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Lüganuse valla päev 2019
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Traditsiooniks saanud
Lüganuse valla päev toimus 27. juulil Maidla mõisapargis selle suve
kuumimal laupäeval, mil
temperatuur küündis üle
30 kraadi. Traditsiooniliselt algas päev rongkäiguga, kus vallapäevast
osavõtjad kandsid külade silte ja õhupalle, mis
avatseremoonia lõppedes
lendu lasti.
Vallapäev on olnud alati oodatud
sündmus, kus on võimalik nautida

suve, koosolemist sõprade ja tuttavatega, tunda rõõmu meelelahutusest ning proovida loosiõnne.
Vallapäeva avas vallavanem Viktor Rauam ning andis üle tänukirjad Lüganuse valla heakorrastatud
kodude omanikele. Päevajuhiks oli
Margus Groznõi.
Maidla mõisa kokku tulnud inimestele pakkusid meelelahutust
valla isetegevuslased, külalisesinejateks olid tantsutrupp Lausa Lust
ja RAMMM (Rakvere Akadeemiline Midagi Meeskoori Moodi).
Soovijatel oli võimalus igal täistunnil osaleda Unustatud Mõisad
2019 ekskursioonil Maidla mõisas.
Lapsed ja noored said tegeleda ehete meisterdamise ja kottide disainimisega, organiseeriti mänge ja
muid tegevusi. Muusikahuvilistele
korraldati viktoriin.
Spordita ei ole möödunud ükski
vallapäev – toimus võrkpallivõist-

lus ja rammumehe võistlus Lüganuse Vägev.
Õhtu lähenedes hakkas rahvast
üha rohkem ja rohkem kogunema, sest lavale astusid Nele-Liis
Vaiksoo ja Olav Ehala. Saabus ka
päeva põnevam hetk – loterii peaauhindade loos. Auhindadeks olid
Lüganuse Vallavalitsuse ja Tensi
Reiside välja pandud reis soojale maale, E.K. Partner OÜ poolt
gaasigrill, muruniiduk, mille pani
välja Marja-Liisa Veiser, Baseilo
OÜlt trimmer, grillid Shroma OÜlt,
suitsuahi E.K. Partner OÜlt, jalgratas Kiviõli Kaubahoovilt ning KPG
Kaubandus OÜ poolt välja pandud
survepesur.
Videviku saabudes astus lavale
2Quick Srart. Kontsert oli vapustav!
Enne DJ Andres Aia etteastet,
pakkus silmailu tuleetendus ja ilutulestik.

Avatseremoonial olid kõik külad esindatud.

Tantsutrupp Lausa Lust tantsuhoos

Tuleetendus.

Lüganuse Vallavalitsus
tänab kõiki vallapäeva
toetajaid ja sponsoreid!

Avasõnad ütleb vallavanem Viktor Rauam, taamal päevajuht Margus
Grožnõi

Laval on Nele-Liis Vaiksoo ja Olav Ehala.

Rammumehe võistlusel Lüganuse Vägev osalejad.

2Quick Start andis vinge kontserdi.

Alexela ettevõte Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Viru Keemia
Grupp AS, Kiviõli Kaubahoov
AS, Shroma OÜ, Marja-Liisa
Veiser, E.K.Partner OÜ, Baseilo
OÜ, Natourest OÜ, Virtel Grupp
OÜ, Repo vabrikud AS, Tensi Reisid, Valdus OÜ, Ojasaare
Loodusmatk MTÜ, Mesinet OÜ,
Inka Grupp OÜ, Everest Kiviõli
Hostel, Krautmani talu, Eesti
Kaevandusmuuseum AS, Signe
Studio, Kukruse Polaarmõis AS,
Ercars OÜ, Kulmumeistri Ilutuba OÜ, Purtse Pruulikoda OÜ,
Varja Kohvik, Titol Forest OÜ,
Riigimetsa Majandamise Keskus,
Pagarikoda OÜ, Lüganuse Küla
Selts MTÜ, Taker Trailers OÜ,
Vendi Aiandustalu OÜ, Oriﬂame
Eesti OÜ, Anu Ilustuudio, Ingeborg Stuudio, Vedelgaas OÜ,
Muhu Tehnika OÜ, OÜ Tiina Eripuhastus, Hamilton Grupp OÜ,
Janeki kauplus, RomVet OÜ, FIE
Heikko Kont, Festival Purfest,
Extremepark OÜ, Riho Vilumetsa Nõmme talu, Kiviõli Seiklusturismi Keskus SA, Maidla
Noortekeskuse kohvik „Waﬀel!“,
FIE Dmitry Miloshenko, MTÜ
Lüganuse Küla Selts.

2

August 2019

LÜGANUSE VALLAVALITSUSE AMETNIKE KONTAKTANDMED
Vallavanem Viktor Rauam
Tel 332 1321, 5389 2047 e-post viktor.rauam@lyganuse.ee
Abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu,
arengu ja varahalduse alal Enno Mägar
Tel 5190 8577, e-post: enno.magar@lyganuse.ee
Vallasekretär Tiina Urban
Tel 332 1322, 505 3162, tiina.urban@lyganuse.ee
Jurist-hankespetsialist Jaana Karo
Tel 332 5849, 5305 7377, e-post jaana.karo@lyganuse.ee
Sekretär-juhiabi Kristel Petrova
Tel 332 1320, 5818 8728, e-post: kristel.petrova@lyganuse.ee
Registripidaja Margarita Kappinen
Tel 332 1334, e-post: margarita.kappinen@lyganuse.ee
Asjaajaja-arhivaar Kaja Välk
Tel 332 5848, 5300 4203, e-post: kaja.valk@lyganuse.ee
Avalike suhete spetsialist Viivian Päll
Tel 332 5840, 512 4398, e-post: viivian.pall@lyganuse.ee
Administraator Ene Provornikova
Tel 332 1328
Autojuht Tiit Aruste
Tel 332 1320
Kultuuri- ja spordinõunik Riia Tallerman
Tel 332 5874, 5818 8725, e-post: riia.tallerman@lyganuse.ee
Haridusnõunik Arne Piirimägi
Tel 332 5841, 5340 9035, e-post: arne.piirimagi@lyganuse.ee
Sotsiaalnõunik Ketlin Mõru
Tel 332 1333, 5349 7060, e-post: ketlin.moru@lyganuse.ee
Sotsiaaltöötaja Anne Rembel
Tel 332 1332, 5400 4808, e-post: anne.rembel@lyganuse.ee
Sotsiaaltöötaja Eve Uueküla
Tel 332 1335, 5191 7910, e-post: eve.uuekula@lyganuse.ee
Sotsiaaltöötaja Eda Tärno
Tel 332 5876, 502 1246, e-post: eda.tarno@lyganuse.ee
Sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe
Tel 332 5843, 5566 0630, e-post: anne.kalamae@lyganuse.ee
Lastekaitsespetsialist Evely Kajala
Tel 332 5877, 5331 0065, e-post: evely.kajala@lyganuse.ee
Lastekaitsespetsialist Margi Tohver
Tel 332 1336, 5307 2787, e-post: margi.tohver@lyganuse.ee
Arendusnõunik Anu Needo
Tel 332 1340, 5302 6061, e-post: anu.needo@lyganuse.ee
Ehitusnõunik Enno Saarmets
Tel 332 5842, 511 4727, e-post: enno.saarmets@lyganuse.ee
Maaspetsialist Tatjana Pääro
Tel 332 1341, e-post: tatjana.paaro@lyganuse.ee
GIS-spetsialist Eve Aavik
Tel 332 1339, e-post: eve.aavik@lyganuse.ee
Kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt
Tel 332 1342, 5694 9248, e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee
Keskkonnaspetsialist Virve Tõnne
Tel 332 1331, 5197 2788, e-post: virve.tonne@lyganuse.ee
Vallaarhitekt-planeerimisspetsialist Kaie Metsaots
Tel 332 5872, 5361 8707, e-post: kaie.metsaots@lyganuse.ee
Finantsjuht Heidi Kõrvek
Tel 332 1323, e-post: heidi.korvek@lyganuse.ee
Finantsist-raamatupidaja Mari-Liis Soosaar
Tel 332 1324, e-post: mari-liis.soosaar@lyganuse.ee
Raamatupidaja Eve Kasela
Tel 332 5846, e-post: eve.kasela@lyganuse.ee
Raamatupidaja Küllike Pleskovski
Tel 332 1325, e-post: kyllike.pleskovski@lyganuse.ee
Raamatupidaja Eha Kallavus
Tel 332 1326, e-post: eha .kallavus@lyganuse.ee

TEADE
„Ehitised korda Lüganuse vallas“
programm ootab täiendamist

Lüganuse Vallavalitsus ootab mõtteid ja ettepanekuid programmi
„Ehitised korda Lüganuse vallas“ paremaks läbiviimiseks.
„Ehitised korda Lüganuse vallas“ programmi eesmärk on aidata
kaasa valla territooriumil asuvate korterelamute ja eramajade välisilme ning tehnilise seisukorra parandamisele, energia tõhususe tõstmisele või elanike elamistingimuste parandamine.
Siiani on programmi läbiviimse korra koostanud Lüganuse Vallavalitsus ning sellega on juba tublit tööd tehtud, kuid alati on ruumi
arenguks ja täiustamiseks.
Seega selleks, et programmi „Ehitised korda Lüganuse vallas“ veel
paremini läbi viia, oodatakse vallakodanike ideid ja ettepanekuid
e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee hiljemalt 23.09.2019.
LVL

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

Hea vallarahvas!
Paljud teist teavad ja tunnevad mind
tegelikult juba varasemast ajast, kui
Lüganuse vald oli väiksem ja just
ühinenud Maidla valla ja Püssi linnaga. Tookord seisis meie eest rida
väljakutseid, et uus ühinenud vald
toimima hakkaks ja oma identiteedi leiaks. Samasugune väljakutse
seisab meie ees ka täna. Peale järjekordset ühinemist Kiviõli linna ja
Sonda vallaga on tekkinud uus suur
Lüganuse vald, mis samuti otsib
alles enda uut nägu ja on pidevas
muutuses ja arengus. Ajalugu kordub! Kummalgi juhul ei olnud ma
vallavanem algusest peale, vaid liitusin meeskonnaga poolel teel. Aga
ka nii annab palju ära teha, kui selleks on tahe.
Kuid mitte kõik inimesed ei tunne mind. Eelkõige Kiviõli ja Sonda
piirkonna inimesed. Olen sündinud
ja suure osa elust elanud Tallinnas.
Ida-Virumaale sattusin tegelikult
pea 15 aastat tagasi täiesti juhuslikult. Soetasin siia suvekodu ning
sulandusin järk-järgult kohalikku
kogukonda. Täna tunnen ennast juba
täiesti kohalikuna ning Tallinnaga ei
seo mind enam paraku miski. Lõplikult siia piirkonda kolisin ma 2015.
aasta kevadel, kui mind valiti viimase haldusreformi-eelse Lüganuse
valla vallavanemaks. Sellest ajast
peale olen hinges kohalik ja aktiivne
piirkonna huvide eest seisja. Just sellepärast olin taas nõus kandideerima
uue ühinenud Lüganuse valla vallavanemaks ja osutusin ka valituks.
Suurem osa oma tööelust olen olnud tegev erasektori rahvusvahelistes ettevõtetes. See aitab mul ka avalikus sektoris rakendada omandatud

teadmisi ja kogemusi. Ma ei kuulu
ühtegi erakonda, ei ole loomult poliitik. Pigem olen loomult rohkem
majanduse ja ettevõtluse valdkonda
kuuluv inimene, kes mõtleb kainelt
ja analüüsib. Ühe toimiva ettevõtte või valla meeskonna loomine ei
ole mulle võõras. Usun, et edu võtmeks on üheskoos meeskonnana
tegutsemine.

Palju on tehtud,
kuid palju seisab ees

Mitmeid valdkondi on vaja reformida ja muuta. Uusi tegevusi
juurutada või siis vanu lõpetada.
See on arenguprotsessi loomulik
osa, tahame me seda või siis mitte. Mõned otsused on valusad ja
emotsionaalsed aga samas väga
vajalikud tuleviku valla arengus.
Peame arendama valla keskust,
kuid ei tohi ära unustada ka meie
metsakülasid. Valla areng peab
olema tasakaalustatud ja arvestama inimeste vajadusi.
Oleme just alustanud valla uue
üldplaneeringu koostamist, et lõpuks saaks ühe dokumendina kajastada kahe järjestikuse ühinemise
tagajärjel tekkinud suure Lüganuse
valla eri osade üldplaneeringuid.
Siinkohal vajame kindlasti kõikide huvigruppide sisendit üldplaneeringu osas. Sellest peab saama
reaalselt kasutatav ja valla arengut
toetav dokument, mitte lihtsalt eri
valla osade üldplaneeringuid liitev
paber. Oleme kuulutanud välja uue
hanke valla teede talviseks hoolduseks, sest vanad lepingud lõppesid
selle aastaga. Ka seekord on hange
kolme aasta peale ning suures vallas

Augustikuu volikogus
Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 25. istung toimus 8. augustil.
Üheks oluliseks punktiks päevakorras oli Lüganuse valla 2019. aasta lisaeelarve nr 2 I lugemine.
Lisaeelarvega lisatakse 2019. aasta eelarvesse lisaeelarve koostamise
hetkeks laekunud sihtotstarbelised
eraldised. Suuremad eelarvemuudatused on seotud laenusummadega staadionile ja Kiviõli lasteaed
Kannike renoveerimisega. Leitakse
lisavahendid ka Kiviõli bussiliini
toetuseks, talviseks lumetõrjeks,
hulkuvate kasside-koerte püüdmiseks. Suurendatakse maikuus loodud majanduskeskuse kulusid, et
tagada tegevuse edasi arendamine.
Samuti suurendatakse reservfondi.

aastat tagasi ning MMA tegevuse
jätkamisel sellisel kujul ei näe vald
enam mõtet. Ka valla ühinemisleping näeb ette, et haldusteenuse
osutamine koondub vallas loodud
majanduskeskusesse.
Kuna koostöölepingu lõppedes
ei osuta MTÜ enam lepingus kokku lepitud teenuseid, siis tulenevalt
sellest otsustati üles öelda Maidlas
asuvate ruumide üürileandmise leping ning otsustati edaspidise kvaliteetse teenuse osutamiseks omandada MTÜ-le kuuluvad varad, mille
omandamiseks ette nähtud vahendid
eraldatakse Lüganuse valla eelarve
reservfondist. Vald võtab üle töötajad, kes edaspidi jätkavad teenuse
osutamisega.

Lõpetati arendusleping

Kiviõli linna staadioni
rajamine kiirendatud

Arutusel oli ka MTÜ-ga Maidla
Mõisa Arendus sõlmitud lepingute
lõpetamine ja varade omandamine.
Maidla Mõisa Arendus, kes pidi
tegelema mõisakompleksi arendamisega, loodi peaaegu kümme

Oluliseks teemaks oli Lüganuse
vallale pangalaenu võtmine Kiviõli
linna staadioni II etapi ehitamise finantseerimiseks.
Lüganuse Vallavolikogu 28.

Peremehetu ehitise hõivamise teade
Lüganuse Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996 määruse nr 211 „Peremehetu ehitise
hõivamise korra kinnitamine“ alusel, et on Lüganuse vallas peremehetute ehitistena arvele võtnud:
- Püssi linnas Energeetika tn 6
asuv Jõe pumpla, ehitisregistrikoodiga 220578710, ehitisealune
pind 10,2 m². Viimane omanik
teadmata.
- Soonurme külas Teeääre maaüksusel asuv aidahoone, ehitisregistrikood puudub, ETAK ID:
508069, ehitisealune pindala ca
175 m². Viimane omanik teadmata.
- Unikülas Karisilla tee L1, teealune pindala ca 0,50 ha. Viimane
omanik teadmata.
- Aidu-Sookülas Pumpla maaüksusel asuv pumplahoone, ehitisregistrikood puudub, ETAK ID:
504472, ehitisealune pindala 17

m². Viimane omanik teadmata.
- Maidla külas Nõmme tee 4
maaüksusel asuv elamu, ehitisregistrikood 121281130, ehitisealune pind 38 m². Viimane omanik
teadmata.
- Lüganuse alevikus, Alajaama
tee 4a maaüksusel asuv pumbamaja, ehitisregistrikood 102014120,
ehitisealune pind 20 m². Viimane
omanik on teadmata.
Vastuväited ehitiste peremehetuse või selle kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume
esitada kirjalikult Lüganuse vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee
20, 43199, Kiviõli linn, Lüganuse
vald või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee kahe kuu jooksul
arvates teate avaldamise päevast
ametlikus väljaandes Ametlikud
Teadaanded.

on 11 talihoolduse piirkonda – vald
on suur. Tegeleme äsja loodud majandusüksuse tööle rakendamisega,
mis peab osutama tulevikus üle terve valla kõiki vajalikke tugiteenuseid. Tänaseks päevaks on lõpetatud
Kiviõli Kinnisvara tegevus ning
Maidla Mõisa Arenduse lepingud
teenuse osutamiseks. Enamus nende ettevõtete ülesannetest tulevad
üle loodud majandusüksusele. Ees
ootab kindlasti ka valla haridusvõrgustiku reform, sest sellisel kujul jätkamine ei ole enam jätkusuutlik ega
otstarbekas. Ning siiani on ühendamata rida valdkondi, mis võiks
toimida ühtsena üle terve valla.
Väga oluline temaatika on ka valla
elukeskkonnaga tegelemine siia planeeritavate kaevanduste ja karjääride valguses. Koostöös vallaametnike, volikogu keskkonnakomisjoni,
ettevõtete esindajate ja planeeringute koostajatega püüame leida parima lahenduse selleks, et valla hea
elukeskkond säiliks. Tihtilugu on
vaidlused arendajatega tulised, kuid
koostöös ja teineteise mõistmises on
suudetud leida parimad lahendused.
Mitte alati ei ole see kõikide arendajatega õnnestunud ja lahenduste
leidmine alles seisab ees. Positiivsete arengutena võib välja tuua valla
keskuses, Kiviõlis, sel aastal toimunud investeeringud. Jaama tänav on
saanud lõpuks korda, esmatasandi
perearstikeskuse
renoveerimine
käib, Viru tänava viimase osa asfalteerimine on samuti töös. Alustatud
on kauaoodatud Kiviõli staadioni
ehitamisega, mis küll päris lõplikult
veel valmis ei saa, kuid võimaldab
jalgpalli treeningute läbiviimist.

Valla erinevad osakonnad arenevad pidevalt ning tõhustavad oma
tööd, üks tähtsamaid osakondi on
meie sotsiaalosakond, kus tuleb suurendada pakutavate teenuste hulka.
Kinnisvara osas tooks välja Kiviõli
tühjade majade lammutamise vajaduse, selles osas teeme koostööd
riigiga. Loodame riigi rahalisele abile ja osaleme pilootprojektis, mille
õnnestumisel saavad tulevikus ka
teised Eesti vallad riigilt abi ja Lüganuselt kogemuse, kuidas tühjade
majadega toimetada. Tegeleme ka
mahuka hajaasustuse programmiga
ning toetame ka sel aastal korteriühistuid ja eramuid programmiga
„Ehitised korda Lüganuse vallas“.
Kõiki tegevusi kirjeldades ei mahuks lehte enam teisi jutte üldse ära.
Neid tegevusi on palju. Jälgige palun valla kodulehte www.lyganuse.
ee, sotsiaalmeediat ning muid infokanaleid, et olla valla tegemistega
kursis.
Hea vallarahvas! Soovin teile toredat suve lõppu ja head kooliaasta
algust, teineteise mõistmist ja rõõmu!

märts 2019 otsusega anti luba riigihangete korraldamiseks Kiviõli
linna staadioni ehitamiseks ja omanikujärelevalve teostamiseks. Korraldatud riigihanke „Kiviõli linna
staadioni rajamise I etapp“ majanduslikult soodsamaks pakkumiseks osutus pakkumus hinnaga 212
661.24 eurot käibemaksuga. Peale
I etapi elluviimist ei oleks staadion
jalgpallitreeninguteks
kasutatav.
Staadioni jalgpalliväljaku kasutusvalmis ehitamiseks on vajalik
viia läbi ka staadioni rajamise II
etapp – rajada elektrivalgustus ja
rentida kunstmurukate. Nimetatud
hangete läbiviimiseks puudub eelarves rahaline kate.
Kiviõli linna staadioni II etapi
ehitamise finantseerimiseks otsustati
võtta Lüganuse vallale pangalaenu
summas kuni 200 000 eurot tähtajaga kuni 10 aastat.

lavalitsusele avalduse sooviga rentida Kiviõli linnas, Vabaduse pst 17
kinnistut iseteenindava autopesula
rajamiseks. Kinnistu kuulub Lüganuse vallale alates 25.07.2018 ja
on hoonestamata ning kinnistu ei
ole koormatud piiratud asjaõiguste,
hüpoteegi ega kasutusõiguse kitsendustega. Arvestades asjaoludega,
et Lüganuse Vallavalitsus ega valla
allasutused ei vaja Vabaduse pst 17
kinnisasja oma ülesannete täitmiseks, et Kiviõli linnas puuduvad
avalikult kasutatavad autopesulad ja
Vabaduse pst 17 kinnisasja sobivust
vastava taristu olemasolul autopesula rajamiseks, otsustas volikogu
anda kinnisasja otsustuskorras kasutusse iseteenindava autopesula
rajamiseks.

Viktor Rauam

Vallavanem

Dmitri Dmitrijev

Vallavolikogu esimees

Vabaduse puiesteele
planeeritakse autopesulat
R1 OÜ on esitanud Lüganuse Val-

Lüganuse valla kaasava eelarve hääletustulemustest
Käesolev eelarveaasta oli esimene
peale ühinemist, mil elanikud said
taas 20 000 euro suuruse summa
jagamises kaasa rääkida.
Kaasava eelarve ettepanekuid
sai esitada 5. aprillist kuni 5. maini
2019. Tähtajaks laekus 5 ettepanekut. Juunikuus hindasid komisjoni
liikmed ettepanekute vastavust
kaasava eelarve eesmärkidele ja
analüüsisid nende realiseeritavust.
Järgmisesse vooru pääses edasi
kaks ideed ning 11.–31. juulini sai
iga vallakodanik endale meeldiva
ja kogukonnale kasuliku idee poolt
oma hääle anda Lüganuse valla
veebilehel infosüsteemis VOLIS.
Hääletuse tulemusena sai Erra
diskgolfipargi rajamine 55 häält
ning Purtse Vabatahtliku Pääste olmeruumide ehitus 70 häält.
Vallavalitsus kinnitas hääletustulemused ning loodetavasti veel

sel aastal saavad Purtse Vabatahtliku Pääste vabatahtlikud oma komandohoones koostöös vallavalitsusega ja hoone omanikuga välja
ehitada vajalikud olmeruumid.
Projekti eesmärk on ehitada sobivad ruumid, kuhu saab inimene
tulla abi paluma kriisiolukorras
ja kus saaks koos käia päästeala
noortering. Vabatahtlikud päästjad teevad tänuväärset tööd, et
teavitada elanikkonda võimalikest
ohtudest, parandada inimeste toimetulekut ja valmisolekut kriisiolukorras tegutsemiseks ning
hakkamasaamiseks.
Anu Needo

Arendusnõunik
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Kodukohvikute päev täitis kõhud ja meeled
Tänavuse valla päeva jätkuks toimus 28. juulil Lüganuse vallas esimene kodukohvikute päev, mille
raames avasid kohalikud head inimesed oma koduhoovid võõrustamaks külalisi nii kodukandist kui
ka Eesti kaugematest paikadest.
Kodukohvikute päev on üle-eestiline edukas ettevõtmine ning ka
meie valla esimest katsetust võib
korda läinuks pidada.
Esimesel korral julges kaasa
lüüa tervelt 11 eriilmelist kohvikupidajat üle valla. Nende hulgas
liitusid päevaga valla allasutused
ning organisatsioonid: Maidla ja
Erra noortekeskused, Sonda rahvamaja ja MTÜ Purtse Vabatahtlik
Pääste.
Päeva jooksul pakuti kõikjal
kosutavat söögi- ja joogipoolist
ning päris mitmes kohas mõnusat
meelelahutust. Lüganuse murdekeelega tutvumisest kuni erinevate käeliste tegevusteni välja.
Täiendada sai teadmisi erinevatel
ohutusteemadel, lasta oma häälel
kõlada karaokes või siis nautida
elavat muusikat ning tutvuda vanade seltskonna tantsudega. Nii
mõnigi kohvik võlus külastajaid
kauni ja hubase miljööga – Lüganuse vana kirikumõisa hoov oma
hoonetega pakkus ajastutruud
uudistamist ning oma iluga pani
lummavalt aja seisma Purtse jõekallas, kust lahkumine oli raske.
Ja mis kõige tähtsam – menüü oli
rikkalik ning kirju: soolased ja magusad vahvlid, koogid, rabarberi

MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste kohvik „Hoia toidul silm peal“. Foto:
Riia Tallerman

Lüganuse Road 26 kohvikus said külalised tantsu lüüa lõõtspilli saatel.
Foto: Viivian Päll

Pulli Pubis Maidlas Purtse jõe kaldal. Foto: Viivian Päll

Rando ja Kärdi juures sai hubases miljöös nautida head ja paremat.
Foto: Riia Tallerman
taga askeldas. Egas midagi, ära ei vikute päev oma eheduses viib
saadetud kedagi. Pann tulele ning rutiinist välja, toob erinevad inipraemunad lauale.
mesed kokku, annab võimaluse
Kohvikutepäeval
toimetanud külastada paikasid, kuhu muidu
noored nii Maidlast kui Errast ei satuks ning annab inspiratsiooandsid päeva kirjeldavateks märk- ni – alates kodukujundamisest,
sõnadeks: planeerimine, müügitöö lõpetades sündmustega, mida korja suhtlemisoskus. Noorsootöötaja raldada.“ Lisaks tunneb ta, et kohAngela Tikoft räägib: „Kodukoh- vikutepäev on imehea võimalus

limonaad, mokakänd, bruschettad,
käsitööburgerid, smuutid, pavlova,
supid, wokiroad, salatid, pelmeenid, piimakohv, kikerherne karri,
soolased ja magusad pirukad, tortiljad jne. Võib loota, et keegi sel
päeval tühja kõhuga koju ei läinud
ning isegi figuurisõbralik Fitlap
menüü sobis ka kõige nõudliku-

male kaalu- ja toitumisnõuandeid
jälgivale külalisele.
Tagasiside kohvikupidajatelt on
rõõmsaid emotsioone ja üllatusi
täis. Näiteks kui ühe kodukohviku
ametlik avamine oli planeeritud
lõunaks, siis esimesed külalised
saabusid hommikul kui pererahvas
veel hommikumantlites söögilaua

gelugude konkursil. Esikoha tulemust saavad maitsta kõik, kes
võtavad osa Kiikla küla suursündmusest Kiikla Kiigepäevast 10.
augustil 2019.
Maapäeva algas tutvumisretkega. Selle korraldava maakonna
külad maapäevale saabuvate külade delegatsioonidele. Ida-Virumaa 20-liikmeline esindus tutvus
eluoluga Rasina ja Linte külas.
Rasina külas toimus kohtumine
külavanemaga ning külastati loodusõppekeskust. Linte küla nimel
tervitas delegatsiooni MTÜ Linte
Tegusad, kelle eestvedajaks on
kohalik noormees. Tutvuti kahe
kohapealse ettevõtte tegevusega: palkmajade ehitus ja pehme
mööbli valmistamine. Kummaski
ettevõttes töötab 50 inimese ringis
ning enamik on kohalikud ja lähiümbruse elanikud.
Peale lõunat ning sõpruspuude
istutamist sõideti Räpinasse, kus
Aasta Küla kandidaadi esindajad
kohtusid presidendiga. Kuulati
presidendi kõnet maapäevalistele,
nähti Põlvamaa kaunite kodude
auhindade üleandmist ja kuulutati
välja üleriigiline Aasta Küla 2019
tiitli saaja. Hindamiskomisjon, kes
oli kuu aja jooksul tutvunud kõikide kandidaatkülade tegemistega,
otsustas tiitli anda Lüübnitsa külale Võrumaalt.

Teisel päeval andis Sulev Valner
ülevaate haldusreformi tulemustest. Seejärel suundusid maapäevalised enda valitud teemakodadesse. Teemasid oli kokku 11 ning
igaüks sai valida sellise teema,
mis teda kõige rohkem puudutas. Teemakodades kirjutati üles
tähtsamad mõtted maapäeva manifesti täiendamiseks ning püüti
leida ühiseid tegevussuundi, mida
kogukonnad saavad koos omavalitsustega maapäeva järel ellu viia.
Teemakodasid juhtisid Kodukandi
partnerid ja valdkondlikud eksperdid koos Kodukandi esindajatega.
Maapäeva manifestiga on võimalik täpsemalt tutvuda aadressil
www.kodukant.ee.
Pühapäeva hommikul pidas lühikese tervituskõne maaeluminister Mart Järvik. Ja edasi vestlusjuhi Urmas Vaino juhtimisel „Suud
puhtaks”: mida plaanib valitsuskoalitsioon oma tegevuskava kaudu teha ära maaelu arendamiseks
ning kuidas ja kellega koos oma
tegevusi planeeritakse? Arutelus
osalesid Mart Järvik, Anneli Ott,
Merry Aart, Tarmo Tamm, Raul
Rosenberg, Olavi Petron, Maido
Nõlvak ja Kodukandi poolt Ahti
Bleive, Ants Kuningas, Ester Tammis ning Lüübnitsa küla esindaja
Võrumaalt. Arutelu oli huvitav,
aga küsimus jäigi õhku rippuma.

Plaane on kõikidel osapooltel,
kuid kohati tundub luige, haugi ja
vähi juhtumiga sarnane tulemus.
Seejärel anti maaeluministrile
üle maapäeva manifesti täiendatud
variant. Nii mitmedki maapäevalised lootsid, et manifesti uues
variandis kirjutatakse natuke pikemalt ja paremini lahti sotsiaalse
innovatsiooni teema täiskasvanute
hariduses ja panustamine rahva
tervisesse. Aga seekord läks sedasi. Ja iga üritus saab ükskord otsa
ja nii alustas ka meie delegatsioon
pärast lõunasööki tagasiteed kodu
poole.
Ida-Virumaa Külade Esinduse
(IVKE) juhatuse liikmena tahaksin
kõiki Ida-Virumaa külade elanikke
kutsuda üles aktiivsemalt osalema oma kodukandi tegemistes ja
otsima üles oma küla vanema või
IVKE juhatuse liikmed, et saada
teavet külaliikumise kohta ning
miks mitte olla üks osalejatest järgmistel Maapäevadel või pakkuda
oma küla aasta küla nominendiks.
Maapäeval osalenud delegatsiooni
liikmetele aga suur tänu, et leidsite
aega osaleda ja pidasite vastu need
kolm väga palavat päeva.
Kaja Niinlaup,

IVKE juhatuse liige

TEADE
Lüganuse Vallavalitsus teatab,
et 19.08.-20.09.2019 toimub
Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu teemaplaneeringu
ja planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise (KSH)
aruande avalik väljapanek Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ja
Maidla haruraamatukogus (Savala küla). Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda ka
Lüganuse valla kodulehel aad-

ressil http://www.lyganuse.ee/uldplaneering. Arvamused planeeringu ja KSH kohta on väljapaneku
vältel oodatud e-posti aadressile
valitsus@lyganuse.ee. Väljapaneku tulemuste avalike arutelude toimumise ajad teatatakse pärast väljapaneku lõppu.
Planeeringuala pindala on ligikaudu 126 km2. Ala hõlmab
kas täielikult või osaliselt Aidu,
Aidu-Liiva, Aidu-Nõmme, Aidu-Sooküla, Aruküla, Arupäälse,

anda noortele üle valla kaasav ning
hariv korralduskogemus, läbi mille
kasvab noores huvi rohkem Lüganuse valla käekäiku panustada.
Kohvikute huviliste seas oli
külalisi Võrust, Viljandist, Tallinnast ning nii mõnigi kohvik nagu
näiteks Pulli Pubi pidi jooksvalt
ümber korraldama oma tegevuse
ja ruumide jaotuse, et tagada kiire
teenindus ning värske toidu pakkumine. Olenemata ootamatust
suurest huvist kohvikute päeva
vastu ei hirmutanud see kedagi
ning ollakse juba mõtetega uues
aastas. Retromenüüga silma paistnud Sonda rahvamaja kohvikul on
uus menüügi paigas ning Lüganuse Road 26 eestvedaja Ulvar käis
välja esialgu utoopiana tunduva
mõtte – Lüganuse tee kohvikute
tänav. Samas, kõik on ju võimalik!
Kui ühtmoodi mitte, siis teistmoodi ikka. Margarete kohviku pidaja
Annegi väljakäidud idee koondada
kohvikud ühele suurele platsile
väärib samuti läbi mõtlemist.
Uusi ideid ja ettepanekuid uueks
kohvikutepäevaks on, mis omakorda tuleb nüüd rahulikult läbi
mõelda ja leida see sobivam. Siinkohal tänab Lüganuse Vallavalitsus kõiki osalejaid. Loodetavasti
sai pandud alus uuele traditsioonile ning loodame kohtuda uuel suvel nii vanade kui uute tegijatega.
Riia Tallerman

Kultuuri- ja spordinõunik

MÕNE REAGA

Maapäev 2019
26.-28. juulini toimus XIII Maapäev. Selle aasta maapäeva juhtmõte oli „Tugev küla = tugev
Eesti!”. Maapäeval osales ligi 400
inimest, enamik neist maakondade
delegatsioonides.
Külaliikumise märksõnaks on
alati olnud inimesed. Vahvad,
lahked, positiivsed, toetavad ja
ettevõtlikud inimesed, kes jäävad
maale ka raskustele ja keerulistele
olukordadele vaatamata. Maapäev
on külaliikumise suursündmus.
Maapäeva ehk külade parlamendi
eesmärk on koondada oma liikmed, maakondade külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse
maaelu arendamise teemal.
Maapäevad toimuvad iga kahe
aasta tagant ja korraldajaks on igal
aastal erinev maakond. Maapäeval
kuulutatakse välja üleriigiline Aasta Küla. Kandidaadid esitatakse
maakondade külaliikumiste poolt
ja osalejate arv on nii suur, sest
tullakse kaasa elama ka oma kodukülale, kuna kõigi maakondade
aasta küla kandidaatide seast saab
vaid üks üleriigilise Aasta Küla
tiitli.
Ida-Virumaa Aasta Küla kandidaadiks esitati sel aastal Kiikla
küla Alutaguse vallast, mis tunnistati esikoha auhinna vääriliseks
Eesti Pagari korraldatud külakii-
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Aruvälja, Hirmuse, Irvala, Kulja,
Lohkuse, Lümatu, Maidla, Mehide, Oandu, Ojamaa, Piilse, Rebu,
Rääsa, Savala, Sirtsi, Soonurme,
Uniküla ja Veneoja külasid ning
Püssi linna. Planeeringulahendusega on antud Lüganuse valla piires
Uus-Kiviõli kaevanduse maapealne taristu, sh elektriliinid ja alajaamad, tuulutusšurfid, settebasseinid
koos pumplatorustikuga, aheraine
puistangud, trassikoridorid konveierliini või raudteetrassi raja-

miseks põlevkivi veoks ning
juurepääsuteed.
Planeeringu
koostamisel on arvestatud keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus välja pakutud olulise negatiivse keskkonnamõju
vältimise meetmetega.
Kaie Metsaots

Vallaarhitektplaneerimisspetsialist

Lüganuse valla õhusaastele otsiti lahendust

14. augustil toimus Kiviõlis
ümarlaud, kus arutati õhusaastega seotud probleeme Lüganuse vallas seoses KKT Oil OÜ
kompleksloa muutmisega. Täna
on Lüganuse valla elanikkonna probleemid seotud peamiselt
TSK-seadme seiskumise-käivitamisega, kuna sellel ajal elektrifilter on välja lülitatud ning
Kiviõli linna ümbruses levib
Keemiatööstuse poolt põhjustatud tugev kemikaalide lõhn ja
lenduvad tahmaosakesed õhus.
Koosolekut võtsid osa Lüganuse Vallavolikogu keskkonna- ja
maaelukomisjoni liikmed, vallaametnikud, Keskkonnainspektsiooni ja Keskkonnaameti ametnikud ning Kiviõli KKT OÜ ja Alexela Group OÜ esindajad.
2025. aastast hakkab Euroopa Liidu riikides kehtima direktiiv,
mis käsitleb teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamist ning mille rangemaid reegleid peab järgima tehas oma tootmise
käigus. Kõige suuremad saasteallikad käesoleval hetkel on õlitootmisjaam ja soojuskatlamaja. Alates aastast 2014 on KKT Oil OÜ
panustanud 10 miljonit eurot keskkonnainvesteeringutesse, millest 2
miljonit kulus elektrifiltri ostmiseks, et parandada õlitootmisseadme
töökindlust. Ettevõtte eesmärgiks on moderniseerida tootmisvahendeid pöörates erilist tähelepanu mikrolekete varajasele avastamisele
ning pikendada TSK-seadme töötamisaega. KKT Oil OÜ keskkonnajuhi Heiko Põdersalu sõnul on ettevõte esitanud ressursitõhususe
programmi taotluse KIK-is, kuid tingimused toetuse saamiseks on
karmid ja taotlus on veel menetluses.
KKT Oil OÜ soovib kasutama hakata rehvihaket, eesmärgiga vähendada põlevkivi kasutamist tootmisel 10% võrra. Rehvihaket kasutab tootmisel praeguseni Eestis ainult Eesti Energia ning KKT Oil OÜ
loodab rehvihakke kasutusele võtmisega leevendada asutuse olemasolevaid keskkonnaprobleeme. Katlamajas plaanitakse loobuda põlevkivi otsepõletusest ning hakata kasutama gaasikütet. Ideed gaasiküttele üleminekust alles analüüsitakse ja alles selle analüüsi tulemusena
otsustakse, kuidas edasi minna. Koheselt ei muutu kindlasti midagi,
uue tehnoloogia kasutusele võtmine on aeganõudev.
Kuigi KKT Oil OÜ on panustanud alates aastast 2014 miljoneid
eurosid keskkonnainvesteeringutesse, millest kõige kallim projekt on
elektrifiltri kasutusele võtmine, ei ole kohalikud elanikud rahul õhupuhtusega Kiviõli linnas ja selle ümbruses, eriti tootmise tagajärjel
tekkiva halva lõhna ja lenduvate tahmaosakestega. Ettevõtte maksab
CO2 saastetasu eest märkimisväärse summa ning uued Euroopa Liidu
direktiivid õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamiseks panevad ettevõtte valiku ette, kuidas tootmisega jätkata.
Virve Tõnne

Keskkonnaspetsialist
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ALGAB KOOL

Ilusat kooliaasta algust!

August on lõpusirgel ja ees terendab 1.september – teadmiste päev,
tarkuse päev jms – heal lapsel mitu nime. Algab uus kooliaasta!
Ootamatu on nende laulude ja luuleridade hulk, mis kõik ühel või
teisel kujul kirjeldavad kooliaasta alguse ootust ja kooliaja emotsionaalset tähendust inimestele.
See päev on suurpäev meile kõigile – tillukesest, esimest korda üle
oma kooli ukse astuvast jukust-mannist kuni nende vanavanemateni.
Kooliga on seotud esimesed tõsised sõprussidemed, riiud ja leppimised ning armumised ja lahkuminekudki. Koolikaaslased otsime üles
kui on mure või rõõm. Koolis paneme õpetajate, aga ka kaaslaste ja
vanemate toel aluse oma edasistele saavutustele – teadmised, suhtlemisoskus ja sõbrad.
Head Lüganuse vallas kooliteed alustavad õpilased! Säilitage uudishimu ning õppimisrõõm, ärge laske end segada esimestest ebaõnnetumistest ja te naudite seda teekonda – õppida kogu elu.
Kool, see on keskkond, kus õpivad nii väikesed kui suured, õpivad
teineteist arvestama ja toetama. Teadmised on jõud!
Palju on vanasõnu ning muinasjutte, kus tark võidab rikka. Need on
tekkinud ja loodud rõhutamaks tarkuse olulisust inimeseks olemisel.
Soovin, et suve jooksul kogutud päevitus ning emotsioonid annavad teile jõudu nautida algavat kooliaastat. Loodan, et suviste tegemistega hõivatud ajud lülituvad ümber tähtede ja numbrite, aga ka
reeglite ja valemite mõtestamisele, kuid ei võõrdu inimlike rõõmude
ning murede mõistmisest.
Head uut õppeaastat!
Arne Piirimägi
Haridusnõunik

Ranitsatoetus 1. klassi astujatele

Lüganuse vald maksab rahvastikuregistris olevatele lastele ja valla
koolidesse õppima asuvatele 1.klassi õpilastele ranitsatoetust. Toetuse avalduse blanketi saab täita koolidest või vallavalitsuses kohapeal.
Avaldust saab saata ka digitaalselt allkirjastatult valitsus@lyganuse.
ee, vorm on leitav Lüganuse valla veebilehelt www.lyganuse.ee. Väljapool Lüganuse valda õppima asuvatele lastele makstakse toetust
mõjuval põhjusel (sh hariduslikud erivajadused või muud mõjuvad
põhjused). Avaldusi ranitsatoetuse saamiseks on võimalik esitada
kuni 31.oktoobrini. Toetuse suurus on 50 eurot.
Ketlin Mõru
Sotsiaalnõunik

Mitteformaalse õppimise jõud

Juuni keskel seadsin sammud Kreekasse, Spetsese saarele, kus toimus
Erasmus+ koolitus The Power of Non Formal Education 2019. Kuna
see oli minu esimene õpirändes osalemine, siis oli kõik uus ja põnev,
aga ka natuke närviline.
Reisi algus sujus hästi. Kreekasse jõudes sain kokku teiste koolitusel osalejatega, kellega tutvumine oli tore. Peagi seadsime sammud
bussi peale ja asusime saare poole teele. Kohale jõudsime umbes südaööks, mis oli hulga hiljem kui algselt plaanis. Tuju oli veidi pahur ja
väsimus ka, mis hiljem osutus koolitajatele heaks naljaks.
Järgmisest hommikust algas õppetöö. Kogu protsess oli huvitav ja
vahepeal ka üsna intensiivne. Tegime erinevaid rollimänge ja grupitöid, pidasime arutelusid ja oluliseks osutus ka iseendasse süüvimise
aeg. Koolitajad ning osalised olid väga toredad. Olin seltskonnas ainus eestlane, aga kuna meie grupp osutus väga sõbralikuks, siis kõik
said kõigiga hästi läbi. Veel oli osalisi Ungarist, Portugalist, Islandilt,
Hispaaniast, Soomest ja teistest Euroopa riikidest.
Kokkuvõttes oli koolitus edukas ja andis juurde indu ning julgust
ja tegutsemistahet. Soovitan kõigile, kes noortega töötavad ning keda
mitteformaalne õppimine huvitab.

Ansambel Põmmutajad Coca-cola tehases, Minskis.

Ansambel Kõuekeeled Coca-cola tehases.

Kiviõli Kunstide Kool musitseeris Valgevenes
Kunstide Kooli muusikarahvas
- ansambel Kõuekeeled ja Põmmutajad, veetsid suvel viis päeva
17.-21. juulini Valgevenes. Ehkki
sõidust on möödas juba pea kuu,
püsivad meenutused praegugi eredad ning bussireisil kooslauldud
laulud kõlavad ikka veel meeles värskelt ning kosutavalt!
Kiviõli Kunstide Kooli kandlemängijatel, Kõuekeeltel, mõlkus
juba pikemat aega mõtteis esinemisreis. Sai ju aasta otsa palju
pilli mängitud nii oma maakonnas kui ka kaugemal Eestis. Ka
esinemisrepertuaar oli ammu sõrmemälusse kulunud ning mõned
laulutekstidki niivõrd pikalt peas,
et kippusid viimased mugavustsoonis olles ära tüütama. Nii tekkis mõte musitseerida kaugemal
väljaspool Eestit – ikka selleks,
et uusi värskeid ideid ja kogemusi
ammutada ning üheskoos toredaid
reisielamusi nautida. Et reis veelgi
toredam ning seltsis ka segasem
saaks, kaasati veel kaks kollektiivi – häid kunstide kooli kaaslasi
ansamblist Põmmutajad, kel sa-

muti esinemislugusid juba küllaga
ning Jõgeva rahvamuusika ansambel Tuustar.
Reisi sihtpunkt leitud, kuupäev
paika seatud, asuti kinnitama esinemiseks mõeldud repertuaari.
Reisiootuses õpiti ka mõned uued
lood.
Suve esimene pool oli kujunenud tegusaks. Laulupeolt saabunud Põmmutajad tulid palavatel
suvepäevadel kokku, et harjutada
Valgevenes toimuvaks kontserdiks
pillilugusid.
Jõudiski kätte kauaoodatud 17.
juuli. Bussitäis põnevuses muusikuid alustasid sõitu, et hilisõhtuks
Minski jõuda. Pika bussireisi tegi
rõõmsaks ühislaulmine ning vahva
seltskond.
18. juulil asuti teele Minski oblasti Niasviži linna, et külastada
imelist Niasviži lossi, mis kuulub
UNESCO maailmapärandi nimistusse. Seejärel suunduti Miri lossi,
mida tuntakse ühest seitsmest Valgevene imest.
Järgmisel päeval asuti teele Dudutki vabaõhumuuseumisse, kus

külastati savitöökoda, sepikoda,
meiereid, sõideti hobuvankris ning
kuulati vaimukaid lugusid 18. sajandi Valgevene külaelust. Tõeliselt nauditav oli juua taimeteed
ning maitsta koduleiba kohapeal
valmistatud taluvõi- ning juustuga. Maaeluhõngulisest vabaõhumuuseumist lummatuna suunduti
edasi Coca-Cola tehasesse, kus
tutvustati Valgevene Coca-Cola
sortimenti ning osaleti joogi tootmisprotsessis. Peale lõunat aga
asutigi teele esinemispaiga poole,
milleks oli Belarusi tehase värskelt
renoveeritud kultuurimaja. Pärast
uudset esinemiskogemust ilusas
kultuurimajas sai nautida kaunist
vaadet Minski rahvusraamatukogu
platvormil.
Järgmise päeva kavas olid Stalini liinid, mis on Minski kunagisele
kaitseliinile rajatud välimuuseum.
Küllaga sai näha rikkalikku kogu
Vene ja Saksa sõjamasinatest. Huvitava elamuse sai tankisoomusel
sõites. Õhtul oli vahva sõprade ja
ansamblikaaslaste seltsis Minski
imetleda ning viimast reisiõhtut

nautida. Järgmisel päeval algaski
tagasisõit.
Mis siis Valgevene reisist enim
meelde jäi? Eelkõige rohelusse
uppuvad pargid, õitsvate lillede
lummuses tänavapilt, hoolitsetud
ja puhtad linnaväljakud, maitsev
kohalik toit. Ühe tõeliselt nostalgilise maitseelamuse saab kohalikust jäätisest, mille valmistamisel
kasutatakse ainult kohalikku ning
ehedal kujul valmistatud toorainet.
Ei mingeid kunstlikke säilitus- ega
lõhnaaineid!
Aga kõige toredam oli siiski
suurepärane reisiseltskond. Tuleb
tunnistada, et algselt plaanitud
esinemisreisist sai üks vahva sõbrareis, mil kogeti ühislaulmist ning
täiesti uutmoodi esinemist.
Oleme tänulikud, et riiklikust
huvitegevuse ja huvihariduskava
toetusest võimaldati Lüganuse
valla noortele osalist reiskulutuste
katmist.
Kaarin Aamer

Kiviõli kunstide kooli
õppealajuhataja

Tunnustati kauneid kodusid
Lüganuse Vallavalitsus tunnustas
sel aastal heakorrastatud kodude
omanikke tänukirja, kinkekaardi ja
valla sümboolikaga mastivimpliga.
„Kaunis Kodu 2019“ tiitli vääriliseks tunnistati Veronika ja Allan

Tammearu kodu Kiviõlis, Marju
ja Janno Mõru kodu Püssis ning
Cheslava Kosareva ja Vladimir
Jevtišovi kodu Sondas.
LVL

Ann Leon

Sonda noortetoa noorsootöötaja

ALGAVA ÕPPEAASTA AKTUSED
LÜGANUSE VALLA KOOLIDES

 Veronika ja
Allan Tammearu
kodu.
Fotod: Viivian Päll

KIVIÕLI I KESKKOOL
Esmaspäeval, 02.09.2019
1. klass kell 12.00
2. -12. klass kell 10.00
KIVIÕLI VENE KOOL
Esmaspäeval, 02.09.2019
1. ja 9. klass kell 10.00
2.- 8. klass kell 11.00
LÜGANUSE KOOL
Esmaspäeval, 02.09.2019 kell 9.00
MAIDLA KOOL
Esmaspäeval, 02.09.2019 kell 9.00
SONDA KOOL
Esmaspäeval, 02.09.2019 kell 10.00

 Marju ja Janno Mõru kodu

 Cheslava Kosareva ja
Vladimir Jevtišovi kodu
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HUVITAV
Püssi linna külastanud naine
on Eestist vaimustuses

Rahvastikuminister külastas Lüganuse valda

Viivian Päll

hea tahte saadikud laias maailmas,
kes meie lippu kõrgel hoida aitavad.

Avalike suhete spetsialist

21. augustil külastas rahvastikuminister Riina Solman Ida-Virumaad ning
kohtus ka Maidla rahvamajas Lüganuse valla elanikega. Arutleti kuidas peatada rahvastiku
väljavool Ida-Virumaal ja
leida jätkusuutlikud lahendused, kas noortel on
Ida-Virumaal tulevikku,
kas palgalõhet on võimalik vähendada ja naiste
tööhõivet Ida-Virumaal
edendada ning räägiti ka
laste-ja perepoliitikast.
Kuidas Te ennast ministriametis
tunnete, kas meeldib?
Rahvastikuministri amet on põnev, uute teadmiste rohke ja pakub
väljakutset. Lahendamist vajavaid
küsimusi on küllaga.
Eelkõige tähendab see laste ja
perede jaoks kindlustunde loomist,
et meile sünniks rohkem lapsi. Samuti sisserändega seotud küsimusi, et säiliks eesti keelt emakeelena
kõnelevate inimeste osakaal rahvastikus. Ühtlasi tuleb teha tööd
selleks, et mitte-eesti emakeelega
eestimaalased oskaksid aina paremini eesti keelt, mis aitab neil
tööturul paremini toime tulla ja

Kas pere on rahul, et ema on minister?
Väikemees ei saa ilmselt veel aru,
mida minister täpsemalt tähendab,
küll on ta aga saanud vilju tunda
ses osas, et ema on palju ära ja õhtul pikalt tööl.
Abikaasa ja suuremad poisid
tunnevad uhkust ja on väga toetavad.

ühises inforuumis osaleda. Samuti
on eesmärgiks toetada eestlaste tagasipöördumist välismaalt.
Mida olete jõudnud selle aja
jooksul ära teha?
Kuivõrd viimane rahvastikuminister oli ametis 10a tagasi, tuli
institutsioon taasluua. Pärast Urve
Palo, kelle büroo suleti masu tõttu,
jaotusid tegevusvaldkonnad nelja
erineva ministeeriumi vahel ära,
nüüd sai osa tagasi kutsutud. Mis
puudutab rahvastikupoliitilist katusvaadet ja demograafiat, siis see
osakond tuli luua. Alates 1. augustist alustaski tööd rahvastiku- ja
perepoliitika osakond.
Siiamaani ei vastutanud ükski
ministeerium tervikliku rahvas-

tikupoliitika arengu eest. Samal
ajal rahvastiku trende jälgides ja
teades, et eestlaste osakaal rahvastikus on kahanev, on rahvastikutaastega tegelemine meie rahvuse,
keele ja kultuuri seisukohalt väga
oluline. Juba eelmine riigikogu
koosseis moodustas rahvastikukriisi probleemkomisjoni ja valmisid rahvastikupoliitika põhialused.
Lisaks olen moodustanud globaalse eestluse üleilmse koostöökomisjoni, mis tegeleb eestluse
hoidmisega väljarännanud eestlaste asukohariikides ning loodab
saavutada pööret tagasi kodumaale naasmiseks neile, kes seda
soovivad. Igal juhul on inimesed,
kes erinevatel põhjustel ja aegadel
Eestist lahkunud, olulised Eesti

Kuidas heategevuseni jõudsite?
See tuli ise minu juurde. Oleviste
kirikusse tulid mitmed edukates
majandusreformides hammasrataste vahele jäänud inimesed abi
otsima, olles kaotanud nii töö- kui
elukoha ja vajasid elementaarset
toidu- ja riideabi. Tol ajal lubati
varjupaikadesse sisse alates kella
21 õhtul, välja pidi minema kell
9 hommikul, kuhu, ei huvitanud
kedagi ka üle 20-kraadise pakasega. Ebainimlike momentide vastu
seismine oli elementaarne, vähim,
mida teha sai. Usun kõik, kes kodutute tekkimisega seotud viletsust oma silmaga lähedalt oleks
näinud, ei oleks saanud pilku pöörata.
Kuidas selline otsus tuli, et televisioon tuli suvekoju filmima?
Telekanali pakkumine oli armas ja
arvan, et poliitik peabki avalikult
ning ausalt rääkima oma mõtetest
ja tegevusest, kui see inimesi huvitab.

Purtse jõele on rajatud üle kolme kilomeetri uut jõesängi
Ida-Virumaal on käimas Purtse
jõe valgala puhastamise projekt,
mille käigus kogutakse kokku
Kohtla-Järve ja Kiviõli põlevkivitehaste jääkreostust. Valminud
on 3,4 kilomeetrit uut jõesängi ja
suures osas on ohutustatud fenoolisoo. Keskkonnaministeerium andis PurFesti keskkonnaseminaril
ülevaate veel kolm aastat kestva
projekti tehtud töödest.
„Purtse jõe puhastamise projekt
on Ida-Virumaal kahtlemata märgilise tähendusega. Meil oli hea
meel tänavusel PurFestil anda kinnitus selle kohta, et jõe puhastamise projekt kulgeb plaanipäraselt.
Tänaste plaanide kohaselt saavad
2022. aasta lõpuks jõe enimreostunud lõigud muudetud keskkonnale
ohutuks,“ rääkis Keskkonnaministeeriumi projektijuht Raimo Jaaksoo.
Kohtla jõele on rajatud 3,4 kilomeetrine uus jõesäng. „Oleme kevadel alustatud jõesängi kaevetöödega edukalt lõpule jõudnud ning
tänaseks oleme uude jõesängi rajanud ka lookekohad ja tehiskärestikud, mis loovad kaladele soodsa
elukeskkonna ja kudemistingimused ning annavad alale looduslähedase ilme,“ selgitas Jaaksoo tehtud
töid.
Projekti järgmine etapp hõlmab
Vahtsepa peakraavi puhastamist.
„Oleme Vahtsepas rajanud ajutise möödavoolukraavi ja juhtinud

Uus jõesäng. Foto: Keskkonnaministeerium
vee jõesängist puhastustööde ajaks
ümber kraavi. Reostunud pinnas
on Vahtsepa kraavist põhiosas ehk
2,3 kilomeetri ulatuses välja kaevatud ning kuivab enne eeltöötlusplatsile viimist,“ kirjeldas Jaaksoo
jõe puhastamisega kaasnevaid
töid.

Kohtla jõel on ühe-kilomeetrisel
lõigul reostunud pinnas välja kaevatud ning käivad ettevalmistused
järgmiste lõikude puhastamiseks.
Tehakse raadamistöid, rajatakse juurdepääsuteid ja kaevatakse
möödavoolukraavi. Projekteeritakse ka järgmiseid Kohtla jõe

lõike ning reostunud pinnase eeltöötlusplatse.
14 hektari suuruse Kohtla-Järve poolkoksimäest väljanõrgunud
fenoolidega reostunud ala puhastamiseks on rajatud kraavide süsteem. „Kraavidega juhitakse puhas
vesi fenoolisoost mööda Varbe
peakraavi ja edasi Kohtla jõkke,“
kirjeldas Jaaksoo projekti olulisemaid edusamme. „Järgmisel aastal
rajame pumpla ja survetorustiku,
mille abil pumbatakse reostunud
vesi fenoolisoost poolkoksiprügila
nõrgveekraavi ja sealt puhastusseadmetesse.“
Tööd on kavandatud lõpule viia
2022. aasta lõpuks. Projekteerimis-ehitustöid viib läbi Pinnasepuhastuse OÜ, projekti konsultandid on Kobras AS ja Maves AS
ning omanikujärelevalvet tööde
üle teeb P.P. Ehitusjärelevalve OÜ.
Tööde tellija on Keskkonnaministeerium. Purtse jõe valgala ja
fenoolisoo puhastamise projekti
esimese etapi tööde maksumus on
21 miljonit eurot. Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses SA Keskkonnainvesteeringute
Keskuse keskkonnaprogrammist
ja riigieelarvest.
www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/vesi/jaakreostus
Keskkonnaministeerium

Svetlana Karpunkina Moskva oblastist, Dubna linnast viibis külalisena Eestis, tema peatuspaigaks oli Püssi linn. Reisi lõppedes jagas
Svetlana oma vaimustust ka Lüganuse vallalehega.
Naine räägib, et oli meeldivalt üllatunud ja ei suutnud varjata oma
vaimustust Eestimaa ilu ja siinsete elanike heasüdamliku suhtumise
üle.
Tema tutvus Eestiga algas sõbraliku perenaise hubasest ja puhtast
korterist Püssis. Seejärel otsustas ta tutvuda linna ja selle ümbrusega.
„Mõnuga naudin ümbritseva keskkonna ilu: armastusega hooldatud
teraviljapõllud, vaimustavad sajanditevanused tammesalud,“ märkis
ta ning lisas, et silma jäi ka Eesti autojuhtide suurepärane suhtumine
jalgrattal liikleva turisti vastu. „Ka inimesed, kelle poole tuli pöörduda mingi palvega, olid heasüdamlikud ja väga tähelepanelikud,“
meenutab Svetlana. Maastik, keskkond ja võõras keel olid tema jaoks
täiesti tundmatud, kuid ta mõistis rohkem, kui algselt ootas.
Püssi päevakeskuse töötaja Eevi Anger räägib, et suvel külastab
Püssit palju turiste just Venemaalt, kuid ka kohalikel noortel jätkub
kodulinnas suvel tegevust. „Suvel keeb siin elu laste rohkusest, nende toredatest tegudest ja naerukilgetest. Kohalikud lapsed on sõbraks
saanud meie külalistega, kes suveks Venemaa eri paigust  on siia sõitnud. Et lastel oleks siin tegevust, organiseerivad laste vanemad lastele
erinevaid tegevusi: meisterdamist, võileibade valmistamist, räägitakse kohalikust elust-olust ja tutvustatakse Püssi ajalugu,“ nendib ta lisades, et Eestimaa suvi meeldib külalistele väga ja nad soovivad siia
uuesti tagasi tulla.
Dubna linnast Püssi reisinud Svetlana ütleb, et ta sai suurepärase
rahulduse puhkamisest ning ta soovib Eesti inimestele edaspidiseks
kõike parimat!
LVL

Foto: Koolifoto

Naisrühma Omasoodu suvetegemistest

See suvi on Omasoodu rühmale tegus olnud just tantsimise poolest.
Sai tantsitud nii mitmelgi peol. Suuremateks esinemiskohadeks olid
tantsupidu, vallapäev ning ka Hiiumaa Mihkli talumuuseumi sünnipäev.
Maikuus saadi teada, et osaletakse tantsupeol. Tantsupeole saamine
oli sel korral eriline rühma seitsmele tantsijale, kuna varem pole tantsijana sellest osa võtnud.
Kõik oli uus – pikad trennipäevad, mis algasid juba hommikul vara
ning lõppesid õhtul hilja, trenni tuli teha tuule ja päikese käes. Õhtuks
jalad tulitasid ning nii mõnigi vill leidis varbad üles.
Nädala lõpuks olid kõigil näod põlenud, kuid tuju endiselt rõõmus.
See kõik aga on tantsupeol käinutele teada ja tuttav. Need ebameeldivused unustatakse, sest võimas kogemus ja elamus mis saadakse
lõpuks, tasub kogu vaeva.
Vallapäeval esineti kolme tantsuga. Viimane tants „Nunnad hoos“
oli paroodia samanimelisest filmist. Selle tantsuga osaleti ka mais
Virumaa naisrühmade tantsupäeval Sondas ning toodi sellega koju I
koht. Võiduga kaasneb ka tore kohustus korraldada järgmine tantsupäev.
Augusti alguses sõitis see tore ja kokkuhoidev seltskond kolmeks
päevaks Hiiumaale. Kahel päeval avastati Hiiumaad, külastati kodukohvikuid ja pühapäeval toimus esinemine Mihkli talumuuseumis.
Hooaja lõpetas esinemine Püssis 20. augustil.
Jaanika Merirand

Erra Kultuuriselts väärtustas
pärimuskultuuri hoidmist

Erra Kultuuriselts korraldas 19. juulil külaplatsil suvepeo „Hoiame
oma pärimuskultuuri“.
Peo mõte oli tagada vaimset kultuuripärandit järjepidevuse hoidmist, edasiviimist ning selle kaitsmist. Hoida olemasolevaid teadmisi
ja oskusi, nende edasikandmist. Eesmärk oli vanade traditsioonide ja
mängude üles noppimine 100 aastatagusest pärimuskultuuri varalaekast.Tahame ju ikkagi, et ka järeltulevad põlved teaksid, mis on olnud
meie esivanemate nähtused, oskused ja teadmised.
Õhtujuhiks oli Kadri Lepik, kes oskas kõik lapsed ja rahvatantsijad ühiselt mängima ja tantsima panna. Õhtu võistlused olid ka kokku pandud vanadest traditsioonidest: vägikaika vedu, köievedu jms.
Mäng „Jüri ja Mari“ tekitas palju elevust. Kadri viis läbi ka kultuuripäranditeemalise massviktoriini ja veel palju muud.
Meeleoluka etteaste andisid Maidla Rahvamaja tantsijad Omasoodu. Peoliste kehakinnituse eest kandis hoolt Pagarikoda OÜ. Kuna
rahvabänd Väliharf jäi tulemata, võitis rahva südamed Ivarbänd, kes
oma muheda oleku ja mõnusate tantsulugudega võitis rahvasüdamed.
Tema lugusid oli hea kaasa laulda ja need ei jätnud külmaks ei vanemaid ega nooremaid.
Täname Teid, Lüganuse Vallavalitsus, Pagarikoda OÜ, Kadri Lepik, Omasoodu, Rivo Leppik, Anne Kalamäe, Ivo Lipp, Margus Takjas, Ken Mei, Veiko ja Konstantin Rosi, Margus Eiche, Karmen Kõrts,
Heli Vaher, Ene Sild, Tiiu Pärnik, Mare Müür ja Aino Värk.
Ülle Tiitsu

Seltsi juhatuse liige

Foto
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Uudiseid poksiringist

Juunikuus osalesid Kiviõli poksijad traditsioonilisel rahvusvahelisel turniiril Daugavpils
Boxing Championship 2019.
Turniiril osales üle saja poksija
seitsmest riigist – Lätist, Valgevenest, Venemaalt, Soomest,
Eestist, Leedust ja Poolast.
Kiviõli poksiklubi esindasid
Diana Gorišnaja, Aleks Ivanov ja
Jakov Gorišnõi.
Foto: Poksiklubi arhiivist
Esimeses matšis kohtus Aleks
Ivanov Leedu sportlasega, mille
võitis juba esimeses raundis tehnilise nokauduga. Teises matšis oli
Aleksi vastaseks Läti sportlane, võitlus oli väga pingeline ja taktikaliselt keeruline. Kohtunike üksmeelse otsusega tunnistati Kiviõli
poksija turniiri võitjaks.
Finaalmatšis kohtus Diana Gorišnaja väga tugeva Soome sportlasega, matši võitis Soome poksija.
Jakov Gorišnõi kohtus finaalmatšis Leedu poksijaga ning saavutas
teise koha.
Turniir möödus Kiviõli poksiklubi sportlaste jaoks edukalt. Meie
poksijate head taset märkis ka võistluse peakohtunik.
Vladimir Tšurkin

Treener

Purtse Karikas 2019 võrkpallis

3. augustil toimus Purtse
männikus võrkpallivõistlus, kus osales 6 võistkonda.
Auhinnalistele
kohtadele tulid järgmised
võistkonnad: I koha sai
külalismeeskond Sillamäe (Aleksei Belous,
Aleksander Kors, Igor
Efimov), II koha saavutas Kiviõli (Stanislav Gruzdev, Mihhail Kolontajev, Vitali Borisenko,
Daniil Bassov), III koha sai võistkond SK Walter (Raigo Männi, Kenni Raamat, Mikk Naur, Keio Raamat). Suured tänud abistamise eest
Anatoli Zõbinile ja Toivo Peenemale.
Võistluse korraldas Juho Põld, Lüganuse Noortemaja juhataja.

Uljaste triatloni tulemused

Sonda Suvepikniku raames läbi viidud kahekümne esimese Uljaste triatloni võitjaks krooniti Jaanus Undrest (paremal pildil), kellele
järgnesid Meelis Veilberg ja Jaanus Siimer.
Jõuproov koosnes 670 meetri ujumisest,
12 kilomeetri rattasõidust ning 3,5 kilomeetri
pikkusest jooksudistantsist. Kui võidumehe
lõpuajaks fikseeriti 52 minutit ja 54 sekundit,
siis parim naine Etriin
Etverk (vasakul pildil),
kes ka neljandana üldarvestuses finišeeris, kaotas võitjale alla 5 minuti.
Kinnitust sai uuel aastal võistkondliku arvestuse sisse toomise vajadus. Sel aastal osales
triatlonil kolm noorte võistkonda. Kolmeliikmelise meeskonna puhul saab iga sportlane
oma kindla distantsi. Peamine kasutegur selle
võimaluse andmiseks on tulevaste triatleetide
välja kasvatamiseks ning esimeste võistluskogemuste ning motivatsiooni andmiseks.
Riia Tallerman

Kultuuri- ja spordinõunik

Laagris osalejad. Foto: Keith Keskküla

Heino Lipu mälestusvõistluse lõpetamine. Võistluse võitja Kristo Galeta paremalt kolmas. Foto: Viivian Päll

Heino Lipu mälestusvõistlused kuulitõukes
Pühapäeval, 28. juulil toimusid
Lüganuse vallas, Maidla Mõisa
pargis legendaarse kergejõustiklase Heino Lipu mälestusvõistlused
kuulitõukes.
1947. aastal maailma parimaks
kuulitõukajaks ning 1948. aastal
maailma parimaks kümnevõistlejaks olnud Heino Lipu auks ja
mälestuseks on peetud kuulitõu-

kevõistlust juba üksteist aastat.
Heino Lipu 1951. aastal püstitatud isiklik rekord kuultõukes 16
meetrit ja 98 sentimeetrit on Eesti
kergejõustikuvõistlustel arvestatav
tulemus siiani.
Kohale olid tulnud äsja Eesti
rekordi püstitanud Kristo Galeta
ja teised meie paremad kuulitõukajad. Esikohapretendendiks oli-

gi värske Eesti rekordimees ning
mitmekordne Eesti meister Kristo
Galeta kergejõustikuseltsist Sakala, kelle tulemuseks oli 20 meetrit
ja 47 sentimeetrit.
Teisele kohale tuli võitja klubikaaslane Jander Heil 18 meetri
ja 92 sentimeetriga ning kolmandaks Kert Piirimäe Koigi Kergejõustikuklubist, kes tõukas uueks

isiklikuks rekordiks 18,44. Heino
Lipu mälestusvõistlustel tegi kaasa ka Eesti parim naiskuulitõukaja
Kätlin Piirimäe, kelle tulemus oli
15,58.
Heino Lipu sünnist möödus tänavu 97 aastat.
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Suurepärane uudis Slovakkiast
2.-6. juulini Slovakkia linnas
Prešovis toimus suur rahvusvaheline noorte turniir Fragaria CUP
2019. Meie klubi esindasid sellel
turnüüril neli vanuseklassi. Meie
kõige väiksemad jalgpallurid,
2011. ja 2012. a sündinud poisid
esinesid väga väärikalt vaatamata palavale ilmale ning saavutasid koha võistluste tabeli keskel.
Nende jaoks oli see esimene rahvusvaheline kogemus. U-12 vanuseklassi poisid esinesid samuti
väärikalt, jõudsid play-oﬀi ning
kaotasid eakaaslastele Makedooniast, saavutades kokkuvõttes 11.
koha (26 võistleja seast). Kuid
turniiri haripunktis olid kõige vanema kategooria U-15 poisid, kes
väga pingelistes mängudes alistasid Slovakkia, Rumeenia, Serbia,
Bosnia ja Hertsegovina, Ukraina,
Poola ja Läti meeskonnad. Väike-

Teade!

Septembrikuus võtab jalgpalliklubi Irbis vastu poisse gruppidesse 2013-2014.s.a., samuti
viikase läbi täiendav vastuvõtt
gruppidesse 2011-2012.s.a.
Info: fcirbis@gmail.com või
telefonil 55634811

Kiviõli FC Irbis Fragaria Cup 2019 võitjad vanuseklassis U-15. Foto:
Jalgpalliklubi Irbis arhiiv
se Eesti väikese linna Kiviõli jalgpalliklubi võitis turniiri!

Sellel õnnelikul päeval kuulusid
meile nii rõõmupisarad, lapseva-

Tenniseturniir Kiviõli karikale
31. juulist kuni 2. augustini toimus
18. tenniseturniir Kiviõli karikale.
Võistlustel osalesid külalised
Peterburist.
Esimesel päeval võisteldi lõõmava päikese all. Esimene mäng
toimus Nikolai Jurkovi ja Vitali
Sikora ning Aleksandr Makarovi
ja Stanislav Gruzdevi vahel. Võistlus kestis kaks tundi ning lõppes
tie-breakiga – nii suur oli mõlema
paari soov saada finaali. Tulemusega 5:7 6:3 6:3 võitsid Sikora ja
Jurkov.
Teises poolfinaalis Peterburi külalised, isa ja tütar Suvorovid, saavutasid võidu paari Anton Ivanov
ja Anatoli Zõbin üle tulemusega

Erik Shteinberg
Vanemtreener

kov ja Sikora tulemusega 6:2 6:4.
Võitluse kolmanda koha eest
paar Makarov ja Gruzdev saavutasid võidu Ivanovi ja Zõbini üle
tulemusega 6:2 6:2.
Kõik osalejad said ilusad karikad ja medalid.
Kiviõli tenniseklubi ja Kiviõli
linna spordiklubi tänavad Lüganuse valla juhtkonda ja vallavanemat
Viktor Rauamit rahvusvahelise
tenniseturniiri rahastamise eest.

Foto: Kiviõli tenniseklubi arhiivist
7:6 6:2.
Finaalis andis tunda väsimus ja
närvipinge, kuid kaotus ei olnud

nemate ja korraldajate õnnitlused
kui ka kuldmedalid ning karikas.
Loomulikult kõlas meie võidu
auks ka kultusansambel Queeni laul - We Are the Champions!
FC Kiviõli Irbis on esimene Eesti
võistkond, kes võitis turniiri Fragaria CUP. Au ja kiitus võitjatele,
me töötasime palju ja valmistusime ette.

Anatoli Zõbin

Võistluste peakorraldaja ja kohtunik

kellegi plaanides. Visas võitluses
Ilova ja Andrei Suvorovitega esikoha saavutas paar Kiviõlist Jur-

Toimus rahvusvaheline laager

Spordiklubi Idablokk võõrustas 1-4. augustini esmakordselt rahvusvahelist taekwondo laagrit, kus osales kokku ligikaudu 200 sportlast
ning treenerit 10-st riigist – Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, Ukrainast, Valgevenest, Iirimaalt, Araabia Ühendemiraaditest, Tšehhist ja
Belgiast.
Treeningud toimusid Maidla spordihoones Ukraina treeneri käe
all. Noored jäid raskete, kuid põnevate trennidega väga rahule. Laagri läbiviimist toetas ka Kohaliku Omaalgatuse Programmi kohaliku
arengu meede.
03. augustil toimusid Kunda spordihoones laagrit lõpetavad võistlused Kicksport Games 2019, kus taaskord võitsid medaleid ka Idabloki
tublid noored sportlased. Lisaks pikkadele ja rasketele treeningpäevadele oli laagris osalejatel ka võrratu võimalus uute sõprade leidmiseks
ning omavaheliseks suhtlemiseks. Rahvusvaheline laager oli vahva
kogukondlik üritus, millesse panustasid ka Spordiklubi Idablokk laste
vanemad.
Kalvo Salmus

Kiviõli 1. Keskkooli ujula on remonditud ja kasutamiseks valmis
Valla keskuses renoveeriti Kiviõli
1. Keskkooli ujulat ning alates 1.
septembrist on ujula piirkonna
õpilastele kasutamiseks valmis.
Ujulas viiakse läbi ka kohustuslikku ujumise algõpetust, mida toetab
riik.
Toetust sai vallavalitsus sellele
projektile regionaalsete investeeringutoetuste programmist, mida
varem rahastati Eesti riigieelarvesse laekuvast hasartmängumaksust.
Alates 2019. aastast seda programmi enam ei ole ning hasartmängumaksu vahendid on suunatud teistesse meetmetesse.

Foto: Anu Needo
Ehitustööd Kiviõli ujulas läksid maksma 120 tuhat eurot, millest 80 tuhat saadi toetusena Riigi
Tugiteenuste Keskuselt. Teosta-

ti remonditöid kogu ujula osas,
riietus- ja duširuumides, saunas,
abiruumides, tööle on saadud ventilatsioon, paigaldatud on säästlik

valgustus. Suurimad investeeringud läksid basseini, kus vahetati
välja kogu torustik ja basseinikott
ning paigaldati erinevad automaatsed filtreerimis- ja kemikaalide
doseerimissüsteemid. Vana basseiniosa lammutamisel ilmnesid ka
mitmed ettenägemata tööd, mille
tõttu lükkus tööde valmimise tähtaeg edasi.
Täname mõistlikku ja hoolsat
ehitajat, ehituse peatöövõtjat Osaühingut Bitterbuild.
Anu Needo

Arendusnõunik
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Neid käitumisjuhiseid järgides saad vältida
oma lapse nakatumist kaariesepisikusse
Kas teadsid, et kaaries on valede
käitumisharjumuste tagajärg ja
hammaste hooldusega tuleks alustada juba imikueas? Kuidas imiku
hammaste eest hoolitseda, selgitab
hambaarst Kati Vald.
Tavaliselt hakkavad imikutel
hambad lõikuma kuuendal elukuul. Enamasti ilmuvad kõigepealt
nähtavale alumised lõikehambad
ning lõikumine jätkub järgneva
kolme aasta jooksul, kuni kõik 20
piimahammast on suus.
Imiku hambaid tuleks hooldama
hakata kohe, kui esimesed piimahambad ilmunud on. „Oluline on
algusest peale lapse suutervisele
rõhku panna, last hambapesuga
harjutada ja tema hammaste tervisel silma peal hoida. Kui lapsevanem märkab hammastel mingeid
muutusi, tuleks kohe ka hambaarsti juurde minna. Hakates hammaste tervise eest juba imikueas hoolt
kandma, on võimalik mitmeid
hilisemaid probleeme ennetada,“
kommenteerib dr Vald.
Paljud lapsevanemad ei tea endiselt, et vastsündinu suus puuduvad

mikroobid, mis hambakaariest tekitavad – need saadakse enamasti
vanematelt, kelle valede käitumisharjumuste tõttu mikroobid lapsele
üle kanduvad. Mikroobid kanduvad üle näiteks siis kui vanem last
suu peale musitab, tema lutti enda
suus „puhastab“ või tema lusikaga
toitu maitseb. Samuti võib see juhtuda kui lapse hambahari vanemate omaga kokku puutub.
„Mikroobide ülekande vähendamiseks tuleb kasutada lapse
toitmiseks ainult talle mõeldud
toidunõusid ning puhastada lapse
lutti vaid puhta veega. Täielikult
mikroobide ülekandumist vältida
ei saa, aga mida hiljem ja mida
väiksemas koguses see juhtub,
seda parem. Hammaste lõikumise
ja kasvamise faasis on väga oluline, et happelist keskkonda armastavaid ja palju hapet tootvaid n-ö
halbu mikroobe oleks lapse suus
võimalikult vähe,“ juhendab dr
Vald.
Harjumustest mõjutab kaariese
teket suurel määral ka toitumine.
Parim toit imikule on rinnapiim.

„Lisatoitu andes on oluline hoolitseda selle eest, et toit ei sisaldaks liigselt süsivesikuid – näiteks
köögiviljapüreed sobivad paremini kui magusad puuviljapüreed.
Hambaid aitab puhastada ka lonks
puhast vett iga toidukorra lõpetuseks,“ sõnab dr Vald.
Lisaks soovitas arst jälgida, et
imiku söögikordade vahel oleksid pausid, mille ajal hambakude
saaks taastuda. „Söögipause peaks
tasapisi pikendama ning kui laps
on saanud aastaseks, peaks proovima öisest toitmisest loobuda.
Samuti tuleks jälgida, et magavale
lapsele ei jääks lutipudel suhu,“ ütles dr Vald.
Pesema tuleks hambaid hakata niipea kui esimesed hambad
lõikunud on. Esialgu võib imiku
hammaste puhastamiseks kasutada spetsiaalset näpuharja, mida
saab osta apteegist. „Spetsiaalse
näpuharjaga on imiku hammastele
lihtsam ligi pääseda kui tavalise
hambaharjaga. Kasutada võib ka
sõrme ümber keeratud marlilappi,“
juhendab dr Vald.

Hambapastat ei ole alguses kasutada vaja, kuid soovi korral võib
kasutada spetsiaalset imikute hambapesugeeli, mis on ette nähtud
kasutamiseks vanuses 0‒3 aastat.
Oluline on pesuvahendit õigesti
doseerida – harjased tuleb pastaga
ainult kergelt kokku määrida.
Nagu ka täiskasvanute puhul,
tuleks imikute hambaid pesta kaks
korda päevas. „Hambapesu tuleks
planeerida ajale, mil beebi on rõõmus ja rahulik – nii tekib sellest
meeldiv rutiin. Laps võib puhastamise ajal olla pikali või püsti, oluline on, et nii lapsel kui ka puhastajal on mugav ja hea olla,“ ütleb
dr Vald.
Kui laps on hambapesu ajal
viril, tasub proovida see tegevus
lapse jaoks huvitavaks ja mänguliseks muuta. Dr Vald soovitab lapse tähelepanu hambapesult kõrvale
juhtida näiteks laulmise või häälte
tegemisega. Lisaks võib lapsele
kätte anda mõne mänguasja, millega ta pesemise ajal tegeleda saab.
Rohkem infot laste suutervise
hoidmisest leiab www.suukool.ee

Omniva aitab: korrektse postkasti spikker
Korrektne ja õigesti paigutatud
postkast muudab postikulleri töö
lihtsamaks ja klient saab selle
arvelt oma saadetised kiiremini
kätte. Paraku on Eestis (sh ka Lüganuse vallas) aga endiselt palju
selliseid postkaste, mis nõuetele
ei vasta.
Postkast on midagi sellist, mis
püsib aastaid või aastakümneid.
Siiski tuleks aeg-ajalt jälgida,
kas postkast suudab „teenindada”
praeguseid hoopis mahukamaid
saadetisi. Eestis on ligikaudu
600 000 postkasti, millest kõik
ei vasta nõuetele ning mis teevad
kirjakandja töö raskeks, kui mitte
võimatuks.
Korrektsed postkastid teevad
kirjakandjate töö lihtsamaks ja aitavad tellitud saadetistel sinu postkasti kiiremini jõuda. Postkastidele
kehtestatud minimaalsed mõõtmed
on 25x35x6 cm, kuid soovituslik
on kasutada märgatavalt suurema
mahutavusega postkaste. Postkasti
postitamiseks ette nähtud ava minimaalsed mõõtmed on 2x23 cm.
Lisaks võiks postkast olla pealt
täidetav, et vältida saadetise kokku
murdmist ja lukustatav, et tagada
saadetise turvalist säilimist.
Postkasti paigaldamisel jälgi,

et postkastile oleks tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks vaba
takistustest (lumi, jää, jalgrattad,
lapsevankrid, suusad jne). Postkast
peab tagama saadetiste kaitstuse
ilmastikuolude eest ilma ligipääsu
piiramata. Kindlasti peab postkast
olema juurdepääsetav hoolimata
kellaajast, et võimaldada postikulleril osutada varajast lehekannet.
Oluline on ka, et postkast oleks
korralikult tähistatud, sest tähistamata postkast teeb keeruliseks
kirjakandja töö ning oodatud saadetised ei pruugi kohale jõuda.
Juriidilise isiku postkastile peab
olema märgitud ka ettevõtte nimi/
nimed, et kindlustada posti toomine neile ettevõtetele, kes postkasti
kasutavad.
Kortermajades
paigaldatakse
postkast kortermaja välisukse vahetusse lähedusse. Näiteks saab
kasutada välisukse sisse paigaldatavaid postkaste, et tagada ligipääs
ilma välisust avamata. Juhul, kui
postkastid on paigaldatud trepikotta võiks kasutada universaalvõtit,
mis tagab kogu maja trepikodade
ligipääsetavuse ühe võtmega.
Eramaja puhul paigaldatakse
postkast elamut piirava aia külge.

Aia puudumisel on heaks tavaks
paigaldada postkast krundi teepoolsele piirile. Hoolitseda tuleb
ka selle eest, et koduloomad (eelkõige koerad) ei pääseks postkasti
juurde või teisele poole aeda, sest
sellisel juhul on postikulleril õigus
keelduda postkasti teenindamast
oma turvalisuse tagamiseks.
Külades paigaldatakse postkastid eeskätt põhimaantee või suurema hooldatud tee äärde, koondades ümbruskonna adressaadid
ühte kohta. Kokkuleppel paigaldatakse postkast elu- või asukohast
mõistlikule kaugusele, näiteks
lähimasse bussipeatusesse, küla
infotahvli juurde või teeotsa. Alati
tuleb arvestada asjaoluga, et oleks
tagatud võimalus sõiduki ajutiseks
peatumiseks ning seejuures oleks
tagatud peatuvate sõidukite ja inimeste ohutus. Tagatud peab olema
ka aastaringne ligipääs postkastile
ning teehooldustööde teostamine.
Postkastil peab olema nähtavale
kohale märgitud küla ja talu nimi.
Kui soovid oma postkasti asukohta muuta, siis teavita oma
soovist ka Omnivat kodulehel
asuva veebivormi (www.omnive.
ee/era/kiri) abil. Vajadusel võetakse sinuga ühendust, et post-

kasti asukoht kinnitada või selle
paigaldamist täpsustada. Kindlasti
on oluline postkasti asukoht kooskõlastada, sest kahjuks ei ole võimalik posti toimetada nendesse
postkastidesse, mille asukoht ei
ole kinnitatud. Samuti ei ole Omnival kohustust toimetada saadetisi
postkasti, mille paigutamine ei ole
kooskõlastatud.
Postkaste on võimalik osta Omniva e-poest pood.omniva.ee.

Siseministeeriumi andmetel saadeti 2019. aasta
Euroopa Parlamendivalimistel postiga 23 522
teatist ja 367 192 valijakaarti, millest tagastati Siseministeeriumile
ligikaudu 1569 teatise ja
6241 valijakaardi andmed, sest neid ei olnud
erinevatel põhjustel võimalik valijatele kätte
toimetada. Tagastamise
põhjused olid järgmised:
aadress
ebakorrektne;
saaja ei ela sellel aadressil; postkast puudub;
muu põhjus (postkast
täis, postkastile ei pääse
ligi jms). Enamus kaarte
tagastati postkasti puudumise põhjusel, mis tekitas palju probleeme.
Lüganuse Vallavalitsus
paneb inimestele südamele – vaadake üle oma
postkastide
seisukord
ja asukoht kinnistul või
selle puudumisel paigaldage postkastid, sest
lisaks teatistele ja valijakaartidele saadetakse
teile ka muud ametlikku
posti ning ka see ei jõua
sellisel juhul teieni. Üle
vaadata tasub ka Rahvastikuregistris olevad
elukohaandmed.

Õnnitleme augustikuu
sünnipäevalapsi!

75

Malle Võhma 8.08
Dzidra Mürsepp 13.08
Alevtina Sammelsoo 13.08
Greta Kõrts 24.08
Raissa Männimäe 25.08
Aili Annuk 30.08

80

Ekaterina Manzhosova 1.08
Oti Raamat 4.08
Nadežda Kallikorm 5.08
Nikolai Livin 12.08
Maie Sepp 14.08
Sofia Belozjorova 17.08
Erik Nurmeviir 18.08
Galina Nikonova 20.08
Mai Lepsalu 23.08
Vilma-Aliide Soomer 24.08

85

Elmira Otjan 3.08
Otto Tiimus 6.08
Väino Hintsov 13.08
Erich Siim 15.08
Tamara Jegorova 28.08

90

Klavdia Vitrikuš 1.08

95

Irja Strauch 15.08

96

Ella Vantsova 18.08
Natalia Nikitina 31.08
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.

MÕNE REAGA
Teadmiseks aiapidajatele

Põllumajandusamet peab väga oluliseks väikeaiapidajate teadlikkuse
tõstmist taimekaitsevallas.
Kõigil elanikel, kellel on oma aed, mõned puud-põõsad, lilled
või aedviljapeenar, võib tulla ette olukord, kus peab võitlema kahjustajatega. Keemiliste taimekaitsevahendite kasutamine ei ole kohustuslik ja peaks olema kahjustajate tõrje valikul viimasel kohal.
Eespool peaks olema õiged töövõtted, korralik agrotehnika, korralikud seemned, terved taimed, õigeaegsed hooldustööd, hügieen, mehhaaniline tõrje, bioloogiline tõrje.
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KULTUURIKALENDER

30. august, kell 17.00 Kiviõli I Keskkooli välisväljakud
Lüganuse valla tänavakorvpalli võistlused
31. august, kell 12.00 Liimala rand (Tulivee keskus)
Jetivõistlus TULIVEE CUP 2019
31. august, kell 19.30 Liimala rand (Tulivee keskus)
Muinastulede öö kontsert – Anu Taul ja Margus Noormaa, SVJATA
VATRA
2. september, Lüganuse valla üldhariduskoolide 2019/2020 õppeaasta avaaktused
7. september, kell 10.00 Lüganuse külaplats
Lüganuse Maarahva Laat
Kell 18.00 kontsert – Kalle Sepp ja Mikk Tammepõld
Kell 19.00 simman – ansambel Detail
13. september, kell 19.00 Kiviõli Rahvamaja
Raivo E. Tamme monoetendus „Mis see E. tähendab?“
Piletid eelmüügis rahvamajas: 13.- ja 15.- eurot, alates 09. september
17.- eurot
14. september, kell 12.00 - 15.00 Kiviõli Kunstide Kooli õueala
HOP – huviala otsimise päev!

Rakvere teatris algas 80. juubelihooaeg
Rakvere teatri kollektiiv naases
tööle. Töötajaid tervitasid teatrijuht Velvo Väli ning peanäitejuht
Peeter Raudsepp. Peale tervituskõnesid ja lühiülevaadet algaval
hooajal eesootavast koguneti teatri
ette traditsioonilisele ühispildile.
Esimeste etendustena mängitakse edasi suvelavastusi - „Miks
Jeppe joob“ Kolgakülas ning
„Loojanguekspressi“
Rakvere
Raudteegetos - seda on võimalik
näha veel vaid kuuel korral. Hooaja esimene väljasõit viib trupi
Pärnusse, kus mängitakse kevadel
esietendunud komöödiat „Kaks
tosinat tulipunast roosi“. Sealt
edasi ootavad ees Elva, Mooste,
Paide, Haapsalu ning teised suuremad ja väiksemad teatrimajad.
Sisehooaja avame ametlikult 13.
septembril, mil esietendub väikses
saalis Madis Kalmeti käe alla lavaküpseks saanud tuntud filmimehe
Ingmar Bergmani „Nagu peeglis“.
See on skandinaavia perekonnalugu neljale näitlejale, kus habraste
suhete ja kiivuste keskel püütakse
leida armastust ja vastuarmastust.
Peaosas on Grete Jürgenson.

Rakvere teatri kollektiiv. Foto: Roomet Villau
Alanud hooaja esimeseks suure
saali lavastuseks on oktoobris lavale jõudev Anton Tšehhovi „Onu
Vanja“ Eili Neuhausi lavastuses,
peaosades Hannes Kaljujärv, Velvo Väli ja Ülle Lichtfeldt. Urmas
Lennuk jätkab aga oma eesti inimeste lustlik-nukraid mänge, kuid
lisades ka globaalsemaid teemasid.
Seekord luuakse tekst koos näitlejatega ning lavastuse pealkirjaks
on „Made in China“ - publiku ette

jõuab see novembrikuus.
Detsembrikuus toob Kersti
Heinloo lavale laste jõululavastuse. Veebruaris tähistame suurema
peoõhtuga teatri 80. juubelit, millega seotud üritused algavad juba
hooaja alguses ja jätkuvad kogu
teatriaasta vältel. Sellest veidi nostalgilisest meeleolust saab olema
kantud ka uue aasta alguses Toomas Suumani lavastatav lauluõhtu
meie musikaalsete näitlejatega,

kus hakkavad kõlama nii estraadikui ooperiklassika. Peeter Raudsepa juhtimisel valmib väikses saalis
prantslasest nüüdisdramaturgi Florian Zelleri draama „Ilma sinuta“,
kus fantaasia ja reaalsus põrkuvad
teineteisega saatuslikus armukolmnurgas või isegi nelinurgas.
Peaosades on Eduard Salmistu ja
Ülle Lichtfeldt. Kevadel on oodata Rakverre lavastama taas Andres
Noormetsa, Eili Neuhaus toob aga
Tarvo Sõmeriga peaosas lavale
jonnaka soome mehe loo – Tuomas Kyrö „Vana toriseja“.
Tuleval suvel, 1.-4. juulini 2020
toimub 16. korda rahvusvaheline etenduskunstide festival Baltoscandal. Publiku ette jõuab Kolgakülas taas menulavastus „Miks
Jeppe joob?“.
Rakvere teater jätkab publiku
poolt hästi vastu võetud matineede, näituste ja sarjadega „RT vestleb“ , „RT muusikaviktoriin“, „RT
muusika“ ning „RT luulesari KUU
KUTSE“, mis sel hooajal seostuvad just juubeliaastaga.
Laila Talunik

Rakvere Teatri turundusjuht

KIRIKUKALENDER
EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus
1. september, kell 09.30 Kiviõli kirik
12. pühapäev peale nelipühi missa
1. september, kell 11.00 Lüganuse kirik
12. pühapäev peale nelipühi missa
8. september, kell 10.00 Lüganuse kirik
Neitsi Maarja sündimine
Roosipärja palvus Maarja Kabelis
8. september, 11.00 Lüganuse kirik
13. pühapäev peale nelipühi missa
Vanavanemate päev
15. september, kell 09.30 Kiviõli kirik
14. pühapäev peale nelipühi missa
15. september, kell 11.00 Lüganuse kirik
14. pühapäev peale nelipühi missa
22. september, kell 11.00 Lüganuse kirik
15. pühapäev peale nelipühi missa
29. september, kell 11.00 Lüganuse kirik
Peaingel Miikaeli ja kõikide inglite püha missa
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HOP!
14. SEPTEMBER
KIVIÕLI KUNSTIDE KOOLI
ÕUEALAL
KELL 12.00 - 15.00
OLED SA
SUUR VÕI VÄIKE,
LAPS VÕI TÄISKASVANU!
TULE JA TUTVU
LÜGANUSE VALLA
HUVITEGEVUS
VÕIMALUSTEGA
NING LEIA ENDALE
MEELEPÄRANE HOBI!
KOHAL ON KOOLIDE,
NOORTEKESKUSTE
JA KULTUURIASUTUSTE
ERINEVATE HUVIRINGIDE
NING
SPORDIKLUBIDE
ESINDAJAD
SAAB KÜSIDA, VAADATA
VÕI ISEGI PROOVIDA!

