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Fotod Alisa Aksjonova 8. klassi õpilane

Kiviõli Vene Koolis toimus tervisepäev
Veera Korotajeva

Kiviõli Vene Kooli huvijuht

Traditsiooniliselt lõppes
esimene õppenädal meie
koolis tervisepäevaga, mille korraldamise eest täname kehalise kasvatuse õpetajaid Sergei Tšaškinit ja
Galina Nikolajevat ning 9.
klassi õpetajaid ja õpilasi,
kes aitasid punktides.
Käesoleval aastal möödus tervisepäev olümpiamängude formaadis.
Päev algas tervitusest ja soojendusvõimlemisest sütitava muusika saatel. Peale seda suundusid õpilased
koos oma klassidega erinevatesse
punktidesse. Koolilapsed pidid
tegema harjutusi painduvusele ja
kõhulihastele, kätekõverdusi ja

hüppama kaugust. Õpilased näitasid, kui hästi nad oskavad joosta,
hüpata hüppenööriga, teha erinevaid jõuharjutusi. Peale seda tuli
demonstreerida oma loomingulisi
oskusi, kuna kooli aulas ootas õpilasi loomingulise numbri esitamine
muusikaõpetaja juhendamisel.
Kõige tähtsam on aga see, et juba
esimesel koolinädalal oli õpilastel võimalus osaleda üritusel ning
koos oma klassiga saavutada kõrgeid tulemusi. Sel päeval valitses
koolis tugev ühtekuuluvustunne,
sest iga klass soovis täita ülesandeid võimalikult hästi ja kõik toetasid üksteist. Seetõttu oli ka tulemusi eriti rõõm kuulda, olid ju need
klassi ühised saavutused.
Loodame, et õppeaasta jooksul
tuleb veel palju päevi või vähemalt
tunde, et aktiivselt veeta aega heas
seltskonnas ja võimaluse korral
värskes õhus, sest liikumises on
elu.

Pisikesest Aa külast sai pealinn – RISTSÕNAPEALINN!
12. septembril anti üle Lüganuse
vallas asuvale Aa külale Eesti ristsõnapealinna tiitel, mille idee autor
on Kaarel Silmato.
Eesti ristsõnapealinna valisid
ristsõnade lahendajad 2019. aasta
suvel ristsõnades kõige sagedamini
esinevate Eesti kohanimede seast.
Kümnele kandidaadile andis hääle
517 inimest, edetabel kujunes järgmiseks: Aa 162, Aseri 89, Alu 58,
Ikla 45, Oisu 43, Leisi 32, Uulu 29,
Are ja Iisaku 21 ning Erra 17 häält.
Eesti ristsõnapealinna valimised
korraldas Nuti Grupp OÜ, märgi
kujundas OÜ Skaala.
LVL

Fotod: Viivian Päll

Pildil vasakult Eesti ristsõnapealinna idee autor Kaarel Silmato, Aa küla
külavanem Helmi Sibrits ja Lüganuse vallavanem Viktor Rauam.
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TASUB TEADA

Foto: Viivian Päll

Kiviõli raudteepeatus vajab kaasaegset toetavat taristut
Kohaliku omaalgatuse programmi
taotluste esitamise tähtaeg läheneb

Rahandusministeerium kuulutas 30. augustil 2019. avatuks kohaliku
omaalgatuse programmi 2019.a sügisese taotlusvooru.
Taotluste esitamise tähtaeg on 01. oktoober 2019 kell 16.30.
Taotlused tuleb esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule e-posti
teel aadressile kop@ivol.ee.
Taotlusi on võimalik esitada ainult e-posti teel ning taotlused peavad olema digitaalselt allkirjastatud, paberkandjal esitatud taotlusi
vastu ei võeta!
Lisainfo ja taotlemiseks vajalikud dokumendid on saadaval Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel http://ivol.kovtp.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kopLVL

MTÜ Virumaa Koostöökogu avab LEADER
meetme projektitoetuste taotlusvooru

Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada e-pria kaudu 23.09.04.10.2019.
Avatud on kõik meetmed:
Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine
Meede 2 – Turismiteenuste-ja toodete arendamine
Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine
Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine
Meede 5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
Ootame taotlejaid (ettevõtted, MTÜ-d, KOV-id) Lüganuse vallast,
Viru-Nigula valla Aseri piirkonnast ja Vinni valla Rägavere piirkonnast.
*Selle programmperioodi viimased 270 000 eurot maaelu arendamiseks
Rohkem infot taotlemise kohta www.viko.ee ja www.pria.ee

Kiviõlis kolis raudteepeatus uude
asukohta keskusele lähemale
2014. aastal, mil valmis uus täispikk 550 mm kõrgune ooteplatvorm. Sinna juurde rajati AS Eesti
Raudtee poolt väike parkla, kus
saab korraks peatuda, et rongile
minejat kohale tuua või saabujat
mõni minut oodata.
Järgnevatel aastatel on tihenenud raudteeliiklus ning suurenenud reisijate arv. Meie vald on
tunduvalt laienenud ning hetkel
on valla territooriumil 2 rongipeatust – Kiviõlis ja Püssis. Inimesed soovivad integreerida erinevaid liikumisviise – tulla oma
kodust keskusesse autoga, jätta see
terveks päevaks turvaliselt parklasse ja sõita edasi rongiga ning
õhtul tulla samamoodi koju tagasi.
Või teise võimalusena tulla bus-

siga keskusesse rongi peale ning
õhtul rongilt maha tulles astuda
kümnekonna minuti pärast väljuvale kohalikule liinibussile. Kõik
see oleks väga mugav ja loogiline
kui ka vastav taristu kaasa areneks.
2015. aastal esitasime Kiviõli
linna poolt projektitaotluse SA
Keskkonnainvesteeringute Keskusele raudteepeatuse juurde taristu
rajamiseks. Kahjuks jäime joone
alla ning toetust ei saanud.
Käesoleval aastal avanes aga
võimalus taas küsida toetust sellele projektile. Nüüd juba täiesti
uuest programmist, milleks on alates 2019. aastast rakendunud maakondade arengustrateegiate toetusmeede (MATA). Need vahendid
käivad läbi maakonna omavalitsusliidu ning ühiselt otsustatakse,
millised projektid aitavad arene-

da maakonnal tervikuna. Meie
projekt aitab kindlasti maakonna
arengule kaasa, sest annab meie
elanikule võimaluse mugavamalt
liikuda keskustesse tööle, kooli või
arsti juurde, säilitades samal ajal
hea elukeskkonna väikelinnas või
maal. Samal ajal soodustab turismi
meie suunas.
MATA selle aasta taotlusvoorus
oli jaotada umbes 750 tuhat eurot
ning pea kõik omavalitsused esitasid sinna oma projekte. Augusti
lõpus otsustas Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatus kinnitada
toetusõigusega maakonnaüleste
projektide nimekirja Lüganuse
valla projekti „Kiviõli raudteepeatuse juurde taristu rajamine eesmärgiga integreerida erinevaid
liikumisviise“ kogumaksumusega
200 000 eurot, millest toetuse osa

on 150 000 eurot.
Projektiga kavandatavad tegevused on: parkla rajamine 20
sõiduautole ja kuni kahele bussile, uue bussipeatuse ja ootevarje
rajamine, jalgrataste hoiukoha sisustamine koos kaasaegse valvesüsteemiga, pinkide, prügikastide,
infotulba paigaldamine, haljastuse
ja välisvalgustuse rajamine. Kogu
kompleksi asukoht on planeeritud
Maidla tee haljasalale, kust saab
praegu juba alguse Kiviõli-Maidla
kergliiklustee. Projekti ajakava on
kaks aastat – 2020 ja 2021.
Anu Needo

Arendusnõunik

Lüganuse Vallavalitsus korraldab
valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku
Lüganuse Vallavalitsus korraldab
valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu avaliku väljapaneku 23.
septembrist kuni 07. oktoobrini
2019. a.
Lüganuse Vallavalitsus kiitis
heaks ja suunas oma 17.09.2019.
a. korraldusega nr 547 avalikule väljapanekule Lüganuse valla
arengukava 2018-2028 ja eelarvestrateegia 2019-2023 eelnõud.

Eelnõu on välja pandud valla
kodulehel http://www.lyganuse.ee
ja valla raamatukogudes. Avalik
väljapanek toimub alates 23. septembrist kuni 7. oktoobrini 2019.a.
Arengukava ja eelarvestrateegia
täiendus- ja muudatusettepanekuid
saab esitada 08. oktoobrini kella
16.00-ni vallavalitsuse kantseleisse aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli või e-posti aadressil valitsus@

lyganuse.ee
Ettepanekud palume esitada
kujul:
• muudatusettepaneku esitaja
nimi ja kontaktandmed;
• muudatusettepaneku põhjendus;
• olemasoleva arengukava tekst
või väljavõte tabelist;
• välja pakutav muudetud arengukava tekst või väljavõte tabelist.

Arengukava ja eelarvestrateegia
eelnõude avalik arutelu toimub 9.
oktoobril algusega kell 18.00 vallavolikogu saalis Keskpuiestee 20,
Kiviõli.
Lisainfo: Anu Needo, arendusnõunik, tel: 332 1340, 5302 6061,
e-post: anu.needo@lyganuse.ee
Arvamust avaldama ja kaasa
rääkima on oodatud kõik huvilised!

Riik tuleb appi tühjenevate korterelamute probleemi lahendamisel
VABANDUS
Augustikuus ilmunud Lüganuse valla lehes tänas Lüganuse
Vallavalitsus Lüganuse vallapäeva toetajaid.
Toetajate nimekirjast on ekslikult välja jäänud AS SVARMIL.
Lüganuse Vallavalitsus vabandab eksimuse eest ning tänab
AS-i SVARMIL igakülgse toetuse eest vallapäeva korraldamisel.

TEADE
AS Kiviõli Soojus teatab, et Konkurentsiamet kooskõlastas oma
23.08.2019 otsusega nr 7- 3/2019-038 Kiviõli võrgupiirkonnale
müüdava soojuse piirhinnaks 50,03 €/MWh - piirhinna muutus on
1,2%.
Piirhind käibemaksuga – 60,04 €/MWh.
Uus soojuse hind rakendub alates 01.11.2019.

30. mail otsustas Vabariigi Valitsus
eraldada omandireformi reservfondist Rahandusministeeriumile
803 225 eurot näidisprojekti „Kahaneva rahvastikuga piirkondades
probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute
lammutamine“
rahastamiseks.
Rahandusministeeriumis, kes projekti veab, asuti suve jooksul välja valima kohalikke omavalitsusi,
kes selles näidisprojektis võiksid
osaleda. Septembri alguses sai
Lüganuse Vallavalitsus ettepaneku projektis osalemiseks. Lisaks
Lüganuse vallale valiti välja Valga
vald ja Kohtla-Järve linn. Nendes
omavalitsustes on sarnased probleemid tühjenevate kortermajade-

ga ja väheneva rahvastikuga.
Eeltööd tuli teha päris pikalt,
kuid algusest peale oli lootust, et
meie vald projekti ettepaneku osaliseks saab. Olime saanud üle Eesti
tuntuks selle poolest, et just Kiviõli linnas oli alates 2000. aastast
lammutatud umbes 20 kortermaja.
Siin käidi kogemusi saamas Valga linnast ja meie tegemiste vastu
tundsid huvi erinevad ministeeriumid kuni õiguskantslerini välja. Viimane tõi Kiviõli linna eeskujuks mitmes oma artiklis ja kõnes. Viimasel kahel aastal oleme
olnud kutsutud erinevate ministeeriumide vahelistesse kõnelustesse
ja teemakohastele ümarlaudadele.
Näidisprojektiga esmalt kaardistatakse olemasolev olukord,

valitakse välja konkreetsed majad,
kus on kõige vähem elanikke, aga
ka rohkesti probleeme. Koostöös
juristidega leitakse õiguslikud lahendused omandiprobleemidele.
Välja valitud pooltühjadest kortermajadest asustatakse elanikud
ümber jätkusuutlikesse korterelamutesse ning tühjana seisvad
elamiskõlbmatud
korterelamud
lammutatakse. Näidisprojekti tegevuste eesmärk on töötada välja
toimiv tegutsemismudel ja toetusmeetmed omavalitsustele, et
nad saaksid edaspidi pooltühjade
ja tihti ka ohtlike korterelamutega ise tegeleda. Projekti tulemused on aluseks täiendavate
riiklike toetusmeetmete väljatöötamiseks omavalitsustele ja võimali-

ke seadusemuudatuste ettepanekute koostamiseks. Projekti tähtajaks
on planeeritud 2021. aasta lõpp.
Lüganuse Vallavalitsus otsustas
10. septembri istungil kindlalt osaleda projektis. Plaanis on välja valida 1-2 kortermaja, tegeleda uute
üüripindade ettevalmistamisega ja
elanike ümberpaigutamisega ning
majad lammutada. Riigipoolne
projektitoetus on kuni 210 000 eurot. Valla omaosalus ei ole nõutud.
Projektiga tegeleb igapäevaselt
kinnisvaraspetsialist.

hooldusteenusel ehk elab hooldekodus; on küll samale elamispinnale sisse kirjutatud koos teise
inimesega, kuid elab reaalselt üksi,
sest teine inimene on ööpäevaringsel hooldusteenusel ehk hooldekodus; on samale elamispinnale sisse
kirjutatud oma eestkostja või eestkostetavaga (kui nii eestkostja kui
eestkostetav on vanaduspensioni
eas ja mõlemal jääb kättesaadav
pension alla 540 euro, on õigus
toetusele mõlemal); elab koos oma
ülalpeetava lapsega (lastega).
See erisus ei puuduta olukorda,

kus vanavanema juurde on sisse
kirjutatud lapselaps, vaid on mõeldud olukorda, kus pensionär kasvatab oma enda alaealist või kuni
21-aastast õppivat last.
Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uksi-elava-pensionari-toetus-0

Anu Needo

Arendusnõunik

Üksi elava pensionäri toetus

Väljaandja

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20,
Kiviõli linn,
Lüganuse vald

Toimetaja

Viivian Päll
Tel 512 4398
viivian.pall@lyganuse.ee

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda www.lyganuse.ee

Üksi elav pensionär saab oktoobrikuus riigi poolt täiendava ühekordse toetuse 115 eurot koos pensioniga.
Toetust makstakse kõigile vanaduspensionieas olevatele inimestele, kes elavad rahvastikuregistri
andmetel üksi (või elavad hooldekodus; on eestkostja või eestkostetav); talle on määratud pension ja
selle igakuine kättesaadav summa
on väiksem kui 1,2 kordne Eesti
keskmine pension. 2019. aastal on
see 540 eurot.
Selleks, et üksi elava pensionäri

toetust saada, peab inimene toetuse
maksmise aasta 1. aprillist kuni 30.
septembrini kogu perioodi jooksul
vastama eelloetletud tingimustele.
Pensionär ei pea toetust ise taotlema, vaid see makstakse välja
pärast riiklikes registrites olevate
andmete kontrollimist.
Üksi elava pensionäri toetust
on õigus saada ka hooldekodude
elanikel ja eestkostel-eeskostetavatel, kelle kättesaadava pensioni
suurus on alla 540 euro.
Vanaduspensionär saab toetust
ka juhul, kui ta: on ööpäevaringsel

Allikas:
Sotsiaalkindlustusamet
LVL
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Lüganuse Vallavalitsuse ja Kiviõli Keemiatööstuse koostöökokkulepe
Viktor Rauam
Vallavanem

Lüganuse Vallavalitsus
ja Kiviõli Keemiatööstus (KKT) sõlmisid koostöökokkuleppe, mille kohaselt toetab KKT Kiviõli jalgpallistaadioni ehitamist selleks vajamineva
killustikuga tasuta. Vastu
pakub vald võimalust reklaamida ennast valmival
staadionil 5 aasta jooksul.
Lüganuse vald ja KKT on viimasel
ajal kohtunud päris mitmel korral
ning arutanud keskkonna teemasid ja võimalusi teha tihedamat
koostööd vallaga. Vallavanemana
on mul hea meel tänada KKT-d ja
Alexela Gruppi sisukate kohtumiste eest. Äsja sõlmitud koostöökokkuleppe üle on mul eriti hea meel.
KKT panus Kiviõli linna rajatava
jalgpallistaadioni valmimisse on
tuntav. Vald säästab staadioni ehitamisel reaalselt raha, sest ei pea
maksma staadioni ehitamiseks vajamineva umbes 7800 tonni killustiku eest. See on hea näide avaliku

Koostöökokkulepe sõlmimine. Pildil vasakult KKT juhatuse liige Priit Orumaa ja Lüganuse vallavanem Viktor
Rauam. Foto: Viivian Päll
ja erasektori koostöö võimalustest
valla arengus.
Kiviõlis ja selle ümbruses on
reaalselt jalgpalliga tegelevate
inimeste ja eriti noorte hulk märkimisväärne ning staadioni rajamist
on oodatud kaua. Edukalt käiakse

ka võistlustel. 2.-6. juulini Slovakkias toimunud rahvusvahelise
noorte turniiril esinesid meie noored väga edukalt. U-15 kategooria
poisid tulid lausa esikohale ning
viisid Kiviõli linna Euroopa jalgpalli kaardile.

Staadioni ehitamine käib ning
olenevalt ilmastikuoludest saab
sellel esimesi jalgpallilahinguid
pidada juba hilissügisel või kevadel.

MÕNE REAGA

Õpetaja Liliani 50 aastat kui linnulennul
Septembrikuus täitus Kiviõli
Kunstide Kooli klaveriõpetaja Lilian Pärtna (pildil) 50. tööjuubel.
Sellel puhul sai Lilianiga veidi
vesteldud, et uurida, kuidas ta sellele teekonnale sattus ning kuidas
sellel püsinud.
„Usun, et olen õnnesärgis sündinud - kuidas muidu oleksin Kiviõlisse sattunud?“ rõõmustab
Lilian. Klaveriõpetajaks saamise
lugu algas naisel varakult juba koolieas, kui alustas õpinguid muusikakoolis. „Legendaarne Rakvere
muusikaõpetaja Jaan Pakk, kellega
olime peaaegu naabrid, küütis mu
muusikakooli. Et noodid rutem selgeks saaks, käis meil üks tädi õpetamas. Rääkis, et tema poeg mängib ka klaverit, näitas pilti. Hiljem
sain teada, et too naisterahvas, kes
mind kantseldas, oli Arvo Pärdi
ema,“ meenutab Lilian ja lisab, et
talle väga meeldis muusikakoolis käia, rohkem kui suusatrennis,
aga kooli lõpetades ei osanud veel
ta kaugemale mõelda. „Jaan Paku
soovitusel läksin siiski Tallinna

Foto: erakogu
Muusikakooli eksamitele. Nii sai
minust klaveriõpetaja,“ lisab ta.
Kui aeg oli Lilianil endale töökoht otsida, siis tõdeb naine, et
valikus oli tundmatu linn Kiviõli.
„Tulin „vaatama” ja jäingi. Muusikakool ja ümbruskonna rahvamajad neelasid mu otsekohe – oli suur
õpetajate ja klaverisaatjate põud,“

meenutab Lilian algusaastaid.
„Laste õpetamine oli parim asi,
aga mida aeg edasi, seda rohkem
meeldis ka mängida - olla kontsertmeister kooridele ja kõigile
teistele, kel vaja.“
Lilian räägib, kuidas muusikakooli esimesed klassid asusid pruuni kohviku teisel korrusel.

Lüganuse valla aukodanik Paul Alasi sai 94-aastaseks
26. septembril täitus Lüganuse valla aukodanikul Paul Alasil väärikas
94. eluaasta.
Põline Lüganuse valla mees,
Paul Alasi on sündinud 26. septembril 1925. aastal Purtse külas
pere ainukese lapsena. Purtses
möödusid lapsepõlv ja kooliaeg,
õppis Purtse 6-klassilises algkoolis,
seejärel kaks aastat Kodutööstuskoolis Erra-Liival, kus noored said
ettevalmistuse põllumajandusega
tegelemiseks. Hiljem asus Paul õppima Tallinna esimesse tööstuskooli metallitöötlemise erialale, kus
sai õppida veidi üle aasta, sest tuli
suunduda Saksa sõjaväkke.
Mõne aja möödudes sai ta töötada Püssi jõujaamas, kui tuli minna
Vene sõjaväkke, kus ta oli viis ja
pool aastat. Suurema osa ajast teenis ta Saaremaal, kus tutvus ka tulevase abikaasaga, kellega on olnud
abielus 72 aastat ning nendel on
ühine tütar, 2 lapselast ja 5 lapselapselast.
1950. aastal tuli mees kodukanti
tagasi ning asus tööle Püssi jõu-

jaama, kus õppis turbiinimasinisti
abiks. Kuna pere tahtis toitmist
ning õpilase palk oli väike, tuli pingutada, sooritada eksam, et saada
tööle juba masinistiks mõõteriistade laboratooriumisse.
1957. aastal oli Pauli elus pöördeline moment, kus tuli astuda
ülemuste ette ja nõustuda pakkumisega hakata juhtima remonttöid.
Ta oli küll alguses skeptiline, kuid
tuli asuda ametisse. Seda tööd tegi
mees 25 aastat.
Kuna töö oli väga pingeline,
otsustas ta jääda pensionile. Töökas mees suutis kodus olla vaid
kuu aega ning seejärel läks Püssi
Puitplaatide Kombinaadi direktori
jutule, küsis tööd ning saigi transporditsehhi meistriks, kuid mõne
aja pärast suundus tööle kommunaalosakonda, kus töötas 18 aastat
meistrina, hiljem juba Püssi Linnavalitsuse all. Kolm aastat tegeles
Paul veel pumbajaamadega, seejärel hakkas nautima pensionipõlve.
Paul Alasi lõi väga aktiivselt kaasa kultuurielus. Paul ütleb: „Olen

iseennast analüüsinud ja mõelnud,
ma ei mäleta, et oleks keegi meie
perest või ema-isa poolsest sugupuust sellise tembuga hakkama
saanud. Eks nad värbasid esimesse
näitemängu ära. Ja nii see läks!“ Ta
juhtis näiteringi 20 aastat ning räägib sellest, kuidas sai käidud mööda
Eestimaad etendusi andmas. Kuna
vanahärra on Püssi kultuurimaja
sünni juures olnud, rääkis väga huvitavalt ka kultuurimaja ajaloost.
Näitemänguhullusega oli ta ikka
väga palju kodust ära, kuid kuna
abikaasa käis ka laulukooris, mõistis ta meest, sest olid mõlemad kultuuriga seotud.
Praegu käib Paul Alasi iga päev
Püssi raamatukogus ajalehti lugemas ja juttu vestmas, seesama maja,
kus sai näitemängu tehtud, on talle
armas siiani.
Palju tervist ja õnne väärikal sünnipäeval!
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Peatreener Erik Šteinberg peaauhinnaga. Foto: Jalgpalliklubi erakogust

„Naabriks oli veel üks linnaelaniku pere, kes pidas, kui õigesti
mäletan, kastis siga. Kuigi oli kitsas, jäi sellest majast soe mälestus
- olime kui üks pere,“ jutustab tol
ajal verivärske klaveriõpetaja oma
esimesest töökohast. „Klaveriosakonna kasvades anti koolile ajutiseks kasutuseks valge- ehk veetornimaja. Seal oli juba tore saal ja
kaks klaverit, oli palju kontserte.
Ei olnudki tunnet, et Kiviõli on
kõrvaline koht - elu kees nagu pealinnas. Nüüd on kool, nagu peab,
lõpuks ilusas ja erakordselt hea
akustikaga saaliga majas. Tore on
näha, et lapsed tulevad kooli rõõmuga.“
Kuidas siis ikkagi 50 aastat Kiviõlis ja koolis? Küsimusele vastab Lilian õhates vaimustunult:
„Aga kus on veel linn nii vaiksete
tänavatega, kus kodutrepi eest algab suusarada, kus on Uljaste järv
ja meri ja maja täis muusikat?“
Viivian Päll

Jaama tänav saab valgustatud
ning tiheneb sealne bussiliiklus

Juuni lõpus sai Kiviõlis valmis
Jaama tänava remont ja asfalteerimine. Siis ei mahtunud projekti
eelarvesse valgustuse ehitamine,
kuid augusti lõpus vallavolikogu
poolt vastu võetud lisaeelarve
näeb ette vahendid Jaama tänava
valgustuse rajamiseks.
Tööd on juba tellitud ning
esmalt
paigaldatakse
uued
LED-valgustid linnapoolsesse
otsa metallpostidele. Edasi paigaldatakse puitpostid kuni Säde
tänava otsani, ka sinna tulevad
säästlikud LED-valgustid. Kogu
töö peab valmis saama hiljemalt
Foto: Viivian Päll
15. novembriks.
Suvel alustasime läbirääkimisi, et tihendada bussiliiklust Jaama tänaval. Rajatud on kaks uut
bussipeatust ning neli ootekoda. Peatuste nimed on „Varinurme“ ja
„Kuuse“.
Alates 12. augustist hakkasid Jaama tänava kaudu sõitma Sonda-Kiviõli buss nr 103 ja Püssi-Kiviõli-Rakvere buss nr 103A. Alates
oktoobrikuust loodame koostöös Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusega suunata Jaama tänavale Rakvere-Viru-Kabala-Kiviõli bussi nr 54.

Avalike suhete spetsialist

1. OKTOOBER ON EAKATE PÄEV.

Lüganuse Vallavolikogu
Lüganuse Vallavalitsus

Anu Needo

Arendusnõunik
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Lüganuse valla noored kogusid
teadmisi ja kogemusi Portugalis

HUVITAV

Augusti keskpaigas suundusid
kuus Lüganuse valla noort teele
Portugali poole, et võtta osa noortevahetusest nimega HEY - Heritage for European Youth (Pärand
Euroopa Noortele – tõlk).
Noortevahetuse teemaks, nagu
nimestki aimata võib, oli kultuuripärand ja selle tähendus Euroopa
noorte jaoks. Projektist võttis osa
11 erinevat riiki ja igast riigist oli
kohal vähemalt viis inimest, mis
tähendab, et koos korraldajate ja
meeskonna juhtidega oli rahvast
palju – üle 80 inimese.
Noortevahetus leidis aset pisikeses Portugali külakeses nimega
Alcoutim, mis asub Hispaaniat ja
Portugali lahutava jõe kaldal. Saime ööbida telkides ja nautida kuuma Portugali suve rannas käies.
Lisaks piirkonna avastamisele
osalesime ka mitmetes projektiteemalises töötoas. Nendeks olid
muusika-, kunsti-, tantsu-, teatrija meediatöötoad. Neis õppisime
lisaks muudele oskustele ka end
ausalt ja siiralt inimestele avama.
Kogu projekti vältel saime endale palju uusi tuttavaid igalt poolt
Euroopast ning mõned osalejad
võtsid endaga kaasa ka reisipisiku.
Projektis
osalejad
vaatavad
kogemusele
tagasi
vaid
heade
emotsioonidega.

Ron Erik Uusjärv, kelle jaoks antud noortevahetus oli esimene
seesugune rahvusvaheline kogemus: „Õppisin olema kannatlik
ning rohkem teistega arvestama.“
Karolina Kustala toob välja: „Kui
soovid enda kestast rohkem välja tulla, siis tasub kindlasti käia
Erasmus+ projektidel. See projekt
andis mulle võimaluse olla vabam
ning mitte nii eestlaslikult enesekeskne olla. Süda on üle 80 nime
võrra rikkam.“ Helena Heinjärv,
kes osalenud eelnevalt rahvusvahelises projektis, toob välja, et
noortevahetusel ei ole keegi ük-

sinda, kõik hoiavad seal kokku
nagu üks perekond. Reio Innos,
kelle jaoks seesugune kogemus
sarnaselt Ronile ning Karolinale
esmakordne oli, vaatab ausalt enda
sisse: „Peale projekti kaotasin oma
peast mõtteviisi „mida teised mõtlevad“ ja hakkasin tegema seda,
mida ma tõesti tahan.“ Riineke
Palm vaatab kogemusele tagasi,
tuues välja, et palju erineva mõttemaailma ja taustaga inimesi tuli
kokku, et näidata ühiselt maailmale seda, mis neil südame põksuma
paneb. Kõik esmakordselt seesuguses projektis osalenud noored

tõid välja, et haaraksid võimalusest ka järgmisel korral.
Projekti toetab Portugali riiklik
noorteagentuur Erasmus+ programmist, projekti peakorraldaja
on MTÜ CheckIn, koostööpartner
MTÜ Maidla Noored. MTÜ Maidla Noored tegutseb 2009. aastast
ning organisatsiooni eesmärk on
ühendada omavahel noori, võimaldada neile suhtlemist ja arendavat
tegevust kodu- ja koolivälisel ajal,
seades esikohale noorte omaalgatuse arendamise.
Käbi Kreisman

Huviala otsimise päev tõi kokku juhendajad ja harrastajad

Kauksi Suvekool väljasõidul Tartus

Tagasivaade suvele

Suvine koolivaheaeg on oodatud hetk. Puhkeaega ootavad paljud õpetajad, noored, lapsevanemad, vanavanemad, noortega töötavad
spetsialistid. Oma töös noortega peab alustama paljude ettevalmistustega järgnevaks suveks varakult - juba talvel, kevadel.
Juuni kuud alustasime tänuüritusega, mis oli pühendatud Maidla
Noortekeskuse vabatahtlik Giadale, kelle 10 kuud olid möödunud
Eestis, Lüganuse vallas kui linnutiivul. Palju ilusaid hetki ning tänusõnu olid sel päeval edasi andma tulnud erinevad koostööpartnerid - Kiviõli Lasteaed Kannike, Lüganuse Vallavalitsus, Lüganuse Vallavolikogu, MTÜ Maidla Mõisa Arendus, Erra Noortetuba,
paljud lapsed ja lapsevanemad, kellega Giada kokku on puutunud.
MTÜ Maidla Noored koostöös Maidla Noortekeskusega korraldas vahetult peale kooliaasta lõppu noortele vanuses 8 – 13
aastat ööbimisega neljapäevase Suvekooli Kauksis. Eesmärk oli,
et noored avastaksid ja omandaksid uusi oskusi läbi erinevate aktiivsete ja sisukate tegevuste. Suvekooli Kauksis toetas Kohaliku
Omaalgatuse programm 1841,40 euroga ja Lüganuse Vallavalitsus
595 euroga. Peale jaanipäeva sai ellu viidud üle pika aja taas üks
õige malev koostöös SA Õpilasmalevaga. Õpilasmalev on suunatud suvelaagri formaat, mille eripäraks on töökasvatuse ja aktiivse
vaba aja ühendamine. Osalejateks olid Lüganuse valla 13-15 aastased noored ning samas vanuses Tallinna noored. Tööandja oli
RMK, elamispaik oli Kauksi Looduskeskus. Päeval tegid noored
4 tundi tööd, seejärel toimusid erinevad aktiivsed tegevused, töötoad, väljasõidud, ühtlasi toimusid ka ettevalmistused augustikuu
üle-eestiliseks maleva kokkutulekuks. Tundsin rõõmu, et on suvi
ja sain noortekeskuse mingiks ajaks sulgeda, et maja saaks „hinge
tõmmata“ ning ise noorsootöötajana patareisid laadida. Raske on
öelda ei, kui juba olin lubanud omapoolse panuse anda puhkuse
ajast erinevate teemagruppide aruteludel Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduses, et arengukava protsessis osaleks võimalikult
palju erinevaid osapooli. Augustis oli kauaoodatud üle-eesiline
malevanoorte kokkutulek Ruunaweres, kus osalesime ja andsime
omapoolse panuse nii kutuuri kui spordivaldkonnas. Leidsime uusi
kontakte ja sõpru. Selgeks oli saanud Maasika Klaarika malevalaul. Suve lõpul võtsime ette pea poolesaja lapse ja lapsevanemaga ühise väljasõidu Soome, Linnanmäki lõbustusparki. Paljudel
kindlasti esimene laevasõit või sootuks esimene välismaale sõit,
esimene Helsingi külastus, esimene lõbustuspargi avastamine, palju kauneid ja erakordselt meeldejäävaid hetki, mälestusi, et uuele
kooliaastale vastu minna. Suvi möödus nii kiirelt, et märkamatult
jõudis kätte septembrikuu. Algab jälle uus ring, uute tegevuste
planeerimine, ajastamine. Noorsootöötaja amet on põnev, mulle
meeldib!
Gerri Alamets

Noorsootöötaja

14. septembril toimus Kiviõli
Kunstide Kooli õuealal esimest
korda Lüganuse valla huviala otsimise päev - HOP. Päeva eesmärgiks oli kokku viia huviala otsija ja
teenuse pakkuja ehk siis tutvustada
lastele, noortele, lastevanematele,
täiskasvanutele ja eakatele valla
vaba aja sisustamise võimalusi.
Kohal olid paljud valla spordiklubid, vabaühendused, rahvamajade
ja
haridusasutuste
isetegevuskollektiivid ning ka
noortekeskused. Nende kõigi treeningsaalides või õppeklassides on
nii mõndagi põnevat toimumas.
Seekordsel väiksel messilaadse
sündmuse kestel sai laval ja selle
ees tutvustada lähemalt oma valdkondade eripärasid ning huvi korral oli võimalus osa võtta mitmetest töötubadest.
MTÜ Maidla Noorte ja Erra
noortetoa eestvedamisel arutleti

läbi taskuhäälingu avaliku salvestuse ka laiemalt huviala valdkonna
ning Lüganuse valla võimaluste
üle. Selline formaat hobide tutvustamiseks on kindlasti heaks
võimaluseks otse suhtlemiseks,
täpsustava info saamiseks, toimumisaegade ja -kohtade info jagamiseks otse juhendajatelt või harrastajatelt endilt.
Kuigi ilma hobita uudistajaid
oleks lootnud sel päeval rohkem
kohata, siis võib öelda, et selline
kogunemine valla huvitegevusvaldkonna edendajatega andis hea
võimaluse üksteise tundma õppimiseks ning ehk koostöövõimaluste laiendamiseks. Aitäh kõigile
asjaosalistele sündmusel kaasa
löömise ja meeleoluka päeva loomise eest!
Riia Tallerman

Kultuuri- ja spordinõunik

Kiviõli 1. Keskkooli õppeaasta algus numbrites
Kiviõli 1. Keskkooli õpilaste arv
suurenes võrreldes eelmise aastaga
22 õpilase võrra. See on tervelt üks
klassitäis rohkem õpilasi kui mullu. Õnneks on koolipere harjunud,
et igal aastal on meie tundides aina
rohkem särasilmseid õpilasi, sest
viimase kümne aastaga on õpilaste
arv koolis suurenenud 100 õpilase
võrra.

Oma kooliteed alustas Kiviõli 1.
Keskkoolis sellel aastal 48 õpilast.
Nendest 20 kodune keel ei ole eesti keel ning õppetöös toetab neid
lisaks klassijuhatajale eraldi õpetaja abi.
See õppeaasta on eriline ka seetõttu, et terve õppeaasta õpib keskkoolis vahetusõpilane Austriast.
Meie õpilased saavad tema abista-

misel praktiseerida inglise keelt ja
samal ajal toetada vahetusõpilase
eesti keele õppimist.
Ka õpetajaskond sai lisa. Uuest
õppeaastast on Kiviõli 1. Keskkoolis kümme uut õpetajat. Kool
on aastaid olnud Noored Kooli
programmi liige ning ka sellest õppeaastast alustas koolis oma õpetajaks kujunemise teekonda üks

programmis osaleja.
Meid on ees ootamas põnev õppeaasta, et koos kasvada ja areneda - edukaid ja sisukaid õpinguid
meile kõigile!
Mariliis Randmer

Kiviõli I Keskkooli õpetaja

Käivitus valla noorte omaalgatusprojekti konkurss
Praktika näitab, et noortel on nii
mõndagi öelda ja pakkuda kodukoha elu-olu parendamiseks.
Noortele suunatud projektikonkurss võimaldabki 7 – 26-aastastel
Lüganuse valla noortel kas üksi
või kuni 5-liikmeliste gruppidena
saada toetust oma ideede teostamiseks. See on võimalus saada rahalisi vahendeid tegemaks midagi,
mida noored oluliseks peavad ning
mis motiveerib märkama ja kaasa rääkima Lüganuse valla elus.
Projektis osalemine annab ka oma
mõtete ja soovide vormistamise
ning põhjendamise kogemust.

Projekti aluseks peab olema
noorte omaalgatuslik idee. Kavandatud tegevuste kaudu arendatakse
kodukoha võimalusi: omandatakse
uusi teadmisi ja/või oskusi, arendatakse ettevõtlikkust ning saadakse kogemusi.
Alustame tasa ja targu.
Tegevusteks on aega veidi üle
kuu ning need peavad olema lõpetatud 11. novembriks. Kogu programmi fond, mis tuleb Lüganuse
Vallavalitsuse noorsootöö arendamise eelarvest on 3000 eurot ning
ühele projekti ideele saab taotleda
kuni 750 eurot.

Taotleja vastutab otseselt projekti ettevalmistamise, juhtimise,
läbiviimise ja aruandluse eest. Projektide ellu rakendamise protsessis
löövad kaasa ka valla noorsootöötajad nõustajatena, et noortel oleks
olemas tugi võimalike ettetulevate
raskuste lahendamiseks.
Toetatakse konkursi eesmärkide
saavutamiseks vajalikke tegevusi
ning nendega seotud põhjendatud
ja majanduslikult otstarbekaid kulutusi (nt. transpordikulu, ruumide
rent, majutamine, materjalid, tegevusvahendid, ekspertide palgakulu, piletid jms).

Projekti tegevused peavad olema tõestatavad, st osalejaid registreeritakse, valmivad heli-, pildi- ja
/või videomaterjalid.
Lehe ilmumise ajaks peaksid
ideed olema laekunud ja kohe-kohe selgumas need, mis teenisid ära
toetuse.
Jääme ootama sellekohaseid uudiseid edukamatelt.
Arne Piirimägi
Haridusnõunik
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Sada aastat hiljem – soomusrong sõidab jälle!
Vabadussõja võidu kaks peamist
sümbolit on koolipoistest õppursõdurid ja soomusrongid. Õppursõdurid on ajalukku kirjutanud
Albert Kivikas romaaniga „Nimed
marmortahvlil“. Soomusrongidest
on aga oluliselt vähem räägitud.
Eesti sõjamuuseum otsustas selle
vea parandada Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva tähistamise raames.
Vabadussõja alguseks loetakse
28. novembrit 1918, mil Punaarmee tungis üle Narva jõe. Pealetung oli edukas ja 1919. a. jaanuari
alguseks olid enamlased Tallinnast
vaid 40 km kaugusel. Lõunarindel
alustas Punaarmee pealetungi detsembri algul. Peagi vallutati Võru
ja Valga, 22. detsembri õhtul ka
Tartu.
Olukord muutus otsustavalt
1919. aasta alguses. Tänu õnnestunud mobilisatsioonile, välja
arendatud lahingvõimekusele ja
teiste riikide abile õnnestus punaste sõjaõnn lõplikult pöörata.
Pöördelahinguteks olid 3. ja 4.
jaanuaril toimunud Valkla ja Kehra lahingud, kus punased sunniti
taganema. Peagi vallutati Tapa,
13. ja 14. jaanuaril vabastasid
soomusronglased ja kuperjanovlased Tartu. See avas tee ülejäänud
Lõuna-Eesti vabastamisele. Eesti
Vabariigi esimesel aastapäeval
kandis ülemjuhataja Johan Laidoner Maapäevale ette, et vaenlane
on Eesti piiridest välja aetud. Seega oli Eesti vabastatud vähem kui
kahe kuuga. Võtmerolli olid selles
mänginud soomusrongid.
Arvestades
soomusrongide
suurt lahingvõimsust asuti neid
formeerima kohe Vabadussõja
hakul, kuigi – tänapäevaseid termineid kasutades – selleks puuduks nii vajalik oskusteave (ükski

Soomusrongi nr. 7 „Wabadus“ Tartu raudteejaamas. Foto: Eesti Sõjamuuseum
Eesti ohvitser või sõdur polnud
varem soomusrongil teeninud) kui
ka materiaalne ressurss (laiarööpmeline soomusrong nr 1 põhines
Tallinna Kopli kaubajaamast leitud mõnest topeltseinte ja liivaga
soomustatud vagunist ja kahest
suurtükivaguniteks ümber ehitatud
kaubavagunist, mille otsestesse
oli paigutatud kaks 76 mm vene
M1902 suurtükki). Meenutab soomusrongi nr 1 ohvitseri asetäitja
adjutant ja hilisem kuulipildujakomando ülem Hengo Koorits:
„Meie sõiduriist oli küll kõik muu,
kuid mitte soomusrong. Peale
nime ei olnud temal küll midagi
ühist soomusrongiga. Kaks dessant vagunit olid kaetud ühekordsete soomusplaatidega, kuid katus
ja põrand olid harilikud. Ülejäänud
vagunid olid kahekordsete laudseinadega, millede vahe oli liivaga
täidetud. See oli enesepette, kuid
mitte kaitse, sest kuivades liiv rappus sõiduajal väheaval välja ja seinade vahed jäid tühjaks“.
Pärast Valga vallutamist seati 1919. aasta veebruari lõpuks

Sonda mälumängusari
Juba neljandat hooaega saab
Sonda rahvamajas stardipaugu
mälumängusari, mis kujutab endast vahvat sündmust ja mõnusat ajutööd toredate mälumängurite seltsis.
Mälumängu läbiviija ja küsimuste koostaja, Mati Ulm, otsib välja sellised „pähklid”, et
esimese hooga võib pilgutada
ainult silmi ja mõelda, et pole
sellest kuulnudki, kuid tasapisi
võistkonnaga arutledes ja loogikat kasutades jõutakse päris
tihti õige vastuseni. Vale vastuse
korral pole ka probleemi, lihtsalt
punkti ei saa, aga teadmisi tuleb
juurde kuhjaga.
Isegi peale mälumängu aru-

tasid
erinevad
võistkonnad
omavahel küsimuste ning vastuste üle ja jõuti arusaamisele
– mälumäng on ikka põnev küll.
Mitmed mälumängurid ohkasid
sügavalt ja nentisid kurvalt, et
saigi seekordne üritus läbi ning
nüüd peab kuu aeg ootama uut.
Huvitav on see, et peale väsitavat päeva on selline mälutöö
paljude osavõtjate arvates lausa
lõõgastav.
Kolmas mälumängu hooaeg
tõi kokku väikesesse Sonda
rahvamajja seitse võistkonda.
Ülimalt tore oli tervitada võistkonda ning võistkonnaliikmeid
väljaspool Sondat ja jääb üle
loota, et ka sellel hooajal leiavad

Lüganuse Loomekastell
alustab taas!
Kesksuvise Väliharfi kontserdiga
Karukella puhkemajas algas seekordne KOP projektist toetust saanud töötubade ja -tegevuste sari,
kus toetume ja keskendume väele
- 15.09 toimus shindo grupitreening venitus ja hingamissaladuste
jagamisega.
Tulemas on metsataimedega
lõnga värvimine- saame teada,
millised värvid kaitsevad kurja silma eest ja millised on salamärgid,
mida ka tänapäevaste riiete külge
tasub omavärvitud lõngaga tikkida.
Väetoitude valmistamine- kust
osta, kust korjata, kuidas säilitada.
Mis sõnu peale lugeda ja kuidas
terve püsida.
Poolvääriskivide õpituba- saame teada, kuidas kristalle enda ja
oma pere kaitseks tööle panna ning
kristallide pendeldamine.
Unenäopüüdjate valmistamine
looduslikest materjalidest, sõnade

HUVITAV

peale lugemine, puhastamine ja
laadimine.
Iga töö ja iga ese, mida teed oma
kätega, kannab väge. Võimalusel
tee ise oma kodukaunistused- pildid, kujud, sisustuselemendidneed kannavad loomiseenergiat
ja personaalsust. Või telli oma
tuttavatelt käsitöölistelt, kes teevad need Eestis ja veel parem, kui
mõttega sulle. Poest ostetud ja
kusagil kaugel maal toodetud sisustuselemendid, kuhu on võõras
keeles peale kirjutatud home, love,
salt, sugar jne… kannavad kaugete
maade ja masstootmise energiat,
mis ei rikasta mitte kuidagi teie
pere ega kodu.
Registreeru terje@tertur.ee ja
saa osa kasulikest oskustest ja
teadmistest. Igal juhul see rikastab!
Terje Rattur

Tertur Arendus MTÜ eestvedaja

moodne Valga raudteetehas töökorda ja alustati laiarööpmeliste
soomusrongide ümberehitamisega
(kitsarööpmeliste soomusrongide
jaoks oli sama roll Mõisaküla depool). Nüüdsest võis rääkida soomusrongidest selle sõna otseses
tähenduses, sest kasutusele võeti
mitmekihiline soomustus. Rong
soomustati mahus, et kaitsta vaguneid käsitulirelvade ja mürsukildude eest, mürsutabamuse poleks
soomus kaitsnud.
Taaskord jõudis sõjategevus
Ida-Virumaa piiridele Vabadussõja
lõpufaasis (1919. a novembris-detsembris), kui Viru rindel peeti
Vabadussõja ägedaimad lahingud.
Nõukogude väejuhatus saatis Eesti vastu kaks armeed kokku kuni
60 000 mehega. Eesti pani välja
umbes 20 000 meest. Hoolimata
ebavõrdsest jõudude vahekorrast
ei suutnud Nõukogude Venemaa
eestlaste kaitsest läbi murda. 31.
detsembril 1919 sõlmiti vaherahu
ja 2. veebruaril 1920 lõppes vaenutegevus Tartu rahu sõlmimisega.
Sajanditaguste sündmuste mä-

lestamiseks on Eesti sõjamuuseum
koostöös riigikantselei EV100
programmiga ja teiste partneritega
ehitanud ja sisustanud Vabadussõda ja soomusronge tutvustava
enneolematu näituse ja põnevaid
lugusid jutustava laiarööpmelise
soomusrongi nr. 7 „Wabadus“.
Muuseumrong tutvustab Vabadussõja ajalugu, soomusrongide rolli
Vabadussõjas ja pakub külastajatele muudki huvitavat.

mälumängurid tee tagasi.
Kolmanda hooaja Sonda mälumängusarja „7” mälumänguriteks tituleeriti võistkond AET.
Neljas hooaeg mälumängu
Sonda rahvamajas algab juba
16. oktoobril kell 19.00. Osaleda saavad kõik head sõbrad ehk
kõik, kel natukenegi viitsimist,
kord kuus, Sonda rahvamajja
sammud seada. Kokku toimub
seitse mängu. Vanuse piirangut

pole ja meeskonnas saab olla
kuni neli mälumängurit. Küsimuste teemad algavad muusikast kuni poliitikani välja ja
kokku esitatakse igas mängus 25
küsimust. Täpsem mälumängu
reglement on leitav www.lyganuse.ee.

Anu Viltrop

Eesti sõjamuuseum –
kindral Laidoneri muuseum

Aasta esimese
üheksa kuu jooksul
on muuseumrongi
külastanud üle 70 000
inimese – ära jäta oma
võimalust kasutamata!
Rong peatub Kiviõlis
16.-21. novembril ja on
avatud 10.00-17.00.

Karmen Kõrts

Sonda Rahvamaja

Foto: AL SOL erakogu

Kaasahaaravad mustlasrütmid
Kiviõli Rahvamajas

Mustlased on kirglikud inimesed ning nende rahvatants ja -muusika toob esile kirkaid emotsioone. Mustlaste pikk teekond Indiast
Euroopasse, mis algas aastatuhat tagasi, on rikastatud motiividega
paljudest maadest, mida nad läbisid, luues nii unikaalse heli ja pillimängu viisi.
Suurepärane võimalus tutvuda mustlaste kultuuriga on külastada
Mustlastantsu ansambli AL SOLi 2019. aasta kontsertreisil koostatud folklooriprogrammi „Romad: millenniumi kestev teekond“.
Kontsertsari „Romad: millenniumi kestev teekond“ on saanud Eesti
Integratsiooni Sihtasutuse toetuse, mille eesmärk on tagada, et see
ainulaadne ja professionaalne show-programm jõuaks erinevatesse
Eestimaa paikadesse. Pühapäeval 6. oktoobril kell 17:00 saab nautida kontserti „Romad: millenniumi kestev teekond“ Kiviõli Rahvamajas. Piletid on saadaval Kiviõli Rahvamaja kassast alates 6.
septembrist.
Mustlastantsu ansambel AL SOL on asutatud 2006. aastal Natalija Ilvese poolt eesmärgiga säilitada ja arendada mustlaste folklooritantsu professionaalsel tasandil. Ansambel koosneb endistest
professionaalsetest tantsijatest, keda ühendab sügav huvi mustlaste
kultuuri vastu. Viimastel aastatel on ansambel võitnud mitmel Venemaal toimunud mustlaskultuuri festivalil laureaaditiitli ning kahel
korral on hinnatud nende esinemist hõbemedalivääriliselt Folkloortantsu Maailmakarikavõistlusel. AL SOL on esinenud Eestis, Lätis,
Soomes, Venemaal ja Prantsusmaal, nende tegevuse geograafiline
ala laieneb pidevalt.
Rahvuslik show-programm „Romad: millenniumi kestev teekond“ on koostatud koostöös silmapaistva laulja Rafael Sharafetdinovi (Moskva Gnesinski Muusikainstituut) ja kitarri virtuoosi Slava
Bortsoviga (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia).
Konkreetselt selle esinemisprogrammi jaoks on ansambli kostüümikunstnik Larianna Holm loonud mitmeid uusi imelisi tantsukostüüme. Kontserdi jooksul näeb laval ligi 30 värviküllast kostüümi.
Show-programmi „Romad: millenniumi kestev teekond“ esinemisrühmast õhkub mustlasmuusikat ja -tantsu ning nende soov on
oma kirge publikuga jagada.
Natalija Ilves

Mustlastantsu ansambli AL SOL kunstiline juht
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Foto: erakogu

Tänavakorvpall

30. augustil toimusid Kiviõli 1. Keskkooli spordiväljakul Lüganuse
valla tänavakorvpalli võistlused.
Kui noored said õues mängida, siis pärast kahte meeste mängu tuli
võistlusi vihma tõttu saalis jätkata. Naiste võistkondi sel korral ei osalenud.
Võistlustele panid õla alla SK Kodulinn ja Lüganuse vald. Võistluste peakorraldaja oli Risto Lindeberg, peakohtunik Priit Sternhof ning
vilega aitas Ida-Virumaa legendaarseim kohtunik Toomas Nõmmiste.
Võistluste tulemused:
Mehed: 1 .Püssi (Jussi Kaldaru, Roger Kaldaru, Reijo Peenema,
Robert Jäger); 2. Uku (Stenver Säde, Erik Raud, Allan Pudov, Uku
Vernik); 3. HITO/Karjamaa (Margo Tali, Kaur Kama, Taniel Sapovalov); 4. Oss (Raul Rego, Germo Reimer, Risto Lindeberg, Olev Soolep); 5. Jürgen Higi (Rene Risto Pozdnjakov, Markko Lillipuu, Sten
Lillipuu); Viskevõistluse võitja - Germo Reimer.
Noormehed U16: 1. HITO (Jacek Uustal, Reio Krismar Nano,
Siim Pärss); 2. 2005 (Kaspar Kaukes,Kaspar Käen, Kristjan Koppelman, Meiko Lindeberg); 3. Kiviõli (Tanel Maalma, Jarek Uustal, Raiko Männi, Siim Vernik); Viskevõistluse võitja - Reio Krismar Nano.
Noormehed U14: 1. Martin Aller (Sander Källo, Jan Henrik Sternhof, Kristjan Koppelman, Kaspar Käen); 2. Maidla (Tanel Maalma,
Kaspar Kaukes, Meiko Lindeberg, Martin Lahe); 3. Sõbrad (Gregor
Tauer, Roomet Leinbock, Rando Leinbock, Keito Milber); Viskevõistluse võitja - Kristjan Koppelman.
Poisid U11: 1. Tuletõrjujad (Kert Kajala, Armin Kägu, Kaspar
Kuusmik); 2. Frozen (Mergo Lindeberg, Jan Kuusik, Sten Normak,
Markos Murula); 3. Rasmused ( Rasmus Teppe, Rasmus Repnau,
Keron Marastu); 4. WNBA (Rihard Rose, Rodion Istsik, Henri Mihkelson ); 5. 2010 (Tenver Dello, Tim Sadrak, Mihhail Pupkevits,
Liam, Daniil); Viskevõistluse võitja - Henri Mihkelson.
Publiku viskevõistluse võitja - Mergo Lindeberg .
Risto Lindeberg

Sportimisvõimalustest

Tänu huviharidusrahadele sai soetatud Lüganuse Kooli parki uued
jalgpalliväravad ja võrkpallivõrk koos joontega. Abis olid kohalikud
noored paigaldamisel ja vanade postide lihvimisel ja värvimisel. Samuti paranesid sportimisvõimalused Lüganuse Kooli võimlas, kuhu
sai muretsetud jõusaali uued trenažöörid, jooksulint, sõudeergomeeter, hantlid jne. Korvpalli ja võrkpalli mängimiseks uued pallid ja pallikorvid. Oled noor või vana, kasuta meie spordirajatisi ja spordiplatse treenimiseks. Info saamiseks pöördu julgelt Juho Põllu poole, tel.
5698 9373.
Juho Põld

Lüganuse Noortemaja juhataja

Poksiklubi suvi

Kiviõli poksiklubi veetis suve aktiivselt ja kasulikult. Sportlased osalesid kolmes treeninglaagris.
Juuli alguses koos Narva, Sillamäe ja Jõhvi poksijatega osaleti
spordilaagris, mis toimus Karjamaal Peipsi järve ääres. Laagris olid
ka neiud. Laagri põhieesmärgiks oli sportlaste füüsilise ettevalmistuse tõstmine. Koos poksijatega treenisid laagris ka maadlejad Eestist,
Venemaalt, Leedust ja Lätist. Kokku oli treeninglaagris koos treeneritega üle seitsmekümne osaleja.
Juuli lõpus osalesid meie poksijad klubi Järve Boxing
poolt korraldatud rahvusvahelises treeninglaagris Jõhvis, kus
olid sportlased Eestist, Leedust, Valgevenest, Ukrainast, ja
Saksamaalt. Kiviõli sportlastel oli hea võimalus teha treeningvõistlusi tugevate sportlastega ning saada kogemust.
Augustis osaleti treeninglaagris Viljandis, kus treenisid ka Eesti poksikoondise liikmed.
Loodame, et eeloleval hooajal Kiviõli poksijad saavutavad häid tulemusi nii Eestis, kui ka väljaspool Eestit.
Vladimir Tšurkin

Treener

Foto: erakogu

Foto: Elektrilevi

Elektrilevi kutsub põllumehi ettevaatlikkusele:

hooletu tegutsemine elektriliinide lähistel võib eluohtlik olla
Hilissuvel ja sügise algul tekib
ühe rohkem olukordi, kus kõrged
põllutöömasinad sõidavad elektriliinidesse. Elektrilevi võrgus on
sel aastal olnud juba üle 200 juhtumi, kus hooletu tegevuse tõttu on
elektriliinid kas põllutöömasinate
või muude õnnetuste tagajärjel
maha sõidetud.
„Võrgustandardiga on õhuliini
minimaalseks kõrguseks mitteliigeldaval alal neli meetrit, põllud
ja heinamaad liigituvad selle alla.
Kuid mingi osa põllutöötehnikast,
näiteks silo- või teraviljakombainid, võivad olla neljast meetrist
kõrgemad,“ selgitas probleemi
tausta Elektrilevi võrguvarade üksuse juht Taavi Janno.
Ta lisas, et liinide maha sõitmise
peamiseks põhjuseks on hooletus.
„Üks asi on taolisest hooletusest
tekkivad elektrikatkestused, aga
palju hullem on see, et enda elu
seatakse ohtu,“ ütles Janno ja lisas,

et õnneks pole vaatamata mitmetele liinide maha sõitmise juhtumitele olnud viimastel aastatel
Elektrilevi liinidega seoses juhtumeid, kus kellegi eluküünal oleks
kustunud.
„Kui mõni põllutöömasin või
ülestõstetud kastiga auto sõidab
liini, rakendub kaitse ja liin lülitub automaatselt välja. Tänu sellele pääsevad inimesed taolistest
olukordadest eluga,“ lisas Janno.
„Kuid alati säilib oht, et kaitselülitus ei rakendu korrapäraselt ja liin
jääb voolu alla. Selline juhtum leidis aset mõni nädal tagasi Jõgeval
kui veoauto sõitis ülestõstetud kastiga liinidesse. Paanikas autojuht
jättis masina seisma, hüppas maha
ja sai sammupingest elektrilöögi.
Õnneks pääses autojuht kergemate vigastustega,“ tõi Taavi Janno
hoiatava näite.
Ta lisas, et autojuht tegi vea, kui
kinni pidas ja autost väljus. „Kõige

kindlam on sealt liinist uuesti välja tagurdada. Isegi kui paar masti
katki läheb, siis inimese elu on
tähtsam. Autos või kombainis sees
olles ei tohiks inimene tegelikult
viga saada, sest sõiduki rehvid taksitavad pinge maandamist. Kui aga
autost väljuda, võib tekkida eluohtlik pinge sõiduki ja maapinna
vahel või sammupinge maapinnal,
kuna ka maapind võib olla laengu
all,“ lisas Janno.
Elektrilevi palub kõigil, kes
elektriliinide lähistel töötavad,
olla ettevaatlik ja jälgida, et nende
kasutatav tehnika ei ületaks elektriliinide kaitsevööndis lubatud
kõrgusi.
Ehitusseadustiku kohaselt on
õhuliinide kaitsevööndis keelatud
elektripaigaldise omaniku loata
langetada puid ja sõita masinatega,
mille üldkõrgus maapinnast koos
veosega või ilma selleta on üle 4,5
meetri. Kaitsevöönd on õhuliinide

puhul mõlemal pool liini teljest
madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV
liinidel 10 meetrit ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter. Maakaabelliinide
kaitsevööndis on keelatud töötada
löökmehhanismidega, tasandada
pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.
Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks vajaliku
taotluse leiab Elektrilevi veebilehelt. Kui liinilähedastel töödel on
tekkinud elektriohu olukord, andke sellest teada Elektrilevi rikketelefonil 1343. Kui aga on juhtunud
õnnetus inimesega, tuleb kohe teavitada häirekeskust numbril 112.
Peeter Liik

Kommunikatsioonijuht

Jämesoolevähi sõeluuringus osalemisega võid päästa oma elu
Eestis haigestub igal aastal ligi
tuhat inimest salakavalasse haigusesse, mis endast alguses märku ei
anna ning mille kulg on reeglina
aeglane ja hiiliv. See tähelepanu
vajav raske haigus on jämesoolevähk. Kõige enam esineb seda
60–69-aastastel meestel ja naistel.
Jämesoolevähki on aga võimalik
enne kaebuste tekkimist lihtsasti
avastada ning ravida.
Nüüdisajal suudetakse juba
pisut enam kui pooled vähki haigestunutest täiesti terveks ravida.
Ravi edukuse võti peitub haiguse
varajases avastamises.
Vähi varajaseks avastamiseks
kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud meetodina sõeluuringut.
Uuring on mõeldud ühiskonnasegmendi sõelumiseks, kes on mõne
sageli esineva ja raskeid tagajärgi
põhjustava haiguse riskigrupis.
Sõeluuringud võimaldavad vähki avastada varajases staadiumis.
Eestis korraldatakse naistele suunatud rinna- ja emakakaelavähi
sõeluuringuid ning mõlemale sugupoolele suunatud jämesoolevähi
sõeluuringut.

Haigestumise riskitegurid

Haigekassa esmatasandi teenuste
osakonna juhi Külli Friedemanni
sõnul ei ole vähi täpne tekkemehhanism endiselt päris selge. „Aina
rohkem jõutakse seisukohale, et
pärilikkus mängib vähi tekkes väikest rolli ning suurem roll on just
elustiilil,“ räägib ta.
Jämesoolevähi teke on astmeline ja mitme teguri koosmõjust
sõltuv suhteliselt pikk protsess.
Arvatakse, et vähieelsete muutuste
tekkest kuni vähi väljakujunemiseni kulub vähemalt 10–15 aastat.

Enamik jämesoolevähkidest tekib
algselt limaskesta healoomulistest
kasvajatest ehk polüüpidest. Aja
jooksul võib toimuda aga polüüpide suurenemine ja muutused. Kõik
polüübid aga ei arene soolevähiks.
Võimalik on ka polüüpide taandareng, kuid umbes iga kahekümnes polüüp areneb edasi ja temast
võib tekkida vähk.
Kuna jämesoolevähk on aeglase
ja astmelise tekkega, siis vanuse
kasvades suureneb ka risk haigestuda vähki. Oluliselt suureneb
risk alates 50. eluaastast. Kõige
rohkem avastatakse jämesoolevähki esimest korda üle 70-aastastel inimestel. Mida kõrgem on
keskmine eluiga ja mida rohkem
on elanikkonnas vanemaid inimesi, seda suurem on jämesoolevähi
esinemismäär.
Lisaks vanusele on jämesoolevähi olulised riskitegurid toitumisharjumused, ülekaalulisus,
suitsetamine, eelnevalt esinenud
healoomulised jämesoolekasvajad
ehk polüübid ning jämesoolevähi
esinemine lähisugulastel. Üks jämesoolevähi või olulise polüübi
juhtum lähisugulasel kahekordistab vähki haigestumise riski.
Mitmed neist riskiteguritest on
maandatavad – igaüks saab ise
oma tervise heaks palju ära teha.
Näiteks saab parandada oma üleüldist elustiili ja tervislikku seisundit
liikudes rohkem jalgsi ning vähendades punase liha osakaalu toidus.
Teine oluline tegevus, mida teha,
on osaleda sõeluuringus.
Mida sõeluuringus
osalemine endast kujutab?
Midagi rasket sõeluuringus osalemises ei ole. Vastupidi, see on üks

lihtsamaid, ent suure kaaluga asju,
mida saab oma tervise heaks teha.
Sõeluuringul osalemiseks kutse
saanud on oodatud oma perearsti
või -õe vastuvõtule. Seal antakse neile peitvere testi tegemiseks
vajalik komplekt. Komplektis on
test, infomaterjal, ankeet ja makstud vastusega ümbrik, kuhu on
peale trükitud labori aadress. Testi
saab teha endale kõige turvalisemas kohas – kodus. Sõeluuringus
osalemine on ravikindlustatud inimesele tasuta, sest kogu uuringuprotsessi rahastab haigekassa.
Kui testi tulemused on korras
ja labor proovist peitverd ei leia,
teavitatakse sellest patsienti ja uus
kutse kontrolluuringule saadetakse
kahe aasta pärast. Kui aga tuvastati peitverd, tuleb täiendavate
uuringute korraldamiseks võtta
ühendust perearstikeskusega. Enamasti on täiendavaks uuringuks
jämesooleuuring ehk koloskoopia.
See annab kõige kindlama vastuse
võimaliku haiguse esinemise kohta. Kui soolestikust avastatakse
polüübid, eemaldatakse need koheselt sama protseduuri käigus.

Sõeluuring
tagab turvatunde

Möödunud 2018. aastal oodati
sõeluuringule 48 493 inimest, kellest osales uuringus 51%. Neist
2% vajas edasist koloskoopiat.
Friedemann sõnab, et eesmärk on
saada sõeluuringule vähemalt 75%
sihtrühmast. Ta lisab, et haiguse
varajases staadiumis avastamise
kõrval on üks suuremaid sõeluuringu eesmärke anda inimestele
turvatunnet.
Sõeluuringu käivitamisega on
Eestis kümne aasta jooksul võima-

lik ära hoida 33–74 jämesoolevähi
surmajuhtu ja võita 60–69-aastaste
inimeste peale kokku 71–136 kvaliteetselt elatud aastat. Aegsasti
ravi alustades on täielik tervenemine ja senise elukvaliteedi säilitamine väga tõenäoline.
2019. aastal kutsutakse jämesoolevähi sõeluuringule mehi ja
naisi, kes on sündinud aastal 1953,
1955, 1957 ja 1959.
Nüüdsest saabuvad vähi sõeluuringute kutsed e-postiga. E-kutse
saavad kõik sõeluuringu sihtrühma kuuluvad inimesed, kellel on
isikukood@eesti.ee e-post suunatud oma isiklikule meiliaadressile
või märgitud rahvastikuregistrisse.
Kui vähiregister infot e-posti kohta ei saa, saadetakse välja paberkutse rahvastikuregistris märgitud
aadressile. Seepärast kontrolli
kindlasti, kas Sinu eesti.ee e-post
on suunatud igapäevaselt kasutusel olevale meiliaadressile.
Sõeluuringus osalemiseks ei pea
kutset ootama jääma. Kui Sinu
sünniaasta on sõeluuringu sihtrühmas, võid sõeluuringus osalemiseks pöörduda ise oma perearsti
või -õe poole. Kindlasti peaks
pöörduma perearsti poole, kui väljaheites on nähtavat verd või esineb raskusi keha kergendamisega.
Vähi sõeluuring on eelkõige hea
võimalus kontrollida oma tervist ja
veenduda, et oled terve.
Jämesoolevähi sõeluuringu kohta leiab rohkem infot kampaanialehelt www.soeluuring.ee.
Kadri Eisenschmidt
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Teater Otpad Saksamaal
Kevadel osales Kiviõli teater Otpad esimesel üleeuroopalisel festivalil StAge. Festival oli korraldatud Saksamaa Harrastusteatrite
föderaalse assotsiatsiooni (BDAT)
poolt. Koguneti kaunis Esslingeni
linnas, mis asub Saksamaa edelaosas. Festivalil osalemisele eelnes
tihe konkursisõel taotluse esitatute
seas. Rohkem kui kolmekümnest
üle Euroopa saabunud taotlusest
valiti välja seitse teatrit. Nende
hulgas ka meie teater Otpad Samuel Bekketi palaga „Mis Kus“
Tallinna lavastaja Aleksandr Potužnõi juhendamisel.
See teatrifoorum oli korraldatud harrastusteatrite näitlejatele
vanuseklassis 50+. Kuna meie
teater tegutseb juba üle kahekümne aasta, siis on paljud meist juba
jõudnud sellesse vanusesse. Festivalile olid kutsutud teatritrupid
Taanist, Šveitsist, Kreekast, Gruusiast, Eestist ning kaks truppi Sak-

MÕNE REAGA

Foto: erakogu

Kui sul on raskusi,
leia endas tugevus!

Kui Teil on mure või olete
üksikud ja pole kedagi, kellega seda jagada, siis mina
olen valmis Teid kuulama ja
aitama, millega saan. Olen 12
aastat olnud ratastoolis, näen
halvasti, kõnelen raskustega
ja käsi on halvatud, aga olen
sellest hoolimata õppinud olukorraga leppima, uskuma ja
lootma. Leidsin endas tugevust aktsepteerida ennast sellisena nagu ma olen. Selles pole
midagi häbiväärset, sest olen
täpselt selline nagu Teie. Olen
valmis abistama neid inimesi,
kes seda vajavad. Kutsun Teid
kuulma minu lugu 9. oktoobril
kell 10.00 Kiviõli Päevakeskusesse (Soo 13).
Ootan Teid rõõmuga,
Ilona Gunjašina

Õnnitleme septembrikuu
juubilare!
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Milvi Vahtra 2.09
Endel Piik 4.09
Milvi Anger 6.09
Mihkel Poobus 7.09
Valentin Zhuravlev 11.09
Georgi Savitš 14.09
Rein Alasi 16.09
Villu Kõrvek 20.09
Helga Martmaa 20.09
Tiiu Lappert 20.09
Vladimir Sergunin 29.09
Foto: erakogu
samaalt. Festivali programm oli
sisuküllane. Peale näidendite esitamise toimusid ka erinevad treeningud- ja õpitoad ning arutelud
festivalil osalejate vahel. Täname
festivali korraldajaid suurepärase
ettevalmistuse ja sooja õhkkonna
loomise eest!
Etenduse näitamiseks oli valitud
üks huvitavamaid ja hiljuti renoveeritud teatreid «Central“, mis
sobis suurepäraselt meie veidi sünge ja absurdiliku etenduse jaoks.
Meie trupp pidi ainsana näitlema
kaks seanssi, kuna huvilised ei
mahtunud korraga saali. Peale

etendust toimus üsna tormiline
arutelu trupi ja vaatajate vahel, mis
kestis poolteist tundi. Tiheda graafiku tõttu ei õnnestunud meil näha
kõiki teatrietendusi. Etendused,
mida õnnestus vaadata, andsid
meile emotsionaalse laengu edaspidiseks arenguks ning tegevussuuna valikuks. Eriti muljetavaldavad olid taanlaste ja Düsseldorfi
teatri lavastused.
Käesoleval aastal plaanib teater
Otpad lõpetada töö Shakespeare’i
tragöödia „Kuningas Lear’i“ kallal. Etendused on planeeritud detsembrisse või 2020. aasta jaanuari.

Samuti on meil olemas kokkulepe
esineda Vene teatris etendusega
„Elasid kord…“ Oleg Bogajevi
etenduse “Maria põld” järgi, mis
on saanud GRAND PRIX XIV
Harrastusteatrite
Riigifestivalil
2016.
Suur tänu Lüganuse vallale rahalise toetuse eest ning Kiviõli
Rahvamajale ruumide kasutusele
andmise ja abi eest ürituste korraldamisel!
Natalia Tšikul

Teatri Otpad kunstiline juht

Näitus Muinaslood piltides
Näituse autor Ülle Meister (pildil)
on sündinud 27. augustil 1948
Lüganusel Virumaal. Lõpetanud
Eesti Riikliku Kunstiinstituudi
graafika eriala raamatukujundaja-illustraatorina 1973, töötanud
kirjastuse Valgus kunstilise toimetajana 1973-1983, seejärel
vabakutselise kunstnikuna. Ta on
olnud Kunstnike Liidu liige alates
1983.
Ülle on illustreerinud ja kujundanud raamatuid, õppekirjandust,
eksliibriseid, postkaarte, teinud
söejoonistusi, akvarelle ja pastellmaale. Tema portfooliosse kuuluvad illustratsioonid 130 raamatule
ja õpikule, ta on teinud koostööd
lasteajakirjadega Hea Laps ja Täheke.
Kunstniku tööd asuvad Eesti
Rahvusraamatukogu ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse kunstikogudes ja erakogudes Eestis, Aust-

raalias, Prantsusmaal, Saksamaal,
Soomes, ja Venemaal.
Ülle on osalenud alates 1974.

aastast enam kui 200 näitustel
Eestis, Argentinas, Belgias, Colombias, Hispaanias, Iraanis,
Itaalias, Jaapanis, Jugoslaavias,
Leedus, Lätis, Poolas, Rootsis,
Saksamaal, Slovakkias, Soomes,
Ungaris, Valgevenes, Venemaal
ja Ühendkuningriigis. Korraldanud ligi 50 isikunäitust Eestis ja
Soomes.
Olulisemad auhinnad:
„5 kauneimat Eesti lasteraamatut“ diplom 1999, 2008, 2009
„25 kauneimat Eesti raamatut“
1979, 1986, 1987, 1994
Nukitsa konkursi 2. koht kunstniku kategoorias 1994, 1998
K. E. Söödi lasteluule auhind
1998
Tallinna Illustratsioonitriennaal
2006, Eesti Lastekirjanduse Keskuse diplom
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Maria Tumash 5.09
Jüri Vooljärv 14.09
Konstantin Rosi 17.09
Liidia Karhu 22.09
Ermina Kirsimäe 24.09

85

Hava Kirillova 3.09

90

Niina Jarlõkovskaja 15.09
Ljudmila Gussarova-Šlenduhhova 23.09

91

Nadežda Smirnova 4.09
Aleksandra Fedoseeva 15.09

93

Virve Paavo 20.09
Maria Ivanova 29.09

94

Paul Alasi 26.09
Lüganuse valla kodanikel, kelle läheneb juubel (75, 80, 85, alates
90nest iga aasta) ja kes ei soovi avalikku õnnitlemist, tuleb sellest
teatada hiljemalt sünnipäevakuu alguses vallavalitsuse
avalike suhete spetsialisti telefonil 332 5840 või
e-posti aadressil viivian.pall@lyganuse.ee.

PARANDAME VEA!

Õnnitleme!
95. juubel

Irja Strauch 15.08
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KULTUURIKALENDER

4. oktoober, kell 17.30
Püssi Kultuurimaja
XXXVIII Püssi seeriajooksu VI etapp
5. oktoober, kell 19.00
Lüganuse Rahvamaja
Kuldne sügispidu – ansambel Qvalda
6. oktoober, kell 17.00
Kiviõli Rahvamaja
Tantsu - ja lauluetendus
„ROMAD: Millenniumi
kestev teekond“
Mustlastantsuansambel AL
SOL
Pilet 5 ja 7 eurot eelmüügis. Kontserdipäeval kõik
7 eurot

Teater Sankt-Komedi

PRANTSUSE
VALLATUSED

8. oktoober, kell 10.00
Kiviõli Rahvamaja
St.Peterburgi lasteteatri
etendus “Väikese võluri
seiklused”
Pilet 5 eurot

Situatsioonikomöödia

8. oktoober, kell 11.00
Sonda Rahvamaja
Eakate vaimse tervise päev
11. oktoober, kell 19.00
Kiviõli Rahvamaja
St.Peterburgi komöödiateatri etendus
„Французские блудни“
(„Prantsuse vallatused“)
Pilet 12 ja 15 eurot. Etenduse päeval kõik 15 eurot.
14. oktoober, kell 18.00
Kiviõli Rahvamaja
Pensionäride klubi Ajaratas puhkeõhtu

Lavastaja: D.Lebedev
Kunstnik-lavastaja: T.Joršš
Koreograaf: P.Krasavina

15. oktoober, kell 17.30
Kiviõli Kunstide Kool
Priit-Andres Pärtna 80.
juubelile pühendatud
kontsert
16. oktoober, kell 19.00
Sonda Rahvamaja
Mälumängusari „7“, I
mäng
16. oktoober, kell 19.00
Kiviõli Rahvamaja
Komöödiateatri etendus
„Igaühel neli nägu“
Pilet 15 ja 17 eurot. Etenduse päeval kõik 17 eurot.
25. oktoober, kell 19.00
Kiviõli Rahvamaja
Shansoni festival. Sergei
Maasin
26. oktoober, kell 19.00
Sonda Rahvamaja
Alburahva Teater etendus
„Võõras mees majas“

KIRIKUKALENDER
EELK Lüganuse Ristija
Johannese kogudus
6. oktoober, kell 11.00
Lüganuse kirik
17. pühapäev peale nelipühi missa
13. oktoober, kell 11.00
Lüganuse kirik
Lõikustänupüha missa
koos Kiviõli kogudusega.
Ühine kohvilaud.
20. oktoober, kell 11.00
Lüganuse kirik
19. pühapäev peale nelipühi missa koos Kiviõli
kogudusega
Jutlustab ministrand Igor
Gräzin
27. oktoober, 11.00 Lüganuse kirik
20. pühapäev peale nelipühi missa

Kiviõli Rahvamaja
16.10 kell 19.00
Pileti hind 15 ja 17 eurot. Etenduse päeval 17 eurot

Osades: Z.Bagajeva, D.Lebedev,
J.Bõstrova, A.Nedviga, P.Krasavina,
V.Karpov, D.Portnov

