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Kiviõli – väärtuslik Eesti väikelinn
Viivian Päll
Avalike suhete spetsialist

Alates 2011. aastast korraldab Eesti Muinsuskaitse Selts ajaloopäevi, et tutvustada ja väärtustada
Eesti väikelinnu. Seni on
käidud Mustlas, Tõrvas,
Sindis, Paldiskis, Kundas,
Türil, Keilas, Mõisakülas
ja Kilingi-Nõmmel. Kümnenda ja üheteistkümnenda linnana otsustati pilk peale heita Kiviõlile ja Püssile. Seekord võeti ette kaks linna korraga,
sest jõuti arusaamale, et
ükshaaval linnu ette võttes
ei jõua nendele niipea tiiru
peale teha.

 Pärgade asetamise tseremoonial osalejad.
 Seminar Kiviõli Kunstide Koolis.
 Trivimi Velliste pärga asetamas Lüganusel Vabadussõja ausambale.
Fotod: Viivian Päll
 Tehases.

Väikelinnade seminar keskendub
neile linnadele, mis saavad vähem
tähelepanu ja kaitset, kuid on huvitava ajalooga ja kus on Eestile
omased väärtuslikud elukeskkonnad. Kiviõli on eelnimetatud väikelinnade seas ainus, mis sai linnaõigused kõige hiljem, nõukogude
ajal, 1946. aastal. Ent see võinuks
juhtuda palju varem. 1938. aastal
arutati tõsimeeli, et 5000 elanikuga
Kiviõli ja 2000 elanikuga Küttejõu võiks ühendada üheks linnaks.
1939. aastal teostatud vallareformi
käigus Kiviõlist siiski linna ei saanud. Vastu oli Erra vald, kes kaota-

 Valdur Ohmann tutvustab Kiviõli ajalugu.

Laulu- ja tantsupeo tuletulemine
XXVII laulu- ja XX tantsupeo tule
tulemine on avamäng juubelipeole,
kandes endaga laulu- ja tantsupeo
väärtusi igasse Eestimaa nurka.
Sellel aastal saab tuletulemise
traditsioon 50-aastaseks ning see
suursündmus on alati väga emotsioonide rohke ja võimsaid elamusi
pakkuv.
Tule teekond saab 1. juunil alguse Tartust ERM-i pargist, kus
laulu- ja tantsupeo kunstilised
toimkonnad tule süütavad. Järgnevad 33 päeva on tuli maakondade
hoida, liikudes läbi terve Eesti.
Tule teekond algab Saaremaalt ja
lõpeb 4. juuli õhtul Tallinnas, Kalevi staadionil, kus õhtul algab XX
tantsupeo esimene etendus.
Iga maakond annab peotule piduliku rituaaliga järgmisele üle
kahe maakonna piiril hommikul
kell 10.00. Maakonnas viibib peotuli kuni 3 ööpäeva.
Peotule liikumine
meie kodukandis
26. 06 kell 15.00 liigub peatuli Lüganuse külaplatsil. Tuld tervitab
Lüganuse vallarahvas koos rahvatantsijate ja Lüganuse segakooriga.
Külaplatsile paigaldatud tänupinkide juures toimub kultuurirahva
austamine ja tänamine. Mälestus-

Viivian Päll
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Haljastustööd Lüganuse vallas
Lüganuse Vallavalitsus on viinud läbi hanke „Lüganuse valla haljastute aastaringne hooldus“ kolmeks aastaks, mille tulemusena on hankelepingud sõlmitud kahe ettevõttega.
Piirkonnad on jaotatud järgmiselt:
Kiviõli linn ja selle ümbrus - Titol ForEst OÜ, esindaja Igor Gulov,
tel 502 5205, e-mail info@ecoproff.ee. Eraisikutel ja korteriühistutel
on võimalus niitmise teenust sisse osta.
Erra ja Sonda piirkond - Firelli Grupp OÜ, esindaja Martin Kuusmann, tel 5622 4797, e-mail martin@firelli.ee. Eraisikutel ja korteriühistutel on võimalus niitmise teenust sisse osta.
Endise Lüganuse valla territooriumil tagavad heakorda Lüganuse
Vallavalitsuse heakorratöölised.

tuled saadetakse ka Lüganuse kalmistule.
27.06 kell 8.30 toimub peotule
tervitus Kiviõli rahvamaja juures.
Kiviõli rahvamaja õuele on paigaldatud mälestuspingid pikaajalistele
ja tuntud koorijuhtidele ja kultuuritegelastele Eino Nurgale, Olav
Raiele ja Gennadi Butuzovile. Toimub nende tuntud kultuuritegelaste
meenutamine ja austamine.
Peale Kiviõli rahvamaja juures
toimuvat tervitust antakse 27. 06
kell 10.00 tuli üle Lääne-Virumaale. See toimub Uljastel emakeelepäeva isale, Meinhard Laksile
paigaldatud mälestuskivi juures.
Esinevad Ida- ja Lääne-Virumaa
lauljad ja tantsijad. Meinhard Laksi
meenutamine ja austamine.
Avalike suhete spetsialist

nuks märgatava tulubaasi. AS Kiviõli juhtkond ei tundnud asja vastu
huvi, kuna valla raames olid nende
maksud suuremad. Linna puhul
oleks nende maksukoormus tõusnud. Lõpuks leiti veel üks otsitud
põhjendus: Kiviõli ja Küttejõu vahel puudus korralik tee. Ühendust
sai pidada üksnes raudtee kaudu.
Enne Kiviõlli jõudmist asetasid
Muinsuskaitse Seltsi poolt pärja
Lüganuse Vabadussõja mälestusmärgi jalamile Trivimi Velliste
ja Lüganuse vallavanem Andrea
Eiche.
16. mail Kiviõli Kunstide Koolis
toimunud seminaril räägiti linna
ajaloost, kultuuriväärtustest ning
sellest, kuidas näha, hinnata ja hoida ajaloolisi hooneid. Ülevaate Kiviõli ajaloost andis Kiviõli I Keskkooli muuseumitunni õpetaja Urve
Kuusmik. Muinsuskaitse Seltsi
poolt võttis sõna Ants Kraut. Tarmo Elvisto andis ülevaate Säästva
Renoveerimise Infokeskuse tegemistest.
Pärastlõunal tehti ringsõit linnas
ja tehase alal ning heideti pilk Püssi
linnale. Teel uudistati Küttejõu alevikku, millest oleks võinud saada
asjaolude kokkulangevuse korral
koos Kiviõliga linn – seitse aastat
enne tegeliku Kiviõli linna staatuse
saamist.
Linna ajaloolisi hooneid tutvustasid Kiviõlis sündinud ja õppinud
Rahvusarhiivi teadus- ja publitseerimisbüroo
peaspetsialist-teadur
Valdur Ohmann ning Lüganuse
Vallavolikogu liige Tiit Kuusmik,
tehase ajaloolisi hooneid tutvustas
tehase haldusjuht Illar Sildma.

Krisli Kaldaru

abivallavanem

Otsime Lüganuse valla kauneid kodusid
Laulupeo tule süütamine aastal 2014. Foto: Jaanus Ree, www.ﬂickr.com/
visitestonia

Õnnitleme Lüganuse valla mandoliinimängijaid, laulukoore ja tantsukollektiive, kes oma tubli tööga teenisid välja pääsu pilli-, laulu- ja tantsupeole!
• Mandoliinimängijad Kiviõli Kunstide
Koolist
• Kiviõli K Keskkooli lastekoor
• Kiviõli I Keskkooli mudilaskoor
• Lüganuse segakoor

• Segakoor Poolkuu
• Kiviõli Rahvamaja naisrühm Tuhkali
• Maidla naisrühm Omasoodu
• Kiviõli I Keskkooli 7.- 12. kl võimlejad
• Kiviõli I Keskkooli õpetajate segarühm

Ootame Lüganuse valla kaunite kodude vihjeid või enda kodu esitamise ettepanekut e-mailile viivian.pall@lyganuse.ee kuni 21. juunini.
Esitada palume objektide ja omanike nimed ning korrektsed aadressid. Kõikide objektide omanikud peavad teadma, et nad osalevad
konkursil ning olema sellega ka nõus. Et teave jõuaks kõikide vallaelanikeni, palume infot levitada.
Meil on vallas palju ilusaid majapidamisi!
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Taotluste vastuvõtmine on lõppenud
Hajaasustuse programmi 2019 taotlusvoor oli avatud 11. märtsist 13. maini.
Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega piirkondades elavatele
peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.
Toetatavad tegevused olid majapidamises joogivee kättesaadavuse
tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi
rajamine, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine, leibkonna
vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et
majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).
Lüganuse Vallavalitsusele esitati 33 taotlust. Nõuetele vastavaid taotlusi
hindab vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.
Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste
Keskuse (RTK) poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse
järgmisi kriteeriume: investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude
põhjendatus; kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning
kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv; taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta; leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku
omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).
Lüganuse Vallavalitsus annab taotlejale otsusest teada juuni jooksul taotluses toodud e-posti või elukoha aadressile.
Lisainfo: Krisli Kaldaru, telefon 5309 2276.
Krisli Kaldaru

Abivallavanem

Püssi ühiskanalisatsiooniga
liitumise huvi väljaselgitamine
Järve Biopuhastus teavitab algavast Püssi ühiskanalisatsiooniga liitumise huvi väljaselgitavast küsitlusest. Küsitluslehed edastatakse
elanikele. Peale küsitluse tulemuste selgumist analüüsitakse saadud
infot ning seda, kui suur hulk kinnistuomanikke on väljendanud liitumishuvi. Küsitluse tulemuste põhjal saab planeerida edaspidiseid
tegevusi koostöös Lüganuse Vallavalitsusega.
LVL

LÜGANUSE VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursid järgmistele
teenistuskohtadele:

LASTEKAITSESPETSIALIST
(ajutine, lapsehoolduspuhkusel viibiva
ametniku asendamine)

KESKKONNASPETSIALIST
JÄRELEVALVESPETSIALIST
Teenistuskohtade ülesanded ning kandidaatidele
esitatavad nõuded ja tingimused leiad kodulehel
www.lyganuse.ee
Motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia palume saata
Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee
20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt
allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee
Kandideerimistähtaeg: 06.06.2019.
Ametikohale asumine esimesel võimalusel.
Täiendav info:
vallasekretär Tiina Urban, telefon 332 1320
e-posti aadress: tiina.urban@lyganuse.ee

Väljaandja

Toimetaja

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20,
Kiviõli linn,
Lüganuse vald

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

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

Lüganuse Vallavolikogu aprillikuu istungid
Dmitri Dmitrijev
Vallavolikogu esimees

18. aprilli istungil oli päevakorras Lüganuse valla 2019. aasta lisaeelarve
nr 1 vastuvõtmine, mis otsustati suunata III lugemisele.
Samal istungil arutati ka Lüganuse valla osalemist MTÜ-s Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduses. Ühenduse liikmelisus tagab
noortekeskustele koostöö ning infovahetuse, täiendkoolitustel osalemise. Ühendus viib ellu ja toetab
riigisiseseid projekte. Lüganuse
vald osaleb liikmena MTÜ-s Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühendus
enamuse noortekeskuste ja -tubadega.
Lisaks
olid
informatiivsete punktidena päevakorras veel
Uus-Kiviõli kaeveloa taotluse
menetluse hetkeseisust, ülevaade
Lüganuse lubjakivikarjääri kaeveloa menetlemisega seonduvatest
küsimustest ning õhukvaliteedist

Kiviõli linnas ja lähiümbruses.
30. aprillil toimunud istungil
otsustas volikogu võtta Lüganuse vallale pangalaenu summas
530 000 eurot, mida kasutatakse
suuremate investeeringuprojektide omaosaluse katteks: Kiviõli
Soojus Kiviõli Keemiatööstuse
OÜ territooriumi ja Posti tänava
vahelise soojustrassi lõigu rekonstrueerimine, Kiviõli Jaama tn
renoveerimine, Turu ja Raudtee tn
lõigu ülekatte ehitus, multifunktsionaalse staadioni rajamine Kiviõli linna, Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna ning
Lasteaed Kannike energiatõhususe
edendamine.
Võeti vastu ka Lüganuse valla
2019. a lisaeelarve nr 1, millega
suurenes Lüganuse valla 2019. a
eelarve maht 4,2 miljoni euro võrra ulatudes kokku 16 miljoni euroni. Peamiselt suurenesid eelarve
tulud ja kulud sihtotstarbeliste toetuste ning riigi eelarvest eraldatud
toetusfondi vahendite arvelt.
Istungil võeti vastu ka Marjakese lasteaia, Lüganuse Kultuurikeskuse, Sonda Raamatukogu ja
Sonda Kooli põhimäärused, pro-

jekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ toetuse andmise tingimused ja kord
Lüganuse vallas ning „Reovee
kohtkäitluse ja äravoolu eeskiri“,
mis reguleerib kogu Lüganuse
valla reovee kohtkäitlust. Reovee
eeskiri on kättesaadav Lüganuse
valla veebilehel www.lyganuse.
ee või https://www.riigiteataja.ee/
akt/409052019006.
Päevakorras oli veel Lüganuse
valla ja Kaltsiumkarbonaat OÜ
vahel sõlmitava koostöölepingu
heakskiitmine. Kaltsiumkarbonaat
OÜ soovib hakata Lüganuse vallas
kaevandama kõrgekvaliteedilist
lubjakivi. Nimetatud lepingu sõlmimise eesmärgiks on Lüganuse
valla ja arendaja vahelise koostöö
tõrgeteta toimimise ja efektiivsuse
tagamine arendaja majandusstrateegiliste eesmärkide elluviimisel
seoses Lüganuse lubjakivikarjääri
kaevandamisega kaasneda võivate
ja kaasnenud negatiivsete mõjude
ärahoidmiseks, leevendamiseks ja
kompenseerimiseks ning kohaliku
kogukonna jätkusuutliku arengu
tagamiseks võetavate meetmetega. Koostöökorraldus ja lepingus

sätestatud
leevendusmeetmed
peavad tagama, et Lüganuse lubjakivikarjääri töötamisega kaasnev vahetu või kaudne negatiivne
mõju inimese tervisele ja heaolule,
keskkonnale ning kohaliku kogukonna arengule oleks olematu või
võimalikult väike. Lepingu projektile said tagasisidet anda kõik
osapooled – volikogu liikmed,
arendaja ja Lüganuse küla elanike
esindajad.
Volikogu keskkonna- ja maaelukomisjon tegi volikogule ettepaneku sellisel kujul koostöölepingut
mitte kinnitada vaid tegi ettepaneku veelkord pidada kõikide osapooltega läbirääkimisi. Edasine
läbirääkimiste saatus oleneb kõikidest osapooltest, kas nad on nõus
jätkama läbirääkimisi või mitte.
Volikogu otsustas koostöölepingut mitte heaks kiita ja jäi oma
2018. a juunikuise otsuse juurde,
kuna ei ole arvestatud kõikide võimalike ning vajalike leevendusmeetmetega kaevandustegevusest
tulenevate häiringute minimeerimiseks.

Mahukad investeeringuprojektid on käivitunud
Anu Needo
Arendusnõunik

Lüganuse Vallavalitsuse kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse osakond viib jätkuvalt
ellu Sonda valla ja Kiviõli linna ühinemislepinguga heaks kiidetud investeeringuprojekte. Need on
enamuses alustatud juba
Kiviõli linna poolt, kuid
projektid on mitmeaastased ja oma kõrghetke
on saavutanud käesoleval
aastal.
Kiviõli perearstikeskuse väljaehitamine käib täie hooga. Sõlmitud
on ehituse peatöövõtuks leping
AS-ga Eviko Tartust. Graafiku
kohaselt saab kogu maja rekonstrueeritud novembrikuuks ning
kui midagi ootamatut ette ei tule,
saavad perearstid uutes ruumides
vastuvõtte alustada juba uuel aastal. Perearstikeskuse ehitus läks
planeeritust kallimaks mitteabikõlbulike kulude võrra, kuid sellele murele on volikogu poolt leitud
lahendus täiendava laenu võtmise
abil. Kokku läheb perearstikeskuse
ehitus maksma 1,2 miljonit eurot.

Toetust on selleks saadud Rahandusministeeriumilt 760 tuhat
eurot. Lõpetame projektiga aasta
lõpus.
Kiviõli tänavavalgustuse taristu
renoveerimine on samuti ajagraafikus. Töövõtja OÜ Virtel Grupp on
ettenähtud 558-st uuest valgustist
paigaldanud 361 ehk 65% mahust.
Lõikudes, kus uued valgustid aasta algusest töötavad, on igakuiselt
märgata elektrienergia kokkuhoidu, mis on meie projekti üks
eesmärke. Tänavavalgustustaristu
renoveerimise I etapp läheb maksma 875 tuhat eurot. Toetust SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus
poolt kasutatakse ära 733 tuhat.
Selles projektis selgus üllatuslikult ehitushanke käigus, et projekt
odavnes ning KIK-i toetusraha jäi
osaliselt (227 tuhat eurot) alles.
Tänaseks on vallavalitsus otsustanud, et esitatakse täiendav taotlus
selle raha kasutamiseks järgmisel
aastal ning selleks laiendati projekti piirkonda Kiviõli linnas. I
etapi ehitustööd saavad valmis
aasta lõpuks.
Kiviõli 1. Keskkooli ujula renoveerimine hakkab jõudma lõpusirgele. Natuke pikenes ehitusperiood
seoses ettenägemata töödega, mis
vana basseini lammutamisel ilmnesid. Peatöövõtja OÜ Bitterbuild
on nendega tegelemas ning kõik
esile kerkinud probleemid saavad
lahenduse. Renoveeritud ujula
avatakse kooliõpilastele ja ka val-

larahvale kasutamiseks septembris. Ehitustööd lähevad maksma
120 tuhat eurot. Toetust on saadud
EAS-ilt 80 tuhat eurot.
Kiviõli lasteaed Kannike energiatõhususe edendamine tähendab
sisuliselt ehitustöid, mille käigus
vahetatakse välja kõik kommunikatsioonid (küte, vesi, kanalisatsioon, osaliselt valgustus) ning
rajatakse uus soojustagastusega
ventilatsioon. Selle projekti puhul ilmnes, et ehitushankel tõusis
oluliselt pakkumuste maksumus.
Seda seepärast, et eelkalkulatsioon
oli tehtud jaanuaris 2017 ning ehitushange kaks aastat hiljem. Planeeriti 400 tuhande euroga teha
ära kõik tööd, kuid hankel edukaks
osutunud pakkuja hind oli 712 tuhat eurot. Taas tuli pöörduda vallavolikogu poole otsustamiseks,
mida edasi teha. Kas loobuda või
viia ellu planeeritud tööd. Arvestades lasteaia kommunikatsioonide
väga halba olukorda ning puuduvat ventilatsiooni sündis volikogus
otsus projektiga jätkata ning võtta täiendav laen. 23. mail sõlmiti
eduka pakkujaga AS Eviko Tartust
ehitusleping tööperioodiga 5 kuud.
Ehitustööd lähevad maksma 712
tuhat. Toetust annab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus summas
250 tuhat. Ehitustööd saavad valmis aasta lõpuks.
Jaama tänava taastusremont
koos jalakäijate tee rajamisega
saab samuti kohe valmis. Pea-

töövõtja OÜ Viamer lõpetab tööd
graafiku kohaselt juuni lõpuks.
Tööd lähevad maksma 455 tuhat
eurot. Toetust saab vald Majandusja kommunikatsiooniministeeriumilt 371 tuhat eurot. Etappide kaupa rajame Jaama tänavale ka uue
valgustuse.
Kirjeldatud töös olevad investeeringuprojektid toovad valda
toetusraha juurde ca 2,2 miljonit
eurot. Konkurents rahalistele vahenditele, mida KOV-id võisid
investeeringuteks taotleda, on varasematel aastatel olnud väga tihe
ning seda enam on põhjust rahuloluks. Kindlasti vaadatakse ringi
uute projektide järele, sest hädasti
oleks vaja ka valla teisi piirkondi
arendada ning vallal oma vahenditest jääb alati napiks.
Kahjuks võimalusi 2018. aastal
uuteks suuremateks projektideks
eriti ei olnud. Said tehtud mõned
väiksemad taotlused. Kogu Eesti
viib praegu ellu eelmise perioodi
projekte ja samal ajal valmistutakse uueks EL toetusperioodiks. Aga
on teada, et nn betooni antakse järjest vähem vahendeid ning tuleb
hakata enam investeerima inimestesse, inimarengut toetatavatesse
tegevustesse, haridusse, teadusesse ja kolmanda sektori aktiviseerimisse. Kuidas need meie vallas
välja hakkavad nägema ja realiseeruma, eks seda näeme töö käigus.

Iga kinnistu heakord on omaniku hool
Iga kinnistu omaniku kohustus
on hoida oma kinnistu, sellega
piirnev aed, hekk, hooned ja rajatised korras. Kinnistu heakord tuleb tagada kõigil Lüganuse vallas
olevatel kinnistu omanikel, seega
kõik eraomanikud, korteriühistud
ja ettevõtted, kes omavad valla territooriumil kinnistuid.
Kinnistu omanik peab suveperioodil niitma muru ja rohtu oma
kinnistul, v.a. põllumajandustootmises oleval maal ja luhaheinamaal. Peab mainima, et kinnistuomanike kui ka korteriühistu
üldised kohustused on üsnagi sarnased. See tähendab, et igal juhul
tuleb oma kinnistul hoolitseda

puhtuse, haljastuse ning selle säilimise ja ehitiste ning rajatiste
korrasoleku eest. Seega peab iga
kinnistu omanik tagama heakorra
omal krundil.
Kui kinnistu on heakorrastatud,
hoitud ja hoonete juurdepääsud
suletud ei teki ka ohtu, et võõrad
käivad Teie territooriumil ja toovad sinna prahti. Valla pildis näeme ka mahajäetud kinnistuid, mis
pole piiratud aiaga ja hoonetel on
avatud uksed ja aknad. Siinkohal
palume kõigil omanikel sulgeda
hoonete ja rajatiste sissepääsud,
mis on ohuks nii Teie varale kui ka
seal ringi liikuvatele inimestele.
On selge, et vallas olevad ehi-

tised peavad olema ohutud ja silmale ilusad vaadata. Keegi ei taha,
et naaberkinnistul oleks varemed
või lagunenud maja, millel katki
aknad ja uksed, ning mille ümbrus
on reostatud. Juhtumid kinnitavad,
et selliseid maju on üritatud süüdata, mis seab ohtu naaberkinnistu. Samuti häirib naabreid kõrval
kinnistul kasvav võsa, mis tihti on
üle kasvanud. Hooletusse jäetud
kinnistul lokkav umbrohi levib
kiiresti. Niitmata hein võsastunud
kinnistul võib kergesti muutuda
ussipesaks ja kuluna kergesti süttida.
Reeglina on iga omanik suuteline tagama elementaarsete ko-

hustuste täitmise, kuid kui see
mingil põhjusel nii ei ole, on igal
kinnistuomanikul võimalik leida
hooldustöid teostav ettevõte või
eraisik, kes aitab kinnistu korras
hoida. Siinkohal kutsubki Lüganuse Vallavalitsus ülesse jälgida oma
kinnistu piire ja hoida korras oma
krundid.
Iga kinnistuomanik saab tutvuda
oma kinnistu piiridega Maa-ameti
geoportaalis
https://geoportaal.
maaamet.ee/, kus tuleb sisestada
kinnistu aadress.
Heakorraspetsialist
Toomas Martin
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KredEx avas lasterikaste perede
kodutoetuse taotlusvooru
KredEx avas 06.05.2019 lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud
kuni 10.06.2019.
Toetus on suunatud madala
sissetulekuga peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast (kaasa arvatud) last ja kes
moodustavad ühise leibkonna.
Toetussumma on kuni 8000 eurot, varasemalt ühe korra toetust
saanud võivad taotleda kuni 5000
eurot.
Toetust saab taotleda: 1. eluaseme soetamiseks, kui perel puudub
pere vajadustele vastav eluase või
olemasolev eluase on halvas seisukorras või ruumiliselt ebapiisav;
2. ehitamisega seotud tegevusteks,
kui olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele,

sealjuures puudub näiteks vee- ja
kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav, küttekolded on amortiseerunud vms.
Olulisemad tingimused:
1. 2018. aastal saadud maksustatav tulu ei või olla suurem, kui
355 eurot leibkonna liikme kohta
kuus. Tulu hulka arvestatakse kõik
eraisikuna ja ettevõtjana teenitud
tulud. Tulude hulka ei arvestata
riiklikke toetuseid, elatisraha ja
2018. aastal makstud kodutoetust.
Tulude tõendamiseks esitatakse
KredExile kõikide täisealiste leibkonnaliikmete 2018.a. maksuandmete tõendid.
2. Kõik leibkonna liikmed peavad olema registreeritud toetusealusele elamispinnale. Eluaseme

püstitamise, elamiskõlbmatu eluaseme renoveerimise või eluaseme
soetamise korral peavad kõik leibkonna liikmed olema registreeritud ühele aadressile, kus reaalselt
elatakse.
3. Taotleja või tema kuni 15-aastane laps/lapsed peab olema toetusealuse elamispinna omanik või
kaasomanik (ehitamisega seotud
tegevused).
4. Taotleja omandis ei või olla
rohkem, kui üks eluruumina kvalifitseeruv kinnisasi.
5. Teistkordset toetust saavad
taotleda pered, kellel on eelmine
toetus kasutatud, projekt tähtaegselt lõpetatud ja KredExile esitatud toetuse kasutamise aruanne.
6. Peres kasvav raske või sügava puudega laps annab taotlusele

lisapunkte ning puude tõendamiseks esitatakse taotlemisel arstliku
ekspertiisi otsus puude määramise
kohta.
7. Kui leibkonnas on 2 vanemat,
peavad mõlemad vanemad vastama taotlejale esitatavatele nõuetele
ja esitama taotluse koos.
Taotlust saab esitada alates
06.05.2019.a. KredExi e-teenuste
keskkonnast või e-posti teel aadressil toetused@kredex.ee (vajavad digitaalse allkirjastamise
võimalust). Taotlusi saab esitada
ka paberil, posti teel aadressil Hobujaama 4, Tallinn, SA KredEx,
10151, Kodutoetus.
Vormid lisatakse kodulehele
06.05.2019. Info taotlemise tingimuste ja taotluste esitamise kohta
leiate KredExi kodulehelt.

Toetuse taotlemine
puudega isiku eluruumi kohandamiseks
Eluruumide kohandamise meetme
tegevuse toetuse raames saavad
kohalikud omavalitsused toetada
puudega inimesi nende kodude kohandamisel.
Kohandada saab eluruume, mis
on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja
tegelik ja rahvastikuregistrijärgne
elukoht. Eluruumi kohandamine
on puudega inimese erivajadusest
tulenev eluruumi ümberehitamine või kohandamine olemasoleva
olukorra parandamiseks.
Eluruumide kohandamise abikõlblikud kulud rahastatakse
vallaeelarvest 15% ulatuses ning
Euroopa Regionaalarengu Fondist
85% ulatuses.
Meetmest saab toetust taotleda
järgnevateks tegevusteks: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks (sh eluruumi sissepääsu,
hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde
kohandamist); hügieenitoimingute
parandamiseks; köögitoimingute
parandamiseks. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine

ei kuulu toetavate tegevuste hulka.
Toetust saab taotleda, esitades
vallavalitsusele taotluse, lisades
taotlusele eluruumi omaniku nõusoleku kodukohanduseks, kui kohanduse saaja ei ole omanik, või
vajadusel korteriühistu kirjaliku
nõusoleku (juhul kui kohandus tehakse väljaspool eluruume). Taotlusele lisatakse veel isikut tõendav
dokumendi koopia või esindaja
esindusõigust tõendav dokument
(volikiri või kohtumäärus) ja sotsiaalkindlustusameti otsus isiku
puude raskusastme kohta. Palume
lisada juba koos taotlusega üks
hinnapakkumine, kus on teostatavad tööd lahti kirjutatud. Kui
hinnapakkumine ilma km-ta on
üle 5000 euro peab hinnapakkumisi esitama kaks. Lüganuse valla
kodulehel on leitav taotluse vorm
(http://www.lyganuse.ee/kodu-kohandamine). Taotlust saab täita ka
vallavalituses kohapeal.
Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud
komisjon, kes teeb Vallavalitsusele
ettepaneku kohanduste saajate nimekirja ja kohanduste maksumus

osas. Vallavalitsus koostab korralduse alusel eluruumide kohandamise toetuse taotluse Rahandusministeeriumile.
Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel
(sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline
kohandamine“ Lisa 1), nende
puudumisel tegelike kulude alusel.
Kui taotlusi on rohkem, kui eelarve lubab, eelistatakse suurema
erivajadusega taotlejaid. 2019.
aastal toetatakse Lüganuse vallas
kuni 17 kohandust. Taotlusi kodu

kohandamise kohta võetakse Lüganuse vallas vastu kuni 14.juunini 2019. Lisainfo: sotsiaalnõunik
Ketlin Mõru, tel 332 1333, 5349
7060 ketlin.moru@lyganuse.ee.
Tutvu Lüganuse vallavolikogu
30.04.2019 määrusega nr 75 „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme
füüsiline kohandamine“ toetuse
andmise tingimused ja kord Lüganuse vallas“ (https://www.riigiteataja.ee/akt/409052019005).
Ketlin Mõru

Sotsiaalnõunik

tamine, tuleb üldkoosoleku teates
märkida koht, kus on võimalik
tutvuda põhikirja, majanduskava
eelnõuga või majandusaasta aruandega, ning nende dokumentidega tutvumise kord. Muudatus, võrreldes varem kehtinud seadusega,
seisneb selles, et te ei pea korteriomanikele dokumente kätte andma,
vaid määrama korra nii, et oleks
tagatud dokumentidega tutvumise
võimalus. Juhul kui korteriomanik on teatanud oma elektronposti
aadressi, on tal õigus saada dokumente elektrooniliselt.
Korteriomanike üldkoosolekul
annab iga korteriomand ühe hääle.
Üldkoosolekul õigustatud isikute
tuvastamisel tuleb lähtuda kinnistusraamatust. Kui korteriomanik
ei saa ise osaleda üldkoosolekul,
tuleb tal teha volitatud isikule lihtkirjalik volikiri, mis jääb korteriühistu juhatusele.
Alates 01.01.2018 saavad ühistud tegutseda ka ilma põhikirjata.
Juhul kui põhikirja üldkoosolekul
vastu võetud ei ole, tuleb lähtuda
korteriomandi- ja korteriühistuseadusest.

Hakkame sättima!
Lüganuse segakooril on suur rõõm teatada uudisest, et pääsesime
Suurele Laulupeole.
Oleme tänulikud oma kallile dirigendile Keio Soomeltile, kes nägi
meiega palju vaeva – lauluproovid olid töised ja lisaproovid pühapäeviti tagasid meile edu. Keio tõi meile lisajõudusid Rakvere Eragümnaasiumi õpilaste näol ja need noored andsid energiat ka meile. Kõigil
oli üks eesmärk, pääseda laulupeole „Minu arm“.
Tahame kiita meie Keiot, kes on dirigendina uskumatult kannatlik,
suudab ka meie koori laulma panna nii, et ülevaatusel ettelaulmisel
hakkama saime. Tema 4 koori said kõik laulupeole, see on suur töö ja
oma aja planeerimine. Selles on ta osav ja annab meile kõigile eeskuju. Aitäh Sulle Keio!
Tore üllatus oli ka teisipäevases proovis, kui Lüganuse Kultuurikeskuse juhataja Ingrid Härm tõi meile uue ilusa lipu, millega saame
uhkelt laulupeol rongkäigus marssida. Siinjuures suur tänu Lüganuse
Vallavalitsusele.
Lüganuse segakoor ootab nüüd põnevat suve ja kohtume Laulupeol
Tallinnas!
LVL

Kaitseväelaste abiga langetati ohtlik puu
Vallavalitsus vastu tulles korteriühistule, aitas organiseerida ohtliku puu likvideerimise.
Kaitseväe Pioneeripataljon tuli Lüganuse vallavalitsusele appi, et võtta maha Kiviõlis, Kastani tänavas korteriühistu ees kasvav puu, mis
oli umbes 35 meetri pikkune ja mille diameeter oli umbes meeter. Tööd teostas I jao reservväelased ja tehnikaga oli abiks tehnikarühma
ajateenija.
Vallavalitsus ning ka korteriühistu, kellele
ohtlikuks osutunud puu muret valmistas, on
Kaitseväe noortele sõduritele väga tänulik!

Foto: Nooremseersant
Gregor Soodla

Reservväelased aitasid
korrastada sissesõidutee
Kevadtormil osalevad Pioneeripataljoni reservväelased koostöös vallavalitsusega aitasid korrastada Lüganuse vallas, Matka külas elava
eaka kodu sissesõidutee. Suurvete ajal kevadel ja sügisel oli sealt võimatu läbi pääseda, sest vee kõrgus teel võis ulatuda kuni poolemeetrini.
Tööde käigus paigaldati truup ja tõsteti tee pinda.
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Mida peab silmas pidama korteriühistu üldkoosolekul
Korteriühistutel on kevad oluline
aeg just üldkoosolekute korraldamiseks ja läbiviimiseks. Paljudel
ühistutel on koosolekud kindlasti
juba toimunud, kuid on ka neid,
kellel üldkoosolekud alles ees.
On väga oluline, et üldkoosolekud
oleks läbi viidud kooskõlas seadusega, sest koosolekutega seotud
vaidlusi tuleb ette.
Üldkoosoleku kutsub kokku ja
päevakorra koostab juhatus. Kuid
koosolekut on võimalik kokku
kutsuda ka liikmete algatusel ja
seda siis 1/10 nõusolekul, kus
tuleb ära näidata ka koosoleku
kokkukutsumise põhjus. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette
teatama vähemalt seitse päeva, kui
põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Üldkoosoleku teade
tuleb panna korterelamu trepikoja
esimesele korrusele ja soovitavalt
saata elektronposti aadressile, mille korteriomanik on andnud juhatusele.
Kui korteriomanike üldkoosoleku päevakorras on põhikirja muutmine, majanduskava kehtestamine
või majandusaasta aruande kinni-
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Korteriomanike
üldkoosolek
on otsustusvõimeline, kui sellel
osalevatele korteriomanikele kuulub üle poole häältest ehk kohal
peab olema enamus 50+1 häältest.
Seadus annab võimaluse korteriomanike koosoleku kvoorumi ehk
koosoleku otsustusvõimelisuseks
vajaliku, piisava liikmete arvu
nõuet põhikirjaga reguleerida.
Seega saab ühistu ise otsustada,
millist kvoorumit rakendada, et
koosolek oleks otsustusvõimeline. Oluline on põhikirjas määrata
kvoorumi põhimõte nii, et saaks
esimesel koosolekul otsused vastu võtta ja mitte kulutada aega,
energiat ja raha korduskoosolekute
kokku kutsumisele. Seega oluline
on teada, et üldkoosoleku otsustusvõimet saate vastavalt ühistu vajadusele põhikirjaga reguleerida kas
siis väiksemaks või suuremaks.
Kui üldkoosolek on otsustuvõimetu, kutsub juhatus sama päevakorraga kokku uue üldkoosoleku,
mis on otsustusvõimeline osalejate
arvust olenemata. Sellele asjaolule
tuleb üldkoosoleku kutsel viidata.
Uue üldkoosoleku kokkukutsumi-

se teade saadetakse otsustusvõimetuks osutunud üldkoosoleku
toimumisest arvates kümne päeva
jooksul, ent mitte varem kui kahe
päeva pärast.
Üldkoosoleku protokolli kantakse üldkoosoleku toimumise aeg
ja koht, üldkoosoleku päevakord,
hääletustulemused ja vastuvõetud
otsused ning muud üldkoosoleku
tähtsust omavad asjaolud. Protokolli kantakse ka üldkoosoleku otsuse suhtes eriarvamusele jäänud
liikme nõudel tema eriarvamuse
sisu. Protokollile kirjutavad alla
üldkoosoleku juhataja ja protokollija.
Protokolli lahutamatuks lisaks
on üldkoosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga, volikirjad ja üldkoosolekule esitatud
kirjalikud ettepanekud ja avaldused. Pärast 14 päeva möödumist
üldkoosolekust peab protokoll
olema liikmetele kättesaadav. Üldkoosolekuid tuleb teha vähemalt
üks kord aastas.
Kristel Kütt

kinnisvaraspetsialist
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Siim Hobolainen demonstreerib
dekoratiivset valgustit.

Marten Sarali ja Tairo
Veberi töö „Pukktuulik“
esitlus.

Põnevaid loovtöid Maidla Koolis
Põhikooli lõpetamise üheks tingimuseks on loovtöö koostamine ning
kaitsmine. Maidla Kooli õpilased kaitsesid oma töid 6. mail.
Märkimist väärib Siim Hobolaineni huvitav dekoratiivne valgusti.
Siim valis just töö, kus saaks kasutada peitlit ning haamrit nagu vanal
ajal selliseid töid tehti. Treipingis oleks töö olnud igav ning valminud
liiga kiiresti. Lamp on valmistatud kasepahast ning jääb valgustama
ja kaunistama noormehe tuba.
Marten Saral ja Tairo Veber valmistasid uhke pukktuuliku. Tuuliku
tiivikuks on MTZ 82 mootori jahutustiivik. Tuulikusse on paigaldatud
ka generaator ning rolleri aku. Generaator ja tiivik on omavahel ühendatud. Tuuliku katus on kaetud kärgkattega. Katusele on paigaldatud
LED töötuli.
Ivan Izotov meisterdas puidust kohvilaua. Kohvilauda võib ka välikohvikusse paigaldada. Georgi Uustallo oli ehitanud subwooferi ehk
basskõlari. Noormehe sõnul on nõnda muusikat hoopis parem kuulata.
Joel Õunap demonstreeris keemiakatseid ning Elo Tärno meenutas
jõulunädala korraldamist.
Noored said kogeda aja- ja tegevuse planeerimist ning tõid välja töö
tegemisega kaasnevad positiivsed momendid kui ka vajakajäämised.
Õpilaste juhendajateks olid Kalle Lipp ja Urmas Välba.
Meelike Abroi

Eksamikomisjoni esimees

Teeme lapsele pai
Eeskujuliikumine „Valge Õhupall“ kutsub kõiki emasid ja isasid üles
katkestama laupäeval, 1. juunil kell 11.11 üheks minutiks kõik muud
tegevused, et teha oma lapsele pai.
„Pai tehes näitame me hoolivust ja loome turvatunde, mida vajavad
nii väikesed kui suured. Üks pai võib tähendada rohkem kui tuhat
sõna,“ ütles eeskujuliikumise Valge Õhupall eestvedaja Tamo Vahemets.
Pai erilisus tuleb esile vaid siis, kui seda teeb lapsele väga lähedane
inimene, näiteks lapsevanem või vanavanem. Kui laps on 1. juunil
kell 11.11 teie kõrval, on see õige hetk näidata oma hoolivust, last tunnustada ja innustada. Kui lähedastel pole võimalik 1. juunil kell 11.11
lapse kõrval olla, saab pai teha mõttes või soovi korral sotsiaalmeedias (Facebook, Instagram), lisades postitustele teemaviiteid #lapselepai või #teemepai ja #valgeõhupall.
Samamoodi võib sotsiaalmeedias jagada ühiseid emotsionaalseid
hetki oma lähedastega. Võimalusel võiks üritustel ning paidest tehtud
fotodel ja videoklippidel kasutada valgeid õhupalle.
Aktsiooniga liitujate nimekiri täieneb iga päevaga. Pai tehakse nii
laupäeval toimuvatel lastekaitsepäeva üritustel kui mõni päev varem
või hiljem aset leidvatel toetusaktsioonidel. Praeguseks on teada, et
pai tehakse Tallinnas võimlemispeo peaproovil, Põlva lastekaitsepäeva rongkäigus ja Rakvere Maaelu festivalil, üleskutsed kõlavad Selveri kaupluste siseraadios. Ettevõtmisega on lubanud liituda mitmed
lasteaiad.
Rohkem informatsiooni leiab „Valge Õhupalli“ kodulehelt www.
valgeohupall.ee ja Facebooki lehelt www.facebook.com/valgeohupall. E-post: info@valgeohupall.ee, tel: 5045112 - Tamo Vahemets,
eestvedaja.

Lüganuse hariduselu 325
Pole kaugel siit meri,
kus kajakakisa.
Selles koolis käis ema,
siin õppis mu isa.
On vennad ja õed
neis klassides käinud.
Küll aegu on olnud
ja aegu on läinud...
M. Kesamaa

Lüganuse hariduselul on seljataga
rohkem kui 300-aastane ajalugu
ja arengutee. Käesoleva aasta 8.
juunil tähistame 325. aasta möödumist esimese kooli avamisest
Lüganusel.
Arhiividokumentide põhjal on
teada, et esimene koolimaja ehitati
Lüganusele 1694. aastal. Põhjasõja puhkedes talurahvas suure
puuduse tõttu lapsi enam kooli ei
saatnud ning kool suleti ja koolimaja hävis. 1723. aastal pöördus
valitsus mõisnike poole palvega
ehitada koolimaja ja panna ametisse koolmeistrid. 1765. aastal
pandigi alus Lüganuse kihelkonna
koolidele ja teada on, et 1768 oli
Lüganusel jälle kool. 1788. aastal
tuli Lüganusele kirikuõpetajaks
tuntud keelemees O. W. Masing,
kelle hoolde andis Maidla mõisnik
von Wrangel kaks talupoissi, et
neid koolmeistriks koolitada.
1847. aasta suvel ehitati praeguse rahvamaja lähedale uus koolimaja, mille ehituskulud kandis
suurel määral Püssi mõisahärra
von Stackelberg. Maja pole säilinud, kuid 2008. aastal paigaldati
selle asukohale mälestuskivi.
1881. aasta rahvaloenduse
andmetel õppis Lüganuse koolis
135 last. Seega said lapsed lugemis-kirjutamisoskuse oma kohalikus vallakoolis. Hariduse areng
Lüganusel on olnud järjepidev.
20. sajandi 20-ndate aastate alguses olid kooliolud Lüganusel
halvad: töö toimus kahes eemalolevas majas (Erra-Liival ja Lüganuse külas), ruumid olid kitsad,
ei vastanud enam nõuetele. Valla
edumeelsed mehed otsustasid ise
uut koolimaja ehitama hakata. Sobivaks kohaks osutus Püssi mõis.
Uue koolimaja ehitustööd algasid
endise mõisahoone varemeil, häärberi olid taganevad okupatsiooniväed 1918. aastal põlema süüdanud. 1924. aastal pandi koolile
nurgakivi ja maja hakati ehitama.
Riik selleks raha ei andnud, vald
hakkas ise oma maksudest laekunud summadega ehitama. Maja
läks maksma kümme miljonit senti. Vald jäi võlgadesse. Ehitamine
võttis aega kaks aastat.
1926. aasta sügisel avas maja
oma uksed. Tegemist oli Virumaa
ühe suurema koolihoonega, mis oli
ümbruskonna au ning uhkus. Kool

Koolimaja 1926. aastal
oli algselt kavandatud 4-klassiliseks, 1931. aasta jaanuarist nimetati see aga Püssi 6-klassiliseks
Algkooliks, milles käis umbes 180
õpilast. Kooli jõudis lõpetada 14
lendu. 1944/45. õppeaastal hakati tööle juba 7-klassilisena ning
1953-1956 tegutses see 8-klassilise koolina. 1956. aastal muudeti
kool Püssi Keskkooliks. 1964. aastal ehitati kooli juurde ka võimla.
1990. aastast kuni 2018. aastani
kandis kool nime Lüganuse Keskkool.
Kui üheksakümnendate aastate keskel õppis Lüganuse Keskkoolis üle kolmesaja õpilase, siis
2008/09. õppeaastal oli kooli ni-

mekirjas juba alla kahesaja õpilase
ning 1. septembril 2015 tuli kooli
vaid 98 õpilast ning omavalitsus
otsustas 2016/17. õppeaastal 10.
klassi enam mitte avada. 2018/19.
õppeaastast tegutseb kool põhikoolina ning kannab ametlikku
nime Lüganuse Kool. Keskhariduse jõudis Lüganusel omandada 59
lendu.
Täna on koolis 67 õpilast - oluliselt vähem kui mõned aastad tagasi, kuid selle eest saavad kõik
piisavalt tähelepanu. Õpilased
paistavad silma heade õpi- ja
olümpiaaditulemustega.
Tegutsevad mudilaskoor, spordiringid,
kunsti-, tehnika-, arvuti- ja roboo-

tikaring ning aineringidest inglise
keel.
Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused:
tervise- ja spordipäevad, päkapikupäev algklassidele, advendihommikud, jõulupeod, stiili- ja
teemanädalad, laadad, grillipäevad.
Uue sajandi teine kümnend on
toonud koolitöösse olulised muudatused. Üha rohkem püütakse ainet siduda reaalse eluga ja tunnid
toimuvad ka väljaspool klassiruumi. 2016. aastast on tänu KIK-i
poolt rahastatud projektidele võimalus loodusaineid õppida Eesti
erinevates loodushariduskeskustes. Projekti „Teater maale” abil
on kõik õpilased saanud vähemalt
kaks korda aastas käia Eesti erinevates teatrites etendusi vaatamas.
2017. aastal liitusime Erasmus+
projektiga. Nii õpilased kui ka õpetajad said käia kohtumistel Norra,
Taani, Läti ja Hispaania koolides.
2018. aasta veebruarikuus tuli ka
meil endil olla võõrustajarollis ja
külalisi vastu võtta.
Kuulume ka „Ettevõtliku kooli“
võrgustikku. See on programm,
mis mõeldud ettevõtliku õppe integreerimiseks koolitöösse, et tõsta hariduse kvaliteeti. Eesmärgiks
samuti õpitava sidumine reaalse
eluga. Et õpilased teadmisi paremini omandaks, teevad õpetajad koostööd, viies läbi lõimitud
ainetunde. Sellega tugevdatakse
õppeainetevahelisi seoseid ja kasutatakse rohkem aktiivõppemeetodeid. 2015. aastal alustasime
projekti teemapäevaga „Tarbi
targalt!“, millega propageerisime
asjade taaskasutust ning säästvat ja
tervislikku eluviisi. Saavutasime
baastaseme.
Meie kõige tähtsamaks eesmärgiks on olnud ja jääb hea hariduse
andmine. Lüganuse Keskkooli paljud vilistlased on edukalt jätkanud
õpinguid erinevates kõrgkoolides,
mis näitab, et ka väikesest maakoolist on võimalik saada head
haridust ja kõrgeid riigieksamite
tulemusi. Ka praegused põhikoolilõpetajad on suutelised konkureerima Eesti teiste koolide lõpetajatega ning jätkanud keskhariduse
omandamist nii Rakvere, Tartu kui
ka Tallinna gümnaasiumides.
8. juunil ootame kooli aastapäeva tähistamisele kõiki endisi õpetajaid ja õpilasi. Kell 10.00 alustame spordivõistlustega ja 17.00
toimub võimlas pidulik aktus,
millele järgneb kell 20.00 koosviibimine peotelgis.
Tiina Sai

Õppealajuhataja, eesti keele õpetaja

Teet Roosaar

Aprill on projektõppe kuu
Aprillikuus oli üheksanda klassi
õpilastel suurepärane võimalus
projektõppe raames osaleda Töötukassa kahes loengus, mis toimusid koolis. Esimesel loengul külastasid õpilasi Töötukassa noored
töötajad. Nad küsisid meilt, millega me tahame tegeleda tulevikus
ning millistesse õppeasutustesse
sooviksime õppima minna. Samuti saime infot mõningate koolide
kohta. Arvan, et igaüks meist hakkas järele mõtlema oma tuleviku
üle.
Teisel loengul said noored rohkem infot meie piirkonna koolidest ning kuna õpilasi huvitasid
õppevõimalused Jõhvi Kutsehariduskeskuses, siis räägiti ka sellest
õppeasutusest ning näidati, kust

saab selle kohta täpsemat infot.
Nüüd õpilased teavad, millele
orienteeruda ja mille põhjal teha
edaspidiseid valikuid.
Veerandi viimasel päeval külastasime Jõhvi Kutsehariduskeskust.
Noored jagati kolme rühma – iga
rühm osales kolme töötoa tegemistes, kus noored said end proovile
panna ühes või teises ametis.
Mais toimuvad individuaalsed
nõustamised karjääriõppe spetsialistidega.
Tahaks uskuda, et karjääriõppe
võimalused mõjuvad positiivselt
ja igaüks meist valib õige tee.
Ksenia Vorobjova

9.b klass

T U L E Õ P P IM AK O O L I!
ID E
K IV IÕ L I K U N ST
VASTUVÕTT
11. JA 12. JUUNIL KELL 17.00-19.00
MUUSIKAOSAKONDA II KORRUSEL
SOLFEDŽOKLASSIS JA
KUNSTIOSAKONDA II KORRUSEL KUNSTIKLASSIS
PALUN VÕTA KAASA
ISIKUT TÕENDAV DOKUMENT!
INFO TEL 53 032 404
KIVIKUNSTKOOL@GMAIL.COM
WWW.KIVIKUNSTKOOL.EDU.EE
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Kas teie ka armastate teatrit?
Juba üle kümne aasta tegutseb
Kiviõli Vene Koolis vene keele ja
kirjanduse õpetaja Tamara Simonovitši juhendamisel kooliteater.
Ringi eesmärgiks on mitmekesistada kooli kultuurielu, kasvatada
üles oma õhtujuhte, deklameerijaid, klassiväliste ürituste lavastajaid ning erineva ampluaaga näitlejaid. Iga-aastane näidend toimub
traditsiooniliselt õppeaasta lõpus
ning on kokkuvõtteks paljude inimeste vaevanõudvale loomingulisele tööle.
Käesoleval aastal esitati nõudlikule publikule (mis koosnes mitte
ainult õpilastest ja õpetajatest, vaid
ka lastevanematest ja kooli vilistlastest) Jevgeni Švartsi muinasjutu „Draakon“ põhjal püsti pandud
etendust. Etendus toimus 17. aprillil kooli aulas.
Oma nägemuse kangelaslikust
ja traagilisest võitlusest draakonitega iseendas esitasid kaheksanda klassi õpilased, kes mängivad
kooliteatris juba mitu aastat. Märgilist Draakoni rolli mängis väga
andekalt Karina Karatškona, õilsa
rüütli Lanseloti rollis oli Artjom
Birjukov, õrna ja kergeusklikku
Elsat kehastas Karina Ostretsova.
Originaalsest ja koomilisest küljest näitas end Tanja Oginskaja,
kes mängis Bürgermeistrit, selle
aasta tõeliseks läbimurdjaks osutus Emilin Bondarevskaja, kes

Noortetoad käisid vaheajal
väljasõitudel

Foto: Veera Korotajeva
mängis arhivaar Šarlemani rolli
ootamatult traagiliselt ja südantliigutavalt. Enesekindlalt alustas
näidendit Sabina Kulakova õilsa
Kassi rollis, suure sammu edasi
tegi Nastja Krugljakova, kes mängis sarmikat lurjust Henrit. Linna
parimate inimeste osades särasid
Milena Grigorjeva, Erik Agurejev
ja Liisa Bitkova.
Teater on tähtis nii peaasjades
kui ka detailides, iga etenduses
osaleja püüdis teha kõik selleks,
et näidend oleks meeldejääv ja
pakuks kõneainet. Erkasid värve
etendusele lisas muusikasaade,

mille oli valinud meie helirežissöör Arsen Kardava. Kostüüme ja
rekvisiiti aitasid valmistada vanemad, tehnoloogia õpetaja A. Ragni
ja I. Bondarenko. Etenduste korraldamisel on alati kaasa aidanud
õppealajuhataja J. Ragni, huvijuht
Veera Korotajeva. ja majandusjuhataja Oksana Klein. Aitäh kõigile, tänu kellele see üritus toimus!
Kooliteater on eriline maailm.
See annab võimaluse andekal leida
oma esimese lava, häbelikul saada
üle oma hirmudest, üksikul saada
sõpru, loomingulisel esitada oma
originaalne visioon. Ei saa unusta-

„Totaalne etteütlus“ Kiviõli Vene Koolis
Rahvusvahelist haridusaktsiooni
„Totaalne etteütlus“ korraldatakse
juba 15 aastat. Käesoleval aastal
toimus etteütlus ka Kiviõli Vene
Koolis ja seda juba viiendat korda.
Esmakordselt toimus see üritus meie koolis 2014. a ning seal
osales 55 õpilast. Võitjaks tuli siis
Mihael Felert kategoorias „Parim
kirjaoskaja“. 2019. a kirjutas etteütlust 68 õpilast ja täiskasvanut.
„Totaalset etteütlust“ võivad kirjutada kõik soovijad – õpilased alates 5. klassist, kooli töötajad, lastevanemad ja ka kõik vene keele
armastajad.
Selge, et põhikoolidele on „Totaalse etteütluse“ formaat mõnevõrra teine. Selle kirjutamise aeg
ei tohi ületada 45 minutit ehk ühte
akadeemilist tundi, teksti maht ei
pea ületama 300 sõna. Tekst ise ei
sisalda eriti keerulisi sõnu, väljendeid ja kirjavahemärke, kuid peab
olema kunstipärase ja tunnetusliku
tähtsusega ning kirjutatud kaas-

HUVITAV

aegse ja tuntud autori poolt. Sellel aastal oli põhitekstiks valitud
katkend Tatjana Tolstaja esseest
«Небо в алмазах» („Teemantides taevas“), veel üks katse jõuda
selgusele legendaarse „Titanicu“
hukkumise saladuses. Seekord oli
„dikteerijaks“ vene keele õpetaja
Tamara Simonovitš.
Käesoleva aasta „Totaalse etteütluse“ tulemused olid järgmised:
võitjateks nominatsioonis „Parim

Foto: Veera Korotajeva
kirjaoskaja“ osutusid Maša Konstantinova (6. klass), Arsenia Ivšina
(6. klass), Viktoria Vassiljeva (9.
klass). Nominatsioonis „Kõige ilusam käekiri“ olid võitjateks Milena Grigorjeva (8. klass), Ilona Valk
(6. klass). Nominatsioonis „Ma ei
karda komasid“ – Daniela Vilanskaja (9. klass), Mark Viljanski (7.
klass), Veronika Juško (7. klass),
Andrei Sussarev (5. klass). Oma
tulemustest võis teada saada töid

da ka teisi kogemusi, mida annab
noorele inimesele teater: see on
avaliku esinemise oskus, improviseerimine, oma tunnete näitamine, realiseeritud võimalus näidata
ennast ootamatust küljest. Arvatavasti olid paljud pärast etendust
üllatunud ning vaatasid oma eakaaslaseid teise pilguga. Keegi
muutis suhtumist iseendasse, keegi
ütles: „Ma tahan ka lavale!“ Ja see
tähendab seda, et me teeme oma
tööd edukalt!
Veera Korotajeva

kontrollinud õpetajatelt – M.Strukovalt ja N.Borodavinalt. Eraldi
tänu aktsiooni toetanud täiskasvanutele – Kiviõli Vene Kooli õpetajatele. „Parim kirjaoskaja“ on
aunimetus mitte ainult laste, vaid
ka täiskasvanute jaoks, käesoleval
aastal said selle Elvira Tšernoussova ja Julia Maslak.
Aktsiooni „Totaalne etteütlus“
võib igaüks toetada, kes armastab
vene keelt, hindab vene kultuuri,
austab traditsioone, armastab õppida ja annab eeskuju teisele. Täname veelkord meie õpilasi ja täiskasvanuid osalejaid. Tänukirjad ja
väikesed auhinnad on vaid pisike
autasu lisaks uhkusetundele, mida
kogeb iga inimene kui võtab osa
millestki suurest – seekord oli see
„Totaalne etteütlus 2019“.
Tamara Simonovitš

Kiviõli Vene Kooli vene keele ja
kirjanduse õpetaja

Sonda, Erra, Purtse ja Varja noored olid kevadisel koolivaheajal tegusad ning leidsid tee nii Kukruse Polaarmõisa tutvuma põlevkivi,
mõisa ja kodumaakonna ajalooga kui ka Rakveresse, kus külastati
Rakvere Ametikooli, Aqva Spad, Politseimuuseumi ja Rakvere Teatrit. Kõik neli paika jäid noortele meelde oma eripärade ja teadmistega,
mis sealt kaasa võeti.
Peale väljasõite nõustuti, et igas paigas oleks võinud isegi kauem
aega veeta ja teada saada, seda nii ametikooli erialade kui ka Rakvere
Teatri kardinataguste kohta.
Väljasõidud, mida noored ise korraldasid ja osalejaid kaasasid, olid
igati edukad, tuues kokku noori valla erinevaist paigust ning erinevas
vanuses. Savalas neiud Selina ja Marianne, kel põhikoolis käia veel
mitu aastat, tõid peale väljasõite välja, et nemad võtsid näiteks kaasa
mõtte minna ühel päeval Rakvere Ametikooli end täiendama ning teades nüüd, et polegi oluline, kas peale põhikooli või keskkooli, on nad
rõõmsad, et see võimalus on kõigil olemas.
Angela Tikoft

Noorsootöötaja

Marjakese Lasteaed on
meie valla laste kujundaja
Marjakese
Lasteaias
väärtustame
tugevalt
lasteaia ja lastevanemate
omavahelist koostööd,
mille keskmeks on lapsed ja nende heaolu.
Soovime, et iga laps
tunneks ennast Marjakese Lasteaias hästi ning
aitame kaasa sisseelamisel. Peame oluliseks tagasiside andmist iga
lapse kohta ning oleme lastevanema jaoks alati olemas. Meil on toredad ning personaalsed rühmad, kus õppetegevus toimub vastavalt lapse vanusele ja arengule. Meie rühmade kunstipärasus – teemakohane
kaunistamine, lapsesõbralikkus ja valgusküllasus – on toonud meile
ka palju positiivset tagasisidet.
Peame oluliseks Eesti rahva traditsioone ning tutvustame ka naaberriikide kultuure. Iga pidu on lustakas ja põnev, kus koos lastega
võtavad erinevaid vahvaid rolle ka rühmaõpetajad. Teeme palju väljasõite ning tutvustame lastele kohalikke vaatamisväärsusi. Samuti
on meil igakuiselt vahvad teatrid, mida lapsed väga naudivad. Tänu
oma köögile ja väga heale kokale, saame lastele vahetult valmistada
maitsvat ja tervislikku toitu. Välitegevusteks on meil igale rühmale
mõeldud mänguväljakud ning ka liikluslinnak, kus rattapäeval süttivad ka foorituled.
Hoolekogus tegeleme teadlikult tervislikuma toitumisega ning
väärtustame ka igati lapse ja vanemate ühisaega peale lasteaia päeva. Meil on toimunud lapsevanema spordipäev, jõulukaartide õpituba
ning peagi korraldame vahva trenniõhtu mere ääres.
Soovitame kõiki Lüganuse valla lasteaedu külastada. Kindlasti tekib vanemal selline õige tunne, kus ta soovib, et tema laps lasteaiateed
alustaks. Marjakese Lasteaias toimus samuti avatud uste nädal, kus
lapsevanemad said tutvuda õpetajate, ruumide ja tegevustega.
Teretulemast Püssi Marjakese Lasteaeda, olete oodatud meid külastama!
www.marjakese.ee
Lasteaia meeskond ja
Hoolekogu esimees Enel Kärbo

Emadepäev Maidla lasteaias
Maidla Kooli lasteasutuse
Rõõmupesa rühm rõõmustas
emasid ilusa kontserdiga, mis
oli südamlik ning tõi emadele
naeratuse näole. Kontserdi järel
joonistasid emad oma lastest
pilte ning lapsed olid emadele
kingiks valmistanud imeilusad
siidisallid.
Õnnetriinude lapsevanem koos
Õnnetriinude rühm üllatas
pojaga lastejoogat tegemas
seevastu liikumispeoga, kus
emad pandi proovile lastejooga venitustega ning hiljem raputati
hoogsate tantsudega maha ka viimne kevadväsimuse märk. Emad said
koos lastega aktiivselt aega veeta ning kingiks said nad omapärased
savist kõrvarõngad.
Kuu lõpus toimub meil selle õppeaasta viimane suur pidu, kus saadame kooli kahe rühma peale 10 last.
Maidla pere soovib kõigile kena kevadet!
Gerli Pill
õpetaja
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Kaubandusettevõtted
kutsuvad noori tööle

Uudised poksiringist
Aprillikuus
osalesid Kiviõli
poksijad kolmel
rahvusvahelisel
turniiril.
Kuu alguses
toimus Tartus
traditsiooniline
turniir Kuldne
Olümpia Kinnas, kus osalesid kolm meie
sportlast.
Diana Gorišnaja kohtus kahe tugeva sportlasega Tartu Ülikooli
Akadeemia klubist ja Narva PSK Energiast, võites mõlemad matšid,
ning saavutas kokkuvõttes esimese koha. Mihhail Višnevski kohtus
poksijaga Tallinna klubist Sofron ning kohtunike üksmeelse otsusega
tunnistati võitjaks. Jakov Gorišnõi kohtus oma vastasega Narva klubist Energia ning saavutas kokkuvõttes teise koha.
19. - 20. aprillil toimus rahvusvaheline turniir Maardu Gup 2019,
kus osalesid kümne riigi esindajad.
Diana Gorišnaja kohtus poolfinaalis Läti sportlasega. Tugevas
vastasseisus läks võit Läti sportlasele. Aleks Ivanov kohtus finaalis
sportlasega Daugavpilsist. Dramaatilises võitluses saavutas esikoha
Läti poksija.
17. – 21. aprillil Toimus Venemaal Pihkvas B-kategooria turniir,
kus osales Mihhail Višnevski vanuseklassis U19, 56 kg. Finaalis kohtus Mihhail Valgevene sportlasega ning tema enda sõnul ei jätkunud
tal füüsist kolmandaks raundiks, kokkuvõttes saavutas Višnevski teise
koha.
Vladimir Tšurkin

treener

Lüganuse valla
maleklubi võitis 5 medalit
12 mail toimusid Põltsamaa Ühisgümnaasiumis Eesti noorte 2019.
aasta kiirmale meistrivõistlused. Osalejad olid vanuses 8 kuni 18 aastat.
Lüganuse valla maleklubi Lootus tuli koju viie medaliga. V. Nazarov U14-pronks, E. Bitkova U16- kuld, J. Smirnova U14-höbe, D.
Beljajeva U14 ja V. Nazarova U18- 2 pronksi.
Õnnitleme kõiki võitjaid ning järgmiste mängudeni.
Sergey Titov

Maleklubi Lootus treener

SAAVUTUSED TAEKWONDOS

Wiru Lahing
27. aprillil toimus Tallinnas
viies võitlusspordi amatöörüritus sarjast Wiru lahing, kus näitasid oma võimeid Spordiklubi
Idablokk noored sportlased.
Lisette Loite saavutas 1. koha,
Anette Normak 2. koha, Andri
Pärtna 2. koha ja Mattias Amor
2. koha. Treenerid: Kalvo Salmus, Sven Normak, Janek Kattai
ja Sargis Sargisan.

Wiru lahing, Anette Normak (vasakul), Lisette Loite (paremal).

Kunda Open
Peaaegu 200 sportlast osales
Kunda Open võistlusel, mis toimus 14. aprillil. Spordiklubi
Idablokk oli esindatud 14 sportlasega.
Maria Vladimirova 1. koht,
Spordiklubi Idablokk
Ken-Marten Teffo 2. koht, RoKunda Openil
met Eskel 3. koht, Kahro Neeme
2. koht, Marissa Mirontsik 2. ja 3. koht, Kermo Krith 5. koht, Evelin
Vorobjova 2. koht, Andri Pärtna 5. koht, Kermo Krith 4. koht, Kirill
Petrov kaks 1. kohta, Jasper Kattai 1. koht, Nikas Kardava 1. koht,
Markus Amor 1. koht ja Mattias Amor 5. koht. Treenerid: Sargis Sargisan ja Aleksandr Galaktionov. Ettevalmistajateks - Giuli Kardava ja
Meigo Mirontsik.
Suured tänud võistluse korraldajale Marko Levtšenkole väga eduka
võistluse korraldamise eest Kundas.
Kalvo Salmus

treener

Alberobello linn Itaalias - UNESCO maailmapärandi hulka kuuluv traditsiooniliste koonusekujuliste katustega hoonete kogum. Fotod: Tiina Kilumets

UNESCO maailmapärand Itaalias ja Eestis
Milline roll on maailmapärandil
meie, tänapäeva inimeste, jaoks?
On see põnev mõistatamine, et kuidas elada lubjakivisse raiutud niiskes koopas koos koduloomadega
ning rõõmutunne meie tänapäevaste mugavuste üle? On see baroksete seinamaalingute imetlemine ja
vaimustusega segatud uhkustunne
inimeste oskuste üle? Mis muudab
ühe paiga nii eriliseks, et ta kantakse UNESCO maailmapärandi
nimistusse ning mida see nimistus
olemine teeb selle kohaga? Kuidas
säilitada eelnevate põlvkondade
pärandit ja kas ainult säilitada või
siis peaks andma ka uue elu, mille
täidame kaasaja inimestele oluliste
väärtustega.
Kultuuripealinn 2019 Matera
linn Itaalias – Salvador Dali skulptuurid linnaruumis, rokokoo dekooriga kirikud (kokku on linnas
150 kirikut) vaheldumas kaljusse
raiutud pühakodadega, millest säilinud vaid freskode jäänuseid. Veel
1950. aastatel elasid linnas inimesed kivist koobastes nii suures vaesuses, et seda nimetati Itaalia valitsuse häbiplekiks. Ja nagu ikka käsu
korras asustati inimesed nende
ajaloolistest elupaikadest uutesse
oludesse, mis pidid tagama parema tervise, elutingimused, andma
võimaluse kaasaegseks eluks.
Aga see lõhkus ka traditsioonilise
eluviisi ja nüüd me siis jalutame
linnakeses ning uudistame templit, millega märgistati kogukonna
ühises ahjus küpsetatavat leiba,
maitseme kohalike põllumeeste
tooteid, väristame niiskes koopas
õlgu ja ei saa aru, et kuidas vaid
ühe söepanniga saab elamisse sooja tuua, vaatame kuke pildiga savist taldrikuid, mis kohalike jaoks

Eesti grupp koosseisus (vasakult) Stella Saul, Tiina Kilumets, Viivika
Lomp, Elena Kunn ja Anneli Goldberg Martina Franca linnavolikogus
Euroopa Liidu lipu juures.
on erilise maiguga (kukk kui õnne
ja jõukuse sümbol, heaolu ja edenemise märk), kuulame giidi poolt
räägitavaid lugusid, mis ulatuvad
poole sajandi taha. Missuguse
uhkusega me tähistasime Tallinna
olemist kultuuripealinnaks 2011 ja
vaidleme, et missugune linn peaks
saama Eesti kultuuripealinnaks
2024! Aga üks on selge, see tiitel
annab võimaluse tutvustada meid
maailmale ja kontsentreerida ühte
aastasse põnevaid kultuurisündmusi – nagu Dali näitus Materas
ehk kontserdid ja üritused linnaväljakutel.
Erasmus+ projekti raames kohtusid taas partnerid kuuest riigist
(Portugal, Hispaania, Kreeka,
Türgi, Eesti ja Itaalia) ning seekord oli luubi all Itaalia rikkalik
kultuuripärand. Kas hea lugeja on
jalutanud linnakeses, mille nimi
on Alberobello? Need koonusekujuliste katustega majad, mille
seinad lubjaga kenasti valgeks
võõbatud, ehitati kohalike elanike poolt krahvi maale, kes püüdis
mööda hiilida valitseja kehtestatud

maksudest. Et kui oli teada, et valitseja maksukogujad on tulemas,
lammutati lihtsalt paekivist laotud
hooned ning hiljem tuli kohalikel
oma elamine taas kokku ehitada.
Aga kuna mörti ei kasutatud, siis
sai krahv väita, et tegemist on ajutiste ehitistega, mis maksu alla ei
kuulu. Et kui mitu korda tuleks
minu tänast kodu lammutada ja
uuesti üles ehitada, et mul ükskord
mõõt täis saaks ja ma mässu tõstaks? Kui mitu korda seda pidid
toonased kohalikud talupojad üle
elama, pole ajalooraamatutesse
märgitud, kuid mäss lõppes sellega, et valitseja talupojad maksust
vabastas ja nii jäid majakesed lõpuks püsima. Praeguseks ajaks
on umbes 1000 majast seitsme
peatänava ääres saanud UNESCO
maailmapärandi osa. Uhke on jalutada iidsel sillutatud tänaval, mille
kivid on miljonite jalgade poolt nii
ära lihvitud, et asjatundmatu silm
hakkab läikivaid kive kohalikuks
marmoriks arvama.
Marina Franka kooli õpilased
näitasid meile oma barokset kodulinna ja 1743. aasta maavärinas
hävinud keskaegse linna asemele
ehitati tol ajal moes olnud barokne
linn – uued kirikud, elumajad, uhkete maalingutega krahviloss linna
keskel, tibatillukesed kahetoalised
korterid, mida hotellitubadena välja üüritakse ning kohalike pisemat
sorti autod osavalt manööverdamas kitsukestel tänavatel. No ikka
poole kitsamad kui Tallinna vanalinnas, sellised Saiakäigu mõõtu
keerulised labürindid tekitasid esimesel õhtul tunde, et oma hotelli
ust ma küll ilma kõrvalise abita
enam üles ei leia.
Ja mis saab sellise kohtumise
lõpul? Põsele veereb suur pisar –
kahju on lahkuda uutest sõpradest,
imelistest kohtadest, pastast ja
pitsast ja isegi veider hommikusöök, mis koosnes magusast saiast
ja pisikesest lonksust espressost,
tundub kuidagi igatsemist väärt.
Päikesest ja soojast rääkimata.
Euroopa kultuuriruum, väärtuste
sarnasus, koostöös veebileht, ühinenud mitmekesisuses. Valmistume antiikaja hiiglaste kõrvale asetama ka meie Tallinna vanalinna ja
Narvat. Kui sarnased me oleme ja
kui erinevad, kui palju on ajaloost
õppida ja mis see progress siis ikka
on?
Tiina Kilumets

Erasmus+ projekti koordinaator

Kumb meil siis on, töökäte puudus või tööpuudus, võime küsida
viimaste nädalate arutelude põhjal. Kaubandussektoris on igatahes inimesi kõvasti puudu, mis
teeb sellest sektorist just noorte
jaoks suurepärase hüppelaua edasiseks karjääriks.
Näiteid ei tule kaugelt otsida.
Stockmanni tänane finants- ja IT
arenduse juht alustas 15 aastat tagasi samas kaupluses klienditeenindajana. Circle K klienditeeninduse juht tuli 25 aastat tagasi
tööle bensiinijaama. Suur osa
kaupluste juhatajatest on alustanud müüja või kassapidajana ja
seda vaid mõni aastat tagasi.
Noored tahavad töötada, taskuraha teenida ning, mis peamine, kogemusi omandada. Õpilasmaleva kohad saavad igal aastal
täis loetud tundidega. Julgustan
noori pöörduma kodulähedastesse kaubandusettevõtetesse ja
uurima, milliseid võimalusi suvel
töötamiseks pakutakse.
Suurimad vabade kohtade arvud on suvetööks toidukaubanduses, suurtes jaekettides. Ka
R-Kiosk, Circle K ja teised mugavuspoed-tanklad võtavad suvel
suure hulga noori tööle. Rõiva-,
bürookaupade- ja ehituskaubanduses, kus töötajate arvud väiksemad, on ka vabu ametikohti
suvetöölistele vähem, ent vajadus
abikäte järele on ka seal.
Mida noored kaubanduses teha
saavad? Suvetöödena pakutakse
eelkõige kaupade väljapanemist
riiulitesse, klienditeenindust ja
tööd laos (vastuvõtt, komplekteerimine jms). Väiksemates kauplustes ja tanklates saab teha väga
erinevaid töid, sest igaüks on
ühemeheorkester, kui meeskond
on pisike. Alkoholi või tubakat
müüvates kauplustes saavad kassas tööd vaid täisealised. Mujal
oodatakse noori juba 15-16aastaselt.
Kaubanduses töötamise plussiks on ka paindlik töökorraldus
ja graafikud – lemmikfestivalile
ei pea töö pärast minemata jätma,
sest tööpäevad ei ole üheksast
viieni. Paljudele noortele meeldib teha paar korda nädalas pikki
vahetusi ja saada siis mitu vaba
päeva järjest. Teine tahab töötada
paar tundi ja hommikuti. Erinevad variandid on võimalikud.
Mida saab suvetöö pakkumisest kaupmees? Lühiajaliselt on
iga suvetöötaja mõte asendada
puhkavat tavatöötajat. Aga pikaajaliselt on alati lootus, et noorele
organisatsioon meeldib ja ta soovib kooli kõrvalt tööd osa-ajaga
jätkata ka sügise saabudes. Kui
klapp on vastastikune, järgneb
sellele sageli karjäär organisatsiooni siseselt. Või vähemalt
võimalus veel paar järgnevatki
suve samas kaupluses tööl käia,
mis säästab kaupmehele uute
inimeste nullist välja õpetamise
vajadust.
Kaubandusettevõtete kogemus
näitab, et noored teevad tööd hea
meelega. Meie sektori tööandjad
pööravad noortele töötajatele
aina enam tähelepanu, võimaldades paindlikke töögraafikuid ja
väljaõpet. Ühest suvisest tööotsast võib saada lihtsalt toreda kogemuse ja uue arvuti või jalgratta
raha, kuid siit võib alguse saada
ka rahuldust pakkuv karjäär.
Infot suvetöökohtade kohta
kaubanduses leiab Kaupmeeste
Liidu kodulehelt: https://kaupmeesteliit.ee/tulekaubandusse/
suvetoo-kaubanduses/
Nele Peil
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Talendiotsingu konkurssfestival „Annetekoda“

Eesti Kultuuri Koda koos Muusikute fondiga PLMF algatab üleriiMai 2019
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muusika, kunst, tants, luule jm.
Projekt on suunatud inimestele
ilma vanusepiiranguta, nii neile,
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Eesti riigi rahvaarvu arvesse võttes
väga oluline!
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STATUUT
Osalema on oodatud inimesed üksikesinejatest kollektiivideni, kes
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rahvusvaheline žürii. Esimesed
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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.

KULTUURIKALENDER
02. juuni, kell 10.00 Püssi Kultuurimaja
XX Püssi Jalgrattamatk
06. juuni, kell 19.00, Kiviõli õunapuupark
Kogukonna loomefestival „Tegus õun“
08. juuni, kell 10.00 Lüganuse Kool
Lüganuse hariduselu 325 aastapäeva tähistamine
08.-09. juuni Kiviõli Seikluskeskus
Kiviõli Motofestival
15. juuni, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
KaRakTer etendus „Ulgumerel“
21. juuni, kell 21.00 Kiviõli Kiigeplats
Kiviõli Jaanituli
21. juuni, kell 20.00 Lüganuse külaplatsil
Lüganuse Jaanituli
22. juuni, kell 16.00 Sonda Kõlakoda
Sonda Jaanik
23.juuni, kell 20.00 Purtse Männik
Purtse Jaanituli
26. juuni, kell 15.00 Lüganuse külaplats
Tantsu- ja laulupeo peotule liikumine
27. juuni, kell 8.30 Kiviõli Rahvamaja
Tantsu- ja laulupeo peotule liikumine
28. juuni, kell 17.30 Maidla Mõis
XXXVIII Püssi Seeriajooks III etapp – Maidla Mõisajooks
29. juuni, kell 13.00 Soonurme raamatukogu
Maja täis mälestusi 135

KIRIKUKALENDER
EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus
viis žürii poolt välja valitud talenti
saavad rahalise auhinna. Avalikul
finaalkontserdil antakse välja ka
publiku lemmiku preemia (telefo-

nihääletuse toimumisel rahva lemmiku preemia). Perspektiivikatele
talentidele organiseeritakse enesetäiendamise võimalusi.

Kus on ravimite rahastamise piir ja miks just seal?
viis žürii poolt välja valitud talenti
saavad rahalise auhinna. Avalikul
ﬁnaalkontserdil antakse välja ka
publiku lemmiku preemia (telefo-
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2. juuni, kell 09.30 Kiviõli kirik. Maarja külaskäigu päeva missa
2. juuni, kell 11.00 Lüganuse kirik. Maarja külaskäigu päeva missa
2. juuni, kell 12.30 Lüganuse pastoraat. Leerikool
9. juuni, 11.00 Lüganuse kirik. 1. nelipüha missa
9. juuni, kell 12.30 Lüganuse pastoraat. Leerikool
16. juuni, kell 11.00 Lüganuse kirik. Kolmainupüha ja leeripüha missa.
Teenivad piiskop Einar Soone, preester Einar Laigna, diakonid Tiit Zeiger ja Tõnis Tamm ning ministrand Ulvar Kullerkupp. Sündmus toimub
koos Kiviõli kogudusega.
23. juuni, SURNUAIAPÜHA Lüganuse kalmistul. Kell 11.00 Surnuaiapüha teenistus. Mängib puhkpillikvartett.
24. juuni, kell 12.30 Lüganuse kirik. Ristija Johannese sündimise püha
missa.
30. juuni, kell 11.00 Lüganuse kirik. 3. pühapäev peale nelipüha missa.
23. JUUNIL

Surnuaiapüha
Lüganuse
kalmistul
TEENISTUSE ALGUS KELL 11:00
MÄNGIB PUHKPILLIKVARTETT

Õnnitleme
maikuu juubilare!

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.
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Kodu ja koduküla
sinna sisse mahub nii palju
tegusid ja tundeid...

Olete oodatud 29. juunil
kell 13.00
Maja täis mälestusi 135
pidulikule tähistamisele Soonurme
Raamatukogus.
Soonurmega seotud inimesi on
Eesti paljudes paikades.
Tuleme siia kohtuma.
Sõpruse rajad ei tohi rohtuda.
Kui igaüks võtab kaasa
hea tuju, siis loodame,
et külapäev möödub meeldivalt.
Ilusaid hetki.
LISAINFO: NAIMA SOPPE, TEL 55653 3677
SOONURME RAAMATUKOGU, TEL 332 5656

