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Meenutusi Peterburist

Reisi lemmikosa oli aga Starbucksis käimine ja hotellis Sankt-Peterburg ööbimine. Piiril ei olnud me
eriti kaua, tagasi tulles läks aga
palju kiiremini kui arvasin. Õppisime ka Venemaa ajalugu (tänu
giidile). Bussijuht oli ka lõbus.
Kokkuvõttes jäin reisiga väga rahule.

25. mail sõitsime Venemaale Peterburi. Meiega
tulid kaasa Vasta, Vinni-Pajusti ja Kunda kooli
õpilased. Esimesel päeval
sõitsime suurlinna ja
uurisime sealset ümbrust.
Külastasime Jänesesaarel
asuvat Peeter-Pauli kindlust, käisime kirikus, vangikongides ja uudistasime
ümbrust. Hiljem sõitsime
linnas ringi ja siis läksime
hotelli Sankt-Peterburg.
Õhtul jalutasime purskkaevude juurde ja nautisime vaatepilti.

Teine päev oli väga tegevusterohke. Külastasime uhket Spas na
Krovi kirikut, Kaasani katedraali,
Kunstkamerat ja hiigelsuurt Ermitaži. Hiljem saime nautida laevaga
sõitu jõgedel, see andis väga hea
ülevaate linnast. Õhtul käisid osa
meist metrooga sõitmas ja külastasid kaubanduskeskuseid, öösel aga
käisime vaatamas sildade avamist.
Kolmas päev oli Peterburi sünnipäev. Meie kahjuks sellest
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ulle meeldis see reis, sest
koos oli ülitore seltskond.
Mulle meeldis kõige rohkem
kanalitel paadiga sõita ja ka
paleed olid väga kaunid. Linna

ROSA MARIA ELENA SAARIO

M

ulle meeldis Venemaa
reis väga, kuna ma ei olnud seal enne käinud. Saime
palju uut teada ja põnevaid
kohti näha. Meil oli tore seltskond ja giid ning ilus hotell.
Super lahe bussijuht oli ka.
Kodustele tõin naljakaid ja
vahvaid kingitusi. Peterburis
meeldis mulle Ermitaž, sest
see oli nii suur, et vahepeal
tekkis tunne, nagu oleksime
ära eksinud. Meeldis ka palee ja suur park, kus oli palju
erinevaid purskkaevusid, eriti
see, kus koer ajas parte taga.
KAIDI JAGANT
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suursündmusest osa ei saanud,
aga tegime sellel päeval muud
põnevat. Sõitsime linnast välja ja
uudistasime tsaariperekonna suveresidentsi Peterhoffi (pildil
juures meeldisid mulle kõige
rohkem jõed ja kõik oli imeilus.
MAARJA LEMBERG

taustal). Seal olid väga ilusad
purskkaevud ja skulptuurid. Sealt
edasi liikusime läbi veealuse tunneli Kroonlinna, kus külastasime
Mere kirikut. Kroonlinnale pilk
peale visatud, hakkasime kodu
poole tagasi sõitma. Jõudsime õnnelikult Eestisse ja kokkuvõttes
jäime reisiga väga rahule. Saime
uusi teadmisi ja avardasime oma
maailmapilti. Täname õpetaja Ma-

rina Klimenkot, kes meid sellele
reisile kutsus.
KRETE TÄPP,
ANETE ALICE ORUMAA

R

eis oli väga lahe, käisime
erinevates kohtades, nt. kirikutes, suures kaubanduskeskuses
(Lenta). Käisime muu hulgas ka
Jänese saarel ja metrooga sõitmas.

V

enemaal käisime erinevates
kirikutes ja poodides, sõitsime laeva ja metrooga. Mulle meeldis väga giid ja meie tore reisiseltskond. Mulle väga-väga meeldisid
Vene kirikud ja see, et igal majal
oli uhke ajalugu. Ma üldse ei kahetse, et läksin sellele reisile.
KARMEN SARAP

Meie Kodu loetakse ka väljaspool Eestit
Teadmiseks
„Meie Kodu“
lugejatele!
KÄESOLEVAL
AASTAL
ilmub linnaleht
„Meie Kodu“
veel kaks korda:
5. oktoobril ja
7. detsembril.
Kaastöid ja kuulutusi
ootame
linnavalitsusse
22. septembriks ja
24. novembriks.

„Kui mina veel laps olin, siis
simmanid peeti Kunda mõisa
juures Hiiemäe lõpus. Grimm oli
eestvõtja. Taarde mängis viiulit,
veskipoistele ostis tšello ja akordionid. Kuusemäele muretses pingid ja Kunda töölisasula käis sinna
tantsimas.“ Sellises sõnastuses on
1994. a oma ennesõjaaegsed lapsepõlvemälestused Eesti Rahvaluule Arhiivi talletanud Kundast
pärit Linda Lank.
Kunda mõisa juures tegutsenud
veskis ei askelda juba ammu veskipoisid ning veskikivid on väsinud.
Tänapäeval võib rohtu kasvanud
ja varemetes ehitises vaid aimata
selle kunagise kogukonnakeskuse
endist hiilgust.
Kunda linnalehel on lugejaid
ka kaugel väljaspool kodumaad.
1941. a 14. juunil küüditati oma
vanemate ja vennaga kodukohast
tundmatusse kohe-kohe kõigest
14- aastaseks saav Renate-Marie
Taarde, kelle isa Rudolf Taarde
(enne nimede eestistamist Grimm)

oligi Kunda mõisa kõrval oleva veski omanik. Rohkem kui 70
aastat on Renate Taarde uueks
kodukohaks olnud Lääne-Siberis
Tomski oblastis asuv Novõi Vasjugan. Karmi kliimaga paik, kus
temperatuur võib talviti langeda
alla 50 kraadi. Selles paigas on endine kundakas pidanud töötama 15
aastat metsatöödel ning olnud 20
aastat kohalikus haiglas kokaks.

Ta on jõudnud üles kasvatada neli
last ja teda rõõmustavad 11 lapselast. Vana daami poolt allakirjutanule saadetud kirjadest õhkub
armastust ning austust oma sünnipaiga vastu. Kaua võõrsil elatud
aastatele vaatamata on kirjad kirjutatud ilusas eesti keeles ja lausa
kalligraafilise käekirjaga.
„... Olen sündinud ja üles kasvanud 14. juunini 1941. a Kunda

veskis. Seal oli Taarde veski kohvitööstus ja saeveski. ... Minu isa
sündis ka seal 1897. a. Siis oli
veski omanik tema isa Aleksander
Grimm... Veel saadan Teile pildi
oma armsast kodust (pildil). Sellel
on näha paremal pool uks kohvituppa, kus tehti kohvi. Edasi läheb
uks veskisse ja sealt teise otsa, kus
olid meie elutoad. Kunda vanal
ajal on mul alati silmade ees. Kui
ilus oli Kunda sellel ajal… Kunda
on mu armas sünnipaik ning Eesti on mu kodumaa. Selleks ta jääb
alati. … Mulle saadetakse iga kuu
Kunda lehte Meie Kodu. Loen selle mitu-mitu korda alati läbi... Kui
oli võimalus ja olin noorem, käisin
siit Kundas palju kordi.“
Foto ja väljavõtted 90aastase
Renate Taarde saadetud kirjadest.
Kirjapilt on suuremas osas muutmata.

KUNDA ÜG ÕPETAJA
MART KAND
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Meie kooli hariduslikud hetked KIKiga

unda Ühisgümnaasiumi õppekäigud koolis omandatud
teadmiste kinnistamiseks ja uute
teadmiste kogumiseks toimusid
Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetatavate keskkonnaprojektide raames. Täpsemalt, tegevused eesmärgistatuna õpilaste
loodusteadlikkuse suurendamisele
praktilise tegevuse kaudu. Õpilased kinnistavad koolis õpitut, rakendavad seda looduskeskkonnas,
omandavad uusi teadmisi, näevad
Eesti erinevaid loodusmaastikke.
Õpilaste silmaring avardub, kujunevad seosed õpituga ning oma
kogemus annab õppetegevusele
loodusteadliku aluse.
Projektis sisalduvad tegevused
toetavad riiklikku õppekava, parandavad seostamisoskust reaalse
eluga ning viivad õpilased otse
looduse/sündmuse keskele, et vahetult mõista ja kogeda keskkonnahariduse vajalikkust. Õpilased
said looduses viibides palju uusi
teadmisi. Läbi projekti kinnistus
arusaam, et keskkonnaharidus on
vajalik ja huvitav. Projekt aitas
kaasa ka õpilaste koostööoskuste kujunemisele ning hoiakute ja
tarbimisharjumuste kujundamisele
keskkonnahoidlikuks.
MÕNINGAID SEIKASID
MEIE KOOLI LOODUSHARIDUSLIKUST
AASTAST

K

indlasti tasub kõigil käia meie
ilusates rabades. Soovitame
seda igas vanuses inimestele. Eriliselt oluline on see noorele inimesele kauni loodusega kooselamiseks. Selline retk äratab õpilastes
huvi looduse vastu ja avardab silmaringi. Meie seas on palju lapsi,

kes polnud kunagi rabas käinud,
see oli neile elamus ja huvitav kogemus. Õppekäikudel saab noor
palju liikuda ja täita õpetlikke töölehti, mis panevad keskenduma
konkreetsele paigale ja teemale.
Rabas tuli meie õpilastel täita tööleht, millel olid tüüpiliste rabataimede fotod. Ülesanne oli leida
loodusest piltidel olevaid taimi
ja panna kirja ka taimede nimed.
Kui koolitunnis vaatame seda vaid
õpikupiltidelt või slaididelt, siis
looduses sai kõike oma silmaga
otsida ja näha. Näiteks võrdlesime
raba servas metsas kasvavat mändi
kidura rabamänniga ja arutlesime,
miks harilik mänd rabas hoopis
teistsugune välja näeb. Õpilased
jõudsid järeldusele, et põhjus peab
olema erinevates kasvutingimustes. Retke tegi põnevamaks võimalus ronida vaatetorni, kust avanes
uhke vaade päikselisele sügisesele
rabale.
Rabade kõrval oli vältimatu tutvuda ka sooga. Tudusoo maastikukaitseala juures ootas meid giid
ning retk ümber Tudu järve võis
alata. Retkel nägime laukaraba ja

siirdesoo imelist raba. Sõime palju
marju – jõhvikaid, pohli, sinikaid
ja kukemarju. Saime teada, et rabas liikudes on oluline hoida end
puude juures ning kohtadesse, kus
taimi pole, ei tohi minna. Muidu
võid kaduda kui vits vette, sõna
otseses mõttes. Giidilt saime teada, et raba on üksnes sademetest
toituv soo. Inimeste jaoks on sood
olulised seal moodustuva turba
tõttu, millest saab kütet. Raba on
aga elupaigaks paljudele haruldastele lindudele ja taimeliikidele.
Kui oleme käinud rabades ja
soodes, näinud seda ilu ja võlu, tekib uudishimu - aga kes elab metsa
sees? Selle uurisime samuti välja.
Käisime Sagadi metsamuuseumis, kus meile tutvustati metsloomi, loomade elupaiku ja toitumisviise. Seejärel kogunesime bussi,
et sõita Oandu matkarajale. Matkaraja pikkus oli orienteeruvalt
45 minutit, mille käigus otsisime
metsloomade ja lindude tegevusjälgi. Matka tegi lõbusaks see, et
lumi oli maas ning lapsed said
puudelt lund raputada ja möllata.
Pärast pikka toimetamist oli aeg

keha kinnitada. Külmast ilmast
hoolimata sai peetud metsa ääres
ka piknikku.
Õppepäev metsas toetas igati õppekavas ettenähtud metsloomade
tundmaõppimist ja tuletas meelde, et loodust tuleb hoida. Selline
päev aitab hoopis paremini loodust
tundma õppida ning jõuda arusaamiseni, et kõik oleme osake loodusest. Metsaga tuleb saada sõbraks.
Oma silmaga nähes ja käega katsudes kinnistuvad ka teadmised
palju kindlamalt. Ja eks loodust
tulebki õppida looduses viibides.
Selle õppepäevaga saime metsaga
palju suuremaks sõbraks, kui enne
olime.
Et noored ei saaks öelda „meil
sellest loodusest täitsa savi“, läbisime ka programmi „Savi meie
kätes“. Mis ja milleks savi on?
Programm toimus Kunda lähedal ja toetas oma kodukoha lähiümbruse tundmaõppimist, avardas
silmaringi ja loodetavasti annab
inspiratsiooni tulevikus edasiõppimiseks ja elukutsevalikuks.
Täpsemalt, sinisavi sobib kasutada ehitusmaterjalide tootmiseks.
Õpilased tutvusid mererannikul
asuva savikarjääriga ja said teada,
millal on sinisavi kujunenud ning
miks just Kundas ja Aseris on võimalik seda kaevandada, et see on
seotud Eesti geoloogilise ehitusega, st kuidas kivimikihid maakoores paiknevad.
Programmis oli ka Aseri tellisetehase külastamine. Õpilased
said teada, millest telliseid tehakse. Programmi üks huvitavamaid
osasid oli, et tehases oli võimalik
jälgida tootmisprotsessi ja saada
selgitusi selle kohta. Oli võimalus oma silmaga näha, kuidas üks
tehas töötab, kuidas tänapäeval

Kuuendikud kaitsevad end ja aitavad teist
2016/2017. õppeaastal kuulasid ja tegelesid
Kunda ÜG kuuendate klasside õpilased erinevate koolituste raames nii ellujäämise, liiklusteadmiste, esmaabi, tule-, vee-, maantee- ja
raudteeohutuse teemadega. Loenguid viisid
läbi oma ala professionaalid Lääne-Virumaalt.
Õppeaasta jooksul saadud teadmisi oli meil
võimalik rakendada „Kaitse end ja aita teist“
(KEAT) ohutusalases laagris, mis sel aastal
toimus 30.-31. mail Kohtla-Nõmmel Eesti kaevandusmuuseumi pargi territooriumil.
Kõikide kuuendike teadmisi kontrolliti testiga
nii enne kui ka pärast loengute toimumist. Küsimustike täitmise tulemused kajastusid võistluste üldarvestuses. Laagris võistlustel esindasid meie kooli Alisa Bikejev, Anna Skvortsova,
Kärol Kirsipuu, Mihkel Mägi, Lennard Mirka,
Reno Aavast, Patrick Antero Lehtinen ja huvijuht Katre Saar.
Esimesel päeval ootas meid ees päikeseline
ilm ja karusselli põhimõttel töötavad tegevuspunktid ülesannetega. Karussell tähendas päripäevalist liikumist punktist-punkti ja see sujus
kõikidel ilma viperusteta. Lääne-Virumaalt
osales 19 noorte ja üks õpetajate/juhendajate
võistkond. Ülesanneteks oli näiteks esmaabi
andmine põletushaavaga kannatanule, põlengu
kustutamine, uppujale päästerõnga viskamine,
kanuuga ümber tähiste sõitmine, liiklusmärkide
tundmine jne. Kokku 21 tegevust, mille juures
asjatundlikud kontrollijad päästeametist, kaitseliidust, maanteeametist jm. Õhtuks olime ette
valmistanud etluskava teemal „Vingugaas on
ohtlik”, millega saavutasime teise koha. Õhtu
lõpetas disko ja telkidesse magama saatis meid

vihmasabin.
Teise päeva hommik algas vesiselt - kellel olid
jalanõud jäänud telgist välja ja kellel oli telk
vähem veekindel kui loodetud. Siiski valmistusime rõõmsalt orienteerumiseks, milles samuti
meie erinevad teadmised ja oskused proovile
pandi. Noored liikusid oma meeskonnas ning
juhendajad-õpetajad omakeskis. Seekord pidi
tundma kaarti ja leidma üles punktid kaugemalt
laagri territooriumilt. Raja pikkus oli erinevatel andmetel 6-8 kilomeetrit. Rajal sai vihma,
puhus jahutav tuul. Kunda noorte võistkond oli
lõppu jõudes külmunud ja väsinud, aga rõõm
oli tõdeda, et selle kõige tagant paistis rahulolu
läbitud raja ja hästi lahendatud punktide üle.
Noorte meeskonnavaim oli muutunud oluliselt
tugevamaks kui esimesel päeval. Katsumused
liidavad!
Viimane laagripäev lõppes demoesinemistega politseikoertelt, tolli- ja päästeametilt. Kui
koerte tegevust oli kõikidel põnev vaadata, siis
noormeeste silmad läksid eriti särama, kui tutvustati droone ning näidati tehnikat, millega
päästeamet kõrgustest inimesi päästab.
Autasustamisel jagati kõikidele osalejatele
mõnusad auhinnakotid. Etluskava teine koht tõi
meile ka AS-i Tamrex eriauhinna. Kokkuvõttes saavutas Kunda Ühisgümnaasium viienda
koha. Aitäh pöidlahoidjatele, toetajatele koolist
ja KEAT laagri korraldajatele. Kaitseme end ja
aitame teist!
KATRE SAAR
KUNDA ÜG HUVIJUHT
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on peaaegu kõik tööd automatiseeritud ja seetõttu on vaja vähem
tööjõudu. Samas nägid õpilased,
et kõike masinad veel ei tee, et on
siiski vaja ka füüsiliselt raske ja
väga rutiinse töö tegijaid. Tellisetootmise võrdlemine nõukogude
ajal ja tänapäeval ning Aseri asula
probleemid haakuvad õppekavas
III kooliastme geograafia rahvastiku ja majanduse teemadega. Palju
uut ja õpetlikku lõid silmad särama.
See kõik oli vaid osa meie loodushariduslikust projektist. Klassiti osaleti erinevates keskkonnahariduslikes õppeprogrammides.
Eranditult kõigile anti võimalus
osa saada meie seiklusest väljaspool kooli ning seeläbi palju õppida.
Projekti tulemusena said Kunda
Ühisgümnaasiumi õpilased teadmisi kinnistada läbi praktiliste tegevuste väljaspool koolikeskkonda. Uued kogemused ja teadmised
aitavad luua seoseid juba olemasolevatega ning laps kujundab omaenese tervikut keskkonnasäästlikust elust ja selle vajadusest.
Loodusega tihedas kontaktis olles kujuneme ise ja kujundame ka
teisi. Täname KIKi võimaluse eest
õpetada lapsi elama koos loodusega. Täname ka Lahemaa Keskkonnahariduse Seltsi, Keskkonnaametit, Alutaguse Matkaklubi, Sagadi
Looduskooli meie vastu võtmise
ning meie õpilaste harimise eest.
Erilised tänud Enri Uusnale ja
Kerli Kõuele.
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMI
KOOLIPERE

Kooliteatrite riigifestivalilt
tõime kaks eripreemiat

Eelmises linnalehes avaldasime, et meie algklasside kooliteater oli maakonnas parim
ning pääses osalema algklasside riigifestivalile.
5.-6. maini Kolgas toimunud
riigifestivalil mängis Kunda
ÜG kooliteater etendust “Kuidas vaeslaps õnne leidis”. Koju
toodi kaks eripreemiat: metsa
meisterliku toomise eest Eesti
teatrimaastikule ja silmapaistva rolli eest Oskar Soomre`le.
Kunda ÜG kooliteatrit juhendab Natalie Neigla.

Kuldpulmapaare
oodatakse austamispäevale

KEAT laagri peakorraldaja
Virumaal on Päästeameti
Ida päästekeskus

Ennetusbüroo nõuniku Liina Järvi kommentaar ohutusteemalise laagri kohta: “Täname kõiki noori rõõmsa meeleolu ja julge
pealehakkamise eest, vaatamata päris karmile ilmale. Hea on teada, et meie noored on
vastupidavad. Tugev tuul, vihm ja rahe, vahele veidi ka päikest- mitte miski ei rikkunud noorte soovi osaleda ohutusõppe laagris.
Täname ka koostööpartnereid teistest ametkondadest väga põnevate teemapunktide läbiviimise eest. Täname ka õpetajaid, kes need
tublid noored laagrisse tõid ja nendega koos
ka võistlusel osalesid.”

Lääne-Viru
maavalitsus
koostöös EELK Rakvere Kolmainu koguduse ja Rakvere
Karmeli kogudusega kutsub
üles teavitama inimestest, kel
on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat. Samuti on
oodatud austamisüritusele ja
endast märku andma need, kel
tänavu on täitunud viieaastase
sammuga kuldpulmadele järgnevad pulma-aastapäevad.
Oma osalemissoovi saab
kuni 8. septembrini edastada maavalitsusele telefonil
325 8001 või e-posti teel info@
laane-viru.maavalitsus.ee.
Austamisüritus toimub 15.
septembril kell 15.00 Rakvere
Kolmainu kirikus.
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Meie muusikakool sai toetust
pillide ostmiseks

Eesti Noorsootöö Keskuse
korraldatud projektikonkursi „Varaait vol 13” kaudu sai
muusikakool 595 eurot toetust elektrikitarri soetamiseks
kitarriõpetuse ja koosmusitseerimise arendamiseks ning
kaasajastamiseks. Konkurssi
toetab Haridus- ja Teadusministeerium Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest. Eesti
Noorsootöö Keskus (ENTK)
on 1999. a loodud Haridus- ja
Teadusministeeriumi hallatav
riiklik asutus, mille põhieesmärk on noorsootöö arendamine ja korraldamine riikliku
noortepoliitika raames.
MTÜ Eesti Muusikakoolide Liit korraldatud EV100
ühiskingituse projektikonkursi „Igal lapsel oma pill” kaudu sai muusikakool 740 eurot
toetust kahe viiuli (3/4 ja 4/4)
ostmiseks.
Muusikakoolide
Liit ühendab 95 muusika- ja
kunstidekooli üle Eestimaa.
Peamised tegevusvaldkonnad
on: õpikute jm õppematerjali
koostamine ja tootmine, õpilaskonkursside
korraldamine, õpetajate täiendkoolituse
korraldamine, koolide huvide
esindamine Haridus- ja Teadusministeeriumi töögruppides ning koostöö kultuuritöötajate ametiühinguga.

Muusikakooli
täiendavad
sisseastumiskatsed
Kunda muusikakooli täiendavad sisseastumiskatsed toimuvad teisipäeval, 29. augustil kell 17.00. Soovi korral
võib katsed sooritada ka muusikakooliga eelnevalt kokkulepitud kuupäeval. Sisseastumiseks esitab lapsevanem kooli
blanketil avalduse ja lapse
sünnitunnistuse.
2017/2018. õppeaastal saab
muusikakoolis õppida löökpille, akordionit, mandoliini,
viiulit, puhkpille: klarnet, saksofon, trompet, flööt, plokkflööt, metsasarv; klaverit, kitarri ja laulmist. Väiksemaid
soovijaid võetakse vastu ka
pilliõppega eelkooli ning vanemaid (kuni 26-aastaseid)
kooli võimaluse korral vabaõppesse.
Vastuvõtukatsetel
laulab
õpilaskandidaat ühe ettevalmistatud laulu vabal valikul ja
sooritab lihtsa musikaalsuse ja
rütmitunde katse.
Lisainfo muusikakooli veebilehelt: muusikakool.kunda.
ee

„Kuidas elad, Hiiumaa?“
kundakate silme läbi

unda delegatsioon käis 19.21. mail Roheliste Rattaretkel
„Kuidas elad, Hiiumaa?“. Reedel alustasime seitsmekesi päeva
juba kell 3 hommikul, kui unised
silmad avada tuli. Kõik kotid selga visatud ja rattad valmis seatud,
ootas buss meid kooli juures hommikul kell 4. Ees ootas pikk sõit
Rohuküla sadamasse, sealt praamiga Heltermaale ning edasi juba
rattasõit (64 km) esimesse laagrisse Hiiumaa põhjaosas.
Hiiumaale jõudes ootas meid
kuum, päikeseline ilm. Stardist
saime kaardid, kell 11 võtsime
rattad ja alustasime teed esimese
laagri juurde. Esimesed 10 kilomeetrit tundusid lihtsad ja kerged,
peale seda läks teekond raskeks.
Tasapisi andsid tunda valusad,
kanged jalad ning ähkides ja puhkides jõudsime laagrisse.
Rajale oli märgitud mitmeid
vaatamist väärt punkte, kus võis
käia ning näha või kuulata midagi huvitavat. Esimesena tutvusime
Kallaste pangaga, sealt edasi liikusime Suursadama poole, kuid kohajuttu kuulama ei jäänud. Pärast
pikka sõitu jõudsime Kärdlasse,
kus pakuti lõunat ning muusikat.
Kärdla punktid jäid kõik vaatamata, sest vajadus päikesekreemi
järgi oli liiga suur ja kiirustasime
poodi.
Kärdlast esimesse laagrisse oli
veel umbes 30-40 kilomeetrit ning
järgnes kruusatee läbi metsa. Metsas oli võimalus paigaldada pesakaste, mida ka tegime. Pesakast
kirjaga „Kundakate kärbsenäpi
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pesa“ küll väga kõrgele ei ulatunud, kuid siiski oli märk maha jäetud. Edasi oli veel võimalus minna
Tahkunale, kus oli tuletorn ning
Estonial hukkunud laste mälestusmärk. Seal saime puhata jalgu
ja kuulata Taavi Petersoni esituses
Urmas Alenderi lugusid. Viimaste jõupingutustega jõudsime kõik
laagrisse ning panime oma telgid
püsti. Õhtul kuulasime Dagö kontserti, kuid väsimus ajas meid üsna
pea telkidesse.
Teine päev algas kell 7.45. Läksime sööma ning pakkisime asjad,
et anda need meie varustuse autosse ja suunduda pikimale rajale.
Sel päeval oli valida - kas sõidame 57 km või 102 km. Kui rattale
istudes oli nii mõnelgi tunne, et
teeks lühema distantsi, siis otsustushetkel valis enamus pikema
tee. Sõiduajaks võiks lugeda ilma

peatusteta kuus tundi. Lisapõikena käisime vaatamas Hiiumaa
Eiffelit, mida soovitame kõikidele
külastada. Sealses labürindimajas
selgus ka, et meie rattaseltskonda
kuuluvad ainult geeniused. Tee oli
mitmekülgne ja põnev, seal oli nii
metsa-, kruusa- kui ka asfaltteed.
Laagrisse jõudsime kell 18.45, kilometraaž oli sellel päeval 108,1
km. Telgid üles, kõht täis ja puhkama. Järgmisel päeval pidime
ärkama veelgi varem, et koduteele
edasi suunduda.
Kolmandal päeval oli sadulasse
istuda üsna vaevaline, aga ees ootavad 40 kilomeetrit tundusid võrreldes eelmiste päevadega lihtsad.
Päev läks nii kiirelt ja päikesepaisteliselt, et ära minna tegelikult veel
ei tahtnudki. Päeva ja retke lõpetasid Margus Tabori etendus „Mamma lood ehk hiiu eluvilosoohvia”,

pikaaegsete sõitjate rattarüütliks
löömine ja Ott Leplandi kontsert
Pühalepa kirikus. Lisaks mõnusale
füüsilisele koormusele saab rattaretkel teada, kui rikkalik on loomastik seal, kus sõidad. Meie nägime metssiga, metskitse ja päris
mitu korda nastikut ja rästikut. Kui
sama tee oleksime läbinud autoga, oleks enamus põnevaid paiku
avastamata jäänud. Uued sõbrad,
mõnusad paigad Hiiumaal ja rattasõit pidid maha jääma. Ootame
väga järgmise aasta rattaretke, et
taas tore seltskond kokku kutsuda
ja seal osaleda. Retk on lõbus, Eestimaad tutvustav ja mõnusa trenni
eest. Soovitame teistelegi!
Retke tublid osalejad olid: Valeria Romaneko, Keitlin Räni, David Olenevitš, Riina Orgus, Terje
Lemberg, Olga Petrova ja Katre
Saar. Väga tänulikud oleme retke
toetanud ettevõtetele KNC, AK
Buss, Baltic Tank ja Põdra Pubi.
Rattaretke saime nautida just tänu
teile! Ning innustamise ja organiseerimise eest aitäh Renee Ränile! Julge pealehakkamine on pool
võitu ja Renee julgustamine meile selle ka tagas. Ülejäänud retke
tubli läbimine sai teoks tahtejõu,
mõnusa seltskonna ja hästi kavandatud raja toel. Aitäh ja järgmisel
aastal rajal näeme!
VALERIA ROMANEKO (5. KLASS)
KEITLIN RÄNI (11. KLASS)
DAVID OLENEVITŠ (8. KLASS)

Räimeküpsetamise traditsioon saab kümne aastaseks
Rannarahvas on alati austanud
värsket räime ja selle valmistamise oskusi. Vanasti öeldi, et saare
naine pidi oskama räimest valmistada 20 erirooga. Kunda rannas sai
räimeküpsetamise konkurss alguse 2008. aastal ja tänavu toimub
see juba kümnendat korda.
Räim ehk läänemere heeringas
on olnud tööinimese igapäevane
toit, suhteliselt odav leivakõrvane
aasta läbi nii rannas kui sisemaal,
seega vaeste kala, nagu öeldud vanasti Saaremaal. Eesti Rahvaluule
Arhiivis talletatavates kalastuseteemalistes uskumuste ja kombestiku kirjeldustes on mainitud u
30 kalaliiki. Kolmandikus kõigist
neist kalaliiki nimetavatest tekstidest on juttu räimest, seda tänu
tema tähtsusele majanduselus.
Räim on kalade seas ses suhtes
võrreldav mesilasega putukate
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seas, sellest ka sarnane uskumuste
suunitlus. Kalandusspetsialistide
andmeil hakkavad räimeparved
avamerelt ranniku poole liikuma
kohe pärast jäälagunemist, liikudes rannaäärse soojenenud vee
suunas: Kui kevadised jääd Viru

poole tulevad, siis on ka silgusaak
Virus (Rakvere).
Virumaa rahvas sai kala põhjarannikult. Teada on, et 20. sajandi alguses kaluripered küpsetasid
värskeid või soolatud räimi ahjus
õlgedele laotatult pühadeks. Räi-

mest saab valmistada kõige erinevamaid roogi, nagu ei ühestki teisest kalast. Ta on suurepärane nii
külma kui ka sooja toiduna, sobides ühtviisi nii lihtsa talupojatoidu
kui ka banketiroa valmistamiseks.
Õigesti valmistatud räim on tervislik ja maitsev, vähese kolesteroolisisaldusega. Räimes on palju
valku, kaltsiumi, seleeni, fosforit
ja omega-3 rasvhappeid.
Üks hea omadus on räimel võrreldes teiste kaladega veel – kas
võtta sellel luud välja või mitte, on
sööja maitse asi, kurja ei tee need
kellelegi. Reeglina aga kipuvad
maitsvamad olema tillukesed räimed.
2007 kuulutati räim Eesti rahvuskalaks.
Tule ja pane oma oskused proovile!

X räimeküpsetamise konkurss „Kohalik toit laste- ja noorte kultuuriaastal “
8 juulil kell 15-17 Kunda rannas

Konkursi korraldaja on LEADER tegevusgrupp MTÜ Partnerid
• kasutame kohalikku toorainet - Virumaa Mahetootjate MTÜ
• konkursile ootame kõiki, kes armastavad räimi ning kokata
• konkursi tulemusi hindab žürii
• võitjatele auhinnad

Räimeampsude valmistamiseks ja serveerimiseks on aega 1,5 tundi.
Võistkonna liikmete arv ei ole oluline.
Fantaasiapiiranguid ei seata, kuid lähtuda võiks Põhja-Eesti kohaliku toidu traditsioonidest tänapäeva võtmes: http://www.mtupartnerid.eu/tootuba-pohja-eesti-toidukultuur-ja-lilled/
Kohustuslikud toorained võistlejatele antakse korraldajate poolt: räim,

odra- või rukkijahu, maitsestamata jogurt, muna, juust, mesi, maasikad.
Söödavad lilled tuleb võistlejatel kaasa võtta omal vabal valikul.
Lisatoorained korraldajate poolt: tomat, kurk, valge või punane vein, sibul
ja küüslauk.
Muud vajalikud toorained, maitseained ja serveerimisnõud palume võistkondadel ise kaasa võtta.
Olemas grillpann ning nõud roogade valmistamiseks (kausid, lõikelauad,
noad, kahvlid, lusikad jne).
Konkursile palume registreerida hiljemalt 5. juuliks e-posti aadressil:
kristi@kunda.ee Info tel 32 21 556.
Olete oodatud osalema!
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MTÜ Kunda Elulõng sai toetust
kohaliku omaalgatuse programmist
MTÜ Kunda Elulõng projektile „Terve ja turvaline
kogukond“ eraldati kohaliku omaalgatuse programmi
2017. a kevadvoorus toetust
475 eurot. Projekti kogumaksumus on 535 eurot, mille eest soetatakse projektor.
Projektorit saab kasutada töögruppide juhtimiseks ning koolituste,
vestlusringide, töötubade jne läbiviimiseks nii päevakeskuses kui ka
mujal linnas. Kodanike omaalgatuse aktiviseerumine ning oskuste ja
teadmiste omandamine aitab tagada kogukonna tasakaalustatud arengu ka uues, ühinenud omavalitsuses.
Kohaliku omaalgatuse programmi 2017. a kevadvoorus laekus Lääne-Viru maavalitsusele kokku sada taotlust, millega taotleti toetust
90 340 euro ulatuses. Kokku jagati kevadvoorus toetust 35 projektile
kokku 50 903,4 eurot.
Kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on Eesti riigi regionaalprogramm, mille eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade
elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste
kasvu kaudu.
Programmi rahastatakse Eesti riigieelarvest, seda koordineerib SA
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ning toetusi jagavad maavalitsuste
juurde moodustatud hindamiskomisjonid.
Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru taotluste esitamise
tähtaeg on 2. oktoobril. Siis läheb Lääne-Virumaa vabaühenduste vahel jagamisele 33 359,52 eurot.

Kasuta võimalust
saada tasuta õigusabi

Eesti Õigusbüroo OÜ võitis riigihanke ning annab abivajajatele tasuta ja tavahinnast soodsamalt õigusalast nõu. Teenust finantseerib
justiitsministeerium esialgu viis aastat.
Tasuta õigusabi võivad saada kõik Eesti elanikud, kelle sissetulek
on väiksem kui 1,5-kordne Eesti keskmine palk ehk kelle brutopalk
jääb alla 1773 euro kuus (Statistikaameti andmed 2016. a IV kvartali
kohta).
Õigusabi osutatakse eraisikutele peaaegu kõikides juriidilistes küsimustes ja vormides (konsultatsioon telefoni teel, kontoris, veebis,
e-kirja teel), ka dokumentide koostamise osas (lepingud, nõudekirjad,
kirjadele vastamine). Kliente esindatakse nii kohtuvälises menetluses
(vaidlus, kirjavahetus, läbirääkimised) ja kohtus kui ka suhetes ametiasutustega (politsei, linna- ja vallavalitsus, sotsiaalkindlustusamet,
tööinspektsioon jne). Tasuta õigusabi on hea võimalus ka neile, kel
hetkel probleeme pole, kuid kel on plaanis lähiajal sõlmida mõni tähtis leping – näiteks abielluda või osta kinnisvara. Enne oluliste otsuste
tegemist on mõistlik kõik asjaolud enne allakirjutamist juristiga läbi
arutada.
Tasuta õigusabi saamiseks on vaja end registreerida kliendiks interneti teel (www.juristaitab.ee) või helistada telefonil 6880400. Seejärel toimub konsultatsioon kas kohtumisel või interneti vahendusel.
Tasuta õigusabiteenust saab ainult klient, kes on Eesti Õigusbürooga
sõlminud kliendilepingu ja maksnud lepingutasu viis eurot.
Õigusabi teenuse finantseerimine toimub kolmes etapis, süsteemil
2+3+10. See tähendab, et esimesed kaks tundi on kliendile täiesti tasuta, järgmised kolm tundi saab õigusabi hinnaga 20 eurot tunnis ning
seejärel vajadusel lisaks kümme tundi hinnaga 40 eurot tunnis. Kalendriaasta vahetudes on kliendil taas võimalik saada õigusabi sama
süsteemi järgi.
Tasuta õigusabi teenust osutavad kümned kogenud ja kvalifitseeritud õigusnõustajad 15-s kontoris üle Eesti, sh ka Rakveres. Parima tulemuse oma küsimuse lahendamiseks saab, kui pöörduda juristi poole
võimalikult varakult. Seda kinnitab fakt, et teenuse osutamise esimeste nädalate jooksul Eesti Õigusbüroo juristidelt abi saanutest on tervelt 70% oma murele lahenduse leidnud vähem kui kahe tunniga.
Lisainfo tel 6880400, e-post: abi@juristaitab.ee, veebileht: www.
juristaitab.ee

MAKIS – teejuht vabaühendustele internetis
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja maakondlike arenduskeskuste
vabaühenduste konsultandid kutsuvad aktiivseid inimesi kasutama
uuenenud vabaühenduste teejuhti MAKIS.
Uue hingamise saanud portaalist leiab aktuaalset infot erinevate rahastajate toetusvõimalustest, tähtaegadest ja vabakonna suurematest
sündmustest. MAKIS on ühingutele tark sõber ka siis, kui neil peaks
tekkima muresid või küsimusi erinevatel arenguetappidel. Sealt leiab
kiiresti maakondlike konsultantide kontaktandmed, kes on valmis
organisatsiooni nõustama kogu elukaare jooksul ning seda ka vene
keeles.
Tutvu MAKISega lähemalt siin: www.makis.ee

Kunda linna jooksu tulemused
27. mail toimunud 27. Kunda linna jooksul olid kavas lastejooksud (100 m, 200 m, 400 m, 500 m, 600
m, 800 m), põhijooks ja kepikõnd/matk (8,8 km).
Lastejooksudest võttis seekord osa rekordiliselt 110
tublit last. Iga omal jalul distantsi lõpetanu sai nii päris kui ka magusa medali. Viies vanuserühmas selgitati välja kolm paremat poissi ja tüdrukut, kellele AS
Estonia Cell pani välja kinkekotid. Kokku jagati parematele jooksjatele 30 kinkekotti.
Erinevate vanuseklasside üldarvestuse võitjad
said eripreemiad: 200 m (2011-2012 sünd) ja 400 m
(2009-2010 sünd) – AS-i Imperst välja pandud „Mel“
kiiged ning 500 m (2007-2008 sünd), 600 m (20052006 sünd) ja 800 m (2002-2004 sünd) – Flexa Eesti
AS-i välja pandud lastevoodid.
Põhijooksul oli 43 osalejat ning kepikõndijaid/matkajaid tuli kokku kuus. Põhijooksul peeti arvestust
meeste M, M40 ja naiste N, N35 klassides. Parimad
olid:
Mehed (M):
I koht – Elar Vulla (Porkuni)
II koht – Dmitri Aristov (Treeningpartnerid / Adidas
Jooksutiim)
III koht - Tauri Tomson (KJK Vike)
Mehed (M40):
I koht – Tauno Hang (Turbuneeme)
II koht – Andres Sune (Sõmeru)
III koht - Aleksandr Vassiljev (Baltosport)
Naised (N):
I koht – Kairi Jagant (RSK Sportkunda)
II koht – Veronika Rõkalova (Kunda)
III koht – Katrin Lumiste (Selja küla)
Naised (N35):
I koht – Marion Tibar (Tallinn/Sparta)
II koht – Ingrid Ait (Rakvere)
III koht – Maie Alaots (Rakvere)
AS Kunda Nordic Tsement pani võitjatele välja pea-

auhinnad kogumahus kuus tonni tsementi ja 20 tonni
killustiku.
Põhijooksu üldvõitjaks tuli Elar Vulla (Porkuni)
ajaga 28.07,0.
Põhijooksu eripreemiad said:
• parim Kunda naine - Kairi Jagant
• parim Kunda mees - Alver Petuhov
• parim noormees - Tauri Tomson
• parim tütarlaps - Kairi Jagant
• noorim jooksja - Kairi Jagant
• eakaim jooksja - Vladimir Ait
• parim kõndija Roman Ojastu
Au ja kiitus kuulub Kunda linna spordientusiastidele ja kaasmõtlejatele, tänu kellele sai üritus toimuma:
Roman Dõba, Marko Levtšenko, Tiina Baidak, Katre
Vahesalu, Tiina Tomson, Robin Täpp, David Olenevitš, Mihkel Mägi, Triini Tomson, Mirtel Toming,
Rety Eespere, Krista Saar, Elin Suban, Darja Mihnovitš, Urmet Puusta, Aivo Mirka, Juri Lehmus, Erli
Väli, Ljudmilla Botško, Jelena Fjodorova, Nele-Karolin Lindlo, Helen Jagant, Kristi Onkel, Reti Kokk,
Konstantin Lepik ja Janek Puusepp.
Täname sponsoreid ja toetajaid:
peasponsor – AS Kunda Nordic Tsement,
AS Estonian Cell, AS Imprest, Flexa Eesti AS, Järva Tarbija Ühistu, Kunda Linn, OÜ Liliina ja Põdra
Pubi.
Kõikide jooksude tulemused on siin:
http://nelson.racetecresults.com/results.aspx?CId=16267&RId=139
Fotogalerii asub siin:
https://www.flickr.com/photos/124225473@N02/
sets/72157684264039786/page1
JAKOV PETERSON
KUNDA SPORDIKESKUSE JUHATAJA

Laste Vabariik tuleb Kundasse
Käesolev aasta on Eesti laste ja
noorte kultuuriaasta, mis väärtustab last ja noort nii looja kui ka
publikuna. Teema-aasta tunnuslause on “Mina ka!”.
Laste Vabariik on Eesti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud
lastele suunatud ettevõtmiste sari,
mille eesmärgiks on omakultuuri
tutvustamine ja edendamine atraktiivses vormis. Laste Vabariik
seob erinevad valdkonnad, toetub
väärtuskasvatuse põhimõtetele ja
vaadata, kuulata ja kaasa
pakub lastele arendavat ja loovat
elada;
tegevust ning harivat ja kvaliteet• mänguala, mille sisustavad
set meelelahutust.
projektis osalevad partnerid
Maist
kuni
- elamuskeskuseptembrini üle
sed, muuseu26. augustil
Eesti toimuva
mid ja teised
kell 11-16 on
elamustuuri eesigapäevaselt
märk on jõuda
tegevuLASTE VABARIIK lastele
paljude laste kosi
pakkuvad
Kundas noortemaja partnerid - siin
dupaikadeni ja
tähistada ühiselt
saab seigelda,
juures.
Eesti sünnipäemängida ja ise
vapidu.
avastada;
Laste Vabariigis on kolm tege• töötubade ala, kus toimuvad
vusala:
projekti kaasatud partnerite
• etenduseala, kus toimub
töötoad - siin saab ise luua,
etendus ja kohalike laste ja
meisterdada ja nuputada.
noorte programm - siin saab
Projekti koordineerib Eesti Las-

tekirjanduse Keskus. Asukohtade
koostööpartner on Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus, sündmuste kulgu kajastab ERR-i Lastejaam.
Vt lisainfot: https://ev100.ee/et/
laste-vabariik
Liikluskorralduse muudatus
Kunda linnas seoses LASTE
VABARIIGI üritusega
26. augustil kell 9.00-19.00
on Kunda linnas SULETUD
teelõik Kalda tn ristmiku ja
Koidu tn 9 vahel.
Koidu tn 13 juures paigaldatakse sõiduteele Laste Vabariigi
autohaagis.
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Meie tänavad saavad uue valgustuse

K

indlasti on meile kõigile oluline, et kodutee oleks hästi ja
ühtlaselt valgustatud. Hea valgustus muudab hõlpsamaks pimedal
ajal liikumise ja tõstab turvalisust.
Toimub ju enamik liiklusõnnetustest pimedal ajal ja ka pahateod
pannakse pigem toime just õhtuvõi ööpimeduse varjus. Nüüd on
oodata selles osas meie elukeskkonna paranemist, sest Kunda
linn sai Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks toetust
582 000 eurot, millele lisandub
omaosalus veidi üle 372 000
euro. Projekti läbiviimiseks on
kõigepealt vaja leida kogemustega projektijuht, seejärel viia läbi
hange
tänavavalgustussüsteemi
projekteerimiseks. Rekonstrueerimistööd toimuvad suuremas osas
järgmisel aastal.
Tänavavalgustussüsteemi projekteerimise käigus vaadatakse üle
kõigi valgustipostide paiknemine
linnas ja vajadusel nihutatakse ka
nende asukohti. Rekonstrueerimistöödega on plaanis uuendada
linnas 502 valguspunkti, kus olemasolevad valgustid vahetatakse
uute ja energiasäästlike LED-valgustite vastu ning uuendatakse ka
vanad valgustipostid. Samuti va-

Kunda Linnavalitsus võttis 24. mail vastu Jõeääre katastriüksuse
34501:004:0027 ja lähiala detailplaneeringu, planeeringuala suurusega 1 ha, millega on kavandatud maakasutus- ja ehitustingimuste
ning ehitusõiguse määramine turismi- ja puhkeotstarbelise hoonestuse rajamiseks. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise
ettepanekut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kunda linnavalitsuses
(Kasemäe 19) kuni 11. juulini.
Detailplaneering on tutvumiseks üleval Kunda linna veebilehel:
www.kunda.ee , alajaotuses ehitus- ja planeerimine/detailplaneeringud.
Avaliku väljapaneku perioodil saab detailplaneeringu kohta ettepanekuid või vastuväiteid esitada kirjalikult aadressil: Kasemäe 19,
Kunda või e-postil: linnavalitsus@kunda.ee

Riik algatas mereala teemaplaneeringu
rustatakse tänavavalgustussüsteem
kaasaegse, kaugjuhitava tehnoloogiaga.
Tänavavalgustuse uuendamiseks tuleb toetusraha Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning selle
jagamist korraldatakse SA Keskkonnauuringute Keskus (KIK)
kaudu. Struktuuritoetust antakse
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014-2020“ prioriteetse suuna „Energiatõhusus“
meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine“
tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ eesmärkide
elluviimiseks.
Toetuse andmise eesmärk on
tänavavalgustuses elektrienergia

kasutamise efektiivsuse suurenemine, projekti väljundnäitajateks
on ka renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine ja
arvestuslik süsihappegaasi (CO2)
vähenemine aastas.
Meetme esimesse taotlusvooru
laekus 57 taotlust, millega sooviti
toetust 41,5 miljonit eurot. Rahastuse said 22 projekti, mida toetatakse kokku 9 952 992 euroga.
Projektide elluviijad lisavad omafinantseeringuna 5 384 540 eurot.
Projektide hindamise valikukriteeriumiteks olid saavutatav arvestuslik energiasääst valgustuspunkti
kohta ja selle maksumus.
MK

Kokkuvõtlikult Jaamatiigi maaüksuse
detailplaneeringule seatud tingimustest
L
innavolikogu 12. juunil kehtestatud Jaamatiigi detailplaneeringuga tehakse ettepanek riigile kuuluvast reformimata maast
uue tootmismaa krundi moodustamiseks biometaani tootmisüksuse
rajamiseks. Moodustatava krundi
1 pindala on 4133 m², maakasutuse sihtotstarve 100% tootmishoone maa (TT), katastri sihtotstarve
100% tootmismaa (003; T).
Biometaani tootmisüksuse
tarbeks kavandatud krunt on planeeritud reformimata riigimaa
põhjaossa, võimalikult kaugele
olemasolevatest elamutest. Krundile on lubatud ehitada kaks ehitist, millest üks on biometaani
tootmisüksus (konteinertüüpi rajatis maksimaalse kõrgusega 18 m)
ja teine tootmishoone (maks kõrgusega kuni 12 m). Lubatud mak-
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Jõeääre detailplaneering avalikustamisel

simaalne ehitiste alune pindala on
krundil kuni 500 m² ja maksimaalne täisehitus 12%. Ehitiste suurim
lubatud korruste arv on kaks. Objekti teenindavaid rajatisi on lubatud ehitada krundile ka väljapoole
määratud hoonestusala piire vastavalt ehitusseadustikule.
Planeering kehtestati keskkonnamõjude eelhinnangus (Kobras
AS-i koostatud töö nr 2016-201)
seatud tingimustega, millest lähtudes tuleb tagada, et lähima elamu
asukohas ei ületa gaasiliste väävliühendite kontsentratsioon õhus
ja müratase lubatud piirväärtusi.
Edasiste tegevuste käigus tuleb
teostada nii välisõhku emiteeritavate väävliühendite leviku seire ja
modelleerimine, tuvastamaks nii
elanikkonnale soovimatu lõhnataju tekitamine (selle sagedus) kui

ka mürataseme modelleerimine.
Kehtestatud normtasemete ületamise korral tuleb kasutusele võtta vajalikud leevendusmeetmed.
Samuti peab nõuetele vastama
planeeringualalt ärajuhitav heitja sademevesi ning tuleb järgida
töö- ja keskkonnaohutusnõudeid,
et vältida olulist mõju pinnasele ja
pinnaveele. Tuleb vältida ehitustöid olemasolevate elamute läheduses öisel ajal (nt kl 23.00-st kuni
7.00ni). Planeeritavates hoonetes
ei tohi arendada tegevusi, millega
võiks kaasneda oluline keskkonnareostus. Juhul, kui planeeringualalt leitakse kaitsealuseid linde,
siis tuleb lähtuda looduskaitseseaduses sätestatud nõuetest.
MK

Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla
ühinemislepingu muutmine
(Linnavolikogu 15. mai otsuse lisa ja seletuskiri)

1. Muuta Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula
valla ühinemislepingu punkti 4.5. ja ning sõnastada
alljärgnevalt:
4.5. Viru-Nigula valla jaoks töötatakse välja ja kehtestatakse uus põhimäärus. Kuni haldusterritoriaalse
korralduse muutmise tulemusena moodustatava Viru-Nigula valla põhimääruse vastuvõtmiseni, alates
valimiste tulemuste väljakuulutamise päevast, lähtutakse käesoleval hetkel kehtivast Viru-Nigula valla
(registrikood 75010232) põhimäärusest.
2. Muuta Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula
valla ühinemislepingu punkti 12. ning lisada LEPINGU LISAD loetellu „Lisa 7. Aseri valla, Kunda linna
ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu muutmine.“

nemislepingus punktis 4.5. on sätestatud, et Viru-Nigula valla jaoks töötatakse välja ja kehtestatakse uus
põhimäärus, kuid on jäänud kirja panemata, millise
valla/linna põhimäärust lähtutakse uue moodustuva
valla põhimääruse kehtestamiseni.
Haldusreformi seadus (HRS) sätestab, et haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu
kehtestab valla või linna põhimääruse kuue kuu jooksul volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise
päevast arvates ning uue põhimääruse kehtestamiseni
lähtutakse ühinemislepingus või ühinemiskokkuleppes kokku lepitud ühinenud kohaliku omavalitsuse
üksuse põhimäärusest.

Selgitus: Lepingu muutmise vajaduse tingis, et ühi-

MK

Vabariigi Valitsus algatas 25. mail üleriigilise planeeringu mereala
teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja
majandusvööndi planeerimiseks ning planeeringu mõjude hindamise.
Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.
Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala
kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide
merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste
koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid
keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi
mõjusid.
Planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamine, sh KSH väljatöötamiskavatsus avalikustatakse sügisel, mil antakse kõigile isikutele võimalus oma seisukohtade esitamiseks. Avalikustamise algusest
teavitatakse nii meediaväljaannetes kui ka asjaomaseid asutusi ja isikuid personaalselt.
Mereala planeeringu algatamise korralduse ja selle seletuskirja ning
esialgsete lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel aadressil: http://www.fin.ee/mereala-planeerimine.

Töötukassa pakub tööandjatele koolitustoetust

Töötukassa alustas maist uue teenuse – koolitustoetus tööandjale
– pakkumist. Koolitustoetusega hüvitatakse tööandjale koolituskulu,
koolitusel osalemisega seotud sõidukulu ja töötaja palgakulu tunnitöötasu alammääras aja eest, mil töötaja osales koolitusel. Töötukassa
saab hüvitada tööandjale kulude kogusummast üldjuhul kuni 50%,
kuid mitte rohkem kui 1250 eurot töötaja kohta. Kui leiate sobiva töötaja töötukassa pakutavate klientide seast, siis on võimalik hüvitada
kuni 100%, kuid mitte rohkem kui 2500 eurot töötaja kohta.
Täiendavat infot koolitustoetuse tingimuste kohta leiab veebilehelt:
https://www.tootukassa.ee/content/tootuse-ennetamine/koolitustoetus-tooandjatele
Koolitustoetuse taotlemise avalduse saab esitada enda jaoks sobival viisil e-töötukassas, e-postile koolitustoetus@tootukassa.ee,
posti teel või töötukassa esinduses kohapeal. Tekkinud küsimused
võib saata e-posti aadressile koolitustoetus@tootukassa.ee. Koolitustoetuse taotlemisel nõustavad töötukassa tööandjate konsultandid,
kelle kontaktid leiab siit: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjate-konsultantide-kontaktid

AS Eesti Keskkonnateenused segaolmejäätmete
teenustasude hinnad alates 01.08.2017
(Kunda Linnavalitsuse korraldus 21.06.2017 nr 61)
Jäätmeliik Kategooria
Teenustasu
jäätmemahuti hind jäätmete
suurus (m3)
ühekordse
käitlemise
eest ilma
käibemaksuta
(€)
segaolme- jäätmekott
0,09
jäätmed
kuni 15 kg
0,08
0,09
0,14
0,09
0,24
0,09
0,37
3,21
0,66
3,21
0,80
5,50
1,10
5,50
1,50
7,34
2,50
17,41
4,50
33,00

Teenustasu
hind jäätmete
ühekordse
käitlemise eest
koos käibemaksuga (€)
0,11
0,11
0,11
0,11
3,85
3,85
6,60
6,60
8,81
20,89
39,60
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LINNAVOLIKOGUS
15. mai
1. Otsustati muuta Kunda Linnavolikogu 25.04.2016. a määrust nr 11 „Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja
kord.“
Määrusega saab tutvuda Kunda linna
veebileheküljel sotsiaalteenuste ja –toetuste alajaotuses, kust avaneb viide Riigi
Teatajale.
Määruse muutmise vajadus oli seotud
maakondliku projekti „Erivajadustega
inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ elluviimisega. Peamine
muudatus oli, et tugiisiku teenust on võimalik saada ka tööealisel isikul hoolduskoormuse vähendamiseks või erivajadusega tööealisel isikul. Teenuse osutamise
eesmärk on toetada isiku toimetulekut
tööturule sisenemiseks või suurendada
tema tööturul jätkamise võimekust.
2. Otsustati muuta Kunda Linnavolikogu 21.12.2016. a otsust nr 41 „Aseri
valla, Kunda linna ja Viru-Nigula valla
ühinemislepingu kinnitamine“ punktis 1
lisade loetelu ning kinnitada ühinemislepingu lisana „Lisa 7. Aseri valla, Kunda
linna ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu muutmine“ vastavalt otsuse lisale
(vt eraldi artiklit lk 5).
Viru-Nigula Vallavolikogu võttis samasuguse otsuse vastu 5. juunil. Ühinemislepingus muudatuse jõustumiseks
peab selle otsuse vastu võtma ka Aseri
Vallavolikogu.
3. Otsustati määrata kokkuleppel
Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula
valla ühinemise teel haldusterritoriaalse
korralduse muutmisega moodustuva Viru-Nigula valla volikogu liikmete arvuks
21. Kokkuleppel Aseri Vallavolikogu ja
Viru-Nigula Vallavolikoguga moodustati
Viru-Nigula Vallavolikogu valimisteks
üks 21 mandaadiline valimisringkond nr
1, mis hõlmab Aseri valla, Kunda linna
ning Viru-Nigula valla haldusterritooriumi.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele kuulub volikogu ainupädevusse volikogu järgmise koosseisu
liikmete arvu, valimisringkondade arvu,
piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas
valimisringkonnas mandaatide arvu
määramine. Aseri valla, Kunda linna
ja Viru-Nigula valla ühinemislepingu
punktis 6.1 on kokku lepitud, et Viru-Nigula Vallavolikogu koosseisus on 21 liiget, kes valitakse ühes valimisringkonnas, mis moodustatakse lepinguosaliste
territooriumipõhiselt.
Vastavalt haldusreformi seadusele on
asjaomased omavalitsusorganid kohustatud valimisringkondade ja –jaoskondade moodustamist käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt 2017. a 15. juuniks.
12. juuni
1. Otsustati kinnitada Kunda linnavalitsuse 2016. a majandusaasta aruanne.
Dokumendiga saab tutvuda Kunda linna veebilehel eelarve alajaotuses.
2. Otsustati kinnitada Hiiemäe katastriüksuse (katastrikood 34501:008:0034)
rendile andmiseks korraldatud avaliku
kirjaliku enampakkumise tulemused.
Ajavahemikuks 01.06.2017 - 31.05.2022
renditava vara (8,44 ha põllumaa), enampakkumise võitjaks kinnitati ÖKOSMART OÜ (registrikood 12659253),
asukoht Saunakünka, Kunda küla, Viru-Nigula vald, Lääne-Viru maakond,
renditasuga 886 eurot ja 20 eurosenti
aastas.
3. Otsustati Aseri valla, Kunda linna ja
Viru-Nigula valla ühinemisel moodustuva Viru-Nigula Vallavolikogu valimised
läbi viia kohaliku omavalitsuse volikogu korraliste valimiste ajal 15. oktoobril 2017. aastal. Valimiste läbiviimiseks
moodustati Viru-Nigula valla kuueliikmeline valimiskomisjon, mille liikmeteks nimetati Siiri Verrev, Liivi Vares,
Krista Engelbrecht, Tiina Tamberg, Pille
Kajar ja Kätlin Soomer ning asendusliikmeteks Sirje Pärn ja Anu Pelepelina.
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele kuulub valla/linna valimiskomisjoni moodustamine volikogu
ainupädevusse. Valla valimiskomisjoni
esimehe ja aseesimehe valib komisjon
oma liikmete seast. Komisjoni esimehe
volitused kestavad kuni uue kohaliku
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omavalitsuse üksuse valla- või linnasekretäri ametisse nimetamiseni.
Vastavalt haldusreformi seadusele on
asjaomased omavalitsusorganid kohustatud valimiskomisjoni moodustamist
käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt
2017. a 15. juuniks.
4. Otsustati kehtestada Jaamatiigi
(varasema nimetusega Jaamajõe) maaüksuse detailplaneering, planeeringuala
suurusega 0,5 ha, millega on kavandatud rajada koostöös Estonian Cell AS-ga
biometaani tootmisüksus koos sisseseadete ja trassidega, millega kasutatakse
naaberkinnistul asuva haavapuitmassitehase tootmistsükli kõrvalproduktina
tekkivat biogaasi. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek muuta Kunda linna
üldplaneeringut maakasutuse osas - elamumaa sihtotstarve muudetakse POS 1
krundi osas tootmismaaks.
Linnavolikogu algatas Jaamajõe (uue
nimetusega Jaamatiigi) detailplaneeringu 29. augustil 2016, Linnavalitsus
võttis planeeringu vastu 15. märtsil 2017
ning korraldas kuni 2. maini kestnud
avaliku väljapaneku. Avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid ega vastuväiteid ei
esitatud. Planeeringule andis heakskiidu
ka Lääne-Viru Maavalitsus ja selle on
kooskõlastanud Maa-amet.
Planeeringu koostamisel võeti arvesse
Maa-ameti ettepanekud – planeeringuala
(oli planeeringu algatamisel ligikaudu
2,5 ha) kitsendati krundile, millele on
kavandatud hoonestus (POS 1 alusel
4133 m²) ning planeering kehtestati
Jaamatiigi maaüksuse detailplaneeringu
nimetusega, sest detailselt lahendatud
maa-alale on koostatud riigi reservmaa
piiriettepanek nr AT1605180065 aadressettepanekuga Jaamatiigi.
Vastav selgitus kanti ka planeeringu
seletuskirja. Kogu dokumentatsioon on
kättesaadav linna veebilehel detailplaneeringute alajaotuses. Kehtestatud detailplaneeringu ning planeeringu kehtestamise otsusega saab tutvuda tööajal ka
Kunda linnavalitsuses, Kasemäe tn 19.
(Vt ka eraldi artiklit lk 5 – kokkuvõtvat
infot planeeringule seatud tingimustest.)
5. Linnapea Kaido Veski teavitas Linnavolikogu liikmeid, et 2017. a viie kuuga on Kunda linnale tulumaksu laekunud
41,73 % plaanitust.
Linnavolikogu materjalidega saab
tutvuda linna veebilehel vastavas alajaotuses.
LINNAVALITSUSES
9. mai
1. Otsustati korraldada linnavara - põllumaa (Hiiemäe katastriüksus, katastrikood 34501:008:0034; 8,44 ha ulatuses)
viieks aastaks rendile andmiseks avalik
kirjalik enampakkumine ning kinnitati
enampakkumise tingimused. Pakkumiste esitamise tähtajaks määrati 24. mai
2017. Enampakkumise tulemused kinnitas Linnavolikogu 12. juunil.
2. Linnavalitsus kuulutas 19. aprillil
välja hanke „Ehitajate tn haljasmaa korrastamine“. Hanketeade ja -dokumendid
avaldati linna kodulehel. Pakkumuse esitamise tähtajaks, 2. maiks esitas pakkumuse neli ettevõtet. Otsustati tunnistada
edukaks Aspen Grupp OÜ hinnapakkumus kui soodsaima hinnaga pakkumus ja
sõlmida ettevõttega töövõtuleping, võttes aluseks pakkumuses toodud hinna.
Ettevõte teostab Ehitajate 5 maa-alal
pinnase koorimise, sh eemaldab endise
hoone vundamendi jäänused, tasandab
pinnase, lisab kasvumulda ja külvab muruseemne.
3. Linnavalitsus kuulutas 19. aprillil välja hanke „Kevadised remonttööd
Kunda linnas“. Hanketeade ja –dokumendid avaldati linna kodulehel. 2.
maiks esitas pakkumise kolm ettevõtet.
Otsustati tunnistada edukaks OÜ
Ojassaar hinnapakkumus kui soodsaima
hinnaga pakkumus ja sõlmida ettevõttega töövõtuleping, võttes aluseks pakkumuses toodud hinna.
Ettevõte teostab linnas järgmised tööd:
sõidutee äärekivide vahetuse (Pioneeri tn
mänguväljaku poolses servas, Pargi tn ja
Pargi põik tn ümber turuplatsi, Mäe tn
tõusul ja tsemenditehase ringil), ebatasasuste parandustööd treppidel, teedel ja

platsidel (Mäe tn 12 taga, Mäe tn tõusul
ja Aia tn ning noortemaja ja keskväljaku ümbruse kõnniteedel), istepinkide
korrastamise keskväljakul ja noortemaja
juures, keskväljaku liivakasti ja paemüüri remondi ning Kunda ranna liivaala ja
võrkpalliplatside korrastamise.
4. Arutati AS-i Eesti Keskkonnateenused pöördumist, mis saadeti vastuseks
Linnavalitsuse senisele seisukohale –
mitte tõsta Kunda jäätmeveo piirkonnas korraldatud jäätmeveo teenustasu
ettevõtte soovitud mahus ning küsida
ettevõttelt hinnatõusu põhjendamiseks
täiendavaid andmeid ja analüüse.
AS Eesti Keskkonnateenused taotleb
jätkuvalt segaolmejäätmete teenustasu
tõstmist, põhjendades seda jäätmeveo ja
-käitluskulude olulise kasvuga.
Linnavalitsus leidis, et ettevõtte esitatud andmete põhjal ei ole õigustatud
teenustasude tõstmine taotletud määral.
Teenuse osutamiseks pakkumuse tegemise ajal pidi ettevõtja arvestama teatud
muudatustega turusituatsioonis, samuti
reguleerib valdkonda Kunda linnas korraldatud jäätmeveo rakendamise kord,
mille alusel ei saa jäätmevedaja taotleda
teenustasude muutmist enam kui 10%
võrra pakkumuse hinnast.
Arutelu tulemusel otsustati teha ettevõttele ettepanek poolte esindajate kokkusaamiseks ja teema põhjalikumaks
arutamiseks linnavalitsuses.
5. Põhjusel, et muutunud on paljude
seaduste sätted väärtegude kohtuväliste
menetlejate osas, otsustas Linnavalitsus
varasema määruse asemel kehtestada
uue õigusakti.
Määruses sätestati loetelu ametikohtadest, mida täitev ametnik on pädev
osalema väärteomenetluses linnavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel 19
seaduse alusel. Määruse lisana kinnitati
väärteomenetluses osaleva ametniku
pädevustunnistuse vorm. Väärteomenetluses osalevad ametnikud peavad juhinduma linnavalitsuse nimel väärtegude
menetlemisel justiitsministri 16.07.2008
määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise
menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest. Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on
linnapea. Konkreetsete seaduste ja ametikohtade loetelu kohta saab huvi korral
täpsemat infot LV määrusest.
6. Toetati heakorranõuniku Sirje
Liiskmaa ettepanekut lülitada ka sellel
aastal tänavavalgustus välja 15. maist
kuni 1. augustini.
24. mai
1. Otsustati vastu võtta Jõeääre katastriüksuse detailplaneering ja suunata see
avalikule väljapanekule. Maa-amet ja
Keskkonnaamet planeeringule vastuväiteid ei esitanud.
Vt. ka eraldi teadet lk 5 planeeringu
avaliku väljapaneku kohta.
2. Otsustati korraldada avatud hankemenetlusega riigihange Kunda Ühisgümnaasiumi hoone katuse esimese
etapi (võimla ja riietusruumide osa) ehitustöödeks.
Hange viiakse läbi e-riigihangete
keskkonnas, pakkumuste esitamise tähtaeg on 19. juuni, tööde teostamise tähtaeg 28. september 2017.
3. Kunda linn osaleb maakondlikus
projektis „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“.
Tööle on võetud tugiisik ja läbi on viidud isikute abivajaduse hindamine. Selle alusel otsustati määrata tugiteenusele
seitse abivajajat. Tugiteenuse lepingud
sõlmitakse isikutega nende vajadusest
lähtuvalt kuni vajaduse äralangemiseni.
Tugiteenust osutatakse isikutele projektiperioodil tasuta.
4. Otsustati kinnitada riigihanke
„Kunda linna tänavakatete remont I“
hankedokumentatsioon.
Hange hõlmab asfaldi pindamistööd
järgmistel tänavatel: Kalmistu teel Lajose ringteest ristumiseni Kasemäe tänavaga, Kasemäe tn koolimaja galeriist
ristumiseni Kalmistu teega, Selja teel,
Rakvere mnt ja Raudkatku teel. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. juuni
2017.
5. Otsustati kinnitada riigihanke
„Kunda linna tänavakatete remont II“
hankedokumentatsioon.

Hange hõlmab Pioneeri tn, Mäe tn
tõusu ja Mäe tn Konsumi kõrval olevate
alade tasandusfreesimist ja asfalteerimist. Töö muudab keerukaks puuduv sademetevee äravoolusüsteem ning vee- ja
kanalisatsioonikaevud (enamiku omanik
OÜ-le Kunda Vesi), mis tuleb tõsta tee
tasapinda, samuti kohati vajunud teekate. Osa parklaalusest maast kuulub Järva
Tarbijate Ühistule. Ühistu esindajad andsid kohtumisel suusõnalise nõusoleku
remonttööde teostamiseks ja ühistu on
nõus tasuma ka temale kuuluval maaalal teostatud tööde eest proportsionaalselt tehtud mahule. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. juuni 2017.
6. Otsustati kooskõlastada Adven
Eesti AS-i õhusaasteloa taotlus Keskkonnaameti korralduse eelnõus toodud
tingimustel ja mahus. Enne katlamajale
kasutusloa väljastamist küsitakse ettevõttelt uuringute tulemusi müra ja õhusaaste osas.
Õhusaasteluba taotles Keskkonnaametilt Adven Eesti AS plaanitava katlamaja (aadressiga Võidu 10) käitamiseks,
kuna õhusaasteloa kohustusega paikse
heitallika käitaja peab enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba.
Katlamaja on plaanitud katma Kunda linna kaugküttevõrgu baaskoormust
kütteperioodil (kuni 6500 tundi aastas).
Heiteallika, milleks on katlamaja korsten, kõrgus maapinnast on 20 m. Katlamajas on plaanitud põhikütusena kasutada puitkütust (puiduhake, puidujäätmed)
9145 tonni aastas. Teise kütusena kasutatava tükkturba kuluks on plaanitud
maksimaalselt 6544 tonni aastas – seda
puitkütuse täieliku asendamise korral.
Õhusaasteloale kantakse kõikide ettevõttest välisõhku eralduvate saasteainete
nimetused ja summaarsed lubatud heitkogused, mille heitkogus aastas on vähemalt üks kilogramm.
Õhusaasteloal sätestatakse eritingimus, et põletusseadmes põletada lubatud
erinevate kütuste (puiduhake, tükkturvas) lubatud aastakulu ei summeerita
ehk ühe kütuseliigi kogu lubatud aastase
koguse ära kasutamisel teist kütust enam
kasutada ei ole lubatud. Korraga on lubatud põletusseadmes põletada vaid üht
kütuseliiki.
Eelnõu kohaselt antakse õhusaasteluba kehtivusega kuni 15.11.2046. Õhusaasteluba nr L.ÕV/329091 tehakse
kättesaadavaks Keskkonnaameti keskkonnateenuste portaalis https://eteenus.
keskkonnaamet.ee
7. Toimus Kunda linna hankekorra
esimene lugemine. Hankekord otsustati
suunata kooskõlastusringile ja seejärel
teisele lugemisele.
8. Otsustati lubada paigaldada Prisma
NET OÜ-l reklaamkandja Kasemäe tn
äärsele haljasalale. Linna maa kasutamiseks sõlmitakse ettevõtjaga leping kolmeks aastaks.
Ettevõtte kohustus on kanda kõik kulutused seoses reklaamkandja paigaldamise, hoiu ja kõrvaldamisega ning seda
ka regulaarselt hooldada. Reklaamiga
mittekaetud perioodidel on Kunda linnal õigus reklaamkandjal omareklaame
eksponeerida tasuta, hüvitades ettevõttele vaid plakatite tootmise ja paigalduse
kulud.
9. Otsustati anda luba Kunda linna
klubile 26. augustil tänava sulgemiseks
noortemaja juures toimuva ürituse „Laste Vabariik“ ajaks vastavalt taotlusele (vt
eraldi teadet lk 4).
7. juuni
1. Otsustati anda kasutusluba Kunda
linnas Astangu 26 asuva elamu kasutamiseks.
2. Otsustati anda luba OÜ-le Ailore
avaliku ürituse, ansambel VIRUS kontserdi ja disko, korraldamiseks Kunda
linnas 8. juulil alates kell 22.00 kuni 9.
juulil kella 5.00-ni.
Ürituse toimumiskoht on Lembitu 2
(endise leivatehase hoone). Ürituse korraldajal on hoone omaniku kirjalik luba
ja tingimustega kooskõlastused Päästeametilt ning Politsei- ja Piirivalveametilt. Antud päevakorrapunkti arutelu juures viibisid ka ürituse korraldajad, kes
vastasid Linnavalitsuse liikmete täiendavatele küsimustele ja lubasid arvestada

nende ettepanekutega.
Luba avaliku ürituse läbiviimiseks
anti korraldajale tingimusel, et kõik Linnavalitsuse istungi protokollis, korralduses ja ametkondade kooskõlastustes märgitud tingimused on 29. juuniks täidetud.
Juhul, kui Linnavalitsuse istungil kokkulepitud ja vastavate ametkondade kooskõlastustel esitatud nõuded ning hoone
korrashoid pole tagatud, siis on Linnavalitsusel õigus tunnistada luba kehtetuks
ning mitte lubada üritust läbi viia.
Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja
seadustes ettenähtud korras.
3. Arutati Kunda Linnavalitsuse
15.02.2017 korralduse nr 15 muutmist.
Linnavalitsuse antud korraldus puudutab Maa-ameti taotlusest lähtuvalt linnas
28 maaüksuse riigi omandisse jätmist.
Maa sihtotstarbe määramisel võeti aluseks linna üldplaneering, mille kohaselt
on tegemist sihtotstarbega maaga (elamumaa, tootmismaa, …).
Maa-amet on esitanud Linnavalitsuse
korraldusele vaide ja täiendavaid selgitusi, millega taotleb Linnavalitsuse korralduse osalist (st p 1.2, 1.20, 1.21, 1.23,
1.24, 1.25, 1.26, 1.27 ja 1.28) kehtetuks
tunnistamist ja nimetatud punktides
toodud maa-üksuste määramist sihtotstarbeta maaks. Maa-ameti seisukohalt
omab maale määratud sihtotstarve tähtsust eelkõige maamaksu arvutamisel
ning kuivõrd on tegemist detailplaneeringu kohustusega alaga, siis ei ole riigi
seisukohalt otstarbekas maksustada maa
kasutusperspektiivi.
Linnavalitsus jäi oma varasemale seisukohale ning otsustati, et maanõunik
koostab Maa-ametile põhjendatud vastuskirja.
4. Otsustati kinnitada ja saata Linnavolikogule kinnitamiseks Kunda Linnavalitsuse 2016. a majandusaasta aruanne.
Dokumendiga saab tutvuda Kunda linna veebilehel eelarve alajaotuses.
5. Viru-Nigula valla volikogu valimisteks moodustatakse Aseri valla, Kunda
linna ja Viru-Nigula valla haldusterritooriumil ühes valimisringkonnas kolm valimisjaoskonda (piirid on esitatud määruse lisas oleval kaardil):
- valimisjaoskond nr 1 – Keskpõik 1,
Aseri alevik, Aseri vald, Ida-Viru maakond;
- valimisjaoskond nr 2 – Kasemäe tn
19, Kunda linn, Lääne-Viru maakond;
- valimisjaoskond nr 3 – Kunda tee 8,
Viru-Nigula alevik, Viru-Nigula vald.
Kõik valimisjaoskonnad korraldavad
ka väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamist.
Eelhääletamise päevadel korraldavad lisaks eelhääletamisele ainult valija
asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja
ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamist valimisjaoskonnad nr 1 ja nr 2.
Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, saavad hääletada
vastavalt elukoha aadressile rahvastikuregistris kas valimisjaoskonnas 1 (Aseri
valla elanikud), valimisjaoskonnas nr 2
(Kunda linna elanikud) või valimisjaoskonnas nr 3 (Viru-Nigula valla elanikud).
Vastavalt haldusreformi seadusele on
asjaomased omavalitsusorganid kohustatud valimiskomisjoni moodustamist
käsitlevad otsused vastu võtma hiljemalt
2017. a 15. juuniks. Siseministeeriumi
loodud valimiste kaardirakendusse sisestatud andmete kaudu saadetakse ka
valijatele valimiskaardid.
Suurim muudatus võrreldes eelmiste
valimistega on – kui varem said Kunda
linna ümbruskonna elanikud Kundas
hääletada vaid eelhääletusel, siis nüüd
saavad nad oma hääle anda Kundas (valmisjaoskonnas nr 2) ka valimiste päeval.
6. Otsustati kooskõlastada AS-le
AQUA MARINA kuuluval kinnistule
(Selja tee 7) paigaldatud välireklaam,
mis eksponeerib „Weekend Festival Baltic“ toimumist koos piletimüügi viitega.
Linnavalitsuse materjalidega saab
tutvuda linna veebilehel vastavas alajaotuses.
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MEREPÄEVA BUSSID
sõidavad linnast randa ja
tagasi, päevapiletiga sõitjatele
on bussis sõit tasuta.
Päevapiletit on võimalik
soetada bussis.
Busside ajagraafik:
kauplus Konsum - Grossi
pood - Kunda rand
11.30; 12.30; 16.30; 19.30;
21.30
• Kunda rand – Grossi pood
– kauplus Konsum
12.00; 13.00; 17.00; 21.00;
00.10; 03.10

Seikluspargis toimub Eesti päev

Eesti taasiseseisvumispäeval,
20. augustil on Lontova Seikluspargis Eesti teemaline päev,
mille raames toimub Eesti toodangu laat.
Laadale ootame müüma erinevat kodumaist toodangut.
Müük toimub Blücheri kohvi-

ku esisel alal ja grillimisplatsil.
Müüjatel on vajalik kaasa võtta oma laud ja soovi korral ka
vari.
Laadale
registreerimine
tel 555 39 862 või e-postil:
meeli@motteparl.ee kuni 14.
augustini.

•

Laupäeval, 8. juulil 2017
10.00 Laat rannas
11.00−15.00 Kunda sadam avatud külastajatele, ekskursioon mereväe
tuukri- ja toetuslaeval EML Wambola ja vedurlaeval Kunda, sadama
tehnika näitus ja mtü Kunda Vabatahtlik Merepääste tegevus
12.30-16.00 Aasukalda vabatahtlikud päästjad
12.00-16.00 Maanteeameti infotelk
12.00-16.00 Paadisõit merel
12.00-18.00 Lasteprogramm
13.00-18.00 Spordiprogramm
12.00-18.00 Kohaliku toidu telk- MTÜ Partnerid tegevuspiirkonna
ettevõtjad
12.00 Lipu heiskamine ja merepäeva pidulik avamine peoplatsil,
esineb naisrahvatantsurühm Kõkutajad
12.40 Päevajuhi ülevaade programmist
13.00 Kunda Linnaorkestri kontsert, dirigent Kait Tiitso, solist Kalle
Sepp
14.00 Esinevad eakate laulukoor Laululustijad ja Kunda Naiskoor
14.30 Esinevad kultuuriseltsi Berega naiskoor Lada, slaavi ühingu
Läte naiskoor Zarjanka ja Läte rahvatantsijad
15.30 Esineb naisrahvatantsurühm Rannapiigad
17.00 Räimeküpsetamise konkursi võitjate autasustamine
17.50 Jalgpalli sõpruskohtumise autasustamine
18.00 Esineb Kaire Rapur
18.30 Esinevad Alima tantsustuudio tantsijad
19.00 Esinevad segarahvatantsurühm Tarvanpää ja naisrahvatantsurühm Kõkutajad
20.00 Esineb ansambel Pisikeste Pillide Punt
21.00 Lõkketule süütamine rannas
22.00 Ansambel TRAFFIC
00.00 Esineb ladina tantsutrupp Panter
00.20 Retro Kiirabi öödisko
03.00 Head ööd!
Päevajuht Kaire Rapur.
Päevapilet 5 eurot, eelkooliealistele lastele tasuta.

Vaata lisaks
http://kundalinnaklubi.ee/ või
Facebook/ Mere-ja-perepäevKunda-rannas
Info: (+372) 322 1556.

Spordikeskus suvel:
UJULA on suletud kuni
3. septembrini.
JUULIS on kogu
SPORDIKESKUS
SULETUD
Jõusaal, võimla, väike- ja
matisaal, mängutuba ja lauamängud on
AUGUSTIS avatud:
E-R 14.00-20.00,
P - 11.00-19.00

Spordiprogramm
kl 13-18 Kunda rannas
13.00 rannavõrkpalli paarismängu turniir; registreerimine kohapeal,
korraldaja Küllike Koha
14.00 Team Young, taekwondo tegevused tatamil; korraldaja Marko
Levtšenko
15.00 rannajalgpalli turniir, võistkonnad 4+1; registreerimine kohapeal, korraldaja Roman Dõba
17.00 Kunda linna ning tuukri- ja toetuslaeva EML Wambola esinduste sõpruskohtumine jalgpallis, korraldaja Roman Dõba

LINNASAUN on avatud
PÜHAPÄEVITI:
kell 11.00-14.30 – naised
kell 15.30-19.00 – mehed
20. augustil on
spordikeskus suletud

Lasteprogramm
kl 12-18 Kunda rannas
* eraldi lasteala
* päeva juhivad Pipi ja härra Nilsson
* meisterdamise õpitoad
* suur batuut 3-7-aastastele ja väike batuut 2-5-aastastele
* näomaalingud
Kavas:
12.00 Pipi ja härra Nilssoni mängud koos lastega
13.00 teatrietendus „Päikesekiir õpib loodust nägema“
14.00 liivaskulptuuride ehitamise võistlus rannal
15.00 Pipi ja härra Nilssoni tantsud
16.00 mõnus karaoke lastele
17.00 võistlused ja osavusmängud
Kõik tegevused lastealal on TASUTA!
NB! Lastealal ei ole lastehoiuteenust.
Palume kõigil vanematel jälgida oma lapsi!

ArborWorks OÜ
•

OHTLIKE PUUDE
RAIE

•

VÕRAHOOLDUS

•

HEKKIDE JA MURU
PÜGAMINE

•

VÕSATÖÖD

•

VIHMAVEERENNIDE
PUHASTAMINE
www.arborworks.ee
58 50 9873
info.arborworks@gmail.com

KULTUURIKALENDER
Kunda tsemendimuuseumis avatud näitus
„Mäng ja mänguasjad tsemendilinnas“.
8. juulil algusega kell 10 Kunda rannas XIX Mere- ja Perepäev.

9. juulil kell 12.00
Kunda kalmistul
SURNUAIAPÜHA

XIX MERE- JA PEREPÄEV KUNDA RANNAS

26. augustil kell 11-16 Kunda noortemaja õuealal
LASTE VABARIIK.
26. augustil kell 21 Kunda rannas Muinastulede öö.
Info täieneb, jälgige reklaami: www.kundalinnaklubi.ee

VÄLJAANDJA:
Kunda linnavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107
tel: 3255 960
e-post: linnavalitsus@kunda.ee
KÜLJENDAJA:
Marimai Kesküla
TRÜKK:
Printall AS, Tala 4, Tallinn 11415
Tiraaž 1500

Kaastöid ja kuulutusi ootame
linnavalitsusse 22. septembriks ja
24. novembriks 2017.
Toimetusel on õigus kaastöid
nende selguse huvides toimetada
ja lühendada.
Linnaleht ilmub 2017 aastal
5. oktoobril ja 7. detsembril.
Linnalehte saab lugeda:
www.kunda.ee/ajaleht
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“Külastada Kundat on iga Eesti inimese auasi!”
Nõnda ütleb siin sündinud ja kasvanud näitleja
Argo Aadli 7. juuni 2017 “Õhtulehes”. Argo kutsub
kõiki üles Kundasse tulema: “Esiteks soovitan
inimestel sinna sõita seetõttu, et kummutada see nõukaaegne
müüt sest hallist-kummituslikust tööstuslinnast. … Linn on
sõna otseses mõttes kogu Eesti vundamendiks, sest ilma Kunda
tsemendita pole ehitatud ühtki korralikku vundamenti.”

KULTUUR

K

unda mõisa lähedal Lammasmäel on üks vanimaid inimasulapaiku Eesti territooriumil.
Kunagise järve saare muinasleidudest järeldub, et Kunda piirkonda
asustasid kütid ja kalastajad juba
keskmisel kiviajal - 8.-4. aastatu-

TURISM

K

UNDA MÕIS oli kunagi üks
suurejoonelisemaid mõisaansambleid Eestis. 1840 asusid mõisa
Girard de Soucantonid. Maalilise
kompleksi moodustavad klindi-

MEIE K

handel eKr. Kui hiljem leiti ka mujal analoogilise vormiga luuriistu,
hakati seda mesoliitikumi kultuuri
kõige rikkalikuma asukoha järgi
nimetama KUNDA KULTUURIKS.
Esimesed kirjalikud teated Kun-

dast pärinevad taanlaste võimuperioodist. 1241. a on Kundat mainitud külana (Gundas), 1287. a vasall
N. de Gundise elukohana, 1443. a
mõisana.

rinnaku all jõe kaldal asuvad hooned: viinavabrik, veski ja meierei.
Säilinud on omapärane paekivist
veskitammide ja kanalite süsteem. Hoonestuse liidab tervikuks

suur vabakujunduslik park. Mõisa
peahoone on
Teisest maailmasõjast varemeis.

Üle 700 aasta ü
K
unagisest kaubavahetusest on
tänaseks saanud rahvusvaheline
ja rohkearvuline käsitöö- ja (ranna)
kultuuripidu koos laulu ja tantsu ning
hea söögi ja joogiga. Traditsioonilist
kaubavahetust sümboliseerib meenete
kinkimine ja väike tervisenaps (norr).
Järgmine Sõbralaat toimub 2018. a
Soomes, Virolahtis.

Etendus „Maili.
Virumaa Rahvaülikooli lugu“ Kunda
mõisas

2015. a lavastati Kunda mõisas Ranna-Viru Rahvateatri ja Eesti Harrastusteatrite
Liidu ühise suurprojekti käigus etendus „Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu,“ mis kõneleb aastatel 1925-1940 mõisas tegutsenud esimesest nn maa-tüüpi rahvaülikoolist.
Olavi Ruitlase loodud lavastusega oli seotud enam kui sadakond inimest: nii professionaalsed kui ka harrastusnäitlejad üle Eesti, rahvatantsijad, -muusikud ja laulukoorid Virumaalt.

MERE- JA SADAMALINN

P

raeguse Kunda vanimaks osaks
on mereäärne LONTOVA, mis
tekkis üle poole sajandi enne tsemenditehase asutamist seoses Kunda jõe suudmesse PORT-KUNDA
(Kunda sadama) rajamisega, milleks andis 1805. a ametliku loa
keiser Aleksander I. Tolleaegsele
Vene keisririigi pealinna Peterburi saksa soost ärimehele Blücherile tuli mõte asutada Kunda randa sadam, sanatoorium pealinna
jõukatele elanikele, ehitada hoone
tolliametile, rajada Kunda jõele
saeveski ja jõesuudme lähedale

K

UNDA SADAM oli ka üks
põhjaranniku silgupühade pidamise paiku. Igal kevadel aprillis
ja sügisel septembris –oktoobris
liikusid siia talumeeste viljavoorid
Viru-Nigula kihelkonnast ja kaugemaltki. Soomest, Suursaarelt,

sadamamuul. Kõigele sellele pani
ettevõtlik Peterburi sakslane nimeks Neu London – Uus London,
mille kohalikud meelepärasemaks
– Lontovaks kohendasid. Virulahtilaste mälestustes püsib vana kaubasadam mere taga Lontova, mis
on kirjutatud ka laulusõnadesse:
„…siis me lähme Lontova kaubasõpru otsima…“.
1857. aastaks oli Kundas juba
korralik sadam koos ladude ja aitadega, kus ei puudunud ka Kajaka kõrts. Veeti välja saematerjali,
vilja, piiritust, telliseid, tsementi

(vabriku valmimise järel 1872),
sajandi lõpukümnendist ka kartulit. Sisse veeti rauda, soola, silku,
vabrikule kivisütt.
Kaubasadama tegevus lõppes
1940. a. Rekonstrueeritud sadama
taasavas AS Kunda Nordic Tsement 2. septembril 1994. aastal.
Tänapäeval areneb Kunda sadam
iga aastaga üha arvestatavamaks
mereväravaks Eestis.

Endine tsemndivabrik

Kunda sadam

ja Tütarsaarelt purjetasid kohale
kalurid soolasilgulaadungiga. Vilja-silguvahetus oli traditsiooniline
nn. sõbrakaubandus, mida peeti üle
Soome lahe keskajast kuni teise
maailmasõjani.

1920. a sai Kunda töölisasula koos Lontovaga alevi
õigused ja selliselt iseseisva administratiivse üksusena
ka kohaliku omavalitsuse.
Aastail 1888–1900 elas sadama vahetus läheduses
Lontova alevikus Kunda sadama konstaabli ametit
pidanud Karl Öpiku maailmakuulsaks saanud pere.
Lontovas tulid ilmale Ernst, Oskar, Leeni ja Armin.
Oskar oli Eesti diplomaat ja Armin geoloog. Tuntud
astronoomi ja kirjamehe Ernst Öpiku pojapoeg Lembit
Öpik oli pikka aega parlamendiliige Suurbritannias.
Lontovast ida-kirde suunas edasi liikudes jõuame
Letipea neemele ja kalurikülla, mis on kuulus suurte
rändrahnude poolest. Kohe küla alguses hakkab silma
Tagaküla Suurkivi, mille ümbermõõt on ligi 30 ja kõrgus 4 m. Päris kalda veerel seisab looduskaitse all olev
EHALKIVI, mis on Eesti suurim rändrahn (maapealse
osa maht 930 m³, kõrgus 7,6 m, ümbermõõt 49,6 m ja
mass umbes 2,5 tonni).
Kunda jõgi on Lääne-Viru pikim ja veerikkaim jõgi,

mis moodustab Kundas sügava paeseintega kanjoni. 1893.
a ehitati Kunda jõe
ürgsesse kanjonisse
maailma kolmas ning
Põhja- ja Baltimaade
esimene
HÜDROELEKTRIJAAM, mis
oli mõeldud teise tsemendivabriku (1898)
seadmete käivitamiseks. Hüdroturbiin oli
260 hobujõuline, generaator telliti Šveitsist.
Elektrijaam lõpetas töö
1960. a, kuid renoveeriti ning töötab 400 kW
võimsusel.

Kunda hüdroelektrijaam
Esimene kaasaegne SÕBRALAAT
toimus Kunda ja Mahu rannas
2000. a augustis. Laada eesmärgiks oli taaselustada endisaegseid sõbrakaubanduse traditsioone uues kuues. Sõbralaat toimub
iga kahe aasta tagant vaheldumisi Eestis ja Soomes. Järgmise
Sõbralaada korraldame uues Viru-Nigula vallas 2020. aastal.

Iga-aastane traditsiooniline üritus Kunda rannas on MERE- JA PEREPÄEV, sel aastal toimub
see juba 19. korda.

Sõbralaat
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õeorus paiknevad esimese
TSEMENDIVABRIKU VAREMED. Tsemenditootmise ajalugu ulatub aastasse 1870, mil
Kunda mõisa omaniku John

ülemere sõprust

E

simese tsemenditehase
varemete lähedal liigirohke pargi roheluses asub
1888. a ehitatud kunagine

Pudelahi

Kirik

S

adama tee ääres olevalt Kukerpallimäelt avaneb kaunis
ja avar vaade Kunda lahele. Vaateplatvormil on võimalik puhata,
pidada piknikut ning nautida kaunist vaadet.

T

Toolse linnus

oolse tee viib
KRONKSKALDALE
–
Lääne-Virumaa
ainsale järsule ja
hambulise servaga pangaastangule. Merepinnast umbes 55 m
kõrguselt on hea
vaade all laiuvale
linnuparadiisile, Roogsaare lahele
ja roostikus maaninale, samuti pikale sadamamuulile, loodes paistvale Liivasäärele, Toolse linnuse

L

direktorite mõis, praegune linna
klubi. Looduskaitse all olevas pargis võib leida nulgu, seedermändi, austraalia punast vahtrat, sitka
kuuske, punast pööki. Pargis
on kitsad teed ja väikesed sillad ning ka oma musumägi.
Jõe kaldapealsel kasvavad
mets-kuukress ja karulauk.
Vana sadamatee ääres on
tilluke, hea akustika ja kitsa torniga KIRIK. Arhitekt
Ernst Künteri projekti järgi
valminud kivikiriku sisseõnnistamine toimus 8. jaanuaril

1928.
Kundas on ainuke eripärase ehitusliku lahendusega kirik Eestis.
Sakraalehituslike kaanonite kohaselt asub tavaliselt altar idas, Kunda kirik on aga ehitatud „tagurpidi“ – altariga läänes. See on ka
ainuke kirik, kus kirikukell ei mahtunud kellatorni ja on toodud kandetala abil katuse kohale kellatorni
kõrvale. Kirikus on 500 istekohta.
Pildi asemel kaunistab altarit taani
skulptori (Albert) Bertel Thorvaldseni kutsuva Kristuse kuju väike
koopia.

Endises tsemendivabriku kontoris asub Kunda tsemendimuuseum,
kus saab ülevaate tsemenditootmise ja Kunda tsemendivabriku ajaloost.

keskaegsetele varemetele ja merele.
Kundast umbes 6 km loode
pool, kivise neemiku tipul päris
mere kaldal seisavad TOOLSE
LINNUSE keskaegsed varemed.
1471.– 73. aastal ehitatud Toolse
kivilinnus oli viimane, ühtlasi põhjapoolseim Liivi ordu poolt Eestimaale rajatud linnustest. Liivi sõja
käigus käis linnus käest kätte ning
jäi lõpuks Rootsi vägede valdusse.
Lõplikult purustati ta Põhjasõja
päevil XVIII sajandi alguses.

innaõigused sai Kunda 19. aprillil 1938 Riigihoidja dekreediga antud “Linnaseadusega”, mis

jõustus 1. mail 1938. Seega tähistame järgmisel kevadel Kunda linna 80. aastapäeva.

2006. aastal asutati kuue omavalitsuse (Kunda linn, Haljala vald,
Rakvere vald, Sõmeru vald, Vinni
vald ja Viru-Nigula vald) territoo-

riumil Leader programmi kohalik
tegevusgrupp MTÜ Partnerid. Eesmärk on teha koostöö piirkonna
KOV-ide, MTÜ-de ja ettevõtjate

K

unda linn on aastast 2002
MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku liige. Tervislik on
linn, mille juhtkond sihikindlalt teEesti Metsaseltsi
kingitud
puuskulptuur

FOTOD: Kunda muuseum

valt on Kunda esimese tsemenditehase pudelahi Euroopas omalaadsete seas ainus säilinu.

Tsemendimuuseum korraldas 2006. a suvel Kundas tsemendipäevad, mil Simson von Seakylli eestvedamisel loodi ja paigaldati
linnas seitse tsemenditehase asutaja ja mõisaomaniku John Carl
Girard de Soucanton`i kuju. Seitsme päevaga modelleerisid seitse
kujurit seitse tsemendist Soucantoni (kohalike kombel öeldes Suka
Antoni) kuju. Skulptuurid asuvad peaasjalikult tsemenditehase ajalooga seotud paikades: tsemenditehase kontori ees, esimese vabriku varemete juures, tsemendimuuseumi ees, omaaegse direktorimaja (tänapäeval klubihoone) ees ja sadamas. Kahe näoga Soucanton
on bussijaama ja Soucantoni troon koolimaja juures.

Tsemendimuuseum

TSEMENDILINN

Carl Girard de Soucantoni eestvõttel asutati osaühing tsemendi tootmiseks. Toorainena kasutati muistse Kunda järve põhja ladestunud
lubjamerglit ja sinisavi. Teadaole-

gutseb elukeskkonna parandamise
nimel, eesmärgiga parandada oma
kodanike tervist ja heaolu. Tervislike linnade projekti on ellu kut-

KUNDA
TSEMENDIMUUSEUM

(Jaama 11)
on kuni 15. septembrini avatud:
T-R 10.00 – 18.00
L 11.00 – 16.00
E, P suletud
Muuseumis on võimalik tutvuda
tsemendi leiutamise ja kasutusele
võtmise looga, tsemendi tootmisprotsessi ning Kunda tsemendivabriku ajalooga. Lisaks on muuseumis ühekordsed väljapanekud.
Tänavu suvel saab vaadata laste- ja
noortekultuuri aastale pühendatud mänguasjade näitust „Mäng ja
mänguasjad tsemendilinnas“.
Muuseumikülastaja:
- saab teada, miks ja kuidas hakkas inimene ise valmistama kivi;
- mil viisil kerkisid antiiksed
Rooma ja kaasaja arhitektuuripärlid;
- tutvub tänapäeva tsemenditööstusega;
- võib läbida hiigelsuure pöördahju ja kogeda tunnet, mis on
klinkril pöördahjus keereldes;
- saab vaadata ja võrrelda oma
käe mõõtudega Eesti kuulsuste
käejälgi;
- matkata Kunda vanal tööstusmaastikul: näha Euroopa ainsat
säilinud tsemenditootmiseks kasutatud pudelahju, Eesti vanimat
hüdroelektrijaama ja looduskaunist
Kunda jõe ürgorgu.

KOOSTÖÖ

vahel, et parandada elukeskkonda
maal ning toetada kohalikku initsiatiivi. http://www.mtupartnerid.
eu/

TERVISLIK LINN

sunud Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) eesmärgiga testida
kohalikul tasandil liikumise “Tervis kõigile” põhimõtteid.

LASTE- JA NOORTESÕBRALIK LINN
2004. aastast ühines
Kunda linn laste- ja
noortesõbralike linnade liikumisega. Tiitli omistamine tähistas
protsessi algust, milles peab olema
märgata linna ja tema elanike soovi muuta oma linn lapsesõbraliku-

2006. aastal anti Kunda linnale
aastaks Metsapealinna tiitel, mida

maks. ÜRO Lastefondi UNICEF
algatatud liikumise (Child Friendly Cities) eesmärk on tõsta esile ja
tunnustada linnu, kus hoolitakse
oma väikestest elanikest ja nende
tulevikust.

METSAPEALINN 2006

meenutab Eesti Metsaseltsi kingitud puuskulptuur.

