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Sa kanna unistusi endas, siis su vaim ei kängu;
uut leiad homsetes,
kui rahuloluga ei harju...
Võib mõnel nõrkushetkel tunduda,
et saatus juhib mängu –
kuid tegelikult ikka ISE valid elus valguse või varju.

Tagasivaade möödunud õppeaastale
— Virve Osila

Õnnitleme kõiki koolide lõpetajaid!
Leidke oma tee, mida mööda edasi minna,
et täita oma unistused!
Lüganuse Vallavolikogu
Lüganuse Vallavalitsus

TEATED
Algatati detailplaneering

Lüganuse Vallavalitsus algatas 21. mai 2019 korraldusega nr 316
„Detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine“ Lüganuse alevikus, Pargi tn 52 kinnistu
(katastritunnus 43701:004:0127) detailplaneeringu eesmärgiga kinnistu jagamiseks ja hoonestamiseks. Detailplaneeringu ala suuruseks on 0,85 ha. Planeeringuala piirneb Lüganuse alevikus Pargi tn
54 (43701:004:0790), Pargi tn 52a (43701:004:0470), Pargi tn 46a
(43701:004:0460), Pargi tn L3 (43801:001:0472), Püssi jaama tee
T4 (4370l:004:0097) maaüksustega ja reformimata riigimaaga. Planeeringuga kavandatakse ehitusõiguse alusel elamu ja kõrvalhoone
rajamist.
Sama korraldusega otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist, kuna puudub keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 2 sätestatud alused.
Planeeringu algatamisel puudub vajadus kaaluda ja anda eelhinnang
keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkuse kohta kuna algatavat detailplaneeringut ei koostata PlanS § 142 lõike 1 punktis 1 või
punktis 3 sätestatud juhul, samuti ei kavandata KeHJS § 6 lõikes 2
nimetatud valdkonda kuuluvat või § 6 lõike 4 alusel kehtestatud määruses nimetatud tegevusteks.
LVL

Edukas hajaasustuse programm 2019

Lüganuse Vallavalitsus osales 2019. aastal hajaasustuse programmis.
Taotluste voor oli avatud 11. märtsist kuni 13. maini. Lüganuse Vallavalitsusele esitati 34 taotlust, millest vastavaks tunnistatud taotlusi
oli 30.
Lüganuse Vallavalitsus moodustas 19. märtsil korraldusega nr 154
„Hajaasustuse programmi rakendamisega seotud ülesannete täitmine
ja taotluste hindamiskomisjoni moodustamine“ taotluste hindamise
komisjoni. Komisjon tutvus ajavahemikul 11.-13.06.2019 nõuetele vastavate taotluste majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega,
mida soovitakse projektiga lahendada. Lüganuse Vallavalitsusele
esitatud 30 majapidamise taotlusi rahastatakse ligikaudu 50 000 euro
eest. Oleme jätkuvalt seda meelt, et antud programm on kasulik valla
rahvale kitsaskohtade soodsamaks lahendamiseks.
Vastavaks tunnistatud taotluste esitajatega võetakse ühendust ning
küsimuste korral saab infot abivallavanem Krisli Kaldaru telefonil
5309 2276.
Krisli Kaldaru,

abivallavanem

Investeeringutest Lüganuse
valla ühisveevärki ja kanalisatsiooni

Järve Biopuhastus OÜ osanikud otsustasid 12. juunil peetud osanike koosolekul muuta ettevõtte 2017-2021 aasta investeerimiskava,
võttes plaani täiendavad investeeringud Lüganuse valla ühisveevärgi
ja –kanalisatsioonirajatistesse maksumusega 700 000 eurot.
Tööde alla on planeeritud ühiskanalisatsiooni ja väikepuhasti rajamine Sonda aleviku põhjaosas hinnangulise maksumusega 550 000
eurot ning samuti ka Purtse-Kindluse piirkonna ühisveevarustuse rajamine ning ühendamine Purtse Uuendi kinnistule rajatava puurkaevu
ning veetöötlusjaamaga hinnangulise maksumusega 150 000 eurot.
Järve Biopuhastus ja Lüganuse Vallavalitsus kaaluvad Püssi linna ühiskanalisatsiooni laiendamist. Ühiskanalisatsiooni laiendamise
otsustamisel on tarvilikuks eeltingimuseks piisava hulga liitumissoovide olemasolu, mille väljaselgitamiseks viis Järve Biopuhastus
käesoleva aasta mais ja juunis läbi Püssi kinnistuomanike seas läbi
küsitluse, hetkel toimub puuduolevate andmete täpsustamine ja üleküsimine. Liitumishuvi tulemused on plaanis kokku võtta juunikuu
jooksul, peale mida analüüsib Järve Biopuhastus ühiskanalisatsiooni
laiendamise võimalusi ning teeb Lüganuse Vallavalitsusele omapoolsed ettepanekud, kuidas Püssi ühiskanalisatsiooni laiendamisega edasi minna.

Möödunud õppeaasta on olnud kahtlemata edukas. Haridusvaldkonda
puudutavaid seadusi on muudetud
ja raha investeeritud. Kõike selle nimel, et haridust edendada ja muuta
veelgi tõhusamaks.
Igas kooliastmes suunavad lapsi
ja noori mitmed erinevad spetsialistid, keda on vaja toetada ja hinnata.
Viimast mõtet silmas pidades oleme
pööranud tähelepanu õpetajate, kasvatajate ja tugispetsialistide palkade
konkurentsivõime tõstmisele. Õpetaja palga alamäär tõusis seni kõrgeima tasemele - 1250 euroni. Vabariigi valitsus suunas omavalitsustele
15 miljonit eurot lasteaiaõpetajate
palkade tõstmisele. See muutus tõstis paljude lasteaedade õpetajate elatustaset.
Ka õpilaste jaoks on toimunud
mitu muudatust, mis teevad nende
kooliteekonna mõnevõrra kergemaks. Õppeaasta alguses jõudsid
koolidesse digiõpikud läbi veebikeskkonna Opiq. Isiklikult pean
seda suureks töövõiduks, sest digiõpikutega soovime muuta õpilaste
koolikoti kergemaks ning õppimise individuaalsemaks ja interak-

tiivsemaks. Riik on investeerinud
ka koolikeskkonna parendamisse
– möödunud õppeaastal toetasime omavalitsusi põhikoolihoonete
kaasajastamisel veel 45.5 miljoni
euroga.
Mainimata ei saa jätta ka seda, et
alates sügisest on kõigil väga hea
inglise keele oskusega gümnaasiumilõpetajatel võimalik sooritada
tasuta rahvusvaheliselt tunnustatud
kõrgtaseme (C1) inglise keele test
ja saada rahvusvaheline keeleoskuse
taset tõendav tunnistus. See lihtsustab edasist haridusteed noortel, kes
plaanivad siduda oma elu erialaga,
mis eeldab väga head võõrkeeleoskust ning neil, kes soovivad saada
välisriigis õppimise kogemusi.
Oluline aasta kutseja kõrghariduse jaoks
Kutseharidusele oleme pööranud
erilist tähelepanu. Vastu võeti seadus, mis parandab kutseõppe ja
tööturu seotust. Lisaks uuendati
rahastamisskeemi, mis annab koolidele suurema vabaduse oma sihtide
seadmisel ja julgustab õppetulemusi parandama. Valitsus kinnitas ka

kutseharidusstandardi muudatused,
millega toetatakse noori erialavalikute tegemisel ning mis toovad suuremat paindlikkust kooli lõpetamise
tingimustesse. Oluline on mainida,
et Haridus- ja Teadusministeeriumis
vastvalminud analüüsi põhjal on 80
protsenti kutseõppuritest rahul teadmiste ja oskustega, mida kutsekoolid pakuvad.
Möödunud
õppeaasta
tõi
kõrgharidusse mitu olulist muudatust, mille vilju saame tulevikus noppida. 2019. aasta
alguses allkirjastasin ülikoolide halduslepingud.Tegemistolioluliseverstapostiga – kokku lepiti ülikoolide
vastutusvaldkonnad, peamised eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud tegevused.
Märtsis võeti riigikogus vastu
kõrgharidusseadus ja ülikoolide seadused, mis suurendavad paindlikkust nii üliõpilaste kui ka kõrgkoolide jaoks, soodustavad kõrgkoolide
vahelist koostööd, tugevdavad ülikoolide ja ühiskonna seoseid ning
võimaldavad kujundada akadeemilistele töötajatele atraktiivse karjäärimudeli. Tudengite jaoks on sea-

duste uuendamine märgiline, sest
mitmed nende soovitud muudatused
kirjutati seadustesse sisse. Näiteks
uuest õppeaastat alates on võimalik
akadeemilise puhkuse ajal õpingutega jätkata ja eksameidki sooritada.
Tegelikult leiab möödunud õppeaasta töövõite pea igast valdkonnast.
Näiteks täiskasvanute elukestvas
õppes osalemise määr on tõusnud
läbi aegade rekordilisele tasemele!
Uuringu sõnul on noorsootööga rahul pea 90 % noortest ja huviharidus
sai 14 miljonit lisarahastust. Samuti
astusime suure sammu idufirmade
toetamise suunas - Haridus- ja Teadusministeerium ning sihtasutus
KredEx ja Startup Estonia on otsustanud toetada haridusvaldkonna
idufirmade loomist 300 000. Ned
on edusammud, mis on võimalikud
tänu koostööle erinevate gruppide
vahel. Soovin südamest tänada kõiki, kes on panustaud Eesti haridusse.
Aitäh!

Mailis Reps,

haridusminister

Lüganuse Vallavolikogu 23. istung
Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 23. istung toimus 30. mail, kus
edastati umbusalduse algatamine
vallavanem Andrea Eichele ja tema
juhitavale vallavalitsusele.
Põhimääruse muutmine läbis edukalt teise lugemise. Kuna vallavolikogus võiks olla suurem roll komisjonidel ja komisjonide esimeestel,
otsustati volikogu esimehe ettepanekul muuta Lüganuse Vallavolikogu
määrust nii, et volikogu eestseisusesse hakkavad kuuluma volikogu
esimees, aseesimees ja kõikide volikogu alatiste komisjonide esimehed. Muudatus tehti ka Lüganuse
Vallavolikogu töökorras, määrusega
muudeti eestseisuse koosoleku toimumise etteteatamise tähtaega.
Volikogu võttis vastu määruse
„Koolilõuna toetuse kasutamise
kord“. Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Lüganuse
valla munitsipaalüldhariduskoolide
statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks, arvestades
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud

koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta. Riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna
tegeliku maksumuse vahe kooli statsionaarses õppes põhi- ja keskharidust omandavate õpilaste eest kaetakse Lüganuse valla eelarvest.
Arutusel oli ka Keskkonnaameti
poolt saadetud AS Kiviluks õhusaasteload valla arvamuse saamiseks.
Otsustati nõustuda AS Kiviluks
õhusaasteloa muutmise korralduse
eelnõu ning muudetud õhusaasteloa
nr L.ÕV/322922 eelnõuga.
Üheks päevakorrapunktiks oli
„Arvamuse andmine Uus-Kiviõli
kaevanduses maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa KMIN054 muutmise otsuse eelnõule“.
Enefit Kaevandused AS esitas
Keskkonnaministeeriumile
21.01.2005 Uus-Kiviõli kaevanduse
mäeeraldise maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa taotluse. Maapõueseaduse kohaselt viib
Keskkonnaamet lõpule Keskkonnaministeeriumi menetluses olnud
pooleli olevad kaevandamisloa and-

mise menetlused.
Haldusmenetluse seaduse alusel
edastas Keskkonnaamet eelnõud
arvamuse avaldamiseks Lüganuse
Vallavalitsusele. Otsustati nõustuda
kaevandamisloa andmisega Enefit
Kaevandused AS-le Eesti põlevkivimaardlas Uus-Kiviõli uuringuväljal
Uus-Kiviõli põlevkivikaevanduses,
maavarakaevandamise loas toodud
tingimustel.
Teemaks oli ka lagunenud neljakorruselise administratiivhoone
sundvõõrandamine aadressil Jaama
tn 7, Kiviõli linn, Lüganuse vald.
Hoone on kasutamiskõlbmatu ning
varisemisohtlik. Lüganuse Vallavalitsus korraldas sundvõõrandamise
menetluse vastavalt kinnisasja avalike huvides omandamise seadusele.
Volikogu tegi otsuse sundvõõrandada ehitis.
Samal istungil võeti vastu otsus
„Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ
vara ja debetoorsete nõuete omandamine“. Lüganuse vald omandas
35 000 euro eest likvideerimisel oleva Kiviõli Kinnisvarahoolduse osa-

ühingu, varad ja kõik debetoorsed
nõuded. Esitatud arvete eest laekub
vallavalitsusele 13 000 eurot ning ka
osa võlgadest peaksid samuti lähiajal laekuma.
Likvideerija on koostanud osaühingu likvideerimisaruande, millest lähtub, et osaühingul puudub
vara. Pankrotimenetluse vältimiseks
on otstarbekas omandada osaühingult varad ja kõik debetoorsed nõuded. Nimetatud vahendid eraldatakse Lüganuse valla 2019. a eelarve
reservfondist.
Vallavanem Andrea Eiche tegi
volikogule ettepaneku kinnitada uus
vallavalitsuse struktuur, kus struktuurist on välja viidud majandusspetsialist ja heakorraspetsialist, kes
suunduvad Majanduskeskusesse.
Vastav otsus võeti ka vastu.
Informatiivse punktina käsitleti
ka Lüganuse Vallavalitsuse ja MTÜ
Maidla Mõisa Arendus vehel sõlmitud lepingut.
Dmitri Dmitrijev,

Vallavolikogu esimees

Ilutulestiku laskmine Lüganuse vallas
Seoses suvehooaja algusega, kus
toimub rohkelt erinevaid üritusi
ning kus sageli lastakse ka ilutulestik, soovime tähelepanu pöörata ning meelde tuletada olulisemad ilutulestiku korraldamise
ja selle loaga seonduvad nõuded.
Lõhkematerjaliseadus (LMS)
sätestab avaliku korra ja julgeoleku tagamise eesmärgil nõuded
pürotehnilise toote käitlemisele,
sh ilutulestiku korraldamisele.
Lisaks LMS-le tuleb ilutulestiku
korraldamisel lähtuda majandusja taristuministri 17.08.2017
määrusest nr 45 „Pürotehnilise
toote müügikohale, ilutulestiku
korraldamisele ja pürotehnili-

se toote hävitamisele esitatavad
nõuded”. Vastavalt LMS § 34
lõikele 1 peab ilutulestiku korraldamise luba olema ilutulestiku
korraldamiseks: avalikul üritusel
F3- ja F4-kategooria pürotehnilise tootega; tiheasustusega asulas
F4-kategooria pürotehnilise tootega.
Tiheasustusega asula all mõeldakse eelkõige piirkondi, nagu
linnasid, aleveid ja alevikke,
ning muid asulaid, kus elab palju inimesi, keda võib ilutulestiku tegemine häirida. LMS § 34
lõikes 1 nimetatud ilutulestiku
korraldamiseks tuleb ilutulestiku
läbiviijal koostada kavandatava

ilutulestiku korraldamist kajastav kirjeldus.
Ilutulestiku korraldamise loa
väljastab valla- või linnavalitsus,
kes teeb otsuse 5 tööpäeva jooksul taotluse laekumise päevast
arvates. Lõhkematerjaliseaduse
§ 35 lõikes 3 on toodud andmed,
mis peavad ilutulestiku korraldamise taotluses sisalduma. Kohalik omavalitsus võib keelduda
loa andmisest järgmistel juhtudel:
1) ilutulestiku korraldamine
rikuks avalikku korda või kahjustaks inimese elu, tervist, asja
või keskkonda ja rakendatavad
ohutusabinõud ei oleks õnnetuse

vältimiseks piisavad;
2) ilutulestiku korraldajal puudub tegevusluba, kui see on nõutav.
Ilutulestiku korraldamise eest
vastutav isik saab olla vaid 4. või
5. taseme pürotehniku kutsetunnistust omav isik. Abipürotehnik
võib tegutseda vaid kõrgema taseme pürotehniku juhendamisel.
Väljastatud kutsed on nähtavad
SA Kutsekoda kodulehelt https://www.kutsekoda.ee/.
Krisli Kaldaru,
abivallavanem

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamist

Meie läheme puhkama!
Järgmine Lüganuse
Vallaleht ilmub augustis.
Päikselist suve!

Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille
reostuskoormus on üle 2000 tarbija.
Toetusprogrammi periood kestab
kuni 31.12.2020.
Toetust jagatakse elamu ühendamiseks ühisveevärgi ja/või -kanalisatsiooniga ning elamu kogumismahuti
rajamiseks või ümberehitamiseks.
Kogumismahutitele jagatakse toetust
piirkondadesse, kus puudub ühiskanalisatsioon ning kus on teada, et

ühiskanalisatsiooni lähima viie aasta
jooksul ei rajata. Ühisveevärgi ja/või
-kanalisatsiooni ühendamist toetatakse juhul, kui selleks on võimalus
olemas, aga mingil põhjusel ei ole
liitutud.
Seda, kas elukoht asub vastaval
reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt leitava otsingumootori kaudu https://kik.
ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine või keskkonnaregistrist.

Täpsem info meetme kohta:
https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/
eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine
Toetuse taotlemisel tuleb KIKile
esitada taotlusvorm koos liitumistaotluse ning vee-ettevõtjalt (OÜ
Järve Biopuhastus) küsitud liitumistingimustega.
Liitumistingimuste
väljastamiseks on vajalik esitada OÜ-le JBP:
liitumistaotlus (http://www.idavesi.
ee/?sisu=tekst&mid=22&lang=est),

omandiõigust tõendav dokument ja
isikut tõendava dokumendi koopia.
Dokumente võetakse vastu OÜ
Järve Biopuhastus klienditeenindustes Sompa 3, Jõhvi või Vabaduse pst
13, Kiviõli teisipäeval ja kolmapäeval
kell 8:00- 17:00 (lõuna 12:00- 13:00)
või saata aadressil gis@idavesi.ee
Liitumistaotluse menetlemise aeg
on 30 kalendripäeva.    
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Lüganuse valla Kaunid Kodud 2019
Eesti Kodukaunistamise Ühenduse organiseerib konkurssi „Kaunis kodu“ alates 1999. aastast, alates 2005.
aastast „Kaunis Eesti kodu“. Alates 2012 on konkursi
nimi „Eesti kaunis kodu”.
Kõik maakonnad esitavad igal aastal juuni alguseks EKKÜle neli,
alates 2014. aastast kolm parimat
kodu, kellele vabariigi president
annab Eesti taasiseseisvumispäeva
paiku tunnustuse.
Lüganuse Vallavalitsus esitas
konkursile 4 objekti: Lüganuse
vald, Varja küla, Pojo talu, Jaanika ja Urmas Pojo kodu; Lüganuse
vald, Kiviõli linn, Maidla tee 23A,
Aili ja Risto Lindebergi kodu;
Lüganuse vald, Püssi linn, Metsa

Aili ja Risto Lindebergi kodu
Lüganuse vallas Kiviõli linnas

Neljalapselise Lindebergide pere kodu asub
linnas, aga meenutab pigem vaikuse ja rahu
oaasi. Lisaks oma maale niidab pererahvas
ligi kolm tuhat ruutmeetrit vallamaad. Mitte et
endal maapuudust oleks - 4000 ruutmeetrit on
ühe linnakrundi kohta küll ja veel. Pere lihtsalt
soovib, et kaunis ümbrus jätkuks ka koduuksest
kaugemal - nii on kunagine lepavõsa asendunud
hoolitsetud muruga. Aias annavad aga tooni
lopsakad hostad ja eri vormi pügatud okaspuud.
Ilu loomises osalevad kõik pereliikmed.

7 Korteriühistu; Lüganuse vald,
Maidla - Aidu-Liiva kergliiklustee.
Nendest kaks, Jaanika ja Urmas Pojo kodu ning Aili ja Risto
Lindebergi kodu, esitas maakonna
komisjon presidendile autasustamiseks. Korteriühistu Püssi, Metsa
7, esitati korteriühistute liidule.
Allikas: www.ivol.ee
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Foto: www.ivol.ee

Jaanika ja Urmas Pojo kodu Lüganuse vallas
Varja külas

Jaanika ja Urmas Pojo asusid Varja külas asuvat talumaja kodustama
ligi 20 aastat tagasi. Maja renoveerides jäid järele ainult palkseinad ja
aias lokkas sisse kolides umbrohi, mis kiiresti taanduma sunniti. Selles majapidamises torkab silma aiaskulptuuride lembus, samuti on au
kohal paekivi. Kolme lapsega peres on arvestatud kasvava põlvkonna
vajadustega. Mängumaja juures on isegi laste mõõtu lipuvarras, kus
lehvib sinumustvalge lipuviir. Kogu pere tervisliku kõhutäie nimel haritakse lahmakat tarbeaeda.

Korteriühistu Metsa 7,
Lüganuse vallas Püssi
linnas

Korteriühistu kauni ilme eest hoolitseb KÜ juhatuse liige Renate
Karro.

Foto: Viivian Päll

Foto: Viivian Päll

Püssi Päevakeskus saab 15-aastaseks
2004. aastal avati Püssis päevakeskus, mis sai ruumid kortermaja kahte korterisse. Päevakeskuse
avamisega loodeti elavdada soiku
jäänud seltsielu ning pakkuda eakatele vajalikke teenuseid. Lisaks
oli asutamise põhjuseks veel see, et
Püssis võeti ära tsentraalne soe vesi
ja inimestel kadus ära selle kasutamise võimalus.
Peamine eesmärk päevakeskust
sisustades ja teenuseid paika pannes oli mõelda just linna eakate inimeste vajadustele: et eakad saaksid
käia pesemas, kasutada pesumasinaid, lugeda ajalehti, teha käsitööd,
vaadata telerit, kasutada internetti.
Esialgu olid memmekesed väga aktiivsed - tehti käsitööd, näitemängu,
kooti kangastelgedel, korraldati üritusi. Alguses olid korterid väga kehvas seisukorras, kuid 15 aastaga on
keskus tõeliselt ubaseks ja koduseks
muudetud.

Püssi päevakeskust juhib Evi leida.“ Ja seda nad siin üheskoos
Anger, kes on olnud kõik need viis- teevad, arutavad läbi kõik mured
teist aastat
ja problee26. JUULIL KELL 13.00 ON
mittetulunmid ning
dusühingu
leiavad ka
PÜSSI PÄEVAKESKUS
Püssi PäelahenduAVATUD KÕIGILE
vakeskus
Need,
SOOVIJATELE, ET TÄHISTADA sed.
juhatuse
kellel kõht
KOOS 15. SÜNNIPÄEVA, KUS t ü h j a k s
liige
ja
päevakesMEENUTATAKSE ENDISI
jääb, saakuse rajaja.
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TEADE
kuid korraldatakse endiselt üritusi ja
väljasõite teatritesse, harrastatakse
ka kepikõndi.
Päevakeskuse aktiivne külastaja
Viivi räägib, miks tema päevakeskuses käib. „See on suhtlemise vajadus. Kui lobiseda ei saa, on midagi
puudu. Kui oled masenduses, siis
on hea, kui saab Eviga suhelda, nõu
küsida. Nimetame kõik Evit oma
emmekeseks, kui tuleme, siis on
tervituskalli ja läheme ära, siis lahkumiskalli. Kõige noorem külastaja
on 60 ringis ja kõige vanem 92,“ selgitab Viivi. „Kõik me mahume ühte
liivakasti. Ühiskülastused teatritesse
ja spaadesse on täiesti tavalised – ka
eakatepäeva tähistamine. Igav meil
ei ole, on rõõme ja ka muresid.“
Evi Anger tänab kõiki päevakeskuse toetajaid!
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu avab septembris
LEADER meetme projektitoetuste sügisese taotlusvooru.
Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada
e-pria kaudu 23.09.-04.10.2019
Avatud meetmed:
Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine
Meede 2 – Turismiteenuste ja -toodete arendamine
Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine
Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine
Meede 5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
Konsulteeri Virumaa Koostöökogu projektispetsialistiga telefonil
+372 5340 3296 või pane aeg nõustamisele info@viko.ee
PS! Infopäevad tulemas 31.07, 01.08 ja 06.08.2019 täpsem info
jooksvalt Virumaa Koostöökogu kodulehel ja FB-lehel.
Rohkem infot taotlemise kohta www.viko.ee ja www.pria.ee
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MÕNE REAGA

Ühe õpirände lugu
ehk kuidas rahvusvaheliselt uusi teadmisi omandada

Foto: Veera Korotajeva

Soovime kõigile palavat ja põnevat suve

7. juunil toimus meie koolis traditsiooniline pildistamine, millest võttis osa kogu meie koolipere. Seekord püüdsime kujutada rukkilille.
Suur tänu kõigile, kes osalesid uue kuju loomisel!
Soovime kõigile valla õpilastele ja õpetajatele päikeselist, palavat
ja unustamatud suvevaheaega!
Kiviõli Vene Kool

Haaravad õppetunnid Kiviõli Vene Koolis

Õppetund on õppetöö korraldamise vorm, pedagoogilise protsessi
elav ja harmooniline osa. Käesoleval ajal on pedagoogid ja teadlased
jõudnud arvamusele, et tänapäeva noorte tähelepanu köitmiseks tuleb
traditsioonilist vormi muuta. Kõigepealt peab õpilastes äratama huvi.
Maikuu jooksul kasutas looduse ja matemaatika huviring erinevaid
meetodeid õppetundide mitmekesistamiseks.
Huvitavad õppetunnid 1. ja 2.a klassile toimusid Iisaku Looduskeskuses. Kogenud juhendajad viisid läbi õppetunni teemal „Saladused
vees“, kus lapsed uurisid kevadise tiigi imelist elu.
5. klassi õpilastel toimusid õppetunnid Jääaja keskuses, mis asub
Äksi alevikus Saadjärve ääres. Õpilased said teada, kuidas on kujunenud Eesti loodus pärast jääaega.
Kõige suurem üritus toimus mais. See oli projekt „Mõõtmine“, millest võtsid osa Kiviõli 1. Keskkooli, Aseri Kooli, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli õpilased. Ürituse eesmärgiks oli õpilaste praktiliste
oskuste ja teadmiste realiseerimine, huvi äratamine looduseõpetuse ja
matemaatika vastu. Õpilased täitsid õhinal neljal lehel olevaid ülesandeid, kasutades pikkuse mõõtmiseks vanu mõõteühikuid. Suur tänu
nende koolide õpetajatele Anastassia Unduskile, Tatjana Derbenjovale ja Jelena Sussarevale.
Mais toimusid traditsioonilised talgud, millest võttis osa ka meie
kool. 5. mail osalesid 7. klasside õpilased ka metsa istutamisel Kotka
soo kandis. Kahe tunni jooksul olime istutanud üle 500 männiistiku.

3.-6. juuni võtsin ette sõidu Norra, Kristiansandi. See on linn ning
vald Norra lõunapoolsel Põhjamere kaldal. Linn on pindalalt peaaegu kaks korda suurem kui Tallinn,
kuid inimesi elab seal pea viis
korda vähem, kui meie pealinnas.
Kohalike sõnul on nende linn üks
maailma puhtamaid ning vaadates
tänavatel ringi, julgen oletada, et
nii see ka on. Aga mis põhjusel ma
seda ilusat paika külastasin?
Läbi Euroopa Komisjoni, Erasmus+ programmi toetatakse aastas
sadu erinevaid koolitusprojekte
noortele ning noorsootöötajatele.
Minuni jõudis niisamuti info, et
kuuludes Lüganuse vallas loodava
noortevolikogu aktiivgruppi, on
mul võimalus kandideerida osalema seesugusele põnevale ning
arendavale rahvusvahelisele koolitusele. Kandideerisin koolitusele
ning sain võimaluse minna Norra
vaatama ja õppima, kuidas on seal
korraldatud noortevolikogu töö.
Ja mis seal salata, kui liikuv
noorsootöötaja Angela minuga
alguses ühendust võttis ning koolitust tutvustas, siis oli mu suureks motivaatoriks kandideerima
ka see, et saab maailma avastama
minna ning uute põnevate inimestega tutvuda. Peale Eesti ja Norra
oli osalejaid veel Soomest, Taanist, Belgiast, Šveitsist, Horvaatiast, Ungarist, Austriast, Saksamaalt ja Portugalist.
Uut informatsiooni ja teadmisi sain kuhjaga. Norras on noortevolikogu kohustuslik, aga kõige
sisukamalt tutvusime me Mandali
noortevolikogu tegevusega ning
kohapeal olid ka noored ise, kes jagasid oma kogemust, millest omakorda võtsin endaga kaasa mitu

mõtet, mida saaksime meie vallas
rakendada.
Mandali noortevolikokku kuulub 24 12–18-aastast noort. Nad
valitakse kooli- ning noorteklubide sisestel valimistel üheks aastaks
ning kuna tegemist on erinevatest
kohtadest pärit noortega, siis tähtsal kohal on ühised väljasõidud,
kus toimub ka juhatuse valimine.
Meeldiva üllatusena tuli see, et
nende tegevus on väga organiseeritud. Näiteks kohtumised on kategoriseeritud tavaliseks, juhtumiteks, külastajate vastuvõttudeks,
linnapea või koordinaatoriga kokkusaamisteks. Viimasena mainitud
koordinaatoril on noortevolikogus
väga oluline roll – tema on see
täiskasvanu, kes aitab ja on noorte jaoks alati olemas ning tal pole
linnavalitsuses mingit muud tööd
ja poliitilist kuuluvust. Poliitiline
neutraalsus tuleb kasuks ka noortel
endil – ei teki huvide konflikte.

Noortevolikogu koolitus.
mine ja huvitatus aitab ka kasvatada mainet täiskasvanute silmis.
Kas ja miks soovitan teistel
noortel ja noorsootöötajatel sellist
võimalust kasutada? Kindlasti soovitan! Iga õpiränne avardab silmaringi. Ma usun, et kõige rikkamad
on need inimesed, kes on rohkem
kogenud ja maailma näinud. Kui
olla ja tegutseda ainult enda ringkonna piires, siis üks hetk muutub
su maailm konservikarbiks. Kaane
all võime küll kauem säilida, aga
lõputult ühel kohal seisvad asjad
„ei paku enam maitseelamust“.
Oma silmaringi saab rikastada ka
kodust lahkumata, aga kui juba on
võimalus võõrasse kultuuri sukelduda sõites ise kohale, siis on kogemused ja õpitud teadmised palju
huvitavamad.
Anni Ulm

Noorte filmiviktoriin tõi uusi
teadmisi ja toredaid õhtupoolikuid

Krjukova Irina,

Kiviõli Vene Kooli bioloogia õpetaja

Fotod: Veronika Juško

Jane Kõrts (vasakul) ja Angela Tikoft

MTÜ Maidla Noored astub esimesi
samme noorteinfo koordinaatoritena

Fotod: Alissa Aksenova

Minu meelest Mandali noortevolikogule oli antud suur usaldus
ka rahaasjade osas. Kaks korda
aastas said nad anda 50 000 krooni
(~5000 eurot) taotluse alusel noorte endi projektidele. Valiku, kes
raha saab, teevad noored ise, aga
tehnilise poolega aitab koordinaator. Samuti, noortevolikogust saavad kaks noort olla ka volikogus
ning avaldada oma arvamust igal
kokkusaamisel kõnepuldis 4–5
minutit. Hääletamisõigust neil küll
pole, aga volikogus istungil osalemise eest saavad nad tasu.
Minu jaoks tähtsal kohal oli ka
küsimus, kuidas noori poliitikasse
üldse kaasata ja kuidas teha see
põnevaks. Õpirändel sain kinnitust
sellele, et kõige olulisem on olla
kogu aeg pildis (meedias) ning
kasutada erinevaid sotsiaalmeedia
platvorme (Facebook, Snapchat,
Instagram), et jõuda võimalikult
paljude noorteni. Pidev info jaga-

MTÜ Maidla Noored on viimasel
paaril aastal silma jäänud oma ägedate noortevahetustega, mis on ka
eelnevalt vallalehes kajastust saanud. Nüüd on aga algamas täiesti
uus etapp – MTÜ Maidla Noored
on saanud Lääne-Virumaa rahvusvahelise noorteinfo koordinaatoriteks.
Tänu heale koostööle Sihtasutus
Archimedese Noorteagentuuriga,
kes viivad ellu haridus-, noorteja spordiprogrammi Erasmus+
valdkonnas, saame meie jagada
rahvusvahelist noorteinfot näiteks
erinevates töötubades või kohalikel sündmustel Lääne-Virumaa
noortele. Samuti oleme nüüd osake Eurodeski võrgustikust. Eurodesk on rahvusvaheline noorteinfo
võrgustik, mis koondab enda alla
36 riiki. Eurodeski Eesti võrgustik
on esindatud üle riigi. Igas maakonnas tegutseb Eurodeski partner, kes edastab rahvusvahelist
noorteinfot, jagab seda hariduse-

ja karjäärimessidel, nõustab noori
ning noortega töötavaid spetsialiste rahvusvahelistes küsimustes.
MTÜ Maidla Noored on Eurodeski Lääne-Virumaa partner.
Selle raames käisidki MTÜs tegusad Angela ja Jane Väike-Maarja valla noortekonverentsil „Hobist tuleviku tööni“, korraldades
seal töötuba vabatahtliku töö teemal „Vabatahtlik töö avab uksi!“.
Ja seetõttu oli vägagi oluline tutvustada noortele vabatahtliku töö
teemat, eriti kohalikul tasandil.
Loomulikult on MTÜ Maidla
Noored jaoks tulemas veelgi uut
ja huvitavat tänu uuele tööle rahvusvahelise noorteinfo koordinaatoritena. Meie tegemistel saab silma peal hoida Facebookis (NGO
Maidla Noored), Instagramis (@
ngo_maidlanoored) ning kirjutades laanevirumaa@eurodesk.eu.
Jane Kõrts

Ongi läbi
saanud meie
igakuised
kohtumised
Erra noortetoas, mil
saime osa
Lüganuse
valla noorte
filmiviktoriinist ning
p a n i m e
proovile
oma teadmised nii Eesti
kui ka välismaa filmimaastikust.
Lahingusse astusid neli võiduhimulist tiimi, kes
üksteist oma punktiskooridega üle
üritasid trumbata. Küsimusi jätkus filmimuusikast aastaarvudeni
ning faktiteadmisteni välja, kõige
selle abil sai oma teadmisi tõestada ning uusi koguda. Kindlasti on
osalejatele nüüdseks ka une pealt
teada Eesti filmiklassika „Kevade“
loomise aastaarv, milleks on 1969
ning mille viisijupid kummitavad
tänasenigi peas.
Kõige enam meeldisid mulle
küsimused, millele ise õiget vastust ei teadnudki ning tuli võimalus oma fantaasia tööle panna. Eriti rõõmsaks tegi see muidugi siis,
kui väljamõeldud vastus osutuski
tõeks või oli sellele väga lähedal.
Lisaks aju ragistamist nõudvatele küsimustele ei puudunud
vikotriinilt ka hea seltskond. Õppisime veelgi rohkem tundma meie
valla noori ning võistluse jooksul

sai ka omavahel mõtteid mõlgutatud.
Punktiskoorid meeskondade vahel olid viimaseks, viiendaks vooruks väga tasavägised, kahe meeskonna puhul kõigest poole punkti
võrra. Ja kuna tegu oli siiski viimase õhtupoolikuga filmiviktoriini
näol, ei puudunud ka magusaamps,
mille oli meile valmistanud Pagarikoda OÜ.
Kõige filmiteadlikumad noored
olid selleks korraks tiimist Cariokker, kuid kaotuse üle kurvastama
ei pidanud keegi. Eesti Filmi Instituudi ja Forum Cinemas poolt oli
kõigile tublidele osavõtjatele kingikott DVD filmide ja kinopiletitega. Kokkuvõteks meeldis filmiviktoriin kõigile ning uued teadmised
selles valdkonnas on garanteeritud.
Järgmiste põnevate viktoriinideni!
Melani Lindeberg
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Tehnokool-4. KUBB. Viking Chess
Juba neljandat aastat järjest
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt toetatud projekti raames
toimub Kiviõli Vene Koolis tehnoloogiaalane maakondlik üritus.
Tänavu oli rekordarv osalejaid
– 9 maakonna kooli (Kohtla-Järve
Tammiku Põhikool, Jõhvi Vene
Põhikool, Kohtla-Järve Kesklinna Põhikool, Toila Gümnaasium,
Narva-Jõesuu Kool, Sinimäe Põhikool, Sillamäe Kannuka Kool,
Kiviõli Vene Kool, Narva Paju
Kool).
Igas meeskonnas oli kuni neli
õpilast ja juhendaja. Kahjuks ei
võimalda kooli töökojad võtta
vastu rohkem osalejaid.
Selle aasta teemaks oli „Populaarse muistse õuemängu „KUBB.
Viking Chess valmistamine».
KUBB on õuemäng, mis on pärit Rootsist Gotlandi saarelt. Mängus osalevad kaks võistkonda,
kes seisavad üks teise vastas ühel
mänguväljal, mängijate eesmärgiks on kasutades viskepulka lükata ümber kõik vastasmeeskonna
sõdalased kuue katsega.
Mänguga saavad hakkama nii
vanemad inimesed kui ka lapsed.
Professionaalsete mängijate võitlust võib võrrelda malepartiiga,
seetõttu nimetatakse Euroopas
seda mängu Viking chess (viikingite male).
Mänguks sobib tasane pind –
muruplats, pinnas, asfalt, liiv ja
isegi lumi. Mängu elementide lihtsus võimaldab valmistada mängukomplekti iseseisvalt.
„TehnoKool-4“ eesmärgiks on

Ideest teostuseni: noorte meisterdatud pingid

Fotod: Kristiina Ragni
keskkonnateadlikkuse arendamine
materjalide taaskasutuse kaudu,
tehnoloogiaalaste loominguliste
võimete arendamine, ainetevahelise lõimingu arendamine õppes,
valmistatud mängu praktiline
kasutamine ja tehnoloogiaalaste
teadmiste ja oskuste kasutamine
praktikas.
Õpilased ja nende juhendajad,
tehnoloogia õpetajad valmistasid
mängu KUBB komplekte, kasutades tehnoloogia tundides saadud
teadmisi ja oskusi. Eraldi hinnati
toote disaini. Valmistooteid viimistleti erinevate värvidega, kasutati mitmeid dekoreerimistehnikaid – dekupaaži, pürograafiat,
puunikerdust jne. Tulemuseks oli
mängukomplekt võistluse läbivii-

miseks kooli staadionil.
Esimestest minutitest haaras
mäng kaasa nii õpilasi kui ka juhendajaid. Särasilmil ja suure õhinaga võisteldi vabas õhus.
Võistluse võitjaks osutus Kiviõli
Vene Kooli meeskond koosseisus:
Maksim Kozlov (9. klass), Erik
Agurejev (8. klass), Marks Vilanskis ja Deniss Lubnin (7. klass).

Ürituse lõputseremoonial said
kõik osalejad väikesed auhinnad,
diplomid ja karikad. Kooli söökla
töötajat poolt valmistatud ülimaitsev kringel oli ära söödud mõne
minutiga. Mängu KUBB komplektid viis iga kool kaasa, et saaks
mängida seda nii tundides kui vabal ajal.
Suur tänu Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule, Lüganuse Vallavalitsusele, Kiviõli Vene Kooli juhtkonnale ning R. Sujumkulovile, G.
Nikolajevale ja S. Tšaškinile toetuse ja abi eest ürituse läbiviimisel.
Aleksander Ragni,

projektijuht ja
Kiviõli Vene Kooli tehnoloogia
õpetaja

Erasmus + programm viis Kiviõli 1. Keskkooli
noored Rumeeniasse õppima
Kas sa tead, kus asub Ungureni
küla ja kui kaua sinna pealinnast
sõita tuleb? Kas sa tead, kuidas
lammast lüpsta? Kas sa tead,
kuidas valmistada Rumeenia traditsioonilist polentat ja palmida
rahvuslikku leiba? Kas sa oled
maitsnud sarmalet ja valmistanud
kanapugudest toitu? Oled sa keetnud suppi koos Horvaatia, Türgi
ja Rumeenia noortega? Kas sa
tead Rumeenia rahvuspoeeti Mihai Eminescut? Oled sa mõõtnud
sammudega uhke parlamendihoone pikkust Bukarestis? Tead sa, et
praegu on Euroopa Liidu eesistujamaaks just Rumeenia?
19.-24. maini külastasid Kiviõli
1. Keskkooli noored Rumeenia
kirdeosas asuvat Botosani linnakest ja selles piirkonnas asuvat
Ungureni põhikooli. Ungureni on
6000 elanikuga asula, mis koosneb 12 külast. Elanike peamine
tegevusvaldkond on põllumajandus – suured lambakarjad, tee ääres müüakse piima ja kodust juustu, mis meie arusaamise järgi on
küll pigem kohupiima-laadne toode, elanikud kasutavad kohalikeks
sõitudeks hobuseid, maastik on
umbes selline nagu Lõuna-Eesti
künkad, kuid suuremad ja kõrgemad. Pildilt puudusid suuri karjamaid läbivad elektriliinid ja nii
saime pärast näha, et kohalikud
kasutavad lehmade lüpsmisel generaatoreid – lambaid lüpsti käsitsi.
Kuna Rumeenia noorte esimeseks võõrkeeleks on prantsuse
keel, siis inglise keelt olid nad
õppinud kolm aastat ja see tegi
suhtlemise pisut konarlikuks,
sageli tuli appi võtta tõlkeprogramm Googel Translate. See
programm seab tõlkides sõnu aga
ritta omatahtmist mööda ja nii tuli
mõnikord välja üsna kummalisi
lausekonstruktsioone. Aga see ei
seganud noorte tegutsemist toidu-

HUVITAV

Oleme Lüganuse valla noored - Kertu, Mirtel, Ave. Õpime Maidla
Kooli 5. ja 6. klassis. Soovisime, et Savala-Maidla-Kiviõli kergliiklustee äärde saaks piirkonna noorte poolt ühiselt meisterdatud pingid.
Meil on väga head valgustatud kergliiklusteed, mida elanikud aktiivselt kasutavad, kuid puhkepausiks võimalus puudus.
Otsustasime osaleda noorte piirkondlikus omaalgatuslikus konkursis „Nopi Üles“. Ikka selleks, et meie kergliiklustee äärde saaks ühel
päeval pingid. Meie idee sobis ning ettevõtmist toetati 1800 euroga.
Positiivne otsus käes, asusime tegudele. Toimusid läbirääkimised
kohaliku sepa Andrus Lipuga, kellelt soovisime saada tugevad metallist karkassid pinkidele. Kiviõli Kaubahoov soovituste kohaselt sai
valitud puitmaterjal ja värvid. Lüganuse Vallavalitsusega käisime arutamas, millistesse kohtadesse võiks pingid kergliiklusteel paigaldada
ja kes aitaks vastavad kohad ette valmistada. Noorsootöötaja Gerri
hoidis meie tegemistel silma peal ja vajadusel aitas samuti.
Suurem pinkide värvimise aktsioon toimus varakevadel, kui värvisime prussid Lüganuse kihelkonna värvitoonidesse. Oma panuse värvimisse andsid Erra Noortetoa noored koos noorsootöötajaga, Maidla
Noortekeskuse noored koos lapsevanemate ning noorsootöötajaga.
Planeeritud mõnetunnisest tööst kujunes välja kuuetunnine värvimistöökoda. Värvitud prussid koos metallkarkassidega jõudsid seejärel
meie valla koolidesse, kus tööõpetuse õpetajate juhendamisel need
kokku monteeriti.
Peagi saabus kõige pidulikum hetk, pinkide paigaldamine kergliiklustee äärde. Lüganuse Vallavalitsuse töömehed asusid maikuu teises
pooles pinke paigaldama. Esimene pink jõudis Maidla-Aidu kergliiklustee äärde, kuhu üldse ei olnud plaanis pinke paigaldada, kuid
protsessi käigus selgus, et Maidla-Aidu kergliiklustee äärde jõuavad
samuti meie rõõmsad kihelkonnavärvides pingid.
Tänaseks on erinevate kergliiklusteede äärde jõudnud meie algatusel pingid. Lüganuse Vallavalitsus lubas paigaldada ka peatselt prügikastid kergliiklustee äärde.
Loodame, et meie mõte ja teostus rõõmustavad kogukonda, kus elame ning püüame omaltpoolt veel uusi tegusid ellu viia.
Tänamist ei ole kunagi palju, kõigi panus on oluline. Aitäh, Maidla
Kool, Lüganuse Kool, Kiviõli Vene Kool, Kiviõli I Keskkool, MTÜ
Maidla Mõisa Arendus, Maidla Noortekeskus ja noorte emad-isadõed-vennad, Erra Noortetuba, MTÜ Maidla Noored, Lembit Alamets,
Kiviõli Kaubahoov, Andrus Lip, Lüganuse Vallavalitsus.
Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi “Nopi Üles” tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Mirtel, Kertu, Ave ja
meie abistaja Gerri

Mihai Eminescu majamuuseumi trepil (projektist osavõtjad Eestist, Rumeeniast, Türgist ja Horvaatiast).
Fotod: Tiina Kilumets
ne kõrvuti kohalikega tundus harjumatu, samas märkisid kõik osalejad kohalike perede uskumatut
soojust, sõbralikkust ja hoolivust.
Pigem tekitas arusaamatusi, et
kohalikud pered püüdsid pakkuda
sageli süüa ning ei saanud, aru, et
miks lapsed iga kahe tunni tagant
näljased ei ole.
Mis me õppisime? Projekti nimi
„Food lab – lets translate recipies
into chemistry language“ (Toidu
Eesti grupp leivatööstust külastamas. labor – tõlgime retseptid keemia
keelde – otse tõlk) viitab toidule
ja nii oligi enamik õppimist seotud just sellega, et mis seal potis
valmistamisel.
ta-laadset toodet. Naturaalne ja siis keemise, hautamise või pannil
Õpilastel oli võimalus külasta- pakendamata juust maitses hoopis ehk ahjus küpsetamise ajal toimub.
da kohalikku lambafarmi, tutvu- teismoodi kui poelettidelt teada ja Lisaks töötuba katsetega – kuidas
da leivatööstuse ja piimatööstuse tuntud juustud.
muutub värvus eri tihedusega vekorraldusega, kuulata loenguid
Kuniks juust valmimas, sisustati delikes, kuidas reageerivad alutervislikust toitumisest, külasta- aega kohalike rahvatantsude õppi- selised ja happelised toiduained,
da kohaliku omavalitsuse ruume. misega. Selline improviseeritud mismoodi piim tekib ja milliseid
Lambafarmis maitsti juustutoo- tantsupidu keset maikuu õitsemist baktereid naturaalne piimatoode
dangut, soovijad said proovida ja rohelust pakkus mõnusat kaasa- sisaldab. Lisaks aga harjutati inglüpsisooja piima, lüpsta lambaid. löömisevõimalust. Meie eestlaste lise keelt, püüti üle saada kõhklusKaks ja pool tundi kulus kolmel temperament on aga selline uje test võõraste toitude osas, tutvuti
vilunud mehel umbes 200 lam- ning mitte kõik poisid ei julgenud erinevate kultuuridega ja meie
ba lüpsmiseks, edasi kalgendati tantsuringi Türgi tüdrukute sekka kooli osalejad oskavad alguses
piim vastava happega ja umbes astuda. Eks ka seda tuleb õppida. toodud küsimustele vastata.
30-35 minuti pärast eraldus vadak Viktoria aga leidis, et see oli üks
ning juust oligi valmis. Vadakust toredamaid hetki päevas.
Tiina Kilumets
klassijuhataja ja projektijuht
valmistati veel omakorda ricotPäevad möödusid kiirelt. Elami-

Lüganuse Kooli KIK-projekti õppekäigud

Lüganuse Koolil on õnnestunud Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastuse
kaudu käia õpilastega loodushariduskeskustes juba
neljandat õppeaastat järjest.
Selle aasta 27. mail külastasid 1.-4. klassi õpilased
Ülenurme põllumajandusmuuseumi. Õppeprogrammi teemaks oli „Milleks
muna?“ Toredaid elamusi
Tipu looduskool.
said nii lapsed kui ka õpetajad. Näituseruumis jagati
üldteadmiseid kodulindudest, kus kõik said minna puuri ja kogeda,
mis tunne on olla kana. Edasi viidi meid lauta, kus olid jänesed, lambad, vutid, kanad, pardid. Programm lõppes maitsvate vutimunade
söömisega.
30. mail sõitsid 5.-9. klass Viljandimaale. 5.-7. klass külastas tähetorni Orioni. Vanast nõukogudeaegsest silotornist on ehitatud kaasaegne füüsikaõppeklass. Mõõtsime elektromagnetlaineid, katsetasime
dünamomeetril, kui palju suudame elektrit toota, ja ajasime naljaviluks „juuksed püsti“. Füüsikaseadused said hoopis elulisema tähenduse.
8.-9. klass käisid Tipu looduskoolis, kus osaleti taastuvenergia õppepäeval. Kolmetunnise programmi jooksul tuli lahendada erinevaid
praktilisi ülesandeid, kus sai proovile panna oma teadmisi matemaatikast, füüsikast, bioloogiast ja geograafiast. Boonusena sai uudistada
aedikutes olevaid koduloomi ning nautida kaunist kevadilma.
Kaili Kivi ja Piret Kallin,

Lüganuse Kooli õpetajad
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10 põhjust, miks õppida õpetajaks

Õnnitleme juunikuu
sünnipäevalapsi!

Larissa Spitsõna 102
18. juuni

Malle Kangur 84
16. juuni

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.

SPORT

Uudised poksiringist

Maikuus osalesid Kiviõli poksijad turniiril Invitation 33rd Pirkka
Tournament, mis toimus Soomes Tamperes.
Turniiril osales ligikaudu 200 poksijat vanuseklassides U-15, U-17,
U-19 kaheteistkümnest riigist. Kiviõli poksiklubi esindasid Diana
Gorišnaja ja Mihhail Višnevski. Kahjuks saadud trauma tõttu ei saanud võistlustel osaleda Aleks Ivanov.
Esimeses matšis kohtus Diana Gorišnaja Saksamaa sportlasega.
Võitlus oli väga pingeline, kuid Diana ei andnud vastasele mingit
võiduvõimalust. Finaalis kohtus Diana Tampere sportlasega. Kaks
esimest raundi väikese ülekaaluga võitis Soome poksija, kolmanda
raundi võitis kindlalt meie sportlane, kuid võidu saavutamiseks sellest
ei piisanud. Kokkuvõttes on Dianal teine koht.
Finaalmatšis kaotas Mihhail Višnevski Rootsi poksijale, saavutades
kokkuvõttes teise koha. Pärast matši ütles Mihhail, et see on olnud
tema kõige argessiivsem vastane. Noortel on mille poole pürgida ja
mille kallal tööd teha.
Vladimir Tšurkin,

Kiviõli Poksiklubi treener

Varasuviselt kirju erialavaliku seas
paistab õpetajaamet silma võimalustega kujundada tulevikus nii
enda kui ka väga paljude noorte
eluteed. Noor ja inspireeriv Tartu
Jaan Poska Gümnaasiumi õpetaja
Eerik Säre toob välja kümme põhjust, miks tema on valinud õpetajakutse ja soovitab seda ka teistele.
Säre tõdeb, et õpetajaametiga
kaasnev vastutus ja oluline roll
noorte elu kujundamisel tekitab
sageli esialgu ebakindlust, kuid
võimalus õpetajaameti kaudu nii
ennast kui ka sadu või koguni tuhandeid teisi elusid positiivselt mõjutada, kaalub ameti plusspooled
kindlasti üles.
1. Aitad luua homse Eesti
Säre sõnul on õpetajal harukordne
võimalus teha täna tööd noortega,
kes kujundavad Eesti tulevikku ja
võtavad vastu homse Eesti otsuseid.
„Meie tulevikuühiskond sünnib läbi
igapäevase töö noortega, suunates
nende arengut nii intellektuaalselt
kui ka emotsionaalselt ning olles
heaks eeskujuks käitumises ja suhtlemises. Nii on õpetajal võimalik
anda oma panus ja mõjutada seda,
millised on tulevikus Eesti väärtused ja millised inimesed asuvad
tulevikus meie riiki juhtima,“ toob
noor õpetaja välja.
2. Muudad ja kujundad elusid
„Noorena kogesime ka ise tihti,
kuidas mõni õpetaja suutis aine eriti
huvitavaks muuta, samas kui teine
aine ei tundunud sugugi nii põnev,“
räägib ta. Õpetajal on tema hinnangul äärmiselt oluline mõju sellele,
kuivõrd ühe või teise eluvaldkonna
vastu tekib noortel huvi ning kas
see huvi säilib ka edasises elus ja
karjäärivalikutes. „Entusiasm on
äärmiselt nakkav ja tihti väga võimsaks väikeseks seemneks. Näiteks
kui õpetaja entusiasm oma valdkonna vastu õpilasele üle kandub,
võib sellest kooruda maailma muutev lugu. Liblikaefekt, missugune!“
rõõmustab Säre.
3. Elukestev areng ja karjäär
Lisaks noorte elu mõjutamisele
annab Säre kinnitusel õpetajaamet
võimaluse kujundada oluliselt ka
iseenda arengut ja karjääri. „Õpetajatel on võimalus kiiresti areneva
haridusmaastiku rütmiga kaasas
käimiseks end pidevalt täiendada ja
soovi korral klassiõpetaja rolli kõrval ka kogu kooli- või haridusmaastiku arengusse panustada, astudes
karjääriredelil edasi,“ ütleb Säre.
4. Inspireeriv ja huvitav töö laste
ning noortega
Töö noortega on Säre hinnangul

tasuks see elukutse valida. „Seda
ametit pidades on võimalik teha
tööd erinevate teemavaldkondade
ekspertidega, keda ühendab samas
soov need teadmised lastele edasi
anda. Üheskoos parimaid praktikaid jagades ja muresid lahendades
leiab sõbrad kogu eluks,“ toob Säre
välja.
8. Õpetaja oskuste ja kogemuste
pagas võimaldab soovi korral
teha õpetajatööst paus ja kogeda
teisi ameteid, et seejärel taas
õpetamisele pühenduda
Sarnaselt arsti või juristi ametile
on Eerik Säre sõnul ka õpetajaamet
üks neist, millele on tööturul pidev
nõudlus igas Eesti piirkonnas ja
igal aastaajal. „Seetõttu võimaldab
amet soovi korral ka pärast pausi
või erialavahetust üsna hõlpsasti tagasi õpetaja ametisse naasta.“

Fotol Eerik Säre.
alati inspireeriv, aga ka väljakut- mas,“ lisas õpetaja.
suv. „Õpetaja töös on nii pühendumust, siirust ja tugevat usaldust 6. Paindlik ja mitmekülgne töö
kui ka kannatlikkust ning õigluse- Tänapäevased õppemetoodikad ja
mõistmist. Samas innustab noorte kool väärtustavad noore õpetaja
julgus ja teotahe ka õpetajat olema sõnul oluliselt emotsionaalselt taloominguline, proovima uusi lähe- sakaalukat ja tervet õpikeskkonda,
nemisi ja
mis
arkatsetama
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See
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lus anda
nooruslikuna.“
teadmisi nii tahvli ees, tänapäevaste nutiseadmete abil, looduses
5. Koolide omanäolisus võimalvõi hoopis teatrikülastusel,“ räägib
dab leida sobiva töökoha
Säre. „Olla nooruslik ja õpilastega
Eerik Säre sõnul on Eesti koolid koos samal teel on palavalt tervitaväga erinevad ja pakuvad võimalu- tav – õpilased on su investeeritud
si töötada nii suures õpilasterohkes energia eest silmnähtavalt tänulilinnakoolis kui ka piirkondlikus kud. Nad tajuvad su ehedust, siikümne lapsega klassis. Samuti rust, heatahtlikkust, nooruslikkust,
on õpetajatel Säre hinnangul oma uuendusmeelsust ja palju muud.
ameti tõttu erakordne võimalus töö- Ja kindlasti pole õpetajaamet vaid
tada pea kõikjal Eestis – olgu sel- õpilaste õpetamine - ka noored ise
leks saared, kodulinn või pealinn, annavad tihti õpetajale võimaluse
kus vähegi koole asub. „Tuleb vaid nendelt õppida!“
lahti mõtestada, missugust keskkonda enda ümber soovid, kus sul 7. Intelligentsed kolleegid ja
on kõige parem enesetunne, ning sõbrad kogu eluks
siis see leida. Selline kool on sind Õpetajate kollektiiv on üks omaette
hetkel võib-olla just avasüli oota- väärt põhjus, miks Säre hinnangul

9. Võimalik kasvada meisterõpetajaks
Noore ja särasilme õpetaja hinnangul sobib õpetajaamet suurepäraselt
ka neile, kel ambitsiooni saada oma
ala parimaks. „Õpetajatöö pakub
erinevaid võimalusi ning lisaks
noorte õpetamisele on võimalus
õpetada ka näiteks oma ametikaaslasi või kujundada hoopis haridusmaastikku. Nii saab õpetaja rääkida kaasa näiteks oma valdkonna
erialakonkursside ja olümpiaadide
korraldamisel või oma teadmiste
jagamisel teistele valdkonna õpetajatele,“ kirjeldab Säre. Ta lisab, et
sellega kaasneva tunnustuse kõrval
tekib ka võimalus karjääriredelil
samm edasi astuda. Eesti haridusmaastikul saab jõuda täpselt nii
kõrgele ja kaugele kui endal entusiasmi ja soovi on.
10. Õpetajana saad nautida suvevaheaeg ka täiskasvanuna
„Sarnaselt õpilastele saavad ka
õpetajad suvel pika mõnusa puhkuse, mille jooksul välja puhata
ja ammutada inspiratsiooni uueks
kooliaastaks,“ toob Eerik Säre ühe
olulise ametiga kaasneva boonuse.
Lisaks saavad tema sõnul õpetajad
muidugi osa ka kooliaasta jooksul peetavatest koolivaheaegadest,
mida on nüüd varasemast rohkem - kolme asemel neli.
Rohkem infot selle kohta, millest õpetajaks saamisel alustada
ja kuidas edasi tegutseda, leiab
www.opetaja.eu.
Lisainfo:
SA Innove
+372 51 21 131
opetaja@innove.ee

Spordiklubi Idablokk. President Kalvo Salmus keskel.

Järjekordne suurvõit taekwondos - Ireland
Open 2019
2.-5. maini toimusid Iirimaa pealinnas Dublinis meistrivõistlused 2nd
Champion Taekwondo International Open. Sellel osalesid 250 sportlast Inglismaalt, Šotimaalt, Iirimaalt, Portugalist, Saksamaalt, Pakistanist, Armeeniast ja Eestist.
Võistlustel osalesid sportlased klubidest Idablokk ja Saue TKD: Nikas Kardava, Lars-Luukas Liiu, Markus Salmus, Jasper Kattai, Eloura
Charles, Morgan Tarn, Kermo Krith, Kahro Neeme, Marissa Mirontšik, Evelin Sobolev, Stefani Nikolajeva, Andri Pärn.
Esikoha saavutasid Markus Salmus, Nikas Kardava, Jasper Kattai,
Morgan Tarn, Kermo Krith, Kahro Neeme. Teise koha saavutas Marissa Mirtontšik, kolmanda koha Evelin Sobolev ja Lars-Luukas Liiu
ning neljanda koha Andri Pärn ja Eloura Charles. Meeskondliku teise koha said Stefani Nikolajeva, Lars-Luukas Liiu, Markus Salmus,
Jasper Kattai, Eloura Charles ja Aleksandr Galaktionov. Ühtlasi sai
meeskond ka kolmanda koha karika.
Enne esinemist oli Eesti delegatsiooni liikmetel võimalus treenida
Inglismaa treenerite Michael Makkenzi ja Nika Brinklow juhendamisel.
Kalvo Salmus,

spordiklubi Idablokk president

Lüganuse valla noorsootöötajad panustasid
üle-euroopalise noorsootöö harta loomisesse
Viimase kahe ja poole aasta jooksul on Lüganuse valla noorsootöötajad ning noored osa võtnud
üle-euroopalisest programmist Europe Goes Local, mille eesmärgiks
on kohaliku noorsootöö arendamine läbi rahvusvaheliste võimaluste
ning ühiselt mõistetava kohaliku
tasandi noorsootöö põhimõtete
seadmine kõigile Euroopa Liidus.
Programmi raames on Lüganuse vallas tegutsev MTÜ Maidla
Noored korraldanud noortevahetusi, toonud kodukanti rahvusvahelisust, jaganud rahvusvahelist
noorteinfot ning noorte initsiatiivil
panustanud kohaliku noortevaldkonna arengusse. Lisaks sellele on

Lüganuse valla noorsootöötajad
end koolitanud, osalenud kohalikel
ja rahvusvahelistel õppevisiitidel

ning koolitustel. 3.-6. juuni toimus
Belgias, Brüsselis programmi viimane üle-euroopaline kohtumine

ning avalikustati arenguprogrammi Europe Goes Local raames valminud „Kohaliku tasandi noorsootöö harta“.
Harta eesmärk on aidata kaasa
kohaliku noorsootöö arendamisele
ning pakkuda kõikidele Euroopa
riikidele ühised põhimõtted, millest juhinduda noorsootöö planeerimisel ja elluviimisel.
Arenguprogramm Europe Goes
Local viidi ellu Eramus+ programmi toetusel ning Eestis SA Archimedes noorteagentuuri eestvedamisel.
Angela Tikoft,
noorsootöötaja
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Pisikesed puravikud raamatukogus
Sonda lasteaiarühma „Puravikud”
pisikesed lugejad pidasid raamatukogus Sipsiku pidu.
Ettevalmistused selleks peoks
algasid juba sügisel, kui otsustasime kasvataja Silvaga hakata läbi
viima raamatukogutunde. Ettelugemiseks valisime Eno Raua raamatu „Sipsik”.
Jagasime raamatu peatükid nii,
et kuni kevadeni oleks iga kuu midagi ette lugeda. Kaasas oli lastel
alati ka kasvataja õmmeldud Sipsik, kes aitas lastel tähelepanelikult kuulata ja kuuldu meelde jätta.
Igal kokkusaamisel kontrollisime
pisut ka seda, kui palju oli eelmisel
korral loetust midagi meeles.

KULTUURIKALENDER
10. juuli, kell 19.00 Sonda Kõrtsikoppel
Sonda Suvepiknik – Liisi Koikson ja Joel Remmel

Ja niimoodi koos käies ja ühiselt
lugedes oligi kätte jõudnud kevad
ja loetud saigi viimane peatükk.
Et asi liiga igavalt ei lõppeks, otsustasime korraldada pisikese peo.
Kõigepealt pisike viktoriin, siis
joonistasid lapsed raamatukogule
mälestuseks pilte Sipsikust ja muidugi ei puudunud ka pidukook,
mis oli samuti Sipsiku kujuga. Kohal oli ka Sipsik ise. Lapsed kinkisid raamatukogule ka õmmeldud
Sipsiku, kes nüüd rõõmsalt lugejaid tervitab. Aitäh Teile pisikesed
raamatusõbrad!

12. juuli, kell 19.00 Sonda Kõrtsikoppel
Sonda Suvepiknik – Indrek Taalmaa püstijalakomöödias „Onu
Heinari lood“
13. juuli, Sonda Rahvamaja
Sonda Suvepiknik
Kell 13.00 Lotte ja kadunud lohed
Kell 15.00 Tuulte tahutud maa
Kell 17.00 Võta või jäta
Kell 19.00 Klassikokkutulek 3
14. juuli, Sonda Suvepiknik
Uljaste, Kell 12.00 Uljaste triatlon
Sonda Kooli staadion, kell 14.00 Lustakas lasteala
Sonda rahvamaja, kell 15.00 lasteteater Trumm lasteetendus
„MARSS KUULE“
Sonda raamatukogu, kell 16.00 kontsert – Adeele Sepp ja Jaan-Eerik
Aardam
Sonda Kõrtsikoppel, kell 19.00 Juss Haasma ja Trikster, Karl- Erik
Taukar Band

Stella Mäitse,

Sonda raamatukogu

Marutaud on surmav,
kuid 100% ennetatav

Eesti on juba kuuendat aastat marutaudivaba maa, kuid selle staatuse
säilitamiseks on oluline roll lemmikloomade vaktsineerimisel. Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab
kaks korda aastas metsloomade marutaudivastast vaktsineerimist, kuid
ka koerad ja kassid peavad olema
vaktsineeritud.
VTA loomatervise ja -heaolu osakonnajuhataja Harles Kaup rõhutab,
et lemmikloomad peavad olema regulaarselt vaktsineeritud. „Haiguse
ärahoidmiseks tuleb pöörduda loomaarsti poole ning lasta vähemalt
kord kahe aasta jooksul kass või
koer marutaudi vastu vaktsineerida.“
Vaktsiin on kõigile tasuta. „Riik toetab marutaudivastast vaktsineerimist
tagades volitatud veterinaararstidele
vaktsiini ning süstiks vajalikud va-

hendid,“ lisas Kaup.
Marutaud on levinud meie naaberriigis, samuti on sellel aastal
marutaudi juhtumeid olnud Poolas,
Rumeenias ja Türgis. Eelmisel aastal tuvastati juhtum Leedus. „Kuna
inimesed reisivad palju, siis võib
juhtuda, et haigus tuuakse kaasa
välisriigist.“ Marutaudist tingitud
inimeste surmajuhtumid on suures
osas seotud koerahammustusega.
„Käesoleval aastal oli juhtum Norras,
kus suri noor naine, kes oli välisriigis
koeralt hammustada saanud ning tagasi kodumaale naastes diagnoositi
marutõbi,“ selgitas Kaup marutaudi
ohtlikust.
Elen Kurvits

VTA kommunikatsioonispetsialist

HARLES KAUP ANNAB SEITSE SOOVITUST,
KUIDAS MARUTAUDI ENNETADA:
1.Vaktsineeri oma koera ja kassi regulaarselt marutaudi
vastu. Tee seda vähemalt üks kord kahe aasta jooksul!
2.Ära lase oma loomi hulkuma!
3.Väldi kokkupuuteid võõraste kodu- ja metsloomadega.
4.Õpeta lastele, et võõraid kodu- ja metsloomi ei tohi
puutuda, isegi kui nad näivad sõbralikud.
5.Kui sinu lemmikloom saab pureda, siis teavita sellest
loomaarsti.
6.Kui saad hammustada, pöördu kiiresti traumapunkti
või perearsti poole.
7.Lemmikloomaga reisimisel järgi loomadega reisimise
reegleid.

27. juuli 2019
Lüganuse valla päev
Maidla mõisa pargis
Lüganuse valla isetegevuslaste kontsert
RAMMM - Rakvere Akadeemiline Midagi Meeskoori Moodi
Rammumehe võistlus
Võrkpalli võistlus
Noorte- ja lasteala - tegevused suurtele ja väikestele
Muusikaviktoriin
Taskuhäälingu avalik salvestus
L erii
Unustatud mõisad 2019
Päevajuht
DJ Andres Aia
MARGUS GROSNÕI
Ilutulestik, jpt. tegevused

19. juuli, kell 20.00 Erra külaplats
Suur Suvepidu „Hoiame oma kultuuripärandit“, esineb ansambel
Väliharf, naisrühm Omasoodu, õhtujuht Kadri Leppik; kirbuturg jne.
27. juuli, kell 13.00 Maidla mõis
Lüganuse vallapäev – valla isetegevuslaste kontsert, Rammumehe
võistlused, Unustatud mõisad 2019 külastuspäev, R.A.M.M.M, 2
Quick Start jpt.
28.juuli, Lüganuse vald
Lüganuse valla I kodukohvikutepäev „Parem oma soolleib kui võõra
võileib“

KIRIKUKALENDER
EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus
7. juuli, kell 09.30 Kiviõli kirik
4. pühapäev peale nelipüha missa
7. juuli, kell 11.00 Lüganuse kirik
4. pühapäev peale nelipüha missa missa
14. juuli, kell 11.00 Lüganuse pastoraat
5. pühapäev peale nelipühi sõnajumalateenistus
21. juuli, 9.30 Kiviõli kirik
Apostlite pühapäeva missa
21. juuli, kell 11.00 Lüganuse kirik
Apostlite pühapäeva missa
28. juuli, kell 10.00 Lüganuse kiriku Maarja kabel
Roosipärja palvus
28. juuli, kell 11.00 Lüganuse kirik
7. pühapäev peale nelipühi missa
4. august, kell 11.00 Lüganuse kirik
Issanda muutmise püha missa ja kirikaia surnuaiapüha.
Teenib õpetaja Avo Kiir.

LINNALIINIDE KIRJELDUS
Liini 18 suvine graafik 12.06– 31.08.2019
(Liin ei ole käigus pühapäeval)
Väljumiste
ajad
10.15
13.30
17.15
10.25
13.40
17.25
10.45
13.50
17.35
10.55
14.00
17.45

Peatus

Tänavate nimistu, mida liin
läbib järgmise peatuseni
KESKUSE Kesk- Metsa, Viru, Pargi, Karja,
puiestee ja Metsa tn Irvala tee, Graniidi, Maidla
ristmikul
sild
VANA SILLAOT- Graniidi, Küttejõu, Lepa
SA Maidla sild
tee, Jaama, Säde

SÄDE Varinurmes Jaama, Vabaduse pst, KeskSäde ja Rohu tn puiestee
ristmikul
KESKUSE
Liini pikendus suveperioodil - Keskuse peatusest edasi mööda Metsa tn, Viru tn
ja Soo tn lõpuni välja
Peatub ka kõigis vahepeatustes.

Täpsem reklaam juulis!

Väljaandja

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20,
Kiviõli linn,
Lüganuse vald

Toimetaja

2 QUICK START

Bussiliikluse muudatustest Kiviõlis

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

TASUB TEADA

MEELDIVATE KOHTUMISTENI!

Seoses Kiviõlis asuva Jaama tänava ehitustööde valmimisega on vallavalitsusel koos Ida-Viru Ühistranspordikeskusega plaanis sisse viia
muudatused bussiliikluses. Nimelt on liinid 103 ja 103A kavas suunata läbi Jaama tänava ning buss peatub seal peatustes KUUSE ja
VARINURME. Täpne sõiduplaan ilmub valla kodulehele lyganuse.ee
ja peatus.ee juuli alguses.

8

Juuni 2019

LÜGANUSE VALLA KODUKOHVIKUTE PÄEV
28. juuli 2019
„parem oma soolleib kui võõra võileib!”
Hoia toidul silma peal

MTÜ Purtse Vabatahtlik Pääste heategevuslik kohvik
Avatud: 13.00 - 16.00
Aadress: Soppemõisa, Purtse Vabatahtliku Pääste komando
Kontakt: Daisi Käger, telefon 534 47346
Kohapeal demonstratsioon „Ohutu söögitegemise ABC”.
Päästetehnika tutvustus.
Hea ilma korral mängunurk mudilastele, meisterdamisnurk lastele.

Pulli Pubi

Rando ja Kärdi juures

Avatud: 13.00 - 17.00
Aadress: Papli 24 a, Lüganuse
Kontakt: Kärt Riives,580 39038
Kodukohvik asub endise Lüganuse kirikumõisa hoovi peal, kus luuakse
hubane ja oodatud iling! Saab maitsta head ja paremat. Mõnusast väliköögist saab
sooja sööki. Kõrvalhoones paiknev mõisa stiilis kohvik pakub erinevaid snäkke.
Endisesse lauta sätitud baar pakub meelepäraseid jooke. Käiku läheb ka vesipiip!
Lastele on mänguväljak, miniloomaaed, erinevad mängud ning näomaalingud
Kõigele eelnevale lisaks hea muusika

Avatud: 11.00 - 17.00
Aadress: Nurme tn. 9, Maidla küla
Kontakt: Kerli Veber, 581 15452
Vanast lehmalaudast ümberehitataud „Pulli Pubi” asub
Purtse jõe kaldal. Pakume koduseid soolaseid ja magusaid küpsetisi,
suvehitti - rabarberi limonaadi.
Ei puudu supp ega wokiroog! Nostalgiasõpradele oleme samuti mõelnud.
Ilusa ilma korral saavad lapsed sõita ponihobusega (kell 12.00-15.00).
„Kunstinäitus” - võimalus kaasa osta.
Tulla võib ka paadiga mööda jõge, peatuspaik märgitud paadisillal.
Kaupleme sularahas.

Jõekalda Cafe

Avatud: 10.00 - 14.00 (rahva soovil kauem)
Aadress: Lüganuse tee 53, Lüganuse
Kontakt: Elina Turk, 504 4052
Võimalus nautida toitu Purtse jõe kaldal. Lastele tegevuseks liivakast,
kiigud ja ronimispuu. Müügiks maasikaid!
Rohu tänava Fitlap kohvik

Avatud: 10.00 - kuni külastajaid jätkub
Aadress: Rohu 8, Kiviõli
Kontakt: Marge Eiert, 569 89301
Kui tunned, et oled oma guuriga puntras või hoopis liitunud tlap kavaga,
siis see kohvik on Sinule igati meelepärane. Pakume guurisõbralike
küpsetisi. Teretulnud on ka kõik oma kehaga rahulolevad gurmaanid.
Mõnusalt juttu vesta ja lõõgastuda aitab tervisele kahjutu vesipiip.
Võimalus (ette)tellida kanepileiba, kirjutades FB- sõnumitesse (Marge Eiert).

Maailmakohvik

Avatud: 12.00 - 16.00
Aadress: Puiestee 8, Erra (Erra lasteaia hoov, noortetoa pool)
Kontakt: Angela Tikoft, 591 09461
Erra Noortetoa kodukohvikus on ühe erilise päeva vältel võimalik
tutvuda erinevate põnevate kultuuridega. Saab teada, kus elavad
välismaalased meie kodumaakonnas. Mis toob noori üle Euroopa justnimelt
Ida-Virumaale. Ja mis ühes kohvikus eriti oluline -kuidas maitsevad
nende noorte koduriikide kõige maitsvamad road! Meeli paitab mõnus muusika,
saab teha sporti ning ühiselt lustida lauamänge mängides ja joonistades.

Naabriplika juures Varjal
Avatud: 11.00 - 19.00
Aadress: Varja küla, Järvetalu
Kontakt: Liis Purgats, 569 4902

Naabriplikad Varjalt võluvad oma kliente soojade söökidega,
supist käsitööburger eineni. Magustoiduks suus sulav Pavlova
ning kõrvale parajalt kuum kohv.
Tule viska pilk peale, kuidas naabriplikad toimetavad!

„WaFFel!”

Avatud: 7.00 - 10.00 äratav hommikusöök
10.00 - 17.00 „Waffel!” toredad tegevused koos maitseelamusega
Aadress: Maidla Noortekeskuse hoov
Kontakt: Gerri Alamets, 534 28507
Kohviku märksõnad: hommikumüsli, erinevad kohvid, taimeteed,
Belgia vahvlid,soolased suutäied, õueala mängud, käelised tegevused.

Lüganuse Road 26

Avatud: 10.00 - 16.00
Aadress: Lüganuse tee 26
Kontakt: Ulvar Kullerkupp, 502 6774
Lüganuse tee 26 asub täpselt küla keskel ning kohviku pidamiseks
on olemas suurepärane ja hea ligipääsu võimalusega pilkupüüdev plats.
Kohvikus pakutakse nii magusaid kui soolaseid roogasid kohalikelt tegijatelt.
Parim kohv parimate saiakeste ja koogikestega.
Purtse Pruulikoja käsitööõlu otse vaadist
Tutvustame külalistele Lüganuse murdekeelt - keelekohviku keelekaste.
Avatud on lasteala koos mängudega, parimatele auhinnad.
Lõõtsa tõmbab Kaido Ray Kallikorm

Sonda Rahvamaja karaoke kohvik

Avatud: 12.00 - 16.00
Aadress: Lembitu 13, Sonda
Kontakt: Karmen Kõrts, 581 88731

Öeldakse, et käib töö ja vile koos. Meie kohvikus käib söök ja laul koos.
Pakume maitsemeenutuseks MOKAKÄNDU ja KODUST PIIMAKOHVI.
Samuti on müügil nii paksemat kui vedelamat toitu.
Kõik lihtsas kodukootud võtmes.

Kodukohvik MARGARETE

Avatud: 13.00 - 18.00
Aadress:Niine 11, Kiviõli
Kontakt: Anne Raie, 524 7358

Pakume võimalust nautida maitsvat toitu ja veeta aega mõnusas aias.
Ise saab ilu teha pakutrükki või siidimaali proovides. Lastele on jooksuruumi
margaretedega murul, saab ronida ja mängida mängulinnakus ning liivakastis.
Jalgpall, näomaalingud ja seebimullitamine teevad asja lõbusamaks.

Meeldiva kohtumiseni
Lüganuse valla I kodukohvikute päeval!

