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Maailmakoristuspäev 2019 Kiviõlis
Nähtamatu prügi nähtavaks

Helena Paist

Kiviõli I Keskkool
Huvijuht

23. septembri hommik algas Kiviõli I Keskkoolis ja
Kiviõli Vene koolis teisiti
kui tavaliselt. Suundusime
Kiviõli linna tänavatele,
nautisime liikumist, päikeselist sügisilma ning näitasime, et hoolime keskkonnast, kus elame, koristasime prügi tänavate äärtest.
See on meie linn ja meie
noored näitavad eeskuju,
juhivad tähelepanu sellele,
et Kiviõli on ühine kodu,
koos peame sellest hoolima
ja hoidma puhtust.
Ühinesime Maailmakoristuspäeva üleskutsega, sest suurem enamus inimesi mõistab ja on mures
prügisse uppuva maailma pärast.
Kooli õppekavades on keskkonna
teema sees ning ühine koristuspäev
on suurepärane võimalus eluliseks,
ettevõtlikuks õppeks. Lisaks on
paljud noored väga teadlikud keskkonna- ja kliimamuutuste probleemidest ning on näidanud üles muret
ning soovi muuta maailma puhtamaks ja paremaks kohaks.
Kahe kooli peale oli koristajaid
kokku ca 500 inimest. Jaotasime
Kiviõli linna tänavad klasside vahel ning meie väljakutseks oli teada
saada, kui palju nähtamatut prügi
suudame 30 minuti jooksul teha
nähtavaks. Nähtamatu prügi on
suitsukonid, pudelikorgid ja muu
väike praht, mis sageli prügikasti
ei jõua, vaid visatakse maha. Üllatuseks kogusime tänavatelt ka väga
palju muud suuremat prügi. Mõõtsime prügikoguse ära ja tulemuseks - suitsukonisid kokku 2 ämbrit ehk 20 liitrit ja muud prahti kogunes 2,5 m3 konteineri jagu ning
mõni prügikott veel peale.
Tulemus oli väga üllatav ja pigem ikka ebameeldivalt. Organi-

seerides koristamist, ei osanud nii
suurt prügihulka ennustada. Meie
silm on harjunud prügiga, mis meie
ümber maas vedeleb, me ei märka seda. Usun, et homsest on neid
noori ja täiskasvanuid rohkem, kes
suunavad ka kõige väiksema prahi
selleks ettenähtud kohta ning juhivad kaaskodanikke ka niimoodi
käituma.
Kokkuvõtteks olgu öeldud, et ei
osanud ette näha, kui palju aega
võtab suitsukonide nokkimine tee
ja pinkide äärest, sest seal on lõpu-

tu leidude jada. Seetõttu ei jõudnud
me kõiki tänavaid koristada nagu
esialgu planeeritud oli. Need õpilased, kes koristasid, ei kurtnud
kordagi, miks meie peame teiste
järel koristama?! Tuleb uhkusega
tunnistada, et selliseid küpseid ja
täiskasvanulikke, hoolivaid õpilasi on meil väga palju. Ja lisaks
teeb rõõmu ja rahulolu teadmine, et
meie linn sai 2,5 kuupmeetri prahi
võrra puhtamaks.
Muutuste ja uute harjumuste
tekitamiseks peab tulema tõuge,

meie saime tõuke Maailmakoristuspäevalt. Loodame, et meie tõuge
mõjub edasi ka teistele inimestele.
Head inimesed, palun visake prügi
selleks ettenähtud kohta! Kui tahame elada sellel ilusal maal, siis
peame seda ise ilusa ja puhtana
hoidma!
Aitäh, kõikidele Kiviõli Vene
Kooli ja Kiviõli I Keskkooli õpilastele ja õpetajatele, kes koristasid
ning Maailmakoristuspäeva eestvedajatele, muutuste algatamise eest!
Me tuleme kaasa!

Küsisime õpilastelt ka vahetult tagasisidet, mis tundeid ja mõtteid meie ühine aktsioon tekitas, mõned nopped õpilaste öeldust:
• Tundsin, et sain maailma jaoks midagi kasulikku ära teha.
• Meie ümbrus sai puhtamaks.
• Kahju, et nii vähe aega koristasime. Ma ei saanud laupäeval osaleda, ja nüüd oleksin hea meelega kauem koristanud, sest palju prügi
jäi veel maha.
• Kahju, et kauem ei koristanud, aga samas võib ju igal muul hetkel
ka koristama minna.
• Kurvaks tegi, kui palju prügi on maha visatud.
• Mulle valmistab pettumust, et on inimesi, kes lihtsalt prahti maha
viskavad.
• Imestasin, et kõige rohkem suitsukonisid on prügikastide ümbruses. Miks ei võiks prügikasti visata?!
• Heki ja põõsaste sisse oli nii palju prahti visatud!
• Mul on hea tunne, sest sain aidata kaasa maailma prügist puhastamisele.
• Imestasin, et nii palju suitsukonisid on maas! Tavaliselt ei panegi
neid tähele.
• Loodan, et meie eeskuju nakatab ka teisi linnaelanikke.

Maailma koristuspäeval lõi kaasa ka Maidla Kool

Maidla Kooli pere koristuspäev toimus 23. septembril. Üks rühm liikus
Maidla-Püssi, teine Maidla-Savala
ja kolmas Maidla-Kiviõli kergliiklusteel. Kogusime suure hulga
prahti. Kõige suuremad leiud olid
kraanikauss, kineskoop ja autorehv.
Kuna seekord oli tähelepanu all just
väikeprügi, siis seda ikka jätkus.
Leidus kõiksugu kraami. Enim korjasime ilmselt suitsukonisid.
Kui IGAÜKS oma prahi ISE prügikasti viib, on meie ümbrus alati
puhas.

Velve Mäetaga-Filimonov

Maidla Kooli huvijuht

Kindad kätte ja tööle!

„Koristussaak“.
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LÜGANUSE VALLAVOLIKOGU

Volikogu 27. istungil

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 27. istung toimus 26. septembril.
Üheks oluliseks punktiks päevakorras oli Lüganuse valla koolivõrgu
analüüs.
Valdade ühinemislepingus seisab, et uues vallas esialgu haridusasutusi ümber ei korraldata. Säilitatakse võimalusel olemasolev koolivõrk,
kuid jälgitakse ka reaalset olukorda koolivõrgus.
Tänaseks on elu teinud korrektiive. Meil on lasteaedades ja koolides
1240 last: alushariduses 326, põhihariduses 626, gümnaasiumis 66, huvikoolis 222. See viitab olukorrale, kus selliselt jätkata ei saa, kannatab
hariduse kvaliteet ning majanduslikult on nii suure koolide arvuga haridussüsteem vallale liiga suure koormusega.
Egle Neuhaus tutvustas oma magistritööna valminud analüüsi „Lüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamise võimalused“.
Töö eesmärgiks oli Lüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamise võimaluste väljaselgitamine, arvestades nii majanduslikke aspekte
kui ka kogukonna hoiakuid ja arvamusi. Töö eesmärgi saavutamiseks
kasutati kombineeritud uurimismetoodikat, analüüsiti Lüganuse valla
koolivõrgule tehtavaid kulutusi, Haridus- ja Teadusministeeriumi väljatöötatud tulemus- ja tõhususnäitajaid ning õpilaste arvu ja selle muutusi tulevikus.
Uurimistööst selgus, et Lüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamisel on võimalus lähtuda kahest aspektist: majanduslikust ja sotsiaalsest (kogukonna hoiakud ja arvamused).
Majanduslikust aspektist on Lüganuse vallas mõistlik pidada ühte
põhikooli Kiviõlis. Kogukonna hoiakuid ja arvamusi arvesse võttes on
kogukonna jaoks oluline, et lapsed saaksid võimalikult kaua kodukoha
lähedal koolis käia ja et antav haridus oleks võimalikult kvaliteetne.
Lõplik otsus, kuidas koolivõrk perspektiiviga ümber korraldada,
saab olema keeruline, sest lähtuda tuleb lisaks hariduse kvaliteedile ja
majanduslikule poolele veel lisaks väga mitmest aspektist.
Egle Neuhausi magistritöö Lüganuse valla koolivõrgu osas võeti
teadmiseks ning lisaks volikogu liikmetele viibisid istungil ka kõikide
koolide juhid.
Informatsioon Kiviõli Keemiatööstuse OÜ poolt tekitavast õhusaastest ja valla poolsetest edasistest sammudest olukorra parandamiseks.
Viimase kahe kuu jooksul on keskkonnakomisjon ja vallavalitsus
käinud koos kolmel korral, et teemat arutada. Kaasatud oli ka Keskkonnainspektsioon, Keskkonnaamet, esindajad Alexela Groupist ja
Kiviõli Keemiatööstusest.
Õhusaaste teema tõusis eriti teravalt päevakorda, kui 13. septembri
hommikuks oli linn tahmaga kaetud. Põhiprobleemiks on tahkesoojuskandjate käivitamine, kõik muu on tänu eelmisel aastal tehtud investeeringutele peaaegu kontrolli all. Keskkonnaametile on Lüganuse
Vallavalitsus teinud ettepaneku seoses uue kompleksloa menetlemisega hakata vähendama TSK seadmete külmkäivitamiste arvu loas, et
parandada olukorda linnas.
Vallavolikogu kutsus probleemi aruteluks istungile ka KKT esindajad. Istungil osalesid Alexela Groupi keskkonnajuht Andre Zahharov,
Kiviõli Keemiatööstuse juhatuse liige Kirill Kaidalov ja keskkonnajuht
Heiko Põdersalu.
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ esindaja Alexela Group keskkonnajuht
Andre Zahharov selgitas juhtunut ning tema sõnul pingutatakse selle
nimel, et selliseid juhtumeid oleks vähem, selle nimel tehakse ka investeeringuid tootmise tõhustamiseks. Käesoleval aastal on investeeritud õlitootmisseadmetesse üle ühe miljoni euro, sellest 2/3 töökindluse
suurendamiseks, et ei toimuks avariilisi seiskamisi. Paigaldamisel on
pidevmõõteseade õlitootmisseadme korstnale, mis annaks tehasele vahetult teabe, kui palju ja millist heidet tuleb õlitootmisest piirkonda.
Tehas on arutanud koos Keskkonnaministeeriumiga valla poolt tehtud ettepanekut rajada seirejaamad nelja ilmakaarde, kuid tol hetkel
leiti, et see ei ole mõistlik lahendus.
Täna paigaldatakse mõõteseade otse probleemsesse kohta, et saada
teada, kui palju heidet õhku lendab. Esialgne tähtaeg oli 2019. aasta
lõpp.
Zahharov selgitas, et see sündmus, mis 13. septembri ööl toimus, ei
olnud erakordne, tehasel ei õnnestunud tahkesoojuskandjate käivitamine esimese korraga ning see põhjustas selle, et filtreerimata suitsugaas
väljus atmosfääri ja kahjuks langes maapinnale.
Keskkonnakomisjon arutas sama teemat ning jäi seisukohale, et
probleemi lahendamiseks tuleb pöörduda Keskkonnaministeeriumi,
Keskkonnainspektsiooni ja tehase poole ning et see probleem lahendataks 2020. aasta lõpuks. Komisjoni ettepanekul peaks tehas tulema
välja konkreetse tegevuskavaga ja kindlate tähtaegadega, et olukord
linnas paraneks.
Andre Zahharovi sõnul on tehas valmis leidma lahenduse, mis konkreetselt sellele olukorrale aitaks lõpu teha, kuid peab arvestama menetluse tähtaegadega, mis tulenevad keskkonna lubadest.
Volikogus lepiti kokku tehase esindajatega, et nad tutvustavad volikogule Keskkonnaametiga kooskõlastatud konkreetset tegevuskava
saaste vähendamiseks. Volikogu liikmetel peab olema kindlus, et selle
probleemiga tegeletakse KKT poolt.
Novembri lõpuks tuleb tehas välja võimalike tähtaegadega ja ideedega, mis võiksid olla realistlikud, kuid mitte lõplikud.
Dmitri Dmitrijev

Vallavolikogu esimees

UUTE AMETNIKE KONTAKTANDMED
Keskkonnaspetsialist Arvo Sirel
Tel 332 1331, 5197 2788, e-post: arvo.sirel@lyganuse.ee
Järelevalvespetsialist Vladimir Kruzman
Tel 511 7437, e-post: vladimir.kruzman@lyganuse.ee

Volikogu esimehe palgaraha arvelt on toetatud
Kiviõli Vene Kooli ning Lüganuse kirikut
2019. aasta kevadel Lüganuse
vallavolikogu esimeheks valitud
Dmitri Dmitrijevi ettepanekul suunati volikogu esimehele eelarves
töötasuks planeeritud raha Kiviõli
Vene Kooli keemiaklassi inventari ostmiseks ning Lüganuse kiriku
remonttööde teostamiseks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 4 sätestab, et kui volikogu esimees või
aseesimees on oma volituste ajal
Riigikogu liige, ei maksta talle

volikogu esimehe või aseesimehe
ülesannete täitmise eest töötasu.
See tähendab, et perioodil, kui
vallavolikogu esimeheks on Riigikogusse valitud Dmitri Dmitrijev,
jääb valla eelarvesse iga-aastaselt
suurusjärgus 32 000 eurot kasutamata palgaraha (koos maksudega),
mida volikogu esimees on lubanud
suunata valla erinevate projektide
ja vajaduste katteks.
2019. aasta esimeses pooles
oli toetatud Kiviõli Vene Kooli

keemiaklassi inventari soetamist.
Suvel aga laekus Lüganuse kiriku
EELK Lüganuse Ristija Johannese
koguduse avaldus, millega paluti
toetada kirikut täiendavate vahenditega, et saaks lõpetada planeeritud remonttöid. Eelmisel, 2018.
aastal valmis ehitusprojekt Lüganuse kiriku fassaadi, vihmaveesüsteemide, torni ja uste remondiks ning uuendamiseks. VIKO
kevadise taotlusvooruga eraldati
selle projekti elluviimiseks 60 000

eurot. Projekti realiseerimiseks, lisaks kiriku sisetööde teostamiseks
oli puudu omafinantseeringu summa. Augustikuu volikogu istungil
volikogu esimehe ettepanekul suunati Lüganuse kirikule täiendavalt
20 000 eurot volikogu personalifondi arvelt.
LVL

Ootame elanikke avaldama oma arvamust ideekorje kaardil
Koostamisel on uus Lüganuse
valla üldplaneering. Hetkel on käsil esimene faas – üldplaneeringu
lähteseisukohtade ja planeeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kava.
Ootame teid avaldama oma
arvamusi ideekorje kaardil, nii
murekohti kui ka ideid: http://
hendrikson.ee/maps/L%c3%bcganuse-vald/
Kaasaegne rahvusvaheline planeerimispraktika rõhutab kohalike
kogukondade planeerimisprotsessidesse kaasamise tähtsust, sest
nii saab teada inimeste tegelikud
soovid, vajadused ja mured. Kaastatud olemise tunne aitab luua
ka tugevamat kogukonnatunnet.

Soovime ka Lüganuse vallas kaasata üldplaneeringu koostamisse
senisest enam kohalikke elanikke
igast vanusegrupist ja rahvusest.
Ideekorje kaart on selles suunas
esimene samm, aga korraldame
ka avalikke väljapanekuid ja arutelusid ning vestlusi erinevate
sihtgruppidega, nt kooliõpilased,
eakad, ettevõtjad, spordihuvilised.
Üldplaneering on koos arengukavaga tähtsaim töövahend valla
ruumilise arengu kavandamisel
ning selle koostamisel arvestatakse soovitud arengu eesmärkidega
ning Ida-Viru maakonna arengudokumentides sätestatuga. Määratletakse ruumilise arengu põhimõtted ja üldised arengusuunad,

seatakse maakasutuse ja ehitustingimused, et suurendada Lüganuse
valla atraktiivsust elamis- ja ettevõtluspiirkonnana.
Lisainfo: Kaie Metsaots, vallaarhitekt-planeerimisspetsialist,
tel: 332 5872, 5361 8707, e-post:
kaie.metsaots@lyganuse.ee
Arvamust avaldama ja kaasa
mõtlema on oodatud kõik huvilised!
Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju
strateegiline hindamine algatati
22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu koostamise algataja ja
kehtestaja on Lüganuse Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise
korraldaja Lüganuse Vallavalitsus.

Algatamisele järgnes riigihange
planeerimiskonsultandi
leidmiseks, mis viis lepingu sõlmimiseni hanke võitja Hendrikson & Ko
OÜ-ga 08.08.2019. Vallavalitsuses
loodi üldplaneeringu töörühm,
mis koosneb seitsmest inimesest,
aga kaasatakse ka teisi vallavalitsuse ja -volikogu ametnikke ning
vajadusel väliseid eksperte. Otsusega nr 99 on võimalik tutvuda
Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis
(Keskpuiestee 20, Kiviõli linn)
tööpäeviti kell 08.00-15.00 ja valla
veebilehel www.lyganuse.ee
Kaie Metsaots

Vallaarhitekt-planeerimisspetsialist

Ettevõtlusega seotud tee taastusremont on algamas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium jaotab käesoleval
aastal kohalikele omavalitsustele
täiendavaid kohalike teede investeeringutoetusi
juhtumipõhiselt
kolmes erinevas sihtotstarbes, mille kogumaht ulatub kuue miljoni
euroni ning kokku toetatakse 20
projekti.
Lüganuse vald esitas 2018. aasta
detsembris taotluse Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile, et saada toetust ettevõtlusega
seotud tee taastusremondiks.
Selliseks teeks on Kiviõli Keemiatööstuse peahoone eest kulgev
Turu tänav ja Raudtee tänava lõik.
Ettevõttele on Turu tänav ainukeseks ligipääsuks peakontorile, mis
asub Turu tänava ääres ning tööstusterritooriumile, kuhu pääseb
läbi peapääsla samuti Turu tänavalt. Aktiivselt tegutsevad tööstusterritooriumil erinevad keemiaettevõtetega seotud alltöövõtufirmad.
Lisaks keemiaettevõtetele asub
Turu tn 1 Päästeameti Ida päästekeskuse Kiviõli päästekomando.
Päästekomando ainuke ligipääs on
Turu tänavalt või Raudtee tänava
lõigust 1. Komandost väljakutsete-

le sõitvad päästeautod peavad suurel kiirusel läbima Raudtee tänava,
millel olevad suured augud takistavad oluliselt operatiivsõidukite
kiiret liikumist. Keemiaettevõtte
peahoonesse on rajatud uus hommikusöögi- ja brantširestoran „5
kopikat lõunabufee“ ning alates
söögikoha avamisest on liiklus ja
parkimine tihenenud veelgi, sest
uude söögikohta saabuvad kliendid ka mujalt kui samas asuvatest
ettevõtetest. Samas on ettevõtluse
mitmekesistumine ja arenemine

maapiirkonnas igati tervitatav.
Kirjeldatud põhjused andsid
meile võimaluse küsida riigipoolset toetust ettevõtlusega seotud
teede taastusremondiks ning meil
õnnestus saada toetusena 100 000
eurot.
Läbi on viidud lihthange ehitaja
leidmiseks, mille tulemusel osutus
edukaks OÜ Terre Ehitus. Leping
on sõlmitud ning tööd toimuvad
vastavalt ilmaoludele.
Mis on projekti eesmärk. Olemasolevate teede olukord muutub

ja paraneb märgatavalt. Lõpeb ära
pidev remont ning eelarvevahendite kulutamine iga-aastaselt pidurdub. Uus tee peab kauem vastu.
Paraneb ka ettevõtete olukord ja
suureneb nende klientide ja koostööpartnerite mugavus ligipääsuks
firmadele.
Anu Needo

Arendusnõunik

TEADE
Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022
Sarnaselt eelnevatele aastatele on Lüganuse Vallavalitsus talveks ette
valmistudes korraldanud lumetõrjetööde teostamise valla teedel ja tänavatel. Lumetõrjetöödeks on valla territoorium jagatud 11. piirkonnaks.
I piirkond - Varja, Voorepera, Moldova, Aa küla. Lumetõrjetöid
teostab Muhu Tehnika OÜ;
II piirkond – Lüganuse alevik, Kopli, Kalmeistri, Matka küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
III piirkond - Jabara küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
IV piirkoond - Purtse, Liimala küla. Lumetõrjetöid teostab AS
TREV-2 Grupp;
VIII piirkond - Püssi linn. Lumetõrjetöid teostab Titol Forest OÜ;
XI piirkond - Kiviõli linn. Lumetõrjetöid teostab Osaühing Kiviõli
Vesi.
I, II, III, IV, VIII, XI piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise
eest Lüganuse valla majanduskeskuse heakorraspetsialist Toomas
Martin, tel 332 5871, 5807 3701, e-post: toomas.martin@lyganuse.
ee.
V piirkond - Soonurme, Hirmuse, Sirtsi küla. Lumetõrjetöid teostab
Muhu Tehnika OÜ;
VI piirkond - Aruvälja, Arupäälse, Ojamaa, Rääsa küla. Lumetõrje-

töid teostab Muhu Tehnika OÜ;
VII piirkond - Küttejõu, Maidla, Savala, Uniküla küla. Lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.
V, VI, VII piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Kalle Lipp, tel
520 1759, e-post: kallelipp@gmail.com.
IX piirkond - Sonda alevik, lumetõrjetöid teostab AS TREV-2
Grupp;
X piirkond - Varinurme küla, Erra alevik, lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.
IX, X piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Aivo Hannus, tel 5553 7224,
e-post: aivo.hannus@lyganuse.ee
Soovitame liiklejatel arvestada talvisel ajal kiiresti muutuda võivate
liiklusoludega ning kohandada oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teele asumist tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta kuulates raadiost ilmateateid.
Ohutut liiklemist ja kaunist saabuvat talve!
Lüganuse Vallavalitsus
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Priit-Andres Pärtna 80

HUVIRINGIDE AJAD

15. oktoobril tähistati Kiviõli Kunstide Koolis kontserdiga Kiviõli linna aukodaniku, austatud
muusikamehe, segakoor
„Loit“ ja Lüganuse segakoor dirigendi ja kauaaegse Kiviõli Kunstide Kooli
direktori Priit-Andres Pärtna väärikat 80. juubelit.

Meeleoluka ja emotsionaalse kontserdi eest kandsid hoolt tänased
ning endised kunstide kooli õpilased, nende seas härra Pärtna lapsed
ja lapselapsed. Endise kooli direktori töö- ja hingeelu rõõme ning
lustakaid seikasid jagasid kunstide
kooli õpetajad.
Priit-Andres Pärtna on saanud
märkimisväärse tunnustuse osaliseks viiel korral: Eesti NSV teeneline kultuuritegelane; Kiviõli
linna aukodaniku nimetus; Ida-Viru maakonna kultuuri elutööpreemia; Ida-Virumaa teenetemärk;
Kultuurkapitali Ida-Virumaa aastapreemia.
Soovime juubilarile tervist ja
erksat vaimu!
Lüganuse Vallavalitsus

Õnnitlused annab üle Lüganuse
vallavanem Viktor Rauam.

Priit-Andres Pärtna. Fotod: Viivian Päll

LÜGANUSE KULTUURIKESKUS
MAIDLA RAHVAMAJA
Naisrahvatantsurühm Omasoodu, T kell 19.00, P kell 16.00,
Maris Kriisa
Segarühm Lampjalakesed, P kell 18.00, Merika Hobolainen
Line-tants Tuulest viidud (edasijõudnutele), T kell 17.30, N kell
19.00, Pille Naur
Memmede ansambel Rukkilill, N kell 11.30, Tiit Aruvee

Poeg Tiit Pärtna koos abikaasa Kristeliga, kes mõlemad töötavad Rahvusooperis Estonia.

PÜSSI KULTUURIMAJA - kontakt Virje Härm 5334 5137
Loovusring lastele (5.-11. a), E kell 16.00, Virje Härm
Esteetika ja Tantsukool, E kell 18.00 (11.-14. a), T kell 18.00,
Karolin Möllits

Õnnitlevad lauljad Segakoorist Loit.

Soonurmes asutati külaselts
Soonurme küla rahvas tegi teoks
sel suvel sündinud idee ning asutas külaseltsi. Esimene üritus, mis
külas ühiselt korraldati, oli Soonurme raamatukogu 135-nda aastapäeva ja Soonurme jututoa 30nda tegutsemisaasta tähistamine
29.juunil. Pidu läks korda ja sealt
saigi alguse mõte asutada külaselts
ning jätkata koos tegutsemise traditsiooni.
21. septembril kogunes külarahvas taas Soonurme raamatukokku.
Koos oli umbes 35 teotahtelist
inimest. Arutati päevaprobleeme,
külaseltsi eesmärke ja tulevikuplaane. Nii asutatigi MTÜ Soonurme Külaselts. Asutajateks olid
Naima Soppe, Ingrid Härm, Kai
Villman ja Anu Needo. Kohe esitati teisigi avaldusi seltsi liikmeks
astumiseks. Külaseltsi liikmeks on
oodatud iga inimene, kes elab Soo-

asutajale!
MTÜ eesmärgid on kirjas asutamislepingus ning need on: küla- ja
seltsielu arendamine; ühistegevuste edendamine; külaelanike huvide
ja vajaduste eest seismine; töötubade ja koolituste korraldamine.
Tegevuste elluviimiseks liikmemaksude ja avaliku raha kaasamine ning annetuste kogumine. Järgmisel suvel on plaanis korraldada
meeleolukas Soonurme küla päev.
Loodame üheskoos elavdada
külaelu ning eelkõige kaasata meie
noori väärtustama oma kodukohta.
Teine oluline teema oli külavanema valimine. Kohal viibinud
külarahvas valis üksmeelselt meie
külavanemaks Tõnu Soppe. Soovime talle jõudu ja edu!
nurmes, on siit pärit või siis mingil muul moel külaga seotud ning

tunneb soovi kodukanti panustada.
Anna endast märku mõnele seltsi

MTÜ Soonurme Külaselts

Tänupüha kingitus kogukonnale
Lüganuse Ristija Johannese kogudusel on hea meel teatada, et lõikustänupühaks sai taas töökorda
vana köstrimaja kaev, asukohaga
kiriku parklas. Palju aastaid on kirikaia kalmistu külastajad pidanud
kastmisvett ammutama jõekaldalt
või vinnama anumaga kodunt kaasa. Köstrimaja kaev on puhastatud
ja saanud uue kaane, mille peal

asetseb käsipump. Kaev on ümbritsetud ka tänavakividega, et kaevuümbrus mudaseks ei muutuks.
Head kasutamist kõigile, kel vett
vaja!

LÜGANUSE RAHVAMAJA - kontakt Maris Kriisa
5340 7045
Lüganuse segakoor, T kell 18.30, Keio Soomelt
Memmede tantsurühm Minnid-Mannid, K kell 14.00, Helju
Veedam
Lüganuse kiele ja lauluring, N kell 18.00, Kaja Toikka
Naisteklubi, kord kuus pühapäeval, Elle Eero
Liikumisring I-IV klass (Lüganuse Kool), R kell 12.55, Maris
Kriisa
SONDA RAHVAMAJA
Sonda naisrühm, E kell 18.30, Riia Tallerman, 5818 8725
Sonda näitering, T kell 18.00, Karmen Kõrts, 5818 8731
Rütmika, K kell 15.30, Tiit Aruvee, 515 6472
LÜGANUSE NOORTEMAJA - kontakt Juho Põld, 56989373
Kunsti- ja keraamikaring, E kell 13.00, Kärt Riives
Muusika- ja ansambliring, N kell 16.00, Tiit Aruvee
VENE KOOL
Master Ok, E-K kell 15.00, N kell 15.30, Aleksandr Ragni, 507
3240
Kunstistuudio, T, K kell 12.00, Tatjana Rihkrand, 5381 8201
Vokaalstuudio Otrada, T, N kell 18.00, Galina Kaurla, 335 8410
KIVIÕLI KUNSTIDE KOOL – kontakt 3357430
Lennumudelism, E – N kell 14.15 – 17.30, Romas
Shalkauskas
Fotograaﬁa lastele/noortele, E, T kell 15.00, Caspar
Sild
Fotograaﬁa täiskasvanutele, E kell 18.15, Caspar Sild
Paberikunst, T kell 15.45
MAIDLA NOORTEKESKUS
Joeli juhendamisel Mario Nitendo mängude võistlus, E kell
15.30
Kokkamine, T kell 14.30
Mirteli-Kertu töötuba, K kell 14.00
Lauamängud, avasta uus raamat! N kell 11.30

Tõnis Tamm

Koguduse diakon

Pille Käsitöö – keraamikaring, R kell 12.30

Koerte ja kasside pidamisest
Sügise saabudes pöörduvad inimesed aina sagedamini vallavalitsuse poole murega, mis puudutab
hulkuvaid kasse ja koeri. Lüganuse Vallavalitsus tuletab kõikidele
kassi- ja koeraomanikele meelde,
et teie õlul lasub suur vastutus:
esmalt, et lemmikloom oleks hooldatud ja toidetud ning teiseks, et
lemmiklooma pidamine ei häiriks
avalikku korda ja teiste isikute
rahu.
Kassi- või koerapidaja võiks
kaaluda looma steriliseerimist/
kastreerimist ning pöörduda selles küsimuses loomakliinikusse.
Steriliseerimine/kastreerimine
aitab ära hoida soovimatuid kassi
ja koera pesakondi ning läbi selle

KIVIÕLI RAHVAMAJA
Naisrahavatantsurühm Tuhkali, K kell 19.00, Helju Veedam,
5687 2875
Line-tansurühm „Red Roses“, E kell 19.00, Helju Veedam,
5687 2875
G. Butuzovi nim. vene segakoor, K kell 17.30, P kell 11.00,
Raissa Višnjova, 5383 4756
Line-tants, K kell 19.00, E kell 9.00, Jekaterina Sikora, 501 8877
Laste tantsuring, T, N kell 17.30, Karina Levanjuk, 551 5362
Näitering Otpad, N kell 19.00, P kell 14.30, Natalia Tsikul, 512
0660
Vokaalinstrumentaal ansambel, T kell 18.00, Ülo Kangur,
5332 9171
Pensionäride käsitööring, iga kuu viimane teisipäev kell 14.00,
Vilma Siim, 5332 9480
Pensionäride klubi Ajaratas, iga kuu teine esmaspäev kell 18.00,
Elve Simson, 5803 3388
Memmede lauluansambel Elulõng, K kell 10.00, Tiit Aruvee,
515 6472
Memmede tantsurühm Lõngakera, K kell 11.00, Riia Tallerman,
5818 8725

vähendada ka hüljatud loomade
arvu. Hulkuvast loomast teatada
Lüganuse Vallavalitsusele e-kirjaga valitsus@lyganuse.ee või telefonil 33 21 331.
Koera ja kassi on lubatud pidada
omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välditud koerte
lahti pääsemine ning eeldusel, et
tagatakse nende eluks vajalikud
tingimused ega kahjustata teiste
isikute huve. Avalikus kohas tuleb
koera pidada rihma otsas ja vajadusel suukorvistatult.
Inimese asi on oma lemmiklooma järel koristada!
Tuletame meelde kõikidele koeraomanikele ja ka neile, kes plaa-

nivad koera võtta, et oma lemmiku
järgi tuleb koristada isegi siis, kui
väljaheidete korjamine vastik või
tüütu tundub. Koera võtmine ei ole
ilusa karvase aksessuaari ostmine,
see on uue pereliikme lubamine
oma ellu koos kõigi rõõmude, murede ja kohustustega. Koera või
kassi omaniku ülesanne on hoolitseda lemmiklooma eest, koristada koheselt koera või kassi poolt
reostatud trepikoda, tänav, pargialune, haljasala või muu avalik
koht. Ei ole tore kõige selle vahel
laveerida, mitte ka neil hooletutel
koeraomanikel endil.
Lahtiseletatuna tähendab see, et
oma lemmiklooma õue jalutama
viies on peremehel kaasas kileko-

tike, kuhu muruplatsilt, kõnniteelt,
kõnnitee äärest ning avalikust kohast korjab kokku väljaheite ning
viskab seejärel koos kotikesega
lähimasse prügikasti.
Kõik kortermajade lemmikloomaomanikud peavad pidama oma
lemmikuid korterites ning hoiduma trepikodade reostamisest.
Trepikodasid tuleb regulaarselt
koristada, et tagada iseendale ja
naabritele elamisväärsed tingimused.
Ole hooliv lemmiklooma omanik ja pea puhtust!
LVL

PÜSSI NOORTEKESKUS
DJ – klubi, kokkleppel juhendajaga, Mairo Gorbatsjov, 5677 7405
KIVIÕLI NOORTEKESKUS – kontakt Egle Kasela 5151482
Programmeerimise algkursus, T kell 17.00
Kokandus, R kell 16.00

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
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Palju õnne, koolimaja!

Septembris sai Kiviõli I Keskkooli maja 50-aastaseks.

HUVITAV

Lüganuse valla noored
alustasid taskuhäälinguga
Lüganuse valla noored olid 2019.
aasta kevadeks juba pikemat aega
mõtisklenud oma taskuhäälingu
loomisest ning tänu Nopi Üles
projektifondile sai suve lõpus see
idee ka teostust. Kuid mis on üldse
taskuhääling?
Taskuhäälingut võib võtta kui
raadiosaadet, mida saad kuulata
oma nutiseadmest, arvutist või
mistahes
internetiühendusega
seadmest. Taskuhäälingute loomine on tõusva populaarsusega ning
ka Eestis on erinevatel teemadel

Foto: Vera Korotajeva

Näitus „Lõbus peenar“ Kiviõli Vene Koolis

Sügis on saagi koristamise aeg. Perenaised panevad aiasaadusi purkidesse, kuivatavad, külmutavad. Aga meie lapsed koos vanematega
korraldasid aed- ja puuviljadest ning muust looduslikust materjalist
valmistatud tööde näituse „Lõbus peenar“.
See on meie kooli vana traditsioon, paljud meie õpilased on suureks
kasvanud ja nüüd juba vanematena aitavad oma lastel meisterdada
põnevaid esemeid. Kõrvitsatest, suvikõrvitsatest ja patissonidest said
majakesed ja inimesed, melonitest ja redistest tehti keerukaid laevu,
lilli ja korve, õunad, kartul ja viinamarjad aga muutusid siilideks,
põrsasteks ja lammasteks. Isegi jänes oli tehtud kapsast! Ürituse eesmärgiks on äratada lastes huvi looduse vastu, koguda teadmisi ümbritsevast maailmast ning läbi loomingu kaasata lastevanemaid õppeprotsessi ja ühistegevusse.
Käesoleval aastal otsustasid õpetajad, et laste poolt meisterdatud
tööd pannakse välja algklasside korrusel, et õpilastel oleks võimalik
tähelepanelikult vaadata ja uurida kuidas on tehtud meeldima hakanud tööd. Näituse kolme päeva jooksul ükski töö ei saanud kannatada.
Kõik osalejad, keda oli üle 50, olid autasustatud diplomite ja kommidega. Suur tänu lastevanematele toetuse ja loome eest!
Igal sügisel, septembrikuus Kiviõli Vene Kooli algklasside õpetajad viivad läbi tunde, kus õpitakse töötama looduslike materjalidega.
Sügisene loodus ise pakub meile materjale ilusate puulehtede, ebatavalise kujuga aedviljade, tammetõrude, kastanite jne näol. Lapsed
näitavad üles kujutlusvõimet, õpivad töötama eritehnikas, mõtlevad
välja oma viise materjalide töötlemiseks.
Natalja Samusseva

2. klassi õpetaja

Huviringi „Erudiit“
intellektuaalmängude uus hooaeg

Kiviõli Vene Koolis algas uus, juba 21. huviringi „Erudiit“ intellektuaalmängude hooaeg. Käesoleval aastal meie kooli esindavad kolm
meeskonda: kaheksanda klassi õpilaste meeskond „Inimesed mustas“
(kapten Anastassia Barsukova) ning kaks kuuenda klassi õpilaste
meeskonda: „Kivi“ (kapten Maria Samusseva) ja debüütmeeskond
„Danon“ (kapten Jelizaveta Panfilova).
Intellektuaalmängude hooaeg on avatud, meeskonnad on juba osalenud 2019-2020 hooaja esimestel turniiridel Kohtla-Järve Loomemaja klubis „Erudiit“. Kaheksanda klassi meeskond läks üle vanemasse
gruppi ning osaleb nüüd „Mis? Kus? Millal?“ ja „Brein-ring“ mängudes. Edukalt on startinud meeskond „Kivi“, kes saavutas esimese
koha mängus „Tarkust kuhjaga“, ja seda mitte ainult oma vanuseklassis, vaid kõigi 16 meeskonna seas!
Olen veendunud, et ees ootab huvitav, ere ja kaasahaarav hooaeg.
Juba oktoobris osaleme IX asünkroonsel koolinoorte turniiril „Kuldne sügis 2019“ ning detsembris toimub XII asünkroonne multiturniir
algklasside õpilastele „Muinasjutulaegas“. Need turniirid on juba
ammu saanud traditsioonilisteks Kiviõli Vene Kooli erudiitidele.
Kõigile meie tarkadele soovin põnevaid intellektuaalseid mänge ja
uusi võite!
Natalja Borodavina

Huviringi „Erudiit“ juht
Kiviõli Vene Kool

taskuhäälinguid – füüsikateemadest omavaheliste suheteni.
Lüganuse valla noorte taskuhääling on nüüdseks tegutsenud
augusti keskpaigast ning on pooleteise kuuga haaranud juttu puhuma väga erinevaid nägusid meie
vallast. Oleme kuulamiseks üles
laadinud 11 saadet, millele lisandub iga nädal vähemalt üks saade
juurde. Näiteks oleme käsitlenud
mitmete valla noortega nende
huvialasid või suviseid tegevusi,
samuti oleme rääkinud Maailma-

koristuspäevast ning reisimisest
ning tegime ka avaliku salvestuse
Huviala Otsimise Päeval. Kindlasti tasub silm peal (ja kõrv juures)
hoida meie tegemistel, sest väga
põnevaid saateid on veel tulemas!
Kuna taskuhääling internetipõhine, saab meie taskuhäälingut
leida Soundcloudi meediaplatvormilt: www.soundcloud.com/taskuhaalingnoortelt ning Lüganuse
valla noorte Facebooki lehelt.
Lüganuse valla noorte taskuhäälingu idee on saanud tuge projekti-

fondist Nopi Üles, mille tegevuste
elluviimist rahastatakse haridus-ja
teadusministri kinnitatud ning
Eesto Noorsootöö Keskuse poolt
elluviidava ESF kaasrahastatud
programmis „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud
tegevuste raames.
Jane Kõrts

Kiviõli I Keskkool seab sammud
üleminekuks mentorsüsteemile
Kiviõli I Keskkooli õppe- ja
kasvatustöö eesmärgiks ja kooli põhiväärtuseks on ILUS INIMENE, kes omab hoiakut TAHAN-TEEN-SUUDAN.
Kuna kool pühendab palju tähelepanu iseteadliku õppija kujunemisele, on põhikooli III ja gümnaasiumi astmes arengukavasse
ning tööplaani sisse kirjutatud üleminek klassijuhatamise süsteemilt
mentorsüsteemile.
Hetkel töötatakse klassijuhataja
süsteemi alusel, kuid eesmärgiks
on minna üle rühmapõhisele coachivale õppimisele, mida rakendatakse Eestis juba päris mitmes
õppeasutuses. Nii jääb ühele koolitatud mentorile mitte enam kui 10
menteed. Mentorsüsteemi rakendamine peaks aitama kaasa õpilase õpimotivatsiooni tõusule, tema
õpipotentsiaali, eneseusu ja vastutustundlikkuse suurendamisele,
toetades õpilase igapäevast toimetulekut probleemsetes olukorda-

Ilus inimene.
des. Mentorsüsteemile üleminek
toimub järk-järgult ja alustame
sellega järgmisest õppeaastast.
Käesoleva õppeaasta augustis toimus Kiviõli I Keskkoolis
õpiüritus, mille raames koostöös
PMP Fontes´ga anti ülevaade
mentorsüsteemist ning praktisee-

riti metoodikat. Õppeaasta jooksul
toimub veel 4 koolituspäeva, mille
tulemusel on koolis järgmisel õppeaastal 20 mentorit.
Tegevus on saanud rahastuse
Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondidest SA Innove
„Haridusasutuste arendusprojektid
uuenevat õpikäsitust toetava organisatsioonikultuuri loomiseks“
ning tegevus 7 „Haridusasutuste
meeskondade ühist õppimist toeta-

vad õpiüritused“ projektikonkursside kaudu.
Kristiine Meister
Kiviõli I Keskkool

Apteekri nipid, kuidas tugevdada koolilaste immuunsüsteemi
Kooliaasta alguses esimeste külmade ilmade saabudes hakkavad
koolilapsi üha sagedamini kimbutama erinevad viirushaigused.
Benu Apteegi proviisor Liia Saava
selgitab, millele tuleks lastevanematel tähelepanu pöörata, et aidata
laste organismi kaitsevõimet tõsta
ja vältida haigestumist.
Igaüks saab oma tervise hoidmiseks palju ära teha ja apteekri sõnul tasub immuunsüsteemi
turgutama hakata enne haiguste
perioodi, sest siis on suurem tõenäosus, et viirused ei hakka külge
või põetakse need kergemini läbi.
„Kui külmetus või viirus on juba
kohal, siis ei ole immuunsüsteemi
tugevdavatest vahenditest enam
suurt abi, sest organism on kõik
oma ressursid suunanud võitlusse
haigustekitajaga,“ selgitab Saava.
Toimivaid
immuunsüsteemi
toetavad vahendid on apteekri

sõnul mitmeid, mille seast igaüks saab teha sobiliku valiku. Abi
pakuvad nii apteegis müüdavad
spetsiaalsed toidulisandid kui ka
klassikalised kodused immuunsüsteemi tugevdavad toiduained nagu
küüslauk, ingver, sidrun ja mesi.
„Küüslauku ja ingverit võiks tarvitada purustatult mee sisse segatuna. Ingverist on hea keeta ka teed
või lisada ingveri tükikesi taimetee
sisse. Teesse sobib hästi ka sidrun,“ soovitab Saava.
Taimeteedest soovitab apteeker
eelkõige kibuvitsa, nurmenuku ja
saialille teed. „Kui on soovi juua
teed koos meega, siis seda ei tohiks lisada päris kuuma tee sisse,
kuna sellega väheneb mee aktiivne
toime,“ hoiatab apteeker. „Lisaks
meele on mesilaste saadustest abi
ka taruvaigust ja mesilaste õietolmu graanulitest ehk suirast. Viimane neist ei sobi aga allergikutele.“

Apteegis müüdavatest toidulisanditest soovitab Saava laste
immuunsüsteemi tugevdamiseks
tarbida multivitamiine, C-vitamiini, greibiseemne, punase päevakübara, sipelgapuu või leedripuu
ekstrakti ja tsingitablette. „Mitmetest toidulisanditest on ka spetsiaalselt lastele mõeldud versioone, mis on magusama maitse ja
väiksema toimeaine mahuga. Siinjuures tuleks nõu pidada apteekriga, et leida vastavalt vanusele parim lahendus,“ selgitab Saava.
Immuunsüsteemi tugevdamisel
ei tohiks apteekri hinnangul alahinnata ka füüsilise aktiivsuse rolli
– lapsed peaksid iga päev viibima
õues ja kulutama vähem aega nutiseadmetele.
Nakkushaiguste vältimiseks tuleks lastele nii koolis kui ka kodus
rõhutada sagedase kätepesu olulisust. „Kui viirusnakkusega haige

inimene nuuskab või aevastab,
saastuvad tema käed ja läbi nende
pinnad, mida ta puudutab – käsipuud, ukselingid, telefonid. Sealt
kanduvad viirused juba aga edasi
tervetele inimestele,“ selgitab Saava.
Apteeker rõhutab, et kui haigus
on juba käes, siis ei tohiks kindlasti tarvitada multivitamiine, mis
tavaliselt sisaldavad ka rohkesti
B-rühma vitamiine, mis annavad
haigus- ja põletikutekitajatele veel
hoogu juurde. „Multivitamiini
kuur on mõistlik ette võtta pärast
külmetushaiguse läbipõdemist, kui
organismil on vaja vitamiinivarusid taastada,“ soovitab apteeker.
Benu Apteek

press@benu.ee
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Erasmus+ projektikohtumine
Türgis Zonguldkis
Kiviõli 1. Keskkooli Erasmus+
projektid alustasid oma teist tegevusaastat – esimene kohtumine
põhikooli noorte jaoks toimus Türgis Zonguldaki linnas 30 septembrist kuni 4. oktoobrini.
Pole kuulnudki sellisest linnast? Tegemist on Musta mere
ääres asuva kaevanduslinnaga,
kus põhiliseks tegevusalaks on
kivisöe kaevandamine. Linn on
näide arengust, mis sai alguse välismaiste (Prantsuse, Briti, Saksa)
kompaniide maavarade kaevandamisest ning on nüüdseks kasvanud
100 000 elanikuga asulaks, mis
oma maalilisel kaljusel rannikul
pakub avastamist ka turistidele.
Meie eesmärk oli aga õppida tundma Türgi kööki, mõista kultuuriliste erinevuste tagamaid, heita
pilk perede igapäevaellu ning saada toidukeemia valdkonnas uusi
teadmisi.
Mis me selle nädala jooksul
õppisime? Türgi noorte peredes
elades saime juurde uusi sõpru ja
kohalike uskumatult sõbralik külalislahkus oli see, mis ka põhjamaise meele härdaks tegi. Kultuurilised erinevused - jah, sealiha me
sel nädalal ei söönud, see oli enamasti asendatud kanaga. Me nüüd
teame, mis on „toilet a la turk“ ja
et paljude noorte koolitee, on tund
pikk bussisõit käänulistel mägiteedel. Ka meie tulime oma võõrustajatega igal hommikul kooli just
seda teed pidi. Et nende leivaks oli
meie sai ja nii maitses kodust kaasa võetud rukkileiva käär eriliselt.
Uued teadmised – biokeemia
ja suhkru reageerimine erinevatel
temperatuuridel. Me külastasime
kohalikku ülikooli, kus sealne toidukeemia spetsialist selgitas meile fermentatsiooni ja toiduainete
värvuse muutuse põhjuseid (miks
muutub õun lahti lõigatuna tumedaks, mis juhtub suhkruga temperatuuril 180 kraadi ja kuidas süsivesikud küpsetamistemperatuuril
värvi, maitset ja aroomi muudavad), kuulasime loengut tervislikust toitumisest ja tegelik elu oli
see, et me pole vist kunagi nii palju gaseeritud limonaadi joonud kui
selle nädala jooksul meile pakuti.
Valmistasime Türgi toite – läätsesuppi, pelmeene, lihapalle, riisi,

HUVITAV

Õppereis Eesti Rahva Muuseumisse

Kiviõli Vene Koolis on saanud juba traditsiooniks valmistada tehnoloogia tundide praktilise töö käigus põhikooli kursuse lõputöö. Õpilastele pakutakse valmistada kõikvõimalike materjalide töötlemise
eritehnoloogia põhjal 2-3 tööd. Oma lõputöös saavad õpilased kasutada puitu, metalli, orgaanilist klaasi, elektroonika elemente ja muid
materjale rakendades omandatud töötlemise viise ja tehnoloogiaid.
25. septembril külastas 8.-9. klasside õpilaste grupp korraldaja kutsel näituse LuKKsus avamist Eesti Rahva Muuseumis. Näitus annab
ülevaate juba muinasajal kasutusel olevatest puidust ukselukkudest.
Õppereisi põhieesmärgiks oli tutvuda puidust ukselukkude valmistamise vanaaegsete tehnoloogiate ja mehhanismidega. Mõned õpilased
otsustasid lõputööna iseseisvalt valmistada puidust lukud. Nad uurisid tähelepanelikult näituse korraldaja Heidi Solo poolt valmistatud
kaasaegsete lukkude töömehhanisme.
Samuti tutvusid õpilased kõikide Eesti Rahva Muuseumi ekspositsioonidega. Paljud noored külastasid Eesti ühte suurimat muuseumit
esmakordselt.
Eriti meeldejääv oli püsinäitus „Uurali kaja“, mis pakub ülevaadet
soome-ugri ja Põhja Euraasia põlisrahvastest. Näitustega on võimalik
tutvuda ka vene keeles. Selleks on infoletis võimalik küsida kaarti
ekspositsiooni keele valimiseks.

Fotod: Tiina Kilumets
keerasime viinamarjalehtedesse
hakkliha, jogurtikastet kurgi ja
küüslauguga ja salatit. Meil oli
isegi võistlus loomingulisuse peale, et kes oskab laual olevatest
koostisainetest kokku miksida
kõige maitsvama salati. Selle lõbusa ettevõtmise võitsid küll rumeenia noored, kuid meie olime
uhked oma originaalse kaunistuse
üle. Meie tegime oma salati lehtsalatist, maisist, kurgist, tomatist
ja maitseks lisasime sidrunit, leivakrutoone (loe: saiakrutoone).
Poisid oskasid nuga käsitleda küll
ja sõrme ei lõiganud keegi. Lisaks
olime kaasa võtnud oma kohalikku
toitu (näiteks Muhu leiba ja maitsevõid, meie Sigwari vorsti, mida
türklased küll maitsta ei saanud,
kuid rumeenlased ja horvaadid
said) ning tutvustasime üksteisele
oma traditsioonilisi maitseid. Tuleb tunnistada, et kohuke oli ikka
kõige populaarsem.
Lisaks tutvustati meile kaevandusmuuseumis kivisöe kaevandmist piirkonnas ja see mälestussein, kuhu olid kantud
kaevanduses hukkunud tööliste
nimed, oli ikka väga pikk. Käisime
sügaval kaljus asuvas looduslikus

Aleksandr Ragni

Kiviõli Vene Kooli tehnoloogia õpetaja

Haridusgala 2019
koopas ning nägime stalaktiite
ja stalagmiite, koopas kasutatud
värvilised elektrilambid muutsid
jalutuskäigu eriliseks, kohati tuli
kummarduda, et madalamatest
kohtadest läbi mahtuda. Türgi
Musta mere rannik on olnud ajaloos paljude kultuuride (Kreeka,
Bütsantsi, Veneetsia, islami) kohtumispaik ja kõik nad on jätnud
sinna oma jälje. Nägime Kreeka
sambaid ja Veneetsia kaupmeeste
kindluseid, õpetaja viis meid Istanbulis ka kuulsasse Hagia Sofia
katedraali ja Sinisesse mošeesse.
Nii saime ettekujutuse kultuurist,
mis meil Eestis puudub. Tegelikult
oli minarettide tippudest palvusele kutsuv hääl üks selliseid asju,
millega tuli harjuda ( et mis hääl

see üle küla kell 5.30 hommikul
ikka kõlab). Käisime Türgi maiust
lukumi valmistavas ettevõttes ja
maitsesime erinevaid sorte.
Lõbusam osa oli Mustas meres
ujumine, sealne rand koosnes pisikestest kividest ja vesi oli oktoobri kohta soe, soolane ja pärast 28
kraadist õhutemperatuuri mõnusalt
karastav. Huvitav, kui soe see vesi
näiteks augustis võis olla?
Koju saabudes ootas meid ees
esimene lumi. Türki jäi meist maha
meie poolt kooliõue istutatud puu,
sõbrad ja kaaslased ning teadmine,
et oleme alati tagasi oodatud.

25. septembril toimus Jõhvi Kontserdimajas Alutaguse päeva raames
Eesti Riigiametnike Klubi poolt korraldatav maakonna esmamainimise pidu, mille üheks osaks oli Ida-Viru haridusgala vormis toimunud
maakondlik õpetajate tänuüritus.
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu komisjoni poolt esitati riiklikule
Aasta õpetaja tänugalale „Eestimaa õpib ja tänab”, nominente kaheksas kategoorias.

Meenutasid 9. klassi
õpilased Liispet Kilumets ja
Mirtel Põdra

Õppimine läbi erinevate eksperimentide
Septembri viimasel nädalal saime
koolis õppida peaaegu iga päev
natukene teisiti kui muidu. Selle
aasta Teadlaste Öö festival toimus
Kiviõli 1. Keskkoolis 23.-27. septembril ja selle aasta teemaks oli
„101 eksperimenti“. Kohe kindlasti täitsime kooliga selle eesmärgi
ja rohkemgi veel.
Traditsiooniliselt
alustasime
nädalat koos kooliperega. Infominutite juurde tegime algust ka esimese katsega, milleks oli elevandi
hambapasta katse. Järgmiseks
võtsime ette meie 30-minutiline
ühiseksperimendi, mis oli seotud
Maailmakoristuspäevaga. Koos
Kiviõli Vene Kooliga koristasime
poole tunni jooksul oma kodulinna tänavaid. Näiteks suitsukonisid
suutsime selle aja jooksul tänavatelt korjata kokku 20 liitrit.
Kolmapäeval toimusid eksperimendid meil igas ainetunnis. Näiteks tegid 4.b klassi õpilased katse,
millistel tingimustel jäävad neile
kuulsate brittide nimed paremini

nad nende tulemusel teada on saanud. Noorematel algas, aga koolipäev sootuks alles õhtul Öökooliga, mille juhatas sisse Nukuteatri
näitleja Heino Seljamaa etendusega „Teater kohvris“. Öökooli jooksul tegid lapsed erinevaid katseid.
Näiteks värvisid pilte kommidest
saadud värvidega, mida tehes lapsed õppisid, kui palju värvaineid
kommides on. Kui uued teadmised
ja avastused olid eksperimentidest
saadud, siis lõpetasid väikesed
oma Teadlaste Öö festivali ühe
meeleoluka diskoga.

meelde. Selgus, et mida rohkem
infot nad inimese kohta teada said,
seda paremini jäi meelde ka nimi.
Neljapäeval sai iga õpilane endale isikliku eksperimendi. Näiteks loendada mitu korda päeva
jooksul vaatab keegi nutitelefoni
või kuidas klassikaaslane reagee-

rib, kui teha talle siiras kompliment. Õppisime palju nii enda kui
ka teiste kohta.
Nädal lõppes 6.-12. klassidele
konverentsiga, kus esinejateks olid
Rain Resmeldt, Signe Kask ja Jan
Kaus. Kõik nad jagasid kogemusi
oma eksperimentidest ning mis

Doris Kosheleva,
Kasper Hansar,
Markus Iva,
Sander Aasamets
*Autorid on Kiviõli 1. Keskkooli 11. klassi õpilased, kes
oma sotsiaalmeedia valikkursuse
raames kajastasid kooli tegemisi
Teadlaste Öö festivali raames nii
kooli Instagramis kui ka blogis.

Ida-Viru tugiisik 2019 Maidla Kooli sotsiaalpedagoog Virge Konar.

Lüganuse valla ettevõtlike koolide esindajate tunnustamine.

TEADE
Armasad laspevanemad!

17. oktoobril 2019 alustas Lüganuse kooli juures tööd eelkool. Järgmine kokkusaamine on 21. novembril.
Oodatud on lapsed, kes lähevad Lüganuse kooli 1. septembril 2020.
Õppetöö toimub 17. oktoobrist 16. aprillini 2020.
Kohtume Lüganuse koolis!
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SPORDIRINGIDE AJAD

Zumba (hind 4 eurot ja alla 18.a. 1 euro), E,K 19.00, Maidla Rahvamaja, Gerly Kiivet, Virje Härm 5334 5137
Täiskasvanute võimlemine, T kell 11.50, Maidla Rahvamaja, Karolin Möllits, Virje Härm, 5334 5137
Täiskasvanute võimlemine, T kell 13.10, Püssi Kultuurimaja, Karolin Möllits, Virje Härm, 5334 5137
Sulgpall, K kell 18.00, Püssi Kultuurimaja, Mehis Kreisman, Virje
Härm, 5334 5137
Väikelaste trenn, N kell 16.00, Püssi Kultuurimaja, Enel Kärbo,
Virje Härm, 5334 5137
Täiskasvanute võimlemine, E kell 13.00, Lüganuse Päevakeskus,
Karolin Möllits, Virje Härm, 5334 5137
Strong by Zumba (5 eurot kord), K kell 17.30, Lüganuse Rahvamaja, Kadri Arras, Maris Kriisa, 5340 7045
Võrkpall, korvpall, jõusaal, E, K kell 18.00, Lüganuse Noortemaja,
Juho Põld, 5698 9373
Pallimängud, meeskonnatöö, jõusaal, T, N kell 16.00, Lüganuse
Noortemaja, Juho Põld, 5698 9373
Jalgpallitrenn, E kell 15.15, Maidla Kool, Alar Peek, alar.peek@
gmail.com
Taekwondo, K kell 14.45, Maidla Kool, Marko Levtšenko, teamyongclub@gmail.com
Disc-golf, K, N kell 17.00, Kiviõli I Keskkool, Üllar Rego, 5664
9497
Aeroobika, E, K, R kell 18.00, Kiviõli Vene Kool, Galina Nikolajeva, 5348 8298
Püssi Motoklubi, kokkuleppel juhendajaga, Püssi Motoklubi, Ivo
Kütt, 5322 6393
Võrkpall, T, N kell 19.00, Maidla Spordihoone, Allan Kriisa, 535
3450
Spordiklubi IDABLOKK, algajad E-R kell 17.00; võistlejad E-R
kell 18.00, Kiviõli I Keskkool, Kalvo Salmus, 5550 7894
Kiviõli Suusaklubi, I rühm E, T, R kell 15.00; II rühm E,T, R kell
16.30, K kell 15.00, L-P kell 11.00, Kiviõli Vene Kool, Viktor Kaurson, 515 1782
Male, E kell 11.00, T, K kell 12.00, Kiviõli Vene Kool, Sergei Titov,
552 7701
Jalgpall, T, kell 14.00, K kell 15.00, R kell 12.00, Kiviõli Vene
Kool, Anton Strilets, 5373 3500
Kiviõli Poksiklubi, E-K, R kell 17.30, N kell 15.30, Kiviõli Vene
Kool, Turu 3, Kiviõli, Vladimir Tsurkin, 5657 5885
Maidla Jõusaal, E-R kell 12.00 – 20.00, Raivo Krüüger, raivo.
kryyger@mail.ee
Korvpalliklubi HITO – Priit Sternhof 5053053
1-3. klass (Kiviõli I Keskkool) E kell 14.15, T kell 13.15, R kell
13.15;
4.-6. klass (Kiviõli I Keskkool) E kell 15.15, T kell 15.15, K kell
14.15, N kell 14.15;
7.-9. klass (Kiviõli I Keskkool) E kell 16.15, T kell 16.15. (Maidla
Spordihoone), N kell 15.30, R kell 14.15;
10.-12 klass + SK Kodulinn mehed (Maidla spordihoone) K kell
18.30, R kell 19.00
Jalgpalliklubi Irbis - Anton Strilets 53733500, Erik Šteinberg
55634811, Aleksandr Makarov 58515118 			
2006 - 2007.a. poisid ja 2003 - 2005.a. poisid, Kiviõli linnastaadion,
E; K-R kell 17.00
2010 - 2011.a. poisid, Maidla Spordihoone E kell 16.30, N kell
17.30, L kell 11.00, Vene Kool K kell 18.30
2012 a. poisid, Vene Kool E, R kell 18.30, Maidla Spordihoone
T kell 17.30, L kell 11.00
2013 - 2014.a. poisid, Vene Kool K, R kell 17.15, Maidla Spordihoone L kell 12.00
Erivajadustega laste grupp, Vene Kool K kell 16.00

XXXVIII Püssi Seeriajooksule tõmmati joon alla
Populaarseim ja tuntuim maakondlik spordiüritus XXXVIII Püssi
Seeriajooks jõudis selleks korraks
lõpule.
Jooksude sari algas aprillikuus
ja lõppes oktoobri alguses viimase, kuuenda etapiga, milles osales
kokku 245 jooksjat, kellest 61 olid
eelkooliealised poisid ja tüdrukud,
kes võtsid osa tillujooksust.
Etapid toimusid nagu eelnevatel
aastatelgi Lüganuse valla erinevates kohtades kaasates kogu Ida-Viru maakonna spordisõpru.
Püssi seeriajooksu korraldajaks
ja läbiviijaks on Lüganuse Vallavalitsus. Võistlust toetas Ida-Virumaa
Spordiliit.
Kõikide etappide korraldamisele ja läbiviimisele aitasid kaasa
ligi nelikümmend Lüganuse valla
noort ja täiskasvanut, kes vabatahtlikena nii rajakohtunikena kui protokollide koostajatena abiks olid.
4. oktoobril toimus XXXVIII
Püssi Seeriajooksu viimane etapp,
millele järgnes sportlaste autasustamine Püssi Kultuurimajas,
kus Lüganuse vallavanem Viktor
Rauam andis sportlastele karikad
üle.
Auhinnalised kohad saavutasid:
T8 - I Linda-Alisia Lagoda, II
Victoria Irval, III Miia-Miretta
Räis
P8 - I Artjom Võlegzanin, II
Ken-Marten Teffo, III Markus
Amor
T10 - I Anette Kivimägi, II Darja
Vorobjova, III Aurelia Rodrik
P10 - I Andres Kiisel, II Mihkel
Jagant, III Nikita Skolozhabskyy
T12 - I Varvara Bondareva, II
Mirjam Nirk
P12 - I Adam Ojava, II Andries
Kivimägi, III Magnus Jagant
T14 - I Erika Bugrova, II Kairi
Jagant, III Annyka Priske
P14 - I Alex Ojava, II Eerik Hudilainen, III Timur-Daniel Lagoda
D17 - I Luna-Aleksandra Ladoga, II Julia Kiseljova, III Kaili
Jagant
D18 - I Darja Bažulina, II Breth
Areann Normak
H18 – I Dmitri Aristov, II Kaspar Uustal, III Artjom Volkov
D30 – I Liisa Säde, II Melle Korniltseva, III Anastassia Undusk
H30 – I Deniss Košelev, II Ilja
Dzjuba, III Andres Koppel
D40 – I Ingrid Ait, II Mariliis
Kurs, III Olga Aleksejeva

Spordiklubi Idablokk sportlased tegid
taekwondos taaskord ajalugu!
Oktoobri alguses osalesid spordiklubi Idablokk sportlased kahel suurel võistlusel, mis tõstsid
lapsed maailmakaardil nähtavale
kohale. 1.- 4. oktoobrini toimusid
Hispaanias Marina D`Oris kadettide taekwondo WT Euroopa meistrivõistlused.
Eesti koondist esindasid sellel
võistlusel spordiklubi Idablokk
neli sportlast: Stefani Nikolajeva,
Eloura Charles, Jasper Kattai ja
Aleksandr Muskevits. Võistlusel
osalesid Euroopa riikide kõige
paremad sportlased vanuses 1214. Igasse kaalukategooriasse oli
lubatud võistlema ühest riigist
ainult üks sportlane. Tihedas ja
raskes konkurentsis saavutasid
meie sportlased märkimisväärsed
kohad.
Aleksadr Muskevits – 5. koht
kaalukategoorias kuni 57 kg.
Stefani Nikolajeva – 9. koht kaalukategoorias kuni 29 kg. Eloura
Charles – 17. koht kaalukategoorias kuni 41 kg.
Treener Aleksander Galaktionov jäi saavutustega väga rahule
kuna Eesti ajaloos on nii kõrged
kohad esmakordsed.

Foto: Priit Liiu
Hispaaniast sõitsid meie sportlased otse edasi Riiga. Seal toimusid
G1 Olümpia arvestuse etapi võistlused, millest võtsid osa ligi 400
sportlast 45 riigist alates Uus-Meremaast kuni Somaaliani. Ka nendel võistlustel tegid Eesti sportlased ajalugu.
Jasper Kattai tõi Eestile esimese G1 kuldmedali! Lisaks sellele
kaunistasid Eesti medalite kogu
ka Aleksandr Muskevits, Eloura
Charles ja Stefani Nikolajeva hõbemedalid. Esimest korda astusid
G1 mattidele Birgit Danneberg,
Morgan-Cristofer Tarn ja Kirill
Petrov, saavutades auväärsed

viiendad kohad. Meeskondlikus
arvestuses tuli Eesti esimese kümne hulka, saavutades uhke 9. koha.
Spordiklubi Idablokk president
Kalvo Salmus on oma sportlaste
tulemuste üle väga uhke: „Sellist
taset ja pühendumist laste seas on
väga innustav näha.“ Järgmiseks
suuremaks eesmärgiks on aastal
2020 Eestis Tallinnas toimuvad
Euroopa meistrivõistlused ja aastal
2024 noorte olümpia Pariisis.
Eesmärgid ja unistused peavad
olema suured!
Priit Liiu

Spordiklubi Idaplokk mänedžer

Vasakult Alex Ojava (I koht), Eerik Hudilainen (II koht), Timur-Daniel
Lagoda (III koht). Fotod:Viivian Päll

Oma vanuseklassis saavutas
esikoha Jõhvi koolipoiss Andres Kiisel, kes on ka väga tubli
jalgpallur.

Vasakult Ken-Marten Teffo (II koht), Artjom Võlegzanin (I koht),
Markus Amor (III koht)- kõik poisid Lüganuse vallast.

Vasakult Kaja Jõemets Jõhvist (I
koht) ja Daisy Kroon Lüganuse
vallast (II koht).

Tubli spordiperekond Jagant Viru-Nigulast.
H40 – I Anatoli Suvorov, II
Oleksandr Skolozhabskyy,
D50+ - I Kaja Jõemets, II Daisy
Kroon
H50 – I Aleksander Toots, II Sergei Borisov, III Ülo Ojava
H60+ - I Igor Škubel, II Vladimir
Võlegzanin, III Urmas Virkebau

Lüganuse Vallavalitsus tänab
kõiki jooksul osalenud sportlasi
ning vabatahtlikke, kes jooksusarja
korraldamisele kaasa aitasid!
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Kiviõli spordimees Urmas Virkebau.

Ülevaade maleelust Lüganuse vallas
Indias Mumbai linnas toimus tähtsaim maleturniir FIDE WORLD
YOUTH CHESS CHAMPIONSHIPS vahuseklassis U14,U16,U18.
Meie valla neiud Jelisavetta Bitkova (U16) ja Jekaterina Smirnova
(U14) esinevad Eesti koondises,
eesmärgiga tuua Lüganuse valda
esimene FIDE meistri tiitel.
Male on spetsiifiline spordiala,
kus turniirid tähendavad mitte
ainult sportliku ettevalmistuse tulemust, vaid on ka õppeprotsessi
tähtis osa. Seetõttu püüame maleklubis mängida palju ja tulemuslikult arutades lahti kõik mängud
nii turniiri ajal kui ka peale seda.
Lõpetades juunikuus üliraske Eesti meistrivõistluste seeria, jätkasid
meie maletajad tööd ka suvel. Juulikuus osales meie noorem grupp
rahvusvahelisel turniiril Riga
Chess Holidays 2019. Samaaegselt toimusid Riias ka maailma 20.
kõige tugevama suurmeistri võistlused, mida meie noored maletajad
said nautida. Seejärel osalesime
suure meeskonnaga Eesti meistrivõistlustel välkmales, kus J. Bitkova sai kuldmedali ning J. Jeltsova, J. Smirnova ja V. Nazarova
pronksmedalid. Samuti osalesime
Austrias toimunud Euroopa Liidu

meistrivõistlustel, kus 13-aastane
V. Nazarov jõudis 10 parima sportlase hulka vanuseklassis kuni 14 a.
Samal ajal J. Bitkova mängis avatud rahvusvahelisel turniiril Austrias, kus vanuseklassis kuni 16 a
saavutas kokkuvõttes kolmanda
koha ning parima tulemuse tüdrukute seas. Augusti alguses aga
J. Bitkova ja V. Nazarova osalesid
juba Eesti naiste meistrivõistlustel.
Meie lähiaja plaanides on töö
esimese õppeaasta lastega, osalemine Ida-Virumaa võistlustel, J.
Bitkova osalemine mainekal rah-

vusvahelisel turniiril „Balti Tähed
2019“, osalemine Eesti Maleliidu
poolt korraldavatel turniiridel, Euroopa meistrivõistlustel kiirmales,
mis toimuvad detsembris Tallinnas
ning traditsiooniks saanud Lüganuse valla karikavõistluste korraldamine 13.-14. detsembril. Juhul,
kui finants lubab, plaanime lõpetada aasta huvitava rahvusvahelise
turniiriga.
Sergei Titov,

Maleklubi Lootus treener
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Eesti Geoloogiateenistus alustab
tulevikumaavarade uuringutega
Eesti Geoloogiateenistus alustab
tulevikumaavarde
uuringutega
Jõhvi ja Uljaste piirkonnas juba
sellel aastal.
Mida see täpsemalt tähendab,
kas ja kuhu puuritakse uusi puurauke ning mida kujutab endast
uuringute läbiviimine, nendele
küsimustele vastab Eesti Geoloogiateenistuse maapõueressursside
osakonna juhataja Tiit Kaasik.
Geoloogiateenistus on teavitanud, et alustab üle pika aja taas
tulevikumaavarade uurimisega.
Mida see täpsemalt tähendab?
Jah, nii see on. Eesti Geoloogiateenistus on muuhulgas saanud
riigilt ülesande viia läbi Eesti aluskorrakivimite geokeemilised uuringud aluskorrakivimite metalse
maagistumispotentsiaali hindamiseks. Ehk et lihtsamas keeles öelduna oleme saanud riigilt ülesande
selgitada välja kas ja mida väärtuslikku Eesti kristalse aluskorra
kivimites leidub. Selleks on vaja
teostada puurimistöid koos kaasnevate geofüüsikaliste uuringutega ning samuti peame puurimise
käigus saadud puursüdamikest
võtma proovid kivimite tänapäevaste geokeemiliste uuringute tegemiseks.
Millised maavarad on tulevikumaavarad ja miks neid nimetatakse tulevikumaavaradeks?

Praegu peame Eesti tulevikumaavaradeks eelkõige graptoliit-argiliiti, fosforiiti ja kristalse
aluskorra maagistumisilminguid.
Nimetus ise tuleb sellest, et Eestis
neid ressursse praegu ei kaevandata, aga arvestades nendes leiduvate
elementide üha suurenevat nõudlust, võib neil tulevikus olla suur
potentsiaal.
Eestis on ju neid maavarasid
uuritud küll. Miks ei kasutata
juba olemasolevaid puurauke ja
puursüdamikke, vaid peab uued
puurima?
Jah, tõesti on neid ressursse erineva detailsusega ka varem uuritud. Aga aeg on edasi läinud ning
täna ei ole varasemate uuringute
täpsusaste enam piisav. Ka ei tehtud omal ajal kõiki analüüse ning
ei määratud kõiki neid elemente,
mis täna on muutunud huvipakkuvaks ja võivad mõjutada nende
leiukohtade väärtust. Varem puuritud puursüdamikud ei ole enam
suures osas säilinud ning seepärast
ei saa neid ka kasutada.
Mitu puurauku puuritakse ja
kui suured need on?
Praegu oleme kavandanud Jõhvi
uurimisalasse (Jõhvi vald, Kotinuka küla) puurida kaks ja Uljaste
uurimisalasse (Lüganuse vald, Uljaste küla) ühe ca 700m sügavuse
puuraugu. Puurimist alustatakse

eelduslikult umbes 12 sentimeetrise diameetriga auguga ja lõpuossa
puuritakse umbes 7,6 sentimeetrise diameetriga puurauk.
Miks just nendesse piirkondadesse augud puuritakse?
Asukoha valikul lähtus Eesti Geoloogiateenistus mõlemas
piirkonnas varasemalt läbiviidud
uuringutest ja täpsustatud geofüüsikalisest infost.
Mida tehakse puursüdamikuga,
mis puuraugust välja tuleb?
Puusüdamikud viiakse meie
Arbavere uurimiskeskusesse ning
siis algavad geofüüsikalised ja
geokeemilised uuringud, mille viivad läbi Eesti Geoloogiateenistuse
geoloogid.
Kui palju rikutakse puurimisega
keskkonda ja mis saab puuraukudest?
Me peame arvestama sellega,
et puuraukude puurimiseks tuleb
nendesse piirkondadesse viia tehnika, mille jaoks on vaja ehitada
ajutised ligipääsuteed, kuid kohad
on valitud selliselt, et need põhjustavad minimaalseid mõjusid. Puurimine ise viiakse läbi kaasaegsete
meetoditega kõiki nende piirkondade maapõue eripärasid arvestades ning keskkonnale sellega kahju ei tekitata. Puuritud puuraugud
esialgu konserveeritakse ja hiljem

Õnnitleme oktoobrikuu
juubilare!

likvideeritakse.
Kas need 3 puurauku on kõik
või on geoloogiateenistuse plaanis veel kusagil puurida?
Jah, oleme planeerinud ka järgmisesse aastasse kokku umbes
paarikümne puuraugu puurimised
ning seda ikka tulevikumaavarade
uurimise eesmärgil.
Kas uurimine tähendab seda, et
nendes piirkondades hakatakse
kaevandama?
Kindlasti ei tähenda uurimine,
et kohe hakatakse kaevandama,
eelkõige keskendume teadustööle. Kuna viimase 30 aasta jooksul
pole uusi geoloogilisi uurimisi
toimunud, siis olemasolevad hinnangud põhinevad vananenud
andmetel. Ka ei olnud 30 aastat
tagasi paljusid analüüsimeetodeid
veel olemas ja mitmed aspektid on
üldse uurimata. Samuti tuleb meil
kontrollida üle olemasolev info ja
süstematiseerida senised geoloogia-alased teadmised, et lähtuvalt
uuringute tulemustest oleks tulevikus võimalik otsustada, kas ja
milliste maavaradega soovime läbipaistval viisil liikuda nende kasutuselevõtmise suunas.
Eesti Geoloogiateenistus

vaja ka kõigi korteriomanike nõusolekut.
Õhksoojuspumba paigaldamisel
on oluline põhjalikult analüüsida nii agregaadi asukohta kui rakendada teisi müra leevendavaid
meetmeid. Kuna soojuspumpade
ümberpaigaldamine ja häälestamine nõuab täiendavat ressurssi ning
keset kütteperioodi ei ole küttesüsteemi ümberehitamine alati võimalik, tuleb kindlasti tähelepanu
pöörata agregaadi õigele asukohale ja adekvaatsele mürasummutusele.
Terviseameti soovituste koha-

selt peaks õhksoojuspump jääma naabermajadest võimalikult
kaugele, hea tulemuse võib anda
ka pumba paigutamine müra takistavate hooneosade varju. Kui
hoonestus rahuldavat lahendust
ei paku, tuleb vaagida helilaineid
neelavate müratõkete rajamist.
Paigaldamisel tuleb arvestada, et
tehnoseadme ekvivalentse helirõhutaseme ehk müra piirväärtus
haridusasutuste, tervishoiu- ja
sotsiaalhoolekande-asutuste ning
elamute läheduses ei tohi päeval
ületada 50 ja öösel 40 detsibelli
(müranorme sätestab Keskkonna-

ministri 16.12.2016 määrus nr 71
„Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise,
määramise ja hindamise meetodid“).
Õhksoojuspumba müraga seoses saab terviseamet alustada
järelevalve menetlust, kui kohalik omavalitsus on kontrollinud
soojuspumba vastavust ehitusnormidele. Seega soovitame oma
murega kõigepealt kohaliku omavalitsuse poole pöörduda.
Natalja Šubina

terviseameti keskkonnatervise
osakonna nõunik

Kuidas pimedal ajal silma paista?
Käes on pime aeg ning enda ja
kaasliiklejate turvalisuse tagamiseks tuleb end võimalikult nähtavaks teha. Parimad vahendid
selleks on taskulamp, helkurvest
või helkur. Helkurit tuleks kanda
kinnitatuna sõiduteepoolsele küljele autotulede kõrgusele, et see
paistaks võimalikult erinevatest
suundadest.
Asula sees olevatel tänavatel
võib valgustus isegi olemas olla,
kuid ka sellest ei piisa, et sõidukijuht tumedates riietes jalakäijat
märkaks. Jalakäija peab liikuma
kõnnitee puudumisel sõidutee
vasakul poolel ja võimalikult tee
ääres.
Tänapäeval on paljudel riietel juba tehases sisse õmmeldud
helkurribad, kuid ainult nendega
ei tohiks piirduda, sest kandes ja
pestes kipuvad ribad kuluma ning
need ei pruugi täita enam oma
otstarvet. Kindlasti tuleks lapsevanematel helkurite olemasolu
igal hommikul ka kooli minevatel
lastel üle vaadata. Lapsed kipuvad
neid üsna tihti kaotama ega märkagi, et helkur on rõiva või koti küljest kadunud.
Ka jalgratturid ning autojuhid
peaksid helkurit kandma. Täiskas-
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Karin Kovaz-Oglõ 19.10

95

Olga Lvova 13.10

94

Virve Valdmaa 13.10
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Helene Kangro 06.10

92

Ella Haav 13.10

91

Hilda Maaslepp 06.10
Jevgenia Legovitš 07.10
Zinaida Dubro 24.10

90

Zoya Chernaya 07.10
Kalju Laanemäe 09.10
Koidula Kivisilla 29.10
Kalev Puusepp 31.10
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Õhksoojuspumba mürale tuleb mõelda enne selle paigaldamist
Terviseameti statistika näitab,
et õhksoojuspumpadega seonduvate kaebuste arv on püsivalt
kõrge – 2019 aastal on Terviseametile esitatud 9 kuu jooksul 111
kaebust välisõhus leviva müra
kohta, nendest 26 kaebust tehnoseadmete peale.
Õhksoojuspumpade ja küttekehade poolt põhjustatud müra saab
vähendada juba projekteerimise
ja paigaldamise käigus. Pumba
paigaldamine peab olema kooskõlastatud kohaliku omavalitsusega,
kortermaja seinale paigaldamisel
on aga lisaks omavalitsuse loale
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Elizaveta Egorova 10.10

vanud on tihti seisukohal, et autoga sõites pole neil helkurit vaja.
Kuid ka nemad peavad autost väljudes kusagile liikuma.
Ka jalgrattur peab end pimedal
ajal nähtavaks tegema. Vastavalt
liiklusseadusele peavad jalgrattal
olema ees valge ja taga punane
helkur ning vähemalt ühe ratta
kummalgi poolel kollane helkur.
Pimedal ajal peavad jalgrattal lisaks olema ees valge ja taga punane tuli. Oluliselt suurendab jalgratturi nähtavust ja turvalisust nii
valgel kui pimedal ajal helkurvest
või -jope.
Helkuri kandmine on enda turvalisuse tagamiseks. Liiklejatena
peaksime mõistma, et ehkki meie
näeme autot juba kaugelt, ei tähenda see, et autojuht meid näeb.
Helkur võib päästa elu, kuid ainult
juhul, kui see asub nähtaval kohal.
Teeme end nähtavaks, sest nii
vähendame ohtu sattuda õnnetusse.

Viktoria Mägi 01.10
Asta Pääro 08.10
Zinaida Shaukhina 29.10

80

Jaagup Sarapuu 05.10
Lilia Seier 08.10
Elle Pilder 12.10
Priit-Andres Pärtna 15.10
Endel Alamets 16.10
Zinaida Kozlova 30.10
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Harri Laur 03.10
Valentina Vilu 07.10
Imants Panižniks 10.10
Raivo Trummar 16.10
Jaak Vilumaa 18.10
Irina Kurletova 19.10
Jelena Jerina 24.10
Lembit Palm 27.10
Luule Nurk 28.10
Peeter Kapp 31.10

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

Mälestame kauaaegset SA Kiviõli
Tervisekeskuse arsti
ja Kiviõli linna aukodanikku
ESTER VANIKUT

Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist
Allikas: Maanteeamet

Lüganuse Vallavolikogu
Lüganuse Vallavalitsus
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KULTUURIKALENDER

2. november, kell 15.00 Kiviõli Rahvamaja
Kontsert - Sergei Voronov
7. november, kell 17.30 Kiviõli Kunstide Kool
Kooli õpilaste ja õpetajate kontsert
11. november, kell 18.00 Kiviõli Rahvamaja
Pensionäride klubi „Ajaratas“ puhkeõhtu
11. – 15. november, Maidla Kool
Avatud uste nädal
14. november, kell 19.00 Kiviõli Rahvamaja
Komöödiateatri etendus „Pimekohting“, osades Marika Korolev ja
Henrik Normann
Piletid 15 ja 17 eurot
Tel 335 7195.
13. november, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
Sonda mälumängusari „7“ II mäng
16. – 22. november, Kiviõli raudtee
Rändnäitus soomusrong nr.7 „Wabadus“
16. november, kell 16.00 Maidla Rahvamaja
Line-tantsurühma „Tuulest Viidud“ ja Saka linetantsurühma etendus
„Muinasjutt Sinivalgekest“
17. november, kell 11.00 Lüganuse Rahvamaja
Lüganuse naisteklubi kohtumine
19. november, kell 16.00 Püssi Kultuurimaja
Kadri pidu lastele
21. november, kell 19.00 Lüganuse Rahvamaja
Tantsuklubi – 19 ja 20. sajandi külapidude tantsud koos elava
muusikaga
23. november, kell 14.00 Kiviõli Rahvamaja
Tsirkus „Barrameo“. Piletid 8 ja 6 eurot. Tel 335 7195.
24. november, Kadrilaupäev
Üle-eestiline kadrisandi jooksmine
29. november, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
Kontsert – Jaan Sööt
30. november, kell 14.00 Kiviõli Rahvamaja
Moskva humorist Igor Hristenko etendus. Piletid 15 ja 18 eurot.
Tel 335 7195
30. november, kell 11.00 Lüganuse Rahvamaja
Sündmus lastele - Külla tuleb Mary Poppins!

KIVIÕLI

RAHVAMAJA
KELL:

14-00

NOVEMBER

ALLA 3-AASTASED
LAPSED ON TASUTA

SOOLOKONTSERT

Kiviõli Rahvamajas

TSIRKUS„BARRAMEO“!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TERE TULEMAST TSIRKUSE MUINASJUTUMAAILMA!
TEID OOTAB: 3 meetrine transformer BAMBLBI planeedilt CYBERTRON,

HIIGLASLIKE seebimullide show, 3D-show, illusiooni ime, salapärasedinglid,
õhuakrobaadid ja lõbus kloun!

Pileti hind 5 ja

PILETI HIND 8 €,LASTELE -6;PILDISTAMINE PÄRAST ETENDUST – 3 €,
Info: 57856008

7 eurot Tel 3357

195

Kultuurikalendris on võimalikud muudatused, palun jälgige reklaami. Täpsem info valla kodulehel www.lyganuse.ee/kalender.

KIRIKUKALENDER
EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus
3. november, kell 09.30 Kiviõli kirik
Hingedepäeva missa
3. november, kell 11.00 Lüganuse kirik
Hingedepäeva missa
10. november, kell 11.00 Lüganuse kirik
22. pühapäev peale nelipüha. Missa.
Isadepäev
17. november, 09.30 Kiviõli kirik
Valvamispühapäev, kirikuaasta eelviimane pühapäev. Missa.
17. november, kell 11.00 Lüganuse kirik
Valvamispühapäev, kirikuaasta eelviimane pühapäev. Missa.
24. november, kell 11.00 Lüganuse kirik
Igavikupühapäeva missa.
1. detsember, kell 09.30 Kiviõli kirik
Advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta alguse missa.
1. detsember, kell 11.00 Lüganuse kirik
Advendiaja 1. pühapäev. Kirikuaasta alguse missa.

Lavastaja Rednar Annus
Kiviõli Rahvamajas
14. novembril
kell 19.00
Piletid eelmüügis
15 ja 17 eurot,
etenduse päeval 17 eurot.
Tel 335 7195, 525 5494.
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Tel 335 7195

