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Kunda kool kutsub lapsi
keeleõppe laagrisse
Eelmise aasta lõpus osales Kunda Ühisgümnaasium taotlusvoorus “Haridusasutuste
keelealased koostöötegevused” ning sai toetuse oma keeleprojektile “Et eesti keel suvega
meelest ei läheks”. Kokku toetavad Euroopa
Sotsiaalfond ja meie riik kokku 16 projekti
üle Eesti.
Projekt on mõeldud esimesse klassi tulevatele (lasteaia viimane rühm) ja esimeses
kooliastmes käivatele (I-III klass) eesti keelest erineva kodukeelega lastele. Sellel aastal
ajavahemikus 14.-19. augustini korraldatakse
sihtrühma kuuluvale 25 lapsele Kundas eesti keele laager, kus
erinevate aktiivõppemeetodite ja mänguliste tegevuste kaudu
parandatakse laste keeleoskust viisil, mis lihtsustaks nende õpet
eestikeelses õppeasutuses.
Laager on jagatud teema-päevadeks: kunsti, muusika,
muinasjutu, looduse, matemaatika ja “mängime kooli”-päev.
Näiteks kunstiteemalisel päeval seostatakse omavahel pere ja
kodu teema, õpitakse neist eesti keeles rääkima läbi enda loodud kunstiteose, omandatakse (või tuletatakse meelde) värvide ja töövahendite nimetused eesti keeles. Muusikateemaline
päev võimaldab õpetada lastele eesti keele õiget rütmi ja mängida suhtlemist toetavaid laulumänge. Muinasjutupäeva käigus
lavastatakse klassikalisi muinasjutte, luuakse neid ise aheljutu
printsiibil ja loetakse üksteisele ette eesti keeles. “Mängime kooli”- päeva tegevused puudutavad õppevahendite nimetusi, koolipäeva ülesehitust jm, mida on lapsel vaja teada kooli minnes.
Loodusteemaline päev toimub osaliselt õues: tutvutakse taimede, loomade ja pinnavormidega seotud sõnavaraga. Matemaatikapäev jätkab sealt, kuhu looduse päev pooleli jääb – võrdlemine, hulgad ja lihtsamad tehted. Kõik kuus päeva on sisustatud
keeleõppetegevustega, mis on “ära peidetud” muude ja elulisemate teemade alla.
Keeleõpe toimub päeva esimeses pooles viie tunni jooksul,
õhtul lähevad lapsed kodudesse tagasi. Organiseeritakse ka toitlustamine. Laager on lastele tasuta. Projekti meeskonda kuuluvad kolm keeleõppetegevusi läbi viivat õpetajat- tegevuse juhti
Kunda Ühisgümnaasiumist ja lasteaiast Kelluke. Hetkel on oma
nõusoleku projektile kaasa aidata andnud Eve Randver ja Katri
Vahesalu.
Lisainformatsiooni
saamiseks
ning
lapse
laagrisse registreerimiseks võtke ühendust e-posti aadressil:
kristi.aron@kundakool.ee.
PROJEKTI NAISKONNA NIMEL
KRISTI ARON

HALDUSREFORM

Alustati ühendvalla toimimiseks
vajalike ettevalmistustega
Sügisel Viru-Nigula vallaks ühineva kolme kohaliku omavalitsuse – Aseri valla, Viru-Nigula valla ja Kunda linna moodustatud
juhtkomisjoni eestvõttel hakati ellu viima üleminekuperioodiks
kokku lepitud tegevusi.
Uue valla põhimääruse eelnõu koostab linna- ja vallasekretäride töögrupp. Arendusspetsialistid töötavad välja arengudokumentide koostamise ja muutmise korra eelnõu ning sotsiaaltöö
spetsialistid kannavad hoolt toetuste ja teenuste ühtlustamise
ning sotsiaalhoolekandevaldkonda reguleerivate kordade väljatöötamise eest. Omavalitsuste juhid tegelevad uue valla juhtimisstruktuuri ning finantsjuhid valla eelarve koostamise põhimõtete ja ajakava väljatöötamisega.
Arutelu vajavad ka mitmed muud ühtlustamisega seotud teemad, nagu näiteks, kuidas uues vallas toetatakse ettevõtlust ja
vabaühenduste tegevust.
Nimetatud tegevused on kõik vajalikud uue omavalitsuse
tõrgeteta toimima hakkamiseks.
MEIE KODU

LINNAVOLIKOGUS
20. veebruaril
* Kinnitati Kunda linna 2017. aasta eelarve
(vt ülevaatlikku artiklit, eelarve seletuskiri on tervikuna kättesaadav siin: www.kunda.ee/260).
* Otsustati esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele (KIK) taotlus lasteaiahoones energiatõhususe
ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks toetuse saamiseks ning tagada projekti omafinantseering 350 000
euro ulatuses.
Energiatõhususe töid Eesti munitsipaallasteaedades rahastatakse CO2 heitkoguste ühikute enampakkumisel saadud tulust. Meetmest toetatakse energiatarbe
ja ülalpidamiskulude vähenemist. Juhul, kui Kunda
lasteaiale toetus eraldatakse, siis viiakse projekt ellu
aastatel 2017-2019. Plaanitud investeeringu kogumaht
812 000 eurot.
* Otsustati delegeerida linnavalitsusele sotsiaalhoolekande valdkonnaga seotud ülesanded, mis pandi kohalikele omavalitsustele seoses seadusemuudatustega.
* Otsustati kinnitada puuetega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetamiseks eraldatud rahaliste vahendite
kasutamise kord. Sellega muutus kehtetuks riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise ja rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.
Linnavolikogu uus määrus on kättesaadav siin:
www.riigiteataja.ee/akt/428022017005.
Kunda Linnavolikogu istungite protokollid ja lisamaterjalid: www.kunda.ee/linnavolikogu.
LINNAVALITSUSES
15. veebruaril
* Riigi omandisse jäeti 28 maaüksust
Maa-amet esitas 13. jaanuaril Kunda Linnavalitsusele taotluse, millega tehti ettepanek 28 maaüksuse riigi
omandisse jätmise algatamiseks. Linnavalitsusel vastuväiteid ei olnud. Maaüksuste sihtotstarve on määratud linna üldplaneeringus.
* Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastati
kolm taotlejat
Linnavalitsusele esitatud taotlusi aluseks võttes anti
luba korraldatud jäätmeveoga erandkorras ajutiselt
mitte liituda kinnistutel Jõe 9-8, Koidu 14 ja Sadama
1. Linnavalitsus leidis, et jäätmeveoga mitteliitumine
on põhjendatud, sest seal ei toimu elu- ja äritegevust
ning omanikud elavad ja kasutavad seda teenust mujal. Samas on omanikud ka edaspidi kohustatud korras
hoidma oma kinnistu territooriumi.
Korraldatud jäätmeveo eesmärgiks on vältida olukorda, kus jäätmetekitaja (kinnistu omanik) viib tekkinud segaolmejäätmed ise suvalisse kohta.
* Kooskõlastati AS-i Estonian Cell keskkonnakompleksloa muutmine
Keskkonnaamet saatis Kunda linnavalitsusele arvamuse avaldamiseks AS-i Estonian Cell keskkonnakompleksloa muutmise eelnõu. Linnavalitsusel loa
muutmise osas vastuväiteid ei olnud ning muudatused
kooskõlastati Keskkonnaameti eelnõudes toodud tingimustel ja mahus.

AS-i Estonian Cell keskkonnakompleksluba nr 1
on kättesaadav Keskkonnaameti keskkonnateenuste
portaalis eteenus.keskkonnaamet.ee
1. märtsil
* Otsustati sõlmida perekonnas hooldamise leping
ning selle alusel anda lepinguosalisele volitus toimingute tegemiseks.
* Otsustati maksta hooldajatoetust sügava puudega
lapse hooldamise eest ühele avaldajale.
* Aluseks võttes linnavolikogu 20. veebruari määrust, volitati linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialisti Anne-Ly Nõmmistet ja lastekaitse spetsialisti Helgi Luike
määrama toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust, andma linnavalitsuse nimel sotsiaalhoolekandelist
abi ning täitma teisi sotsiaalhoolekande seadusest, lastekaitseseadusest, riigilõivuseadusest ja liiklusseadusest tulenevaid ülesandeid. Linnavalitsuse sotsiaaltöö
spetsialisti abi Mall Taltsi volitati määrama toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust ning täitma teisi
sotsiaalhoolekande seadusest tulenevaid ülesandeid.
* Kinnitati Kunda linna kriisikomisjoni koosseis
Lähtuvalt hädaolukorra seadusest kinnitati Kunda
linna kriisikomisjon järgmises koosseisus: komisjoni
esimees – linnapea Kaido Veski, esimehe asetäitja on
linnapead asendav linnavalitsuse liige, sekretär – linnavalitsuse kantseleisekretär Inna Leppikus ja liikmed: linnavalitsuse rahandusosakonna juhataja Helen
Ruberg, linnavalitsuse heakorranõunik Sirje Liiskmaa,
linnavalitsuse arendusnõunik Eve Ojala-Bakradze, linnavalitsuse nõunik-teabekorraldaja Lili Lillepea, linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist Anne-Ly Nõmmiste,
linnavalitsuse järelevalveametnik Tiit Jõgi, linna spordikeskuse juhataja Jakov Peterson, linna majanduskeskuse hooldusjuht Svetlana Press, AS Estonian Cell
personali- ja ohutusjuht Sander Soomre, Baltic Tank
AS ettevõtte juht Merike Sysinoro, AS Kunda Nordic
Tsement riskijuht Peeter Toom, Adven Eesti AS ida
piirkonna võrgumeister Ivo Laager, SOL Baltics OÜ
Ida-Eesti piirkonnajuht Hannes Niinepuu, OÜ Kunda
Vesi juhataja Kaido Mäeots, AS Alexela Oil haldusspetsialist Taavi Lüütsepp, Päästeameti Ida päästekeskuse Kunda päästekomando pealik Heldur Lahne
(asendusliige valmisolekubüroo juhtivspetsialist Mart
Suursu) ning Politsei- ja Piirivalveameti Rakvere politseijaoskonna piirkonnakonstaabel Konstantin Lepik.
Kriisikomisjoni kutsub kokku komisjoni esimees
või esimehe asetäitja.
Kriisikomisjon on turvalisusega tegelev koostööfoorum Kunda linnas, kelle peamiseks ülesandeks on
piirkonnas ohtude kaardistamine ja riskihinnangute
tegemine ning riskide vallandumist ennetavate meetmete rakendamine, samuti võimalike kriisiolukordade
lahendamiseks ressursside ja leevendusmeetmete planeerimine.
Linnavalitsuse istungite protokollid on kättesaadavad veebilehel: www.kunda.ee/istungid1
MEIE KODU
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Noorte kotkaste
matkavõistlus toimub Kundas

N

oorte Kotkaste Viru malev
korraldab igal aastal patrullvõistluse Viru Tarvas. Isamaalise noorteorganisatsiooni
orienteerumis- ja matkavõistlusel tuleb noormeeste võistkondadel liikuda mitukümmend
kilomeetrit maastikul ühest
kontrollpunktist järgmistesse,
kus täidetakse teadmisi ja koostööd nõudvaid ülesandeid, nagu
esmaabi andmine, luuramine,
raadioside,
täpsuslaskmine,
füüsiline vastupidavus jms.
Eelmisel aastal toimus ligi
saja võistlejaga Viru Tarvas
Neeruti oosides ja mõhnades
Kadrina ja Pariisi küla vahel.
Sel kevadel peetakse võistlus
21. – 23. aprillini Kunda ümbruses, tuues piirkonnaga tutvuma noori üle Eesti. Neljaliikmelised võistkonnad liiguvad
Kundast nii Toolse kui ka Letipea poole jäävates metsades

ning Kronkskaldal ja rannikuäärsetel aladel. Kõnnitakse riigimaadel, kuid asulate lähedal.
Seetõttu on korraldajatel palve
Letipea, Simunamäe, Malla ja
Kunda koeraomanikele nädalavahetusel 21. – 23. aprillini
hoida oma lemmikud õues ketis
või toas. Ka võib nimetatud ajal
Kunda piirkonnas teedel näha
sõitmas tavapärasest rohkem
Kaitseliidu autosid. Ühtegi teed
ega rada võistluste ajaks kinni
ei panda ning liiklejatele ja kohalikele elanikele on palve suh-

tuda võistlejatesse mõistvalt.
Kavas on avada ka punkt
Kunda linnas kohalikele elanikele uudistamiseks, selle kohta
avaldatakse info sotsiaalmeedias ja kodulehtedel aprillis.
Küsimuste korral saab pöörduda Noorte Kotkaste Viru
maleva noorteinstruktori poole
telefonil 56226918.
LEHO LAHTVEE
NOORTE KOTKASTE
NOORTEINSTRUKTOR
KAITSELIIDU VIRU MALEV

Maakondlik vene keele olümpiaad

3. märtsil toimus
Kunda
Ühisgümnaasiumis vene keele
Lääne-Viru maakondlik olümpiaad gümnaasiumi õpilastele.
Olümpiaadil
osalejad olid jagatud kahte rühma: eesti koduFOTO: DMITRI FJODOROV
keelega ja vene
kodukeelega õpilased ning olümpiaad koosnes kahest osast – ettekande esitamine ja testi lahendamine.
Kasutades slaidiprogrammi, esitasid õpilased suulise ettekande
teemal „Merekultuur Eestis” (Морская культура в Эстонии).
Esitluse juures hinnati teema valikut ja põhjendust, ülesehitust
e kompositsiooni, leksikoloogiat, grammatikalist õigsust ja
uuringu iseseisvust + originaalsust. Esitluse pikkus oli eesti kodukeelega õpilastel 5-7 minutit ja vene kodukeelega õpilastel
7-10 minutit.
Vene kodukeelega õpilaste seas võitis esikoha Jekaterina Novikova Kunda ÜG 12. klassist (pildil vasakult kolmas). Meie kooli
esindasid veel 10. klassi õpilased (pildil vasakult): Darja Rabski,
Ronald Smorodin ja Dmitri Blitsin.
JUHENDAJA
ÕPETAJA MARINA KLIMENKO

Ülevaade Kunda linna 2017. aasta eelarvest

K

unda Linnavolikogu võttis
eelarve vastu 20. veebruaril 2017. a. E elarve koostamisel
on lähtutud Rahandusministeeriumi prognoosidest, majanduse hetkeolukorrast, Kunda linna
arengukavast, eelarvestrateegiast aastateks 2017-2021, tulude tegelikust laekumisest
aastate lõikes ning 2015. aasta
eelarve tegelikust täitmisest ja
2016. aasta eelarvest.
Eelarve täitmisel on põhimõtteks tagada ette nähtud tulude
ja kulude täielik ning õigeaegne laekumine ja õigusaktidega
Kunda linnale pandud ülesannete täitmiseks vajalike kulutuste õigeaegne finantseerimine
eelarves sätestatud mahus.
Eelarves ei ole kajastatud haldusreformi seaduses ettenähtud
ühinemistoetust 312 500 eurot
(2017. a summas 78 125 eurot).
Põhitegevuse tulude planeerimisel on linnavalitsus lähtunud 2015. aasta reaalsetest
laekumistest ja 2016. aasta
eelarvest, laste arvu muutusest
ning riigi esialgsetest eraldistest omavalitsustele. Kui Vabariigi Valitsus ja ministeeriumid
kinnitavad eraldiste suurused,
korrigeeritakse eelnõus või siis
juba vastuvõetud eelarves nimetatud numbreid.
Põhitegevuse kulude planeerimisel on lähtutud põhimõttest,
et valla asutused majandavad
heaperemehelikult, säästlikult

ja optimaalselt. Põhitegevuse
kulud on jaotatud tegevusalade järgi ning siia alla kuuluvad
personalikulud, majandamiskulud, sotsiaaltoetused, sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks ja muud kulud.
Olulisim muudatus on muusikakooli kulude kajastamine
2017. aastal hariduse all. Eelmisel aastal kajastusid need
vabaaja, kultuuri ja religiooni
tegevusala all.
Investeerimistegevuse all on
põhivaraga seotud tehingud
vastavalt linna arengukavale,
arvestades finantsvõimekuse ja
linnale eraldatud sihtfinantseerimisega. Investeerimistegevuseks kokku on planeeritud 608
677 eurot, millest põhivara soetusteks 598 308 eurot.
Finantseerimistegevuse all on
kajastatud võetavad laenud vastavalt investeeringute omaosaluse katmiseks ja võetud laenude põhiosade tagasimaksed
vastavalt kehtivate laenulepingute maksegraafikutele. Eelarvesse on planeeritud 2017. aastal võtta laenu 580 000 eurot.
Likviidsete varade muutuse
all on kajastatud pangakontode
saldo muutust. 2017. a suunati
vabad vahendid investeeringute
ja kulude katteks summas 129
052 eurot.
HELEN RUBERG

RAHANDUSOSAKONNA JUHATAJA

PÕHITEGEVUSE TULUD
KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Tulud kaupade ja teenuste
müügist
Saadavad toetused
tegevuskuludeks
Tasandusfond (lg 1)
Toetusfond (lg 2)
Muud saadud toetused
tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
sh laekumine vee erikasutusest
Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute
jaotus tegevusalade järgi
Üldised valitsussektori teenused
Avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Haridus
Sotsiaalne kaitse
Haridus
40%

Vabaaeg, kultuur ja
religioon
14%

3 743 749
2 045 000
1 989 000
56 000

PÕHITEGEVUSE KULUD
KOKKU

3 740 506

Antavad toetused
tegevuskuludeks

328 652

Sotsiaalabitoetused ja muud
toetused füüsilistele isikutele

268 554

608 218

Sihtotstarbelised toetused
tegevuskuludeks

48 436

1 042 731
145 039
867 486

Mittesihtotstarbelised toetused

11 661

30 206
47 800
47 800

4 352 426
351 616
15 255
320 065
137 386
478 614
9 302
596 625
1 746 667
696 895

Sotsiaalne kaitse
16%
Üldised valitsussektori teenused
8%
Majandus
8%
Keskkonnakaitse
Elamu- ja
3%
kommunaalmajandus
11%

Muud tegevuskulud

3 411 854

Personalikulud

2 083 777

Majandamiskulud

1 307 277

Muud kulud

20 800

Planeeritavad põhivara soetused 2017. aastal:
Investeeringud tänavatesse
150 000
Lasteaiahoone rekonstrueerimine 133 200
Koolimaja katus
87 500
Tänavavalgustus
45 000
Hooldekodu lift
42 000
Spordikeskuse võimla remont
26 440
Muude projektide omaosalused
20 000
Kasemäe 19 ventilatsioon
17 000
Spordikeskuse jõusaali
trenažöörid
20 140
Ehitajate 5 kinnistu korrastamine 13 000
Lasteaia piirdeaed
12 000
Lasteaia trepp, Mäe tn trepp,
Kaskväljaku trepid, paemüür ja
pingid
10 000
Klubi rõdu 3000, WC 4500,
kaldtee 800, noortemaja
sanitaarremont 6500
14 528
Lasteaia terrassi põrandate remont 7 500
Põhivara soetused kokku
598 308
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KULTUURIKALENDER
Kunda linna klubi teise korruse saalis on märtsi lõpuni
avatud fotonäitus NAISKODUKAITSE 90.
19. märtsil kell 13 Kunda linna klubis
eakate ühenduse Videvik PIDU.
27.-31. märtsini kell 16 Kunda linna klubi noortemajas
KOOLIVAHEAJA SÜNDMUSED.
30. märtsil kell 18 Kunda linna klubis KÜG Kooliteatri
etendused „Vapper keefir“ ning „Kakand ja Kakand“. Autor
Andrus Kivirähk, lavastaja Natalie Neigla.
6. aprillil kell 19 Kunda linna klubis kinoõhtu
mängufilmiga „Sangarid“.
7. aprillil kell 19 Kunda linna klubis Haljala rahvamaja
näiteringi etendus „Torm jõe kaldal“. Autor Erki Aule,
lavastaja Martti Samolberg.
23. aprillil kell 13 Kunda linna klubis
eakate ühenduse Videvik PIDU.
14. mail kell 15 Kunda linna klubis
EMADEPÄEVA KONTSERT.
20. mail kell 13 Kunda linna klubis
eakate ühenduse Videvik PIDU.
21. mail kell 17 Kunda linna klubis teatriõhtu lastele etendusega „Ma ei mängi sinuga“. Esitab lasteteater Rõõmurull.
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.
Info täieneb, jälgige reklaami: www.kundalinnaklubi.ee

Lugupeetud kliendid
Viimastel kuudel on Kunda eakate päevakeskuses Swedbanki nõustajateenuse osas külastajate arv vähenenud ja jõudnud
detsembris-jaanuaris seisu, kus nõustajat ei külastanud ühtegi
klienti. Veebruaris käis kaks klienti, kes nõustaja abi ei vajanud ja arvutiga ise makseid teostasid.
17. märtsil kell 9.30-11.30 on eakate päevakeskuses (Mäe
11) viimast korda võimalik tellida pangakaarte, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
Kokkuleppel Kunda linnajuhtidega jääb aprillist klientidele edasi päevakeskuses arvutikasutamise võimalus, nõustajat
enam kohal ei viibi. Eakate päevakeskusega jätkame koostööd ja korraldame infopäevi vastavalt huvile ja vajadusele.
Sularahatehinguid saab teha sularaha sisse- ja väljamakseautomaadis Konsumi kaupluses (Mäe 33), lisaks asub sularaha väljamakseautomaat Grossi Toidukaubad kaupluses
(Kasemäe 19).
Lähim Swedbanki kontor asub Rakveres Laada 27, avatud
esmaspäevast reedeni kell 9-17.
Lisainfot panga teenuste kohta saate ööpäevaringselt nõustamiskeskuse telefonilt 6 310 310.
TEIE SWEDBANK

Nr 11/367
Detsember
2016
Tasuta
KUNDA
LINNA
KUULEHT
KUNDA
LINNALEHT

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

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-

KÜLJENDAJA:
Marimai Kesküla

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.

Ametisse asus
arendusnõunik

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.

Toimetusel on õigus kaastöid
nende selguse huvides toimetada
ja lühendada.
EKRE teade

Foto maavalitsuse arhiivist

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,

Tiraaž 1500

JÕULULAUPÄEVA
JUMALATEENISTUS
24. detsembril
algusega kell 12.

TEATED

Meie Kodu

Marko Torm

TRÜKK:
Printall AS

Jõulujumalateenistused
Kunda kirikus

Kaastöid ja kuulutusi ootame
linnavalitsusse iga kuu
6. kuupäevaks.

Ambitsioonikas tööstusja sadamalinn Kunda

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!

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

Linnaleht ilmub iga kuu
kolmandal nädala.
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.

Linnalehte saab lugeda:
www.kunda.ee/ajaleht
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!
Kunda Linnavalitsus.
Kunda Linnavolikogu

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

Tõuseb soojuse piirhind

M

aagaasi hinna tõusust tingituna on konkurentsiamet kooskõlastanud Adven Eesti AS taotluse uue soojuse piirhinna kehtestamiseks.
Alates 1. aprillist on Kunda võrgupiirkonnas soojuse piirhind
64,63 eurot/MWh (hind käibemaksuga 77,56 eurot/MWh).
Piirhind on hind, millest kõrgemat hinda ei või ettevõte soojuse
müügil rakendada. Kaugkütteseaduse alusel võib soojusettevõtja,
kes on kohustatud kooskõlastama soojuse piirhinna, müüa soojust
hinnaga, mis ei ületa kooskõlastatud piirhinda.
Juhul, kui mingil kuul on soojuse tootmiseks kasutatava kütuse
maksumus odavam kui kooskõlastatud soojuse hinnas arvestatud
kütuse maksumus, siis müüb Adven Eesti AS soojust sellel kuul
piirhinnast madalama hinnaga. Näiteks kehtib Kunda võrgupiirkonnas hetkel soojuse piirhind 63,58 (jõustus 1. veebruaril 2016),
kuid soojuse müügihind veebruaris 2017 oli 63,10 eurot/MWh
(ilma käibemaksuta).
Info hindade ja nende muudatuste osas on kättesaadav ettevõtte
veebilehel: www.adven.ee.
ALLIKAS: ADVEN EESTI AS

KÜSK toetab vabaühenduste
majanduslikku elujõulisust

K

odanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) toetab projekte, mis
keskenduvad vabaühenduse majandusliku elujõulisuse suurendamisele, saavutamaks olulise arenguhüppe ühingu eesmärkide
elluviimisel. Projekti tulemusena peab olema näha, kuidas läbi finantsvõimekuse kasvu suudab ühing paremini oma eesmärke saavutada, mille hindamiseks/mõõtmiseks on projektis seatud konkreetsed indikaatorid.
Toetusi antakse kokku kuni 280 000 eurot, sh piirkondlikele
ühingutele 145 000 ja üleriigilistele / rahvusvaheliselt tegutsejatele
135 000 eurot.
Toetust saavad küsida piirkondlikult tegutsevad ühingud kuni 12
000 eurot projekti kohta ning üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsevad ühingud kuni 15 000 eurot projekti kohta.
Erinevalt aasta esimesest arenguhüppe voorust toetatakse sel
korral ka soetusi, investeeringuid ning ehitus- ja remonditöid, kui
need aitavad otseselt kaasa projekti eesmärgi saavutamisele.
Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. juuniks kell 15.00 kas digitaalselt
allkirjastatuna e-posti aadressile: kysk@kysk.ee või paberkandjal
allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil: Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.
Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. septembrist 2017 – 31.
oktoobrini 2018. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldatakse, et projekt kestab vähemalt 8 kuud.
Info taotlemise kohta www.kysk.ee/taotlusvoorud/me17.

Partnerid jagavad toetust
kultuuri arendamiseks

A

vanemas on tegevusgrupi mtü Partnerid meede 1.2 kohaliku kultuuri arendamiseks. Projektitaotlus tuleb täita e-PRIAs
24.-28. aprillini.
Meetme infopäevade ja taotlemise tingimuste kohta saab lisainfot mtü Partnerid veebilehelt www.mtupartnerid.eu/taotlemise-tingimused/

KOOLIVAHEAEG
KUNDA
NOORTEMAJAS

Esmaspäeval, 27. märtsil
• kell 16 KÄSITÖÖ
ÕPITUBA
• kell 18 WildEst lauamängu turniir
Teisipäeval, 28. märtsil
• kell 16 MAALIMISE
ÕPITUBA
• kell 18 WildEst lauamängu turniir
Kolmapäeval, 29. märtsil
• kell 16 KÄSITÖÖ
ÕPITUBA
• kell 18 WildEst lauamängu turniir
Neljapäeval, 30. märtsil
• kell 14 KESKKONNAMÄNG Sagadi
looduskoolis
NB! Eelregistreerimine
noortemajas!
Reedel, 31. märtsil
• kell 17 PIDU eelkooliealistele ja algklasside
lastele
• kell 19 WildEst lauamängu turniiri FINAAL
Lisainfo e-posti aadressil:
liina.ots@kunda.ee või
tel 32 21 666.

KUULUTUSED
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

Linn toetab kultuuri- ja sporditegevust

K

unda linna 2017. a eelarvest kultuuri- ja sporditegevuse toetuse saamiseks taotluste esitamise tähtaeg on 17. märts.
Tegevustoetust võivad taotleda mittetulundusühingud, sihtasutused ja seltsingud (edaspidi ühingud) ning füüsilisest isikust ettevõtjad (edaspidi isik), kelle tegevuskohaks on Kunda linn.
Taotlejatel tuleb linnavalitsusele esitada korrektselt täidetud ja
allkirjastatud taotlus koos eelarvega ning lisada tegevuses (huviringis) osalejate nimekiri. Kundas tegutseva kultuurikollektiivi juhendaja võib taotleda stipendiumit, mis on ette nähtud juhendajate
loometöö väärtustamiseks.
Lisainfo taotlemise tingimuste kohta on avaldatud Kunda linna
veebilehel www.kunda.ee.

Avalikel konkurssidel
Kunda linnavalitsuse
EHITUSNÕUNIKU ja
NÕUNIK-TEABEKORRALDAJA
ametikohtadele kandideerimise tähtaeg on 17. märts.
Lisainfo Kunda linna
veebilehel www.kunda.ee.

