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Vastuoluline aasta on lubanud ellu viia hulga plaane
2020. aasta läheb ajalukku ühe
kummalisema aastana ajaloos, kuid
tänu koroonaviiruse mõjude leevendusmeetmetele on saanud ellu
viia plaane, mille valmimine ilma
toeta oleks lükkunud kaugesse tulevikku.
„Pole halba ilma heata,” tõdes Lüganuse vallavanem Andrea
Eiche, et ehkki ajad on inimeste,
ettevõtete ja ka omavalitsuse jaoks
keerulised, on tänu saadud toetustele õnnestunud ära teha selliseid
investeeringuid, mis pikka aega on
seisnud hädavajalike tööde nimekirjas, kuid mille jaoks pole seni
olnud raha.

VAJAVAD ROHKEM RAHA
Lüganuse vallavalitsuse jaoks on
alates maist olnud kibekiire aeg,
sest riigi antud toetuste taotlemiseks, raha kasutamiseks ning tööde
ettevalmistamiseks on olnud väga
vähe aega.
Praeguseks on ettevalmistustööd
lõppenud ja lõplikud summad selgunud nii Sonda koolimaja ümberehitamiseks multifunktsionaalseks
keskuseks, staadioni lõpetamiseks,
Kiviõli keskväljaku ehitamiseks,
raudteepeatuse parkla ja taristu
loomiseks kui Kannikese lasteaia
parkla laiendamiseks.
„Summad, mida me ehituseks
planeerisime, olid väiksemad
kui reaalsed pakkumised,” nentis
Eiche, et kõikide projektide elluviimiseks ja lõpetamiseks on vaja
leida lisaks 670 000 eurot. Sellest
hoolimata loodetakse saada volikogu heakskiit kõigi tööde tegemiseks
ning puuduolev summa võetakse
sellelt eelarverealt, mis oli mõeldud
Kiviõli kunstide kooli hoone rekonstrueerimise omaosaluseks.
Kiviõli kunstide kooli rekonstrueerimise omaosaluse tagas volikogu eelarvest juba varem; ülejäänud raha pidi selle jaoks tulema

Soovipuu.

energiatõhususe
suurendamise
meetmest. „Kuna me seda toetust
sealt ei saanud, aga kogu rekonstrueerimise tarbeks eelarves raha
napib, on mõistlik see summa kulutada teiste tegevuste peale ning
jätkata kunstide kooli renoveerimist etappide ja väiksemate tööde
kaupa,” leidis vallavanem.
Omaosalusena investeeritavale
670 000 eurole lisandub pea miljon
eurot toetusi ja kokku tehakse töid
1,63 miljoni euro eest.
ILUTULESTIKU ASEMEL
KINGITUSED NÕRGEMATELE
Koroonaviiruse probleemsem ja

ebameeldivam pool on seotud aga
saabunud väga jõulise teise lainega.
„Ennustasime selle teise laine tulekut ette ja oleme oma asju planeerides olnud väga ettevaatlikud ja
võtnud ohtu väga tõsiselt,” rääkis
Eiche.
Juba mõnda aega on vallas käinud
makskikandmiskampaania HETK,
mis on suve lõpust alates propageerinud maskikandmist. Detsembri
algusest, kui numbrid alustasid Eestis, aga eelkõige Ida-Virumaal väga
suurt kasvu, on kampaania käigus
jagatud inimestele kaupluste ees tasuta maske.
„See maskijagamiskampaania

näitas selgelt, et teatud ühiskonnagrupid on hädas maskide soetamisega,” ütles vallavanem, kes ka
ise inimestele maske jagamas käis.
Eakad, kelle sissetulek on väikene, käivad ühe ja sama ühekordselt
kasutatava maskiga, mille peaks
pärast kolmetunnist kasutamist välja vahetama seni, kui see on muutunud kasutuskõlbmatuks. Oli ka
juhuseid, kus inimesed tunnistasid,
et on korduvkasutatavaid maske
pesta püüdnud. „Aga tõsiasi on, et
sellised maskid enam ei kaitse,” lisas Eiche.
Nii otsustaski vallavalitsus, et
tänavune raha, mis kuluks ilutules-

tikule, kasutatakse sel aastal hoopis
korduvkasutatavate maskide ostmiseks ning need jagatakse laiali
väikseima sissetulekuga inimestele.
„Ainult nii saame hoida ennast
hullemast,” on vallavanem äärmiselt tänulik kõigile, kes kampaaniale appi on tulnud. Kõige suurem
tänu aga kõikidele inimestele, kes
on vastutustundlikult käitunud,
tänu millele on nakatumiste arv
Lüganuse vallas üks madalamaid
Ida-Virumaal. Juba pikka aega on
haigestunute arv püsinud stabiilselt
30 inimese ümber.
Vallavanem kutsub inimesi üles
jõulude ja aastavahetuse ajal vastutustundlikult käituma, et haigestunute hulk praegusest tasemest

kõrgemale ei tõuseks.
SOOVIPUU
Kohalikud inimesed on omaalgatuslikult hakanud valla jõulupuule
riputama soove teistele inimestele.
„See on äärmiselt tore algatus,”
tunnustas vallavanem ning soovitas
minna pühade ajal ja eel tutvuma,
mida inimesed üksteisele soovivad.
Oma soovi vallavanem puule
veel riputanud pole, kuid lubas
seda kindlasti teha. „Minu soov on
teada: tahan, et me kõik oleksime
terved ja saaksime veeta jõulude
ajal aega oma pere ringis ning minna vastu uuele aastale.”

Hea Lüganuse
valla rahvas!

LVL

2020. aasta lõpp läheneb, oleme juba lõpusirgel.
Iga aasta on eelmisest erinev, nii nagu seegi. Aga
me kõik ju teame, et 2020. aasta on olnud veelgi erinevam ja keerulisem. Tõenäoliselt ei ole Lüganuse
vallas ega terves Eestis inimest, keda ei ole puudutanud COVID, olgu see siis lähemalt või kaugemalt.
Kuri viirus on pannud meid kõiki uude olukorda,
olgu see siis töö ja õppimise ümberkorraldamine,
Risto Lindeberg piirangutega harjumine jne. Kindlasti on mööduv
Vallavolikogu esimees
aasta õpetanud meid hakkama saama uutes ja ootamatutes olukordades ning katsumustes ja me oleme kõik koos need
ületanud!
Kohe-kohe on käes jõulud, kus südamesoojus poeb eriti sügavale meie
kõigi hinge. On aeg hetkeks peatuda ja mõtteid korrastada – mis on meie
elus kõige olulisem ja mida me väärtustame. On tempo maha võtmise,
lõppevale aastale tagasi vaatamise aeg. On uue aasta unistuste mõlgutamise ning uute plaanide tegemise ja oma lähedastega koosolemise aeg.
Leidkem endale see AEG!
Kindlasti on aastalõpp tänamise aeg. Siinkohal tänan meie valla aktiivseid noori, tegusaid eakaid, aktiivseid ettevõtjaid ja MTÜ-sid, valla
allasutusi ning kõiki koostööpartnereid koos tegemiste eest. Oleme palju
saavutanud ja ainult ühiselt saame liikuda uue aasta poole, kandes endaga kaasas uusi ja väljakutsuvaid eesmärke ning viies neid ellu.
Aastal lõpus on kõigil palju soove. Meie kõigi üks ühine uue aasta
soov võiks olla, et elu maailmas läheks oma tavalistesse rööbastesse ning
uus aasta tooks kaasa ainult meeldivaid elamusi, tegevusi ja sündmuseid
meie kõigi ümber.
Soovin teile kõigile rahulikku jõuluaega perede keskel, meeldivat aastavahetust ja uueks aastaks uusi väljakutseid, edu ja kordaminekuid! Armastame neid, kes on meile kallid ja olulised.
Hoidkem, usaldagem ja mõistkem üksteist!

2

Detsember 2020

TASUB TEADA

Volikogu peab otsustama, kas Kiviõli 1. keskkool jätkab gümnaasiumihariduse andmisega.

Meeldetuletus korraldatud jäätmeveoga
liitumise kohustusest vabastatud isikutele

Jäätmevaldajal tuleb esitada järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku
omavalitsuse üksusele kirjalik kinnitus tõendamaks, et kinnistul ei ole
aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes ei
esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga
liitunuks 21. jaanuarist arvates.
Lüganuse Vallavalitsus

Aastavahetuse ilutulestikust

Lüganuse valla keskuses Kiviõli linnas on iga-aastaselt toimunud traditsiooniline uue aasta vastuvõtt Viru tänava piirkonnas kuuse all.
Rahvakogunemise kõrgpunktiks on olnud kümme minutit peale
südaööd taevasse kõrguv võimas ilutulestik. See on alati oodatud ja
hästi korraldatud vaatemäng.
Kahjuks sellel aastavahetusel on kõik teisiti. Oleme hädas meie inimesi halvava ja majandust laastava pandeemiaga. Eriti teravaks on
kujunenud olukord meie maakonnas.
Vallavalitsus ja kriisikomisjon ei pea õigeks soodustada inimeste
kogunemist olukorras, kus on keelatud avalikud meelelahutusüritused
ja suurte rahvahulkade kogunemised.
Jätame ära aastavahetuse ilutulestiku! Suuname selleks kogutud ettevõtjate rahalise toetuse ja valla osaluse hoopis korduvkasutatavate
maskide ostmisele ja riskirühma inimestele laiali jaotamisele.
Ilutulestiku peamine toetaja osaühing Järve Biopuhastus on ettepanekuga heal meelel nõus.
On kindel tunne, et hetkel on see palju otstarbekam rahakasutus,
mis kindlasti säästab nii mõnegi inimese elu.
Vallavalitsusel on palve – püsige kodus oma perega ning ärge tulge
tänavatele ja platsidele, ei ole vaja koguneda ja asjatult tekitada ohtlikke olukordi!
Olgem arukad ja käitume mõistlikult! Hoia ennast teisi kaitstes!
Anu Needo

arendusnõunik

Kiviõli tänavavalgustuse taristu renoveerimise
projekt on jõudnud edukalt lõpule

Kiviõlis juba aastal 2017 käivitatud kolmeaastane tänavavalgustuse
investeeringuprojekt on lõppenud. Valdav enamus linna tänavavalgustusest, mis jääb raudteest põhja poole, on ümber ehitatud kaasaegsetele ja säästlikele LED valgustitele. Algselt oli kavas välja vahetada umbes 450 vana valgustit, mille keskmine võimsus oli 189,40
W. Tänu ehitushangete odavnemisele ja LED valgustite hindade
soodsamaks muutumisele on projekti lõpuks paigaldatud 877 uut
LED valgustit, keskmise võimsusega 44,07 W. Hoolimata sellest, et
valgustite arv on suurenenud pea kahekordseks, tarbivad paigaldatud
kaasaegsed valgustid kõik kokku rohkem kui kaks korda vähem elektrienergiat. Valgusteid juhitakse reaalajas otse mobiiltelefonist ja iga
valgusti annab ise koheselt märku võimalikust rikkest. Energiasäästu
jälgime veel eesseisvad viis aastat ning anname teavet projekti jätkusuutlikkusest ka edaspidi. Kuid juba täna võib kinnitada, et kulutused
elektrienergiale tänu taristu renoveerimisele valla suurimas asulas on
märgatavalt vähenenud.
Täname siiralt projekti panustanud firmasid ja inimesi. Peatöövõtjat, osaühingut Virtel Grupp, selle juhatajat Vaido Lahtmaad, projektijuhte Tõnu Leitarut ja Raido Lahtmaad ning kogu tublit ehitusmeeskonda. Nutikaid projekteerijaid Heigo Luike ja Janek Lõhmust
aktsiaseltsist Leonhard Weiss Energy. Asjalikku ja pädevat omanikujärelevalvet teostasid ehitusel Lauri Linnus ja Sass Laasik osaühingust
Keskkonnaprojekt. Projekti juhtisid kindlakäeliselt Jüri Moor aktsiaseltsist Smig ning vallavalitsuse poolt arendusnõunik Anu Needo.
Kõige olulisem teave on aga see, et oleme projekti elluviimiseks
saanud täies mahus ära kasutada sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute
Keskus (KIK) poolt eraldatud toetuse summas 960 tuhat eurot, mis on
80% kogu projekti maksumusest. Kohalik omavalitsus on kolme aasta jooksul lisanud 240 tuhat eurot juurde. Raha allikaks on Euroopa
Liidu Ühtekuuluvusfond ja taotlus esitati Kiviõli Linnavalitsuse poolt
KIK-i meetmesse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“, mille eesmärgiks on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse
suurenemine. Täname meeldiva koostöö eest meie projekti vahetult
koordineerinud Tiiu Noormaad ja Evelyn Neidot KIK-ist.
Järgmistel eelarveaastatel on kavas iga-aastaselt panustada valgustuse kaasajastamisse teistes valla asulates ning Kiviõlis raudteest
lõuna pool asuvas piirkonnas. Seda näeb ette valla arengukava ja
eelarvestrateegia. Järgmisel aastal on kavas parandada valgustatust
Purtses.
Anu Needo

arendusnõunik

Pildil vasakult vallavanem Andrea Eiche, arendusnõunik Anu Needo,
Sass Laasik OÜ Keskkonnaprojekt ja Vaido Lahtmaa OÜ Virtel Grupp

Haridusvõrgustiku korrastamiseks
on laual kolm võimalikku varianti

L

üganuse valla haridusvõrgustiku
ümberkorraldamiseks on arutusel kolm
varianti, millest leebeim jätaks
muudatused tegemata ning karmim jätaks alles vaid ühe põhikooli.
Uuringu- ja konsultatsiooniettevõte Cumulus Consulting on
vallavalitsuse ülesandel pannud
kokku haridusvõrgustiku korraldamise kava, mida detsembris esimest korda koolijuhtidele ja kooli
hoolekogu liikmetele tutvustati.
Kava pakub välja kolm võimalikku teed haridusvõrgustiku
muutmiseks Lüganuse vallas.
ÕPETAJATE PALK KASVAKS
Kõige leebem variant jätaks kõik
praegusel kujul alles. Sel juhul jätkaksid algkool Sondas, põhikoolid Maidlas, Lüganusel ja Kiviõli
vene koolis ning Kiviõli 1. kesk-

kool jätkaks gümnaasiumihariduse
andmist.
Teine variant on, et Kiviõli 1.
keskkool ja Kiviõli vene kool läheksid ühise juhtimise alla ning
selle kõrval jätkaks üks väikestest
põhikoolidest.
Kõige radikaalsem variant näeb
ette kõikide valla lasteaedade
ühendamist ning ainult ühe põhikooliga jätkamist.
Kõigi kolme variandi puhul on
välja toodud ka summad, millist
rahalist võitu selline otsus tähendaks. Kui jäädakse pehme ehk siis
keskmise valiku juurde, tähendaks
see, et riigilt saadakse õpetajate
palgarahaks juurde 200 000 eurot
ning lisaks suudetakse ülalpidamiskuludelt aastas kokku hoida
300 000 eurot valla raha.
Radikaalne variant tähendaks, et
õpetajate palgaraha saadakse juurde 350 000 eurot ja vald võidab

Kehtivad piirangud

L

üganuse valla kriisikomisjon
paneb kõigile elanike südamele järgida Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud piiranguid! Kui
me täna kõik koos pingutame, saame viiruse leviku Ida-Virumaal
kontrolli alla. Palun kandke maski
kinnistes ruumides ja hoidke teiste
inimestega piisavat vahet! Planeerige selle aasta jõulupeod pereringis.
Viiruse laialdase leviku tõttu
Ida-Virumaal ja kogu Eestis, kehtestas Vabariigi Valitsus täiendavad piirangud.
12. detsembrist kuni
3. jaanuarini (k.a.) kehtivad
piirangud Ida-Virumaal
Klientide ja külastajate jaoks
peavad meelelahutus- ja majutusteenused, muuseumid ja näitusasutused olema suletud. Majutusteenustele kehtestatud piirang ei
puuduta hädaolukorra lahendamisega vahetult seotud inimesi, näiteks arste ja meditsiiniõdesid, kes
on suundud Ida-Viru maakonda
tööle teistest Eesti piirkondadest
Klientidele peavad olema suletud kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad,
basseinid, veekeskused, ujulad.
Piirang ei laiene spordialaliidu
võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele,
sealhulgas täiskasvanute ja noorte
koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade
meistriliigade mängijatele, riigi
sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.
Klientidele peavad olema suletud kõik toitlustusettevõtete

müügi- ja teenindussaalid. Toidu
kaasamüük ning sellega seotud
kullerteenus jääb lubatuks.
Nii väljas kui siseruumides ei
ole lubatud avalikud koosolekud
ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja
kinoseansid.
Avatuks tohivad jääda kirikud
ja teised usuliste talituste toimumiskohad praegu kehtivatel tingimustel.
Keelatud on noorsootöö, huvitegevuse ja -hariduse, täienduskoolituse ja täiendõppe läbiviimine.
Neid tegevusi tohib jätkata üksnes
individuaaltegevustena või distantsilt. Piirang ei kohaldu riigi
sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.
Sportimine ja treenimine avalikes siseruumides ei ole lubatud. Välitingimustes on lubatud
kontaktivaba individuaaltegevus
ja –treening kas üksi või koos
juhendajaga. Piirang ei laiene
spordialaliidu võistlussüsteemis
toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele
ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning
erivajadustega inimestele.
14. detsembrist kehtivad
üle-eestilised piirangud
SPORT VÄLI- JA
SISETINGIMUSTES
Sisetingimustes on lubatud üksnes
e-lahendustega distantsilt tehtav
või kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening, mida võib teha

800 000 eurot aastas ning saaks
vabaneva summa investeerida elukeskkonna parandamisse.
Lüganuse vallavanema Andrea
Eiche sõnul ei ole küsimus siiski üksnes rahas, vaid ka hariduse
kvaliteedis.
„Kui meil praegu ei ole kõikides
koolides vastava kvalifikatsiooniga õpetajaid, siis pärast muudatusi
suudaksime selle kindlasti tagada.
Lisaks kasvab vastavalt valikutele
õpetajate palgamiinimum ning me
oleksime noorte õpetajate silmis
palju konkurentsivõimelisemad,”
tõdes vallavanem.
GÜMNAASIUMI
ASEMELE UUS KOOLIMAJA
Juhul, kui jätkatakse muudatusi tegemata, on vaja 10 miljoni eurost
investeeringut, mida vajavad praegused koolimajad. Kõige suuremat
summat on rekonstrueerimiseks

koos juhendajaga. Kehtib 2+2 reegel ning kanda tuleb maski. Maskikandmise kohustus ei laiene alla
12-aastastele lastele või kui maski
ei saa kanda tervislike põhjustel
või töö ja tegevuse iseloomu tõttu.
Ühiskasutatavaid esemeid tuleb
desinfitseerida pärast igakordset
kasutust.
Välitingimustes tohib sportida
kuni 10-liikmelistes rühmades,
millele võib lisanduda treener või
juhendaja.
Piirangut ei kohaldata spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute
ja noorte koondiste liikmetele ja
kandidaatidele ning võistkondlike
alade meistriliigade mängijatele,
riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning
erivajadustega inimestele.
Kuni 3. jaanuarini (k.a.) 2021
ei ole spordi- ja liikumisüritused
lubatud.
SPORDIVÕISTLUSED
Kuni 3. jaanuarini (k.a.) on spordivõistluseid lubatud korraldada
üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga
võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmetele
ja selle kandidaatidele. Pealtvaatajaid lubatud ei ole.
Võistluse korraldamisel kehtib
2+2 reegel, mis ei kohaldu võistlejatele võistluse ajal. Siseruumides
tuleb kanda maski. Maskikandmisel kehtivad ülal spordi juures
nimetatud erandid. Võistluse korraldaja peab tagama desinfitseerimisvahendid.
NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS
JA -HARIDUS, TÄIENDUS-

vaja Kiviõli vene koolis, mille kordategemine maksaks üle 6 miljoni
euro.
Kui omavalitsus loobub aga
gümnaasiumiastmest, mille ülalpidamiseks tuleb igal aastal välja käia 100 000 eurot, võiks vald
saada riigilt toetust uue koolimaja
ehitamiseks.
Eiche sõnul on valikud keerulised ning kindlasti vaadatakse
lisaks nendele kolmele valikule sedagi, kuidas neid omavahel
kombineerides kõige mõistlikum
tulemus saada.
Koolivõrgu korrastamise kava
jõuab volikogusse jaanuarikuus.
Cumulus Consultingu koostatud
kavaga on lähiajal võimalik tutvuda
valla kodulehel.
LVL

KOOLITUS JA TÄIENDÕPE
Noorsootöö, täiendkoolitus ja
täiendõpe on lubatud
üksnes
distantsilt või kontaktivaba individuaaltegevuse ja –õppena,
mida võib teha koos juhendajaga.
Kehtib 2+2 reegel. Siseruumides tuleb kanda maski arvestades
ülalnimetatud erandeid. Ühiskasutatavaid esemeid tuleb desinfitseerida pärast igakordset
kasutust.
Huvihariduses ja huvitegevuses
võib välitingimustes tegevustest
osa võtta kuni 10-inimest, rühmale
võib lisanduda juhendaja või treener.
Piirangut ei kohaldata riigi
sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning
erivajadustega inimestele. Samuti ei laiene need piirangud
Astangu
Kutserehabilitatsiooni
Keskusele.
HARIDUS
Kuni 31. detsembrini 2020 on
suletud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned.
Erandjuhul tohib kooli otsusel viia
läbi distantsõpet. Samuti tohib
kooli otsusel erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine
koos ülalnimetatud eranditega,
desinfitseerimisvahendite olemasolu) personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite ja testide
sooritamine.
Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele.
Lasteaiad ja lastehoiud jäävad
avatuks.
Piiranguid ei kohaldata erivajadusega
lasteasutustes
ja
koolides.
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Maskide kasutamisest

K

aitsemaskiks peetakse tavamõistes nii meditsiinilist
kaitsemaski kui ka muid hingamisteede kaitsevahendeid, näiteks isetehtud maski.
Selleks, et maskid oleksid võimalikult efektiivsed, on oluline
meeles pidada maskide õiget kasutamist.
MASKI ETTE PANNES:
• Pese käed enne maski puudutamist ja ettepanemist või pesemisvõimaluse puudumisel kasuta
antiseptikumi.
• Veendu, et mask on puhas ja
terve.
• Kata nina ja suu maskiga selliselt, et mask oleks võimalikult
tihedalt näo vastas.
MASKI KANDMISEL:
• Ära kasuta maski, mis on katkine või määrdunud.
• Jälgi, et mask kataks korrektselt nina ja suu, ära kanna maski
ainult nina all.
• Väldi maski puutumist kandmise ajal, see suurendab maski
saastumist ja seeläbi ka haigestumise ohtu.
• Eemalda mask, kui see määrdub või muutub märjaks.
• Oma isiklikku ja kantud maski ei tohi teistega jagada.
MASKI EEMALDADES:
• Pese käed enne maski eemaldamist või pesemisvõimaluse
puudumisel kasuta antiseptikumi.
• Maski eemaldades võta kinni
maski tagaosast ja väldi esikülje
puudutamist.
• Ühekordselt kasutatav meditsiiniline kaitsemask tuleks peale
kasutamist asetada eraldi kilekotti ja visata ohutusse kohta.
• Korduvkasutatav mask aseta
peale kasutamist pealtsuletavasse plastikkotti.
• Korduvkasutatav kaitsemask
tuleks peale iga kasutamist võimalikult kiiresti pesta tavalise
pesuvahendiga vähemalt temperatuuril 60 °C või vastavalt pakendil toodud juhistele.
• Peale maski eemaldamist
pese käed või pesemisvõimaluse
puudumisel kasuta antiseptikumi.
Alati tuleks meeles pidada, et
kaitsemaskide kasutamine on
vaid täiendav meede ning ei tohiks unustada käte hügieeni, sotsiaalselt distantseerumist, haigena koju jäämist ning näo, silmade
ja suu puudutamise vältimist.
LVL
Allikas: kriis.ee

Ida-Virumaal on viiruse levik siiani probleem –
koos panustades saame seda muuta
COVID-19 viiruse levik on keeruline nähtus, mis mõjutab tugevalt Eesti elu. Sellega tegelemine
nõuab suurt tähelepanu.
Ida-Viru maakonnas on jätkuvalt COVID-19 positiivsete isikute arvu kasv väga suur ning ka
tervishoiusüsteem on kriitilises
seisus. Maakonnas suurendatakse
elanikkonna teadlikkust ning juhitakse isikliku eeskujuga tähelepanu maskide kandmise täitmise
kohustusele.
Lüganuse Vallavalitsus algatas
juba 25. oktoobril maskikandmise
kampaania HETK (Hoia Ennast
Teisi Kaitstes). Teavitavad plakatid pandi üles valla veebilehele,
sotsiaalmeediasse, kauplustesse,
bussipeatustesse ja teadete tahvlitele. Kõigile valla ja allasutuste
töötajatele telliti korduvkasutatavad maskid, millel valla logo
ning sõnum „Kanna maski“. 4. ja
11. detsembril käisid Lüganuse
Vallavalitsus, valla kriisikomisjon
ja vabatahtlikud kaupluste juures
selgitustööd tegemas ning maske
jagamas. Maskide varu on vallas
olemas ning maske jagatakse ka
edaspidi.
Alates 14. detsembrist korraldas
Ida-Viru Omavalitsuste Liit maskikandmist propageeriva kampaania,
millest võttis osa ka Lüganuse vald.
Kaupluste juures jagati maske igapäevaselt kuni nädal aega. Vesteldi
inimestega ning jagati tasuta maske.

Vallavanem Andrea Eiche (vasakul) maske jagamas.

Kaupluste juures maske jagamas. Fotod: Viivian Päll

Nädal aega maski kandmisele tähelepanu juhtides suutsime ehk
kaasa aidata viiruse leviku peatamisele Ida-Virumaal ja Lüganuse
vallas!
Miks on kaitsemaski vaja? Mask
takistab köhimisel või aevastamisel lendlevate viiruseosakeste levikut ühelt inimeselt teisele. Sellest
on abi, kui seda kantakse siseruumides, kus on palju inimesi ja keeruline on hoida teistega vähemalt
2-meetrist vahet, sest viirus levib
inimeselt inimesele piisknakkuse

kaudu. Õues ei ole maski kandmine enamasti mõttekas, sest viirusosake on üpris raske ja ei lendu
kaugemale kui 2 meetrit. Samuti ei
ole maski kandmine vajalik kodus,
kui kõik kodused on terved.
Kes peab kandma maski ja kus
tuleb maski kanda? Alates 24. novembrist kehtib avalikes siseruumides üle Eesti maskikandmise
või nina ja suu katmise kohustus.
Avalik siseruum on avalikuks kasutamiseks mõeldud ruum, kuhu
on võimalik siseneda igal soovijal,

sõltumata näiteks eelregistreerimisnõudest. See on koht, kus liigub palju inimesi, kes üksteisega
igapäevaselt kokku ei puutu.
Millised on viiruse sümptomid?
Peamised sümptomid on peavalu,
haistmismeelte kadu, ninakinnisus, köha, väsimus, lihasvalu,
nohu, maitsemeelte kadu, kurguvalu, palavik. Raskematel juhtudel
võivad tekkida hingamisraskused,
rindkere valud, häired kõnes ja liigutustes. Sümptomid võivad olla
väga kerged, seega jälgige oma
tervist tähelepanelikult ning pöörduge perearsti poole ka kergete
sümptomitega.
Eestis pääseb viiel erineval viisil testima:

1. Perearsti ja/või 1220 saatekirjaga
2. Lähikontaktne
3. Reisilt naastes (sadam, lennujaam)
4. Seire (juhuvalik)
5. Tasuline testimine
Lisainfo:
www.kriis.ee
www.terviseamet.ee
Kriisitelefon 1247
Perearsti nõuandetelefon 1200
Lae alla mobiilirakendus www.
hoia.me
LVL
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TASUB TEADA

Maaelu rikkus – inspiratsiooniks
ja... traditsiooniks?

K

es kohalike lehtede kõrval ka üleriigilist meediat jälgib, teab juba,
et MTÜ Virumaa Koostöökogu novembri teises pooles korraldatud ettevõtluskonverents „Elu rikkusest maal“ jõudis Postimehe lehtede vahele. Päris uhke järelkaja.
Hardi Murula, konverentsi moderaator, ürituse korralduslikust
poolest: „Kindlasti julge ettevõtmine. Viiruse leviku tõttu on füüsilised kokkusaamised pigem eksklusiivseks kujunemas. Lisaks rääkida
rikkusest maal… Tavapäraselt keskendutakse eelkõige üldse elu võimalikkusele maal. Ja nimetada ettevõtmist konverentsiks – ka selleks
peab julgust olema. Korralduslikult see nii aga välja tuli. Olin algul
skeptiline tehnilise lahenduse osas – kas veebikaamera ja arvutiga poleks võimalik saavutada sama tulemust? Aga kõigil on tüdimus halva
kvaliteediga pildist ja hakkivast helist, kvaliteetne järelvaatamisvõimalus peale selle – sellist taset peab hoidma.“ Vastates küsimusele,
kas tulevikus esinejana osalemist võiks hetkel servapidi eraettevõtlusega katsetav Murula ise ka tulevikus kaaluda, jääb ta tagasihoidlikuks: „Ettevõtluskonverentsil esinemiseks peab kõigepealt ettevõtjaks saama, seda ma kindlasti ei ole. Hetkel saaksin rääkida iseenda
vigadest, mida siis teised vältida saaksid.“
Millest konverentsil siis täpsemalt juttu oli? Elu rikkusest selle kõige laiemas mõttes. Arutleti küsimuse üle, mis maapiirkonna elu rikastab ja miks on tehtud valikud just Virumaa kasuks. Kuidas rikkust
mõtestada, mida sellega teha ja kas on võimalik, et tänased kohaliku
omavalitsuse võtmetegelased, kohalikud ettevõtjad, MTÜ-de ja koolide esindajad saavad midagi praeguses hetkes ära teha, et tulevikus
rikkus selle igas mõttes Virumaalt ei kaoks, vaid ikka kasvaks.
Konverentsi korraldajana oli rõõm tagasiside üle. Einar Vallbaum, Viru-Nigula vallavanem: „Eriliselt meeldis see, et ettevõtjad ja
kohalik omavalitsus haakisid omavahel. Kui rääkisid ettevõtjad, siis
KOVi taustaga inimesed noogutasid, kui omavalitsuse esindaja, siis
ettevõtjad. Oli näha, et kohale tulnud ootasidki, et keegi räägib asjadest nii, nagu need on, mitte ei peida pead liiva alla.“ Tuleviku mõttes
on Vallbaum sarnaste ettevõtmiste osas lootusrikas: „Ühtse Virumaa
kontseptsiooni silmas pidades ma oleksin rõõmus, kui kahe Virumaa
piirilähedased omavalitsused ja organisatsioonid ühiselt ka tulevikus
midagi sellist korraldaks ja ehk kasvaks sellest siis juba üle-virumaaline konverents.“
Erik Rüütel Viru Haljastuse esindajana noorte ettevõtjate paneeldiskussioonis ütleb, et pole oma etteastele veel süva-analüüsi jõudnud
teha, aga üldjoontes oli tegemist tänuväärt üritusega ja on rahul, et
tulekule oma jah-sõna andis: „See, et noored ettevõtjad said sõna, on
väga meeldiv. Ma isiklikult kuulakski noori rohkem. Suuri ärimehi ja
kogenud ettevõtjaid on igal konverentsil ja neid kuulan ka muidugi
hea meelega, aga noored on minu jaoks huvitavamad.“
Konverentsi veebiülekanne viis esinejad lisaks kohalviibinud osalejatele, keda oli 40 ringis, veel ca 140 huvilise kodudesse ja jälgijaid
oli üle Eesti. Isegi Soomest.
Konverentsi on võimalik täismahus järelvaadata MTÜ Virumaa
Koostöökogu veebilehelt www.viko.ee ja Youtube’i kanalist Virumaa
Süda.
Keit Lipp

MTÜ Virumaa Koostöökogu

Enne talvekülmasid vaata üle hoonete
torustike ja veesõlmede olukord

I

nimeste tähelepanu
on praegu suuresti
suunatud koroonaviirusega seotud teemadele, kuid majaomanikud ei tohiks ära
unustada ka torustike
tervist.
Eesti Vee-ettevõtete
Foto: www.steamatic.com
Liit tuletab meelde, et
enne suuremaid talvekülmasid tuleb üle vaadata hoonete torustike ja
veesõlmede olukord ning tagada nende külmakindlus!

KÜLMAKAHJUDE ENNETAMISEKS TEE NII:

Majas, mida igapäevaselt ei köeta ja vett ei kasutata, peata vee liikumine hoonesse (sulge maakraan või pump kaevus) ning tühjenda
torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast, kraanikausi äravool ja muud
veesõlmed.
Kasutuses olevas majas vaata üle kogu veevärk ja veendu, et külm
ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib välistemperatuurist olla
mõjutatud. Arvesta ka niiskusega, sest niiskus vähendab soojapidavust.
Kaitse külma eest ka veearvesti. Arvesti töökindluse tagamiseks ei
tohi seda ümbritsev temperatuur langeda alla kahe soojakraadi.
Kui tekib ikkagi olukord, et torustikus olev vesi hakkab külmuma,
siis jäta veekraan nirisema. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
Veetorustiku külmumisel tee esmalt kindlaks koht, kust külm on
torustikule ligi pääsenud, seejärel alusta selle koha soojendamist.
Sobiv vahend selleks on näiteks soojapuhur, sest soojendamine peab
olema aeglane ja ohutu.
Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks
piirkonna vee-ettevõttesse või torutöid teostavate ettevõtete poole.
Täiendav informatsioon: Irina Vahtra, EVEL kommunikatsioonijuht, tel: +372 5648 3211, e-post: irina.vahtra@evel.ee, www.evel.ee.
Pille Aarma

EVEL tegevdirektor

Vasakult Heino Lipu mälestusvõistluste korraldaja Mati Lilliallik, olümpiavõitja Gerd Kanter, skulptor Aivar Simson ja Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.
Fotod: Viivian Päll

Heino Lipu pronkskuju püstitamiseks
on algatatud annetuste kogumine
25. novembril Maidlas toimunud
pressikonverentsil olid kohal mitmed Heino Lipu pronkskuju püstitamise projekti eestvedajad ja
toetajad, nende hulgas ka olümpiavõitja Gerd Kanter. Kanteri sõnul
on tal väga hea meel, et saab olla
osaline selles ettevõtmises, millega püstitatakse Heino Lipu sajandaks sünniaastapäevaks Maidla
mõisaparki tema pronkskuju. „Selliste spordisangarite üle võib iga
kant uhke olla,“ lausus ta.
Skulptuuri makett, mille autor
on skulptor Aivar Simson, toodi
esimest korda avalikkuse ette pressikonverentsil Maidlas.
Lisaks pronksskulptuurile on
plaanis välja anda ka raamat
„Heino Lipp 100“, mille autor on
spordiajaloolane Tiit Lääne, kelle
sulest ilmus 12 aastat tagasi esimene raamat Heino Lipust. Lääne
lubas uude raamatusse kirja panna
Heino Lipu kuju rajamise loo ning
lood alates 2007. aastast Maidlas
toimuvatest mälestusvõistlustest
kuulitõukes.
Heino Lipu pronkskuju püstitamise eestvedaja, Heino Lipp Fond
MTÜ juhatuse liige, samuti Virumaa rekordiomanik kuulitõukes
Ahto Paavo plaanib vajalikud 60
000 eurot kokku saada järgmise
aasta juunikuuks, et kuju tegemiseks jääks piisavalt aega. Esialgu
saab ta arvestada Lüganuse valla
poolt 10 000 euroga. Ka mõned
ettevõtted on lubanud juba ettevõtmist toetada.
Kuju püstitamiseks on algatatud

HEINO LIPP (1922-2006)

* Heino Lipp sündis 21.06.1922.
aastal Lüganuse vallas IdaVirumaal.
Juba nooruses alustas ta
sportimist.
* 1940. aastal lõpetas Jõhvi
Gümnaasiumi.
* Töötas Kiviõlis Baltiche Oli’s.
* 1949. aastal lõpetas Tartu
Riikliku Ülikooli.
* Püstitas 6 Euroopa rekordit
kuulitõukes.
* Püstitas 13 NSVL rekordit.

Konverentsist osavõtjad.

* Võitis NSV Liidu
meistrivõistlustel 12
kuldmedalit.
* Ta oli 1947. aastal maailma
edetabeli juht kuulitõukes ja
1948. aastal maailma edetabeli
juht kümnevõistluses.
* Võistles 31 korda Eesti
koondises.
* Ta oli NSV Liidu teeneline
meistersportlane.

Ahto Paavo tulevase kuju jaoks
valminud alusel.

* 1991. aastast Eesti
Olümpiakomitee auliige.
* 1992. aastal oli Barcelonas
Eesti olümpiadelegatsiooni
lipukandja.

Foto arhiivist.

annetuste kogumine. Ahto Paavo
soovib, et annetuses osaleks kasvõi väikeste panustega võimalikult
palju inimesi. „Kui teil on head
mälestused Heino Lipust või olete
koolipäevil kokku puutunud, palume toetada mälestussamba püstita-

Skulptor Aivar Simson, esiplaanil
kuju makett.

mist,“ ütles Paavo.
Heino Lipp Fond MTÜ konto on
EE 352200221074750725 Swedbank.
Viivian Päll

avalike suhete spetsialist

* Töötas TRÜ-s ja Tallinna
Pedagoogilises Instituudis
kergejõustikukateedri
õppejõuna.
* 1998. aastal pälvis Eesti
Vabariigi 80. aastapäeva puhul
Valgetähe kolmanda klassi
teenetemärgi.
* 2004. aastal pälvis Eesti
Spordiselts Kalevi poolt Paul
Kerese nimelise Ausa mängu
auhinna – Suure mõõga.

Lüganuse valla kaasava eelarve
rahvahääletuse tulemused on kinnitatud

L

üganuse valla 2021. a eelarves on kaasava eelarve suuruseks 20 000 eurot. Tähtaegselt laekus neli ettepanekut.
Ettepanekute hindamise komisjon otsustas neljast kaasava eelarve ettepanekust panna rahvahääletusele kaks ideed:
Liimala rannaala taristu korrastamine: rannaala korrastamine
tagab parema ligipääsu näiteks tervise probleemidega inimestele ja/
või väikelastega peredele. Antud
projekti raames võiks paigaldada
uued istepingid. Praegused rannapingid ei täida oma eesmärki.
Need on lagunenud ja neid on pea
võimatu üles leida (pinkide ümber on kasvanud võsa). Võimalusel paigaldada riietumiskabiine ja
laudtee.

Liimala rannaala koristamise
idee esitaja Erra-Liival elav noor
pereema Eike Õunas tõdes möödunud suvel rannas viibides, et
lapsevankriga rannaalal liikumine
on raskendatud ning puudub võimalus end rannas hästi tunda (korralikud istepingid, riietuskabiinid).
Tuleohutuskoolitus
haagise
soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele: viimase kolme
aasta jooksul on vallas toimunud
ligikaudu 160 tulekahju. Paljud
neist oleksid olnud välditavad või
väiksemate tagajärgedega, kui inimesed oskaksid kasutada esmaseid
tulekustutusvahendeid. Hoolitseksid selle eest, et majapidamises
oleks suitsuandur, korsten pühitud
ning teeksid tuld hoones ja hooneväliselt nõuetekohaselt. Purtse

Vabatahtlik Pääste soovib soetada
ennetushaagise koos varustusega
ohutusalaste koolituste läbi viimiseks Lüganuse valla elanikele.
Rahvahääletusele
otsustati
mitte panna järgmised ettepanekud: kettagolfipargi rajamine Erra
parki. Üheksa rajaga kavandatud
park oli planeeritud osaliselt riigimaale. Projekti mahu vähendamine ja raja kavandamine ainult välja
valitud vallamaa peale ei olnud
idee autori hinnangul otstarbekas.
Alternatiivset lahendust ehk kettagolfi raja planeerimist uude asukohta vajanuks aga rohkem ajalist
ettevalmistust ja läbi mõtlemist.
SA Kiviõli Tervisekeskuse
põhjapoolse piirdeaiaga kõrvuti
kulgeva kõnnitee remont. Idees
märgitud tänavalõik on Lüganuse

Vallavalitsuse kohustus ning selle
korda tegemiseks vajalikud rahalised vahendid planeeritakse sisse
lülitada 2021. aasta Lüganuse valla eelarvesse.
Lüganuse valla kaasava eelarve hääletus viidi läbi portaalis
volis.ee ajavahemikul 17.11 –
07.12.2020. Hääletada said kõik
vähemalt 16-aastased Lüganuse
valla elanikud. Hääletati kokku
109 korda.
Rahvahääletuse võitis Liimala rannaala taristu parendamine
69 häälega, teiseks jäi 40 häälega
Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik
Päästele.
LVL
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MTÜ Lastekaitse Liidu
„Kiusamisest vabaks!“ koolituspäev
„Kiusamisest vabaks!“ on ennetav
programm, mille eesmärk on luua
laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe ning kiusamist ennetav
käitumiskultuur, kus suhtutakse
üksteisesse sallivalt ning austavalt
ja kus lapsed hoolivad üksteisest.
Tahame, et kiusamise korral teised
sekkuksid ja kaitseksid kaaslast,
kes seda ise teha ei suuda.
10. novembril toimus Kiviõli I
Keskkooli aulas „Kiusamisest vabaks!“ koolituspäev, millest võtsid
osa meie kooli õpetajad, Lüganuse
piirkonna noorsootöötajad, Lüganuse valla lastekaitsespetsialist ja
lapsevanemad. Kiviõli I Keskkool
liitus „Kiusamisest vabaks!“ programmiga 2019. aastal ning juba

teist aastat järjest kasutame programmist saadud temaatilisi tunnikavasid, et aidata õpilastel kiusamisprobleeme märgata ja ennetada
ning julgustada õpilasi vajadusel
kiusamisele ka vahele astuma.
Koolituselt jäi kõige eredamalt
meelde mõte, et me kõik ei saa
olla omavahel parimad sõbrad,
kuid me kõik saame olla üksteisele
head kaaslased ning seda lähtuvalt
neljast põhiväärtusest, milleks on
sallivus, hoolivus, julgus ja austus.
„Kiusamisest vabaks!“ programmil on kolm peamist osalejate
rühma, kelle omavaheline aktiivne
koostöö on selle tõhusaks toimimiseks väga oluline:
•lastega töötavad professionaa-

lid (kogu kooli personal), keda
innustatakse ja juhendatakse sallivust suurendavate sotsiaalsete
käitumismudelite rajamisel, nii et
kõik kooli töötajad on eeskujuks ja
inspireerijaks;
•lapsed, keda innustatakse aktiivsemaks muutuma. Erilist tähelepanu pööratakse passiivsetele
pealtvaatajatele, kel on tõrjumismudelite kujunemisel suur roll;
•lastevanemad, keda innustatakse programmi tegevusi toetama.
Lapsed vajavad hästi hakkama
saamiseks ja positiivseks arenguks
häid kaaslasi. Kui lapsed õpivad
juba varases eas olema hea kaaslane, ennetame sellega kiusamist
pikas perspektiivis. Jagan ka paar

nõuannet, kuidas kiusamist ennetada:
1. Julgusta last mängima ja suhtlema erinevate kaaslastega nii koolis kui vabal ajal.
2. Ole laste, nende vanemate,
õpetajate ja kõigi last ümbritsevate inimestega suheldes viisakas.
Väldi nii laste kui täiskasvanute
kuuldes teistest inimestest halvasti
rääkimist.
3. Julgusta last enda eest seisma
ning ka kaaslasi toetama ja kaitsma. Lapsed, kes julgevad enda eest
seista ja oskavad teisi toetada, lohutada ning kaitsta, kasvavad paremateks inimesteks.
4. Kuula, kui teised räägivad
oma lastega seotud teemadest.
Oma murest on lihtsam rääkida ja
sellele lahendust leida, kui teised
kuulavad ja kaasa mõtlevad. Püüa
mõista teiste laste, nende vanemate
ja õpetajate vaatepunkte, sest igal
olukorral on mitu erinevat tahku.
5. Loo koos laste ja nende vanematega teile oluliste sündmuste
tähistamise ühine hea tava. Ühised
üritused liidavad rühma või klassi, sest kõigil on vajadus kuuluda
gruppi.
6. Osale lapse digitaalses elus.
Kõik õpetused hea inimese olemise kohta kehtivad ka digitaalses
maailmas. Lapsed veedavad palju
aega nutiseadmetes, kuid vajavad
selgitusi, kuidas digitaalsed keskkonnad toimivad ja millised riskid
sealsete võimalustega kaasnevad.
Hea eeskuju kasvatab rohkem
kui tuhat õpetussõna!
Pille Kekki

KIRKUKALENDER
EELK LÜGANUSE RISTIJA
JOHANNESE KOGUDUS
24. detsember, kell 14.00
Lüganuse kirik
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus. Jutlustab diakon Ulvar
Kullerkupp.
24. detsember, kell 17.00
Lüganuse kirik
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus. Jutlustab diakon Ulvar
Kullerkupp.
25. detsember, kell 11.00
Lüganuse kirik
1. Jõulupüha missa.
31. detsember, kell 17.00
Lüganuse kirik
Vana-aasta ärasaatmise missa.
10. jaanuar, kell 11.00, Lüganuse kirik
Kristuse ilmumise püha ja
Kolmekuningapäeva missa.
Jutlustab diakon Tiit Zeiger
19. ja 26. jaanuaril teenistust
ei toimu, vaimulik puhkusel.
31. jaanuar, kell 11.00 Lüganuse kirik Maarja kabel
3. pühapäev enne paastuaja
algust, küünlapäeva missa.

Politsei- ja Piirivalveamet

KIRIK

Jõuluaeg Lüganuse kirikus aastal 2020

K

havõttepühade ajal olid kiriku uksed valitsuse korraldusel suletud.
Loodame ja palume ka Jumala armu, et jõuluteenistused meil
mitte pidamata ei jääks. Praeguses olukorras kehtivad üldrahvalike sündmuste jaoks omad reeglid
ja arvan, et kõik on nendega tuttavad ning üle kordama ei pea. Paari asja siiski rõhutaksin. Kindlasti
peab kõigil tulijatel olema mask
näo ees. Kirikusse sisenedes on
koha peal saadaval desovahendid. Jätame (välja arvatud ühe
pere liikmed) istudes ka piisavaid
vahesid. Kes kindlasti soovib
laulda, peab seda seekord tegema mask ees. Täname üksteist, et
neid asju silmas peame, sest siis
saame kõikjal heal meelel ja jõulurõõmus pühi pidada!
Otsustasime kiriku juures, et
sellel aastal teeme jõululaupäeval
kaks teenistust. Soovitan isiklikult, et eakamad inimesed ja
loomulikult ka need, kes nendega

Igal aastal võtab meie kooli võistkond osa suurtest bioloogia-alastest
mängudest, mis viiakse läbi Narva koolide bioloogia õpetajate poolt.
Sel aastal toimus mäng online vahendusel ja sellest võttis osa 12 meie
maakonna kooli. Mängu teemaks oli päevakajaliselt „Viirused ja meie
optimistlik tulevik“. Mängude eesmärgiks oli anda osalejatele võimalus realiseerida oma teadmisi, oskuseid, võimeid ja huvi bioloogia
õppimise vastu lahendades erineva keerukusega ülesandeid ja ühtlasi
arendades meeskonnatöö kogemusi.
Meie kooli võistkonnas olid sel aastal 9. klassi õpilased Anastassia
Barsukova, Alisa Aksjonova, Artur Matskevitš, Deniss Lubnin ja 8.
klassist Ilona Babitš
Ülesandeid oli mängus kolm. Esimeses osas lapsed vastasid
Quizziz programmis bioloogialastele küsimustele. Järgnes viktoriin „Kus on loogika?“, kus tuli ära arvata mõistatused, mis
olid koostatud ajakirja Eesti Loodus 2019/2020 aasta persoonide kohta. Võistluse lõpetas loominguline ülesanne: tuli 15 minuti jooksul joonistada plakat mängus kajastamist leidnud teemadest.
Mängu tulemuste põhjal koostati edetabel.
Meie võistkond võitis kategoorias „Bioloogilise mitmekesisuse
tundja“. Mängida ei olnud kerge kuna küsimused olid üsnagi keerulised. Kuid loominguline ülesanne lõbustas meid kõiki, sest kõik
kuulasid innuga teiste koolide nägemust „optimistlikust“ tulevikust.
Oli mille üle mõelda…
Täname veelkord meie võistkonda eduka esinemise eest.
Irina Krjukova

Elame lõbusalt

mõned soovitused, vältimaks oma
kinnisvarasse sissetungimist:
Veenduge, et garaaž on lukustatud ning et kurjategijad ei saa lukku kergelt eemaldada;
Võtke võimaluse korral sealt
kaasa kõige väärtuslikumad esemed;
Kontrollige oma vara nii tihti
kui võimalik ehk käige oma garaaži kontrollimas;
Võimalusel paigaldage videovalve.

äesolev aasta on olnud
äärmuslikult eriline kogu
maailmale, Eestile, Lüganuse vallale ja ka Lüganuse
kirikule. Ma ei hakka kordama
kõike seda, mida olete sunnitud
kuulama ja lugema iga päev meediast, aga tahan juhtida tähelepanu sellele, et praegustel kurjadel
aegadel ei ole ka head asjad otsa
lõppenud.
Kõige selle kaose keskel on
korda saanud Lüganuse Ristija Johannese kirik. Kindlasti ei
ole suur hulk meie valla rahvast
veel oma silmaga seda imet saanud näha. Nüüd on selleks sobiv võimalus. Saabuv jõuluaeg
on meie rahvale üks olulisemaid
suursündmusi, nagu ka jaanipäev.
Lüganuse kirik on üks nendest
vähestest sakraalhoonetest, mis
ühendab endaga ka jõuluajal meenutuse jaanipäevast. Tähistame
ju jaanipäeval Ristija Johannese
sünnipäeva. Ülestõusmise ehk li-

Suured bioloogia-alased mängud

Kiviõli 1. Keskkooli „Kiusamisest
vabaks!“ koordinaator

Kaitske garaaže sissetungimise eest

Kuna soojad päevad on ammu
möödas, on lõppenud ka suvilahooaeg, mistõttu inimesed on ladustanud kõikvõimalikku tehnikat,
tööriistu ja muid tarbeid oma garaažidesse.
Vargad aga paraku ei maga ning
ei jäta lihtsat, kuid ebaseaduslikku
rikastamise võimalust ära kasutamata.
Varguste saagiks on langenud
peamiselt murutraktorid, tööriistad
ja trimmerid ning erinevad hooldusvahendid.
Politsei soovitab hoolitseda oma
vara turvalisuse eest ning annab

KOOL

koos on, lapsed ja nende vanemad tuleksid 24. detsembril kell
14.00 algavale teenistusele. Selle
kellaaja eeliseks on ka see, et nii
tulla kui ka minna on võimalik
päevavalges. See ei ole kohustus,
vaid soovitus. Kindlasti annab see
ka võimaluse jõulukirikulisi paremini hajutada. Teine teenistus algab kell 17.00. Kinnitan, et peale
kellaaja ei erine teenistused teineteisest. Teenistuse pikkus on umbes 45 minutit. Järgmisel päeval,
25. detsembril toimub I jõulupüha
teenistus kell 11.00 ja kaetud on
ka armulaud.
Armas Lüganuse kihelkonna
rahvas ja külalised! Olete väga
oodatud kõigil neil ülalpool kirjapandud aegadel!
Algavat jõulurahu soovides,
Tõnis Tamm

Lüganuse kiriku diakon

Keemia ja bioloogia õpetaja

Kiviõli vene kooli algklasside õpilased veetsid kogu sügise deviisi
all „Elame lõbusalt“. Õpetajad jälgisid füüsilise keskkonna turvalisust, õpetasid lapsi kasutama antiseptikuid, jälgima käitumisreegleid
avalikes kohtades. Aga lapsed on lapsed, isegi keerulisel ajal jäävad
nad aktiivseteks ja uudishimulikeks. Neile meeldib kõik, mis väljub
tavatundide raamistikust ja annab võimaluse ennast näidata uutes
tingimustes.
Oktoobri lõpus osalesid kõik algkooli klassid traditsioonilisel ettelugemiskonkursil „Sügis, sügis, ootame sind külla“. Igast klassist sai
välja valitud paremad ettelugejad, kes esinesid kooli raamatukogus.
Žürii liikmed, М. Strukova, G. Jakovleva ja N. Samuseva andsid lastele üle aukirjad erinevates kategooriates ja väikesed auhinnad.
Terve isadepäeva-eelne nädal algkoolis sai pühendatud poistele.
Nädala kulminatsiooniks sai teatevõistlus, kus poisid said demonstreerida oma osavust, kiirust ja meeskonna vaimu. Nädala lõpus said
kõik poisid medali.
10. novembril, tähistamaks mardipäeva, esinesid esimese klassi
õpilased koos õpetaja Tkatšenkoga teise ja kolmanda klassi õpilastele rahvalaulude ja mõistatustega. Vastutasuks saadi tänu maiustuste
näol.
Kolmanda klassi õpilased said taas osaleda robootika tunni raames
programmis „LEGO We Do“. Õpetajad R. Sujumkulov ja N. Samusseva märkisid, et ehitades ja programmeerides roboteid ja tehisloomi,
omandavad lapsed koolis vajalikke 21. sajandi oskusi.
Samuti külastasid esimese klassi õpilased kooli muuseumi, kus
muuseumi juhataja М. Strukova viis läbi ürituse „Mõmmide päev“.
Koolijütsid näitasid oma mõmmisid, lugesid kahes keeles luuletusi
ning kuulsid palju uusi lugusid pehmetest kaisuloomadest.
Ei unustanud oma nooremaid koolikaaslasi ka vanemate klasside
õpilased. Õpetaja I. Krjukova koos õpilastega valmistasid ette projekti „Kuidas talvituvad linnud ja metsloomad“. Seitsmendikud tegid
väikestele presentatsiooni ja viisid läbi online-viktoriini.
Tööõpetuse tunnis valmistasid vanemate klasside poisid koos õpetaja А. Ragniga lindudele söögimaju. Iga algkooli klass saab traditsiooniliselt oma söögimaja, mille eest hoolitseb kogu talve.
Tõepoolest vaatamata kõigele veetsime sügise lõbusalt!
Natalja Samusseva
klassijuhataja
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Maidla Kool
soovib kõigile häid jõule
ja edukat uut aastat!

Detsember 2020

Aasta jõuab lõpule!
Milline oli aasta 2020? Keeruline,
raske, ettearvamatu, huvitav, täis
lootusi…
Tahaksin tänada kõiki õpilasi,
õpetajaid, koolitöötajaid, lapsevanemaid ja kõiki neid inimesi, kes
toetasid meid sellel raskel aastal!
Kallid õpilased ja koolitöötajad!
Õnnitlen teid saabuvate pühade
puhul! Tunnen teie üle uhkust!
Vaatamata kõigile selle aasta raskustele, ebakõladele, ootamatustele, suutsite te luua heatahtlikkuse ja loomingulise õhkkonna, kui
kauniks on pühadeks tehtud kool
ning millise rahulolu ja innuga tulite õppima ja osalesite klassivälises töös.
Kallid lapsevanemad! Siiras
tänu teile! Tervist ja jõudu teile!

Olite headeks abilisteks oma lastele ning täitsite kõik kooli ettekirjutused.
Kuigi me ei suutnud paljutki
realiseerida, on meil mida meenutada. Arvukad erinevate tasemete
konkursid ja olümpiaadid, loometööde näitused nii koolis kui ka
vabariiklikul tasemel, koolitunnid
muuseumides, kooliteater „Melnitsa“ unustamatud etendused.
Aktiivne spordipäev, uisuväljak,
lõpuõhtu läbiviimine kaasaegset
infotehnoloogiat kasutades.
Millega veel eristus käesolev
aasta? Inimestevahelise suhtlemise tähtsuse ja üksteise austamise
mõtestamisega. Omandasime erinevate arvutiprogrammide ja -rakenduste kasutamise oskuseid.

Avaldame Lastekaitse Liidule
siirast tänu initsiatiivi eest „Igale
koolilapsele arvuti“, mille tulemusena meie kooli õpilased said 40
sülearvutit.

Soovin kõigile tervist, hingesoojust ja peatset kohtumist meie kooli seinte vahel.
Jelena Ragni

Kiviõli Vene Kooli direktor

Sonda Kooli jõulud

S

Sonda Kooli fotogalerii.

onda Koolis olid detsembri
algusest saadik väsimatult
tööl virgad päkapikud, kes
kaunistasid koridoride aknalaudu
ning garderoobi, tõid ja ehtisid
kuusepuud ning lisaks muutsid
kooli talveaia jõulumaaks. Igal
pool olid kuused, lumehanged, sädelus, jõuluehted, päkapikumütsid
ning jõuluraamatud. Isegi päkapikkude telk pandi püsti ning esimesed kingidki pakiti ära. Samuti
tegid väikesed päkapikud oma kätega valmis piparkoogitaigna ning
õppisid jõululaule.
14. detsembril pidi algama traditsiooniline päkapikunädal. Eesti
Vabariigi Valitsus aga otsustas sel-

lest päevast kõik koolid sulgeda.
Ruttu asus tegutsema päkapikkude
kiirreageerimisrühm. Juba 10.detsembril said piparkoogid küpsetatud, loetud teine raamat projektist
„Meie väike raamatukogu“ ning
meisterdatud lapitekk raamatu
peategelasele kilpkonnale. 11.detsembril glasuurisime ning maitsesime piparkooke, mängisime vanu
rahvamänge õlgedel, laulsime jõulukaraoket, kuulasime jõulujuttu,
meisterdasime kuuseehteid ning
hullasime oma jõulumaal.
Üks unistus on meie väikestel ja
suurtel päkapikkudel veel – tuleks
ometi lumi maha.

Sonda Kooli päkapikud

Hoolime ja helgime ning loome traditsioone

P

üssi Marjakese lasteaed sai
novembri viimasel nädalal
omale helkuritega kaunistatud aia. See on ehe näide heast
koostööst ja üksteisest hoolimisest.
Koostöös hoolekogu, lastevanemate, õpetajate ja lastega sündiski
see väikesest mõttest saanud suur
ja üllas idee. Kõigil oli oma roll
täita.
Lapsed said lasteaiast kaasa helkuri valmistamise materjalid ning
tõid tagasi kodus koos lapsevanemaga tehtud helkuri. Kogu helkuri
valmistamise materjal tuli ühelt
healt isalt.
Helkurid valmis, kaunistasid
lapsed koos õpetajatega lasteaia
aia. Lastele räägiti, kui tähtis on
helkurit kanda ja kui teisel lapsel
seda pole, siis ta saab selle võtta
lasteaia aia küljest ning olla nähtav
kõigile.
Lisaks isetehtud helkuritele organiseerisid hoolekogu liikmed

Foto: Triin Hütt

koostöös PPA-ga veel ühe helkuri
igale lapsele aia külge kinnitamiseks. Lapsed olid uhked ja rõõmsad, et nende omavalmistatud elupäästajad pimedal ajal helkisid aia

küljes. Laste silmis paistis siiras
rõõm ning nii entusiastlikust ettevõtmisest võib saada lausa traditsioon. Hoolime ja helgime ning
loome uusi traditsioone.

Sellega algas imeline jõuluootus
meie armsas Marjakese lasteaias.
Janne Lõhmuste

lasteaiaõpetaja

HUVITAV

Värvilised pingid
kergliiklusteede ääres
Projekti „Pinkckaмeиka“ eesmärk oli luua eesti ja vene keelt
emakeelena kõnelevate noorte
vahel sõprussidemeid. Projekti
idee tuli sellest, et me panime
tähele pinkide vähesust meie valla kergliiklusteede ääres. Mõne
kergliiklustee ääres pole ühtegi
pinki, kus jalga puhata.
Oktoobrikuus värvisime pinke
Maidla mõisa aidas, kus osalesid
kogukonna noored ja ka lastevanemad. Pinkide värvimisel abistasid ka noored Kohtla-Nõmme noortekeskusest, kellele sai

tutvustada projekti tegevust ja
eesmärki. Pinkide värvimine kihelkonnavärvidesse oli päris keeruline ja aeganõudev, sest tuli paigaldada teip ja oodata, millal üks
triip ära kuivab.
Koolivaheajal toimetati valla abiga pingid meie koolidesse.
Peale vaheaega panid Kiviõli Vene
Kooli, Kiviõli I Keskkooli ja Lüganuse Kooli õpilased pingid kokku.
Kui pingid olid värvitud ja juba
koolidessegi toimetatud, korraldasime noorte vahel „Noorte kohvi-

vat. Tutvustasime meie projekti,
külas käis ka vallavanem Andrea Eiche, kes avaldas heameelt
meie tegevuse üle. „Noorte kohvikõhtu“ kujunes väga lõbusaks,
toredaks ja meeldejäävaks. Plaanis on samalaadseid noorte kohvikuõhtuid veelgi korraldada.
Novembri lõpuks olid kõik
pingid juba Lüganuse valla poolt
teeäärtesse paigaldatud.
Loodame, et pinke tuleb meie
kergliiklusteede äärde aasta-aastalt juurde.
kõhtu“. Ürituse eesmärk oli luua
sõprussidemeid eesti ja vene keelt
kõnelevate noorte vahel. Tutvusime omavahel, mängisime mänge,
sõime ja tegime koos muud põne-

Marianne Šnaider,
Kristina Dobrodejeva,
Ave Alamets,
Alisa Aksenova
pinkide meeskond
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Ehk tulevad asendusõpetajad
just Lüganuse vallast?
Kerda Eiert

Ida-Virumaa Haridusklastri koordinaator

Asendusõpetajate leidmine on koolides pidev väljakutse, millega liiga tihti silmitsi
seistakse. Kahjuks ei ole ka Lüganuse valla koolid siin erandid. Selleks, et toetada
oma valla ja kogu piirkonna koole, on oluline koondada kokku need inimesed, kes
on pädevad ja valmis vajadusel koolidele
appi minema. Osades Eesti maakondades
on juba levinud asendusõpetajate programm. Miks mitte neid võimalusi rakendada ka Ida-Virumaal ja Lüganuse vallas?
Kui Sul on kõrgharidus, kasvatusteaduste
või pedagoogika erialane haridus (võib
olla ka omandamisel), või omad kogemust
inimeste/ protsesside juhtimisel, siis kaalu
seda võimalust - olla osake õppeprotsessist.
Iga päev vajavad Ida-Virumaa koolid
asendusõpetajaid erinevates õppeainetes. Just hetkel on vaja näiteks kuu aega
asendada häälepaelte põletikuga muusikaõpetajat, kaks nädalat eneseisolatsioonis
viibivat matemaatikaõpetajat ja lapsehoolduspuhkusele minevat klassiõpetajat.
Igaüks, kellel on kõrgharidus ja juhtimise
või noortega töötamise kogemus või õpetajakoolitus, saab abiks olla.
Asendusõpetajate programmiga ASÕP
on liitunud üle 1300 inimese erinevatel
põhjustel ja nende kogemused on väga
innustavad. Juuratudengit Age Saksa, kes
on aastaid pangas spetsialistina töötanud,
motiveeris asendusõpetajate vahendamise programmiga liituma võimalus saada
õpetaja kogemus. Saks oli unistanud õpetajaks saamisest, aga ei olnud julgenud
astuda esimest sammu. Asendusõpetajate
programm pakkus selleks aga hea võimaluse ja ta kirjeldab oma esimesi tundeid
nii: „Kui ma liitusin ASÕP-ga, siis olin nii
indu täis ja ootasin nagu laps oma sünnipäeva, et millal ma ometi saan minna kooli ja ennast proovile panna“. Saksa sõnul
annab ASÕP väga hea võimaluse proovida
õpetajaametit ja tema kogemused on olnud
suurepärased.
„Laste ja noortega tegelemine annab
väga palju positiivset energiat. Olen üks
nendest, kes lapsena õpetajaks saamisest

unistas ja asendusõpetaja roll ongi ehk
omal moel selle unistuse elluviimine,“
tunnistab Merle Viirmaa, kellele on õpetajaamet alati meeldinud. Merle on kogenud juht ja hindab asendusõpetaja rolli
paindlikkust ja võimalust teha õpetajatööd
sobival ajal mõned päevad kuus. Ka Vivika Jürna, kes on õppinud loodusteaduste õpetajaks ja üle 20 aasta töötanud
erasektoris, tõi välja paindlikkuse, mida
ASÕP pakub. „ASÕP annab mulle võimaluse oma tööaega ise kujundada. Lisaks on
asendusõpetaja töö tohutult vaheldusrikas
ja põnev. Olen kohtunud paljude erinevate
inimeste ja õpilastega, näinud erinevaid
koolikeskkondi ja töökorraldusi. Naudin
asendusõpetamist väga.“
Triin Triisberg-Uljas, kes on lõpetanud
Tartu Ülikoolis botaanika ja ökoloogia
doktoriõppe ning töötab Keskkonnaametis, liitus asendusõpetajate programmiga,
sest soovis ka anda oma panuse hariduse
edendamisse. „Olin varem ülikoolis praktikume andnud ning juhendaja olnud, kuid
laste õpetamine oli minu jaoks uus väljakutse ja suurepärane kogemus. Tundide
andmine andis edaspidiseks entusiasmi
näha end ka pikemaajaliselt õpetaja ametis,“ lisas Triisberg-Uljas.
Koolijuhtide jaoks täidab asendusõpetajate programm olulist tühimikku haridusmaastikul. Õpetajaid on raske leida, veel
raskem on leida paindlikke asendajaid,
just siis, kui vajadus tekib. Kiviõli I Keskkooli direktor Anu Vau tõi välja, et asendustega tegelemine on praktiliselt igapäevane tegevus. Eriti praegu, kui vähimagi
haiguskahtluse korral peavad ka õpetajad
jääma koju. „Oleme otsinud erinevaid
lahendusi, aga alati toimivat ja kõiki osapooli rahuldavat süsteemi veel pole,“ lisas
Vau. Samas märkis Vau, et probleeme on
palju: „Seni oleme asendused pidanud
leidma oma maja seest ja see on väga
keeruline, kuna kõigil õpetajatel on oma
tööülesanded.“
Kiviõli vene kooli direktor Jelena Ragni ütles, et ka nemad on seni lahendanud
asendusõpetaja küsimused majasiseselt.
Samas kinnitas Ragni, et asendusõpetajate programmist inimeste kaasamine loob
võimaluse näha erinevat lähenemist õpe-

tamisele ja mitmekesistab õpikeskkonda õpilastele. Ragni lisas: „Väljastpoolt
koolielu tulev inimene vaatab õppetööle
värske pilguga ja võib anda edasiviivat
tagasiside.“
Mõlemad koolijuhid rõhutasid, et asendusõpetajate vajadus on suur praktiliselt
terve kooliaasta jooksul. Lõpetuseks toonitas Vau, et asendusõpetajaid on vaja,
et õpetajate töökoormus ei paisuks veel
suuremaks, kui see on. Vau: „Pidev oma
tegemiste kõrvaleheitmine ei mõju hästi –
õpetajad väsivad ja on stressis, sest oma
põhitöö on pidevalt häiritud.“
Ida-Virumaa koolide huvi asendusõpetajate vastu on pidevalt kasvav ja ASÕP
ootab asendusõpetajateks kõiki uusi inimesi, kes soovivad oma teadmiste ja oskustega haridusse panustada. ASÕP-i
tegevjuht Gerli Neppi rõhutab, et otsime
kõrgharidusega inimesi, kes soovivad teha
paindliku tööajaga tööd. Neppi selgitab, et
asendusõpetajaks tulevad väga erinevad
inimesed: „On pikaajalise kogemusega
tippjuhid, kes soovivad haridusse panustada; üliõpilased; pensionil olevad õpetajad,
kes soovivad väikese koormusega tunde
anda; samuti on meil koduseid emasid või
ülikooli professoreid, kes tahavad kontakti
noortega“.
Oluline on mõista, et asendusõpetaja aitab täpselt samamoodi nagu tegevõpetaja
õpilastel riiklikus õppekavas ettenähtud
teadmisi ja oskusi omandada. Asendusõpetaja ei ole lihtsalt meelelahutaja või
oma kogemuste jagaja. Näiteks kui õpilaste oma õpetaja jääb haigeks, annab ta
asendajale selged juhised, mis teemad
tuleb edasi võtta, mida korrata või harjutada. Õpilaste jaoks ei jää tund ära, aga
nad saavad kohtuda erinevate inimestega
ja ka see on väärtus omaette. Tabasalu
Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane Risto
Pärn, võtab oma kogemuse füüsika asendusõpetajaga kokku nii: „Minule meeldis,
et meil asendas füüsika õpetajat elukogenud teadur, kes teab laialdaselt füüsikast
ja omab elukogemust. Nii jätkus õppetöö
ja samas saime kuulda kogemusi kogenud
ning elu näinud inimeselt.“
Ootame väga huvilisi asendusõpetajaks,
et koos tagada, et ära ei jääks ükski kooli-

Kuidas jõuda klassi ette?

• Saada teave enda motivatsiooni ja taustainfo kohta veebivormi kaudu
www.asendusopetaja.ee
• Liitumine programmiga kinnitatakse ja saadetakse pakkumisi tundide
asendamiseks.
• Vali sobivad tunnid, kinnita oma soov tundi anda.
• Tunni ettevalmistamiseks saad info tunni teema, eesmärkide jm kohta ning lingi
veebipõhistele tunniandmiskoolitustele.
• Oledki klassi ees tundi andmas.

tund. Iga tund loeb! Vaata lähemalt ja registreeru: www.asendusõpetaja.ee
MTÜ ASÕP saab osutada teenust tänu

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, Heateo Mõjufondi ja Heateo Haridusfondi toetusele.

Kodanikupäev Kiviõli 1. Keskkoolis

K

ui viirus seab piiranguid, siis tuleb otsida teid, kuidas saab koos
piirangutega ikka eesmärgi poole
rühkida. Kodanikuks olemine on üks neid
väljundeid, mida koroonaviirus pausi peale panna ei saa. Kodanikupäevaga seoses
andsime 26. novembril võimaluse noortele
eeskätt tundma õppida oma klassikaaslasi,
suhtlemisest rõõmu tunda ja harjutada olukorda, kus keegi ei pane pahaks eksimist
või keelevääratusi. Suhtlemisel võõras
keeles on ikka hirm, et kui ma nüüd nii ütlen, siis kas minust saadakse aru ja mis siis
veel saab, kui keegi naerma hakkab. Siis
tuleb naer teha osaks õppimisest.
Appi tuli Kristi Markov, kel kogemusi
tandemõppes keeleõppe harjutamisega.
Kristi on meie koolis muidu põhikoolis kunstiõpetaja. Nüüd jagas ta rühmi ja
tegevusi pisut suurematega. Kokku viis
Kristi läbi kolm tandemõppe tundi, kus
gümnaasiuminoored jagati emakeele baasil rühmadesse põhimõttel, et kasu saaks
mõlemad pooled: Eesti noored võimaluse
õppida vene keele sõnu ja harjutada rääkimist; vene emakeelega õpilased omakorda
mõistaksid, et eesti keel ei ole raketiteadus
ning isegi kui mõni sõna meelde ei tule,
on ometigi olemas viise end arusaadavaks teha. Tandemõppe puhul ongi kõige
tähtsam barjääride ületamine. Sõnavara
ja grammatika tulevad järgi, kui on vaid
soovi suhelda ja teises keeles suhtlemist
harjutada. Viimased on väga olulises osised tavalises elus toredasti ja turvaliselt
hakkama saamise juures.
Ülesandeks oli läbi viia rühmas tööintervjuu, kus lisaks keeleõppe võimalustele

lisandus heasoovlik nali ja mõnus huumor.
Näiteks otsis Tallinna Loomaaed elevandipesijat, kes armastaks loomi, oleks pikka
kasvu ning füüsiliselt tugev, kuid samas
ei kardaks ka vett ega suuri loomi. Kuidas siis küsida kandidaadilt, et kui pikk
ta on ja kui on kandidaat lühem, siis kas
tal on äkki lubatud kasutada redelit oma
tööülesannete täitmisel? Kui elevandipesija leitud ja palgatud, siis hakati otsima
Eesti riigile oma kuningannat, kes oleks
rikas ja atraktiivne. Järgnevatel tööintervjuudel osalesid nõid ja kärbseseenekorjaja,
superstaariks kandideerija ning Tartu Maratoni meeskond soovis tööle võtta isegi
lumeuurijat. Muidugi pidi tööotsija kiitma
oma oskusi ning pakkuma välja võimalusi,
miks just tema parim kandidaat on.
Tunniga sai hajutatud pinge, mis hetkeks õpilaste nägudelt vastu vaatas, kui
neid sõpradest lahutati ja „sunniti“ koostööle klassikaaslastega, kellega muidu
ehk vähem partnerlust otsiti. Kui sõnad
said otsa, siis tuli appi kehakeel, žestid
ja viimases hädas ka inglise keel. Tunni
eesmärk – suhtlemine ja julgus suhelda
võõrkeeles – sai kuhjaga täidetud. Kolme
klassitäie õpilaste jagu hirmu maailmas
vähem.
TAGASISIDE 11. KLASSI NOORTELT:
„Mina sain tandemõppest juurde õpihimu
ja motivatsiooni vene keele õppimiseks.
Sain tandemõppest aru, et keelebarjääri tase on kõigil väga erinev ja see on ka
tegelikult põhjuseks, miks eesti ja vene
õppekeelega õpilased omavahel väga ei

suhtle.“
„Ütlen ausalt, et ma polnud selleks absoluutselt valmis. Ei olnud selleks eriti
tuju, kuid siiski andsin endast parima, et
kaaslastega suhelda teises keeles. Selline
tegutsemine on kindlasti tõhus õppimiseviis, kuid kui sa tead, et sul ei ole piisavat
sõnavara, siis see teeb suhtlemise keeruliseks.“
„Mulle väga meeldis tandemõpe, mida
Kristi Markov viis läbi. Ma väga ei õppinud midagi, kuna suhtlen vene keelt kõnelevate klassikaaslastega ja inimestega
tihti. Ma teistele soovitan seda tandemõpet
väga, aitab hirmust üle saada (hirm rääkida keeles, mida väga ei oska) ning see on
hea viis sõpru leida.“
„Minu jaoks oli tandemõppe kogemus
uus ja põnev ning pani mõistma, et keeleoskus on üks eriti kasulik ja oluline oskus, et me suudaks omavahel võimalikult
arusaadavalt suhelda. Ning osates erinevaid keeli, milles inimestega suhelda, oleme ka me ise palju tahetumad ja mitmekülgsemad isiksused. Kindlasti avas see
minu jaoks rohkem integreerimise maastikku ning saime ühe ülesande näol näha
ka selle võimalusi! Olles olnud ka ise Integratsiooni sihtasutuse vabatahtlik kevadisel viiruse ajal, tean omast kogemusest
öelda, kui oluline on uue keele õppimise
puhul suhelda seda kõnelevate inimestega,
et see külge jääks ning kartus keelt rääkida
jääks tagaplaanile.“
Tiina Kilumets

Kiviõli I Keskkooli ajaloo ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja

26. november on kodanikupäev Kiviõli Vene Kooli 5. klassi ajaloo
ja kirjanduse lõimitud tund
T
ähistamaks kodanikupäeva Kiviõli
Vene Kooli õpetajad Natalja Borodavina ja Roman Smolov valmistasid ette
ja viisid läbi lõimitud ajaloo ja kirjanduse
tunni 5. klassi ja esimese kooliastme õpilastele.
Tunni eesmärgiks oli kasvatada õpilaste
seas aktiivse kodaniku hoiakut ja patriotismi tunnet. Eesmärk tundus meile väga aktuaalne, kuna see on oluline igale inimesele ja seda enam lapsele, tunda ennast osana
kodumaast, tunnetada sõnade „kodumaa“,
„kodanik“ ja „patrioot“ tähendust. Mõte,
mida me nendesse sõnadesse omistame,
selle tähtsuse adumine, enda tunnetamine
selle maa ja riigi elanikuna aitab kaasa lapse põhiväärtuste ja aktiivse kodanikutunde
kujunemisele.
Haarava ning teadmisterikka koolitunni jooksul tutvusid lapsed kodanikupäeva
tekkelooga ning 19-20 saj. Eesti poeeti-

de luuletustega. Nad võisid veenduda, et
poliitika ja poeesia on ainult esmapilgul
üksteisest kaugel seisvad asjad. Kodumaa
armastus, hooliv suhtumine oma kodusse,
loodusesse ja perekonda ning püüd olla kasulik oma maale ja osavõtt ühiskondlikust
elust aitas väljendada siirast ja vankumatut
kodumaa armastust nende loomingus.
Riik – see on ju igaüks meist. Meie
jaoks oli väga oluline seda mõtet edasi
anda, et õpilased mõtleksid, mida igaüks
neist võiks teha oma kodumaa heaks ning
lapsed tunni lõpus, vahetades omavahel mõtteid, leiaksid vastuse küsimusele
„Keda võib nimetada heaks kodanikuks?“.
Natalja Borodavina

vene keele ja kirjanduse õpetaja

Roman Smolov

ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja
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Jõulutervitus
Jõuluaeg täis rahu, ilu.
lumevaipa ingel silub,
tähekesi taevast puistab,
paljajalu lumel uitab,
õnnepärleid aknail laotab,
armastuseks uksi paotab,
kõigile vaid soovib head,

T

eile ka - ma kindlalt tean! Tasahilju sulgeb see segadust täis aasta enda järel ukse ja meie ootame ning loodame, et uus aasta
toob endaga kaasa midagi helgemat.
Kuigi jõuluaeg on vaikne, siis tahes tahtmata tabad end mõttelt, et
millegi pärast kipub selline vaikne aeg kiirelt käest lendama.
Ikka ootab sind keegi külla või oled külaliste ootel ametis oma kodule viimase lihvi andmisega. Veel kiire poeskäik, kuna ununes mõni
kingitus ja nii see jõualuaeg käest minema silkabki. Viimasel pühade päeval seisad silmitsi reaalsusega, et oodatud rahu asemel tormasid
nagu orav rattal.
Sellel aastal oleks targem vaikselt oma pere ringis seda rahu nautida
nii nagu vaiksed jõulud ette näevad. Oma kaugemaid sugulasi ja tuttavaid saab ju tervitada läbi suure võimsa nutimaailma.
Kaunist jõuluaega teile ja hoidkem üksteist!
Karmen Kõrts

Sonda Rahvamaja

Aasta Lüganuse Kultuurikeskuses

K

ohe on lõppemas 2020. aasta ja on hea hetk teha kokkuvõtteid möödunud aastast. Aasta on olnud küllaltki vaheldusrikas kui mitte öelda, et lausa ettearvamatu.
Aasta alguses pidasime naisrühma Omasoodu ja segarühma
Lampjalakesed juubelit ning ka Tartu rahu 100. aastapäeva.
Heiskasime Eesti Vabariigi sünnipäeval lipu ja kuulasime imelist
kontserti. Toimusid erinevad vahvad sündmused: noolemängu
tutvustav võistlus, loodusõhtu, fotonäitused, pereklubi, pensionäride tantsuõhtu, naiste neljapäevad, tantsuklubi, segarühmade-kapellide maakondlik päev, erinevad õpitoad.
Märtsi keskpaigast olime karantiinis ja ei teadnud, mis edasi
saab. Sellel ajal saime tehtud suurpuhastused majades, energia
auditi, Püssi kultuurimaja sai uue soojasõlme, Lüganuse rahvamajas alustasime tualettide remondiga, Maidla rahvamaja sai
uued välisvalgustid. Need tööd said tehtud koostöös Lüganuse
Vallavalitsusega ja sealsete tublide töötajatega.
Augustist püüdsime taastada majade tavalist hingamist ja
isetegevuskollektiivid alustasid varakult tööd. Jõudsime pidada
Lüganuse segakoori 165. juubelit ja memmede tantsurühma Minnid-Mannid 25. juubelihooaega. Kontsert oli meeleolukas ja Netsaja küla bänd hoidis vahvasti tuju üleval. Samuti õnnestus läbi
viia Püssi jalgrattamatk, erinevad kontserdid ja näitused.
Uuel aastal plaanime korraldada erinevaid sündmusi ja oleme
avatud kõigile uutele algatustele. Kui on mõtteid siis tulge ja arutame, koos on alati toredam tegutseda.
Suur aitäh kollektiividele ja juhendajatele nende tahte ja silmade sära eest. Suured kallistused meie igale meeskonna liikmele, kelle hea ja tänuväärne töö teeb alati hinge soojaks. Täname
kõiki meeldiva koostöö eest möödunud aastal ja soovime olla
partnerid ka kõigil järgnevatel aastatel. Hea meelega aitame nõuannetega ja tuleme appi, kui soovite sündmusi korraldada.
Kaunist jõuluaega, tujuküllast aastavahetust!
Kohtumisteni uuel 2021. aastal!
Virje Härm

Lüganuse Kultuurikeskuse juhataja kt

Juubilar esinemas. Fotod: Virje Härm

Lüganuse segakoor 165
Et laulud ei lõppeks ja
laulja ei väsiks,
et noorus ja reipus meis
kaua veel püsiks!
24. oktoobril oli segakooril põhjust pidutseda - koor tähistas oma
165. sünnipäeva. Pidutsesime koos
memmede tantsurühmaga Minnid-Mannid, kes tähistas oma 25.
tegutsemisaastat.
Koos memmedega andsime
meeleoluka kontserdi. Silmailu
pakkusid Kiviõli I Keskkooli neiduderühma kiired ja lustakad tantsud.
Koori poolt esitatud laulud said
publiku sooja vastuvõtu. Eriliselt
tulise aplausi sai meie dirigent
Keio Soomelt imekaunilt kõlavate laulude eest. Kontserdi lõpulauluks oli „Ta lendab mesipuu

poole“, kus külalistel oli võimalus
kaasa laulda. Peale kontserti tänasime endiseid lauljaid ja koori endist dirigenti Vija-Annija Nappat.
Maakonnast oli meid õnnitlemas
kultuuri eestvedaja Erika Kõllo,
kes andis meile tänukirja Segakooride Liidu poolt.
Lüganuse vallavanem Andrea
Eiche tänas koori kauaaegseid
lauljaid ja dirigent Keio Soomeltit,
kes juhatab koori juba kümnendat
hooaega.
Täname Lüganuse vallavalitsust
ja Kultuurikeskust, kes meile ilusa
peo korraldasid ja üllatasid meeldiva kingitusega. Eriti suur tänu
Virjele ja Marisele meeleoluka peo
läbiviimise eest. Piduliku osa lõpetasime ühiselt tordi söömisega.
Üllatuskülaliseks oli Nedsaja
Küla Bänd, kelle muusika saatel

Koori dirigent Keio Soomelt tänukirja vastu võtmas.

jätkus tantsulusti mitmeks tunniks.
Täname
kõiki
lauljaid
kooslauldud aastate ja panuse eest pikaajalise koorilaulu

traditsiooni hoidmisel.
Hoiame südames laululusti!
Lüganuse Segakoori lauljad

Ajaratta tegemised

J

uba aastaid tegutseb Kiviõli rahvamaja juures klubi
Ajaratas. Möödunud aastal
valiti klubi etteotsa uus juhatus,
kes asus ametisse 2019. aasta septembris. Ajaratas on saanud uue
juhatuse eestvedamisel koos käia
kaheksa kuud. Siinkohal väike
ülevaade meie tegemistest.
Klubi õhtuid organiseerib Helju
Veedam. Ta on tutvustanud rahvakalendri tähtpäevi, korraldanud
viktoriine, läbi viinud mänge ja
kutsunud külalisesinejaid.
2019. aasta oktoobris kohtuti
valla arendusnõunik Anu Needoga, kes tutvustas meid valla arenguprojektidega. Samal õhtul oli
kaetud pikk laud kõige hea ja paremaga. Toimus sügisandide, koduste hoidiste ja küpsetiste degusteerimine ning retseptide jagamine.
Sama aasta novembris tähista-

sime mardipäeva ja külas käisid
mardisandid. Viimased lugesid
luuletusi, küsisid vanasõnu ja
soovisid pererahvale viljaõnne.
Klubiõhtuid on sisustanud tantsumuusikaga Aleksander Nõlvak ja
möödunud aasta jõulupeol keerutati jalga ansambli Valdur ja Sõbrad saatel. Külas käis ka jõuluvana
suure kingikotiga. Iga laudkond
pidi pakkide lunastamiseks ühe etteaste esitama.
2020. aasta jaanuaris rõõmustasid pidulisi lõbusate lauludega
Kiviõli Kunstide Kooli õpetajad
Kaarin Aamer ja Jaanus Põlder.
Veebruaris oli meil õppimise ja
vajalike teadmiste omandamise
päev. Külas oli päästeametist ennetusbüroo juhtivspetsialist Milvi
Kompus, kes näitas filmi, kuidas
hädaolukorras käituda ja selgitas,
kuidas keerulises olukorras toime

tulla. Jagati palju huvitavat ja vajalikku lugemismaterjali.
Märtsikuus tähistasime naistepäeva. Siin tulid õhtu korraldamisel appi mehed. Nad lugesid
lustakaid mõtteteri, tsitaate ja aforisme naistest. Samuti oli naistele
pühendatud ka viktoriin. Mehed
üllatasid laudkondi säraküünalde
ja koogikestega.
Traditsiooniks on saanud sünnipäevalaste õnnitlemine. Selle eest
seisab hea Elve Simson, kes ilusate õnnesoovide lugemise ja lillede
kinkimisega neid meeles peab.
Augustis käisime Rakvere Vallimäel piknikukontserdil, kus mõnusa meeleolu lõid Birgit Sarrap,
Tanja Mihhailova-Saar ja Mihkel
Mattisen. Samas kuus käisime ekskursioonil Arvo Pärdi keskuses,
Keila- Joa lossis ja Kõue mõisas.
Seoses koroonaga jäid ära mit-

med klubi õhtud. Õnneks õnnestus
nüüd novembris siiski kokku tulla
ja üks tore õhtu maha pidada. Tähistasime järjekordset mardipäeva.
Külas käis lõbus mardipere, mängiti mitut pilli ja pereema küsis vanasõnu. Tehti nalja, sooviti viljaõnne ja karjaõnne. Hiljem toimus
viktoriin rahvakalendri tähtpäevadest ja mängiti üks lõbus mäng.
Halb aeg ei kesta igavesti ja
kindlasti saame juba uuel aastal
jätkata oma õhtutega. Täname
kõiki oma liikmeid, soovime rahu
ja headust südamesse! Rahulikku jõuluootust ja uuel aastal uue
hooga! Kutsume kõiki meiega ühinema, et kord kuus kokku saada,
lõõgastuda ja veidi juttu puhuda.
Olete oodatud ja teretulnud.
Ülle Tiitsu

juhatuse esimees
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Foto: SK Idablokk arhiiv

Kadettide taekwondo
Euroopa meistrivõistlused 2020

Idablokk võitis klubide EM-il kulla

E

esti
taekwondo
noorsportlased
spordiklubist Idablokk olid edukad
21.-25. novembrini toimunud klubide EM-il Horvaatias.
Aleksander Muskevitš (kadett, +65 kg) tõi koju kuldmedali,
Stefani Nikolajeva (kadett, -33 kg)
hõbemedali ja Jasper Kattai (kadett, -41 kg) pronksi. Lars-Lucas
Liiu (pre-kadett, -36 kg) võistles
kõige rohkema võistlejate arvuga
alagrupis ja lõpetas tubli 5. kohaga. Klubina saavutasid Eesti sportlased kadettide arvestuses kõrge 4.
koha. Osales üle 700 sportlase.
Eestlastest võitsid mullu Riminis EM-il kuldmedalid Aleksandra
Andrejeva ja Kamilla Velikopolje, kuid see oli ITF-i (International TaekwonDo Federation) üritus. Klubide EM oli WT (World
Taekwondo) sündmus ja sealt oli
Eestile kuld ajalooliselt esmakordne.
„Praegune saavutus on olüm-

Fotod: erakogu

piaalal. Ma valmistan sportlasi ette
olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiri jaoks järgmisel aastal.
Need neli sportlast on potentsiaal-

sed sportlased, kes lähevad noorte olümpiamängudele,“ selgitas
Idabloki treener Aleksander Galaktjonov.

ITF-i stiil on suunatud rohkem
enesekaitsele, WT on sportlikum.
LVL
Allikas: GoodFight.ee

Kiviõli poksijate 2020. aasta enneolematu edu

L

õppemas on aasta 2020.
Kiviõli poksiklubi võistlejatele tõi see koroonaviiruse tõttu palju üllatusi, probleeme
ja pettumusi. Tuli läbi vaadata
ning ümber korraldada kogu treeningprogramm. Jäid vahele kõik
planeeritud rahvusvahelised turniirid Soomes, Leedus, Lätis ja
Poolas. Praktiliselt kõik turniirid
ja võistlused Eestis jäid ära. Eesti
meistrivõistlustel kujunes olukord
paremaks. U-19 ja U-40 vanusegrupi võistlused viidi läbi veel
veebruaris, aga U-15 ja U-17 vanuserühmale oktoobris-novembris. Võitlusoskusi koguti ühistel
treeningutel sparringupartneritega
Tallinnas, Narvas ja Kohtla-Järvel.
Edukad olime poksilaagrite korraldamises ning nendes osalemisel.
Meie sportlased võtsid osa laagritest Leedus, Eestis ja Soomes.
Kõigis eelpoolnimetatud laagrites
osales Diana Gorišnaja.
Võtame kokku mööduva aasta.
Eesti
meistrivõistlused
kuni
19-aastastele. Osales neli sportlast:
Diana Gorišnaja, 51 kg, I koht;
Danil Trofimov, 54 kg, II koht;
Mihhail Višnevski, 57 kg, I koht;
Kirill Suprunov, 91+kg II koht.
Eesti meistrivõistlused 15- kuni
17-aastastele. Osales neli sportlast: Elisabet Kiškel, 64 kg, I koht
U-15; Maksim Tsvetkov, 57 kg, I
koht U-17; Jakov Gorišnõi, 69 kg,
II koht U-17.
Kaheksa osaleja poolt kokku
neli esimest ja kolm teist kohta –
suurepärane tulemus.
13.-22. novembrini toimusid

Foto: Kiviõli Poksiklubi arhiiv

Budva linnas Montenegros Euroopa meistrivõistlused vanuseklassis
kuni 19 eluaastat, kus osales ka
meie sportlane Diana Gorišna-

ja kaalukategoorias kuni 51 kg.
Sellele võistlusele läks Kiviõli
poksiklubi kasvandik heas sportlikus vormis. Oli tehtud tublisti tööd

nii füüsilise kui ka taktikalise-tehnilises ettevalmistusega.
Suurvõistlustel debüüdi teinud
Gorišnaja alistas veerandfinaalis
endast selgelt kogenenuma bulgaarlanna Blagovesta Gregorieva
kohtunike ühehäälse otsusega ning
teenis pronksmedali. Võiduga teenis eestlanna ka laialdast tähelepanu, kui rahvusvaheline poksiliit
südikat võitu üheks turniiri suurüllatuseks nimetas.
Poolfinaalis kohtus Kiviõli poksiklubi kasvandik Gorišnaja oma
maa meistriks tulnud poolatar
Alexis Kubickiga. Võitlus kujunes
harvaesinevalt vaatemänguliseks
ning taktikalises plaanis huvitavaks. Poolatar üritas domineerida
jõulises maneeris, kuid Diana vastas talle kontrarünnakutega. Kahjuks jäi sellisele aktiivsele survele
seekord jõust pisut puudu.
Võin täie vastutustundega kinnitada, et sellel võistlusel avas Diana
end mõtleva ja tahtejõulise võitlejana. Soovin talle edu edaspidiseks
viljelemaks seda kaunist kuid rasket spordiala.
Kiviõli poksiklubi koos treeneri
Vladimir Tšurkiniga avaldavad siirast tänu Lüganuse Vallavalisusele, Kiviõli Keemiatööstusе OÜ-le,
Virtel Grupp OÜ-le, Isla Rakennus
OY-le, Toila Sanatoorium AS-le,
BLS OÜ-le materiaalse toetuse ja
mõistmise eest kui oluline on meie
sportlase osavõtt Euroopa meistrivõistlustest.
Vladimir Tšurkin
treener

11.-13. detsembril toimus kadettide taekwondo Euroopa meistrivõistlused 2020 Bosnia ja Hertsogoviinas. Spordiklubi Idabloki Eesti sportlane Aleksandr Muskevits võitis kadettide olümpia taekwondo EM-lt 30
aasta vältel ajaloo esimese kulla!
Maailmas leviva COVID-19 tõttu oli võistlustel osalemine väga keeruline, küll aga tegid korraldajad väga head tööd ning kogu võistlus oli
väga hästi ning turvaliselt organiseeritud.
Rasketel tingimustel osales tänavu Euroopa meistrivõistlustel 228
sportlast 28 riigist üle Euroopa. Eestit pääses võistlustele esindama paraku kaks sportlast, kes olid klubide Euroopa meistrivõistlustelt saadud
medalitega endale võistluspääsme saanud. Kuna sportlastel oli vorm
väga hea, sai rasketest tingimustest hoolimata lastevanemate ja sponsorite abiga sportlased sinna saadetud.
Kadettide kaalukategoorias +65 kg osales Spordiklubi Idablokk
sportlane Aleksandr Muskevits. Pingelises ning raskes finaalis suutis
Aleksandr Muskevits võita viiepunktilise eduga, seisuga 23/18, Ukraina sportlast. Sellega tuli ta kadettide absoluutkategoorias Euroopa
meistriks. Eesti ajaloos oli see esimene kord, kui olümpia taekwondo
Euroopa meistrivõistluste Arenal mängis Eesti hümn.
Teine Eestit esindanud sportlane Stefani Nikolajeva spordiklubist
Idablokk saavutas kuni 33 kg kaalukategoorias auväärse 5. koha. Sportlane pidi veerandfinaalis seisuga 23/31 alistuma Bosnia ja Hertsogoviina sportlasele. Võitlus oli väga tempokas ning pingeline lõpuni välja,
kuid seekord viis võidu koju vastane.
Riikide üldarvestuses saavutas meie väike Eesti ilusa 8. koha.
Täname treener Aleksandr Galaktionovi, kes taaskord kinnitas, et ta
on väga hea rahvusvaheline treener.
Kuigi sportlased jäid koos treeneriga koju naastes lennujaama lõksu, siis peale suuri pingutusi naasevad nad kodumaale 16. detsembri
hilisõhtul.
Kalvo Salmus

Allikas: https://sport.delfi.ee/news/voitlussport/

Kauneid pühi
ja edukat
uut aastat!
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Maakonna ühistranspordi
korraldusest
Ü

histransporti püüame täiustada ja paremaks muuta igapäevaselt
koostöös Ida-Viru Ühistranspordikeskusega. Kuna maakondlik
ühistransport on reisijale tasuta ja kogu kulu kannab riik läbi Maanteeameti, on ametil samuti meie koostöös väga suur osakaal. Ühelt poolt
tuleb otstarbekamalt kasutada rahalisi vahendeid ja teiselt poolt tulla
vastu reisijate soovidele ning seda kokkulepet saavutada on tihti keeruline.
Kõige suurem ja kaua oodatud muudatus on see, et alates 1. detsembrist on võimalik meie valla elanikul sõita otse ilma ümberistumisteta
Ida-Viru Keskhaiglasse Ahtme linnaosas. Bussiliin nr 101 sõidab sinna
igal tööpäeval kuus korda päevas Keskuse peatusest kell 7.15, 8.00,
8.45, 10.30, 13.15 ja 14.15. Buss peatub kõikides peatustes, osadele
väljumistele saab peale istuda juba Savalast ja Graniidist ning hommikusega saab otse Sondast. Bussid liiguvad läbi Ahtme maantee.
Tagasi Keskhaigla peatusest Lüganuse poole on buss nr 100 ja see
väljub samuti kuus korda igal tööpäeval - kell 9.05, 11.35, 12.55, 14.15,
15.15 ja 16.15.
Teine suurem täiendus on see, et on loodud kaks uut peatust – AA
MÕIS ja PANSIONAADI, kuhu sõidab hommikune nr 101-2 (E-R)
kell 8.00 Keskusest ja nr 100 (L,P) kell 7.15 Keskusest ning viib sealsed inimesed tööle.
Liinil nr 111 viiakse sisse 1 muudatus, väljumine Soonurmest E-R
kell 13:00 on toodud 10 minutit varasemaks, kell 12:50, et oleks tagatud
ümberistumine Keskuse peatuses liinile nr 101-4 suunaga Keskhaigla.
Sellele liinile on lisatud ka uus peatus ARUVÄLJA, mis asub Kulja
küla ja Savala peatuste vahel.
Kõikide bussiplaanidega saab tutvuda www.ivytk.ee/soiduplaanid
ja www.peatus.ee ning Lüganuse valla kodulehel ühistranspordi all on
viited rongi- ja bussiinfoni. Ida-Viru Ühistranspordikeskusel on igasugune tagasiside alati teretulnud e-postile info@ivytk.ee.

MAAKONNA BUSSILIINID nr 111, 111A, 111B ja 111C
SAVALA - KIVIÕLI
Kehtib alates: 21.12.2020

LIINI TEENINDAB:
SEBE info: 33 46 995
Väljumise kellaaeg

Väljumise kellaaeg

111

111A

111

111

111

111

111

111C

111B

111

111B

111

111A

E-R

E-R

L,P

E-R

E-R

E-R2

L,P

E-P

E-R1

E-R2

E-P

L,P

E-R

-

07:30

-

-

-

-

-

LASTEAED

-

-

-

-

-

-

-

07:35

-

-

-

-

-

KESKUSE (Apteek)

-

14:45

-

16:25

-

-

-

07:37

-

-

-

-

-

KIVIÕLI JAAM

-

14:38

-

16:18

-

-

-

07:39

-

-

-

-

-

LEPA TEE

-

14:36

-

16:16

-

-

-

07:40

-

-

-

-

-

KÜTTEJÕU

-

14:34

-

16:14

-

-

-

07:41

-

-

-

-

-

GRANIIDI

-

14:33

-

16:13

-

-

-

07:42

-

-

-

-

-

MAIDLA

-

14:32

-

16:12

-

-

06:45

07:45

-

-

-

-

-

SAVALA

-

14:30

-

16:10

-

18:05

-

07:47

-

-

-

-

-

UNIKÜLA

-

14:14

-

16:04

-

17:59

-

07:49

-

-

-

-

-

ARUKÜLA

-

14:12

-

16:02

-

17:57

-

07:53

-

-

-

-

-

RÄÄSA

-

14:08

-

15:58

-

17:53

-

07:55

-

-

-

-

-

METSAAVAHI

-

14:07

-

15:57

-

17:52

arendusnõunik

-

07:56

-

-

-

-

-

SAULI

-

14:06

-

15:56

-

17:51

Bussireisid jõululaupäeval,
24. detsembril
Lüganuse kalmistule

-

07:57

-

-

-

-

-

REBU KESKUS

-

14:05

-

15:55

-

17:50

-

07:58

-

-

-

-

-

SOOLEPI

-

14:04

-

15:54

-

17:49

06:55

08:00

-

-

-

-

-

OANDU

-

14:02

-

15:52

-

17:47

07:05

08:10

09:20

09:20

12:50

14:25

14:25

SOONURME

11:45

13:55

13:55

15:45

17:30

17:40

07:10

08:15

09:25

09:25

12:55

14:30

14:30

SAVALA

11:40

13:50

13:50

15:40

17:25

17:35

07:12

08:20

09:27

09:27

12:57

14:32

14:32

MAIDLA

11:38

13:48

13:48

15:38

17:23

17:33

07:13

-

09:28

09:28

12:58

14:33

14:33

GRANIIDI

11:37

13:47

13:47

15:37

17:22

17:32

07:14

-

09:29

09:29

12:59

14:34

14:34

KÜTTEJÕU

11:36

13:46

13:46

15:36

17:21

17:31

07:16

-

09:31

09:31

13:01

14:36

14:36

LEPA TEE

11:34

13:44

13:44

15:34

17:19

17:29

07:18

-

09:33

09:33

13:03

14:38

14:38

KIVIÕLI JAAM

11:32

13:42

13:42

15:32

17:17

17:27

07:20

-

09:40

09:40

13:10

14:45

14:45

KESKUSE

-

-

-

-

-

17:25

07:25

-

-

-

-

-

-

LASTEAED (Kiviõli)

-

-

-

-

-

17:20

-

-

-

-

-

-

-

KESKUSE (Lillepood)

11:30

13:40

13:40

15:30

17:15

-

-

-

09:42

-

-

-

-

KIVIÕLI JAAM

11:26

13:36

13:36

15:26

17:11

-

-

-

09:45

-

-

-

-

VARINURME

11:23

13:33

13:33

15:23

17:08

-

-

-

09:48

-

-

-

-

SÄDE

11:22

13:32

13:32

15:22

17:07

-

-

-

09:49

-

-

-

-

VARINURME

11:19

13:29

13:29

15:19

17:04

-

-

-

09:51

-

-

-

-

KIVIÕLI JAAM

11:17

13:27

13:27

15:17

17:02

-

-

-

09:55

-

-

-

-

KESKUSE (Apteek)

11:15

13:25

13:25

15:15

17:00

-

-

-

-

-

-

-

-

PARGI

11:10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KARJA

11:09

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRVALA

11:07

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KÜTTEJÕU

11:06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LEPA TEE

11:04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KIVIÕLI JAAM

11:02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KESKUSE (Lillepood)

11:00

-

-

-

-

-

Anu Needo

Marsruut 1 : Kiviõli-Lüganuse kalmistu-Kiviõli
Väljumisega kell 13.45 Varinurmest Säde bussipeatusest, järgmised
peatused Kuuse, Lillepood ja Viru 9.
Kalmistult tagasisõit kell 15.30 ning buss läbib samad peatused.
Marsruut 2 : Püssi-Savala-Maidla-Graniidi-Küttejõu-Lüganuse
kalmistu
Väljumine kell 12.30 Püssi kaupluse juurest, 12.40 Savala bussipeatus, 12.45 Maidla kooli bussipeatus, 12.50 Graniidi tn peatus, 12.55
Küttejõu poe bussipeatus, 13.05 Lüganuse bussipeatus, 13.15 Lüganuse
kalmistu.
Kalmistult tagasisõit kell 14.30 ning buss läbib samad peatused.
Marsruut 3 : Sonda-Erra-Lüganuse kalmistu-Sonda
Väljumine kell 12.30 Sonda kooli lipuväljakult, 12.35 Vana-Sonda bussipeatus, 12.40 Varinurme bussipeatus, 12.50 Erra bussipeatus,
13.00 Lüganuse kalmistu.
Kalmistult tagasisõit kell 15.00 ning buss läbib samad peatused.
Marsruut 4 : Purtse pood-Lüganuse kalmistu-Purtse pood
Väljumine kell 13.30 Purtse pood, Liiva peatus, sihtkoht Lüganuse
kalmistu. Kalmistult tagasisõit kell 14.30 ning buss läbib samad peatused.
Reisijatevedu teostab AS GOBUS Rakvere. Sõidud tasub Lüganuse
vald.
Tähelepanu! Bussis hoida distantsi ja kasutada kaitsemaski!

Maakonna bussiliinide
liiklus pühade ajal

24., 25. JA 26.12.2020
Liinid nr 2A, 3, 99, 99L, 100-1, 100D, 101-1, 101-2, 101-3, 101-4,
101-5, 102, 103-1, 103-2, 105, 107, 111A, 113, 115K, 117, 118, 503 reise ei toimu.
Liinid nr 1, 31, 31A, 31B, 33, 33A, 43B, 100, 104, 105A, 106, 108,
111, 111B, 111C, 114, 115, 115B, 116, 552, 903, 904, 904S - sõidavad
pühapäevase sõiduplaani järgi.
Liinid nr 32, 543, 545, 546 - sõidavad tavapärase sõiduplaani järgi
vastavalt nädalapäevale.
01.01.2021
Liinid nr 2A, 3, 32, 99, 100-1, 100D, 101-1, 101-2, 101-3, 101-4,
101-5, 102, 103-1, 103-2, 105, 107, 111A, 113, 115K, 117, 118, 503,
545 - reise ei toimu.
Liinid nr 1, 31, 31A, 31B, 33, 33A, 43B, 100, 104, 105A, 106, 108,
111, 111B, 111C, 114, 115, 115B, 116, 903, 904, 904S - sõidavad pühapäevase sõiduplaani järgi.
Liin nr 543 väljumised Jõhvi bussijaamast kl 7.00 ja kl 13.00, väljumised Remnikust kl 8.40 ja kl 14.40.
Liin nr 546 väljumised Jõhvi bussijaamast kl 7.00 ja 14.15.
Liin nr 552 väljumine Jõhvi bussijaamast kl 16.40. Mustveest kl
10.00 reise ei toimu.

MÄRKUSED:
• E-R liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval
ja reedel
• E-R1 liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval
ja reedel koolipäevadel
• E-R2 liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval
ja reedel mitte koolipäevadel
• E-P liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval,
reedel, laupäeval ja pühapäeval
• L,P liiklus toimub laupäeval ja pühapäeval
• Riigipühadel kehtib pühapäevane sõiduplaan
• Buss peatub sõitjate olemasolul kõigis maakonna bussipeatustes		
							

PEATUSED:
Lasteaed, Soo, Viru (Kiviõli), Keskuse, Kunstikooli, Kiviõli jaam, Kuuse, Varinurme, Säde, Pargi, KArja, Irvala, Karjääri, Lepa tee, Küttejõu,
Kaupluse, Graniidi, Vana sillaotsa, Maidla, Savala, Kulja küla, Soonurme, Aruvälja, Mehide, oandu, Soolepi, Rebu kesku, Sauli, Metavahi,
Rääsa I, Rääsa, Aruküla, Uniküla					
								
				
SÕIDUPLAANID:
								
www.ivytk.ee/soiduplaanid/
ja www.peatus.ee
								
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus,
e-post: info@ivytk.ee

MTÜ IDA-VIRU ÜHISTRANSPORDIKESKUS SOOVIB OMA REISIJATELE KAUNIST JA
RAHULIKKU JÕULUAEGA NING MEELEOLUKAT AASTAVAHETUST!
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MAAKONNA BUSSILIINID nr 100, 100B, 100C, 100D, 101, 102, 103, 104 ja 117
KIVIÕLI - KOHTLA-JÄRVE - JÕHVI

Kehtib alates: 21.12.2020

LIINE TEENINDAB:
GoBus info: 640 4000
LIINI NR

104

117

101-1

100

101-2

101-3

100C

101-5

100-1

100

101-4

101-5

100

102*

100C

100-1

100D

100

NÄDALAPÄEV

E-P

E-R

E-R

L,P

E-R

E-R

L,P

E-R

E-L

P

E-R

E-R

L,P

E-R

E-R

E-L

E-R

L,P

RAKVERE (Põhjakeskus)

-

-

-

-

-

-

-

-

10:25

-

-

-

-

-

-

16:25

-

-

RAKVERE BUSSIJAAM

-

-

-

-

-

-

-

-

10:35

-

-

-

-

-

-

16:35

-

-

PÜSSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

METSAMAJAND (Sonda)

-

-

-

-

07:20

-

-

-

11:05

-

-

-

-

-

-

17:05

19:20

-

KESKUSE

-

06:30

-

-

07:35

08:20

08:20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IRVALA

-

06:34

-

-

07:42

08:25

08:25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SAVALA

-

06:42

-

-

07:50

08:35

08:35

-

-

-

-

-

-

-

16:30

-

-

-

KUUSE

-

-

07:10

07:10

-

-

-

-

11:15

-

13:10

-

-

-

-

17:15

19:31

-

KESKUSE

05:45

06:50

07:15

07:15

08:00

08:45

08:45

10:30

11:25

11:25

13:15

14:15

15:15

15:30

16:40

17:20

19:35

19:35

LÜGANUSE

05:50

07:00

07:22

07:22

08:06

08:52

08:52

10:37

11:31

11:31

13:22

14:22

15:22

15:37

16:47

17:27

19:42

19:42

PÜSSI

05:52

07:05

07:25

07:25

08:10

08:55

08:55

10:40

11:35

11:35

13:25

14:25

15:25

15:40

16:50

17:30

19:45

19:45

LÜGANUSE

05:54

07:07

07:27

07:27

08:12

08:57

08:57

10:42

11:37

11:37

13:27

14:27

15:27

15:42

16:52

17:32

19:47

19:47

LÜGANUSE KALMISTU ***

-

-

-

-

-

-

-

-

11:45

-

-

-

-

-

-

-

-

PURTSE KINDLUS (ADRU***)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15:54

-

-

-

-

PURTSE POOD

-

-

07:35

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15:58

-

-

-

-

VARJA

06:00

07:13

07:38

07:32

08:17

09:02

09:02

10:47

11:42

11:42

13:32

14:32

15:32

16:02

16:57

17:37

19:52

19:52

AA MÕIS

-

-

-

07:37

08:22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SAKA MÕIS

-

-

-

-

08:25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19:59

-

KUNSTIDE KOOL *

06:11

07:25

07:49

07:45

08:33

09:13

09:13

10:58

11:53

11:53

13:43

14:43

15:43

16:12

17:08

17:48

20:08

20:03

VIRUMAA KOLLEDŽ *

06:15

07:29

07:51

07:47

08:35

09:15

09:15

11:00

11:55

11:55

13:45

14:45

15:45

16:14

17:10

17:50

20:10

20:05

LYDIA KOIDULA *

-

07:30

07:52

07:48

08:36

09:16

09:16

11:01

11:56

11:56

13:46

14:46

15:46

16:15

17:11

17:51

20:11

20:06

POSTKONTOR *

-

07:40

08:01

07:57

08:45

09:25

09:25

11:10

12:05

12:05

13:55

14:55

15:55

16:24

17:20

18:00

20:20

20:15

JÕHVI BUSSIJAAM

-

-

-

08:00

-

-

09:30

-

12:10

12:10

-

-

16:00

16:30

17:25

18:05

20:25

20:20

TURG

-

07:45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIRU VANGLA

-

07:50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KESKHAIGLA

-

-

08:15

-

09:00

09:40

-

11:25

-

-

14:10

15:10

-

-

-

-

-

-

LIINI NR

104

103-1*

103-2

100

100

100C

100C

103-2

100C

100

100

100C

100D

100

100B

100C

100B

100B

NÄDALAPÄEV

E-P

E-R

L

E-P

E-R

E-R

L,P

E-L

E-R

E-R

L,P

E-R

E-R

L

E-R

E-P

E-R

E-P

KESKHAIGLA

-

-

-

09:05

11:35

-

-

12:55

14:15

-

15:15

16:15

-

-

-

-

-

JÕHVI BUSSIJAAM

-

06:50

-

08:30

09:20

11:50

11:50

-

13:10

14:30

14:30

15:30

16:30

16:30

17:20

18:20

19:10

20:30

POSTKONTOR **

-

06:52

-

08:32

09:22

11:52

11:52

-

13:12

14:32

14:32

15:32

16:32

16:32

17:24

18:22

19:12

20:32

LYDIA KOIDULA **

-

07:00

-

08:41

09:31

12:01

12:01

-

13:21

14:41

14:41

15:41

16:41

16:41

17:33

18:31

19:21

20:40

VIRUMAA KOLLEDŽ **

06:20

07:01

-

08:42

09:32

12:02

12:02

-

13:22

14:42

14:42

15:42

16:42

16:42

17:34

18:32

19:22

20:41

APTEEK **

-

08:45

09:35

12:05

12:05

-

13:25

14:45

14:45

15:45

16:45

16:45

17:37

18:35

19:25

20:43

06:22

07:04

SAKA MÕIS

-

07:13

AA MÕIS

06:30

VARJA

06:35

PURTSE KINDLUS (ADRU)

-

PURTSE POOD

-

07:34

-

-

-

LÜGANUSE KALMISTU ***

-

-

-

-

-

-

-

09:43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19:34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

07:21

-

08:57

09:51

12:17

12:17

-

13:37

14:57

14:57

15:57

16:57

16:57

17:49

18:47

19:41

20:54

07:30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17:53

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LÜGANUSE

06:40

07:42

-

09:02

09:57

12:22

12:22

-

13:42

15:02

15:02

16:02

17:02

17:02

18:00

18:52

19:46

21:00

PÜSSI

06:43

07:45

07:50

09:05

10:00

12:25

12:25

13:15

13:45

15:05

15:05

16:05

17:05

17:05

18:05

18:55

19:50

21:03

LÜGANUSE

06:45

07:47

07:52

09:07

10:02

12:27

12:27

13:17

13:47

15:07

15:07

16:07

17:07

17:07

18:07

18:57

19:52

21:05

ERRA

-

07:51

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VIRU (KIVIÕLI)

-

07:55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

KESKUSE

06:55

08:05

08:05

09:15

10:10

12:35

12:35

13:30

-

15:15

15:15

16:15

17:15

17:15

18:15

19:15

20:00

21:11

KUUSE

06:57

08:07

08:07

-

-

-

-

13:32

-

-

-

-

17:18

-

-

-

-

21:15

RAUDTEE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16:16

-

-

18:16

-

20:01

-

IRVALA

-

-

-

-

-

12:40

12:40

-

13:50

-

-

16:21

-

-

18:21

19:20

20:06

-

SAVALA

-

-

-

-

-

12:45

12:45

-

-

-

-

16:25

-

-

18:27

19:25

20:12

-

KESKUSE

-

-

-

-

-

-

12:55

-

14:00

-

-

-

-

-

18:35

19:35

20:22

21:17

METSAMAJAND (Sondani* E-R)

07:15*

08:18

08:18

-

-

-

-

13:43

-

-

-

-

17:35

-

-

-

-

-

PÜSSI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18:45

-

20:30

21:25

RAKVERE (Laada)

-

08:55

08:55

-

-

-

-

14:20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RAKVERE (Põhjakeskus)

-

09:05

09:05

-

-

-

-

14:30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

MÄRKUSED: * AINULT VÄLJUMISEKS, ** AINULT SISENEMISEKS
PEATUSED:
• Liinil nr 117 Lydia Koidula, Kalmistu, Rahu, Soo ja Männi peatused ainult väljumiseks.
Savala, Maidla, Vana sillaotsa, Graniidi, Kaupluse, Irvala, Karja, Pargi, Uus, Raudtee, Maidla tee, Kiviõli jaam,
• Liin nr 102* ja 103-1* teenindab ADRU peatust ainult koolipäevadel ja järgnevad peatused läbitakse 5 minut Kuuse, Kunstikooli, Keskuse, Viru (Kiviõli), Soo, Gümnaasiumi, Erra, Erra-Liiva, Männiku, Lüganuse, Püssi,
hiljem. Mittekoolipäevadel teenindab liin nr 103-1 ADRU peatust nõudmisel.
Mustmätta, Kalmeistri, Kiviõli teerist, Varja, Moldova, Voorepere, Aia, Aa, Alu, Aa mõis, Männiku pansio• Liin nr 103-1* teenindab koolipäevadel Gümnaasiumi peatust.
naat, Saka mõis, Saka tee, Kunstide kool*, Apteek**, Virumaa Kolledž*/**, Lydia Koidula*/**,Kalmistu*/**,
• Liini nr 100B liini lõpp Püssi suunal on VIRU (KIVIÕLI) peatuses ja Gümnaasiumi, Erra-Liiva, Männiku, Rahu*/** Postkontor*/**, Jõhvi bussijaam, Turg, Viru vangla, Keskhaigla, Varinurme, Säde, Vana-Varinurme,
• Lüganuse ja Püssi peatuseid teenindatakse reisijate olemasolul nõudmisel ainult väljumiseks.
Lappe, Vana-Sonda, Ilmastu, Sonda, Sonda keskus, Metsamajand.
• Lüganuse kalmistut*** teenindatakse pühapäeviti perioodil 01.05 kuni 30.09.
• E-R liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel.
• E-L liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel ja laupäeval.
• E-P liiklus toimub esmaspäeval, teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval.
• L,P liiklus toimub laupäeval ja pühapäeval.
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus,
• L liiklus toimub laupäeval.
SÕIDUPLAANID:
e-post: info@ivytk.ee
• Riigipühadel kehtib pühapäevane sõiduplaan.								
www.ivytk.ee/soiduplaanid/ ja www.peatus.ee
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Õnnitleme eakaid juubilare ja
sünnipäevalapsi!
85. juubel

100. juubel

Magda Latuhhina 21.12

Aino Paavo 02.12
Tamara Nikolajeva 07.12
Peeter Ott 15.12
Harri Mägi 16.12
Silvi Nõva 26.12
Valve Rikas 28.12

93. sünnipäev

Lembit Rääk 01.12
Maria Javorskaja 19.12

80. juubel

92. sünnipäev

Luule-Linda Rembel 06.12
Pjotr Ženžalov 25.12
Aino Normak 26.12
Tiiu Liimal 27.12
Malle Aav 28.12

Edgar Kinnas 07.12

91. sünnipäev

Zoja Tjuliakova 09.12
Maimo Metsla 14.12
Anna Pojo 20.12
Helju Vaher 27.12
Arved Maaslieb 27.12

75. juubel

Valve Reinol 02.12
Julija Karhu 10.12
Vladimir Davõdov 18.12
Eevi Anger 24.12

90. juubel

Evald Jakobson 01.12
Lunde Kaljund 21.12
Maria Janus 25.12
Lüganuse valla kodanikel, kelle läheneb juubel (75, 80, 85, alates 90nest iga aasta) ja kes ei soovi avalikku õnnitlemist, tuleb sellest
teatada hiljemalt sünnipäevakuu alguses vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti telefonil 332 5840 või
e-posti aadressil viivian.pall@lyganuse.ee.

Telli kõik vajalik kirjade
ja kingituste saatmiseks,
otse oma postkasti.

› pood.omniva.ee

Väljaandja

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Lüganuse vald

Toimetaja

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

Kujundus

Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee

Trükk

Printall AS
printall@printall.ee

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

