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Kiviõli I Keskkooli noored kuulasid sõnavõtte huviga

Asutava Kogu
ajalootund Lüganusel
Riigikogu kantselei ja Eesti Vabariik 100 korraldustoimkond kutsus
üles 5. aprillil süütama austusküünla kõikide 120 Asutavasse Kogusse valitud rahvasaadikute sünnikohas.
Oli ilus päikesepaisteline kevadilm. Lüganuse Külaplatsil süüdati
mälestusküünal Lüganuse vallast pärit Asutava Kogu liikme Adam
Bachmanni mälestuseks.
Adam Bachmann (hiljem Randalu) sündis Purtses Liiva kõrtsi
talus 12. mail 1890. aastal ja suri 1966. aastal Tallinnas. Temast
kujunes välja ajakirjanik ja poliitik. Ta õppis Tartu Ülikoolis õigusteadust aastatel 1910-1915. Ülikooli päevil tegi ta kaastöid üliõpilaslehele ja oli alates 1914. aastast selle lehe üks esimesi tegevtoimetajaid. Adam Bachmann oli ka Eesti Üliõpilaste Seltsi esimees,
1916. aastal lõpetas ta Petrogradi ülikooli õigusteaduskonna. Aastatel 1917-1927 töötas ajalehe Postimees toimetuses, olles ka mõnda
aega selle vastutav toimetaja ja väljaandja.
Adam Bachmann võttis osa Vabadussõjast, talle kuulus Vabadusristi esimese liigi kolmas järk. Ta oli Asutava Kogu ja I Riigikogu
liige. Alates 1928. aastast elas Bachmann Narva linnas ning aastatel
1930-1940 töötas ta linnapea abina, hiljem teenis leiba vabakutselise tõlgina.
Mälestusküünla süütamisele oli kogunenud hulgaliselt noori ja
vallavalitsuse töötajaid.
Sõnavõttudes, mille esitasid vallavanem Andrea Eiche, Riigikogu
liige Dmitri Dmitrijev, ajalooõpetaja Tiina Heinla. valla kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt, räägiti Adam Bachmanni elust, Eesti esimese demokraatliku esinduskogu rollist ning Riigikogu tööst täna.
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Lüganuse valla kaasava eelarve ideede esitamine lõpeb 5. mail.
Lüganuse valla kaasava eelarve koostamisega antakse kohalikule kogukonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa
osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja
osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.
Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2019. aasta eelarves
on 20 000 eurot.
Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema
avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Menetluse käigus võib
ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud
füüsilised ja juriidilised isikud.
Ideed saab esitada elektrooniliselt valla veebilehel www.
lyganuse.ee või täidetud vormil saata e-posti aadressile valitsus@
lyganuse.ee.
Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000
eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.
Lüganuse Vallavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud,
ideede tutvustamine jm).
Esitatud ideid hindab 9-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liikmed, vallavolikogu esimees ja aseesimees. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust ja vastavust kaasava eelarve
tingimustele.
Vallavalitsus korraldab, kuulutab välja ja viib läbi elektroonilise
rahvahääletuse keskkonnas VOLIS. Rahvahääletuse aeg on 21
kalendripäeva. Rahvahääletuses saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald.
Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Kaasava eelarve hääletusel
võitnud ideede realiseerimise viib ellu vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega.
Viivian Päll
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Euroopa Parlamendi valimised 2019

E

uroopa Parlamendi valimiste korraldamiseks on
Lüganuse valla haldusterritooriumil moodustatud
6 valimisjaoskonda:
valimisjaoskond nr 1 - Viru tn
14, Kiviõli linn, Kiviõli I Keskkooli hoones, telefon 5411 0078;
valimisjaoskond nr 2 - Kiviõli
tee 8, Lüganuse alevik, Lüganuse endine vallamaja, telefon 5411
0079;
valimisjaoskond nr 3 - Maidla
tee 56, Savala küla, Savala Rahvamaja ruumides, tel 5411 0080;
valimisjaoskond nr 4 - Kooli tn
5, Püssi linn, Lüganuse Kultuurikeskuse ruumides, telefon 5411
0081;
valimisjaoskond nr 5 - Lembitu
tn 13, Sonda alevik, Sonda Rahvamaja ruumides, telefon 5411 0082;
valimisjaoskond nr 6 - Puiestee
tn 8, Erra alevik, Erra Noortetoas,
telefon 5411 0083.
Eelhääletuspäevadel
20.22.05.2019 on avatud kõik valimisjaoskonnad kell 12.00 kuni
20.00ni. Eelhääletuspäevadel toimub valimisjaoskonnas nr 1 hääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Valimisjaoskonna nr 1 komisjon
korraldab hääletamist asukohas ja
hoolekandeasutustes. Kui valija
viibib eelhääletamise ajal Lüganuse valla mõnes ööpäevases hoole-

kandeasutuses, on tal võimalik seal
hääletada. Eraldi taotlust esitada
ei ole vaja, hääletamise korraldab
jaoskonnakomisjon nr 1 koostöös
asutuse administratsiooniga.
Valimiste päeval, 26,05.2019.
toimub hääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 9.00 kuni
20.00ni. Siis saab hääletada vaid
oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Kui valija ei saa terviseseisundi
või muu mõjuva põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võib ta taotleda hääletamist
kodus.
Kodus hääletamist korraldavad
kõik 6 valimisjaoskonda. Kodus

hääletamisega samal viisil korraldatakse hääletamist ka sama valimisjaoskonna valijate nimekirja
kantud valijatele, kes viibivad Lüganuse vallas asuvas ööpäevases
hoolekandeasutuses. Jaoskonnakomisjonid korraldavad hääletamise
koostöös asutuse administratsiooniga.
Kodus hääletamise taotluse võib
esitada ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile valimispäeval kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
Jaoskonnakomisjon
registreerib
taotluse.
Kodus hääletamise taotlus peab
sisaldama valija nime, isikukoodi,
aadressi, sidevahendi numbrit ja

kodus hääletamise põhjust.
Valimispäevale eelnevatel päevadel saab kodus hääletamise
kirjaliku taotluse saata Lüganuse Vallavalitsusele (Keskpuiestee
20, Kiviõli linn, Lüganuse vald,
43199) või valija elukoha järgse
jaoskonnakomisjoni aadressil või
toimetada kohale muul viisil.
Lüganuse valla täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijad saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
Tiina Urban

Lüganuse valla valimisjuht
Telefon 5053162, e-posti aadress tiina.
urban@lyganuse.ee

Eesti lipu heiskamise hea tava

E

esti sinimustvalge rahvuslipp on Eesti rahva
ja iseseisva riigi sümbol,
millel on pikk ajalugu.
Lipupäevadel võib lehvimas näha
igasuguseid lippe – ühed on säravpuhaste värvidega, teised luitunud,
osa lippe lehvib kõrgel tuule käes,
osa aga pühib alumise otsaga maad.
Tegelikult see pilt nii kirju olla ei
tohiks, sest lipu kasutamise kohta
on vastu võetud Eesti lipu seadus
ning arvestada tuleb ka Eesti lipu
kasutamise häid tavasid.
Igaühel, nii juriidilisel kui füüsilisel isikul on õigus heisata Eesti
lipp. Eesti lipp võib olla heisatud
ka perekondlike tähtpäevade tähistamiseks.
Kohustus lipud heisata on
kolmel päeval: 24. veebruaril
ehk iseseisvuspäeval, 23. juunil ehk võidupühal ja 20. augustil ehk taasiseseisvumispäeval.
Peale selle on Eestis veel 14 lipupäeva, mil peavad lipu heiskama
kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse
asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Ühtsustunde väljendamiseks võivad lipu heisata ka
kõik teised.

Eesti lipp
heisatakse päikesetõusul

Lipp koos vardaga kinnitatakse
hoonele või hoone katusele või
heisatakse lipumasti. Eesti lipp heisatakse päikesetõusul, kuid mitte
hiljem kui kell 8.00 ja langetatakse
päikeseloojangul, kuid mitte hiljem
kui kell 22.00. Jaaniööl Eesti lippu
ei langetata.
Heisatav lipp peab vastama seadusega kehtestatud etalonile ning
olema puhas ja terve. Lipp tuleb
välja vahetada, kui see on pleeki-

nud, määrdunud või rebenenud.
Eesti lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipumasti
või lipuvardaga vastavasse hoidjasse.
Maapinnalt tõusva lipumasti puhul on sobiv lipu laius ligikaudu
1/6 masti kõrgusest, seina külge
kinnitatava lipuvarda puhul on see
suhe ligikaudu 1/3 varda pikkusest.
Seega normaal-mõõtmetega Eesti
lippu kasutades on maast tõusva
lipumasti kõrgus ligikaudu kuus
meetrit, seina lipuvarda pikkus on
ligikaudu kolm meetrit.
Lipumasti valimisel tuleb arvestada ümbruses olevaid puid, ehitisi
jms. Kui mast on valitud kõrgem
kui 6 meetrit, siis tuleb hankida ka
masti kõrgusele vastavas mõõtkavas suurem lipp.
Lipuvardad tuleb paigutada nii,
et lehviv lipp ei ulatuks vastu katust, seina või teise lipu varrast.
Heisatud lipu alumine serv peab
jääma maapinnast vähemalt kolme
meetri kõrgusele.
Hoone küljes olevasse lipuvardasse või hoone katusel olevasse
lipumasti heisatava lipu minimaalne suurus on 105×165 sentimeetrit.

Eesti lipu
kasutamine leinalipuna

Üleriigilise leina tähistamiseks

heisatakse Eesti lipp leinalipuna.
Kui Eesti lipp heisatakse leinalipuna, kinnitatakse lipuvarda ülemisse
otsa must lint või heisatakse lipp
poolde masti.

Kasutamiskõlbmatuks
muutunud lippu
hävitamine

Eesti lippu tuleb kohelda väärikalt
ja kui lipp on muutunud kasutamiskõlbmatuks, tuleb see sündsal viisil hävitada. Märg lipp tuleb enne
hoiukohta panemist ruumis kuivatada. Määrdunud lipp tuleb pesta ja
rebenenud lipp parandada sobivat
värvi niidiga. Kui lippu ei saa enam
puhtaks või on ta lagunenud, tuleb
see sündsal viisil hävitada mitteavalikult. Lähtudes heast tavast
loetakse lipu sündsal viisil hävitamiseks tema lahti lõikamist värvilaidude kaupa ning seejärel tekkinud tükkide siiludeks lõikamist ja
põletamist mitteavalikult.
Rahvusvärvides vimplid
Mastivimpel võib lehvida aastaringselt, kuid lipupäevadel ei
asenda mastivimpel lippu. Seega
vähemalt vabariigi aastapäeval,
võidupühal ja taasiseseisvumise
päeval peab mastivimpli asendama Eesti lipuga. Rahvusvärvides
vimplitel on täita väga praktiline
ülesanne: kuna meil on vaid 14
ametlikku lipupäeva aastas, ülejää-

nud päevadel seisavad aga paljud
lipumastid tühjalt. Selle lünga täitmiseks sobivadki pikad ja kitsad,
rahvusvärvides mastivimplid.
Vimpel võib mastis lehvida
ööpäev läbi, elavdades ja kaunistades koduaedu ning asutuste
ja firmade hoonete esiseid haljasalasid. Mastivimpel peab olema samuti terve ja puhas ning
hea tava näeb ette, et vimpli pikkus
on pool masti kõrgusest. Näiteks
6-meetrisele mastile sobib 3-meetrine vimpel, mille ülemise otsa
laius oleks ca 30 cm ja alumise otsa
laius 10 cm lai.
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist
Allikas: Riigi Teataja
(Eesti lipu seadus), www.lipuvabrik.ee

LIPUPÄEVAD:
3. jaanuar – Vabadussõjas
võidelnute mälestuspäev;
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev;
24. veebruar – iseseisvuspäev,
Eesti Vabariigi aastapäev;
14. märts – emakeelepäev;
maikuu teine pühapäev – emadepäev;
9. mai – Euroopa päev;
4. juuni – Eesti lipu päev;
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna);
23. juuni – võidupüha;
24. juuni – jaanipäev;
20. august – taasiseseisvumispäev;
1. september – teadmistepäev;
novembrikuu teine pühapäev –
isadepäev;
Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
päev, rahvahääletuse toimumise päev ja Euroopa Parlamendi
valimise päev.
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Miks peaks sel aastal teist korda valima minema?
Priit Vinkel,

Riigi valimisteenistuse juht

V

alimisaasta saab õige
pea jätku, kui mai lõpus valime Euroopa
Parlamenti.
Korralduslikult suuri muudatusi hääletaja jaoks ei tule – seitsme päeva
jooksul, 16.-22. maini saab valimisjaoskonnas eelhääletada ja
e-hääletada, valimispäev on 26.
mail. Küll aga on oluline teada,
et EP valimistel on üle-Eesti üks
ringkond ehk valija saab langetada
otsuse kõigi ülesseatud kandidaatide vahel. Õigus sõna sekka öelda
on Eesti kodanikel ning alaliselt
Eestis elavatel ja selleks soovi
avaldanud teiste Euroopa Liidu riikide kodanikel.
Valimisjaoskondi on üle Eesti
444, paljud neist on liikuvad, mis
tähendab, et eelhääletamise ajal
on jaoskond erinevates paikades.
Täpset infot leiab kõige lihtsamini
kaardirakenduselt valimised.rahvastikuregister.ee. Valimispäeval
saab hääletada jätkuvalt vaid oma
elukohajärgses jaoskonnas, samuti ei saa siis muuta varem antud
e-häält.
Eestis, aga ka mujal Euroopas
on valimistega seoses kõige suuremat segadust tekitanud Brexit – ka

Eesti sai tänu Ühendkuningriigi
EL-ist väljaastumisele ühe koha
parlamendis juurde, kuue liikme
asemel peaks Brüsselis tööle hakkama seitse liiget. Missugune on
olukord juunikuuks, näitab vaid
aeg. Täna saame kindlad olla ühes
- valimistel osalemine on võimalus
Euroopas kaasa rääkida!

Miks meil on
vaja Euroopa Liitu?
Keit Kasemets,

Euroopa Komisjoni
Eesti esinduse juht

Selle aasta 1. maiks on Eesti kuulunud Euroopa Liitu 15 aastat.
Selle ajaga on EL-i loodud võimalused saanud meie igapäevaelu
osaks, lausa nii omaseks, et me ei
seosta neid otseselt EL-i kuulumisega. Liit on 15 aastaga palju
arenenud, aga põhialused on samad. Tegemist on riikide liiduga,
kus pannakse ühiste probleemide
lahendamiseks seljad kokku ja jagatakse otsustusõigust. EL loodigi selleks, et tegeleda teemadega,
millega riigid üksinda nii hästi
hakkama ei saa. Näiteks on Eesti
siseturg tänu EL-ile palju suurem
– napilt üle miljoni asemel on
meie siseturul pool miljardit tarbi-
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Kandideeri rahvakohtunikuks
Võimalus kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks
Lüganuse Vallavolikogu palub anda endast teada Lüganuse valla
elanikel, kes soovivad kandideerida Viru Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.
Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25-70 aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.
Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:
●süüdi
●
mõistetud kuriteo eest;
●pankrotivõlgnik;
●
●tervise
●
tõttu sobimatu;
●kes
● on rahvastikuregistri andmetel elanud Lüganuse vallas alla ühe
aasta;
●kohtu,
●
prokuratuuri või politsei teenistuses;
●kaitseväeteenistuses;
●
●advokaat,
●
notar või kohtutäitur;
●Vabariigi
●
Valitsuse liige;
●valla●
või linnavalitsuse liige;
●Vabariigi
●
President;
●Riigikogu
●
liige.
Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelpoolnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 27. maiks
2019:
1. Saata digitaalselt allkirjastatud ankeet aadressile valitsus@lyganuse.ee. Ankeet on leitav Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.
ee
2. Tulla Lüganuse Vallavalitsuse kantseleisse (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald) ja täita ankeet kohapeal.
3. Saata välja trükitud ja täidetud ankeet postiga aadressil: Lüganuse
Vallavalitsus, Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald, 43199
4. Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu oma istungil salajase hääletamise teel. Volikogu poolt valitud kandidaatide seast
nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.
Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon
kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest,
erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.
Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda
tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni
otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib
see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni
mitme kuuni. Rahvakohtunikule makstakse tasu ja hüvitatakse õigusmõistmises osalemisega seotud kulud justiitsministri 19.12.2006
määruses nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord“ sätestatud ulatuses ja korras.
Kohtute seaduses on rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid
102-113. Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel aadressil https://www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud
Lisainfo telefonil 332 1322
Tiina Urban

vallasekretär

jat. 96% eestlastest arvab, et vaba
liikumine on Euroopa Liidu kõige
olulisem hüve. Üksi ei oleks meil
jõudu võidelda kliimamuutustega,
sõlmida kaubanduslepinguid EL-i
mittekuuluvate riikidega nagu
Ukraina või Jaapan, tagada hästitoimivat finantssüsteemi ega hoida
stabiilset valuutat. Majanduslikult
on EL Eestile kahtlemata palju
andnud.
Samuti on naiivne arvata, et saame üksi lahendada selliseid globaalseid probleeme nagu ränne või
julgeolek. Euroopa Liidu tuumikusse kuulumine on meie iseolemise parim tagatis. Eesti mõju on
seda suurem, mida toimivam ja
tugevam on Euroopa Liit. Just seepärast on tähtis anda oma hääl ka
Euroopa Parlamendi valimistel!

Kuidas kõlab Eesti
hääl Euroopas?
Matti Maasikas,

Välisministeeriumi Euroopa
asjade asekantsler

Kõik sisulised otsused Euroopa
Liidus võetavad vastu liikmesriigid. Õige ka, sest liit ongi ju
asutatud oma liikmete ja nende
kodanike rahu, heaolu ja turvatunde kindlustamiseks. Euroopa

Komisjonil on praktikas seadusandluse algatamise õigus, kuid
eelnõu esitatakse EL-i Nõukogule
ehk liikmesriikidele esindajatele,
kes veedavad – olenevalt teema
põletavusest – selle kallal kuid või
teinekord ka aastaid. Eesmärgiks
on alati konsensus, alati püütakse viimase võimaluseni arvestada
kõigi soovidega. EL on oma liikmete jaoks sõbralik keskkond, kus
kedagi tüssata ei püüta.
Kui liikmesriikide vahel on kokkulepe saavutatud, järgnevad läbirääkimised Nõukogu ja Euroopa
Parlamendi vahel. Kodanike poolt
valitud parlamendiliikmed ehk
MEP-id esindavad peale oma valijate ka oma EL-üleste parteigruppide seisukohti. Siiski on huvitav
jälgida ja pakub kodaniku seisukohalt kindlustunnet, kuidas oma
riigile oluliste küsimuste puhul
esindavad MEP-id tihtilugu mitte
partei, vaid oma riigi ja valijate
seisukohti. Just sellepärast tulebki
Euroopa Parlamendi valimistesse
tõsiselt suhtuda, meie esindajate
asjatundlikkus on ülioluline. Meid,
eestlasi, on nii vähe, et kõik me
esindame rahvusvahelisel areenil
ka Eestit, ükskõik mis ametikohal
parajasti oleme. Oma maa maasikas, nagu me hästi teame.

Euroopa Parlamendi valimine 26. mail 2019
Ida-Virumaa
Ida-Virumaal on 10. aprilli seisuga 56 855 hääleõiguslikku valijat.
Ida-Virumaa valimisjaoskonnad:

Toila vald
4 jaoskonda

Sillamäe linn
1 jaoskond

Kohtla-Järve linn
8 jaoskonda

Narva linn
8 jaoskonda

Lüganuse vald
6 jaoskonda

Narva-Jõesuu linn
3 jaoskonda
Alutaguse vald
3 jaoskonda

Jõhvi vald
3 jaoskonda

Pea meeles!
1. Üle-Eesti on 1 ringkond, mis tähendab, et valiku saab langetada kõikide kandidaatide seast.
2. Eesti valib Euroopa Parlamenti 7 saadikut.
3. Hääletada saavad Eesti kodanikud ja teiste Euroopa Liidu riikide kodanikud. Igal inimesel on üks hääl!

Euroopa Parlamendi valimise ajad Eestis
20.–22. mai

16.–19. mai

16.

MAI

17

18

26. mai

eelhääletamine
kõigis jaoskondades

eelhääletamine
maakonnakeskustes

19.

MAI

20.

MAI

22.

21

MAI

valimispäev

23

24

25

26.
MAI

16.–22. mai elektrooniline hääletamine

Kuidas selgub, kes pääseb Euroopa Parlamenti?
Mandaadid jaotatakse üleriigiliselt d’Hondti meetodil.
Erakonnale arvutatakse
võrdlusarvud (erakonna
häälte arv/1, erakonna
häälte arv/2 jne).

Lisainfo:

Võrreldakse
erakondade ja
üksikkandidaatide
võrdlusarve.

Seitse mandaati
saavad erakonnad või
üksikkandidaadid, kellel on
suuremad võrdlusarvud.

Erakonnasiseselt
saavad mandaadi
enim hääli kogunud
kandidaadid.

www.valimised.ee • valimised.rahvastikuregister.ee
https://www.seekordlahenvalima.eu/ • http://www.europarl.europa.eu/estonia

Eriarstiabi peab olema
võrdselt kättesaadav kogu Eestis

T

ervisemurega inimene
peaks kõigepealt pöörduma oma perearsti
poole. Just tema oskab
patsienti kõige paremini nõustada
ja vajadusel ka õige eriarsti juurde
suunata. Igal ravikindlustatud inimesel on õigus valida endale sobiv
eriarst ja vastuvõtuaeg ükskõik
millises raviasutuses üle Eesti.
Tähtis on see, et raviasutusel oleks
haigekassaga kehtiv leping.
Haigekassa juhatuse liikme Maivi Parve sõnul peab arstiabi olema
kvaliteetne ja ühtemoodi kättesaadav üle kogu Eesti, seda ka Ida-Viru maakonnas. „Selleks, et inimestele oleks ravi igal juhul tagatud,
sõlmib haigekassa lisaks haiglatele
lepingud ka eratervishoiuasutustega, kes pakuvad eriarstiabi. Need
erakliinikud täiendavad haiglate
pakutavaid teenuseid, lühendavad
ravijärjekordi ja annavad inimestele eriarstiabi saamiseks lisavõimaluse,“ kinnitas Parv.
Ida-Viru maakonnas on haigekassal 12 erinevat eriarstiabi
partnerit, kes ravikindlustatud inimestele haigekassa toel teenuseid
osutavad. Kõige rohkem eriarstiabi teenuseid pakuvad Ida-Viru
Keskhaigla ja Narva Haigla.

Arstiabi õigel
ajal ja õiges kohas

Ravi rahastamiseks ja eriarstiabi
tagamiseks võtab haigekassa arvesse igas piirkonnas elavate inimeste arvu, nende ravivajadust,
aga ka kvaliteetse ravikorralduse
võimekust selles maakonnas.
„Igas maakonnas peab elanikele
olema tagatud kodulähedane arstiabi kõige sagedasemate haiguste
raviks,“ ütles Parv. Siia kuuluvad
kõrva-nina-kurguhaiguste, silmaja nahahaiguste, günekoloogiliste
ja psühhiaatriliste haiguste ravi,
samuti üldkirurgilised protseduurid, taastusravi ja sisehaiguste ravi.
„Teatud erialad, kus ravivajadus
ei ole nii suur, aga patsient vajab
spetsiifilisemat eriarsti, põhjali-

kumaid uuringuid ja keerukamat
ning kallist tehnoloogiat, peavad
kvaliteetse arstiabi tagamiseks olema kättesaadavad vähemalt neljas
suuremas maakonnas – Harju, Tartu, Ida-Viru, Pärnu,“ selgitas Parv.
Siia kuuluvad näiteks uroloogia,
seedetrakti haigused, südamehaigused, reumatoloogia, närvisüsteemihaigused, kopsuhaigused, infektsioonhaigused, lastehaigused
ja hormonaalsete häirete ravi.
Kõige keerukamat ravi nagu
näiteks vähiravi (kiiritusravi) ja
teatud kirurgilisi protseduure tehakse Parve sõnul kahes suuremas
haiglas. Nii vähiraviks vajalikud
onkoloogiakeskused kui ka näiteks
neurokirurgid tegutsevad kahes
Eesti suurhaiglas – Tartu Ülikooli
Kliinikumis ning Põhja-Eesti Regionaalhaiglas.

Pane tähele!

Eriarstile pöördumiseks on vaja perearsti saatekirja (v.a naistehaiguste, silmahaiguste, psühhiaatriliste murede, tuberkuloosi, naha- või suguhaiguste ning trauma
korral). Pöördudes raviasutusse, millel on haigekassaga leping, tuleb ravikindlustatud inimesel maksta ainult visiiditasu. Selle suurus on kuni viis eurot.

Eesti Haigekassa eriarstiabi partnerid Ida-Viru maakonnas
Raviasutus

Eriala (ambulatoorsed vastuvõtud)

Ida-Viru Keskhaigla Tervise 1, Kohtla-Järve,
31044
Ravi 10d, Kohtla-Järve,
30322
Keskpuiestee 38, Kiviõli
Kajaka 9, Sillamäe
Registratuur: 331 1133

Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhaigused)
Endokrinoloogia (hormonaalsed häired)
Günekoloogia (naistehaigused)
Kardioloogia (südamehaigused)
Oftalmoloogia (silmahaigused)
Ortopeedia
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)
Pediaatria (lastehaigused)
Pulmonoloogia (kopsuhaigused)
Psüühiaatria
Nefroloogia (neeruhaigused)
Neuroloogia (närvisüsteemi haigused)
Infektsioonhaigused (nakkushaigused)
Sisehaigused
Taastusravi
Uroloogia
Üldkirurgia

Narva Haigla

Haigla tn. 1, Narva linn
Haigla tn. 5, Narva linn
Vestervalli tn.15, Narva
linn
Infotelefon: 357 1835

Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhaigused)
Gastroenteroloogia (seedetrakti haigused)
Endokrinoloogia (hormonaalsed häired)
Günekoloogia (naistehaigused)
Kardioloogia (südamehaigused)
Otorinolarüngoloogia (kõrva-nina-kurguhaigused)
Ortopeedia
Psühhiaatria
Sisehaigused (sh endokrinoloog, gastroenteroloog, infektsionist, kardioloog, nefroloog, neuroloog, pediaater, pulmonoloog)
Sünnitused (günekoloog)
Taastusravi
Üldkirurgia

Aasa Kliinik OÜ

Tškalovi 3, Sillamäe
Telefon: 357 3530

Psühhiaatria

Ahtme Haigla SA

Ahtme mnt. 95, Kohtla-Järve
Registratuur: 336 6221
Kooli 8a, Jõhvi
Registratuur: 339 6222
Ahtme mnt.110, Kohtla-Järve
Registratuur: 336 6220

Psühhiaatria

Albinea SA

Kosmonaudi tn 4, Narva
Telefon: 354 6994

Günekoloogia (naistehaigused)

Almeda Kliinik OÜ

Aasa 4, Narva
Telefon: 357 3530

Üldkirurgia

Tartu Ülikooli
Kliinikum SA

Ravi 10d, Kohtla-Järve,
30322
Telefon: 731 9100
Aasa 4, Narva
Telefon: 357 3530

Hematoloogia (vereloomehaigused)
Psühhiaatria
Onkoloogia
Üldkirurgia

Tervisekeskus
Ljumam OÜ

Vestervalli 29, Narva
20306
Telefon: 356 0610

Dermatoveneroloogia (naha- ja suguhaigused)

Tervisekeskus
Valentina
Vassiljeva OÜ

Haigla 6, Narva
linn
Telefon: 356 1120

Gastroenteroloogia (seedetrakti haigused)

Haigekassa tasub eriarsti
vastuvõtu eest vaid lepingupartneri juures

Tasub meeles pidada, et haigekassa tasub ravikindlustatud inimese
eriarstiabi eest ainult siis, kui raviasutusel on leping haigekassaga.
Parv selgitas, et haigekassal on
mitmeid kogemusi, kus ravikindlustatud patsiendid on oma ravi
eest ootamatult pidanud ise maksma, kuna nad ei ole pöördunud
haigekassa partneri poole. „Enne
kui eriarsti juurde lähed, küsi alati
üle, kas raviasutusel on haigekassaga leping ja kas arstiabi saab
ikka haigekassa kulul,“ soovitas
Parv.
Peamiselt osutavad Ida-Virumaal eriarsti teenuseid Ida-Viru
Keskhaigla ja Narva Haigla. Lisaks kahele suuremale haiglale
on haigekassal selles piirkonnas
leping veel 10 erineva raviasutusega, kes pakuvad vastuvõtte näiteks
psühhiaatria, günekoloogia, nahahaiguste, kõrva-nina-kurguhaiguste, taastusravi ja mitmetel teistel
erialadel.

Raviasutuse aadress ja
kontakt

Lisainformatsiooni haigekassa eriarstiabi partnerite, visiiditasude ja muude ravikindlustust
puudutavate küsimuste kohta saab haigekassa kodulehelt www.haigekassa.ee või helistades
infotelefonile 669 6630.
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Dmitri Dmitrijev Lüganuse
Vallavolikogu esimees

PERSOON

D

mitri Dmitrijev on rohkem kui kümme aastat
olnud Eesti Keskerakonna liige ja sama
kaua kuulunud Kiviõli linnavolikokku ja -valitsusse, hiljem haldusreformi tulemusena ühinenud
Lüganuse valla volikokku. Dmitri
ütleb, et seitse aastat Kiviõli linnapeana andis talle hea ülevaate
kohaliku elu valdkondade kitsaskohtadest ja väikeste omavalitsuste inimeste muredest. „Eestis tuleb
ajada läbimõeldud ja tasakaalukat
regionaalpoliitikat!“ on volikogu
esimees arvamusel.
Eelmise Riigikogu koosseisus
töötas Dmitri sotsiaal- ja rahanduskomisjonides ning lisaks ka
Euroopa Liidu asjade komisjonis. Ta aitas kaasa riigi rahastatud
Ida-Virumaa programmi tegemisele. Ta ütleb, et Eesti riik on nii
tugev, kui tugev on selle kõige
kaugemad regioonid! Dmitrijev
toetab aktiivselt erinevaid noorte
ja Ida-Virumaa kodanikuühiskonna algatusi.
Dmitri Dmitrijev kuulub 14.
Riigikogu koosseisu ning on taas
valitud Ida-Virumaa toetusrühma
esimeheks. Ida-Virumaa toetusrühma põhilisteks ülesanneteks oli
Ida-Virumaa programmi rahastamise tagamine riigieelarvest ning
keskkonnatasude suurema osa
tagastamine omavalitsustele. Esimeses osas on Ida-Virumaa programmil nüüd oma koht riigi eelarvestrateegias. Dmitrijevi sõnul
peaks programmi jaoks ettenähtud
summat suurendama. Keskkonnatasude suurema osa tagastamise
kohalikele omavalitsustele hakkab
kehtima juba 1. jaanuarist 2020,
kui jõustub seaduse muudatus,
mida võeti vastu eelmise Riigikogu koosseisu lõpus ning mille
poolt hääletasid kõik Ida-Virumaalt valitud ja Ida-Virumaa toetusrühma kuulunud saadikud. 1.
juuliks valmib Keskkonnaministeeriumi analüüs keskkonnatasude

Bussi ajad Lüganuse kalmistule
Buss sõidab igal pühapäeval perioodil 5. mai – 6. oktoober 2019 Lüganuse kalmistule. Kokku 23 reisi.

Dmitri Dmitrijev. Foto: Viivian Päll

jaotusmudeli kohta ning seejärel
on võimalik uuesti teema ülesse
võtta.

Tulevikuplaanid

Tulevikus plaanib Dmitrijev olla
aktiivne nii riigi kui kohalikul tasemel, olles sillaks ja vajadusel
vahendajaks Lüganuse valla ja
erinevate riigiametite ja ministeeriumite vahel, et sellest võidaks
iga Lüganuse valla elanik. „Teede,
staadioni ja muu taristu väljaehitamise kõrval tuleb kindlasti pöörata
tähelepanu ka valla strateegilistele
arengutele (näiteks Aidu Veespordikeskus), mis vajavad ka riigipoolset tähelepanu ja lisatoetust,“
on Dmitrijev seisukohal.
Samuti näeb uus volikogu esimees, et valla volikogus suurem
roll võiks olla komisjonidel ja
komisjonide esimeestel. „Selleks
tasuks laiendada eestseisuse koosseisu, kuhu edaspidi saaks kuuluda
iga komisjoni esimees. See aitaks
paremini planeerida volikogu tööd
ning vajadusel võtta päevakorda
kiiret lahendust vajavaid teemasid,“ sõnab ta.

Haridus: Kiviõli Vene Gümnaasium 2000; Tallinna Tehnikaülikool 2005, ärikorraldus; Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž
2010–, riigiteaduste magistriõpe.
Töökohad: Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ juhatuse liige
2006–2007; ASi Mäetehnika müügispetsialist- projektijuht
2006–2007; Kiviõli linnapea 2007–2015.
Erakond: Eesti Keskerakond alates 2005.
Esinduskogud: XIII Riigikogu; Kiviõli Linnavolikogu 2005–
2007, valiti ka 2009 ja 2013; Lüganuse Vallavolikogu 2017– .
Alates 18.04.2019 Lüganuse Vallavolikogu esimees.
Muu tegevus: Tagatisfondi nõukogu liige alates 2018; SA
Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu liige 2012–
2015; Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige 20142015; Ida-Virumaa Spordiliidu juhatuse liige; LC Kiviõli asutajaliige; LC Kohtla-Järve liige alates 2017.
Huvialad: sport, reisimine, heategevus.

Noorte ja spordi
toetamine kõnetab

Dmitrijev leiab, et Kiviõli staadioni ehitus on hetkel esmane prioriteet noorte ja spordi valdkonnas.
„Koolidel puuduvad nõuetele vastavad platsid, et koolinoored ning
ka kõik teised vallaelanikud saaksid rohkem aega tegeleda kehalise
kasvatusega ja üldiselt spordiga
vabas õhus,“ näeb Dmitrijev mu-

rekohta. Kasutades välispoliitilisi kontakte on Dmitrijevi sõnul
võimlik leida ka välisinvestoreid,
kes oleksid valmis tulema ka Kiviõli ettevõtlusaladele töökohti looma ja oma äri laiendama. Eeltööd
juba tehakse viimastel aastatel
koostöös Ida-Virumaa Tööstusalade juhatusega.
Viivian Päll
Avalike suhete spetsialist

„Pealinnast Piirilinna“
kutsub Põhjarannikut avastama
18.-19. mail leiab aset põnev sündmus „Pealinnast Piirilinna“, mis
ühendab endas üheks nädalavahetuseks eriti eredalt Eestimaa põhjaranniku suurimad elamused ja
põnevaimad paigad. Kahe päeva
jooksul ootavad külalisi nii kohalikud muuseumid, mõisad, kohvikud ja restoranid kui ka erinevad
majutusasutused, tegevusklubid
ning vaatamisväärsused.
Põhja-Eesti idapoolsed Leader
tegevusgrupid said mõne aasta eest
kokku ja otsustasid üheskoos ette
võtta koostööprojekti, mis kannab
tänaseks nime „Pealinnast Piirilinna“. „Meil on põhjarannikul
ühine geograafiline ja kultuuriline
taust. Meid ühendavad meri ja Tallinn-Narva maantee, mida mööda
pidevalt sõidame. Kogu piirkonna
oluline arendustegur on turism.
Oleme algatanud koostööprojekti,
mis otseselt on suunatud põhjaranniku turismiettevõtjatele, kaudselt
kogu piirkonna külalistele,“ ütleb
Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht ja koostööprojekti „Pealinnast
Piirilinna“ peakoordinaator Margit
Pärtel.
„Põhjarannikul jätkub tegevust
ja avastamist loomulikult alati,
kuid 18.-19. mail on see kõik võimendatud ning avame koostöös
kohalike ettevõtjatega ka neid

TASUB TEADA

MARSRUUT 1: Kiviõli - Lüganuse kalmistu - Kiviõli (suur buss)
Väljumine kell 9.30 Varinurmest, sõidab Jaama tn remondi ajal läbi
Sonda tee, Mäe tn, Keskpuiestee, Rahvamaja tn ja peatub 9.40 Kiviõlis Rahvamaja juures, peatub Uus 2 ning Viru 9 juures, sihtkoht
Lüganuse kalmistu. Buss hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 12.00
ning läbib samad peatused.
MARSRUUT 2: Küttejõu-Maidla-Savala-Püssi-Lüganuse kalmistu
(suur buss)
Väljumine kell 10.30 Küttejõu poe juurest, Graniidi tn, Vana sillaotsa,
Maidla kool, 10.45 Savala bussipeatus, 10.55 Püssi bussipeatus, Lüganuse bussipeatus, sihtkoht Lüganuse kalmistu. Buss hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 13.00 ning läbib samad peatused.
MARSRUUT 3 : Sonda-Erra-Lüganuse kalmistu-Sonda (väikebuss)
Väljumine kell 10.00 Sonda kooli lipuväljakult, 10.05 Vana-Sonda
bussipeatus, 10.10 Varinurme bussipeatus, 10.20 Erra bussipeatus,
sihtkoht Lüganuse kalmistu. Buss hakkab kalmistult tagasi sõitma
kell 13.00 ja peatub samades kohtades.
MARSRUUT 4 : Purtse pood-Lüganuse kalmistu-Purtse pood (väikebuss)
Väljumine kell 11.00 Purtse poe juurest Liiva peatusest, sihtkoht Lüganuse kalmistu. Buss hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 12.15 ja
peatub samades kohtades.
Piletiinfo vastavalt Lüganuse LVK 07.06.2018 määrusele 23: tasuta.
Sõidud tasub Lüganuse vald.

E-PRIA juhendamine 2019. aastal
2.-21. maini toimub pindalatoetuste taotlemine e-PRIAs. Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 17. juunini. Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemine toimub 2019. aastal ainult e-PRIA iseteenindusportaalis.
Kaie Ilves pakub pindalatoetuste taotlejatele e-PRIA juhendamise
teenust ajavahemikul 02. mai-17. juuni 2019. Teenuse osutamiseks
on vajalik taotleja ID kaart ja kehtivad koodid (sobib ka Mobiil ID) ja
taotletavate maade massiivinumbrid või eelmise aasta taotlus.
Samuti juhendab ta e-PRIA kasutamisel (kliendiks registreerimisel,
põldude ja niitude joonistamisel ja pindalatoetuse taotluse täitmisel
ja esitamisel; keskkonnatoetuste ja mahetoetuste taotluste täitmisel ja
esitamisel).
E- PRIA juhendamine on TASUTA kuni kaks tundi.
Konsulent Kaie Ilvesega saab ühendust 5692 7554, e-post: kaieilves@gmail.com, juhendamiseks on vajalik ette registreerida.
Juhendamine toimub aadressil Kiviõli tee 8, (Lüganuse valla endine vallamaja) Lüganuse alevik, Lüganuse vald.
Vajadusel on võimalik ka kliendi juurde kohale tulemine.

Teade Kiviõli linna
soojustarbijatele
Seoses seadmete ja soojustrasside rekonstrueerimistöödega katkestatakse elanikkonna ja asutuste varustamine sooja veega alates 3. juunist kuni 16. juunini 2019.
Palume kindlustada objektide kindel väljalülitamine hüdraulilise survestamise perioodil alates 3. juunist 2019.
Probleemidest teavitada koheselt AS Kiviõli Soojus telefonidel 335
7307; 332 5464 ; 53321 1402 või e-mailile: kivioli.soojus@gmail.com
Vabandame ebamugavuste pärast.
AS Kiviõli Soojus

Jõhvi Politseijaoskond,
Kohtla-Järve piirkonnagrupp
uksi, mis tavapäraselt ehk suletuks
jäävad. 18. mai on ka ju muuseumide öö - avastamist väärivad
kindlasti ka kohalikud väikemuuseumid,” lisab Pärtel.
Mõtet põhjaranniku turismi
ühendamisest on mõeldud juba
pikka aega - nüüd on olemas ka rahaline tugi, et antud projekt reaalselt ellu viia. Üritus leidis endale
imelise koha ümbritsedes ajaloolist postimaanteed, mida mööda
rännates jääb uudistajate teele
nii erinevaid kohvikuid, restorane, vaatamisväärsusi, muuseume,
spaasid kui mõisaid. Igaühel on
võimalus oma teekond ise luua tulla võib nii autoga, rattaga või
suisa paadiga!

Virumaa Koostöökogu esindaja
Kadri Kuusmiku sõnul on projekti
põhiliseks eesmärgiks hooajavälise turismi edendamine piirkonnas.
„Põhjarannikul tegutseb väga palju erinevaid ettevõtjaid ning sellest
projektist saavad kõik neist kasu.
Meil on siin kõik olemas: meeldejäävad maitseelamused, seiklused,
majutusasutused kaunites kohtades ning põnevad näitused, mida
külastada.”
Koostööprojekti
eesmärgiks
on piirkonna turismipotentsiaali
tõstmine, koostöö elavdamine turismiettevõtjate ja partnerite piirkondade turismiettevõtjate vahel,
teenuste kvaliteedi parandamine
koolitusprogrammi, õppe- ja ko-

gemusreiside korraldamise ning
fotopanga loomise kaudu.
Projekti partneriteks on MTÜ
Põhja-Harju Koostöökogu, MTÜ
Arenduskoda, MTÜ Partnerid,
MTÜ Virumaa Koostöökogu,
MTÜ Kirderanniku Koostöökogu
ja MTÜ Virumaa Rannakalurite
Ühing.
Lisainfot maikuu kolmandal
nädalavahetusel
Põhjarannikut
kaunistavate ürituste kohta leiab
„Pealinnast Piirilinna“ kodulehelt
ning Facebookist.
www.pealinnastpiirilinna.ee

Aadress: Vabaduse pst 16, Kiviõli linn,
Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
Telefon: 337 2104
Piirkonnavanem vanemkomissar Anna Tihhomirova,
tel 337 2308, e-post: anna.tihhomirova@politsei.ee
Vastuvõtt kolmapäev kella 10.00 - 11.00, Järveküla tee 36,
Kohtla-Järve, Ida-Viru maakond
Piirkonnapolitseinik Jekaterina Link, tel 337 2102, 5887 1992
Vastuvõtt iga kuu teine teisipäev kella 10.00 - 11.00,
Vabaduse pst 16, Kiviõli, Lüganuse vald
Piirkonnapolitseinik Mark Leppik, tel 337 2105, 5699 7024
Vastuvõtt iga kuu teine teisipäev kella 10.00 - 11.00,
Vabaduse 16, Kiviõli, Lüganuse vald
Noorsoopolitseinik Ester Kängsepp, tel 337 2127
Vastuvõtt kokkuleppel.
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MÕNE REAGA

Kevadised koristustööd
Krisli Kaldaru

abivallavanem

Teeme Ära talgupäev toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval, tänavu 4. mail. Talgupäeva eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ning tugevdades kohalikke kogukondi.
Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev sai tõuke 2008. aasta suurest
prügikoristusest ning sellele järgnenud 2009. aasta mõttetalgutest.
Alates 2010. aastast on talgute korraldamine iga aktiivse kodaniku,
kogukonna ja ühenduse võimalus midagi oma elukeskkonna heaks
teha. Seejuures otsustades ise, mis vajab ärategemist koduümbruses
või kaugemal.

Lüganuse vallas toimuvad talgud

Piilse prükkar
Piilse - 04. mai kell 10-16
Püssi linna heakorrastuse talgud
Püssi linn, Koguneme Metsa tn 22a juures 04. mai kell 10-14
Nurmenuku talgud
Lüganuse alevik - 9. mai 2019 kell 10-12
Postkastitalgud
Lüganuse alevik, Männiku tee 2 - 04. mai kell 14-16
Moldova rannaala koristus
Moldova, Kalmomäe talu - 04. mai kell 10-16
Lüganuse koguduse territooriumi heakorrastamine
Lüganuse alevik, Papli 32, Lüganuse kirik - 01. mai kell 10-15
Karukella puhkemaja talgud
Lüganuse alevik, Papli 7b - 04. mai kell 10-16
Õunapuupark korda
Kiviõli linn, Keskpuiestee haljasala - 03-04. mai kell 9-16
Lüganuse külaplatsi talgud!
Lüganuse alevik, Kiviõli tee 12- 04. mai 2019 kell 10-16
Rohkem infot: www.teemeara.ee
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evad on käes ning hing
ihkab õue päikese kätte. Kevadised koristustööd on tänaseks hoo
sisse saanud. Lüganuse vallavalitsus võttis 25. aprillil kätte rehad,
kaasa prügikotid ning asus puhastama sissesõidutee ääri, et valla üldpildi paremaks muutmisele kaasa
aidata. Kutsume kõiki korterite
ja eramajade omanikke üles oma
hooldatavatel aladel alustama kevadisi koristustöid ning olema aktiivsed ka väljaspool krundipiire.
Kinnistuomanike üldised kohustused on igal pool üsnagi sarnased.
See tähendab, et oma kinnistul tuleb hoolitseda puhtuse ning haljastuse ja selle säilimise, ehitiste ning
rajatiste korrasoleku eest. Majade
puhul toonitaks siinkohal ka mär-

gistust aadressi osas, mis tihtipeale
puudub kas tänavanime, majanumbri või lausa mõlema osas.
Juhime tähelepanu, et kinnistuomanik on kohustatud hoidma
korras aastaringselt kinnistut ja
sellega külgneva puhastusala, mis
teede- ja tänavaäärsetel kruntidel
ulatub krundi laiuselt sõiduteeni.
See tähendab, et kinnistuomanik
on kohustatud tagama oma aiataguse korrasoleku, pügama heki
ning korraldama puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ning takistavad jalakäija
või sõiduki liiklemist.
Lisaks paneme vallaelanikele
südamele, et lõkke tegemisega
metsas, maastikul kui ka koduaias
tuleb tuleohtlikul ajal olla väga
ettevaatlik ning järgida tuleohutusnõudeid.
Lõkkes võib põletada oksi selleks ettenähtud kohas naabreid
mittehäirival viisil, jälgides tuule
suunda ja tugevust ning teisi häirivat lõhna.
Tuld võib teha vaid vaikse tuu-

lega ja tähelepanelikult jälgida, et
sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida
ohutusse kaugusesse hoonetest,
puuriitadest ja metsast. Lahtist tuld
ei jäeta kunagi järelevalveta, sel
lastakse lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks
liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
Jäätmete põletamine väljaspool
selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes võib põletada
ainult immutamata ja värvimata
puitu ning kiletamata paberit või
pappi.
Kutsume elanikke rohkem heakorraeeskirju järgima ja neist lugu
pidama. Heakorraeeskirja on võimalik lugeda Lüganuse valla veebilehelt www.lyganuse.ee .

Vallavalitsuse plaanid

Lüganuse Vallavalitsus on kaardistanud mänguväljakute olukorrad.
Kui midagi on lõhutud, parandame
need, vajadusel vahetame liiva,
multši ja värvime inventari. Sel

Miks inimesed prügi koduaias põletavad?
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äätmete põletamise probleem on suur, sest inimeste
seas on levinud arusaam,
et jäätmeid võib põletada.
Aastakümneid tagasi võis see nii
olla, sest siis pakiti toiduained
paberisse, kuid tänapäeval kasutatakse valdavalt plastpakendeid
ning nende põletamine lõkkes ei
ole õige.
Kevadel võetakse ette suurpuhastused majas, kõrvalhoonetes
või aias ning äraviskamisele lähevad vanad mööbliesemed, riided,
jalanõud, rehvid, ehitusjäätmed,
värvipurgid ja muu kasutuks muutunud kraam. Leitakse, et kõige lihtsam on kogunenud risu ja
rämps lõkkesse visata. Tihtipeale
annavad suitsevatest ja tossavatest
lõketest teada häiritud naabrid või
lihtsalt möödasõitjad.
On olukordi, kus majapidamisse
tellitakse kõige väiksem prügikonteiner või väidetakse, et majapida-

mises üldse ei elata ja prügi ei teki,
samas põletatakse kõik üleliigne
lõkkes. Suures koguses seguplastide põletamine, seda just madalal
temperatuuril, nagu lõkkes, seab
ohtu sinu ja su naabrite tervise.
Selline käitumine on vale.
Plastide mittetäielikul põlemisel
paiskub õhku lausa mürgikokteil,

mis sisaldab ka vähki tekitavaid
ühendeid. Näiteks tekivad nii
dioksiinid, mis on üks mürgisemaid ühendeid, mida inimene on
suuteline tekitama – ja seda just
kodusel jäätmepõletusel.
Kodusel prügipõletusel tekkiv
suits võib tekitada tervisehäireid
selle otsesel sissehingamisel. Eri-

Kulu põletamine
võib kaasa tuua surma

S

ageli süütab kulu hooletult visatud tikk või
suitsukoni. Kulupõleng
levib omakorda hoonetele või metsa. Kulupõlengute
ohvriks langeb peaaegu iga aasta
mõni inimene ja hävineb ohtralt
hooneid. Lisaks tuleleviku ohule
metsa või hoonetele, hukkuvad
madalas heinas elutsevad pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud. Esimene hukkunud
kulupõletaja on sellel aastal juba
tõsiasi.
6. aprillil kell 16.19 teatati
Häirekeskusele tulekahjust Võru

maakonnas Võru vallas Kasaritsa külas, kus põles üks hektar
kulu ja metsaalust, puukuur
ning kelder. Kiirabi toimetas
põletushaavadega
71-aastase
naise Tartu Ülikooli Kliinikumi,
kus ta suri. Tulekahju tekkis
lõkkest.
Soojad kevadpäevad sulatavad
lume ning toovad nähtavale kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda
põletama. Igal kevadel saavad
päästjad hulgaliselt väljakutseid
kulu- ja prahipõlengutele.
Päästeamet kehtestas tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil

Lüganuse valla kodanikel, kellel läheneb juubel
(75, 80, 85, alates 90 iga aasta) ja kes soovivad
juubeliinfo avaldamist ajalehes, palun kirjalikult
sellest teada anda sünnipäevale eelneval kuul vallavalitsuses või e-posti aadressil
viivian.pall@lyganuse.ee.

ti mõjutab see inimesi, kellel on
tundlik hingamissüsteem, samuti
lapsi ja vanureid. Lühiajaline suitsu sees viibimine võib põhjustada
peavalu, iiveldust ja löövet.
Põlemisest tekkivad ühendid
tõusevad õhku ning langevad taas
maapinnale. Seda hingavad sisse nii täiskasvanud, lapsed kui
loomad. Mürgiga saavad kaetud
ka puud, põõsad ja muud taimed.
Koduaias prügi põletades katame
ohtlike ainetega ka maasikad ning
õunad, mida me kõik aiast korjatuna süüa armastame.
Seega – plastmaterjali kodus
(ahjus, kaminas, lõkkes) põletamise korral on tegemist otsese looduse ja inimeste mürgitamisega.
Hoidkem loodust ja oma kaasinimeste tervist!
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist
Allikas: Keskkonnaministeerium

Algab looduskaitsekuu

alates 6. aprillist. Tuleohtlikul
ajal võib looduses tuld teha ainult
selleks ettenähtud kohtades.
Mitte nõuetekohaselt tehtud
või hooletusse jäetud lõkked on
väga ohtlikud.
Päästeamet tuletab meelde, et
kulupõletamine ja süütamine on
keelatud, ohtlik ja karistatav tegevus.
Andres Tartu

Kiviõli komandopealik

Lõkke tegemisel nii metsas, maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid:

Õnnitleme
aprillikuu juubilare!

aastal on vallavalitsusel plaanis rajada mänguväljak Varja külla ning
skate-park Püssi linna ning kaalutakse vabade vahendite korral
uuendada ka Savala mänguväljakut ning Purtse küla mänguplatsi,
teisi suuremaid projekte sel aastal
ette ei nähta.
Maikuus paigaldame Kiviõli
linna skate-parki ja kiigeplatsile,
Sonda skate-parki, Erra külaplatsile ja Lüganuse kalmistule avalikud
välikäimlad. Palume kasutada välikäimlaid eesmärgipäraselt.
Püssi linnas, Roodu külas varustab Järve Biopuhastus OÜ
territooriumit joogiveega alates
03.05.2019- 09.2019 lõpuni.
On alustatud ka auguremondiga,
greiderdame kruusateid, alustame
Viru tn ja Keskpuiestee freesimisega, vastavalt vajadusele veame
kruusateedele materjali peale ning
teeme tolmutõrjet.
Kui kellelgi on küsimusi või
on jäänud mõni tee tähelepanuta,
palume teavitada sellest abivallavanemat telefonil +372 5309 2276.

●●lõkkekoht peab olema hoonetest ohutus kauguses, sest sädemed võivad tuulega lennata
hoone peale;
●●alla meetrise läbimõõduga lõke peab olema hoonest vähemalt 8 m kaugusel;
●●lõke läbimõõduga üle 1 m peab olema hoonest 15 m kaugusel;
●●lõkkekoha ümbrus tuleb puhastada kuivanud taimedest, okstest ning muust kergesti süttivast materjalist;
●●lõke tuleb piirata kivide või pinnasevalliga;
●●lõket tohib teha vaid siis, kui tuule kiirus on alla 5,4 m/s (nõrk tuul, niiske ilm oleks soovitatav);
●●koduaia lõkkes tohib põletada vaid puhast (immutamata) puitu ning pappi ja paberit;
●●lõket tuleb valvata ja hoia selle läheduses kustutusvahendid, näiteks ämber veega või 6 kg
tulekustuti;
●●lõkkel tuleb inimese valvsa pilgu all lasta täielikult ära põleda või tuleb see kustuta veega;
●●kindlasti tuleb jälgida tuule suunda, et sädemed ei oleks ohuks teistele elamistele ning et
suits ei häiriks naabreid.

12. mail algab looduskaitsekuu
teemal „Igaühe loodushoid“. Tänavuse looduskaitsekuu teemaga
„Igaühe loodushoid“ juhitakse
tähelepanu sellele, et loodus on
kõikjal meie ümber, mitte ainult
kaitsealadel. Looduskaitsekuul
räägitakse sellest, kuidas me
kõik lihtsate tegudega ja tegematajätmistega saame ümbritseva
mitmekesise looduse heale käekäigule kaasa aidata. Niitmata
jäetud aianurk, noorde männikusse paigaldatud pesakast, põletamata puupakk, mürgitamata
jäänud teeserv - teadlikult tegutsedes saame koduaias, linnas,
metsas, põldudel ja mujal säilitada ja luua elupaiku paljudele
meie looduse väiksematele asukatele.
„Päästetud“ ja koju toodud
hülgepojad,
metskitsetalled,
talvituvate veelindude toitmine
ning paljud muud eksisammud
peegeldavad hästi meie kaugenemist loodusest. Looduskaitsekuul korratakse taas põhitõdesid,
kuidas looduses õigesti ja kohaselt käituda.
Keskkonnaministeerium
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Mida Virumaa Koostöökogu teeb?
MTÜ Virumaa Koostöökogu (VIKO) on vähese
ajaga suutnud üht väikest piirkonda arendada nii, et süda lausa rõõmust rõkkab.

VIKO ajaarvamine käib Euroopa
Liidu programmperioodide kaupa.
Käesolev programmperiood algas 2015. aastal ning lõppeb juba
2020. Programmperioodi lõppedes
järgneb järelevalveperiood, mille
käigus tähtsad ametnikud kontrollivad, kuidas me oleme hakkama saanud. Selle vähese ajaga
on VIKO panustanud üsna suurte summadega piirkonna arengu
heaks ja võtnud osa ka rahvusvahelistest projektidest, et piirkonna
võimalusi mitmekesistada. Märtsis toimunud strateegiaseminaril,
kus liikmetega vaadati otsa nii
strateegia sisulisele kui vormilisele poolele, tõdeti rahuloluga, et
algusest peale on toimetatud targalt arvestades piirkonna väiksust
ja eripära. VIKO juhatuse liikme
Valdek Haugase sõnul on näiteks
suur pluss väga avatud suhtlemine
– nii juhatuses kui ka liikmetega –
valitseb koosmeel ja probleemid
lahendatakse kohe.
Sellist koondinfot nagu täna, annab VIKO välja iga-aastaselt, kuid
seekord soovime, et inimesed päriselt ka loeksid, mida maaelu arendamiseks on ette võetud ja seda
Leader meetme toel. Rõhutada
soovime seda, et need on VIKO
ja VIKO liikmete suled, mitte
kellegi teise omad, mis nüüd auga
välja teenitult puhevile aetakse.
Igal aastal võetakse endale kolm

suuremat eesmärki ja koostatakse
tegevuskava, mille alusel siis toimetatakse.
Kuna uue taotlusvooru projektid on veel hindamata, siis hetkel
analüüsime andmeid 2018. aasta
lõpuni.
Viimasel programmperioodil on
kokku olnud kuus taotlusvooru,
seitsmes on menetluses. Tabelis
välja toodud statistikas on arvestatud andmeid Lüganuse valla, Viru-Nigula valla Aseri piirkonna,
Toila valla Kohtla piirkonna ja
Vinni valla Rägavere piirkonna
osas.
Statistika näitab päris loogilisi
tulemusi – kõige suurema elanike arvuga Lüganusel on ka kõige

suurem hulk taotlejaid. Arvestada
tuleb ka haldusreformiga, mida
Lüganuse on lausa kaks korda üle
elanud. Viimast programmperioodi puudutab üks ühinemine. Suur
rõõm on tõdeda, et Kohtla piirkond on järgmine projektide laekumise osas. Tihedalt on kannul
Aseri piirkonna taotlejad ja siis endine Rägavere piirkond. Kokku on
investeeritud piirkonda 2 807 045
eurot, Leader meetme toetus sellest on 1 456 423 eurot.
Leader meetme toel on Virumaa Südamesse ehitatud viis uut
majutusasutust – Rosi Puhkemaja,
Tuhamäe Hosteli puhkemaja, Karukella Puhkemaja, Sonda Puhkemaja, Mereoja Kämpingu. Kuna

käimasolev taotlusvooru menetlus
pole lõppenud, siis mitteametlikult
on teada, et majutuskohti Virumaa
Südamesse tuleb veelgi. Ja on ka
neid, kes selleks Leader meedet ei
kaasa, vaid investeerivad ise. Oma
majutusasutuse teenuse parendamisega on tegelenud kaks ettevõtet.
Väikese piirkonna jaoks on
oluline, et inimestel oleks tööd.
Leader meetme toel on piirkonda loodud viimasel programmperioodil kokku 61,5 töökohta.
Võib öelda, et statistika oli vägagi rõõmustav. Ja muuseas –
järelevalveorganisatsioon PRIA
kontrollib antud lubadusi väga
hoolega.
VIKO on ise organisatsioonina
võtnud vastutuse ja teinud piirkonna ja liikmete hüvanguks lõppeval
programmperioodil üle 200 000
euro väärtuses projektitaotlusi.
Suurim uhkus on turismisektori
arendamine – piirkonna projekti
„Ühisturundus Virumaa Südames“
raames on paigaldatud maanteedele teenusepakkujate juurde
suunamiseks 50 teenindusmärki.
Uuendatud info 10-l ja lisaks paigaldatud veel 12 uut väliturismikaarti. Valmistatud 22 seinakaarti
ja 15 turismiinfostendi ning tuhandeid turismivoldikuid teenusepakkujate juurde. Paigaldamisel on
15 suunaviidapuud, igaühel kuni
10 suunaviita. Valminud on turismivoldikud eraldi loodusturismi,
pereturismi ja majutuse, toitlustuse
kohta, mille sisu koostas iga ettevõtja ise ja mille ühtse kujunduse
disainis reklaamibüroo Bassein
OÜ. Valminud on neli videoklippi
piirkonna kohta – iga aastaaja kohta üks. Ning just arvestades aastaaegu, vaadake ja imestage ise, kui
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kaunid paljad tagumikud piirkonna soodes ringi kalpsavad! Filmimeister on Hans Markus Antson,
ettevõttest Antson Production OÜ
https://www.youtube.com/channel/UCKh1eA3dva2zXkBf-RiQvGg. Koostatud on korralik fotopank, fotode autoriks on Valmar
Voolaid, lisaks kõigele eelpool nimetatule on meil ka inforohke koduleht www.virumaasuda.ee kust
on võimalik leida põhjalikku infot
piirkonna kohta.
Ja olgem ausad – kord aastas
võtame piirkonnast pundi kokku ja
näitame ennast Tallinnas turismimessil TourEst, et külalised kohalikud näod ära tunneksid.
Niipalju siis turismist, mis on
meetmete hulgas populaarseim.
Kuid VIKO suurim väljakutse on
alati olnud ka muu ettevõtluse taotluste hulga suurendamine. Turismi
on sõltuvalt asukohast ja piirkonna
eripärast alati valmis panustatud ja
selle valdkonna esindajad on tee
siia ka leidnud. Muude valdkondade ettevõtlustaotlused on need,
mida piirkonda väga oodatakse.
Ja oh seda rõõmu – nüüd oleme
jõudnud punkti, kus meetme eelarve on lõhki taotletud ja võib rahul
olla, kuna valdkond on laienenud
kohalikust toidust, metallist, aiandusest ja puidust rõivatootmiseni
välja. Ka juhatus leiab, et valitud
strateegilised tegevussuunad, nagu
mikroettevõtluse toetamine ja noored, on end õigustanud, kui vaadata seda, kui erinevates valdkondades projektitaotlusi laekub. Valdek
Haugas, juhatuse liige: „Piirkond
on viimase 4–5 aastaga silmnähtavalt arenenud ja VIKO-l on selles
kindlasti roll. Oleme loonud keskkonna, kus paljud ettevõtjad on
hakanud tegema koostööd, selle
asemel, et konkureerida, sest nad
näevad ühistegevuses kasu.“
Kuna soovitakse piirkonnas ka
muud ettevõtlust aktiviseerida, on
ellukutsutud rahvusvahelise koostööprojekti „Häid näiteid Ungarist
ja Eestist“ raames ettevõtlushommikute algatus – varahommikul
värskeima peaga, 08.00–09.00,
saavad piirkonna ettevõtjad ja
omavalitsuste juhid kokku, et
tutvuda üksteise tegemistega, et
saada kasulikke kontakte, küsida
vajadusel omavalitsuselt otse küsimusi, mis neid huvitavad, ning
igakord tutvutakse ka võõrustava ettevõtja tegemistega. Seni on
osalejate arv olnud kuni 25 ja uusi
tegijaid/huvilisi tuleb aina juurde.
Lisaks on soov ka noorte ettevõtlikust kasvatada – panustasime aasta algul ka Lüganuse valla noortele
suunatud inspiratsioonipäeva.
Rahvusvahelistest
projektidest on piirkonnal ette näidata ka
koostööprojekt „Nuoret Seprat –
Noored Sõbrad“ Soomega, mille

raames on piirkonna noored kahe
aasta vältel osalenud rahvusvahelistes ja kohalikes noortelaagrites,
millest kaks toimub veel käesolevalgi aastal.
Koostööprojektiga „Ettevõtjate
võrgustamine“ on kaasatud kahe
tegevusgrupi ettevõtjad, et külastada nii välismaad kui ka Eestis
tutvuda erinevate Leader-projektidega. Häid uusi mõtteid on ikka
vaja ja selleks tuleb oma keskkonnast välja astuda. Lisaks on
koostööprojektiraames toimunud
suurepärased koolitused motivatsiooni, läbipõlemise, ajajuhtimise
jms teemal, kus koolitajateks on
olnud Kristo Krumm ja Harald
Lepisk.
Peame väga lugu ka soodest.
Kaardistatud on kolm sood (Uljaste, Sirtsi ja Kestla). Sood on
tähistatud infotahvlitega koostöös
RMK ja Keskkonnaametiga. Samuti on Leader toel koolitatud
mitmeid retkejuhte, nii et turvaline
retk piirkonna sohu on täiesti võimalik, ja arvestades, kui ilus seal
on, siis suisa hädavajalik.
Üks meie strateegia suundadest,
mis toimib hästi, kuid mida on vaja
jooksvalt korrigeerida, kuna tegemist on üsna uuendusliku meetmega, on Nutikate energialahenduste
meede. Ott Penek, VIKO kontori
projektispetsialist: „Meetme avamisel on tehtud väga põhjalik eeltöö – viidud läbi infopäevad, õppepäevad, õppereis Eestis. Lisaks
on meetme tingimuste väljatöötamisel kaasatud oma eriala spetsialiste ning täiendatud meedet pärast
õppereisi Austriasse, kus taastuvenergia kasutamise osas ollakse
Eestist ikka sammuke ees. Meetme
abil on ehitatud nii 17.5, 8 kui ka
2 kW päikeseelektrijaamasid, ehitusel hetkel 2.4 ja 15 kW jaamad;
lisaks ka kaks tuugenit (kokku 6
kW). Teostatud on kolm energiaauditit ja üks on veel pooleli. Taotlemiste ja ehituste perioodil viimasel programmperioodil toodetakse
omatarbeks ligikaudu 350 000 kW
taastuvenergiat ja tänaseks kasutab
või alustab taastuvenergia kasutamist piirkonnas viis objekti. Järgmisel programmperioodil võiks
toetada ka hoonete soojustamist,
kui tulevikku vaadata. Taotlejaid
meetmes on – meetmesse esitatud
ja ka toetatud on kümmet erinevat
projekti. Indikaatorite täituvust tuleb muidugi nüüd pingsamalt jälgida ja sihttaseme saavutamist.”
Kuigi meie piirkond ei suuda
konkureerida oma naabritega elanike arvu ja eelarve osas, siis oma
algatuste ja investeeringutega piirkonna arendustegevusse pakume
konkurentsi ka kõige suurematele
Leader piirkondadele.

tsiviil-sõjalise koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum
lahendatakse. Informatsioon tuleb
edastada telefonil 5696 1267 või
e-posti teel kevadtorm@mil.ee.
Kaitsevägi kaardistab tekkinud
kahjusid ka ise, märgistades kahjustada saanud ala spetsiaalse kollase lindiga. Lindil on välja toodud
kahjustuse
identifitseerimiseks
vajalik teave, mistõttu palume selliseid märgistusi omaalgatuslikult
mitte eemaldada.
Kaitsevägi annab endast parima,
et mitte liigselt häirida õppuse ala
elanike argielu ja vajadusel olla
olemas olukordade selgitamiseks.

Küsimuste ja tagasiside korral
pöörduge julgelt õppuse alal ringi liikuvate „CIMIC“ märgistust
kandvate osalejate poole.
Võimaldades kaitseväe harjutada oma kodukandis, annate sellega
olulise panuse Eesti riigikaitsesse.
Täname Teid toetuse eest ja jääme
lootma meeldivale koostööle!

MTÜ Virumaa Koostöökogu

Õppus Kevadtorm tuleb taas

K

aitsevägi
korraldab
29. aprillist 17. maini
õppuse Kevadtorm,
millel osaleb rohkem
kui 9000 võitlejat Eestist ja liitlasriikidest.
Kolm nädalat kestval õppusel
kontrollib kaitsevägi lahingplaanide sünkroniseeritust, juhtimistasandite vahelist koostööd ja üksuste valmisolekut lahingülesannete
täitmiseks. Õppusel on peamine
treenitav üksus 1. jalaväebrigaad.
Tänavu langeb Kevadtormi põhiraskus suuresti just Lääne-Viru
ja Ida-Viru maakonnale, kuid puudutab ka Harju ja Jõgeva maakon-

di. Õppuse põhitegevus toimub
Alutaguse, Lüganuse, Jõhvi, Toila,
Vinni ja Viru-Nigula valla ning
Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linna territooriumitel.
Kevadtormi intensiivseim osa kestab 2.-10. maini.
Õppuse ajal liigub üle kogu Eesti tavapärasest rohkem kaitseväe ja
liitlaste tehnikat, mis võib kaasa
tuua ajutisi liikluspiiranguid. Seetõttu palub tuleks õppuse toimumise vältel olla liikluses tavapärasest
tähelepanelikum ja jälgida muutuvaid liikluskorraldusi.
Õppusel osalevad kaitseväelased kasutavad erinevaid imi-

tatsioonivahendeid,
sealhulgas
paukpadruneid, õppegranaate ja
valgusrakette. Olgugi et Kevadtormil ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha
valedes kätes palju kahju. Leides
õppuse alalt eseme, mille puhul
tekib kahtlus, et see võib kujutada
kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda. Sellises olukorras jätke meelde leitud
eseme asukoht ja teavitage sellest
koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112.
Rasketehnika, lennuvahendite
ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem

müra. Kuna valjud helid võivad
häirida nii lapsi kui koduloomi,
palub kaitsevägi hoida võimalusel
õppuste piirkondades mürapelglikud loomad siseruumides ning
selgitada lastele toimuva põhjust.
Õppusel osalejad teevad omalt
poolt kõik võimaliku, et vältida
kahjusid taristule. Paraku pole
alati võimalik kahjustusi täielikult
ennetada või välistada. Kui kellegi
omand on õnnetu juhuse tõttu saanud kannatada, siis palub kaitsevägi fikseerida nii vahejuhtumi kui
võimalusel kahju tekitaja (masina
number, üksuse või kaitseväelase
nimi) ning võtta ühendust õppuse

Kaitsevägi
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XXXVIII Püssi Seeriajooksu
start anti 26. aprillil
Lüganuse valla ning Ida-Virumaa spordielu traditsioon Püssi Seeriajooks alustas taas ja seda juba 38ndat korda. Spordisündmus, mille
raames spordisõbrad kohtuvad kuuel korral, teeb tiiru üle kogu valla,
aprillist oktoobrikuuni. Jooksuetapid toimuvad Püssis, Maidlas, Lüganusel, Uljastel ja Kiviõlis. Jooksma oodatakse igas vanuses huvilisi. Vastavalt vanustele on paika pandud erinevad distantsi pikkused:
põhidistantsid 3 km ja 5 km. Lastele kuni 10 eluaastat on avatud 1 km
rada ning eelkooliealistele lastele toimub 200 m pikkune tillujooks.
Täpsem võistluste sarja juhend on leitav Lüganuse valla kodulehelt: www.lyganuse.ee/spordiuritused. Traditsiooniliselt autasustatakse igal etapil vanuseklasside kolme parimat ning selgitatakse välja
ka üldkokkuvõttes parimad ning tillujooksjad saavad igal etapil vimpli ja suu magusaks.
Registreerida saab igal võistluspäeval võistluskeskuses kohapeal
või kasvõi kõikidele etappidele korraga: http://bit.do/eMuk3.
Riia Tallerman

Kultuuri- ja spordinõunik

Etapid:
I etapp PÜSSI JÜRIÖÖ JOOKS 26.aprill 2019
II etapp KIVIÕLI LINNA JOOKS 24. Mai 2019
III etapp MAIDLA MÕISAJOOKS 28. Juuni 2019
IV etapp ULJASTE MÄEJOOKS 16. August 2019
V etapp PÜSSI MÕISAJOOKS 13. September 2019
VI etapp PÜSSI RING 04. oktoober 2019

Eesti taekwondo sportlased
näitasid Bulgaarias toimunud
võistlustel suurepäraseid tulemusi
21.- 24. märtsil Bulgaarias toimunud võistlustel taekwondos Multi
European Championships 2019 võitsid Eesti
sportlased kaks pronksmedalit.

Võistlustest võttis osa enam kui
1800 sportlast 40-st riigist. Turniiril osalesid erinevates vanusegruppides olümpiavõitjad ja parimad
sportlased üle maailma.
Eestit esindasid sportlased Nikas Kardava, Lars-Lucas Liiu, Jasper Kattai, Eloura Charles, Kaia
Laatspere, Aleksandr Muskevitš

klubidest Idablokk , Saue TKD ,
Alfa+. Sportlasi saatsid treenerid
Filipp Leinberg ja Aleksandr Galaktionov.
Nikas Kardava klubist Idablokk
võitis kolmanda koha laste kategoorias kuni 30 kg, võites vastaseid Kreekast ja Hispaaniast.
Klubi Saue TKD sportlane Aleksandr Muskevits võitis kolmanda
koha kadettide kategoorias kuni
57 kg. Ta võitis raskes võitluses
Kreeka vastase, kuid poolfinaalis
kaotas Vene koondise sportlasele.
Kõik sportlased said hindamatu
kogemuse võrra rikkamaks ning
näitasid häid tulemusi. Delegatsiooni juht tänas Eesti Taekwondo
Föderatsiooni presidenti Mihhail

Kõlvartit usalduse ja võimaluse
eest osalemiseks sellise tasemega
võistlustel.
Võistlused Multi European
Championships kuuluvad G-1
turniiride seeriasse ja annavad
võimaluse teenida punkte olümpiamängude reitingus. See on oma
suuruselt Euroopa kolmas võistlus
taekwondos. Võistluste medalistid
saavad automaatselt võimaluse
osaleda Euroopa meistrivõistlustel.
Allikas:

Eesti Taekwondo
Föderatsioon

vasakult Nikas Kardava Idablokk,
Mihhail Kõlvart Eesti Taekwondo
Föderatsiooni president, Aleksandr
Muskevits Klubi Saue TKD sportlane

Märtsikuus osalesid
Kiviõli poksijad kolmel turniiril
1.-3. märtsil toimus Riias rahvusvaheline turniir Riga Ladiens, kus
osalesid sportlased kuueteistkümnest riigist, sealhulgas naiste poksi
favoriidid Venemaalt, Saksamaalt,
Hollandist, Belgiast ja Ukrainast.
Eestit esindasid neli naispoksijat,
üks neist oli Kiviõli poksiklubi
esindaja Diana Gorišnaja. Kolme
päeva jooksul võistles Diana sportlastega Lätist, Leedust ja Ungarist.
Finaalis kohtus ta tugeva poksijaga Ungarist, kelle arvel on 45 võitlust, tugevas vastasseisus kaotas
meie sportlane endast kogenumale
poksijale, saavutades teise koha.
16.-17. märtsil toimus Sillamäel
traditsiooniline Juri Kudrjašovi mälestusvõistlus, kus osalesid
sportlased Valgevenest, Venemaalt, Leedust ja Lätist. Kiviõli
poksiklubi esindasid kolm poksijat. Diana Gorišnaja võistles kaks
päeva Leedu poksijatega ning
saavutas finaalis esikoha. Mihhail
Višnevski alistas Narva sportlase.
29.-31. märtsil toimusid Rakveres
Eesti meistrivõistlused vanusekategoorias U-15 ja U-17. Kiviõli

da koha. Neljandikfinaalis kaotas
Jakov Gorišnõi tulevasele Eesti
meistrile klubist Energia, kuid oli
märgitud spetsialistide poolt kui
väga perspektiivikas sportlane.
Eesti Meistrivõistlustel 2019 osalesid seitse Kiviõli poksiklubi
sportlast vanuseklassis U-17 ja
U-19 järgmiste tulemustega:

Kiviõli Poksiklubi

poksiklubi esindasid neli sportlast
vanuseklassis U-17. Kategoorias
kuni 50 kg Aleks Ivanov kaotas finaalis võimsas vastasseisus
kolmekordsele Eesti meistrile,
Narva poksijale, saavutades teise koha. Kategoorias kuni 63 kg

Ivan Izotov kohtus poolfinaalis
Narva klubi PSK esindajaga ning
saavutas kolmanda koha. Kategoorias 81+ kaotas Kirill Suprunov poolfinaalis kolmekordsele
Eesti meistrile, klubi Energia
esindajale ning saavutas kolman-

1. koht – Diana Gorišnaja
U-19 51kg
2. koht – Mihhail Višnevski
U-19 56kg
2. koht – Aleks Ivanov
U-17 50kg
3. koht - Ivan Izotov
U-17 63kg
3. koht – Kirill Suprunov		
U-17 80kg+
3. koht – Danil Trofimov		
U-19 56kg
Treener Vladimir Tšurkin tänab
kõiki Kiviõli poksiklubi poksijaid
tehtud töö eest.
Vladimir Tšurkin

Väikeste pinkide konkurss ja näitus
Riigi Metsamajandamise Keskuses

Väljaandja

Toimetaja

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20,
Kiviõli linn,
Lüganuse vald

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

19. märtsil toimus RMK Tallinna kontori aatriumis rahvapärase
puutöö kolmanda konkursi „Pitsu“ parimate tunnustamine ja näituse avamine. Tuhala Ajaloo- ja
Kunstikamber MTÜ ning Maalehe
korraldatud konkursi eesmärk on
väärtustada esiisade puutööoskust
ja inspireerida inimesi puitesemete loomisel kasutama elektriliste
tööriistade asemel traditsioonilisi töövõtteid. Tänavuse konkursi
teemaks oli pitsu – väike puidust
pink, mis oli taludes asendamatu
abiline.
Kiviõli Vene kooli õpilased
osalesid puutöö konkursil juba
kolmandat korda. Konkursil lõid
kaasa nii elukutselised puidutöötlejad, kui ka Eesti koolide ja
kutsekoolide õpilased. Käesoleval
aastas esitasid õpilased konkursile
6 tööd. Esmakordselt hinnati õpilaste töid erikategoorias. Kiviõli
Vene Koolist võtsid konkursis osa
Pavel Zubov (5. klass), Deniss
Lubnin ja Artur Matskevitš (7.
klass), Erik Agurejev (8. klass) ja
Maksim Kozlov (9. klass). Kõik
tööd olid valmistatud materjalide
töötlemise ringis „MasterOK“.

Sellel aastal pälvis Maksim
Kozlovi töö koolide ja kutsekoolide seas teise koha. Esmakordselt
pälvisid parimate tööde autorid ka
rahalised preemiad Eesti Kultuurkapitali poolt. Kuna parimaid töid
näitasid just õpilased, saavad preemia, mida on võimalik kasutada
puukäsitööriistade ostmiseks, ka
neid juhendanud õpetajaid. Kõik
konkursil osalejad said kinkekaardid Tallinna muuseumide külastamiseks.
Konkursi organiseerijate poolt
on juba välja kuulutatud järgmise
konkursi teema. Õpilased on hakanud juba suure põnevusega valmistama uusi töid, kuna tehnoloogia tundides on nad neid esemeid
juba meisterdanud.
Professionaalsed käsitööriistad
huviringi tööks ja tehnoloogia tundide läbiviimiseks on aidanud soetada Lüganuse Vallavalitsus.
Aleksander Ragni

Kiviõli Vene Kooli tehnoloogia
õpetaja ja huviringi „MasteOK“
juhendaja

Treener
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Eesti Mõisakoolide Ühendus:
Unustatud mõisad 2019
Maidla Kool kuulub mõisakoolide ühendusse ning on tutvustanud
oma tegemisi juba aastaid.
Maapiirkondade mõisakomplekside ja haridusasutuste tutvustamine toimub külalismängu kaudu, mis tõstab mainet piirkonna
elanike seas ja on abiks kodukandi
aja- ning kultuuriloo tutvustamisel. Külastusmäng „Unustatud
mõisad“ sai alguse 2004. aastal,
kui oma uksed avasid külastajatele
Viljandimaa mõisakoolid. Endine
Maidla vallavanem Hardi Murula
on öelnud, et Eestis on mõisaid
palju ning suurem osa neist on arhitektuuriliselt väga huvitavad. On

oluline, et iga mõis leiaks midagi,
mis selle eriliseks teeb. Maidla
vaatab hoopis kaugemasse aega
kui 14. sajand, kui mõisakultuur
Eestis tekkis.
Maidla Kooli õppekavas on
kodupaiga kultuurilugu ning huvikooli raames giidindus. Aastaid
on giide välja õpetanud õpetaja
Heidi Pabor, varem aitas oma nõu
ja teadmistega kaasa Hardi Murula. Kohalikke lugusid pajatab
kauaaegne Maidla Kooli õpetaja
ja kohalik elanik Kalle Lipp. Tänaseks osalevad koos giididega mõisapäevadel ka kõik Maidla Kooli
õpetajad.

MÕNE REAGA

Käesoleval aastal on planeeritavad külastuspäevad 13, 27, 28
juuli ja 10. august.
Igal täistunnil toimub koos giididega jalutuskäik, avatud on töötuba, saadaval tutvustav jaotusmaterjal. Mõisad on avatud kell 10.00
kuni 18.40. Külastustasud: pered 5
eurot; täiskasvanud 2 eurot; õpilased ja pensionärid 1 euro.
Ootame kõiki külla Maidla mõisa!

Muinasjuttude festival

Meelike Abroi

Maidla Kooli direktor
Maidla Kooli direktor Meelike
Abroi palub lahkesti siseneda

Erasmus+ viis noored Kreekasse

11.–18. märtsil käisid Kiviõli 1.
Keskkooli kolm õpilast ja kaks
õpetajat Erasmus+ projekti raames
Kreekas. Kreekasse lennati läbi
Türgi, kus vahepeal ka ööbiti.
Teisipäeval, 12. märtsil jõudsime õhtupimeduses linna nimega
Xanthi, mis oli meile koduks viis
päeva. Vastuvõtt oli väga sõbralik
ja rõõmus, õhtu lõppes ühise söömaajaga ning seejärel läksid kõik
projektis osalejad võõrustavatesse
peredesse laiali.
Kolmapäeval oli äratus tavalisel ajal nagu igal koolipäeval.
Hommikune kogunemine toimus

kohalikus koolis ning seejärel
sõitsid kõik õpilased ja õpetajad
uurimiskeskusse, kus kõigi riikide
esindajad pidid tegema ettekande,
miks mingi koht nende maal peaks
kuuluma UNESCO kultuuripärandisse. Meie tegime esitluse Narva
kohta. Keskuses toimusid osalistele ka töötoad.
Neljapäeval käisime vanas amfiteatris, kus kõik osalejad pidi
etendama mõnd tükki oma rahvuslikust teatrist. Meie kandsime ette
pala „Säärasest mulgist“.
Reedel, 15. märtsil käisime kõik
koos arheoloogiamuuseumis Avdi-

ra linnas, kust oli muuseas pärit ka
kuulus Vana-Kreeka filosoof Demokritos.
16. märts oli perepäev, kus kõik
veetsid aega vabalt.
Igasse päeva mahtusid ka väikesed ekskursioonid neis paigus, kus
parasjagu oldi. Lõuna- ja õhtusöökidel olid eri maade noored alati
koos ning kui päevased plaanid
täidetud said, olid noortele jäetud
vabad käed, ehkki üldiselt otsustasid võõrustajad, mida tehakse.
17. märtsil hakkasime tagasi
sõitma, valasime ohtralt pisaraid
ning jäime ootama uut kohtumist.

Õhtuks jõudsime Thessaloniki linna, kus ööbisime. Järgmisel päeval
lendasime Türgi kaudu tagasi Eestisse, kus meid võttis vastu varane
kevadilm.
Reisist jäid meile head tunded
ja toredad mälestused uute sõpradega veedetud ajast. Reisil said nii
õpilased kui õpetajad harjutada ka
inglise keel. Kreeka oma soojade
ilmadega jääb alati meie südant
soojendama.
Doris Kosheleva
Johanna Maria Härm

Kiviõli I Keskkool X klass.

Lasteaed külas vene koolis
Hiljuti muutus Kiviõli Vene Kooli aula mõneks ajaks lasteaia kasvandike jaoks teatrisaaliks. Väikestele vaatajatele näidati etendust „Kuidas
loomad kevadet otsisid“. Lasteaia laste jaoks oli see kui tõeline teatris
käimine, kohale tuli mitu rühma koos oma armastatud kasvatajatega.
Loodan, et teise klassi õpilaste emade õmmeldud erksad kostüümid,
lõbus kevadine muusika ja heatahtlik lugu lummasid mudilasi. Lapsed
jälgisid tähelepanelikult etendust, elasid kaasa loo tegelastele.
2.b klassi õpilased tundsid end laval kindlalt, sest lavale mindi juba
kolmandat korda. Näidendi lavastamise idee tekkis peale seda, kui kaheksanda klassi õpilane oma loomingulise töö praktilise osana otsustas
teha näidendi. Ja nii õpilaste ja vanemate koostöös sündiski see hea ja
õpetlik lugu. Alguses vaatasid näidendit vanemad, siis kooli õpilased ja
lõpuks väikesed vaatajad lasteaiast.
Soovin, et muljed säravast kevadisest etendusest jääksid mudilastele
kauaks meelde.

Lüganuse vald on ülevallalistele
üritustele nagu näiteks Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine,
vastlapäev, emadepäeva kontsert
kirikus jne korraldanud transpordi,
et tagada soovijatele osalus erinevatel sündmustel.
Otstarbekama ja efektiivsema
transpordi korraldamise tagamiseks hakkab Lüganuse vald edaspidi korraldama transporti läbi valla

Olga Viljanskaja

Kiviõli Vene Kooli inglise keele õpetaja

Keeledušš
2019. aasta aprillis tähistab keelekümblusprogramm Innove oma
kümnendat sünnipäeva. Kuu jooksul toimub üle Eesti ligikaudu 200
üritust, kus õpetajatele, ametnikele ja lapsevanemetele tutvustatakse
lõimitud aine- ja keeleõppe võimalusi.
Üheks märkimisväärseks ürituseks on „Keeledušš“, millest võtsid
osa ligikaudu 50 kooli. Kiviõli Vene Kool osales samuti selles projektis.
Igal hommikul laulavad lapsed koos oma õpetajaga 5-10 minutit
karaoket võõrkeeles. „Keeledušš“ kestab kokku 4 nädalat, selle aja
jooksul toimub laulmine erinevates keeltes. Peale vene-, hispaania-,
rootsi-, läti-, prantsuse- ja soomekeelsete laulude, oleme planeerinud
laulda ka eesti, võru ja setu keeles.
Lapsed osalevad suure huviga projektis ning on otsustanud peale
projekti lõppemist jätkata tutvumist võõrkeelsete lauludega. Projekti
eesmärk on saavutatud – õpilased on motiveeritud õppima, looma,
püüdlema.
Oksana Klein

Marjakese Lasteaed
otsib oma meeskonda õpetajat
Marjakese Lasteaed otsib alates 02.09.2019
oma meeskonda rõõmsameelset õpetajat.

Jelena Tärn

päeva- ja noortekeskuste vajaduspõhiselt. Selleks tuleb vastavalt
ürituse formaadile ja sihtgrupile
(noorte, laste ja eakate üritused
jne) kontakteeruda oma piirkonna
asutusega ning anda teada soovist
osaleda vastavalt välja kuulutatud
üritusele. Peab arvestama, et igale
üritusele siiski vald transporti ei
korralda ning ürituse reklaamile,
kus seda võimaldatakse, tuleb vastav märge juurde. Siinkohal mainime ära, et bussi peale ja maha tuleku kohad on valla statsionaarsed
bussipeatused.
Lüganuse valla päevakeskused:
Püssi päevakeskus – kontaktisik
Eevi Anger. Telefon: 5330 5560,
e-post: pyssipk@lyganuse.ee
Savala päevakeskus – kontaktisik

Täname korraldajaid suurepärase vastuvõtu eest!

Kiviõli Vene Kooli õpetaja

2.b klassi klassijuhataja

Transpordi
korraldamisest
Lüganuse valla
suurematele
sündmustele

Kas teie armastate muinasjutte? Meie armastame neid väga. Lapsed
üle kogu maailma kuulavad ja loevad muinasjutte, vaatavad muinasjuttude põhjal valminuid filme ja animafilme ning jäljendavad nende
tegelasi. 12. aprillil 2019 toimus Narva-Jõesuu koolis inglisekeelsete
muinasjuttude festival. Kiviõli kool sõitis festivalile neljanda ja viienda klassi lõbusa meeskonnaga. Festivalist võtsid osa Narva-Jõesuu,
Sillamäe, Sinimäe ja Kiviõli meeskonnad.
Meie õpilased lavastasid laulu „Old MacDonald had a farm“. See
oli väikeste farmerite, muusikute kaasahaarav esinemine. Lapsed
laulsid loomadest, tantsisid, mängisid erinevatel muusikariistadel.
Oma numbri ja kostüümidega püüdsid õpilased viia vaatajaid üle
Ameerika farmi lahke farmeri juurde. Täname Oksana Kleini muusikalise osa ettevalmistamise eest. Tantsusamme aitas selgeks teha
Roman Smolov.
Viiendate, kuuendate klasside õpilased lavastasid muinasjutte
„Kolm karu“, „Punamütsike“ ja loomulikult kõigi kooliteatrite poolt
armastatud „Tuhkatriinu“. Viimast näidendit lavastasid kaks kollektiivi, kuid erinevad näitlejad, kostüümid ja muusikasaade tegid esinemise põnevaks.
Vaheaegadel esitasid ürituse võõrustajad laule ja tantse, viisid läbi
auhindadega mänge. Kõik osalejad autasustati kingituste ja diplomitega. Kahjuks see lõbus päev lõppes kiiresti.
Žürii autasustas meie esinemist nominatsioonis „Parim kostüüm“.
Noored sõitsid koju väärtuslike auhindade ja diplomitega. Kokkuvõttes võib öelda, et laste jaoks oli see hindamatu ja huvitav kogemus.
Meie meeskond oli noorim, kuid lapsed esinesid väärikalt. Loodame,
et see ei olnud meie viimane kohtumine Narva-Jõesuu ja teiste koolide õpilastega.

Jaanika Veiser. Telefon: 335 4130,
e-post: savalapk@lyganuse.ee
Lüganuse päevakeskus – kontaktisik Eha Tobreluts. Telefon: 335
6195, e-post: lyganusepk@lyganuse.ee
Purtse päevakeskus – kontaktisik
Ruth Orro. Telefon: 5346 1002,
e-post: purtsepk@lyganuse.ee
Sonda Rahvamaja – kontaktisik Karmen Kõrts. Telefon:
335 5165, 5818 8731, e-post:
karmen.korts@lyganuse.ee
Lüganuse valla noortekeskused:
Lüganuse Noortemaja – kontaktisik Juho Põld. Telefon: 335 6194,
5698 9373, e-post: lyganuse.noortemaja@lyganuse.ee
Maidla Noortekeskus – kontaktisik Gerri Alamets. Telefon: 5342

8507, e-post: gerri.alamets@maidla.ee
Kiviõli Noortekeskus – kontaktisik Egle Kasela. Telefon: 334
0062, e-post: kivioli.noortekeskus@lyganuse.ee
Püssi Avatud Noortekeskus –
kontaktisik Mairo Gorbatšjov.
Telefon: 5677 7405, e-post: pyssi.
noortekeskus@lyganuse.ee
Sonda Noortetuba – kontaktisik
Ann Leon. Telefon: 5301 4311,
e-post: sonda.noortetuba@lyganuse.ee
Erra Noortetuba (sh. Varja ja
Purtse noortetoad) – kontaktisik Angela Tikoft. Telefon: 5672
1331, e-post: angela.tikoft@lyganuse.ee
LVL

Ootused sinule:
●● koolieelse lasteasutuse pedagoogi kvalifikatsiooninõuetele
vastav haridus;
●● eesti keele oskus;
●● meeskonnatöö oskus;
●● empaatilisus ja soov lastega töötada.
Kasuks tuleb:
●● eelnev töökogemus;
●● sära silmades ja rõõm südames;
●● IT oskused.
Saada:
●● sooviavaldus;
●● elulookirjeldus (CV);
●● motivatsioonikiri;
●● ning haridust tõendavate dokumentide koopiad.
Sooviavalduste esitamise tähtaeg on 16.08.2019 kell 09.00
Postiga: Marjakese Lasteaed, Kooli 7, Püssi linn 43222
Lüganuse vald või e-postiga: anu.soosaar@lyganuse.ee
Täpsem info: direktor Anu Soosaar, telefon 5866 5274 või 515 2511.
Tule meile külla: Marjakese Lasteaed, Kooli 7, Püssi linn, Lüganuse vald.
Marjakese Lasteaed veebileht: www.marjakese.ee.
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KIRIKUKALENDER

03. mai, kell 19.00, Maidla
Rahvamaja
Kontsert – Kevadõhtu Tõuniga

11. mai, kell 11.00 Lüganuse
külaplats
Kevadlaat ja kirbuturg

EELK Lüganuse
Ristija Johannese kogudus

12. mai, 11.00 Lüganuse kirik
Ülestõusmisaja 4. pühapäeva missa.
Emadepäev

04. mai, üle-eestiline ettevõtmine
„Teeme ära!“ talgupäev. Leia
Lüganuse vallas korraldatavad
talgud: www.teemeara.ee

13. mai, kell 18.00 Kiviõli Rahvamaja
Pensionäride klubi „Ajaratas“
puhkeõhtu

05. mai kell 09.30 Kiviõli kirik
Ülestõusmisaja 3. pühapäeva missa

12. mai kell 04.00 Lüganuse kirik
Emadepäeva kontsert, esineb Sandra Nurmsalu

26. mai, kell 11.00 Lüganuse kirik
Ülestõusmisaja 6. pühapäeva missa.
Palvepäev.

05. mai kell 11.00 Lüganuse kirik
Ülestõusmisaja 3. pühapäeva missa

19. mai, kell 09.30 Kiviõli kirik
Ülestõusmisaja 5. pühapäeva missa

26. mai, kell 12.30 Lüganuse pastoraat
Leerikool

15. mai, kell 10.00 Kiviõli Rahvamaja
St.Peterburgi teatri lasteetendus
„Uhti-Tuhti“. Pilet 5.- eurot

05. mai, kell 12.30 Lüganuse pastoraat
Leerikool

19. mai, kell 11.00 Lüganuse kirik
Ülestõusmispüha 5. pühapäeva missa

30.mai, kell 18.00 Lüganuse kirik
Kristuse taevasse minemise püha palvus

6. mai, kell 19.00 Kiviõli Rahvamaja
Vana Baskini Teatri estraadietendus „Ja mida teile, palun“. Piletid
eelmüügis 15.- ja 17.- eurot
9. mai, kell 18.00 Kiviõli Kunstide Kool
Riffarrica plaadiesitluskontsert
9. – 12. mai Kiviõli Seikluskeskus
Kiviõli MTB Fest 2019 ( Lisainfo: www.seikluskeskus/sundmused/ )
10. mai, kell 18.00 Kiviõli Rahvamaja
Kiviõli I Keskkooli emadepäevale pühendatud kontsert
10. mai, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
Emadepäeva kontsert – ansambel Heebie- Jeebies (Kaarin Aamer ja Anna Drozdova)

19. mai, kell 12.30 Lüganuse kirik
Leerikool

18. mai, kell 15.00 Sonda Kõrtsikoppel
V Virumaa naisrühmade tantsupäev
24. mai, Kiviõli Viru tänava
staadion
XXXVIII Püssi Seeriajooks II
etapp – Kiviõli linna jooks
Registreerimine kell 17.30
25. mai, kell 12.00 Kiviõli Kiigeplatsil
Kiviõli päev
30. mai, kell 19.00 Kiviõli Seikluskeskus
Kontsert – Viöli akordioniorkester (Saksamaa), Uhtna Mandoliinide orkester, Kandleansambel
Kõuekeeled ja Kiviõli Kunstide
Kooli Põmmutajad

Ajaloopäev - Eesti
väärtustab väikelinnu
Eesti Muinsuskaitse Selts on üks esimesi rahva omaalgatusel loodud vabatahtlike ühendusi, mis asutati 31 aastat
tagasi, juba enne erakondade ja muude vabaühenduste
teket. Selts taotleb oma tegevuses kultuuri järjepidevuse
hoidmist, kultuurisõbraliku elukeskkonna taastamist ja rahva ajaloomälu säilitamist. Alates asutamisest on seltsi vedada muinsuskaitsekuu, mida peetakse Eestis alates 1985.
aastast, see algab rahvusvahelise muinsuskaitsepäevaga
18. aprillil ja kestab rahvusvahelise muuseumipäevani 18.
mail. Muinsuskaitsekuu eesmärk on tuua inimesi lähemale
ajaloo- ja kultuuripärandile. Selle raames toimuvad heakorratalgud mälestistel ja kultuuriloolistes paikades, praktilised töötoad, ekskursioonid, muinsuskaitse seminarid,
saab vaadata näitusi ja filme. Enamikku üritusi korraldavad
vabatahtlikult oma ala eksperdid – muinsuskaitsjad ja ajaloolased. Lisaks Eesti Muinsuskaitse Seltsile panustavad
muinsuskaitsekuu ettevõtmistesse mitmed kodanikuühendused, seltsid, riigiasutused, omavalitsused ja muuseumid.
Alates 2011 korraldab selts ajaloopäevi, et tutvustada ja
väärtustada Eesti väikelinnu. Eestis on praegu kokku 47
linna, lisaks 3-4 praeguseks muutunud staatusega ajaloolist
linnakest. Üheteistkümnes linnas, peamiselt ajaloolistes
maakonnakeskustes, on riigi poolt kaitstavad muinsuskaitsealad. Väikelinnade seminar aga keskendub neile linnadele, mis saavad vähem tähelepanu ja kaitset, kuid on huvitava ajalooga ja Eestile omased väärtuslikud elukeskkonnad.
Üks noorematest, Kiviõli, on seni tutvustatute reas kümnes
väikelinn. 16. mail toimuval seminaril räägime linna ajaloost, kultuuriväärtustest ning sellest, kuidas näha, hinnata
ja hoida ajaloolisi hooneid. Kiviõli Kunstide Kooli on oodatud kõik huvilised.
Ants Kraut
Eesti Muinsuskaitse Selts

