad 23. jaanuaril sporditähtede
austamisüritusel Villa Theresas.
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31. jaanuaril toimus Kunda
linna klubis 2014. aastal
sündinud laste ja nende vanemate pidulik vastuvõtt
ehk juba traditsiooniline
Hõbelusikapäev. Koosviibimisel kõnelesid volikogu
esimees Kaido Veski ja linnapea Jüri Landberg, esinesid
muusikakooli mandoliini- ja
kitarriõpilased ning lasteaia
laululapsed.
Eelmisel, 2014. aastal sündis
Kunda linnas 32 uut kodanikku. Kõigile neile kingiti
mälestuseks kodulinna poolt
hõbelusikas ja vanematele
anti üle õnnitluskirjad.
Koosviibimise lõpetas ühine
tordisöömine ning ühis- ja
perepiltide jäädvustamine.

veebruar-märts 2015
17. veebruaril kell 18-20 koolimaja mäel
vastlapäev: liulaskmised, võistlusmängud ja
kõige huvitavama liulaskevahendi konkurss.
Lusti, rõõmu ja magusaid üllatusi kõigile!
23. veebruaril kell 19 Kunda linna klubis Eesti
Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud aktus-kontsert ja peoõhtu. Sissepääs tasuta.
Peoõhtu lõpp 24.00
Kavas:
*Linnajuhtide sõnavõtud
*Külaliste tervituskõned
*Kunda Aasta Tegu ning Tegija 2014 väljakuulutamine
*Tänukirjade üleandmine
*Aktusel esinevad Elli Vallbaum ja Kunda
muusikakooli õpetajate ansambel
*Peoõhtul esinevad: rahvatantsuansambel
Lee, Petja ja Hunt ning mustkunstnik
Charlekas
*Tantsumuusikat Karl Madise ja Margus
Martmaa esituses
*Õhtut juhivad Kaire Reimus ja Toomas
Krall
*Avatud kohvik.
NB! Buss sõidab kell 18.30 Konsumi ja
Grossi poe juurest klubisse ning pärast
peoõhtu lõppu tagasi. Palume peole tulekust teada anda tel 3221556.
24. veebruaril kell 11 Kundas Vabadussõjas
langenute mälestusmärgile lillede asetamine.
27. veebruaril kell 19 klubis kinoõhtu filmiga
„1944“. Pääse 3.- ja õpilastele 2.5. märtsil kell kell 19 klubis Vana Baskini Teatri
etendus „Südamesõbrad“. Pääsmed hinnaga
13.- ja õpilastele ning pensionäridele 11.müügil noortemajas E,T,N,R kell 13-20 ja K
kell 15-20 ning tund enne algust kohapeal.
Piletite broneerimine tel 3221666.
6. märtsil kell 18 klubis Õhtu ainult naistele.
Klubis I korrusel avatud Kunda kunstistuudio
Vanadi Art tööde näitus.
Rohkem infot www.kundalinnaklubi.ee ja
telefonil 3221556.

Foto Reti Kokk

Õnnitleme!
Betti Alverile pühendatud
X luulefestivaliil „Tuulelapsed 2015“ said Kunda
noored teatrisõbrad kolm
eripreemiat. Kundasse tuli
ka parima juhendaja tiitel.
Ansamblimängu eripreemia: Kunda laste näitetrupp „Karoliine“ – „Mõtelda
on mõnus …“. Juhendaja
Maarika Koks.
Lavalusti eripreemia:
Kunda Ühisgümnaasiumi
kooliteater (7.-9.kl) – „Nutikas lutikas“. Juhendaja Natalie Neigla.
Väikese lapse tõsise
mängu eripreemia: Kunda
Ühisgümnaasiumi kooliteater

Algas taotluste vastuvõtt kultuuri,
sporditegevuse ja noorsootöö toetamiseks
linna eelarvest

(1.-3.kl) –  „... päris ongi mängult …“. Juhendaja Natalie
Neigla.
Parim juhendaja: Natalie
Neigla, Kunda Ühisgümnaasiumi kooliteater.
Sellel aastal toimus Betti
Alverile pühendatud luulefestival „Tuulelapsed” Jõgeva
Gümnaasiumis. Osalesid põhikooli näitetrupid ja teemaks
oli vene lasteluule.
Alates 2012. aastast on
festivali korraldajaks Jõgeva Gümnaasiumi kõrval ka
MTÜ Tähetund, mis kannab
luulepäevade heledalt põlevat
tõrvikut edasi ka tulevatel
aastatel.

6. veebruarist algas tegevustoetuste ja
stipendiumide taotlemine 2015. aastaks.
Tegevustoetust võivad taotleda Kunda linna
territooriumil registreeritud ja vähemalt ühe aasta
tegutsenud mittetulundusühingud, sihtasutused,
seltsingud ning füüsilised isikud. Stipendium on
ettenähtud spordi- ja kultuurikollektiivide
juhendajate loometöö väärtustamiseks.
Taotlejatel tuleb esitada korrektselt täidetud taotlus
koos eelarvega. Tegevustoetuse taotlusele palume
lisada tegevuses (huviringis) osalejate nimekiri.
Kundas tegutseva huvialaringi juhendaja võib taotleda stipendiumit, mis on ettenähtud
spordi- ja kultuurikollektiivide juhendajate
loometöö väärtustamiseks.
Taotlused tuleb esitada allkirjastatuna
Kunda linnavalitsuse aadressil Kasemäe tn 19
Kundas või meiliaadressil linnavalitsus@kunda.ee.
Esitamise tähtaeg on 25. veebruar 2015.
Lisainfot taotlemise kohta saab linna kodulehelt
ning telefonil 32 21 556.

SPORT

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

I kvartalis
16. ja 30. jaanuaril
13. ja 27. veebruaril
13. ja 27. märtsil

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.

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

Taekwondo:
Rakvere-Kunda
sõpruskohtumine
Kuulutaja

Spordiklubid Manada ja Team Yong otsustasid elavdada rutiinseid treeninguid ja kurnavaid võistlusi ning nimetatud klubide eestvedajad Magnus Lehesoo ja Marko Levtšenko
korraldasid show´elementidega vürtsitatud
„maavõistluse“ Rakvere-Kunda või LääneVirumaa Taekwondo League.
Võistluspäeva jooksul käis tatamil kokku 17
võitluspaari.
„Kuna ettevõtmine läks korda, osalejatele
meeldis, siis otsustasime ka edaspidi samasuguseid
võistlusi korraldada. Plaanime Rakvere-Kunda
„maavõistlust“ edaspidi pidada kaks korda aastas ja miks mitte laiendada seda ka teistele Eesti
linnadele,“ rääkis SK Manada esindaja Magnus
Lehesoo ajalehele Kuulutaja.
Lisaks tavapärasele taekwondo´le selgitati individuaalsed parimad tricking battel`is. „Tegemist
on show´võistlusega, kus etteantud aja jooksul
peab sooritama muusika saatel võimalikult palju
saltosid, imiteerima lööke, demonstreerima muid
trikke. See on taekwondo elemente sisaldav vabakava,“ selgitas Lehesoo.
Esikolmikusse jõudsid Simo Kree, Kert Kronk
ja Ronald Smorodin.

Teatriõhtu Kunda linna klubis 5. märtsil 2015
Pileti hind 13.-, õpilastele ja pensionäridele 11.Piletite müük toimub noortemajas (Koidu tn 13)
E, T, N, R kell 13-20 ja K kell 15-20
ning tund enne algust kohapeal.
Info ja broneerimine tel 32 21 666, www.kundalinnaklubi.ee

