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Ettepanek
koostööks!

25. MAAMESS

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.
unda ettevõte Country OÜ
Aastal 2014/2015 kogusime toetaesitles oma tooteid 20.-22.
jate abil kokku 3536 eurot.
aprillini
Maamessil.
Aastal Tartus
2015/2016
kogusimeKuntoeda
linna
„Aasta
tegija“
Marek
tajate abil kokku 4700 eurot,
mis
Kokerov
rääkis, summa.
et Maamessil
oli seni suurim
Lisaks on
oli
nüüdseks
osaletud
juba viispublikut
aastat
keskväljakul
esmakordselt
ning
alati on õnnestunud
ka kaurõõmustamas
tantsumuusika
ning
pa
teha.
„Aga
messil
osalemise
linnapea audiotervitus.
tulemust
ei saa hinnata
selle järgi,
FB: KUNDA
ILUTULI
kuiHansa
palju seal
õnnestub
müüa,
sest
Ilutulestikud OÜ
enamasti
on
selle
mõju
pikemaajatel: +372 56 55 316
lisem,“
selgitas
ettevõtte juht. „Inie-mail:
janis@hansatuled.ee
www.hansatuled.ee
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K

LÕPUAKTUSED
JõuluKUNDA KOOLIDES

jumalateenistused
30. Kunda
mail kell 18.00
kirikus
muusikakooli õppeaasta
lõpuaktus
gümnaasiumi
JÕULULAUPÄEVA
saalisJUMALATEENISTUS
24. detsembril

Kundaalgusega
Ühisgümnaasiumi
kell 12.
kooliaasta lõpuaktused on
6. juunil:
ESIMESE JÕULUPÜHA
JUMALATEENISTUS
kell 10.00
1.-4. klassid
25.
detsembril
kell 11.00 5.-11. klassid
algusega kell 16.

Kunda Ühisgümnaasiumi
koolilõpuaktused on
21. juunil:
Kogudus
tänab
kell 12.00
põhikooli
Kogudus tänab firma Quant
lõpuaktus
Estonia
töötajaid Jaan
kell
16.00OÜgümnaasiumi
Toomeoksa, Villi Soolõpuaktus
saart, Martin Allikut ja

Heinar Vallastet, kes tegid
valmis ja paigaldasid Kunda
Kolmekuninga Koguduse
kiriku kellale uue kellalöömise
konstruktsiooni.

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
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 tunnustamiskonmesed,
on meid leidnud
kursilkes
“Ettevõtluse
auhind inter2016”
neti,Aasta
lehereklaami
või
viisil,
Uuendaja tiitli.muul
Tänan
maatulevad
omaühiselt
silkonnamessile
nimel jatooteid
soovime
maga
kaema,
katsuma
jne.
Paljud
jõudu jätkamiseks.
kliendid
on käinud
ostuotsu-ka
Kiidusõnad
onenne
ära teeninud
se langetamist
meid
messil
vaatakõik aktiivsed inimesed, kes
arenmasdavad
mitukodupaiga
aastat. Sellest
järeldub,
kultuuri ja iseteet uusi
tegijaid
kohe eitegutsemisest
usaldata,
gevust,
kes üheskoos
peame
selle
välja
teenima,
olema
rõõmu tunnevad ning seda teistelegi
kogu
aeg
klientidele
ja
ka
pakuvad. Hea näide on see, etkonEesti
kurentidele
nähtavad.
Messidel
Kkultuurkapitali
rahvakultuuri
sihtkäivad
tihtiharrastusteatri
ka meie edasimüüjad
kapitali
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-

TEATED

Ametisse asus
arendusnõunik

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

Foto maavalitsuse arhiivist

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.

peod, linnapäevad jms seovad
Korraldustoimkond
omavahel generatsioone ja erinevate
valdkondade inimesi ning nakatavad
isetegemissooviga ka teisi. Meenub
Kunda Linnaorkestri hommikukontsert, mis kutsus kõiki sõbralaadale. Piirkonna kultuurikeskuse
• tunnustatuim
ülesandeid
täidab visaltmaateemaline
Kunda linna mess Baltimaades
• 60
m² messipinda
klubi,
aga 000
ka Kunda
noortemaja, traKunda muusikakool võtab teisiditsioonidega
huvi- ja kultuurirüh• 500 eksponenti
päeval, 10. jaanuaril 2017 kell 17.00
mad
ning
järjepidevalt
tegutsevad
• 43 510 külastajat
musikaalsuskatsete alusel vastu
klubid on eeskujulikeks näideteks.
• Kakümme
riiki (Eesti, Läti, Leedu,
Poola, Ukraina, Saksamaa,
Kunda jõe kaldal ürgorus
õppureid (6-8-aastasi), kes sügisel
Belgia,
Taani,
Rootsi,
Soome)
asuv Lontova seikluspark pakub
astuvad tavakooli või õpivad prae• 75 nii
akrediteeritud
Eestist,
Lätist
ja Soomest
elamusi
ürgkanjonisseajakirjanikku
loodud
gu
esimeses
klassis.
Mõned vabad
erineva
raskusastmega
atraktsioonikohad on akordioni-, klaveri-,
• üle
200 meediakajastuse
dest
ka puutumatust
loodusest. kuulutati
löökpillija kitarriõppes.
• kui
maamessi
toimumisnädal
maanädalaks,
millega anti
See loob paigale oma hingamise
Huvi korral võtta eelregistreeTartu
sümboolne
lõpuni maameestele
ja näo,
olleslinnas
põnevaks
objektiksvõim nädala
rimiseks ühendust muusikakooli
nii kodulinlastele, külalistele kui
kodulehel (muusikakool.kunda.ee)
välisturistidele.
avaldatud kontakttelefonidel või eSoovin teile rahulikku jõuluaega,
posti teel: muusikakool@kunda.ee.
head läänevirulased.
LasRegistrite
jõuluval- ja spordikeskuse tagant kuni Selja
õllumajanduse
gus soojendab
kõikideAmet
südameid
Informatsiooni
(PRIA) teeni ja teiselt poolt garaaže tagaja juhib
tegema
Paljusiht- si 18 korvi.
otsustas
andahäid
22 tegusid.
697 eurot
Päästeamet
teatab
värskeid
ja julgeid,
energiat
otstarbelist
toetust
Kundaning
linnaProjekti kogumaksumus on 25
koostöömeelt
aastasse.radade ja 4.219
valitsusele uude
kettagolfi
eurot, millest
omafinantseedetsembril
kell 16.34
said päästjad
Hoiame koos oma paigaldamiseks
maakonda!
välitrenažööride
ringu
osa
kaetakse
linnaeelarvest.
väljakutse Kunda linna Kasemäe põiKasemäe piirkonda.Marko Torm,
Taotluse
esitas Kunda
ku
garaažiühistu
hoone linnavalittulekahjule.
maavanem
Projekti Lääne-Viru
raames paigaldataksus
PRIA-le
eelmisel
aastal läbi
Põlema olid läinud garaažiboksi
kütse linna staadionile neli välitre- tekolde
kohaliku
tegevusgrupi
mtüPäästjad
Partkõrvale
laotud puud.
nažööri ning spordikeskuse ja kustutasid
nerid.
põlengu ning ventileerisid
kooli ümbrusesse rajatakse rah- ruumi.
Spordirajatiste
ehitaja
selgub
Samuti kontrolliti
üle naabruvusvahelistele nõuetele vastavad ses
peale
hanke
korraldamist.
Endisolev garaažiboks.
Jõulutähe säraval helgil,
kettagolfi rajad koos rajamär- te aiamaade maa-ala korrastati
jõulud.
ttevõtluse Arendamise SihtKatusetulid
projekteeris
eelmisel aasgistuse ja stendidega. Kettagol- osaliselt 6. mail toimunud talgute
Rahu
ja headust
endaga tõid.
asutus (EAS) otsustas anda tal OÜ Zoroaster.
Ehitustöödeks
fi park hakkab paiknema kahel käigus. Tänud kõigile osalejatele!
Jõulutähe
säraval helgil,
Kunda linnaraamatukogu
Kunda linnavalitsusele 80 000 eu- taotles Kunda
linnavalitsus
toealal: kooli kõrvale männiparki on
MK
ilu maailma
tõid.
lahtiolekuajad
rot sihtotstarbelist toetust Kunda tust regionaalsete
investeeringute
plaanis paigaldada üheksa ning
pühade ajal
Ühisgümnaasiumi katuse esimese programmist selle aasta alguses.
Lugupeetud
Kunda
rahvas!
etapi ehitustöödeks. Ligikaudu Ehitaja
leidmiseks
korraldatakse
Teadmiseks „Meie Kodu“
lugejatele!
23. detsembril
- 10.00-15.00
sama palju panustab
uue
katuse
lähiajal
riigihange.
Ehitustööde
Meie jätame hüvasti 2016. aastaga. On meenutusi ja uhkuse
hetki!
KÄESOLEVAL
AASTAL ilmub linnaleht „Meie Kodu“
Raamatukogu on suletud:
ehitamiseks ka Kunda linn oma esimeses etapis saab kõigepealt sel
veel kolm korda:
Soovime visadust ka uuel aastal anda endast parim meie linna hüvanguks!
selle aasta eelarvest. Vastavalt ehi- aastal uue peavarju kooli võimla ja
24. detsembril,
29. juunil, 5. oktoobril ja 7. detsembril.
Rahulikku
jõulauaegaosa.  
ja teguderohket uut aastat!
tusprojektile vahetatakse korduriietusruumide
25. detsembril
Kaastöid ja kuulutusi ootame linnavalitsusse
15. juuniks,
valt lapitud lamekatus uue viilkaMK
26.
detsembril,
22.
septembriks
ja
24.
novembriks.
Kunda Linnavalitsus.
tuse vastu.
31. detsembril ja
Kunda Linnavolikogu

E

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
Euroopa
erinevatest
maadest
uute
Kunda kool
saanud tänavu
Haridumudelitega
tutvumas.“
se Infotehnoloogia Sihtasutuselt
Järgmisena„Digitaalselt
osaleb meieaktiivne
edukas
tunnustuse
ettevõte
koos
oma
Rootsi
edasikool”. Palju õnne!
müüjaga
maailma
suurimal
metHea on näha, et Kunda linna
satehnika
näitusel
Elmia
Wood
eestvedajad loovad motivatsiooni
2017.
See toimub
üle neljaetaasta,
ja elamisväärset
keskkonda,
initänavu
7.-10.
juunini
Jönköpingis.
mesed siin elaksid. Haridus
ja järeltulevad põlvkonnad on kahtlemata
MK
valdkonnad, kuhu tasub panustada.
FOTO: JANEK PUUSEPP
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,

MESSIINFO

Muusikakoolis
lisavastuvõtt
eelkooli

Linna tervisepark täieneb

P

Meie kool saab
uue katuse

1. jaanuaril.

2 MEIE KODU

Linn toetab kultuuri- ja sporditegevust

T

egevustoetust saavad Kunda
linna eelarvest taotleda linna
haldusterritooriumil registreeritud
ja vähemalt aasta tegutsenud mittetulundusühingud, sihtasutused,
seltsingud (ühingud) ja füüsilisest
isikust ettevõtjad. Stipendium on
ette nähtud kultuurikollektiivide
juhendajate loometöö väärtustamiseks.
Vastavalt kultuuri, noorsootöö ja

sporditegevuse toetamise korrale
teevad Linnavalitsusele ettepanekud tegevustoetuste jaotuse kohta
klubi ja spordikeskuse nõukogud.
Stipendiumid määrab nõukogu ettepanekul klubi juhataja. Tänavu
saavad kultuurikollektiivide juhendajad stipendiume kokku 7545
eurot. Tegevustoetuste ja stipendiumide saajad avaldatakse linna
veebilehel.   

SPORDITEGEVUSELE ERALDATUD TOETUSED 2017. A
LINNA EELARVEST

Selts või ühing
1. RSK sPORTKUNDA
2. RSK sPORTKUNDA
3. MTÜ Kunda Crew
4. SK Team Yong
5. MTÜ SK White Wolf
6. MTÜ Kunda Swim
7. MTÜ Wiru Swim
8. MTÜ Virumaa Sport

Spordiala
jõutõstmine
korvpall
rulapark
taekwondo
saalihoki
ujumine
vesiaeroobika
jalgpall

LINNAVOLIKOGUS
17. aprillil
1. Kinnitati „Kunda linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava
2017-2033“.
Dokumendiga
saab tutvuda Kunda linna veebilehel menüüjaotuses linnakeskkond ja linnamajandus –
veevarustus ja -kanalisatsioon
all.
2. Linnapea Kaido Veski andis Linnavolikogu liikmetele
ülevaate linna kultuuriasutuste
tööst.
3. Linnapea Kaido Veski andis
Linnavolikogu liikmetele ülevaate ühinemisprotsessi hetkeseisust.
Kunda Linnavolikogu istungite protokollid ja lisamaterjalid on linna veebilehel:
www.kunda.ee/linnavolikogu

LINNAVALITSUSES
12. aprill
1. OÜ Kunda Vesi esitas linnavalitsusele vee erikasutusloa
kooskõlastamise taotluse. Linnavalitsus otsustas kooskõlastada vee erikasutusloa.
Uut vee erikasutusluba taotleb OÜ Kunda Vesi seoses eelmise loa kehtivuse lõppemisega 13. mail, ettevõtja tegevus
ja tootmismahud ei muutu. Vee
kasutamise eesmärk on majandus-joogiveevarustus ja heitvee
ärajuhtimine Kunda linnas.  
2. Klubi nõukogu ettepanekul
otsustati eraldada linna eelarvest
5930 eurot kultuuriseltside tegevustoetusteks (vt eraldi tabel).
3. Spordikeskuse nõukogu ettepanekul otsustati eraldada linna eelarvest 14 008 eurot sporditegevuse toetuseks (vt eraldi
tabel).
4. Otsustati tunnistada keh-

Summa (EUR)
500
5000
500
2200
2300
1800
1008
700
Kokku: 14 008

tetuks Kunda Linnavalitsuse
23.05.2013 määrus nr 6 „Ametikohtade loetelu kinnitamine
majandustegevuse registri pidamisega seonduvate toimingute
sooritamiseks“.
1. juulil 2014 jõustunud majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (MsüS) kehtestab
ühtsed normid majandustegevuse alustamisele, teostamisele,
lõppemisele, jätkamisele ja registri pidamisele ning reguleerib
järelevalvet ja vastutust. Eriseadustes sätestatud majandustegevusteate esitamise kohustust,
samuti on tegevusloa taotlusi
võimalik esitada notari kaudu
ning MTR-ile teate esitamist
nõudvas valdkonnas tegutsevad
ettevõtjad saavad seda teha ka
infovärava eesti.ee (http://eesti.
ee) vahendusel. Selle toimingu
eest ei tule enam tasuda riigilõivu. Sellest tulenevalt kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle.
5. OÜ Elektrilevi esindaja teatas linnavalitsusele tänavavalgustusega seotud probleemidest
Lontova piirkonnas. Otsustati, et
heakorranõunik võtab vastavat
teenust pakkuvatelt ettevõtjatelt hinnapakkumised nimetatud
piirkonnas tänavavalgustuse tagamiseks.
6. Rakvere haigla saatis linnavalitsusele taotluse (pöördumine tehti lähtuvalt AS Rakvere
Haigla 31.03.2017 üldkoosolekul arutatule), kus palub Kunda linnal leida võimalus haigla
toetamiseks kirurgilise seadmepargi uuendamisel. Soovitakse
hankida uus endoskoopiaseade.
Seadme hinnanguline maksumus on 40 kuni 60 tuhat eurot,
selle tegelik hind selgub riigihanke tulemusena.
Linnavalitsuse liikmed nõustusid seadme soetamise toetamisega. Rakvere haiglale uue

MAI 2017

KULTUURITEGEVUSELE ERALDATUD
TEGEVUSTOETUSED 2017. A LINNA EELARVEST

Huviring või selts
1. Kunda naiskoor
2. seeniortantsurühm Rannapiigad
3. idamaise tantsu ring
4. naisrahvatantsurühm Kõkutajad
5. rahvatantsurühm Memmed
6. KÜG kooliteater 1.-3. kl
7. rütmika- ja lauluring
8. noorte kunstiring
9. segarahvatantsurühm Laanetagused
10. KÜG kooliteater 4.-7. kl
11. slaavi ühing Läte
12. KÜG kooliteater 9.-12. kl
13. Latin Dance
14. eakate laulukoor Laululustijad
15. eakate ühendus Videvik
16. MTÜ Berega
17. MTÜ Vanadi Art kunstistuudio

endoskoopiaseadme hankimiseks otsustati eraldada reservfondist 1000 eurot.
AS Rakvere haigla aktsiad
kuuluvad
sajaprotsendiliselt
mtü-le Rakvere haigla, mille
liikmeteks on kõik 15 Lääne-Virumaa kohaliku omavalitsust.
7. Järelevalveametnik Tiit Jõgi
teavitas linnavalitsust, et ehitusregistrisse laekus ehitisteatis
seoses Selja teel asuva Olerex
kütusetankla juurde kütusehindasid reklaamiva infotahvli paigaldamisega.
Linnavalitsuse
liikmed avaldasid arvamust, et
tegemist on kütusetankla juurde
kuuluva tüüp-infotahvliga, kuid
selle paigaldamisega seotud toimingute osas tuleb võtta vajalikud kooskõlastused. Otsustati,
et järelevalveametnik võtab ehitisteatise menetlemise raames
kooskõlastused vee-ettevõtjalt,
side-ettevõtjalt ja vajadusel
elektri-ettevõtjalt. Kui takistusi infotahvli paigaldamiseks ei
ilmne, siis ei ole linnavalitsuse
liikmetel eelnimetatud infotahvli paigaldamise suhtes vastuväiteid.
26. aprillil
1. Kunda linnavalitsus kuulutas 6. aprillil välja hanke „Kunda linna tänavakatete remont“.
Hanketeade ja –dokumendid
avaldati linna kodulehel. Pakkumused esitas tähtajaks, 12.
aprilliks neli ettevõtet. Kõik
pakkumused tunnistati hanketingimustele vastavaks. Parimaks otsustati tunnistada AS-i
Eesti Teed hinnapakkumus (14
016 eurot) kui kõige soodsama
hinnaga pakkumus.
Ettevõte remondib (lapib augud) Kunda linnas järgmistel
kõvakattega tänavatel: Selja tee,
Rakvere mnt, Jaama tn, Võidu
tn, Kasemäe tn, Aia tn, Pargi tn,
Pargi põik, Pioneeri tn, Mäe tn,

Summa (EUR)
100
290
250
385
500
600
225
300
300
380
550
350
350
100
500
350
400
Kokku : 5930

Koidu tn, Kalmistu tee, Rakvere
mnt, Lontova tee, Kalda tn, Eha
tn, Mäe põik, Loode tn, Ehitajate tn, Tähe tn, Kalevi tn, Mere
tn, Lasteaia tn, Staadioni tn,
Toolse tee, Lepiku tee, Sadama
tee, Sadama tn, Ranna tee, Posti tn, Rahvamaja tn, Tammiku
põik, Videviku tn, Tööstuse tn,
Kasemäe põik, Jõe tn (kokku ca
24,7 km ulatuses).
2. AS Aqua Marina esitas Kunda linnavalitsusele projekteerimistingimuste taotluse Kunda
linnas Selja tee 7 kinnistule (katastritunnus 34501:001:0063)
autopesula projekteerimiseks.
Vastavalt Kunda linna üldplaneeringule on kinnistu sihtotstarve ärimaa ja seal asub kütusetankla.  
Otsustati väljastada projekteerimistingimused autopesula projekteerimiseks ja püstitamiseks
Selja tee 7 kinnistule.
3. Seoses kahe lapsevanema
laste õpingute lõpetamisega lõppesid ka lastevanemate volitused muusikakooli hoolekogus.
Vastavalt muusikakooli direktori taotlusele kinnitati hoolekogu järgmises koosseisus: Väino
Randver (kooli vilistlane), Ando
Källo (Linnavolikogu esindaja), Ivi-Ly Soomre (pedagoogide esindaja), Raivo Heinmets,
Evelyn Mägi, Eha Laas ja Maarika Veski (kõik lastevanemate
esindajad).  
4. Määrati linnapea Kaido
Veski asendajad puhkusel oleku
ajal järgmiselt: 29. maist kuni
9. juunini ning 10.-23. juulini
asendab linnapead linnavalitsuse liige, rahandusosakonna juhataja Helen Ruberg ja 24. juulist
kuni 6. augustini linnavalitsuse
liige, arendusnõunik Eve Ojala-Bakradze.
Linnavalitsuse istungite protokollid on linna veebilehel: http://
www.kunda.ee/istungid1.

Kunda White
Wolf sportlastele
oli hooaeg edukas
Kunda White Wolf spordiklubi jaoks oli 2016/2017 aasta hooaeg väga edukas. Sellel
hooajal võistlesid Kunda poisid
noorte saalihoki meistrivõistlustel kuues vanuseastmes.
Fatpipe karikavõistlustel saavutas Jäneda SK võistkond noorte U17 vanuseklassis 3. koha,
olles otsustavas mängus üle Jõgeva SK Tähe/Olivia meeskonnast 13-3 (6-1, 2-2, 5-0). Jäneda SK meeskonnas mängisid:
Daniil
Ruzevitš,
Martin
Lehmus, Ronald Smorodin,
Martin Ulm, Erik Fasputins ja
Nikita Zapevalov.
22. aprillil toimus saalihoki
turniir Narvas. Turniiril osales
kahes alagrupis kokku 18 meeskonda - kümme laste ja kaheksa
täiskasvanute meeskonda. Kunda White Wolf meeskond võitis
täiskasvanute alagrupis esikoha. Meeskonnas mängisid: Daniil Ruzevitš, Jüri Ruzevitš, Ilja
Ševelilov, Martin Ulm, Martin
Lehmus, Erik Fasputins, Ronald
Smorodin ja Daniel Tomik (fotol).
Eelmisel aastal alustati esmakordselt meistrivõistlustega vanusekategoorias M35+, millest
võttis osa kuus meeskonda. Kunda mehed Jüri Ruzevitš, Roman
Dõba, Ilja Ševelilov ja Andrei
Takovenko mängisid Tamsalu
Tuleviku meeskonna koosseisus. Meistrivõistlustel võideldi
välja hõbemedal. Ühtlasi valiti
hooaja parimaks väravavahiks
Andrei Takovenko.
Kunda White Wolf spordiklubi
kasvandik Daniil Ruzevitš mängib ka TTÜ SK võistkonnas.
Meeskond saavutas 2016/2017
aasta saalihoki meistriliigas tubli 3. koha, võites medalikohtumises LINK/Saku meeskonda
seisuga 9-4 (1-1, 3-2, 5-1).
Eesti juunioride (U19) meeskond jõudis 3.-7. maini Rootsis Växjös toimunud saalihoki
MM-finaalturniiril B-divisjoni
finaali. Koondises mängis ka
kundalane Daniil Ruzevitš. Finaalis paraku kaotati Norrale
ja A-divisjoni ei pääsetud. Aga
Eesti on nüüd maailmas 10.
võistkond, kaks aastat tagasi
saadi 12. koht.
Ootame saalihoki trenni tüdrukuid ja poisse alates 7. eluaastast. Huvi korral võtke ühendust
treeneritega: Jüri Ruzevitš tel.
5255419 või Roman Dõba tel.
53300293.
TEKST JA FOTO:
SPORDIKLUBI WHITE WOLF
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Noored kotkad võistlesid Kundas

aitseliidu Viru malev korraldas noorte
kotkaste patrullvõistluse „Viru Tarvas“
sel aastal 21.-22. aprillini Kundas. Noorteinstruktori Leho Lahtvee sõnul läks võistlus
igati korda. „Ligikaudu 70 üle Eesti kohale
sõitnud noort (17 võistkonda) läbisid umbes
30 kilomeetri pikkusel rajal 18 kontrollpunkti,“ rääkis Lahtvee, kes kirjeldas võistlust järgmiselt:
„Rada oli suhteliselt raske ning noorte
jalad tundsid seda. Seljakotid seljas käidi
Kronkskaldal, sealt suunduti mööda rannikut
Letipeale, edasi mindi läbi metsade Simunamäelt ja Lontovast ning suunduti Kundast
Toolse poole jäävasse metsa. Kontrollpunktides tuli noortel näidata oma skautlikke
oskusi sõlmesidumises, lõkketegemises,
luuramises, raadiosides, täpsuslaskmises,
varjualuse ehitamises, kummipaadisõidus
ja esmaabi andmises. Kultuuriloolistest paikadest, kuhu rada ei ulatunud, said noored
teadmisi uurimismänguga.
Koostööpartneritena oli kohal Keskkonnaamet looduse tundmise punktiga ja Lontova seikluspark võimaldas turnida oma
trossidel.
Võistluse naelaks kujunes aga paljude ar-

FOTO: KAITSELIIT

vates siiski Tapalt tulnud liitlaste osalemine.
Britid tegid Kunda staadioni kõrvale noortele lõpupunkti – takistusraja (fotol). See
tähendas, et lõuatõmbamise punktist 1,5 km
lõpuspurdiga tulnud noortel oli vaja veel leida energiapiisk viimaseks pingutuseks. See
oli vaatemänguline! Sama huvitav oli liit-

laste kaasa toodud näidisvarustus – tehnika,
relvad ja sõidukid, mida kõikidel võimalik
uudistada oli.  
Lõputseremoonial said voli Viru Tarva
miniatuurse kuju taas koju viia juba mitmekordsed võitjad Alutaguse noored. Sõna sai
ka riigikogu liige Einar Vallbaum ning täna-

Lasteaed korraldas
heategevusjooksu
Alates aastast 2001 kuulub Kunda lasteaed Tervist Edendavate
Lasteaedade võrgustikku. Kellukese lasteaias on peetud alati
oluliseks anda edasi ja pärandada
lastele teadmisi ja praktilisi kogemusi tervislikest eluviisidest - tervislik toit, õues õppimine, elamine
ja olemine.
Liikumine ja sport on meie laste
ja lastevanemate seas väga populaarne. Eelnevatel aastatel pidasime koos meeleolukaid perespordipäevi - neid sai kokku kaheksa. Sel
aastal 4. mail korraldasime koos
hoolekogu ja toetajate abiga lasteaia õpikeskkonna parendamiseks
Kellukese heategevusjooksu.
Seitsmekilomeetrine kõnni- ja
jooksurada lookles läbi Kunda
linna ja kauni rannaäärse looduse. Lisaks oli nobedatele noortele
märgistatud 2,8 kilomeetrine jooksurada. Väikesed ja veelgi väiksemad jooksid ümber lasteaia - need
teed olid neile juba tuttavad.
Põhidistantsidel osales kokku 61
ja lastejooksudel 41 tervisesportlast. Lastest oli kõige kiirem tüdruk Marian Pilli ja väledaim poiss
Mihkel Jagant. Teiseks tulid Romi
Vodja ja Paul-Pavel Kozlov ning
kolmandad olid Loviisa Lilleoja ja
Enes Al- Barazanchi.
2,8 kilomeetrise jooksu võitis
Kert Vahesalu, teiseks tuli Magnus
Jagant ja kolmandaks Kert Sukamägi.
Seitsmekilomeetrise
jooksu
kiireim oli naistest Moonika Pilli, teiseks tuli Kädi Vahesalu ja
kolmandaks Kaidi Jagant. Meestest võitis Tauri Tomson, teisena
ületasid finišijoone Risto-Kevin
Sprenk, Märt Ait ja Alver Petuhov
ning kolmandaks tuli Alex Larionov.
Seitse kilomeetrit kõndis kõige
kiiremini Vahur Kungur, teiseks

tud kõik aitajad (üle 50 vabatahtliku abilise).
Erilised tänusõnad koostöö eest kuuluvad
seekord Kunda linnale, sh spordikeskuse
personalile, AS-ile Kunda Nordic Tsement,
sadamale ja Bauroc AS-le.“
*****
Viru Tarva võistlusest oma nooruse tõttu
kõrvale jäänud Kunda noored kotkad võistlesid nädal varem nooremate noorkotkaste
matkamängul Hiiumaal. Tegevuspunktide
käigus pidid neljaliikmelised võistkonnad
üles näitama teadmisi Noorte Kotkaste organisatsioonist, tundma matkal vajalikke varustusesemeid ning tundma loomi ja linde.
Noored Kotkad on 27. mail 1930. aastal
loodud, Kaitseliidu seaduse alusel tegutsev
üle-eestiline vabatahtlik noormeeste organisatsioon, mille tegevuse eesmärk on isamaalises vaimus kasvatada noori vaimselt ja
kehaliselt terveiks Eesti kodanikeks. Noorkotkaste organisatsioon pakub aktiivset
ja seiklusrikast tegevust, võimalusi enese
proovile panekuks, laagreid, matku ja võistlusi, reisimisvõimalusi nii Eestis kui välismaal, uusi sõpru ja tuttavaid ning mängulist
õppimist.   

Volbriöö jooks sai teoks ekstreemsetele
ilmaoludele vaatamata

V

olbriöö teatejooksu päev
oli väga ekstreemne, aga vaatamata
lörtsisele
ilmale
tuli kohale palju
rõõmsaid jooksjaid
ja neile kaasaelajaid.
Esimeseks tuli
võistkond Kiired
ja Vihased, teiseks
RSK sPORTKUNDA ja kolmandaks
FOTO: PÕDRA PUBI
Mõmmid. Lisaks
said eripreemiad veel:
• parim asutus - AS Kunda Nordic Tsement
• parimad nõiakostüümid - Kunda Kelluke (fotol)
• parimad kodukaitsjad - Kodukaitsjad
• parim spordiklubi - RSK sPORTKUNDA
• parim perekond - Valged Mallakad
• parim avakõnepidaja - Kaido Veski
Kõik võistkonnad said ka meenekoti.
Peale jooksu toimus pubis Nõiapidu, kus koostöös Estraveli Reisibürooga loosisime välja ühe 150 eurose kinkekaardi. Õnnelikuks võitjaks
osutus Ille Limberg.
Meil on siiras rõõm võistluse õnnestumise üle ning me täname kõiki
jooksjaid, toetajaid ja vabatahtlikke! Ilma teieta poleks sellist Volbriööd võimalik korraldada!
TEIE PÕDRA PUBI

FOTO: KRISTINA RÕKALOVA

tulid Liina Pastel ja Kristjan Vodja ning kolmandana astusid üle
finišijoone Evely Press ja Mervi
Lilleoja.
Kõik osalejad – nii sportlased
kui ka kaasaelajad said keha kinnitada sooja hernesupiga, mille oli
meile valmistanud ja pakkus Margareta Feodorov.
Nõu ja jõuga oli taas abiks meie
hea sõber Kaido Vahesalu, kes on
olnud meile spordisündmuste korraldamistel alati toeks juba esimesest Perespordipäevast alates.
Suur ettevõtmine sai teoks tänu
headele sõpradele, abilistele ja kohalikele ettevõtjatele. Tänu Aary
Bogdanovile saime reklaamkuulutused ja tänu Kristina Rõkalovale üritusest palju meeleolukaid
fotosid. Tänu toetajatele AS-le

Kunda Nordic Tsement, Kunda
klubile, Saarepiiga kohvikule,
AS-le Lemeks Sadamad, AS-le
Kunda Auto, AS-le Nor-Est Wood,
AS-le Estonian Cell, Kunda sadamale ja Einar Vallbaumile saime
jagada auhindu – karikaid, logodega meeneid, laste kirjatarbeid, jooke, helkureid, puuvilju ja maiustusi, kohviku Saarepiiga külastuse,
osalemise Kunda klubi üritustel ja
Aqva Spa kinkekaardid kahele.
Heategevusjooksu põhidistantsidel (7 km ja 2,8 km) pidi osaleja
lunastama oma jooksustardi lasteaia heaks. Õpikeskkonna parendamiseks on Kellukesel nüüd 410
eurot rohkem kui oli 3. mail.
KUNDA LASTEAIA KELLUKESE ÕPETAJAD

ELLE TÜRKEL JA KATRI VAHESALU

Anete Alice Orumaa naases
Saksamaalt kuldmedaliga
6.-7. mail osalesid Kundas tegutseva spordiklubi Team Yong
taekwondo sportlased Anete Alice Orumaa ja Daniil Rogožkin Eesti
meeskonna koosseisus rahvusvahelisel taekwondo turniiril Berliinis,
Saksamaal. Võistlejaid oli üle tuhande, tuldud oli rohkem kui neljakümnest erinevast riigist.
Anete Alice Orumaa saavutas oma kaalu- ja vanusekategoorias
(kuni 55 kg) esimese koha. Seitsmeliikmeline Eesti meeskond tõi koju
kolm esikohta. Eesti meeskonnas oli sportlaseid ja treenereid Tallinnast, Sauelt, Lagedilt ja Kundast. Treenerite koosseisu kuulusid Filipp
Leinberg, Aleksandr Galaktionov ja Marko Levtšenko.
Spordiklubi jätkab treeninguid ka suvel. Treenime veidi muudetud
treeningtsükli ja -režiimiga, valmistume järgmisteks võistlusteks uuel
hooajal. Suvine treeningtsükkel sisaldab laagreid ja mitmekülgseid
treeninguid erinevate treenerite ja spordiklubidega.
MARKO LEVTŠENKO
SPORDIKLUBI TEAM YONG
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Noortekogu kutsub üles
eakaid abistama

Lääne-Virumaa Noortekogu on
võtnud eesmärgiks aidata maakonna eakaid kodu- ja aiatöödes ning
kutsub üles kõiki noori samuti oma
abikäsi ulatama.
Erinevate kodu- ja aiatööde kaudu soovitakse näidata sümboolset
toetust Lääne-Viru maakonna eakatele.
Projekti „Koos saame hakkama!“ koordinaatori Eleriin Miilmani sõnul on eakatel abikäsi vaja
rohimisel, puitmaterjali vedamisel,
puude lõhkumisel, akende pesemisel, koristamisel, muru niitmisel ja
trimmerdamisel.
„Tegemist on siira ja ülla ettevõtmisega, mis viib kokku abivalmid
noored ja abivajajad eakad. Sära
saavad silmadesse ja lusti südamesse nii avitajad kui ka soliidses
vanuses inimesed,“ kõneles Miilman innustunult, lisades, et mullu
abistasid kuusteist maakonna noorukit seitset leibkonda.
Miilman kutsub kõiki Lääne-Virumaa noori, kes soovivad ja peavad oluliseks ligimehe aitamist,
endast teada andma, kirjutades
Lääne-Virumaa Noortekogu Facebooki või helistades telefoninumbril 55 544 325. Samuti on oodatud
kõik teated abivajajatest.
„Ühendust võib võtta terve aasta vältel, sest aiatöid jätkub igasse
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Kunda Ühisgümnaasium
tänab koostööpartnereid

K ooli IT-võrgu arendamist toetas 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.
Arvelduskontole kogunes 6447 eurot, mille abil on võimalik
parendada kooli arvutiparki. 2017. a lõpuks on kõikidesse kooli arvutitesse paigaldatud Office 2016 tarkvara ning Windows 10 operatsioonisüsteem. Lisaks on kogu koolimaja kaetud wifi võrguga. Tänu
annetusele on koolil võimalik õpikeskkonda kaasajastada ja luua
õpilastele arvutiklassides õppetööks nõuetekohased tingimused.
Eelmisel aastal annetas AS Estonian Cell koolile juubelikingituste
asemel raha robootika valdkonna arendamiseks. Soetatud sai robootikakomplekte, plaanis on veel osta komplekte algklassidele. Järgmisel õppeaastal on plaanis lisada kooli õppekavasse täiendavad võimalused õpilastele robootika ja programmeerimise õppeks tundides
lõimitud ainekavade alusel.
Koolipere tänab kohalikke ettevõtteid lahkete annetuste eest kooli
IT ja robootika valdkonna arendamiseks!
KUNDA ÜG PERE

Kunda linna päeval avanevad kodukohvikud

Pilt on illustratiivne.
aastaaega,“ teavitas Miilman. „Põhirõhk on muidugi suvel, kui kõige
rohkem tegevust peenardel jagub,
aga ka sügisesel õunakorjamisel
soovivad noored meeleldi abiks
olla,“ kommenteeris ta. „Me anname oma parima, et kõigi abivajajateni jõuda,“ lisas neiu.

Lääne-Virumaa noortekogu on
2006. aastal Rakveres loodud vabatahtlik organisatsioon, mis esindab Lääne-Virumaa noorte huve
nii maakonna piires kui ka väljaspool maakonda. Projekti „Koos
saame hakkama“ veavad noored
teist aastat.

K unda linna päev algab kell 10 hommikukohvi ja aruteludega linnavalitsuse hoovil. Päeva jooksul saab kohvi ja küpsetisi nautida üle
linna veel paljudes kodukohvikutes. Nende nimekiri on täpsustumas
ja see avaldatakse enne üritust linna veebilehel.
Pärast kella 10 algab ka registreerimine 27. Kunda linna jooksule
(vt eraldi infot).
Rongkäiguks kogunetakse kell 13.45 kaupluse Konsum juurde ning
sealt liigutakse marsruudil Mäe tn - Aia tn - Kasemäe tn keskväljakule. Sõidukijuhtidel palutakse samal ajal kasutada liiklemiseks nt
Koidu tänavat. Rongkäigus osalevad kevadpäevalised (sügisel kooli minevad lapsed), huviringides osalejad ja Kunda Linnaorkester.
Rongkäiguga võivad liituda ka kõik linnaelanikud, kellel selleks soovi.  
Pärast rongkäiku algab keskväljakul kevadpäevade lõpetamine ja
kontsert linna huviringidelt. Seejärel suunduvad linna taidlejad oma
hooaega pidulikult lõpetama Kunda klubisse.
MK

Meie kool pälvib tunnustust
Pääsesime nutispordi Põhja-Eesti finaalvõistlusele
12. aprillil toimus Kohtla-Järve
Järve Gümnaasiumis nutispordi
piirkondlik finaalvõistlus. Nutisporti.eu on veebikeskkond, kus
õpilased lahendavad nii lihtsamaid kui ka keerulisemaid matemaatikaülesandeid. Sealjuures tuleb osata kiirelt peast arvutada ja
kasutada matemaatikatunnis õpitud teadmisi. Nutispordi eesmärk
on matemaatika omandamise
lihtsustamine ja populariseerimine kümnete tuhandete erinevatel

tasemetel õpilaste ja täiskasvanute seas.
Tubli saavutus oli juba finaali
pääsemine, sest käesoleval õppeaastal osales Nutispordi võistlusel
1. klasside arvestuses 457 võistlejat, 4. - 5. klassidest 1294 võistlejat ning 10 klassi ja täiskasvanute
seas 834 võistlejat.
• Põhja piirkonna finaali tulemused meie kooli esindajatelt:
• õpetaja Aale Kokk 2. koht

•
•
•

– 36 397 punkti (täiskasvanute arvestuses)
Geron Riik 3. koht – 33 202
p (1. klasside arvestuses),
õpetaja K. Press
Keitrin Seene 7. koht 32 403 p (1. klasside arvestuses), õpetaja K. Press
Kaspar Kokk 11. koht –
34 060 p (4. - 5. klasside arvestuses), õpetaja R. Pai

Üle-eestilisel 3.-4. klasside kirjandusmängul
saavutasime neljanda tulemuse
Eelmises linnalehes oli juttu, et Kunda ÜG 4.b
klassi noormehed Alari Aso, Egert Veski ja Oliver
Soomre võitsid Eesti Lastekirjanduse Keskuse korraldatud üleriigilise kirjandusmängu Lääne-Viru
maakondliku vooru ning esindasid maakonda 8. aprillil Tallinnas Rahvusraamatukogus toimunud üleriigilises voorus.
Finaalis osales 17 kolmeliikmelist võistkonda.
Võitjaks kuulutati Võrumaa võistkond. Tasavägises
võistluses anti välja kaks teist kohta, mille pälvisid

Viljandimaa ja Hiiumaa esindajad. Meie poisid saavutasid auväärse neljanda tulemuse.
Mängu juhtis näitleja Veiko Tubin, vaheajal õpetas
osalejatele lavalist võitlust näitleja Tanel Saar. Kõik
osalejad said tänuks kingikoti raamatuga. Õpetaja
Luule Raami vahendusel saab kooli kodulehelt lugeda ka asjaosaliste muljeid.
Lugege ikka raamatuid – lugemine loeb!   
ALLIKAS: KUNDA ÜG VEEBILEHT

Võitsime vene keele teatejooksu
VII Vabariiklik vene keele
teatejooks toimus 12. mail Tallinna Arte Gümnaasiumis. Meie
kooli õpilased  võtsid osa viktoriinist „Vene muinasjutud“ ning
täitsid grammatilisi ja loomingulisi ülesandeid. Kokku osales
viktoriinil kümme Eesti kooli.
Meie kooli õpilased Aron Hein,
Alver Petuhov, Janar Sädeme,
Krete Täpp ja Martin Lehmus
võitsid esikoha.
Õnnitleme võitjaid!
Järgmisel aastal toimub vene
keele teatejooks Kunda Ühisgümnaasiumis.
TEKST JA FOTO: MARINA KLIMENKO
KÜG VENE KEELE ÕPETAJA

Kooliteater on maakonna parim
12. aprillil toimus Tapa Gümnaasiumis algklasside XVII A.
Paju nimeline teatripäev, kus maakonna parimaks tunnistati
Kunda ÜG kooliteater 1.-3.kl. Esitati etendus KUIDAS VAESLAPS ÕNNE LEIDIS. Autoriks Eesti muinasjuttude ainetel Vilve
Aavik-Vadi. Meie kooliteater esindas Lääne-Virumaad algklasside
riigifestivalil 5.-6. mail Harjumaal Kolgas.
Kooliteatri juhendaja Natalie Neigla õnnitleb võidukaid õpilasi
ning tänab lapsevanemaid ja õpetajaid!
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äesolev aasta on Eesti laste
ja noorte kultuuriaasta, mis
väärtustab last ja noort nii looja kui ka publikuna. Teema-aasta
tunnuslause on “Mina ka!”.
26. augustil alates kella 12 on
LASTE VABARIIK Kundas noortemaja juures.
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
pakub lastele arendavat ja loovat
tegevust ning harivat ja kvaliteetset meelelahutust.
Maist kuni septembrini üle Eesti
toimuva elamustuuri eesmärk on

M

Tasuta õigusnõustamine
erivajadusega inimestele

Laste Vabariik tuleb Kundasse

jõuda paljude laste kodupaikadeni
ja tähistada ühiselt Eesti sünnipäevapidu.
Laste Vabariigis on kolm tegevusala:
etenduseala, kus toimub etendus

ja kohalike laste ja noorte programm - siin saab vaadata, kuulata
ja kaasa elada;
mänguala, mille sisustavad projektis osalevad partnerid - elamuskeskused, muuseumid ja teised
igapäevaselt lastele tegevusi pakkuvad partnerid - siin saab seigelda, mängida ja ise avastada;
töötubade ala, kus toimuvad projekti kaasatud partnerite töötoad siin saab ise luua, meisterdada ja
nuputada.
Projekti koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus. Asukohtade
koostööpartner on Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus, sündmuste kulgu kajastab ERR-i Lastejaam.
Vt lisainfot:
http://ev100.ee/et/laste-vabariik

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega
Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist õigusnõustamise teenuse
pakkumist keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning
asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad,
eluase, pere- ja tööasjad, toetused jm. õigusnõustamisega silmast-silma kohtumisel (vajadusel ka veebisilla vahendusel (Skype)). Õigusinfot saab küsida ka telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega inimeste kodadega.
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium. Teenus on
sihtgrupi jaoks tasuta. Lääne-Virumaal osutatakse teenust iga kuu 1.
kolmapäeval Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojas (Lille 8, Rakvere).
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste
Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005. Vajadusel on võimalus
kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://
www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine

Tsemendimuuseumis saab näha
ajaloolisi mänguasju

aikuu teisel päeval avatakse
Kunda Tsemendimuuseumis näitus „Mängud ja mänguasjad tsemendilinnas“, mis tuletab
meelde lapsepõlve ja pakub äratundmisrõõmu
täiskasvanutele
ning palju põnevat uudistamist
lastele.
„Tänapäeva lapsed ja noored ei
kujuta endale ettegi, millised võisid olla mänguasjad sellest ajast,
kui 1870. aastal rajati Kundasse
esimene tsemendivabrik ja hakkas
aktiivselt arenema töölisasula,“

rääkis näituse idee tekkimisest üks
selle eestvedajatest Kertu Karus.    
Näitusekülastajal on võimalik
tutvuda ülevaatega tsemendilinna ajaloost ja osa saada põnevast
muuseumitunnist, mis lõpeb vahva meisterdamisega. Väljapanekul saab näha nukke, kaisuloomi,
mänguautosid, näpu- ja käpiknukke, suveniirnukke, laua- ja osavusmänge, mänguklotse, raamatuid
ning teisi nostalgiat tekitavaid
mänguasju.   
Ajaloolisi mänguasju saab tse-

TAUNO ASUJA
EESTI PUUETEGA INIMESTE KOJA PEASPETSIALIST

mendimuuseumis uudistada septembrikuu lõpuni. Näitusega tähistab Kunda Tsemendimuuseum
tänavust laste ja noorte kultuuriaastat, mis väärtustab last ja
noort nii looja kui ka publikuna,
seob kultuuri eri valdkondi ning
koondab palju mitmesuguseid ettevõtmisi nii väikestele kui suurtele.

Lääne-Virumaal parendatakse
tugiteenuseid erivajadustega inimestele
P rojekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste
parendamine Lääne-Virumaal“ hakati ellu rakendama 1. märtsist. Projekti on kaasatud 14 kohalikku omavalitsust (Sõmeru vald, Haljala vald, Vihula
vald, Laekvere vald, Väike-Maarja vald, Tapa vald,
Tamsalu vald, Kunda linn, Rakvere linn, Rakvere
vald, Viru-Nigula vald, Rakke vald, Kadrina vald,
Vinni vald). Projekti rahastab Euroopa Sotsiaalfond.
Projekti kogumaksumus on 375 675 eurot, millest
omavalitsuste osalus on 84 611,25 eurot. Tegevused
viiakse ellu perioodil 01.03.2017-28.02.2019.
Projekti eesmärgiks on toetada tugiteenuste arendamist ja kvaliteetse teenuse pakkumist maakonnas vähemalt 120 erivajadusega isikule,
suunates tööealised inimesed avatud tööturule või tööturu teenustele.
Tugiteenustega on võimalik näiteks vähendada ka eakate hooldajate
hoolduskoormust, mis toetab nende tööturule sisenemist või tööturul
jätkamise võimekust. Selleks luuakse iga omavalitsuse juurde tugitöötaja ametikoht. Projekti perioodil on teenus abivajajatele tasuta.
Esmaseks tegevuseks on klientide teenusvajaduse hindamine, mida
teeb kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist koostöös projekti
koordinaatoriga. Hindamise tulemusel tehakse otsus ja sõlmitakse iga
kliendiga leping, kus määratakse teenuse osutamise maht jm tingimused.

KRISTI ONKEL
KLUBI JUHATAJA

Muusikakool ootab konsultatsioonile ja
vastuvõtukatsetele
29. mail kell 17.00 on soovijatel
on võimalus tulla sisseastumiskatsete konsultatsioonile, kus selgitame ja harjutame katsete osasid
(rütmi koputamine, helide ja meloodia järelelaulmine, harmooniline kuulmine). Võimalusel palume
konsultatsioonile eelnevalt registreeruda telefoni teel.
Muusikakooli sisseastumiskatsed toimuvad 5. ja 7. juunil kell
17.00. Soovi korral võib katsed
sooritada muusikakooliga eelnevalt kokkulepitud kuupäeval.
Muusikakooli sisseastumiseks
esitab lapsevanem kooli blanketil
avalduse ja lapse sünnitunnistuse. Vastuvõtukatsetel laulab õpi-

Sotsiaalkindlustusamet teavitab,
et üksi elava pensionäri toetuse
maksmise perioodi hakatakse arvestama alates 1. aprillist. 2017. a
saab toetust inimene, kes perioodil
1. aprillist kuni 30. septembrini on
vanaduspensionieas, elab rahvastikuregistri andmetel üksi ja kelle kätte saadava vanaduspensioni
suurus jääb alla 470 euro.
Käesolevast aastast hakkavad
üksi elavad vanaduspensioniealised saama toetust 115 eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise
taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja pärast
andmete kontrollimist registrites.
Toetus makstakse kõigile pensio-

laskandidaat ühe ettevalmistatud
laulu vabal valikul ning sooritab
lihtsa musikaalsuse ja rütmitunde
katse.
2017/2018. õppeaastal saab
Kunda Muusikakoolis õppida
löökpille, akordionit, mandoliini,
viiulit, klaverit, kitarri ja laulmist
ning puhkpille: klarnet, saksofon,
trompet, flööt, plokkflööt ja metsasarv.       
Väiksemaid muusikahuvilisi võtame vastu ka pilliõppega eelkooli ning vanemaid soovijaid (kuni
26-aastaseid) kooli võimaluse korral vabaõppesse.
Kunda Linnavolikogu haridusja kultuurikomisjon ning eelarve-

komisjon toetasid muusikakooli
hoolekogu ettepanekut, et alates
2017. aasta septembrist ei nõuta enam õppekoha tegevuskulu
kohamaksumust Viru-Nigula ja
Aseri vallast pärit õpilaste osas.
Uuest õppeaastast tasutakse vaid
muusikakooli õppemaks, milleks
eelkoolis ja põhikoolis on 20 eurot
kalendrikuus.
Lisainfo muusikakooli kodulehel: http://muusikakool.kunda.
ee   ja telefonidel: 322 1270 või
322 0032.

KLAARIKA ADONOV
PROJEKTI KOORDINAATOR

Samast projektist oli juttu ka aprillikuu linnalehes (Linnavolikogu
info all). Kunda linnas alustas maist tööd tugiisik, hinnatud on potentsiaalsete klientide teenusvajadus ning käivitunud on tugiisikuteenuse
osutamine üheksale kliendile.
Teenuse osutamiseks on Kunda linnas kahe aasta jooksul ette nähtud
22 045 eurot, millest 5640,75 eurot omafinantseeringu osa tasub Kunda linn oma eelarvest.

KRISTI MOLDAU
MUUSIKAKOOLI DIREKTOR

MK

Üksi elavad pensionärid saavad toetust

näridele, kes vastavad perioodil 1.
aprill kuni 30. september eelpool
nimetatud kolmele tingimusele.
Kui pensioniiga täitub kontrollperioodi jooksul või on mõned
kuud keegi samale aadressile registreeritud, siis sellel aastal ei ole
õigust üksi elava pensionäri toetusele.
Välisriigist pensioni saaja peab
üksi elava pensionäri toetuse saamiseks esitama oma välisriigi
pensioni suuruse, millele liidame
kontrolliks Eestist saadava pensioni suuruse – mõlemad kokku
peavad jääma alla 470 euro. Välisriigist pensioni saamise tõendamiseks sobib pangakonto väljavõte.

Välisriigi pensioni suurusi ootame
hiljemalt 31. augustiks 2017.
Lisaks on õigus saada üksi elava
pensionäri toetust ka hooldekodude elanikel ja eestkostjatel-eestkostetavatel:
• Kõigil ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus
elavatel vanaduspensioni ealistel inimestel, kelle saadav
pension on väiksem kui 470
eurot.
• Kui samal elamispinnal elavad kaks pensionäri, kellest
üks saab ööpäevaringset hooldusteenust ehk on hooldekodus, siis on mõlemal pensionäril õigus toetusele.

•

Kui samal elamispinnal elavad eestkostja ja eestkostetav
ning üks nendest on pensionär.
• Kui pensionär elab koos oma
ülalpeetava lapse (lastega), on
tal õigus üksi elava pensionäri
toetusele. See erisus ei laiene
olukorrale, kus vanavanema
juurde on sisse kirjutatud lapselaps, vaid on mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab
ise oma alaealist last.
Kõiki eelpooltoodud andmeid
kontrollib
Sotsiaalkindlustusamet registrite kaudu. Toetuse
maksmine toimub automaatselt
registriandmete alusel. Toetuse

maksmisel ei arvestata, kas vanaduspensioniealine inimene töötab
või ei tööta ning muid talle makstavaid sotsiaaltoetusi ja tulusid.
Pensionäritoetust ei maksustatakse
tulumaksuga ja makstud toetust ei
arvata toimetulekutoetuse arvutamisel sissetulekute hulka.   
Rohkem teavet saab meie kodulehelt: http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0
Küsimuste
korral
vastame
meeleldi telefonil 640 8119 või
447 7602.
KATI KÜMNIK
HÜVITISTE JUHT
SOTSIAALKINDLUSTUSAMET
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KULTUURIKALENDER
Kunda tsemendimuuseumis avatud näitus
„Mäng ja mänguasjad tsemendilinnas“.
20. mail kell 13 Kunda klubis eakate klubi Videvik pidu.
Esinevad Memmed ja Laululustijad,
tantsuks mängib Anatoli.
20. mail kell 18-22 Kunda tsemendimuuseumis
MUUSEUMIÖÖ „Öös on mänge“.
21. mail kell 17 Kunda klubis teatriõhtu lastele etendusega
„Ma ei mängi sinuga“. Esitab lasteteater Rõõmulill.
27. mail algusega kell 9.00 KUNDA LINNA PÄEV. Kodukohvikud. Kunda linna jooks. Rongkäik. Laste kevadpäevade
lõpetamine. Lauljate ja tantsijate suur kontsert.
Taidlejate hooaja lõpetamine.
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

XIX MERE- JA PEREPÄEV
KUNDA RANNAS
•
•
•
•
•
•
•
•

8. juulil algusega kell 10

laat
avatud sadam
lasteprogramm
spordiprogramm
räimeküpsetamiskonkurss
päeva jooksul erinevad esinejad
peaesineja ans Traffic
kesköödisko

Päevapilet 5 eurot,
eelkooliealistele lastele tasuta.
Müügiplatsi saab broneerida
Kunda linna klubi veebilehel.
Kava täieneb!

SPORDIKESKUS SUVEL

UJULA on suletud 1. juunist kuni 3. septembrini.
JUULIS on kogu SPORDIKESKUS SULETUD
Jõusaal, võimla, väike- ja matisaal, mängutuba, lauamängud on
JUUNIS JA AUGUSTIS avatud:
E-R 14.00-20.00, P - 11.00-19.00
LINNASAUN on avatud PÜHAPÄEVITI:
kell 11.00-14.30 – naised
kell 15.30-19.00 – mehed
Mittetulundusühing Kunda Elulõng
tänab AS-i Kunda Nordic Tsement
eakate päevakeskuse tegevuse toetamise eest.
Tänu ettevõtte abile sai päevakeskuses
sotsiaalteenuste osutamiseks soetada
uue pliidi ja külmkapi.
Eakate päevakeskus saab tänavu
sügisel 20. aastaseks.

KUNDA TERVISE- JA OHUTUSPÄEV

26. mail kell 11-16 eakate päevakeskuses Mäe 11

Korraldaja: mtü Kunda Elulõng koostöös mtü-ga Kunda Tervise- ja Sotsiaalkeskus.
Päevakava:
• 11.00-11.10 Tervitus Kunda linnapealt Kaido Veskilt
• 11.10-11.30 Kuidas vältida traumasid ja anda esmaabi? MTÜ Kunda Tervise- ja Sotsiaalkeskus
• 11.30-11.50 Kuidas saada abivahendeid? Tervise Abi OÜ
• 12.00-12.20 Kuidas kutsuda abi? Häirekeskus
• 12.30-12.50 Kuidas muuta kodu ohutuks? Päästeamet
• 13.00-13.20 Kuidas vältida kuritegevust? Politsei- ja Piirivalveamet
• 13.30 esinevad LAULULUSTIJAD
• 14.00-15.00 Kuidas areneb Kunda linn praegu ja peale ühinemist?
Kunda linnapea Kaido Veski ja Linnavolikogu esimees Janek Puusepp
• 15.00-15.30 Kuidas ravida taimedega? OÜ Norman Ravimtaimed
Kell 11.30-13.00 Töötukassa grupinõustamine „Ole kaasas ja tea oma võimalusi!“
Töötukassa teenused, mis toetavad enesearengut, uute oskuste omandamist ja avatud tööturul toimetamist
(karjääriteenused, koolitusvõimalused, ettevõtlusega alustamise toetamine jpm).
Ravimtaimede näitus ja taimeteed. Vererõhu, veresuhkru, hapnikusisalduse jm mõõtmine.
Tervise ja turvalisuse teemadega seotud nõustamine ning teenuste ja toodete tutvustamine:
tuleohutus, traumaennetus, esmaabi, riiklik pensionisüsteem ja sotsiaaltoetused, juhtumikorraldus, abivahendid, töövõime hindamine, võlanõustamine, tööturuteenused ja -toetused, kuritegevusest hoidumine,
liitumine naabrivalvega, häirenupu teenus, ohvriabi, pangateenused jpm.
Võimalik osta/tellida tervise- ja turvatooteid, abivahendeid ja teenuseid.
Palume arvestada, et kohapeal puudub kaardimakse võimalus.
Osalejad: Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet, Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Häirekeskus, mtü
Korstnapühkijate Koda, mtü Naabrivalve, OÜ Keerub naiste tugikeskus, AS Tamrex, OÜ Norman Ravimtaimed, Tervise Abi OÜ, OÜ Itak, mtü Inkotuba, AS Swedbank, Taali Mesila OÜ jt

Kasuta võimalust abivahendite tellimiseks!

26. mail tervise- ja ohutuspäeval eakate päevakeskuses osaleb mtü Inkotuba oma tootenäidiste ja väiksemate sidemetega müügiks.
Kui kellelgi on konkreetne soov osta abivahendeid (sidemed- mähkmed jms), siis palume saata tellimus
e-postile:  t.ulle@inkotuba.ee või helistada telefonile 53439837 hiljemalt 23. maiks.
Soodustuse saamiseks peavad inimestel olema Isikliku Abivahendi Kaardid ja kehtivad arstitõendid.
Arstitõendil peab olema välja kirjutatud, mida inimene soovib: sidemed või mähkmed, keha pesemise või
hooldamise (kaitsekreemid) vahendid või keha küürimise vahendid (niisked rätid, kindad, peapesu mütsid). Täpsem info toodete osas: www.kuivaks.ee  
AVALIK KONKURSS KUNDA LINNAVALITSUSE
EHITUSNÕUNIKU AMETIKOHALE
Ehitusnõuniku ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide nõuete täitmise tagamine Kunda linnas.
Tööülesanneteks on linnavalitsuse ehitus- ja remonttööde koordineerimine, ehitus- ja remonttööde ning ehitiste projekteerimisega seotud
hangete korraldamine ja nendes osalemine, teede ja tänavavalgustuse projekteerimise, rekonstrueerimise ja ehituse hangete korraldamine, linna esindamine projekteerimise ja ehitustööde korraldamisel ja
vastuvõtmisel, vajadusel hallatavate asutuste nõustamine ehitus- ja
remonttööde kavandamisel ja läbiviimisel, ettepanekute tegemine ehitusvaldkonna eelarve koostamise protsessis ja ehitusvaldkonna eelarve
täitmise jälgimine, valdkonna õigusaktide ja dokumentide ettevalmistamine ning täitmise kontroll, ehitusjärelevalve teostamine ehitusseadustiku alusel, ehitiste ehitus- ja kasutuslubade taotluste vastuvõtmine,
menetlemine ja nende väljastamine, linna elanike ja ettevõtete nõustamine ehitustegevuseks vajalike toimingute tegemisel ja ehitamisele
esitatavate nõuete selgitamine. Oma valdkonda puudutavatele avaldustele ja kirjadele vastamine.
Nõuded kandidaadile:
* erialane kõrg-või eriharidus;
* üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist, seda reguleerivatest õigusaktidest ning oma töövaldkonda reguleerivate õigusaktide
tundmine;
* oskus kasutada arvutit tööks vajalike programmide käsitlemisel;
* eesti keele oskus ja ühe võõrkeele (inglise või vene keele) oskus
kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega;
* valdkonnapõhised teadmised ning praktilised oskused ja kogemused;
* hangete korraldamise ja läbiviimise kogemus;
* algatus- ja vastutusvõimeline, otsustussuutlik, kohusetundlik, aus
ja lahendustele orienteeritud;
* avatud koostööks, samas suutma töötada ka iseseisvalt ning olema
paindlik muudatustele tööülesannetes- ja tingimustes.
Pakume:
* huvitavat ja vastutusrikast tööd;
* toredaid ja toetavaid kolleege;
* erialast täiendkoolitust;
* kaasaegset töökeskkonda ja töövahendeid.
Avaldus, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad, palgasoov koos CV-ga esitada Kunda linnavalitsusse aadressil Kasemäe   tn 19, Kunda 44107 või e-postiga
linnavalitsus@kunda.ee
Kandideerimistähtaeg: 21.05.2017
Ametikohale asumise aeg:  niipea kui võimalik
Täiendav info telefonil 325 5961, või e-post: kaido@kunda.ee

9. juulil kell 12.00
Kunda kalmistul
SURNUAIAPÜHA
Endised
METS ja PUU AS
TÖÖTAJAD
on väga oodatud
ettevõtte asutamise
25. aastapäeva tähistamisele
28. juulil 2017 algusega
kell 20.00
Alatskivi lossis.
Lisainfo ja osavõtust
teatamine e-posti aadressil:
mets.japuuas@gmail.com
Nr 11/367
Detsember
2016
Tasuta
KUNDA
LINNA
KUULEHT
KUNDA
LINNALEHT

TEATED

Ambitsioonikas tööstus-

TEATED

ja sadamalinn Kunda
VÄLJAANDJA:
Kunda linnavalitsus
Kasemäe 19, Kunda 44107
tel: 3255 960
e-post: linnavalitsus@kunda.ee
Ettepanek
koostööks!

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-

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

KÜLJENDAJA:
Marimai Kesküla
Marko Torm

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!

Trükitud trükikojas
Printall AS
Tala 4, Tallinn 11415
Jõulujumalateenistused
Kunda kirikus
JÕULULAUPÄEVA
JUMALATEENISTUS
24. detsembril
algusega kell 12.

ESIMESE JÕULUPÜHA
JUMALATEENISTUS
25. detsembril
algusega kell 16.

Ametisse asus
arendusnõunik

Meie Kodu

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

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.

Kaastöid ja kuulutusi ootame
linnavalitsusse 15. juuniks,
22. septembriks ja
24. novembriks 2017.
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.

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!
Kunda Linnavalitsus.
Kunda Linnavolikogu

Kunda linnaraamatukogu
lahtiolekuajad
pühade ajal

23. detsembril - 10.00-15.00
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 29. juunil,
5. oktoobril ja 7. detsembril.
Trükiarv 1500.
Linnalehte saab lugeda:
http://www.kunda.ee/ajaleht

6 MEIE KODU
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ В КУНДА
26 мая в 11.00-16.00 в дневном центре для пожилых людей Мяэ 11

Организатор: НКО Кунда Элулынг при совместной работе НКО «Kunda Tervise- ja Sotsiaalkeskus»
Повестка дня:
•
11.00-11.10 Приветствие мэра города Кайдо Вески
•
11.10- 11.30
Как избежать травм и оказать первую помощь? НКО «Kunda Tervise- ja
Sotsiaalkeskus»
•
11.30-11.50 Как получить вспомогательные средства? ООО «Tervise abi»
•
12.00-12.20 Как вызвать помощь? Центр тревоги
•
12.30-12.50 Как сделать дом безопасным? Департамент спасательной службы
•
13.00-13.20 Как избежать преступности? Департамент полиции и погранохраны
•
13.30 выступают «Laululustijad»
•
14.00-15.00 Как развивается город Кунда сейчас и будет развиваться после объединения? Мэр города Кунда Кайдо Вески и председатель горуправы Янек Пуусепп
•
15.00-15.30 Как лечиться травами? ООО «Norman Ravimtaimed»
•
В 11.30-13.00 Групповая консультация Кассы по безработице «Будь с нами и знай о своих возможностях!»
Услуги кассы по безработице, которые поддерживает саморазвитие, освоение новых навыков и поддержка на открытом рынке труда (услуги по карьере, возможности обучения, поддержка начала предпринимательства и многое другое).
Выставка лекарственных растений и травяных чаёв. Измерение артериального давления, содержание кислорода и сахара в крови и другое.
Консультация по темам, связанным со здоровьем и безопасностью, а также знакомство с услугами и
продукцией:
пожарная безопасность, профилактика травм, первая помощь, государственная пенсионная система
и социальные пособия, управление делом, вспомогательные средства, оценка трудоспособности, консультирование по задолженности, услуги рынка труда и пособия, навыки по избежанию преступности,
присоединение к соседскому дозору, услуга тревожной кнопки, поддержка жертв, банковские услуги
многое другое.
Возможность купить/ заказать товары для здоровья и безопасности, вспомогательные средства и услуги.
Просим учитывать то, что отсутствует возможность оплаты карточкой.
Учасники: Касса по безработице, Департамент социального обеспечения, Департамент спасательной службы, Департамент полиции и погранохраны, НКО Палата трубочистов, НКО Соседский надзор,
ООО Центр поддержки женщин Керуб, АО «Tamrex», ООО «Norman Ravimtaimed», ООО «Tervise abi»,
ООО «Itak», НКО «Инкотуба», АО Swedbank и другие.

•
•
•
•
•
•
•
•

МАЙ 2017
КУЛЬТУРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

20 мая в 13 часов в городском клубе города Кунда праздник
союза пожилых Видевик.
20 мая с 18-22 часов в цементном музее Кунда
НОЧНОЙ МУЗЕЙ «Игры в ночи».
21 мая в 17 часов в городском клубе Кунда театральный вечер,
представление для детей «Я не играю с тобой». Детский театр
Рыымулилл.
27 мая с 9 часов утра День города.
23 июня в 19 часов Иванов день на пляже Кунда.
8 июля с 10 часов XIX День моря и
семьи на пляже Кунда.
26 августа в 12 часов во дворе молодёжного дома Кунда
ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.
26 августа в 21 час на городском пляже
НОЧЬ СКАЗОЧНОГО ОГНЯ.

Используй возможность для заказа вспомогательных средств!
26 мая в дне здоровья и безопасности в центре для пожилых людей примет участи НКО «Инкотуба» со
своими образцами и абсорбирующими средствами для продажи.
Если у кого- то есть точное желание купить средства для ухода (подгузники, защитное постельное
белье и т.д.), то просим отправить заказ по электронной почте: t.ulle@inkotuba.ee или позвонить по телефону 53439837. Заказы принимаются до 23 мая.
Для получения вспомогательных средств на льготных условиях у людей должны быть с собой Карта
вспомогательного оборудования и действующая медицинская справка. На справке от врача должно быть
указано, что необходимо человеку: подгузники или защитное постельное бельё, средства по уходу за
кожей (защитные кремы) или очистке кожи (влажные салфетки, перчатки, шапочки для мытья головы).
Точная информация о средствах доступна на сайте http://www.kuivaks.ee/ .

Приходите на забег города Кунда!
27 мая на Дне города Кунда пройдёт 27ой забег города Кунда, куда приглашены
все: большие и маленькие, любители бегать, любители простой и скандинавской
ходьбы.
Старт и финиш соревнования находятся
на стадионе Кунда. Детские и молодёжные
забеги (100 м, 200 м, 400 м, 500 м, 600 м и
800 м) пройдут на стадионе. Основной забег и ходьба пройдут по городу и лесным
тропинкам. 8,8 километровые дорожки будут помечены.
Регистрация на забеги для детей начнётся
в 10.15. Регистрация на основную дистанцию (бег, простая и скандинавская ходьба)
начнётся с 10.45 часов на стадионе в секретариате.
Финиш основной дистанции закроют в
14.15.
В забегах для детей и молодёжи можно
принять участие бесплатно. Участие в основном забеге для взрослех – 5 евро, ученикам/пенсионерам – 3 евро. Плата за участие
содержит: регистрационный номер, замер
времени, признание результатов в финальном протоколе, бутылки воды на точках
питья и финише, сувенир, возможность
получить первую помощь, возможность использовать раздевалки и туалеты спортивного центра, а также бассейн и сауну. Бассейн в этот день открыт до 9 часов вечера.
Забег города Кунда организует спортивный центр совместно со спортивными клубами и активистами. Главный спонсор AS
Kunda Nordic Tsement.
Дополнительная информация: руководство (Доступна на странице города Кунда: http://www.kunda.ee/spordiuritused), телефон 3255994 и э-почта: spordikeskus@
kunda.ee
ЯКОВ ПЕТЕРСОН

Время старта (регистрация закончится
за
20 минут до начала забега):
• 100 м (4 девочки, 4 мальчика, родившиеся
в 2013 по 2017 годах) в 11.00 на стадионе
• 200 м (6Д, 6М, родившиеся в 2011 по 2012
годах) в 11.10 на стадионе
• 400 м (8Д, 8М, родившиеся в 2009 по 2010
годах) в 11.20 на стадионе
• 500 м (10Д, 10М, родившиеся в 2007 по
2008 годах) в 11.30 на стадионе
• 600 м (12Д, 12М, родившиеся в 2005 по
2006 годах) в 11.40 на стадионе
• 800 м (15Д, 15М, родившиеся в 2002 по
2004 годах) в 12.00 на стадионе Кунда
• скандинавская ходьба/простая ходьба 8,8
км без регистрации в 20.00 у главных ворот стадиона
• основной забег на 8.8 км (Ж, 35Ж, М,
40М) в 12.00 у главных ворот стадиона
Материалы для старта выдают после регистрации в секретариате.
Награждение
Участников в забеге детей и молодёжи наградят на стадионе сразу же после забега.
Все участники, завершившие забег своими
силами, получат сувенир. Три самых быстрых мальчика и девочки из каждого возрастного забега получат приз после начала
основного забега (ребёнку, пришедшему на
призовое место, необходимо предъявить
документ подтверждающий возраст).
Победителей основного забега и ходьбы
наградят на стадионе Кунда после того, как
финишируют все участники забега (примерно в 13.45). В основном забеге наградят
трёх лучших мужчин (в возрастной группе
М и М40) и женщин (в возрастной группе
Ж и Ж35). Специальные призы выдадут
лучшему мужчине/женщине (родившимся
в 1999 году и позднее), самому старшему
участнику, лучшему ходуну и лучшим бегунам: мужчина/женщина.

Laste- ja noortejooksudel osalenud lapsi/noori premeeritakse kohe pärast jooksu
staadionil. Kõik omal jalul lõpetajad saavad meene. Iga vanuseklassi kolm kiiremat poissi ja tüdrukut saavad auhinnad
peale põhijooksu starti (auhinnalisele kohale tulnud lapsel on vaja esitada vanust
tõendav dokument).
Põhijooksu ja kepikõnni võitjaid autasustatakse Kunda linna staadionil pärast
seda kui finišeerunud on kõik põhijooksu
jooksjad, orienteeruvalt kell 13.45. Põhijooksul autasustatakse kolme paremat
meest (vanuseklassides M ja M40) ja naist
(vanuseklassides N ja N35). Eriauhinnad
antakse parimale neiule/noormehele (1999
ja hiljem sündinud), eakaimale jooksjale,
noorimale jooksjale, parimale kõndijale
ning parimatele Kunda linna jooksjatele:
naine/mees.
Stardiajad (registreerimine lõpeb 20
min enne jooksu algust):
• 100 m (T4, P4 2013-2017 sündinud) kell
11.00 staadionil
• 200 m (T6, P6 2011-2012 sündinud) kell
11.10 staadionil
• 400 m (T8, P8 2009-2010 sündinud) kell
11.20 staadionil
• 500 m (T10, P10 2007-2008 sündinud)
kell 11.30 staadionil
• 600 m (T12, P12 2005-2006 sündinud)
kell 11.40 staadionil
• 800 m (T15, P15 2002-2004 sündinud)
kell 12.00 Kunda staadionil
• kepikõnd/käimine 8,8 km vaba osalemine kell 12.00 staadioni peaväravas
• põhijooks 8,8 km (N, N35, M, M40) kell
12.20 staadioni peaväravas
Stardimaterjalid väljastatakse pärast registreerimist sekretariaadis.
Autasustamine

ЗАВЕДУЮЩИЙ СПОРТИВНОГО ЦЕНТРА

JAKOV PETERSON
SPORDIKESKUSE JUHATAJA

K unda linna päeval 27. mail toimub 27.
Kunda linna jooks, kuhu on oodatud kõik
suured ja väikesed nii jooksu- kui ka käimise- ja kepikõnniharrastajad lähemalt ja kaugemalt.
Võistluste start ja finiš on Kunda linna
staadionil. Laste- ja noortejooksud (100 m,
200 m, 400 m, 500 m, 600 m ja 800 m) toimuvad staadionil. Põhijooksu ja kepikõnni/
käimise 8,8 km rada kulgeb asfaltkattega ja
metsateedel ning on tähistatud.
Registreerimine lastejooksudele algab kell
10.15 ja põhidistantsile (jooks/kepikõnd/
käimine) alates kella 10.45-st staadioni stardipaigas sekretariaadis. Põhidistantsi finiš
suletakse kell 14.15.
Laste- ja noortejooksudel saab osaleda
tasuta. Põhijooksu ja kepikõnni/käimise
osavõtutasu on täiskasvanutele 5 eurot ja
õpilasele/pensionärile 3 eurot. Osavõtutasu
sisaldab: ajavõtu kiibiga rinnanumbrit, ajavõttu jooksudistantsil, tulemuse kajastamist
lõpp-protokollis, joogivett joogipunktides
ja finišis, meenet, vajadusel esmaabi ning
võistluspäeval spordikeskuses riiete vahetamise ning tualeti, ujula ja saunade kasutamise võimalust. Ujula on avatud sel päeval
kuni kella 21ni.
Kunda linna jooksu korraldab spordikeskus koostöös kohalike spordiklubide ja -aktivistidega. Peasponsor on AS Kunda Nordic
Tsement.
Lisainfo: juhend (kättesaadav Kunda linna
veebilehelt: www.kunda.ee/spordiuritused),
tel 3255994 ja e-post: spordikeskus@kunda.
ee

Tulge Kunda linna jooksule!

