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Ambitsioonikas tööstusja sadamalinn Kunda

Kunda on sadama- ja tööstuslinn, mis on muutunud viimaste
kümnenditega üha kaunimaks,
säilitades seejuures omanäolist
tööstuspärandit.
Järjest rohkem pöörab maailm
tähelepanu ökoloogilisele jalajäljele ja maakera säästmisele ning
hoidmisele järeltulevate põlvede
jaoks. On ju iseenesestmõistetav ja
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tegevusest (2016)

R

TEATED

Ametisse asus
arendusnõunik
Raamatukogu

Meie Kodu

R

teenustest

Detsembri
esimestest on
päevadest
aamatukogus
linnaon Kunda
linnavalitsuse
juures
rahval võimalik väikese
ametis
– Eve Ojatasu arendusnõunik
eest printida, skaneerida
la-Bakradze. Varem töötas ta Ida
või teha koopiaid. Lisaks kutpäästekeskuses. Eve Ojala-Baksume
omaonlugejaid
kasutama
radze
jaoks
Kunda kodulinn.
meie
koduteenindust.
TeeMõned aastat tagasi, kui Kaido
nus täitis
on mõeldud
inimestele,
Veski
linnavolikogu
esimehe
kes
tervislikel
põhjustel,
ka
palgalisi kohustusi, oli tema ülesajutiselt,
ei
saa
ise
raamatuandeks ka linnaarengu küsimuste
kogu külastada.
Raamatukureerimine.
Pärast K aido
Veski
linnapeaks
nimetamiset
olnud linkoguhoidja
toob ei eelnevalt
navalitsuses
kindlat arenguspetsialisti,
kokkulepitud
ajal soovitud
need
kohustused
olid jaotatud
linnaraamatud
kliendile
koju
ja
valitsuse
vahel. juba läbi
võtab töötajate
sealt kaasa

loetud kirjanduse. Soovijatel
palume ühendust võtta raaEKRE
teade
matukogu
telefonil,
teenus on
tasuta.
Kutsume
enne aastavahetust,
19.
Jaanuarikuu
viimasel nädetsembril
kell
17.00
Kunda
linna
dalal toimus raamatukogus
päevakeskusesse moodustama
inventuur. Selle alguses oli
EKRE (Eesti Konser vatiivne
arvel teavikuid
33 piirkonna
160 ekRahvaerakond)
Kunda
semplari
210
333,73
euro
osakonda.
väärtuses.
Kontrollimisel
ja
Palume tulla vestlema
Eesti päevavõrdlemisel
selgus,
et kohal
poliitikast
ja poliitikast
üldse!
ja
laenutatud
oli kokku 32
Kontakt
tel 58041431.
Korraldustoimkond
784 eksemplari
208 916,75
euro väärtuses. Seega puudu
on 376 eksemplari teavikuid
1416,98
euro väärtuses.
Muusikakoolis
Tuletame oma lugejatele ka
lisavastuvõtt
meelde,
et laenutähtaja pikeneelkooli
damiseks
saab kasutada nii
lugejaportaali kui ka e-posti
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RAAMATUKOGU JUHATAJA
löökpilli- ja kitarriõppes.
Huvi korral võtta eelregistreerimiseks ühendust muusikakooli
kodulehel (muusikakool.kunda.ee)
avaldatud kontakttelefonidel või eposti teel: muusikakool@kunda.ee.

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
õnnitleb Kunda raamatukogu
100. sünnipäeva puhul!
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23. detsembril -LÄÄNE-VIRUMAA
10.00-15.00
KESKRAAMATUKOGU NIMEL
DIREKTOR KAILI
ÕUNAPUURaamatukogu
on suletud:
SEIDELBERG
24. detsembril,
25. detsembril
26. detsembril,
31. detsembril ja
1. jaanuaril.
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Rannapiigad 35

K

äesolev aasta on rahvatantsurühma Rannapiigad
juubeliaasta. 35 aastat ühe huviringi tegevuses on pikk aeg.
Nii on Rannapiigade samme
selle aja jooksul seadnud kolm
ringijuhti: Hillar Talts, Helve
Rank ja viimased 18 aastat alFOTO: ERAKOGU
lakirjutanu. Oleme eesmärgiks
seadnud ikka järjepidevuse hoidmist ja tantsukultuuri arendamist.
Rühm alustas 35 aastat tagasi naisrahvatantsurühmana. Võeti osa
kõikidest rahvatantsuüritustest nii vabariigis, maakonnas kui ka kodulinnas ja selle ümbruses. Esineti Õllesummeril, Rakvere linna päevadel, kõikidel Sõbralaada üritustel nii Kundas kui ka Soomes. Toredaid elamusi oleme saanud käikudest Mahusse, Sõmerule, Kunda küla
seltsimajja, Väike-Maarjasse, Riia festivalile jne. Toredad on olnud ka
seeniortantsupeod Rakveres ja oma linnas peetud üritused.
Kõige kauem on rühmas tantsinud Maret, 2000. aastast Maire ja
Sveta. Praegune koosseis on tantsinud neli aastat. Vanuse kasvamisega oleme muutnud oma tantsustiili ja 2006. aastast tantsime maakonna seeniortantsurühmade koosseisus. Aga meil on ilusad Viru-Nigula
rahvariided, seetõttu on repertuaaris vajadusel ka mõned rahvatantsud.
Oma peapäevalgi tantsime neist kaks ringijuhi loodud tantsu – Rannapiiga ja tutt-uus Mu kodu.
Aitäh, kallid tantsijad, et olete panustanud mõistust, südant ja hinge
meie tantsudesse! Sära teie silmadesse, kergust jalgadesse ja naeratust
palgeile. Sügav kummardus. Olgem edaspidigi terved, rõõmsad ja tegusad!
Kel vähegi aega, tulge meid kaema Kunda klubisse 23. aprillil kell
13.00. Teie aplaus on meile tänuks õppimise ja tehtud töö eest.
TAIMA KIVILA
RINGIJUHT

Noored kotkad võistlevad
eeloleval nädalavahetusel Kundas

N

oorte kotkaste patrullvõistlus Viru Tarvas toimub sel aastal Kundas. Linnas ja selle lähiümbruses seikleb 21.-22. aprillini pea
80 noort üle Eesti. Lisaks mitmele Viru maleva võistkonnale tulevad
Kunda äärsele maastikule ennast proovile panema ka Alutaguse, Sakala, Pärnumaa, Valgamaa jt malevate esindused.
Võistluse korraldajad tuletavad Kunda piirkonna elanikele meelde,
et algaval nädalavahetusel liigub linna ääres metsas tavapärasest rohkem noori ja laigulises riietuses inimesi. Kunda eramute, sh Lontova,
Letipea, Simunamäe ja Malla elanikel palutakse koerad ketis või toas
hoida. Maa-alasid ja teid võistluste ajaks kinni ei panda.
Avalikkus saab noortele kotkastele kaasa elada staadioni lähistel
takistusjooksu raja ääres, kuhu võistkonnad hakkavad jõudma laupäeval kella 17 paiku.
Küsimuste korral saab pöörduda Noorte Kotkaste Viru maleva
noorteinstruktori Leho Lahtvee poole telefonil 56 226 918. (MK)

Jaamajõe detailplaneering

K

unda Linnavalitsus võttis 15. märtsil vastu Jaamajõe maaüksuse detailplaneeringu, planeeringuala suurusega 2,5 ha, millega
on kavandatud rajada biometaani tootmisüksus koos sisseseadmete ja
trassidega, millega kasutatakse ära naaberkinnistul asuva haavapuitmassi tehase tootmistsükli kõrvalproduktina tekkivat biogaasi. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kunda Linnavalitsuses
kuni 2. maini 2017, aadressil Kasemäe tn 19, Kunda linn. Detailplaneering on tutvumiseks üles seatud Kunda linna kodulehel www.kunda.ee, alajaotuses ehitus ja planeerimine/detailplaneeringud
Avaliku väljapaneku perioodil saab detailplaneeringu kohta ettepanekuid või vastuväiteid esitada kirjalikult aadressile Kasemäe tn 19,
Kunda linn või e-posti aadressil: linnavalitsus@kunda.ee

PILTUUDIS

Kunda linna üks populaarsemaid traditsioonilisi üritusi „Õhtu ainult
naistele“ tõi 10. märtsil taas klubisse kokku saalitäie õrnema soo esindajaid. Seekord tekitas suurimat elevust võimalus osaleda Peeter Jõgioja
trummišõul.
FOTO: RETI KOKK

LINNAVOLIKOGUS
20. märtsil
*Teisel lugemisel oli „Kunda
linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava 20172033“.
*Täiendati Kunda linnavalitsuse teenistuskohtade koosseisu
tähtajalise töölepinguga (kaheks
aastaks) tugiisiku tööle võtmiseks.
Sotsiaalhoolekandevaldkonnas
täiendava töökoha loomine on
seotud Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROL) projekti “Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal”
rakendamise ja elluviimisega.
Projekti eesmärk on sotsiaalteenuste arendamine erivajadustega
tööealiste ja nende perede toetamiseks. Tugiisik jõustab, toetab
ja julgustab erivajadusega tööealisi inimesi ka osalema erinevatel tööturuteenustel või suunduma avatud tööturule. Projekti
kogumaksumus on 375 675 eurot, sealhulgas Euroopa Liidu
struktuuritoetus 291 063 eurot.
Linnavolikogu garanteeris oma
otsusega 16. septembril 2016
projektis omafinantseeringu tasumise 2017. aastal summas
1821,90 ja 2018. aastal 3181,85
eurot. Teenuse osutamisega seonduv ülejäänud kulu kaetakse projekti eelarvest vastavalt saadud
toetuse määrale.
Sotsiaalhoolekande seadusest
lähtuvalt on tugiisiku teenus kohaliku omavalitsusüksuse korraldatav teenus. Teenuse osutamise
eesmärk on iseseisva toimetuleku
toetamine olukordades, kus isik
vajab sotsiaalsete, majanduslike,
psühholoogiliste või tervislike
probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel
olulisel määral kõrvalabi. Last
kasvatavale isikule lisaks lapse
hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine.
Sõltuvalt abivajaduse mahust
osutab üks tugiisik teenust 6-10
kliendile. Sotsiaaltöö ja lastekaitse spetsialistid määravad koostöös teenust vajavate isikute ja
teenuse osutajaga kindlaks kõrvalabi vajadusest tulenevad toimingud.
*Kinnitati linnapea puhkus.
Linnapea Kaido Veski puhkab:
29. maist kuni 9. juunini ja 10.
juulist kuni 6. augustini. Linnapea asendaja määrab enne tema
puhkust Linnavalitsus oma korraldusega.
Linnapea ja linnavalitsuse
ametnike puhkuste kohta saab
jooksvalt infot linna veebilehelt:
www.kunda.ee/linnavalitsus
*Määrati Kunda linnalehe
„Meie Kodu“ kolleegiumi liikmeks Kunda Linnavolikogu esindajana Jelena Fjodorova.
Kunda Linnavolikogu istungite
protokollid ja lisamaterjalid on
siin: www.kunda.ee/linnavolikogu.
LINNAVALITSUSES
15. märtsil
*Otsustati muuta Kunda Linnavalitsuse 1. aprilli 2016 korraldust nr 30 „Kunda linna maaüksuste, lähiaadresside, pindala
ning sihtotstarvete määramine“
ning kehtestada punkt 1 alapunkt
1.14 alljärgnevas sõnastuses: 1.1

Kasemäe arendusala, pindalaga
52 087 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa (0,16; Üh).
Määrati Kasemäe arendusala
maaüksuse koosseisust välja arvatuna iseseisva maaüksuse lähiaadressiks Kasemäe 19a ning
maaüksuse sihtotstarbeks transpordimaa (007;L), pindalaga
1571 m².
Määrati Kasemäe arendusala
maaüksuse koosseisust välja arvatuna iseseisva maaüksuse lähiaadressiks Aia tänava pikendus
ning maaüksuse sihtotstarbeks
transpordimaa (007; L), pindalaga 14 578 m².
*Võeti vastu Jaamajõe maaüksuse detailplaneering, planeeringuala suurusega 2,5 ha, millega
plaanitakse rajada biometaani
tootmisüksus, kasutades ära haavapuitmassitehase tootmistsükli
kõrvalproduktina tekkivat biogaasi.
Planeerimisdokumendi
koostaja on Viru Varahaldus OÜ.
Planeeringu elluviimisel on
kohustus lähtuda Kobras AS-i
koostatud Jaamajõe maaüksuse
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangus sätestatud tingimustest.
Otsustati korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek ja
avalik arutelu Kunda linnavalitsuses.
Detailplaneeringu kohta saab
Kunda linnavalitsusele esitada
kirjalikult ettepanekuid ja vastuväiteid kuni 2. maini.
*Anti luba AS-le Kunda Nordic Tsement jagada Kunda linnas
Jaama tn 2 kinnistu, registriosa
nr 976731, katastritunnusega
34501:009:0011, kaheks iseseisvaks kinnistuks detailplaneeringut koostamata ning määrata
moodustatavate kinnistute pindalad, aadressid ja maa sihtotstarbed järgmiselt:
- maaüksus pindalaga 497718
m2, aadress – Jaama tn 2, sihtotstarve – tootmismaa (003; T);
- maaüksus pindalaga 3116
m2, aadress – Jaama tn 4, sihtotstarve – ärimaa (002; Ä).
*Otsustati anda kasutusluba
OÜ-le Kunda Vesi Kunda linnas
Lembitu tn ja Kungla tn kanalisatsioonitorustiku kasutamiseks
(ehitusregistri kood 220708922).
*Otsustati delegeerida linnavalitsuse järelevalveametnikule
Tiit Jõgile ehitusteatiste, kasutusteatiste, ehituslubade ja kasutuslubade ning projekteerimistingimuste taotluste menetlemine.
*Kinnitati Kunda linnavalitsuse hallatavate asutuste alaeelarved.
*Anti luba projektlaagri „Kunda noortemalev 2017“ läbiviimiseks linna haldusterritooriumil.
Esimene vahetus on 20. – 29.
juunini ja teine vahetus 3. – 10.
juulini. Laager on ilma ööbimiseta.
Võimalust maleva töös osaleda
pakutakse kuni 40-le Kunda linna noorele alates 13 eluaastast.
Projektijuht on klubi juhataja
Kristi Onkel, tegevuste koordinaator klubi kunstiline juht Helen
Jagant ning kasvatajateks Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli üliõpilane Kristjan Laubholts ja Kunda Ühisgümnaasiumi pedagoog
Kairi Press.
Töötatakse neli tundi päevas,

tööde objektid täpsustatakse
maikuu jooksul koostöös linnavalitsuse hallatavate asutuste ja
heakorranõunikuga. Päevakavas
on ka lõunasöök ja vaba aja tegevused.
Noortemaleva
korraldamise
eesmärkideks on Kunda linna
noortele võimaluste loomine
tervislikuks ja aktiivseks puhkuseks, töökasvatus ning kultuurne
vaba aja sisustamine.
31. märtsil
*Otsustati korraldada hange ja
kinnitati hankedokumendid Kunda linna tänavakatete remondiks.
Hanke korraldas heakorranõunik
Sirje Liiskmaa. Pakkumuste esitamise tähtaeg oli 12. aprill.
*Jäeti rahuldamata AS-i Keskkonnateenused taotlus segaolmejäätmete teenustasude hinnatõusuks.
Korraldatud jäätmeveo lepingust (kehtib kuni järgmise aasta
lõpuni) tulenevalt saab vedaja
taotleda teenustasu suurendamist, kui esinevad objektiivsed
asjaolud, mis oluliselt mõjutavad
jäätmete veo- või käitluskulusid.
Kunda Linnavalitsus leidis, et
ettevõtte esitatud põhjendus hinnatõusuks ei ole õigustatud ning
ei nõustunud teenustasude tõstmisega.
*Anti nõusolek linnavalitsuse lastekaitse spetsialistile Helgi
Luigele kahe eestkostetava alaealise nimel lepingute sõlmimiseks ja vajalike dokumentide
vormistamiseks.
*Kinnitati Kunda linnalehe
„Meie Kodu“ väljaandmise kord.
Linnavalitsuse määrus ja linnalehega seonduv muu info on Kunda linna veebilehel: www.kunda.
ee/ajaleht
*Kinnitati Kunda linnalehe
„Meie Kodu“ kolleegium järgmises koosseisus: Uno Trumm ja
Jelena Fjodorova (mõlemad Linnavolikogu määratud liikmed),
Kaido Veski, Genrietta Jõgi ja
Andres Pulver (kõik Linnavalitsuse määratud liikmed).
*Kinnitati Kunda linnalehe
„Meie Kodu“ hinnakiri alljärgnevalt:
- reakuulutuse avaldamine
(kuni 150 tähemärki) 2 eurot;
- reakuulutuse avaldamine raamis (kuni 150 tähemärki) 5 eurot;
- reklaamkuulutuse avaldamine
(1 moodul) 6 eurot.
*Anti luba Kaitseliidu Viru
Malevale avaliku ürituse, noorte patrullvõistluse „Viru Tarvas
2017“ korraldamiseks Kunda
linnas ajavahemikul 21. aprillist
algusega kell 15.00 kuni 23. aprillini kell 14.00.
*Anti luba Ailore OÜ-le avaliku ürituse, Volbriöö teatejooksu
korraldamiseks Kunda linnas 29.
aprillil kell 19.30-23.00.
Linnavalitsuse istungite protokollid on kättesaadavad veebilehel: www.kunda.ee/istungid1.

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
toimub laupäeval,
29. aprillil kell 10 – 12
Kunda linnas staadioni
esisel platsil.
Lisainfo Kunda linna
veebilehel www.kunda.ee
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Miks ja kuidas sorteerida prügi?

ida arenenumaks muutub on uuendanud oma koostöölepin- red kollased konteinerid. Suurelaühiskond, seda rohkem too- gut Tootjavastutusorganisatsioon mute juures on eraldi pakendite
detakse prügi. Suurem prügihulk OÜ-ga (TVO). Seoses sellega kohtkogumise konteinerid.
aga tähendab ka suuremat tarbi- on võimalik korteriühistutel, kus
Nimetatud konteinerid on mõelmist ja ressursside raiskamist. Sel- kohtkogumise konteiner (0,6 m³) dud allpool loetletud pakendiliikile protsessi pidele:
Oluline on teada, et klaas-, plast-,
durdamiseks on
1) plastpakendid – jogurti- ja
metallpakend ja joogikartong asetatakse
hädavajalik jäätvõitopsid, õli-, ketšupi- ja majomeid sorteerida
neesipudelid, kosmeetika- ja hoolühte kogumiskonteinerisse ning papp- ja
dustoodete pakendid (nt šampooja taaskasutada.
paberpakend asetatakse eraldi selleks ette
nipudelid), plastnõud ja –karbid,
Majapidaminähtud konteinerisse.
muud puhtad plastpakendid, kileses
tekkivate
kotid ja pakkekile;
olmejäätmete
2) klaaspakendid – värvitud ja
seast peaks kindlasti välja sorteerima vähemalt pakendid ja ohtlikud seni puudub, sõlmida eraldi leping värvilisest klaasist alkoholipudejäätmed. Üks oluline põhjus on TVO-ga ja tellida ühistule oma lid (nt veini- ja viinapudelid, v.a
looduslike ressursside säästmine konteiner. Teenus on tasuta kui tagatisraha süsteemi kuuluvad
ja keskkonnakaitse, teiseks tuleb konteinerisse pannakse puhtad ja vastavalt märgistatud pakendid),
värvitud ja värvilised klaaspursee tarbijale odavam. Pannes pa- sorteeritud jäätmed.
Kahjuks on aga ikka veel koda- gid, muud värvitud või värvilised
kendid prügikasti, maksad topelt,
sest pakendi käitlemise hind on nikke, kes eiravad jäätmete sortee- klaaspakendid (nt siirupi või õli
rimise nõudeid või ladustavad oma klaasist pudelid);
tootele juba lisatud.
3) metallpakendid - toidu- ja
Oluline on teada, et klaas-, jäätmed valesse konteinerisse.
plast-, metallpakend ja joogikar- Seetõttu tuletaks veelkord meel- joogipakendite metallkaaned ning
tong asetatakse ühte kogumiskon- de, kuidas sorteerida pakendeid ja korgid, konservpakendid, nt konteinerisse ning papp- ja paberpa- millised pakendid millistesse ko- servikarbid, muud puhtad metallpakendid (v.a tagatisraha süsteemi
kend asetatakse eraldi selleks ette gumisvahenditesse sobivad.
nähtud konteinerisse.
Kunda linnas on segapakendite KLAAS-,
ÜLDKASUTUSES
kogumiseks mõeldud konteinereid PLAST- JA
PAKENDIKONTEINERITE
piisavalt. Klaas-, plast-, metall- ja METALLPAASUKOHAD KUNDAS:
joogikartongist pakendite kogumi- KEND NING
• Võidu tn bussijaama platsil
seks on linna erinevates piirkonda- JOOGIKAR• Toolse tee ja Laane tn ristmikul
des üldiseks kasutuseks mõeldud TONG ASE• Koidu 13 parklas
kaheksa kollast 2,5 m³ ja kaks 1,5 TA ÜHTE
• Kalevi 11 kõrval
m³ konteinerit. Neid konteinereid KOGUMIS• Lontova tee ja Sadama tee ristmikul
teenindavad taaskasutuse organi- KONTEINE• Tammiku põik 2 korterelamu juures
satsioonid, teenus on linnaelanike- RISSE
• Jõe tn 13 vastas platsil
Selleks on
le tasuta.
• Lähta 1 jäätmejaamas
erineLisaks on suuremate korterma- linna
• Mäe tn 33 turuplatsi ääres
jade juures 0,6 m³ kohtkogumise vates osades
• Loode tn 9 (Koidu 55) parkla juures
konteinerid. Kunda linnavalitsus paiknevad suu-

Meie kool pälvib tunnustust
Kooliteatrit tunnustati
kahe eripreemiaga
Maakondlikul kooliteatrite ülevaatusel tunnustati meie kooli teatritruppe ja osatäitjaid:
6.-7. klass A. Kivirähk „Vapper
keefir“ eripreemia detailirohkete
vaimukate kostüümide ja särava
näitlejatöö eest - Karmen Sarap.
9.-12. klass A. Kivirähk „Kakand ja kakand“ eripreemia algupärase teatriteksti terviku lavale
toomise ja särava näitlejatöö eest
- Ivor Mikker.

S

Kooliteatrit juhendab Natalie
Neigla.
Sõmeru põhikooli korraldatud
Virumaa laste luulevõistluse „Ma
unistan ...“ üks võitjatest oli 7.
klassi õpilane Kristiina Nasikovski
(õpetaja T. Jalakas), kelle luuletus
avaldati ka luulevõistluse kogumikus. 5. klassi õpilane Madis Järvepere-Luik pälvis tänukaardi (õp T.
Vanatoa).
Maakondlikul 9. klassi saksa
keele olümpiaadil saavutas Katriin
Koppel kolmanda koha. Õpetaja

Leelo Palk.
Kooli võistkond oli kirjandusmängus maakonna parim
Eesti Lastekirjanduse Keskuse
korraldatud üleriigilise kirjandusmängu Lääne-Viru maakondlikus
voorus saavutas esimese koha
Kunda ÜG 4.b klassi võistkond
koosseisus Egert Veski, Alari Aso
ja Oliver Soomre. Võistkond esindas Lääne-Virumaad 8. aprillil
Eesti Rahvusraamatukogus toimunud kirjandusmängu finaalis.

Tule malevasse!

ellel aastal toimub Kunda
ning malevate kokkutulekul.
Noortemaja on avatud
õpilasmaleva esimene vaMalevas osalemiseks paluE, T, N, R 13 − 20
hetus 20. - 29. juunini ja teine
me lapsevanemal koos nooK 		
15 − 20.
vahetus 3. - 10. juulini. Mõrega täita AVALDUS. AvalInformatsiooni saab
lemad vahetused on plaanitud
duse blanketid on saadaval
telefonil 32 21 556 või
noortemajas (Koidu tn 13) ja
e-posti aadressil: klubi@kunda.ee
ööbimiseta.
koolis (klassiruumis nr 203).
Kõik vähemalt 13-aastased
Avaldus palume täidetult tuua
noored, kel on tõsine soov
hiljemalt 28. aprilliks noortetööd teha, on oodatud taskuraha teenima ning üheskoos põnevalt suvevaheaega majja või koolis õpetaja Kairi Pressile.
Avalduse esitanutel on kohustus osaleda maleva
veetma!
Ühes malevavahetuses on kuus tööpäeva. Päeva- infopäeval. Selle toimumise kohta jälgi teavet kooli
kavas on neli tundi heakorratöid Kunda linnas, lõu- infostendil ja Kunda linna veebilehel.
nasöök ja meelelahutuslik ühistegevus (koolitused, Koolis toimuva kohta saate lisainfot siit:
võistlused, mängud, ristimine jne). Osaletakse ka www.kundakool.ee/ (MK)
KORRALDAJA:
Kunda rannas Jaanipäeva (23. juuni) ja Merepäeva
KUNDA LINNA KLUBI
(8. juuli) sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel

kuuluvad vastavalt märgistatud jäätmed (olmejäätmed või ehituspakendid);
jäätmed), tuleb konteineri tühjen4) joogikartong – kartongist pii- dus eraldi tellida ja see teenus on
ma-, mahla-, veini ja jogurtipaken- juba tasuline.
did.
Segapakendite kogumise kontei- PAPP- JA PABERPAKEND
nerisse sobivad ainult tühjad, puh- TULEB ASETADA SELLEKS
tad ja kokku pressitud pakendid.
ETTENÄHTUD KONTEINEKonteinerisse ei sobi: plastist RISSE
mänguasjad, kummist tooted,
Kogumiskonteinerisse sobivad:
ohtlike ainete pakendid (nt kodu- ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja
keemia pakendid), hügieeniside- reklaammaterjalid, töövihikud, pamed, ühekordsed mähkmed jms, berist ja papist kaustikud, trükiga
akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid, ja puhas kirja- ja joonistuspaber,
peegelklaas, ohtlike ainete paken- ümbrikud, ilma kaanteta raamadid (nt lahustiSegapakendite kogumise konteinerisse
pudelid), ohtlike
sobivad ainult tühjad, puhtad ja kokku
ainete pakendid
pressitud pakendid.
(nt liimi-, värvija lahustipakendid), aerosoolpakendid (nt õhu- tud, pappkastid ja –karbid, jõupapuhasti või juukselaki pakendid) ber ja paberkotid jm puhtad paberning toiduga määrdunud ja poolel- pakendid.
di täidetud kartongpakendid.
Kogumiskonteinerisse ei sobi:
Kategooriliselt on keelatud pai- määrdunud või vettinud papp ja
gutada
pakendikonteineritesse paber, papp ja paber, mis sisaldab
muid tavajäätmeid. On juhtumeid, muud materjali (nt foolium- ja
kus murtakse lahti konteinerite kopeerpaber), majapidamispaber,
luugid ja täidetakse konteiner ehi- kile, kasutatud pabernõud ja papptusjäätmetega. On juhtumeid, kus topsid, ehituspaber, vahtplast, karpakendikonteineritesse sokutatak- tongist joogipakendid.
se kilekotid olmejäätmetega. See
Üldkasutatav papp- ja paberpanäitab mõnede kodanike ükskõik- kendite kogumiskonteiner paikneb
sust ja hoolimatust nende suhtes, jäätmejaamas, aadressil Lähta 1.
kes jäätmeid õigesti sorteerivad.
Kohtkogumise konteinerid on suuremate korteriühistute juures.
SEGAMINI KOGUTUD
JÄÄTMEID EI SAA TAASSIRJE LIISKMAA
KASUTADA
HEAKORRANÕUNIK
Pakendikonteinerite tühjendamine on tasuta teenus. Kui konteinerisse on ladustatud sorteerimata

Suurenes kooli digivõimekus

H

aridus- ja teadusministeerium aitab Hariduse Infotehnoloogia
Sihtasutuse (HITSA) kaudu arendada õpilaste ja õpetajate digipädevust ning toetab digikultuuri integreerimist õppeprotsessi.
Kunda Ühisgümnaasium sai digitaristu täiendamise toetusmeetmest
IT vahendite soetamiseks 9093,73 eurot, millele lisandub omaosalus
15% (1604,78 eurot). Toetussumma arvestamise aluseks oli põhikooliõpilaste arv. Projekti abil täienes kooli digitaristu 15 lauaarvuti, kolme
sülearvuti ja nelja monitoriga.
Toetusmeetme eesmärk on õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamise ning digikultuuri õppeprotsessi integreerimise toetamine õpetajatele õppetegevuse läbiviimiseks vajalike seadmete tagamise ja
põhikoolide e-hindamisvõimekuse kasvatamise kaudu. Koolide digivõimekuse tõstmiseks eraldatav kogusumma on neli miljonit eurot.
Kooli IT-võrgu arendamist toetab ka aprillis oma 25. aastapäeva
tähistav AS Kunda Nordic Tsement. Ettevõtte palve õnnitlejatele oli
kingitusi mitte tuua, vaid kanda raha Kunda linnavalitsuse arvelduskontole, eesmärgiga kasutada seda kooli IT võrgu arendamiseks. (MK)

Koolis arutleti tulevase ühinenud
omavalitsuse hariduse üle

K

unda Hariduse Toetusseltsi eestvedamisel toimus Kunda Ühisgümnaasiumis 7. aprillil järjekordne hariduskonverents.
„Esimest korda korraldasime hariduskonverentsi eelmisel kevadel.
Et üritusele sai osaks väga positiivne tagasiside, siis otsustasime seda
traditsiooni tänavu jätkata,“ rääkis üks konverentsi eestvedajatest,
Kunda linnapea Kaido Veski, kelle sõnul keskenduti seekord teemade
valikul eelkõige väljakutsetele, mis haldusreformi tuules meie haridusasutuste ees seisavad.
Konverentsil „Meie koolid ühinenud omavalitsuses“ olid ettekandjad Kaido Veski, kirjanik, ajakirjanik, stsenarist ja lavastaja Urmas
Vadi, Emili Kooli juht Indrek Lillemägi, Aseri kooli õppealajuhataja
Katrin Ostapov, Kunda kooli ajalooõpetaja Mart Kand, Vasta kooli
õpilased Kristiina Kõrve ja Mia Pintmann ning Kunda kooli õpilane
Katrin Lumiste.
Päeva juhtis Kunda ÜG vilistlane ja Eesti Rahvusringhäälingu Tartu
stuudio juhataja Aivi Parijõgi, muusikalise tervitusega esinesid Kunda ÜG poisid. Suure vahetunni ajal tutvuti Kunda ÜG õpilasfirmade
tegevuse ja erinevate väljapanekutega, tutvuti kolleegidega ning koolimajaga. (MK)
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KULTUURIKALENDER

Kunda linna klubis teise korruse saalis avatud noorte kunstiringi
näitus „VÄRVIMÄNG“.

A

23. aprillil kell 13 Kunda linna klubis eakate ühenduse
Videvik PIDU. Rahvatantsurühma Rannapiigad
35. sünnipäev.
2. mail kell 16 Kunda tsemendimuuseumis näituse „Mäng ja
mänguasjad tsemendilinnas“ avamine.
14. mail kell 15 Kunda linna klubis EMADEPÄEVA
KONTSERT. Esineb Kunda linnaorkester, solist Kalle Sepp.
20. mail kell 13 Kunda linna klubis eakate ühenduse
Videvik PIDU.
20. mail kell 18-22 Kunda tsemendimuuseumis MUUSEUMIÖÖ
„Öös on mänge“.
21. mail kell 17 Kunda linna klubis teatriõhtu lastele etendusega
„Ma ei mängi sinuga“.
Esitab lasteteater Rõõmulill.
27. mail algusega kell 9 KUNDA LINNA PÄEV.
23. juunil kell 19 Kunda rannas JAANIÕHTU.
8. juulil algusega kell 10 Kunda rannas
XIX MERE- JA PEREPÄEV.
26. augustil kell 12 Kunda noortemaja õuealal
LASTE VABARIIK.
26. augustil kell 21 Kunda rannas MUINASTULEDE ÖÖ.
Info täieneb, jälgige reklaami: www.kundalinnaklubi.ee

Team Yong võistlejate
medalisadu Soomes ja Lätis

K

unda taekwondo võistkond osales kahel nädalavahetusel järjest
rahvusvahelistel turniiridel. 1. aprillil võisteldi Soomes Nurmijärvis ja 8. aprillil Lätis Bauskas.
Tulemused Nurtzi Open 2017, Nurmijärvi, Soome: Hardi Heero 1.
koht, Jana Šumilova 2. koht, Anete Alice Orumaa 2. koht, Veronika
Jakovleva 2. koht, Daniil Rogožkin 2. koht, Karina Jakovleva 3. koht
ja Erik Šumilov 3. koht.
Bauska 2017, Läti: Anete Alice Orumaa 1. koht, Kristiina Küngas
1. koht, Jana Šumilova 1. koht, Violetta Mitjuhhina 1. koht , Kristina
Jakovleva 2. koht, Dmitri Blitsin 2. koht, Emilia Danilova 2. koht,
Andrei Aksjonov 3. koht ja Erik Šumilov 3. koht.
Väga head võitlusvaimu näitasid ja korraliku kogemuse said ka Erik
Gruša, Artur Ukolkin ja Ronald Smorodin, kel vaatamata võidetud
matšidele sel korral medaleid saavutada ei õnnestunud.
Järgmised võistlused toimuvad Saksamaal (Berliin Open) ja Lätis
(Marupe võistlus).
Taekwondo on täiskontaktne Korea päritolu võitluskunst, mis on
aastast 1988 näidisalana esindatud ka suveolümpiamängudel. Täieõiguslikuks olümpia medalialaks sai taekwondo 2000. a olümpiamängudel Sydney`s Austraalias.
Täname suurepärase koostöö eest Kunda spordikeskust!

Põdra pubi koos paljude vabatahtlike abilistega korraldab 29. aprillil
Kundas teist aastat Volbriöö jooksu – peo. Teatejooksul ootame osalema neljaliikmelisi võistkondi.
Stardi anname õhtul kell 20.00 Põdra pubi eest ja finišiks on sama
koht. Jooksurada kulgeb mööda linna tänavaid (täpne plaan on avaldatud Põdra pubi kodulehel Facebook`is). Enne jooksu palume kõigil
osalejail koguneda alates kella 19.30-st pubi juures, kus teeme sooja
ja jagame infot.
Võistkonnad võistlevad neljas erinevas kategoorias: asutused ja ettevõtted, lapsed ja noored, nõiakostüümides tegelased ning kõik teised
täiskasvanute grupid.
Sellel võistlusel pole peamine mitte võit vaid osavõtt. Aga loomulikult on võitjatele välja pandud ka auhinnad ja stiilseimatele nõidadele
preemiad.
Tulge oma mees-, nais- või segavõistkonnaga osa saama lõbusast
teatejooksuvõistlusest!
Registreerimine ja info: podrapubi@gmail.com või telefonidel 53
314 343, 5655 316. Teie kõnet ootame enne 27. aprilli.
Volbriöö jooksuni on veel parajalt aega, et teha mõnusasti trenni,
valida välja kostüümid ja siis juba asuda rõõmuga rajale!
OOTAME TEID!
PÕDRA PUBI

Meeldetuletus alanud jalgrattahooajaks
Alanud jalgrattahooajal tuletab politsei noortele juhtidele meelde, et:
- sõiduteel tohib iseseisvalt jalgratast juhtida alates 10- aastaselt ning
10-15- aastasel peab kaasas olema ka jalgratturi juhiluba;
- jalgratta, tasakaaluliikuri ja pisimopeediga sõitmisel peab alla 16-aastane juht kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit;
- jalgrattur ei tohi sõita juhtrauast kahe käega kinni hoidmata, välja
arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal;
- jalgrattur ei tohi sõita käega juhtrauast kinni hoidmata;
- sobiv kiiver peab olema ka näiteks jalgrattaistmel või –haagises sõidutatavatel väikelastel;
- ilma piduriteta trikirattad on mõeldud kasutamiseks skate-parkides ja
ei ole liiklusesse lubatud;
- jalgrattur võib ülekäigurajal sõiduteed ületada rattalt maha tulemata,
aga unustada ei tohi, et sel juhul puudub jalgratturil eesõigus sõidukite
ees ja ta ei tohi ohustada sõiduteed ületavaid jalakäijaid;
- mopeedi, pisimopeedi, tasakaaluliikuri või jalgrattaga tuleb teel sõita
nii, et kõik rattad toetuksid pidevalt teepinnale.

Hea Kunda
linna elanik!

asta aastalt kogub üle Eesti
hoogu kodukohvikute pidamine. Teeme üleskutse korraldada Kunda linna päeval, 27. mail
ka meie linnas üks tore päev,
kus pakutakse kodukohvikutes
maitsvaid elamusi külastajatele
ja võõrustamisrõõmu kohvikupidajatele.
Osale julgelt, kui:
• armastad head toitu ja mõnusat seltskonda
• Sul on sobiv hoov, aed või
õueala, mida on võimalik
kohandada kohvikuks või
tunned kedagi, kellega
koos võiksid sel päeval
Kundas kohvikut pidada
• oled soovijatele valmis
toitu pakkuma vähemalt
neli tundi (kell 11 – 15)
Oma osalemissoovist anna
teada hiljemalt 1. maiks e-posti
aadressil: kristi@kunda.ee või
tel. 3221 556, et saaksime mai
alguses koguneda Kunda klubis
ja koos läbi arutada organisatoorse poole.
KRISTI ONKEL
KLUBI JUHATAJA

Avatud kohvik!
Sissepääs tasuta!

SIGRIT HANG
RAKVERE POLITSEIJAOSKOND
NOORSOOPOLITSEINIK

MARKO LEVTŠENKO
SPORDIKLUBI TEAM YONG
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Ettepanek
koostööks!

Ambitsioonikas tööstusja sadamalinn Kunda

TEATED

Ametisse asus
arendusnõunik

VÄLJAANDJA:
Kunda linnavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107
tel: 3255 960
e-post: linnavalitsus@kunda.ee

Kas sina soovid toetada aastavahetuse ilutulestiku korraldamist
Kundas? Sul on see suurepärane
võimalus! Koos ja ühiste panustega saame parimad tulemused.
Soovime jätkata traditsiooni ning
korraldada ka sellel aastavahetuselKunda linnas meeldejääva ja suure
ilutulestiku.
Püüame koguda sellel aastal senisest enam vahendeid ja lavastada
parima tuleshow uusaastaööl linna
keskväljakul. Sellest saavad osa paljud
inimesed Lääne- ja Ida Virumaal ning
seda meenutatakse kaua aega.
Ilutulestiku läbiviija ning suurtoetaja on sellelgi aastal meie pikaaegne ja
suurte kogemustega koostööpartner
Hansa Ilutulestikud OÜ, kes lisaks
meie poolt kogutud toetustele panustab 30% kogu summast veel lisaks.
Palume teie toetust, et üheskoos
luua supersäravaid elamusi aastavahetuse ilutulestikuga.
Kõiki, kes soovivad ilutulestiku
korraldamist toetada, palume oma
osalus kanda Hansa Ilutulestikud OÜ
kontole nr EE202200221025991229
(Swedbank), selgitusse lisada Kunda
ilutuli 2016/17. Toetajate nimed
avaldame avalikus reklaamis. Kui te ei
soovi oma nime avalikustamist, pange
see märge kirja ülekande selgitusse.
Täname!
Meie ajalugu Kundas:
Aastal 2013/2014 kogusime toetajate abil kokku 3295 eurot.
Aastal 2014/2015 kogusime toetajate abil kokku 3536 eurot.
Aastal 2015/2016 kogusime toetajate abil kokku 4700 eurot, mis
oli seni suurim summa. Lisaks oli
keskväljakul esmakordselt publikut
rõõmustamas tantsumuusika ning
linnapea audiotervitus.
FB: KUNDA ILUTULI
Hansa Ilutulestikud OÜ
tel: +372 56 55 316
e-mail: janis@hansatuled.ee
www.hansatuled.ee

Kunda on sadama- ja tööstuslinn, mis on muutunud viimaste
kümnenditega üha kaunimaks,
säilitades seejuures omanäolist
tööstuspärandit.
Järjest rohkem pöörab maailm
tähelepanu ökoloogilisele jalajäljele ja maakera säästmisele ning
hoidmisele järeltulevate põlvede
jaoks. On ju iseenesestmõistetav ja
inimlik suhtumine, et meie järeltulijatel on samasugune õigus puhtale
keskkonnale ja elupaigale nagu meil
enestelgi on olnud.
Selles osas on 2016. aastal ette
võetud sammud Kundas olnud
eeskujulikud ja pika perspektiiviga
– hoida oma kodupaika puhtana
ning otsida võimalusi ressursisäästlikumateks tegevusteks ja ressursside
säästlikuks kasutamiseks. Lõppema
hakkava aasta sees väärib kindlasti
märkimist Baltikumi esimese biometaani tootmisüksuse rajamine
Kundasse. Kindlasti aitab see 3,5
miljoni eurone investeering täita
Eesti taastuvenergia kasutuselevõtu
eesmärke transpordisektoris. Loomulikult on oluline, et tegemist on
taastuva ja loodusliku kütusega ja
selle kasutamine transpordivahendites vähendab keskkonna saastamist.
Rõõmustan koos teiega, sest
kogu Eesti kahe viimase aastakümne üks suuremaid välisinvestoreid
Estonian Cell sai mainekal parimate
Eesti ettevõtete tunnustamiskonkursil “Ettevõtluse auhind 2016”
Aasta Uuendaja tiitli. Tänan maakonna nimel ja soovime ühiselt
jõudu jätkamiseks.
Kiidusõnad on ära teeninud ka
kõik aktiivsed inimesed, kes arendavad kodupaiga kultuuri ja isetegevust, kes üheskoos tegutsemisest
rõõmu tunnevad ning seda teistelegi
pakuvad. Hea näide on see, et Eesti
Kkultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali harrastusteatri aastapreemia
pälvis just Virumaa Rahvaülikooli
Selts - erinevate rahvakultuuri valdkondade ühendamise eest haridusliku
teatriprojekti „Maili. Virumaa Rahvaülikooli lugu“ korraldamisel. Palju
õnne ja jõudu jätkamiseks tugevatele
tegijatele ja eestvedajatele!
Kiituse ja tänu on ära teeninud
haridusellu panustajana Kunda
ühisgümnaasiumi õpetaja Tiiu
Jalakas. Tema aastatepikkune te-

Meie Kodu

Detsembri esimestest päevadest
on Kunda linnavalitsuse juures
ametis arendusnõunik – Eve Ojala-Bakradze. Varem töötas ta Ida
päästekeskuses. Eve Ojala-Bakradze jaoks on Kunda kodulinn.
Mõned aastat tagasi, kui Kaido
Veski täitis linnavolikogu esimehe
palgalisi kohustusi, oli tema ülesandeks ka linnaarengu küsimuste
kureerimine. Pärast K aido Veski
linnapeaks nimetamiset ei olnud linnavalitsuses kindlat arenguspetsialisti,
need kohustused olid jaotatud linnavalitsuse töötajate vahel.

EKRE teade

Marko Torm

KÜLJENDAJA:
Marimai Kesküla
TRÜKK:
Printall AS

Jõulujumalateenistused
Kunda kirikus
JÕULULAUPÄEVA
JUMALATEENISTUS
24. detsembril
algusega kell 12.

Tiraaž 1500
ESIMESE JÕULUPÜHA
JUMALATEENISTUS
25. detsembril
algusega kell 16.

Kogudus tänab
Kogudus tänab firma Quant
Estonia OÜ töötajaid Jaan
Toomeoksa, Villi Soosaart, Martin Allikut ja
Heinar Vallastet, kes tegid
valmis ja paigaldasid Kunda
Kolmekuninga Koguduse
kiriku kellale uue kellalöömise
konstruktsiooni.

gevus on avalikkuse poolt kõrgelt
hinnatud ja kogu tema elutöö on
positiivselt mõjutanud Kunda linna
arengut ja mainet. Märgin siinkohal
ära, et Kunda kool on riigieksamite
tulemuste järgi vabariigis 40. kohal
181 gümnaasiumi hulgas. Samuti on
Kunda kool saanud tänavu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuselt
tunnustuse „Digitaalselt aktiivne
kool”. Palju õnne!
Hea on näha, et Kunda linna
eestvedajad loovad motivatsiooni
ja elamisväärset keskkonda, et inimesed siin elaksid. Haridus ja järeltulevad põlvkonnad on kahtlemata
valdkonnad, kuhu tasub panustada.
Kõige pisemate kundalaste jaoks
mõeldud ajaveetmiskohad - mänguväljakud said 35 000 euro eest
remonditud ja uuendatud. See
on midagi, mille tasuvuses ei pea
mitte kunagi kahtlema ega hiljem
kahetsema. Just laste kaudu jääbki
meist siia maailma kõige sügavam
jälg. Saan täie kindlusega tõdeda, et
tasuvaim on laste hariduse ja arengu
hüvanguks tehtud investeering.
Hea on näha, et aktiivsete eestvedajate toel korraldatavad kontserdid,

Foto maavalitsuse arhiivist

peod, linnapäevad jms seovad
omavahel generatsioone ja erinevate
valdkondade inimesi ning nakatavad
isetegemissooviga ka teisi. Meenub
Kunda Linnaorkestri hommikukontsert, mis kutsus kõiki sõbralaadale. Piirkonna kultuurikeskuse
ülesandeid täidab visalt Kunda linna
klubi, aga ka Kunda noortemaja, traditsioonidega huvi- ja kultuurirühmad ning järjepidevalt tegutsevad
klubid on eeskujulikeks näideteks.
Ka Kunda jõe kaldal ürgorus
asuv Lontova seikluspark pakub
elamusi nii ürgkanjonisse loodud
erineva raskusastmega atraktsioonidest kui ka puutumatust loodusest.
See loob paigale oma hingamise
ja näo, olles põnevaks objektiks
nii kodulinlastele, külalistele kui
välisturistidele.
Soovin teile rahulikku jõuluaega,
head läänevirulased. Las jõuluvalgus soojendab kõikide südameid
ja juhib tegema häid tegusid. Palju
värskeid ja julgeid, energiat ning
koostöömeelt uude aastasse.
Hoiame koos oma maakonda!
Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Jõulutähe säraval helgil,
tulid jõulud.
Rahu ja headust endaga tõid.
Jõulutähe säraval helgil,
ilu maailma tõid.
Lugupeetud Kunda rahvas!

Meie jätame hüvasti 2016. aastaga. On meenutusi ja uhkuse hetki!
Soovime visadust ka uuel aastal anda endast parim meie linna hüvanguks!
Rahulikku jõulauaega ja teguderohket uut aastat!

Kutsume enne aastavahetust, 19.
detsembril kell 17.00 Kunda linna
päevakeskusesse moodustama
EKRE (Eesti Konser vatiivne
Rahvaerakond) Kunda piirkonna
osakonda.
Palume tulla vestlema Eesti päevapoliitikast ja poliitikast üldse!
Kontakt tel 58041431.
Korraldustoimkond

Muusikakoolis
lisavastuvõtt
eelkooli
Kunda muusikakool võtab teisipäeval, 10. jaanuaril 2017 kell 17.00
musikaalsuskatsete alusel vastu
õppureid (6-8-aastasi), kes sügisel
astuvad tavakooli või õpivad praegu esimeses klassis. Mõned vabad
kohad on akordioni-, klaveri-,
löökpilli- ja kitarriõppes.
Huvi korral võtta eelregistreerimiseks ühendust muusikakooli
kodulehel (muusikakool.kunda.ee)
avaldatud kontakttelefonidel või eposti teel: muusikakool@kunda.ee.

Päästeamet teatab
4. detsembril kell 16.34 said päästjad
väljakutse Kunda linna Kasemäe põiku garaažiühistu hoone tulekahjule.
Põlema olid läinud garaažiboksi küttekolde kõrvale laotud puud. Päästjad
kustutasid põlengu ning ventileerisid
ruumi. Samuti kontrolliti üle naabruses olev garaažiboks.

Kunda linnaraamatukogu
lahtiolekuajad
pühade ajal
23. detsembril - 10.00-15.00

Kaastöid ja kuulutusi ootame
linnavalitsusse iga kuu
6. kuupäevaks.
Kunda Linnavalitsus.
Kunda Linnavolikogu

Raamatukogu on suletud:
24. detsembril,
25. detsembril
26. detsembril,
31. detsembril ja
1. jaanuaril.

Toimetusel on õigus kaastöid
nende selguse huvides toimetada
ja lühendada.
Linnaleht ilmub iga kuu
kolmandal nädala.
Linnalehte saab lugeda:
www.kunda.ee/ajaleht

Emadepäevaks
Kui käes on jälle kaunis maikuu
ning pungad puhkevad puul,
siis lindude koorid laulavad,
meie kallitele emadele õnne soovivad.
Emadepäev üks kord on aastas,
Sa möödunut tagasi vaatad jään`d vanemaks me emake hea,
juuksedki hõbehalliks muutunud peas.
Palju õnne, tervist, tugevat meelt emadele soovime nende teel.
Päikselist ilma, mahedat tuult,
edaspidiseks mõnda üllatust uut.

Ilusat kevade jätku!
Vaike Hang

Neljapäeval, 4. mail kell 18.00
Kunda Ühisgümnaasiumis
KEVADKONTSERT
Esinevad kooli õpilased.
Avatud näitus “Mina oskan!”
Teisipäeval, 16. mail kell 18.00
Kunda Ühisgümnaasiumi saalis
Kunda muusikakooli
SUUR KEVADKONTSERT
Esinevad solistid ja ansamblid.
Kontsert on tasuta,
kõik huvilised on oodatud!

