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Ümarlaud soovitab
tõhusat kolmnurka

Sügisemõtted …
Sirje Liiskmaa, heakorranõunik

Tiiu Millistfer,
Kunda Ühisgümnaasiumi direktor

30. septembril 2014 olid Kunda
Ühisgümnaasiumisse kutsutud
kohalike ettevõtete esindajad, et
koos arutada võimalusi, kuidas
õpilastele tutvustada tegelikku
tööelu ning leida võimalusi
praktikaks.
Ümarlauavestlusel osalesid Karmo Kapsatas Aeroc Jämera AS-st,
Helen Neeve - AS Estonian Cellist,
Tiiu Millistfer - Kunda ÜG direktor, Vello Vasser - Kunda ÜG reaalloodussuuna juht, Kaire Reimus
- Kunda ÜG ettevõtlussuuna juht
ja õppealajuhataja Siiri HiiesaluKunda ÜG õppealajuhataja.
Kunda Ühisgümnaasiumis on
alates 2014/2015 õppeaastast 7.-12.
klassis võimalik õppida kahel õppesuunal. Reaal-looduse õppesuuna
kursusteks on programmeerimise
alused, mehhatroonika, robootika,
3D modelleerimine, joonestamine
ja geoinformaatika. Ettevõtluse
õppesuuna kursusteks on ettevõtlusõpetus ja õpilasfirma loomine,
klienditeenindus, raamatupidamise
algkursus ja soome keel. Mõlema
õppesuuna õpilastel seisab ees ka
praktika, et õpitut kinnistada.
Gümnaasiumis on lisaks kohustusliku õppekava kursustele võimalik
valida erinevaid valikkursusi nagu
logistika, majandusõpetus, uurimistööde alused, arvuti kasutamine
uurimistöös, kõne ja väitlus ning tekstiõpetus. Õpilastel on valikkursuste
raames võimalik saada B kategooria
mootorsõiduki juhtimise ettevalmistus, osaleda riigikaitse õppustel ning
kooliteatri ja kooli TV ettevõtmistes.
Ümarlaual leidis toetust mõte
tekitada kolmnurk: kool- ettevõttedtehnikaülikool, mille eesmärk on
tagada kõigile osapooltele huvitatus
koostööst. Koolis töötab robootikaring, huvi on suur. Kuna ka erinevad
kursused koolis sisaldavad robootika
ja programmeerimise alaseid teadmisi, oleks koolil vaja võimalust
tutvustada õpilastele tehnika reaalset
rakendust erinevates ettevõtetes.
Estonian Celli ja Aeroc Jämera
AS-i poolt oli valmisolek õpilasi
vastu võtta, soovitavalt 3-5 õpilast
korraga, et saaks protsessi jälgida ja
soovi korral küsimusi esitada.
Kõik ümarlauas osalenud inimesed olid arvamusel, et suhtlemine
peab jätkuma, tuleb leida selleks
erinevaid võimalusi. Edaspidine
koostöö saab olema kahepoolne.

Tubli tulemus!
Koolispordi Liidu teade

Kunda Ühisgümnaasiumi 6.-9.
klassi korvpalli võistkond (poisid)
saavutas Vinnis toimunud Eesti
Koolispordi Liidu finaalturniiril tugevas konkurentsis tubli teise koha.
Võistkonnas mängisid: Märt Ait,
Denis Takovenko, Ivar Palk, Arseni
Mihnovitš, Urmet Puusta, Hendry
Engelbrecht, Tauri Tomson. Poisse
treenib Jaak Jalakas.

Kunda sadama töötajad: meie klient on püsiv, sest me hoolitseme selle eest.

Foto Reti Kokk

Sadamas on puhumas
juubelituuled
Nadežda Widder

Kunda kaubasadama 20-aastane käive on sama suur kui
Tallinna sadama aastakäive,
aga tal on oma kindel nišš
ekspordi alal Eestis ja ta seisab
kahe jalaga maas, kinnitasid
Kunda sadama juhataja Aleksander Nikolajev ja kapten
Eiki Orgmets.
M.K.: Kui tähtis on Kunda
sadam Kunda linna ja Eesti
Vabariigi mastaabis?
A. N.: Kui rääkida Kunda
sadamast ja selle uue ajaloo
20-ndast aastapäevast, siis täna
me räägime Kunda sadamast
kui kaubasadamast, mis on väga
oluline EV majanduse taristu
objekt. Siin asub rahvusvaheline
piiripunkt. Siin saavad kokku
kaks transpordiliiki – autotransport ja meretransport ja siin
toimub kauba ümberlaadimine
ühelt transpordiliigilt teisele või
vastupidi.
Meie tööstus ja meie majandus suurel määral elabki tänu
ekspordile. Eksport on väga
oluline võimalus igale riigile
müüa oma kaupu ja teenida raha
välisturgudel. Kõiki kaupu nagu
puit, turvas, saematerjalid ning
tsement on kohalikul turul võimatu kogumahus realiseerida. Ja
sadam on üks oluline osa kogu
logistikaketist - ostjast tootjani
ja vastupidi.
M.K.: Mida olete saavutanud 20 aastaga?
A.N.: 20 aasta jooksul oleme
jõudnud huvitavate numbriteni.
Augustikuu lõpuga meid külastas 10 000 laeva, mis vedasid 28
miljonit tonni kaupa. Meie mastaapides see tundub uhke ja suur
number, aga kui vaadata, näiteks,
Tallinna sadama aastakäivet - ta

teeb ühe aastaga sama palju, sest
tema laevad on suuremad ja mahud on teised. Nii et me oleme
keskmise suurusega sadam ja meil
on turul oma nišš. Meie kõige
suurem laev on praegu - piiratud
numbriga 10 tonni. Laadime
ümber 1,5-1,8 miljonit tonni
aastas ja meid külastab 400-500
laeva aastas.
M.K.: Mis kasu on sellest
kohalikel inimestel, et neil on
siin oma sadam?
A.N.: Tegelikult tänu sadamale Kunda linn on sündinudki
- tekkis aktiivsus, tegevus, tekkisid
töökohad, hakkas elu käima. Ja
kui Kunda rahvas seda ei mäleta,
me alati tuletame meelde, et Kunda sadam oli siin palju varem kui
tsemenditööstus. Sadam asutati
aastal 1805, tsemenditööstus –
aastal 1870. Ja tsemenditööstus
oli lihtsalt üks klient, kes läbi
sadama oma kaupa vedas. Sadam
ja linn - see on á priori.
M.K.: Nüüd on midagi valmis ehitatud. Kas siin on ka
samuti nagu Tallinna sadamaga - ikka veel valmis ei ole ja
ikka veel tuleb midagi juurde?
A.N.: See on lõpmatu protsess. Nagu elu on õpetanud - kui
sa ei arene, siis sa sured üsna
kiiresti välja. Viimastel aastatel
me ole arenenud vaikses tempos ja see on tänaseks võib olla
meie tugevus. Meil ei ole võetud
laene ja suuremaid riske, oleme
suhteliselt hästi kahe jalaga maas
seisev. Ja alati, kui me jõuame
järgmiste investeeringute vajadusteni, me jõuame efektiivsuse
küsimuseni.
Ja kahjuks peab tunnistama, et
me oleme kapteniga eriarvamusel
ühel teemal: kas Kunda sadamas
võiksid kunagi käia ka suuremad
laevad? See tähendab seda, et

kogu akvatooriumi, kogu Kunda
lahte peaks ümber ehitama, kanal
tuleks laiemaks ja sügavamaks
teha. Meie entusiasm lõpeb selles
punktis, kus me näeme, kui palju
see kõik maksma läheb.
M.K.: Kuidas otsite, meelitate kliente? Logistikud istuvad arvutites?
A.N.: Sellist vajadust ei olnud,
et tõestada maailmale, et tulge
meile. Kunda sadama tekkimise
ja taasavamise ajaloos oli defitsiit siin, selles sektoris. See nišš
oli õigel ajal tabatud ja siia tulid
kliendid ja kaubad iseenesest. Ja
täna on meil ka piisavalt tööd
olemasolevate klientidega ja meie
klient on püsiv, sest me hoolitseme selle eest.
E. O.: Me püüame olla kliendile mugav ja arusaadav sadam.
M. K.: Leidub ikka oma
probleeme ka?
E. O.: Kui üks kord see teema
võtab oma mõõtu... täna kohalikud rohelised üritavad igati
takistada sadama arengut. Osa
siinsest alast, umbes 100 hektarit
maad, seisab veel reservis, nüüd
linnamaana, mina väidan, et
see on viimane Eesti Vabariigis
sellises suuruses potentsiaalne
vaba maa tööstuse arendamiseks
- mere ääres, kus on küll võimalik
midagi korraldada. Küsimus on
selles, kas sadamat ja tööstust
on Kundale üldse vaja? See on
absurd, kui me teeme igal pool
Natura2000 alasid ja naudime
loodust, kus siis inimesed tööd
teevad? Kas Kunda jääb tööstuslinnaks või me muutume
linnuvaatlejateks?
M. K.: Mõlemal poolel on
muidugi oma argumendid. See
teema jääb siis järgmisteks kordadeks.

Sügis … Ilusa punase rüüga on
kaetud Pargi tänava vahtrad,
kuldkollast on ümberringi nii palju, et võtab silme ees virvendama.
Keset seda värvide pillerkaart on
tunda haneparvede tiivavihinat.
Rõõm ja kurbus, uued algused
ja hüvastijätt möödunuga. Eks
sügisel on sünnipäev.
Möödunud suvele tagasi mõeldes ega palju uut ei juhtunud. Aeg
selline, eelarve tagasihoidlik. Tavalised tööd linnahoolduses ikka käisid:
niideti muru ja lõigati oksi, lapiti
tänavaauke ja hooldati alleepuid.
Suured tänud kõigile virkadele töötegijatele. Linnapilti lisandusid paar
uut pargipinki ja mõned prügikastid.
Päris uued sel suvel on ka lilleamplid
linna sissesõidul. Eraldi tahaks tänada OÜ Viru Haljastus töötajaid, kes
hoolitsevad lilleilu eest Kunda linnas. Nii lopsakalt õitsevad lillekastid
ja imeliselt ilusad peenrad sünnivad
ainult siis, kui tööd tehakse hingega.
Valminud on Kunda linna kalmistute kasutamise eeskirja eelnõu.
Muinsuskaitseameti toetusel on
alustatud vana kalmistu pea- ja
külgväravate restaureerimist. Sel
aastal väravapostid krohviti, järgmisel kevadel kaetakse valge värviga.
Krohvitööde käigus eemaldati ka
ühele postidest kinnitatud tahvel
sõnaga ANNO. Võib oletada, et
teisele väravapostile oli kunagi
kinnitatud plaat aastanumbriga.
Kahjuks polnud postidel mingit
jälge selle kohta. Kahel peavärava
postil on tipus betoonist jalg, mis on
kunagi pooleks murtud. Meil pole
infot, millised kujundid olid omal
ajal väravapostidel. Ristid, munad,
võib-olla midagi muud?
Hea kundalane, kui sinul või sinu
tuttavatel peaks sahtlipõhjas või
albuminurgas olema vanu fotosid,
kus on peal kalmistu väravad, anna
endast märku. Ehk on fotodelt
näha, millised kujundid ehtisid
väravaposte, ehk on seal ka loetav
aastaarv. Just sina saaksid kaasa aidata vana kalmistu väravatele endise
kuju andmisel.
Lehekoristus ka juba käimas. Teeme ühiselt linna enne talve puhtaks.
Nagu ikka, saab koristatud lehed tasuta viia Jäätmejaama. Jäätmejaam on
avatud kolmapäeval 11-19, neljapäeval ja reedel 10 -18, laupäeval 9-17.
Ilusat sügise jätku kõigile!

Olete väga oodatud!
Maiu Küngas, Kunda linna klubi juhataja

Soovime ilusat, sooja ja värvilist
sügist Kunda elanikele ja anname
teada, et meie linna huviringid on
alustanud hoogsalt uut hooaega.
Palju huvitavaid tegevusi lastele,
noortele, täiskasvanutele ja eakamale rahvale. Huviringide kohta
leiab põhjaliku info kuulutustelt
teatetulpadel, klubi kodulehelt
internetis www.kundalinnaklubi.ee
ja telefonil 3221556. Pikad pimedad
õhtud on ees ootamas. Tule koos
meiega tantsima, laulma, näitlema
või käsitööd tegema!
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Estonian Cell: kindel arengusamm
Siiri Lahe, Estonian Cell juhatuse liige

Kunda Linnavolikogu ja Linnavalitsus tänasid 6. oktoobril linna klubis
haridus- ja kultuuritöötajaid. Volikogu esimees Kaido Veski ja linnapea Jüri Landberg korraldasid tänuõhtu, kus esinesid stuudio Modus
tantsijad. Osalejad viisid vastuvõtult kaasa ka tänuroosi.
30. septembril oli analoogiline tänuüritus rakvere rahvamajas, kuhu
olid Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt 2014. Aasta Laulu- ja
Tantsupeol osalenud maakonna kollektiivide juhid ja maakonna staabi
liikmed. Kunda linn oli Laulu- ja Tantsupeol esindatud nelja kooriga
Foto Reti Kokk
jaa kahe tantsurühmaga, kokku 126 osalejat.

VOLIKOGU

Ülevaade linnavolikogu tööst
Kaido Veski,
Kunda Linnavolikogu esimees

Kunda linnavolikogu suvepuhkuste järgne peamine aur
on läinud linna arengukava
muutmisele. Algatatud sai see
juba mais ning arutelude käik
on jälgitav linna veebilehel
komisjonide ja volikogu istungite protokollidest. Tänaseks
on muudatused ka kinnitatud.
Vaadates käesoleva aasta eelarvet, siis peamine mure on selles, et
eelarve on planeeritud arvestades
tulumaksu kasvuga 5,3%, tegelik
laekumine on seni olnud vaid 3%
juures. Põhjuste analüüsimisega on
finantsosakond ka tegelenud, kuid
mingit lõplikku selgitust sellele
hetkel veel pole. Õnneks on olnud
linnal võimalik korrigeerida neid
numbreid, mis on planeeritud majanduskuludele ja seda peamiselt
tänu möödunud pehmele talvele.
Uue eelarve koostamine on alanud, allasutused on oma taotlused
esitanud, kuid suuremat laekumist
pole mõistlik planeerida. Arvestame 2015. aasta eelarvet koostades
esialgu 2014. aastaks planeeritud
mahuga. Detsembrikuiseks volikogu istungiks on komisjonid
oma prioriteedid seoses taotlustega
selgeks vaielnud ning saab eelarve
teisele lugemisele saata.
Pingeline eelarve ning investeerimisvahendite pidev defitsiit on
põhjuseks, miks anti nõusolek osaleda projektis, mille eesmärgiks on
spordikeskuse viimine maaküttele.
Tasuvusanalüüside ja dokumentide
tegemine juba käib. Lõplik otsus
kogu projekti tuleviku ja finantseerimise osas jääb ilmselt kevadesse.
Meie linnavara haldamine on
suuresti linna majanduskeskuse
ülesanne. Selle alla kuulub töö
alates muru niitmisest, hoonete
koristamisest ning lõpetades lihtsamate ehitus-ja remonditöödega.
Paraku on linnaasutuste töö sõltuvalt nende sisust üsna erinev ning
see on põhjustanud viimasel ajal
ka tuliseid vaidluseid ettepanekute
üle muuta ametikohtade struktuure. Olulisim on siinkohal meeles
pidada, et miski ei pea olema korralduslikult lõplikult kivisse raiutud
– konstruktiivne ettepanek tulebki
komisjonides selgeks vaielda.

Palju poleemikat on põhjustanud uus korrakaitseseadus, mille
toel alkoholi tarbimine avalikus
ruumis üsna häirivaks muutus. Ka
Kundas. Küsimuse lahendamine oli
kohaliku omavalitsuse jaoks keeruline eelkõige juriidiliste nüansside
tõttu. Ühelt poolt justkui annab
seadus võimaluse määrata kohti,
kus tarbimine on keelatud, teisalt
on selle tegemine keeruline, kuna
puuduvad reaalsed hoovad, millega
seda hiljem kontrollida. Kunda
linnavolikogu sõnastas oma määruse nii, et loeb kõikides avalikes
kohtades alkoholi tarbimise häirivaks. Korrakaitseseaduse järgi on
alkoholi tarbimine aga keelatud, kui
see kaaskodanikke häirib.
Septembri volikogus tehti ViruNigula vallavolikogule ettepanek
moodustada kahe omavalitsuse
ühine arengukomisjon. Oleme juba
korduvalt käidud naabritega kohtingul seoses ühinemisplaaniga, kuid
täna on olulisem igapäevane reaalne
koostöö. See vajadus on suures osas
tingitud peatselt avanevate Euroopa
Liidu toetusvõimalustele.
Majanduskomisjonis oli arutluse all väidetav tsemenditehase
sagenenud tolmutamine. Tehase
haldusdirektori Arvo Vainlo sõnul
ei ole tegemist millegi erakordsega,
kuivõrd kaebuste hulk sageneb
alati sügisel ja kevadel. Linnas on
olemas oma seirejaam ning see jälgib olukorda 24/7. Jaama andmed
ütlevad - põhjust nurisemiseks
ei ole. Erakordne on ehk see, et
septembrist alates töötab seoses
suurenenud nõudlusega ka kolmas
pöördahi. Kellel on pretensioone
palume pöörduda eelkõige tehase
üldnumbrile. Arvo Vainlo soovitab
aktiivsemalt osaleda keskkonnapäevadel, kus teema kohta saab
detailsema ülevaate.
Esimestel lugemistel on ka
kaks meie igapäevast elukorraldust
puudutavat dokumenti - Avaliku
ürituse korraldamise ja pidamise
kord ning Kunda linna kalmistu
kasutamise eeskiri. Jälgige linna
veebilehel komisjonide protokolle
ning kasutage võimalust teha ettepanekuid. Volikogu töö ja ka muude teemadega seotud probleemide
korral võib alati pöörduda minu
poole aadressil kaido@kunda.ee
Toimekat sügist!

Estonian Cell avas uue reovee
eeltöötluse ja biogaasi tootmiskompleksi, mille maksumuseks
kujunes ligikaudu 11 miljonit
eurot. Projekti tulemusena tõuseb ettevõte Eesti suurimaks
biogaasi tootjaks ja tarbijaks.
Ettevõte asendab aastas üle 5
miljoni kuupmeetri sisseostetavast
maagaasist biogaasiga. Toodetava
biogaasi energeetiline väärtus on
enam kui 50 GWh aastas.
Investeering finantseeriti täies
mahus Austria päritolu tehase
omaniku Heinzel Holdingu poolt.
Heinzel Holding investeeris aastatel
2012-2014 ettevõttesse kokku 17
miljonit eurot, et tõsta kahjumis
oleva ettevõtte efektiivsust ja tagada
tehase jätkusuutlikkus. Investeering
vähendab uude biogaasijaama tehase
poolt sisseostetava maagaasi kulusid
enam kui kolmandiku võrra ja on
oluliseks teetähiseks 22 miljoni eurose kumulatiivse kahjumiga ettevõtte
majandustulemuse parandamisel.
Samuti on investeeringul positiivne
keskkonnamõju vähendades veelgi
tehase ökoloogilist jalajälge.
Estonian Cell juhatuse liige Lauri
Raid on kindlal arvamusel, et puitmassitehase tehnoloogia oli juba varem
väga keskkonnasõbralik. Puidu töötlemine toimub mehaaniliselt ja tegemist
on väävli- ja kloorivaba tootmisega.

Tehase omaniku esindaja Alfred Heinzel ja keskkonnaminister Keit PentusFoto Estonian Cell arhiivist
Rosimannus tutvustamas uue kompleksiga.

Uus biogaasi tootmiskompleks
on tehnoloogia tipptase ja tegu on
innovatiivse lahendusega puitmassitehaste kõrval. Tegemist on Euroopa
suurima ühemahutilise reaktoriga.
Võttes arvesse ka mitme mahutiga
biogaasijaamu, on vastavatud kompleks tootmismahult Euroopa kolme
suurema seas. Reaktori maht on 4 300
m3 ja anaeroobne puhastusprotsess
koos biogaasi tootmisega kestab
keskmiselt 11 tundi.
Ettevõtte keskkonna ja kvaliteedijuht Kersti Luzkov selgitab, kuidas
toimub anaeroobne reoveepuhastus
ja biogaasi tootmine: „Reovesi pu-

hastatakse kõigepealt mehaaniliselt,
vajadusel neutraliseeritakse jääkperoksiid ja eemaldatakse keemiliselt
peenkiud. Seejärel lagundatakse
reaktoris orgaaniline aine mikroorganismide abil metaaniks ja süsihappegaasiks.“
European Business Awards 2014
konkursi korraldajad valisid Estonian Celli esindama Eestit üle-Euroopalisel konkursil keskkonna ja
vastustundliku ettevõtte kategoorias.
Lisaks on Estonian Cell eelnimetatud
investeeringute alusel valitud “Ettevõtluse Auhind 2014” konkursil
välisinvestori nominendiks.

PK Terminal avas laohoone
Jana Kuiv

Palgardi Kraana Gruppi kuuluv
kuivkaupade laoteenuse osutaja
PK Terminal OÜ avas septembri
alguses Kunda sadamas uue,
6000 m² suuruse laohoone.
Uus laohoone oluliselt suurendab
sadama kaubakäivet ning annab Eesti põllumeestele ja puidugraanulite
tootjatele võimaluse ekspordi kasvatamiseks. Investeering ehitusse,
olemasolevasse laohoonesse ning
vajalikesse seadmetesse ulatus 2,5
miljoni euroni.
Äsjaavatud tugevdatud konstruktsiooniga kaetud laoruum on jaotatud
neljaks lööviks ning võimaldab kahekordistada Kunda sadama kaudu puidugraanulite eksporti. Kui seni veeti
Kunda sadamas ühe lao kaudu aastas
kuni 130 000 tonni erinevaid kaupasid,
siis PK Terminali kahe lao läbilaskevõime on aastas 250 000 tonni.
„Tänaseks on läbi meie vana lao
eksporditud juba 80 000 tonni kau-

pa, millele lisandus
nüüd suurem pind.
Ja juba enne uue
laohoone avamist
oli see meil välja
müüdud, mis näitab,
et vajadus laopinna järele on täiesti
olemas,“ ütles PK
Terminali juhatuse
liige Rain Rannala
ajalehele Äripäev.
PK Terminali laod oluliselt suurendavad Kunda
Foto Samuel Golomb
Vestluses ajale- sadama kaubakäivet.
hega Meie Kodu
Kunda sadama direktor Aleksander malust osta Kunda sadamas 2006.
Nikolajev rõhutas sadama senist aastal ehitatud 5700 m² laohoone.
edukat tegevust, mis tõestab, et Palgardi Kraana Grupp on rahvusregionaalsadamatel on Eestis on vaheline ettevõtete grupp, mis on alturunišš, otstarve ja kliendid. Sooja guse saanud 45 aastat tagasi Rootsist.
tunde tekitavad ettevõtjaid, kes Grupi peamisteks tegevusaladeks
leiavad julgust ja soovi kogu muu on laevade laadimine ja lossimine,
majandusolukorra taustal meie laadimis- ja lossimistööd ladudes ja
piirkonda investeerida ja Lääne-Viru terminaalides ning lisaks tegeletakse
regiooni arendada, märkis Nikolajev. ka laadimismasinate ja seadmete
PK Terminal loodi 2013. aastal, müügi ja rendiga ning metallist
kui ettevõtte omanikele pakuti või- toodete ja seadmete valmistamisega.

Kunda ilutulestik 2014/2015
Janis Sirelmets, projektijuht ja Hansa
Ilutulestikud OÜ müügiesindaja

Kutsume Teid taas koostööle,
et 2014. aasta lõpp üheskoos
kauniks mälestuseks muuta
ning uue aasta algust pidulikult
tähistada. Kunda linnas taastati
möödunud aastal just annetajate
toel aastalõpu ilutulestiku tore
traditsioon.
Vaatemängu ideed toetasid 25
asutust ja eraisikut kokku 3095
euroga ning lisaks panustas omalt
poolt ka Kunda linnavalitsus 200
euroga - tulemiks oli Kunda linna
aegade suurim ilutuli, mis jõudis
üle-eestiliselt 8. kohale.
Ilutulestiku korraldaja, suurtoe-

taja ning eestvedaja on Kunda linna
hea ja kogenud koostööpartner
Kalle Tüür Hansa Ilutulestikud OÜst, kes suudab luua kõige paremal ja
professionaalsel tasemel valgusefekte. Hansa Ilutulestike poolt disainitud ilutulemängud on kaunistanud
ka Kunda linna mere- ja perepäevi
ning alati esteetilist naudingut ja
palju rõõmu pakkunud, tõestades
sellega iga kord, et ilutulešõu ei ole
kunagi pelgalt raha tuulde laskmine,
pigem panustamine elamise ja olemise kunstisse.
Teeme Kunda linna aastavahetuse ise säravaks ja rõõmsaks!
Ettevõtjatel ja eraisikutel, kes
soovivad ilutulestikku toetada,

palume oma osalus kanda Hansa Ilutulestikud OÜ kontole nr
EE202200221025991229 (Swedbank), märksõnaks palume lisada
“Kunda ilutuli 2015”.
Toetajate nimed avaldatakse
kohalikes ajalehtedes ning infoportaalides, lisaks pakume soovi korral
ettevõtjatele ka reklaamivõimalust
Kunda linna keskväljakul aasta lõpus nädala jooksul enne ilutulestiku
toimumist. Samuti on igal toetajal
võimalik saada Hansa Ilutulestikest
20% allahindlust.
Loodame teie toele ja heale
koostööle! Kunda ilutulestiku info:
tel 5655316, e-post: janis@hansatuled.ee
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Õpetajate päev: asendamist võeti
väga tõsiselt
Kaire Reimus, huvijuht

2. oktoobril tähistati Kunda Ühisgümnaasiumis õpetajate päeva.
Abituriendid ja 11.klassi õpilased
said olla ühe päeva õpetaja rollis
ning seda kohustust võeti väga
tõsiselt.
Noored tunnistasid, et see töö
oli väga raske, kuid samas huvitav ja
teistmoodi. Nii mõnigi ütles, et vaatab
nüüd oma õpetajat teise pilguga, sest
üks päev selles ametis oli raske ning
igapäevaselt klassi ees olla oleks nende arvates väga keeruline ja väsitav.
Samal nädalal valisid koolinoored
oma õpetajate seast kõige stiilsema,
humoorikama ning parima mees- ja
naisõpetaja. Stiilseimaks valiti Marina
Klimenko, humoorikaimaks peeti
Aivar Koksi. Parima meesõpetaja
tiitel läks Gunnar Roovile ning naistest valiti lemmikuks Tiiu Jalakas.
Päeva lõpetas aktus, mida korraldasid
samuti õpilased, et huvijuhi tööga
tuttavamaks saada. Kogunemisel
oli koos kogu kool ning ühiselt tänati kõiki meie kooli õpetajaid.

20 aastat tagasi kogunes klubi
„Sudarushki“esimest korda laua
taha, et juua teed, ajada südamlikke jutte ning laulda koos lemmiklaule.
Kogunevad praegugi, kuigi mõned „sudarushkinaised“ enam ei istu
kunagi selle laua taha. Aga nende kohad on hõivatud uute liikmete poolt
ning „Sudarushki“ klubi valmistub
juubeli tähistamiseks.
Vene keele ja kirjanduse õpetaja
Nina Spiridonova lõi ning juhtis 20
aastat „Sudarushki“ klubi. Hiljem
ta juhtis ka „Berega“ seltsi. Alles
sel aastal pidi ta tervise pärast loovutama juhi ratsmed. Kuid Nina
Spiridonova elab endiselt kaasa klubi, seltsi ning seltsi juures tegutseva
koori „Lada“ elule.
M. K.: Nina Vassiljevna, millal
on klubi juubel ja kuidas plaanite
seda tähistada?
N. V.: Meie esimene kokkutulek
oli 24. septembril 1994. Sel päeval
ma õnnitlesingi klubi liikmeid tellides raadiost laulu „Mullused silmad“. See on pühendatud muidugi
kallimale, kuid refrään: „Mullused
silmad – neid on võimatu unusta-

Ühisgümnaasiumi õpilasesindus jagamas viimaseid juhiseid enne Õpetajate
päeva aktust.
Foto Samuel Golomb

Lauluga esinesid 1.-2.klassi poisid,
kellele tulid appi kaks Dmitrit, üks
8a ja teine 10.klassist. Mõnusa muusikapala esitasid ka 11.klassi neiud.
Kogu see päev oli väga meeleolukas ja asjalik. Noored jäid ise

väga rahule ning õpetajad samuti.
Kui küsisime, kas selline päev on
õpilaste arvates vajalik, siis saime
vaid jaatavaid vastuseid. Ehk leidis
ka mõni noor klassi ees seistes, et
see ongi just tema jaoks õige koht.

da...“ 20 aastaga on 7 klubi liiget
jäädvalt lahkunud. Kõige aktiivsemad, minu parimad abilised. Nende
silmad on alati mu mälus, nii et seda
laulu ma ei tellinud niisama.
Aga juubelile pühendatud õhtu
tuleb novembris ning selle eestvedajaks on „Berega“ seltsi uus juhataja
Raja Aleksandrova. Koor juba valmistubki juubeliks ja samal ajal ka
aastavahetuse ürituseks.
M. K.: Kui tihti koor esineb?
N. V.: Linna jaoks me korraldame 4 üritust aastas – 2 sügisel
ja 2 kevadel, suvel puhkame, kuna
paljud on hõivatud suvilates, ning
septembris jätkame jälle tegevust.
Õhtuid korraldame tavaliselt linnaklubis, luuleõhtuid aga oma maja
teisel korrusel.
M. K.: Teil on siin väga mugav
ja ilus. Kas asute ammu selles
majas?
N. V.: Ligi 7 aastat. Peame tänama meie volikogu remondi eest, suured summad on sinna panustatud.
M.K.: Kas naabriseltsiga „Videvik“ olete sõbrad?
N. V.: Oleme küll. Korraldame
ühisõhtuid, mis lõppevad eesti rahvatantsudega. Seltsi juht Helgi on
eriti lahke inimene. Ja üldse - eest-

Juba üle 30 aastat elab Kunda
linnas üks udmurtide perekond
Šumilov. Valentina ja Valeri on
pärit kaugelt Udmurtiast – nüüd
kogu maailmas tuntud udmurdi
memmede „Buranovskije Babuški“ ansambli kodumaalt.
Valentina meenutas, et umbes 5
aastat tagasi käisid Buranovi küla
memmed just Hõimupäevadel Rakveres esinemas. Kundlanna käis
tookord oma kaasmaalaste esinemist
vaatamas. „Siis nad polnud veel nii
tuntud, see oli ju enne nende esinemist Eurovisioonis,“ rääkis Valentina.
Ta jutustas, et kui nad abikaasaga
olid alles Eestisse tulnud ja ta tööle

läks, siis pidasid eestlastest kolleegid
teda kohe omaks. “Sa oled ju nagu
meiegi, ütlesid nad,” meenutas Valentina. Nüüd peavad Šumilovid Eestit
juba oma teiseks kodumaaks, sest
viibinud nädala isamaal, hakkavad
tundma igatsust oma Kunda kodu
järele. Tänapäeval on neil juba kaks
täiskasvanud last, kolm lapselast ja üks
lapselaps peab enne jõule sündima.
Valentina ja Valeri suhtlevad
omavahel udmurdi keeles, vahel
kasutavad ka vene keelt. Lapsed
oskavad ka emakeelt, aga lapselapsed eelistavad eesti keelt. “Meie
minia on eestlanna, ta on käinud
Udmurdimaal ja oskab juba natuke
udmurdi keelt. Isegi salajuttu ei saa
tema kõrval enam rääkida,” nalja-

Kunda tuletõrje algusajaks loetakse 20. oktoobrit 1914 (vana
kalendri järgi), kui loodi Kunda
Vabriku Vabatahtlik Tuletõrje
Ühing.
Tegevust alustati Vabriku Tuletõrje komando nime all, mille
peameheks oli Ervin Martinson ja
kuhu kuulus 60 meest. 1916. aastal võeti ülalnimetatud komando
Vene Riigi Keiserliku Tuletõrje
Ühingu liikmeks. 1926.aastal anti
välja Kunda VVTS- põhikiri.
1931.aastal asutati matusekassa
ja 1932. aastal moodustati noortesalk, kuhu kuulus 20 12-14aastast poissi. 1933. aastal liitusid
tuletõrjujatega ka naised, kellest
loodi naistesalk ja kelle eestvõttel
hakati tegema pidusid ja korraldati
loteriisid.
1934. aastal kingiti Kunda
Vabriku ja Alevi Tuletõrje Ühingule lipp, mis õnnistati sisse 14.

Nina Spiridonova

Foto Samuel Golomb

lastega me elame väga sõbralikult
koos. Kohtusin kord „Konsumis“
meie endise linnapea Allar Aroniga,
ta teretas mind esimesena!
M. K.: Kes toetab klubi, seltsi
ja koori?
N. V.: Kunda linnavalitsus panustab oluliselt mittetulundusühingute tegevusse. Linnajuhid on meid
alati toetanud. Ettevõtja Ando Källo
pakkus seltsi 10.aasta juubeliks meile
terveks ööpäevaks bussi, et saaksime
käia, kus ise tahame - külastasime
vanausulisi. Kõik need aastad on
toetanud meid ka meie endine maavanem Einar Vallbaum.

tas Valentina. Kui aga Udmurtias
tahetakse midagi oma teada jätta,
siis kasutavad Šumilovid eesti keelt.
Udmurdid on Valeri arvates väga
lahke, abivalmis ja kaastundlik rahvas. Kui vanasti oli vaja maja ehitada,
siis tulid kõik külaelanikud appi.
“Nüüdki, kui läheme oma sugulastele külla, on kombeks üle vaadata
kõik naabrid. Igas majas kaetakse pidulaud ja kui kellegi juurde jäetakse
minemata, siis inimesed solvuvad,”
rääkis Valentina.
Et tunda ennast oma rahva esindajana, siis pole oluline, kas elad
kodumaal või võõrsil. “Tähtis on
jääda heaks inimeseks, siis suhtuvad
teisedki sinusse vastavalt ja tunnevad
sinu vastu huvi,” arvas Valentina.

augustil Kunda Kitsekoplis.
30-ndad aastad olid kõige aktiivsemad - siis kuulus tuletõrjesse 700
inimest. 1955. – 1957. aastatel oli
seisak. 1975. aastal Kunda TTÜ likvideeriti ning alles jäid ainult tehase,
linna ja autobaasi salk.
Praegu tegutseb Kundas Ida päästekeskuse Kunda päästekomando.
Kunda tsemendimuuseum kogub
mälestusi Kunda tuletõrjest. Kutsume endisi ja praegusi tuletõrjujaid
kirjutama oma mälestusi Kunda
tuletõrjest. Kirjutada võite tuletõrjetööst, sündmustest, võistlustest, pidudest, millal ja mis teid tuletõrjega
sidus, lugusid, mida teile vanemad
tuletõrjujad või sugulased rääkisid.
Oodatud on ka kõik fotod.
31. oktoobril kell 17.30 avame
Kunda tsemendimuuseumis (Jaama
11) näituse Kunda tuletõrje ajaloost.
Näitusel on võimalik näha tuletõrjujate
vorme, kiivreid, lippe, märke, diplomeid, fotosid ja palju muud huvitavat.
Muuseumi info: tel 32 22 170

Aurusaun meelitab
külalisi võõrsilt
Nadežda Widder

Hõimupäevad: Kundas elavad
Buranovi memmede kaasmaalased
Nadežda Widder

Kunda tuletõrje saab
100 aastaseks
Kristi Onkel,
Kunda tsemendimuuseumi juhataja

Klubi „Sudarushki“ valmistub juubeliks
Nadezda Widder

Lk 3

KUNDA LINNA KUULEHT

Kunda spordikeskus hooajal
tühjana ei seisa. Rahvast liigub
siin kogu aeg. Paljud tulevad ka
kaugemalt, sest rahvasuus on
levinud sõna, et siin olla Eesti
parim aurusaun.
Spordikeskuse juhataja Erge
Looritsa sõnul, seevastu oma linna
elanikud ei teagi kõik, et otse oma
nina all on saun ja spordivõimalused. „Mõned tulevad esimest korda ja ütlevad, et nad ei teadnudki,
et meil linnas on spordikeskus
olemas“, räägib Loorits, kutsudes
lahkelt spordikeskust uudistama.
Suur saal, kus mängitakse korvpalli, võrkpalli, saalihokit, sulgpalli
ja tennist. „Hommikul kasutab
kool seda saali ja kella 17-st - asutused“, kommenteerib juhataja.
Siis jõuame saali, kus on suurepärased võimalused neile, kes
tunnevad huvi jõutõstmise vastu.
Siin valmistab treener Kaido Vahesalu ette oma noori sportlasi,
kelle kohta öeldakse „tõsised
tegelased“. Jõusaalis käib ligi 500
inimest kuus. Vastassaalis viiakse
läbi taekwondo, pilatese, aeroobika ja zumba trenne.
Suures basseinis on just lõppenud ujumistrenn. „Igal kolmapäeval kell 9.30 on nn tasakaalukas
vesivõimlemine koolitatud spetsialisti juhendamisel. Me teeme uksed
lahti kell 7.00 hommikul ja mõni

tuleb meile enne tööpäeva, mõni –
peale öist vahetust“, jätkab juhataja,
lisades, et tublid asutused võimaldavad
ise oma töötajatel siin käia.
Kolme aastaga on külastatavus
kolmekordselt kasvanud. Kõrghooajal käib keskuses kuus 6000 ja isegi
rohkem inimest. Aga samas, mida
rohkem käib rahvast, seda rohkem
kõik kulub ja koormus ka kasvab,
nii et mureks on töötajate väike arv.
Spordikeskus on linnaeelarvel.
„Me teame, mis summa on meile
aasta peale antud ja peame sinna sisse
mahtuma. Selles mõttes on meil rahulik töötada, saab ette planeerida ning
küte eest ja palgad, näiteks, saab alati
makstud linna poolt», räägib juhataja.
Väikses basseinis on lõbu täies
hoos. Kaks korda nädalas toimuvad
siin laste ujumistrennid. Lisaks suurele ja väikesele basseinile, on veel
mullivann, aurusaun ja leilisaunad.
Siin on nagu väike SPA.
Edasi - hubane lastenurk, kus
saab laste sünnipäevi pidada ja niisama lastega aega veeta. Ja kõrval on
ka kohvik, kus saab pärast aktiivset
ajaveetmist kõhtu kinnitada.
Maja sünnipäev on 19. detsembril, ja spordikeskuse meeskond on
püüdnud tähistada seda just sel
päeval ning külalistele ka väikseid
boonuseid jagada. „Ja nüüd hakkamegi ette valmistama spordikeskuse
sünnipäevaks ja ühteviisi ka jõuludeks, sest see on suur töö ja vajab
aega“, teatab Loorits.

KUNDA NOORTEMAJA KOOLIVAHEAEG SÜGIS 2014
Esmaspäeval, 20. oktoobril kell 16 - KÄSITÖÖPÄEV
Siidimaali õpituba, juhendab Maia Simkin
Teisipäeval, 21. oktoobril kell 16 - KINOPÄEV
Kinobussi animatsiooni töötuba, juhendab Mikk Rand
Kolmapäeval, 22. oktoobril kell 16 - TEATRIPÄEV
Foorumteatri õpituba, juhendab Piret Soosaar
Neljapäeval, 23. oktoobril kell 16 - TEADUSPÄEV
Teadusteatri etendus Eesti Füüsika Seltsilt
Reedel, 24. oktoobril kell 17 - LASTEDISKO
Stiilipidu – sära ja sätenda! Diskor Kent
Info tel 32 21 666.
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KULTUURIKALENDER
17. oktoobril kell 14 algab ühisgümnaasiumis
üleriigiline kooliteatrite festival Väike lava
2014. Tulge vaatama!
18. oktoobril kell 11-16 ühisgümnaasiumis
teatrifestivali “Väike lava 2014” etendused
19. oktoobril kell 13 klubis Videviku hooaja
avapidu. Sügisandide, hoidiste ja käsitöö
näitus-oksjon, tantsuks mängib ansambel
Weshenberg, pääse 3.20.-24. oktoobrini toimuvad koolivaheaja
sündmused Kunda noortemajas ja
raamatukogus
21. oktoobril kell 20 noortemajas Priit Pärna
3. animafilmifestivali PPAFF 2014 raames
näitame “Ahjusoe Eesti animatsiooni”.
Sissepääs tasuta.
22. oktoobril kell 18 raamatukogus kohtumisõhtu kirjanikuga. Külas Kristo Kiviorg
23. oktoobril kell 19 klubis kinoõhtu filmiga
“Kirsitubakas”, pääsmed hinnaga 3.- ja õpilastele 2.- müügil tund enne algust kohapeal.
25. oktoobril klubis noorte, juunioride ja
veteranide EMV lamades surumises 2014
28. oktoobril kell 19 noortemajas Hillar
Vimbergi luulekogu esitlusõhtu
31. oktoobril kell 17.30 tsemendimuuseumis
Kunda Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu 100.
aastapäeva tähistamine
2. novembril kell 12 Kunda kirikus
Hingedepäev. Esineb Kunda näitetrupp ja
kooliteater kavaga “Vaikuse lävel”,
lavastaja Natalie Neigla.
2. novembril kell 18 klubis Virumaa kammerorkestri kontsert, dirigent Toivo Peäske
9. novembril kell 13 klubis Isadepäeva terve
pere üritus
13. novembril kell 19 klubis Pillimeeste pidu.
Ootame kõiki muusikuid ja muusikakollektiive esinema ning huvilisi peole!
16. novembril kell 13 klubis Videviku pidu
eakamatele inimestele. Pääse 3.30. novembril kell 18 Kunda keskväljakul
Advendiõhtu
Rohkem infot Kunda sündmuste kohta
www.kundalinnaklubi.ee või tel 3221556.

Tulge laulma!
Ootame kõiki huvilisi laulma Kunda segakoori!
Dirigent Tiiu Millistfer.
Kooriproov toimub teisipäeviti, kell 18.30
klubis.
Täpsem info tel 53 862 485.

Noorte, juunioride ja veteranide EMV
lamades surumises
Kunda linna klubis 25.10.2014,
algus kell 13.00.
Võistluste korraldajad:
Eesti Jõutõsteliit ja klubi RSK sPORTKUNDA.
Võistluste direktor:
Kaido Vahesalu tel. 50 318 40
Võistlust toetavad: Eesti Jõutõsteliit, EOK,
Kunda linn, Fitness.ee, Estonian Fitness,
Fitshop, Meon, Imprest, Country Metsahaagised,
Kunda Mobil, Põdra Pubi, Lõvisüdame.eu,
ELER Hydraulic ja Kunda linna klubi.

Linnaleht muutuste
tuules
Kaido Veski,
Kunda Linnavolikogu esimees

Hea kundalane!
Pea aasta tagasi Reformi-,
Kesk- ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna vahel sõlmitud koostöölepingus seisab
järgmine punkt: „Meie prioriteediks on arusaadava ja
kvaliteetse informatsiooni
jagamine kõikidele kogukonnaliikmetele. Seetõttu
hoolitseme, et linna ajaleht
jõuaks kõikide kodanikeni
ning muudame selle kakskeelseks.“
Lähtusime antud kokkuleppes põhimõttest, et informatsioon on miski, millega ei saa
koonerdada ega keelepoliitikat
ajada. Informatsioon peab
olema arusaadav ja käeulatuses.
Tänaseks oleme jõudnud
nii kaugele, et Sinu käes on
meie tuliste arutelude esimene vili – formaadilt, kvalitee-

dilt ja sisult üsna erinev
Meie Kodu. Kunda linna
kuuleht, mis on kakskeelne. Lehe on kokku
pannud ja toimetanud OÜ
Golomb Management, kel
sarnaste projektide vedamise kogemusi mitmest
Lääne- ja Ida-Virumaa
omavalitsusest.
Hea lugeja! Sinu tagasiside on meile edasise töö
planeerimiseks väga oluline. Anna julgelt teada oma
mõtetest ka siis, kui need ei
ole positiivsed – konstruktiivne kriitika viib igal juhul
edasi. Saada oma arvamus
meile meilitsi aadressil kaido@kunda.ee või toimeta
kirjalikult linnavalitsusse
märksõnaga „Tagasiside
ajalehele“. Kõigi vastanute vahel loosib linnalehe
kolleegium välja digitaalse
fotoaparaadi.

Pangabuss
Pangabuss

Kõik oma rahaasjad saate korda
Kõik oma
rahaasjad saate korda
ajada
Pangabussis!
ajada Pangabussis!
Pangabussi peatus:
Pangabussi peatus:
Kunda
IV kvartalis
Kundapoe parkla
IV kvartalis
Grossi
24.
oktoobril
kell
15.00–18.00
14.
28. novembril
Grossi
poe parkla
24. ja
oktoobril
kell 15.00–18.00 12.
14. detsembril
ja 28. novembril
12. detsembril
Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi,
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi,
arvuti abil makseid, avada hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta, teha
arvuti abil
makseid, avada
hoiuseid
ja sõlmida
muid lepinguid.
Tutvuge
Pangabussi
sõiduplaani
ning
finantsteenuste
tingimustega
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaTutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega
aegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.
aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta saate 24h telefonilt 6 310 310.

Karu Karoliine kutsub
teatrifestivalile
Maiu Küngas

17. ja 18. oktoobril toimub
Kundas VIII üleriigiline
1.-6. klasside näitetruppide alternatiivfestival Väike
Lava 2014. Festival kannab
nime “Väike lava”, mis
tuleneb otseselt lava mõõtmetest.
Hoolimata lava väiksest
suurusest tehakse kahel päeval väga head ja suurt teatrit.
See on kui üks tore lastetruppide teatripidu, kuhu heal
meelel tullakse ja ollakse.
Lisaks etenduste etendamisele toimuvad osalejatele
põnev orienteerumismäng
ja rongkäik Kundas, lõbus
diskoõhtu ning truppide
juhendajatele koostöö-ümarlaud žürii liikmetele.
Korraldajaks on Kunda
linna klubi koostöös ühisgümnaasiumiga.

Linnarahvast oodatakse
etendusi vaatama, mis publikule on prii sissepääsuga.
Festivalil antakse välja
palju erinevaid eripreemiaid
ja kolme truppi auhinnatakse
väikese Karu-Karoliinega
ning kolme truppi festivali
peaauhinna suure KaruKaroliinega.
Karu Karoliine on festivali maskotiks ja Karoliine
nime kannab ka Kunda laste
näitetrupp, kelle juhendajaks
on festivali üks eestvedajatest Maarika Koks.

VIII KOOLITEATRITE FESTIVALI „VÄIKE LAVA 2014“ AJAKAVA
KUNDA ÜHISGÜMNAASIUMIS
REEDE, 17. OKTOOBER

Kunda linna infoleht MEIE KODU
Üldinfo – Kunda Linnavalitsus,
Kasemäe 19, 44107 Kunda, tel 32 55 960
e-post: linnavalitsus@kunda.ee
Toimetus Golomb Management OÜ, www.golomb.ee
Vastutav toimetaja Samuel Golomb, tel 5590 1782
e-post: samuel@golomb.ee
Toimetaja-reporter Nadežda Widder, tel 55544531
e-post: nadia.widder@gmail.com
Küljendaja Liina Kald, tel 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv 1500. Leht ilmub üks kord kuus.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides
toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda – http://www.kunda.ee

13.00-13.50 Festivalist osavõtjate registreerimine ja
majutamine
14.00 FESTIVALI AVAMINE
14.20-14.30 Kunda Ühisgümnaasiumi kooliteater
1.-3. klass, Mirjami Lehto, Satu Niiranen, tõlge
soome keelest Zoja Mellov „Mütsikaupmees“,
lavastaja Natalie Neigla
14.35-14.50 Albu laste näitetrupp, Miia Tuvike
„Teatris“, lavastaja Mare Kabel
15.10-15.30 Tartu Mart Reiniku Kooli näitetrupp
„Kärjelind“, Heljo Mänd „Kiusupaha tuul tembutab“, lavastajad Ave Rüüson ja Terje Käärik
15.40-16.00 Kunda laste näitetrupp „Karoliine“
1.-4. klass, Eno Raua ainetel „Ninatark muna“,
lavastaja Maarika Koks			
16.10-16.25 Vohnja Lasteaed-Algkooli näitetrupp,
Eduard Uspenski jutustuse ainetel seadnud
Tiina Poopuu „Onu Teodor“, lavastajad Tiina
Poopuu, Õnne Kiviperk, Kaida Trujevtseva
16.35-16.50 Kunda laste näitetrupp „Karoliine“ 5.
klass, Rahvajuttude ainetel „Rannarahva lood“,
lavastaja Maarika Koks
17.00-17.25 Rakvere Reaalgümnaasiumi 6.b klassi
näitetrupp, Marie-Helene Saaver „Lugu sõprusest“, ühistöö, juhendaja Kai Eek
17.35-17.45 Tartu Kesklinna Kooli Päikesejänkud,
Piret Raua jutu „Notsu, kes ei osanud röhkida“
järgi „Oh, kooliaeg, oh, kooliaeg… !“ lavastaja
Kristiina Tõnson
17.55-18.10 Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja 4.
klassi trupp, Pia Perkio „Õnnelaps“, lavastaja
Lianne Saage-Vahur

18.20-18.35 Pikakannu Kooli näitering,
Kadi Kronberg Kornei Tšukovski “Imepuu” ainetel
„Täitsamees“
18.45-19.00 Jõgeva kooliteater Liblikapüüdja 6.
klassi trupp, Jan Brzechwa „Vigurilood“, lavastaja Lianne Saage-Vahur
LAUPÄEV, 18. OKTOOBER
10.00-10.30 LÕBUS RONGKÄIK LÄBI LINNA
11.00 Teise päeva avamine
11.25-12.05 Abja Kultuurimaja lastenäitering,
Thorbjorn Egner „Kardemoni linna rahvas ja
röövlid“, lavastajad Viive Niinemäe ja Ruth
Mõttus
12.15-12.40 Rakvere Gümnaasiumi sõnakunstiring, 3.a kl, Elar Kuus „Memme musi“, lavastaja Jana Sillajõe
13.00-13.40 Konguta Kooli lavalabor, J. ja W.
Grimmide ainetel „Kuldkera“, lavastaja Astrid
Külaots
14.00-14.25 Rakvere Gümnaasiumi sõnakunstiring, 6.b klass, Vladislav Korzetš „Koll Kalli“,
lavastaja Jana Sillajõe
14.35-14.50 Käina Gümnaasiumi kooliteater,
Heljo Mänd „Vanasõna ei valeta“, lavastaja
Tiia Korv
15.00-15.30 Kuressaare Gümnaasiumi näitering,
Lully Gustavson „Keiser on paljas“, lavastajad
Sirje Mehik ja Reet Välisson
15.30-16.00 Asjade pakkimine
16.00-17.00 FESTIVALI PIDULIK
LÕPETAMINE

