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9. klass Lüganuse Vallavalitsuse tööga tutvumas
Mirtel Põdra ja Liispet Kilumets,
9. klass

Kiviõli 1. Keskkooli 9. klass lõpetas kalendriaasta tutvudes kohaliku omavalitsuse tööga Lüganuse vallavalitsuses. Tunni eesmärgiks oli saada teada, kuidas töötab kohalik omavalitsus, mille poolest erinevad Lüganuse vallavalitsus ja volikogu, milliste teemadega kohalik omavalitsus tegeleb ning kes töötavad vallavalitsuses.
Õpilasi võtsid vastu vallavanem hr
Viktor Rauam ja haridusnõunik hr
Arne Piirimägi. Kuna meie grupp
oli väga suur, siis jagati noored
rühmadeks. Esimesele rühmale esines alustuseks vallavanem ning siis
tehti ringkäik vallavalitsuse hoones
ning tutvuti erinevate ametnikega.
Teise rühma kava algas vastavalt
ringkäigust ja lõppes esitlusega Lüganuse valla kohta.
Vallavanem Viktor Rauam tutvustas fakte Lüganuse valla kujunemisest, rääkis erinevatest
muinsuskaitseobjektidest
meie
piirkonnas, loodusest, majandusest
ning tutvustas olulisemaid valdkondi, millega kohalik omavalitsus
tegeleb.
Mitu küla on Lüganuse vallas?
Mitu loodukaitsealust objekti on
vallas? Kes on valla suurim tööandja? Kes valib kommid jõuluvana
kingikotti? Kas meile ikka pastapliiats kingitakse, millega ma saan
oma töölehte täita?
Vallajuht pani meile südamele,
et saame alati tulla oma ettepanekutega tema juurde. Saime teada,
et valla juhtimises võivad kaasava

Foto: Tiina Kilumets

eelarve kaudu kõik täisealised elanikud kaasa lüüa.
Ringkäigul tutvusime sotsiaalnõunikuga, registripidajaga, külastasime ehitusnõunikku ja järelevalvespetsialisti, põikasime sisse
vallasekretäri juurde ning tegime
pilti vallavanema kabinetis. Lisaks
saime teada, kes aitavad valla lehel
ilmuda, mida teeb arendusnõunik ja
kes on kinnisvaraspetsialist.
Õppisime märkama, suhtlema,
kuulama, jälgima. Meie informaatikaõpetaja oli just meid noominud
esitluste tegemisel selle eest, et liiga palju kirjutasime teksti slaidile
ja et kirja suurus peab olema 26, et
seda ka klassi kaugemasse nurka
paista oleks. Nüüd saime ise ka aru,
et kui on palju teksti, siis ei jõua lugeda ja kui ruum on avar, siis tõesti väikest kirja ei näe. Tööleht sai
infot täis, kaks koolitundi kulusid
kiiresti. Me teame nüüd vastuseid
ja oskame teha vahet volikogul ja
vallavalitsusel.
Tsiteerides moodsa aja klassikuid : „Ikka parem kui koolipingis
istuda.“

KOGUKOND

Lüganuse Naisteklubi alustas uut aastat

L

üganuse Naisteklubis on
koos käidud juba üle 20
aasta iga kuu esimesel
pühapäeval.
Traditsiooniliselt
peeti jaanuari alguses väike
jõuluistumine.
Lauale tõi igaüks kaasa kodus
küpsetatud pirukaid ja kooke,
üks maitsvam kui teine. Tähistati
sünnipäevi ja tervitati uut, Hiina kalendri järgi saabuvat valge
metallroti aastat. Klubi president

Elle Eero selgitas, mida põnevat
ennustavad astroloogid 2020. aasta kohta, mida silmas pidada ning
mida vältida.
Iga liige oli ära teeninud ka
väikese kingipaki, mida omavahel
jagati. Tore oli kohtuda ka nende
liikmetega, keda vahepeal pikalt
näinud ei olnud. Näiteks tuli uue
aasta puhul naisi tervitama klubi kauaaegne liige, 99-aastane
Mahta, kelle kohta tunnistati, et

MEENUTUS

Kuidas Soonurme
külaselts
2. adventi tähistas

oma noorusliku välimuse ja krapsakusega teeb ta silmad ette nii
mõnelegi teisele eakaaslasele.
Niimoodi see algaski, uus aastakümmend. Ikka tervist ja jaksu
naistele ning kooskäimise rõõmu!

8. detsembril kogunes Soonurme
külarahvas 2. adventi tähistama
Soonurme raamatukokku. Kohale
oli tulnud Soonurme külaga seotud
inimesi kaugemaltki.
See oli tore hommikukohvi ja piparkookide krõbistamine koos päkapikkudega. Jõulumeeleolu lõid
Kaarin Aamer ja Lisete Aamer.
Kõlasid kaunid jõululaulud ning
pärast ka ühislaulmine. Väikesed
päkapikud kaunistasid piparkooke
ja esitasid vahva päkapikulaulu.
Oli väga meeleolukas hommik ja
kõikide soov oli, et selline jõuluhommik muutuks traditsiooniks.

Maris Kriisa

Lüganuse Kultuurikeskuse Lüganuse Rahvamaja kultuurikorraldaja

Foto: Soonurme külaselts

Soonurme külaselts

Metsanurga Selts tähistas juubelit

Foto: Maris Kriisa

MTÜ Metsanurga Selts loodi endise Maidla valla väikeste metsakülade ühendamiseks ja edendamiseks.
Aeg läheb ja möödunud aasta lõpus
tähistati juba seltsi kümnendat sünnipäeva.
Kui alguses astuti seltsi liikmeteks perekonniti Rääsalt Oanduni ja kaugemaltki, siis tänaseks
on seltsi põhitegevus koondunud
väiksemale maa-alale: Koolma,
Piilse, Veneoja, Lümatu, Oandu ja
Aruvälja külad. Midagi pole parata, eks küladevaheline kaugus ja
inimeste igapäevased toimetused
tingivad selle, et igale poole alati

ei jõua. Hea meel on aga selle üle,
et viimaste aastate jooksul on seltsi
astunud ka uusi aktiivseid liikmeid.
Täna tegeleb selts enamasti külaelu edendamisega läbi meelelahutuse. Oleme korraldanud vabariigi
aastapäeva pidulikke vastuvõtte,
spordivõistlusi, külapäevi, õpitubasid, ühiseid teatrikülastusi, heakorratalguid ja kontserte. Aga oleme
kaasa rääkinud ka tõsisematel teemadel ning võtnud oma südameasjaks looduse hoidmise. Näiteks
oleme rajanud Aruvälja-Mehide
matkaraja ning meie pikaajaliseks
traditsiooniks on suvine heinategu

Varessaare soosaarel.
Detsembris tähistasime ühiselt
seltsi kümnendat juubelit Rosi Puhkemajas. Pikka iga, Metsanurga
Selts! Ja kui vaadata tulevikku, siis
järgmiseks kümneks aastaks jagub
ka tegevust rohkem kui küll: tänu
Kohaliku Omaalgatuse Programmile soetasime eelmisel aastal seltsile pop-up telgi ning kaks komplekti välimööblit. Nüüd on meil
võimalik suvistel üritustel pakkuda
varjualust nii esinejatele kui iseendale. Täname toetamast!
Metsanurga Selts
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Reovee kohtkäitlus kontrolli alla

R

Detailplaneering hooldekodu rajamiseks algatati kinnitutele Lembitu
tn 46 ja 46a.

Algatati detailplaneering

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et 7.01.2020 korraldusega nr 13 algatati Sonda alevikus asuvate Lembitu tn 46 ja Lembitu tn 46a kinnistute detailplaneering, mille eesmärk on hoonestusala ja ehitusõiguse
määramine 2-korruselise hooldekoduhoone rajamiseks Lembitu tn
46 kinnistul asuvale endisele Sonda vallamaja hoonele juurdeehitise
rajamise teel. Planeeringuga määratakse ka ehitise arhitektuursed ja
kujunduslikud tingimused, ligipääsu, liikluskorralduse, haljastuse ja
heakorrastuse põhimõtted.
Planeeringuala pindala on 12 640 m2, mille moodustavad 5408
m2 suurune Lembitu tn 46 kinnistu (75101:006:0096, maakasutuse
sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa 100%) ja 7232 m2 suurune osa
Lembitu tn 46a kinnistust (75101:006:0099, üldkasutatav maa 100%).
Detailplaneering toob kaasa maakasutuse sihtotstarbe osalise (kuni
40-45%) muutmise ärimaaks, kuna hooldekandeteenuse osutamine
kuulub Maakatastriseaduse § 181 lõike 2 punkti 10 kohaselt äriliste eesmärkidega maakasutuste hulka. Kuna tegemist ei ole Planeerimisseaduse (PlanS) § 142 lõike 1 punkti 1 kohase üldplaneeringuga
määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatusliku muutmisega, ei tehta
detailplaneeringuga üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna puudub
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
(KeHJS) § 33 lõikes 1 sätestatud alus. Planeeringu algatamisel puudub vajadus kaaluda ja anda eelhinnang keskkonnamõju strateegilise
hindamise vajalikkuse kohta, kuna algatatavat detailplaneeringut ei
koostata PlanS § 142 lõikes 1 sätestatud juhul, samuti ei kavandata
KeHJS § 6 nimetatud tegevust.
Planeeringu koostamise algatamise taotluse esitas Häcke OÜ (registrikood 11397756), koostamise korraldaja ja planeeringu kehtestaja on Lüganuse Vallavalitsus. Planeeringu algatamise korraldusega on
võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis tööpäeviti kell
8:00-15:00 ja Lüganuse valla kodulehel aadressil http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud
Lisainfo: Kaie Metsaots, vallaarhitekt-planeerimisspetsialist, tel:
332 5872, 5361 8707, e-post: kaie.metsaots@lyganuse.ee.
Teavitamise aluseks on PlanS § 128 lõige 6.

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor avatakse 17.veebruaril ning taotluste esitamise tähtaeg on 17. aprill 2020.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse
tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei
ole liitunud elektrivõrguga).
Programmiga seotud dokumendid avalikustatakse veebruari alguses Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee/hajaasustuse-programm.
LVL

Täname aastavahetuse
ilutulestiku toetajaid
Lüganuse Vallavalitsus tänab ettevõtteid
OÜ Järve Biopuhastus, OÜ Triplex Eesti,
OÜ Ercars, AS Kiviõli Soojus, AS Eviko,
et leidsite võimaluse uusaastaöö Kiviõlis
eriliseks muuta.

Väljaandja

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20,
Kiviõli linn,
Lüganuse vald

Toimetaja

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

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

eovee kohtkäitluseks loetakse reovee tekkimise asukohas reovee kogumist, puhastamist, maapinda immutamist
või veekogusse juhtumist, milleks
kasutatakse erinevaid tehnoloogilisi rajatisi ehk reovee kohtkäitlussüsteeme.
Kohalik omavalitsus vastutab
kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse alusel valla territooriumil
veevarustuse ja kanalisatsiooni
korraldamise eest. Korraldamise
all tuleb mõista nii vastavate õigusaktide kehtestamist kui järelevalvet nende täitmise üle. Nii
kehtivad pärast haldusreformi
läbiviimist Lüganuse valla territooriumil veel Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ning kasutamise eeskirjad,
Kiviõli linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025, Lüganuse valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise ja kasutamise eeskirjad,
Lüganuse valla ühisveevärgi ja
-kanalisatsiooni arengukava aastateks 2017-2028, Sonda valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
liitumise ja kasutamise eeskirjad,
Sonda valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kehtis kuni
käesoleva aastani.
Kohalik omavalitsus otsustab ja
korraldab ka neid kohaliku elu küsimusi, mis on talle pandud teiste

seadustega. Näiteks veeseadusega
on kohalik omavalitsus kohustatud korraldama asulareovee kogumise ja selle puhastamise enne
heitveena suublasse juhtimist ning
kehtestama oma halduspiirkonnas
reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja ja tegema riikliku järelevalvet
eeskirja nõuete täitmise üle. Miks
on kontrolli kehtestamine reoveekohtkäitluse üle tähtis? Sellepärast, et nõuetele mittevastavatest
reovee kogumismahutitest, sealhulgas kuivkäimlatest, mitterahuldavalt töötavatest puhastus- või
immutussüsteemidest levivad pinnasesse ja sealt edasi põhja- ehk
joogivette erinevad mikroorganismid, kahjulikud viirused ning
bakterid, kahjustades esialgu enamasti isiklike puur- või salvkaevude vett. Reostuse levides aga ka
lähimate naabrite ja teiste tarbijate
joogivett.
Keskkonnaamet on oma kirjas
kohalikele omavalitsustele märkinud, et „… Kohalikel omavalitsustel peab olema usaldusväärne
ülevaade nende haldusterritooriumil kasutatavatest kohtkäitlussüsteemidest ja nende seisukorrast.
Kohtkäitlussüsteemide järelevalve
tõhustamise vajadusele juhtis tähelepanu Riigikontroll 2017. aasta auditis „Riigi tegevus põhjavee
kaitsmisel“, kelle hinnangul peaks
kohtkäitluse üle järelevalvet tege-

ma pigem omavalitsused, mitte
Keskkonnainspektsioon. Omavalitsustel on parem ülevaade oma
territooriumil toimuva üle ning
võimalus teha ennetavat kontrolli
näiteks ehitusjärelevalve ja reovee äraveo tõendite väljaküsimise
kaudu“.
Lüganuse
Vallavolikogu
28.11.2019 määrusega nr 98 kehtestati reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (leitav aadressil: www.
riigiteataja.ee/akt/406122019020).
Reovee kohtkäitluse ja äraveo
eeskiri reguleerib õigussuhteid,
mis tekivad Lüganuse valla haldusterritooriumil reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel
ja kasutamisel, sealhulgas reguleerib kogumismahutitest reovee,
reoveesette või fekaalide äravedu
ning selle transportimist ühiskanalisatsiooni purgimissõlme. Eeskiri
kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele kes tegelevad reovee
kohtkäitlusega või kes osutavad
või kasutavad purgimisteenust.
Eeskirjaga on kehtestatud nõuded
reovee kohtkäitlemiseks, reovee
kohtkäitlussüsteemide
rajamiseks ja kasutamiseks ning purgimisteenuse osutamiseks. Reovee
kohtkäitlussüsteemi omanik on
eeskirja kohaselt õigustatud nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt vastavat kviitungit vastu võetud reovee koguse

ja kuupäeva kohta ning säilitama
seda vähemalt kaks aastat ja esitama kviitungi riikliku järelevalve
teostajale vastava nõude saamisel. Riikliku järelevalvet eeskirja
nõuete täitmise üle teeb Lüganuse
Vallavalitsuse volitatud isik, kellel
on õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult ehitamise ja kasutamise seaduslikkust tõendavaid
dokumente, sealhulgas omapuhasti kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, hoolduspäeviku ning
reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Riiklikku
järelevalvet teostaval isikul on õigus nõuda kinnistu omanikult reovee kogumismahuti lekkekindluse
täiendavat kontrollimist, teatades
sellest vähemalt viis tööpäeva ette.
Juhul, kui lekkekindluse kontrollimiseks on vajalik kogumismahuti
tühjendamine, on kohtkäitlussüsteemi omanik kohustatud tellima
omal kulul kontrolli teostamise
ajaks purgimisteenuse.
Lüganuse Vallavalitsus loodab
vallaelanike mõistvale suhtumisele reoveekohtkäitlemise nõuete
täitmiseks ja järelevalve toimingute tegemisel.
Enno Saarmets,

ehitusnõunik

Programmist „Ehitised korda Lüganuse vallas“

K

äesoleval aastal saab jätkuvalt taotleda toetust
programmi
„Ehitised
korda Lüganuse vallas“ raames
toetatavate abikõlbulike kulude
osaliseks katmiseks. Programmi
käigus antav rahaline toetus on

ette nähtud eramajade omanikele ja korteriühistutele kulutuste
osaliseks
kompenseerimiseks
elamute korrastamisel. Selleks
aastaks on eelarves eraldatud
toetusteks 50 000 eurot. Avaldusi programmis osalemiseks

võtab vallavalitsus vastu alates
3. veebruarist kuni 31. oktoobrini või kuni rahaliste vahendite
reserveerimiseni eraldatud summa piires. Programmi läbiviimise kord ja toetatavad tegevused
ning avalduse vorm on kätte-

saadav valla veebilehelt www.
lyganuse.ee/ehitised-korda.
Enno Saarmets,

Ehitusnõunik

Üle poole Eestimaast
taas kaetud värskete ortofotodega
Maa-amet avaldas oma 30. tegevusaasta künnisel uued ortofotod,
mis katavad üle poole Eestimaast
hõlmates suuremad asulad ja lõunapoolse osa. Ortofotod on tehtud
2019. aasta kaardistuslendudel kogutud materjali põhjal ja neid saab
vaadata Maa-ameti geoportaalis.
Põhjapoolne osa pildistatakse tänavu kevadel.
Ortofotode lahutusvõime jääb
vahemikku 10–25 sentimeetrit,
tiheasustusaladel on see suurem
ja hajaasustuses väiksem. Sellise
lahutusvõime juures on ortofotolt
lisaks hoonetele ja teedele eristatavad väiksemad rajad, aiad, okas- ja
lehtpuud jne.
Ortofotodega
saab
tutvuda Maa-ameti kaardirakenduses või WMS-teenuses. Need
on saadaval ka avaandmetena.
Ortofotode puhul on tegu töödeldud aerofotodega, mis kajastavad
looduses esinenud olukorda ülelennu hetkel. Ortofotode aluseks

Kaardil on näha, millise ruumilise lahutusvõimega fotod eri piirkondades tehti. Foto: Maa-amet
olevad aeropildid ja kõrgusandmed on kogutud spetsiaalsete
kaardistuslendude käigus, mida
tehakse igal aastal poole Eestimaa
kaupa – kordamööda Eesti põh-

ja- ja lõunapoolne osa. Suuremate
asulate ortofotod uuendatakse igal
aastal. Kaardistuslennud toimuvad
ilusa ilmaga kevadel ja varasuvel,
mil maa on vabanenud lumikattest

ja taimestikuga veel katmata.
LVL

Allikas: Maa-amet

Riik valmistub vanade altkaevandatud alade
ohtlike varinguaukude likvideerimiseks
Keskkonnaministeerium koostöös
Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad
likvideerima ohtlikke varinguauke
Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve piirkonnas. Esmalt oodatakse veebruarikuu lõpuni kohalike abi varingu- ja šurfiaukude kaardistamisel.
Maapinnani ulatuvad sügavad
varinguaugud on ohtlikud nii elanikele kui loomadele. Varingud

on tekkinud endiste allmaakaevanduste aladel, kus kaevanduse sulgemisest on möödas üle 40 aasta.
Vanad põlevkivikaevandused asuvad Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve
lähistel. Tallinna Tehnikaülikoolil (TTÜ) valmis eelmisel aastal
„Põlevkivi altkaevandatud alade
varingute uuring“, kus on kaardistatud kaevanduste tuulutuseks
rajatud ligi 1200 šurfiauku ning li-

saks ka selliseid varinguauke, kus
kaevanduskäikude varingud ulatuvad maapinnani.
Keskkonnaministeerium palub
elanikel anda teada vanade kaevanduste kohal toimunud ohtlikest
maapinnavaringutest ja varinguaukudest võimalusel veebruari
lõpuks.
Selleks palutakse saata teade
Keskkonnaametile: info@kesk-

konnaamet.ee. Võimalusel saata
täidetud teavitusankeet, mille leiab
Keskkonnaameti maapõue valdkonna korrastamiskohustuse veebilehelt www.keskkonnaamet.ee/
et/eesmargid-tegevused/maapou/
korrastamiskohustus
LVL
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TEADTED
Kiviõli postkontori lahtiolekuajad

Alates 1. veebruarist on Kiviõli postkontor avatud järgmistel kellaaegadel: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, reede 9.00 - 16.30;
neljapäev 9.00 - 18.00.

Adven avab 6. veebruaril
huvilistele Püssi uue katlamaja uksed

2019. aasta suvel alustas Adven Eesti AS uue kaasaegse hakkepuidu
katlamaja rajamist Püssi linna Kalevi tänava 10A krundile. Praeguseks
on hakkepuidul ja turbal töötav katlamaja ehitus lõppenud.
Püssi uue katlamaja näol on tegemist kaasaegse energiakeskusega,
mis toob piirkonna elanikele stabiilse hinnaga toasooja.
Püssi biokatlamaja avamine toimub 6. veebruaril algusega kell 12.
Avamise järel on huvilistel võimalik uus katlamaja oma silmaga üle
vaadata.
Oodatud on kõik elanikud ja korteriühistute esindajad.
LVL

Info bussiliinidest
Shindo ringis. Fotod: Karukella Puhkemaja

Lüganuse Loomekastell annab aru

K

esksuvise Väliharfi kontserdiga Karukella puhkemajas algas seekordne
KOP projektist toetust saanud
töötubade ja -tegevuste sari,
kus toetusime ja keskendusime
väele – silmaga nähtamatule, sõnulseletamatule.
Iga töö ja ese, mida teed oma
kätega, kannab väge. Iga laul, mis
on lauldud võimenduseta, mängitud naturaalpillidel, paneb meid
võnkuma tugevamas energias. Iga
tegu, mida teed südame ja hea
tujuga, tuleb alati välja ning peegeldub tegijale tagasi. Iga sõna ja
mõte omab suurt jõudu ning läheb
huulilt lastes sisu täide saatma –
kas siis kaitsma, tervist tooma või
hoopiski kurja tegema…
Võimalusel tee ise oma kodukaunistused – pildid, kujud, sisustuselemendid. Need kannavad
loomiseenergiat ja personaalsust.
Või telli oma tuttavatelt käsitöölistelt, kes teevad need kodukohas
või vähemalt Eestis – veel parem,
kui mõttega sulle. Poest ostetud ja
kusagil kaugel maal toodetud sisustuselemendid, kuhu on võõras
keeles peale kirjutatud home, love,
salt, sugar jne… kannavad kaugete maade ja masstootmise energiat,
mis ei rikasta mitte kuidagi teie peret ega kodu.
Seetõttu käisid ühed vahvad naised sel sügistalvel koos kuuel kor-

sõnad kõvemini kinni.
Mina tänan osalejaid, sain taas
uute väga vahvate inimestega tuttavaks. Väärtuslikud kontaktid taskus ja mõte isetegemisest punnis,
olen ette valmistamas uut sarja. Ja
see on kontserdisari.

Karukella puhkemaja lõnga ketramine.
ral, saime teada, mis on ja kuidas
aitab end tervena hoida Shindo,
värvisime metsataimedega lõnga – selgus, et millised on need
värvid, mis kaitsevad kurja silma
eest ja millised on salamärgid,
mida ka tänapäevaste riiete külge
tasub omavärvitud lõngast heegeldada või tikkida.
Valmistasime väetoite – kust
osta, kust korjata, kuidas säilitada, mis sõnu peale lugeda ja kuidas terve püsida. Igal aastaajal
on omad toidud. Lisaks toimus
ka projektiväline vegansuupistete

töötuba, saime mitme vahva retsepti võrra rikkamaks, kui tuleb
mõte kas võõrustada oma tuttavaid
või ise taimne amps suhu pista.
Toiduga seotud töötoad olid ka
kõige populaarsemad.
Poolvääriskivide õpitoas saime
teada, kuidas kristalle enda ja oma
pere kaitseks tööle panna, mis on
pendeldamine ja kuidas kristalle
puhastada ning laadida. Unenäopüüdjate töötoa läbiviija rõhutas
veelkord üle, et kui tähtsad on
meisterdamisel looduslikud materjalid, sinna jäävad peale loetud

SALAKONTSERDID
KARUKELLA
PUHKEMAJAS
Tegemist on samuti KOP-i toetatud kontserdisarjaga, kuhu pani
õla alla ka Lüganuse vald. Kuid
mida tähendavad salakontserdid?
See tähendab, et esineja selgub alles koha peal!
Mida saan lubada, on see, et tegemist on Eestis tuntud muusikutega, kes jätavad selleks korraks
oma bändid ja tulevad annavad
kuuel kolmapäeval kokku kuus intiimset ja akustilist kontserti. Kokku koos juttudega muusiku elust
ja olust kestavad kontserdid 1,5 h.
Publikut mahub vaid kuni 50, seega kui piletid müüki tulevad, siis
tasub huvilistel kiirustada.
Muide, enne toimumispäeva
jagan Facebookis väikseid vihjeid
esineja kohta, kes esineja esimesena ära arvab, saab kontserdile koos
kaaslasega tasuta.
Kohtume taas!

Kiviõli linna bussiliin nr 18 sõidab kehtiva talvise graafiku kohaselt
veel 31. märtsini 2020.
Liini teenindab AS ATKO BUSSILIINID ja kasutusel on kuni
16-kohaline väikebuss. Vabandame võimalike ebamugavuste pärast.
Lüganuse Vallavalitsusel on kavas veebruarikuus välja kuulutada
väikehange korraldamaks alates 1. aprillist Varinurme ja Küttejõu
piirkonna reisijate vedu keskusesse ning tagasi.
Alates 1.veebruarist muutuvad mitmete Kiviõli piirkonna maakonnaliinide sõiduplaanid. Täpsem info leitav Ida-Viru Ühistranspordikeskuse veebilehelt www.ivytk.ee.

Mittetulundusühing Virumaa Koostöökogu
avab märtsis LEADER meetme
projektitoetuste kevadise taotlusvooru
Projektitoetuste taotlemise avaldusi saab esitada
e-pria kaudu 16.-27.03.2020
AVATUD MEETMED:
Meede 1 – Mikroettevõtluse arendamine
Meede 2 – Turismiteenuste-ja toodete arendamine
Meede 3 – Nutikate energialahenduste kasutusele võtmine
Meede 4 – Piirkonna kompetentside tõstmine
Meede 5 – Noorte aktiviseerimine ja kaasamine
INFOPÄEVAD TAOTLEJATELE:
29.01.2020 Kõrtsialuse Seltsimajas, Viru-Nigula vallas
10.02.2020 Karukella Puhkemajas, Lüganuse vallas
17.02.2020 Mõedaku Puhkekeskuses, Vinni vallas
Algus kõikjal 17.00
Registreeru infopäevale info@viko.ee.
Täpsem info jooksvalt Virumaa Koostöökogu kodulehel ja FB-lehel.
Rohkem infot taotlemise kohta www.viko.ee ja www.pria.ee
Ootame taotlejaid (ettevõtjaid, MTÜ-d, KOV-id) Lüganuse vallast,
Viru-Nigula valla Aseri piirkonnast ja Vinni valla Rägavere piirkonnast)

Terje Rattur

TÄHELEPANU

Otsime tunnustusväärilisi
inimesi, ettevõtteid, tegusid

V

abariigi aastapäeval, 24. veebruaril soovib Lüganuse vald tunnustada ja tänada 2019. aastal silma paistnud edasipüüdlikke
ning andekaid inimesi, ettevõtteid, tegusid haridus-, kultuuri- ja spordi valdkonnas, tänu kellele ning nende ettevõtmistele on kantud edasi
Lüganuse valla nimi selle kõige paremas vormis. Kandidaate on oodatud esitama kõik üksikisikud, organisatsioonid ja ettevõtted. Kandidaate saab esitada vabas kirjalikus vormis, kuid põhjendusega, miks/
mille eest kandidaat on tunnustamist väärt. Kandidaatide esitamine
toimub 5. veebruarini 2020 Lüganuse Vallavalitsuse postiaadressil
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil
riia.tallerman@lyganuse.ee.
Esitatud kandidaatidega tutvub Lüganuse Vallavalitsus, kes teeb
valiku tunnustatavate kandidaatide osas ning kellele jääb õigus mitte
rahuldada kandidaadi ettepanek ebapiisava põhjendatuse, põhjendatuse puudumisel või komisjoni hinnangul konkursile mitte sobivuse
tõttu.
Tunnustusüritus toimub 24. veebruaril Kiviõli rahvamajas Eesti
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktuse raames.
Pöörame tähelepanu, et välja kuulutatud tunnustamine on heatahte
eesmärgiga ning tunnustamisega ei kaasne rahalist preemiat.
Lisaks ootame samadel alustel ja tingimustel ettepanekuid noorsootöövaldkonna isikute tegude ja ettevõtmiste tunnustamiseks kuni
17. veebruarini.
Noorsootöö tunnustusüritus toimub 6. märtsil käesoleval aastal
Püssi Kultuurimajas Noorte Inspiratsioonikonverentsil.
LVL
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Kiviõli 1. Keskkooli visioonist ja missioonist

K

Õpilaste tööde näitus Kiviõli Linnaraamatukogus. Foto: Aleksandr
Ragni

Kiviõli Vene Kooli õpilaste
tööde näitus Kiviõli Linnaraamatukogus

J

õulude ja uue aasta eel tegid Kiviõli Vene Kool koos Kiviõli Linnaraamatukoguga Lüganuse valla elanikele ühise kingituse. Kuu
aja jooksul sai Kiviõli raamatukogu näituste saalis näha õpilaste poolt
tööõpetuse ja tehnoloogia tundides ning materjalide töötlemise huviringis „MasterOK“ eritehnikas valmistatuid töid.
Eraldi näitust ette ei valmistatud, kuid jõulude ja aastavahetuse teema oli esitatud. Osa õpilaste töödest olid välja pandud ka Esimesel
ülevirumaalisel noorte käsitöönäitusel Jõhvis ja Rakveres.
Loodame edaspidisele koostööle linnaraamatukoguga näituste korraldamisel vallaelanikele.
Aleksandr Ragni,

tehnoloogia õpetaja

Heategevuspäev Lüganuse Koolis

Jõulud on aeg, mil kõik inimesed peaksid oma pere keskel rahul ja õnnelikud olema. Kahjuks on aga ka palju neid, kes mingil põhjusel oma
lähedastega koos olla ei saa. On neid, kes peavad sellel ajal viibima
haiglas või elavad hoopis hooldekodudes.
Et selliseid inimesi pisutki rõõmustada, muutsime juba teist aastat detsembrikuu viimase koolipäeva heategevuspäevaks. Eelmisel
õppeaastal valmistasime vaprusehelmeid lastele, kes põevad vähki ja
saavad kurnavat ravi. Sel korral otsustasime teha jõulukingid meie
valla hooldekodu elanikele. Kuna Lüganuse vallas on kaks hoolekandeasutust ja hoolealuseid palju, suutsime jõulupakkidega meeles
pidada vaid Vahtra hooldemaja elanikke. Soovime aga, et järgmiste
jõulupühade ajal oleks neil kõigil võimalus kingitustest rõõmu tunda.
Selleks kutsume ka teisi valla koole oma heategevusprojektiga ühinema. Rõõmu võib teha ka väikeste asjadega.
Tiina Sai,

Lüganuse Kooli õppealajuhataja

uulun põlvkonda, kes pärineb 20. sajandi II poolest
ja õpetan noori, kes lähevad pensionile 21. sajandi II poolel – kokku annab see meie praeguses ajas üüratu pikana tunduvad
100 aastat. Ajaloolasena tean, et
nii pikka aega ette ennustada on
ilmvõimatu, eriti kiiresti muutuva
tehnoloogia ajastu mätta otsast.
Õpetajana tunnen vastutust, sest
minu kujundada on hoiakud, arusaamad ja toimetulek, millest minu
klassis istuvate noorte elud sõltuma hakkavad. See on kohati nii
suur vastutus, et kipub õlad maadligi vajutama.
Kiviõli 1. Keskkool on oma
ideaaliks võtnud ilusa inimese kasvatamise. Meie jaoks on väärtus
selles, kui noor mõistab sellesse
sõnapaari kätketud sügavamat
mõtet – inimene ei ole mitte kuhi
teadmisi, inimene on see, kes oskab leida oma eluks vajalikud
vastused enda seest, suhelda kaaslastega, lahtiste silmadega maailmas ringi vaadates, katsetada ja
kaaluda. Hinded ja klassipäevikud
stuudiumis on koolielu nähtav osa.
Seda on lihtne mõõta – mitu A, B,
C-d ja mis on keskmine. Mis need
teadmised nende tähtede taga väärt
on, oskavad eriti hästi arvata kõik,
kes pidanud kunagi sooritama teste, kontrolltöid või eksameid NSV
Liidu ajaloost. Mõned väärtuslikumad tähed (nagu A) võivad küll
avada uksi, kuid see, kuidas nendest A-dest vormida õnn, harmoonia, ilu, elurõõm, sära ja rahulolu,
seda tähed enamasti ei seleta. Ei
seletanud ka minu eksamihinded.
See tuleb inimesel endal ära mõistatada. Meie kooli eksamitulemused (see nähtav osa) ei ole Eesti
kümne parima kooli tasemel. Innove tulemuste mõõtjad (põhikooli lõpueksamid, gümnaasiumi lõpueksamid) väidavad, et me oleme
kooskõlas nende poolt mõõdetavate tulemustega st põhikooli lõpetavad õpilased saavad objektiivset
tagasisidet, käivad erinevates huviringides rohkem kui keskmised
Eesti lapsed, saavad kohtuda põnevate inimestega (vt stuudiumi
külaliste nimekirja), teha koostööd
erinevate partneritega (projektid
koolis), on oma eluga koolis rahul
5 palli skaalal 3,4 punkti ning vähemalt pooled lõpetajatest valivad
edasi gümnaasiumiks oma kooli.

Foto: Tiina Kilumets
Gümnaasiumi panus noorte ellu
hinnetena on ootuspärane (ei saanud gümnasistist Nobeli preemia
laureaati), aga nad õppisid kartmata eksida (valikkursused on arvestatud/mittearvestatud), ei kogenud
kiusamist (rahulolu küsitlus), said
ise otsustada ja vastutada (enesehinnangud, tagasiside, kujundav
hindamine) ning mõistnud, et teadmised on vahendid muutmaks oma
elu just selliseks nagu ise tahad.
Mis jääb sellest nähtavast alles
siis, kui nad pensionile lähevad.
Oh jah, näidata lastelastele oma
A-dega tunnistust on kahtlemata
uhke, aga pean tunnistama, et mu
lapselapsi huvitavad need numbrid minu tunnistusel vähe. Hiiri,
kes mu kooliasjade kastis paberist
pesa tegid, huvitas rohkem.
Nähtamatu on sügavamal. See
ei paista silma, kui silm vilunud
ei ole. Nähtamatu on nagu Tootsi
piimaga kirjutatud kiri. Peidetu
saab nähtavaks klassiüritustel,
soovis koos pingutada, lahedas
läbisaamises, ainult siseringile
arusaadavates naljades, õnnestunud projektipäevades, selles, kui
laps tahab kooli tulla ja on kurb,
et tuleb vaheaeg. Uskumatu, aga
tõsi, ma olen seda lauset kuulnud.
See nähtamatu on siis, kui emadepäeva kontserdil saal on rahvamajas täis ja vanemad üksteise võidu
nutitelefonidest püüavad oma rahvariides lapsi jäädvustada. See on
juubelilaulupeo rongkäigus külg
külje kõrval sammuvate jalgade
astumises. See on sportlaste tunnustuseks tehtavas aplausis ja selle nääpsukese poisi selges hääles:

„Mina võitsin ka esimese kolmanda koha!“ See on oskuses esitleda
oma kooli külalistele Hollandist,
Myanmarist või Suurbritanniast
isegi kui A-d ei ole ja mõni sõna
tuleb žestiga asendada. See on
teadmine, et ma pean võtma jõulukontserdile paki taskurätte kaasa,
sest mõni laul võtab silmast vee
välja. See on põnevus, mis valdab
mind igal gümnaasiumi jõulupeol,
kus kaunistused loovad erilist meeleolu ja suudetakse isegi räpplaulud jõuluseks teha. Leida üles iga
noore kirg ja lasta sel särada – see
on kunst, mida meie õpetajate punt
ülemaks peab kui A-de treenimist.
Vilistlasõhtud (üks on tulemas just
1. veebruari paiku) panevad õitsema kooliaegse sõpruse, näitavad
mõistmise olulisust, toovad kokku
inimesed, kes peavad küünarnukitunnet tähtsaks. Kinnitavad kooliajal külvatud seemnete idanemist.
Ma ei usu, et vanaisa mu ainetundides õpitud teadmistest Euroopa Liidu rajamise kohta aastal
2070 lapselapsi hoides põnevaid
lugusid räägib. Pigem on need
lood sellest, mida tema kooliajal
tegi, kuidas õppis ja missuguseid naljakaid lugusid juhtus, kui
kaaslastega matkapäeva kanuudega sõitma mindi. Millist tööd see
vanaisa teeb, ei oska mina täna
ennustada. Aga ma tean täpselt, et
ta oskust vastutada elu eest on korduvalt proovile pandud ja kriitilise
mõtlemise oskust, tähelepaneliku
kuulamise oskust, õppimise kunsti ning loogilist mõtlemist samuti.
Võib- olla tuleb papale meelde
kooliajal tüütuna tundunud lause

töölehelt: „Mida ma tänases tunnis õppisin,“ ja siis ta räägib oma
järeltulijale kummalisest ajast, mil
kirjutati veel paberile. Või jutustab
lugusid autost, mida ta ise juhtima
pidi ning näitab käega, kuidas ta
rooli keeras ja käike vahetas? Eriti hea mäluga vanaisa võib koguni meelde tuletada, et kuidas nad
kooliaulas Sass Henno juttu kuulasid. Kes teab?
Kool on oma toimimises mitmekihiline nagu sibul – pealmine
kiht paistab hästi välja ja kui sibul
on mullane, just maast võetud, siis
teeb käedki mustaks. Aga kui ta
kuivab, siis pudeneb muld ja ainult
ehk peent tolmu võib pärast hulga
sibulate kotti ladumist oma kätelt
leida. On neid, kes seda köögivilja jumaldavad ja neid, kes teda
vihkavad. Kui teda lõigata, siis
ajab nutma. Kui küsida lapselt,
siis enamasti sibul ei maitse. Aja
jooksul maitsemeeled muutuvad
ning kilu/heeringavõileivast muna
ja sibulaga saab klassika. Vähe on
soolaseid toite, kuhu see mugul
ei passi ning imelistest omadustest rahvameditsiinis ma ei hakka
pajatamagi. Kool püsib niikaua
kui ühiskonna aluseks on koostöö
ja inimkond pole kaotanud usku
ideesse, et õppides ilusaks inimeseks olemist, loome parema maailma.
Millest selline jutt? Lugesin Kiviõli 1. Keskkooli sisehindamise
aruannet ja hakkasin mõtisklema.
Tiina Kilumets,

õpetaja

Detsember oli heade tegude kuu

K
Piparkoogid kingikotti. Fotod: Kaili Kivi

Heategevuslik töötuba.

iviõli Vene Koolis on traditsiooniks saanud teha
jõulude eel häid tegusid ja
selleks, et traditsioon ei katkeks,
tegid kooli õpetajad, õpilased ja
töötajad ka sellel aastal heategusid.
12. detsembril külastas 8.b
klass koos klassijuhataja ja vanematega Päite Loomaparki. Loomapargis on endale varjupaiga
leidnud inimeste hoolimatusest
kannatada saanud mets- ja koduloomad. Heategevusliku ettevõtmise osalised tõid loomade
varjupaika kingitusi, tegid väikese annetuse ja mis kõige tähtsam
– suhtlesid loomadega, kinkides
neile veidike inimsoojust, mida
vaesed loomakesed nii vajavad.
18. detsembril külastasid 8.b klassi
õpilased 2.a klassi. Koos valmistati kinkekarpe, küpsetati ja kaunistati piparkooke. Koos klassijuhatajaga pakkisid 2.a klassi õpilased
valmistatud karbikestesse komme
ja viisid need väikesed kingitused
Kohtla-Järve lastehaiglasse. Teise klassi õpilased toitsid ka linde.
Tehnoloogia tundides valmistati
6.a klassi õpilaste ja klassijuha-

Foto: Margarita Ivanova
Foto: Veera Korotajeva
taja algatusel linnumajakesi ning
seejärel riputati nad üles Kiviõli linna. Peale selle küpsetasid
lapsed ka muhvineid hooldekodu elanikele, kuhu viidi ka 7.a
klassi õpilaste ja klassijuhataja
poolt valmistatud jõulukaardid.
20. detsembril käisid 4.a klassi õpilased koos vanematega Kohtla-Järve loomade varjupaigas, kuhu
viidi õpetajate ja õpilaste poolt
toodud toitu ja vanu froteerätikuid.
Heade tegude kuu raames kü-

lastasid 3. klassi õpilased koos
klassijuhatajatega Kiviõli Päevakeskust,
kus
rõõmustasid
publikut
toreda
kontsertiga.
Meie kooli kõige väiksemad õpilased hoolitsesid lindude toitmise
eest, aitasid varjupaiga loomi, valmistasid jõulukaarte ja suveniire.
Kooli kõige vanemad õpilased
tegid algkoolile lõbusad mängurajad, kus väiksemad õpilased
saavad vahetunni ajal aktiivselt
aega veeta ja liikuda. Ja see ei ole
kaugeltki kogu meie kooli õpilaste
heade tegude nimekiri. Selline te-

gevus ei lase kustuda heldusel inimeste südametes, paneb mõtlema
nendest, kes vajavad meie abi. On
ju tõsi, et isegi väikesed heateod
võivad kinkida rõõmu neile, kes
seda tõeliselt vajavad!
Olgem üksteise suhtes lahkemad, siis maailm muutub kauneid
päevi täis muinasjutuks!
Veera Korotajeva,

Kiviõli Vene Kooli huvijuht
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eskkonnasäästlikkuse ja
-teadlikkuse temaatika on
Kiviõli I Keskkoolis olnud väga olulisel kohal, seda nii
õppetöös, kui igapäevases tegevuses. Meie õpilastel on alates 2015.
aastast olnud tänu Keskkonnainvesteeringute Keskusele võimalus
osaleda keskkonnaalastes aktiivõppeprogrammides. Käesoleva õppeaasta esimeses pooles on näiteks 6.
klassid osalenud Eesti Kaevandusmuuseumi aktiivõppeprogrammis,
mis käsitles põlevkiviga seotud
temaatikat. 5. klassidel on olnud
võimalus külastada Energia Avastuskeskust ning osaleda tähepere
aktiivõppeprogrammis. Õppeaasta teises pooles saavad erinevates
õppeprogrammides osaleda ka ülejäänud põhikooli klassid. Külastada saab erinevaid looduõppekeskusi, käia parvega järvel ja kinnistada
teadmisi prügi taaskasutusest.
Et juhtida rohkem tähelepanu
prügi sorteerimise olulisusele, on
Kiviõli I Keskkooli paigaldatud
mitu komplekti prügisorteerimise

tatud asjade taaskasutamise temaatika on väga aktuaalne, pööravad

sellele teemale tähelepanu ka meie
õpilaste vanemad. Näiteks avalda-

sid 1.b klassi lapsevanemad soovi
osaleda Negavati videokonkursil.
Keskkonnateemaline
konkurss
keskendus tekstiilijäätmete probleemile. Õpilased arutlesid tunnis
ületarbimise ja tootmise teemal.
Üheskoos õpetajaga koostati ideekaart, kuidas tekstiili taaskasutada.
Koostöös lapsevanematega korraldati praktiline töötuba ning filmiti

tilise mõtlemisega. Robootikat
õppetundidesse lõimides panevad
õpetajad meie koolis aina rohkem
tähele, et õpilasel, kellel on matemaatikas raskusi, esineb raskusi
ka robootikas. Seega on robootika
toomine õppetöösse väga oluline,

andes õpilasele võimaluse arendada loogikat ja matemaatilisi
teadmisi.
Kolmandaks nägin Robotexil
mitmeid roboteid, mida inimese
elu lihtsamaks tegemisel kasutatakse, näiteks robottolmuime-

ja või pakirobot. Seega on väga
oluline pakkuda juba algkoolis
õpilastele võimalust robootikaga
tutvust teha ning ise midagi luua,
programmeerida. Nii anname õpilastele võimaluse juba algklassidest saadik kaasa rääkida roboo-

Fotod: Ülle Mähküll
prügikaste.
Kuna prügi sorteerimise ja kasu-

konkursi video.
1.b
klassi
Negavati videot saab vaadata siit:
k1kiteataja.wordpress.
com/2019/11/21/taaskasutus-onpop-1b-klass/

tika edaspidises arengus.

Kristiine Meister
Kiviõli I Keskkool

Robootika ja Robotex

K

ülastasin eelmise aasta
lõpus Robotexi üritust, et
näha, mida sellisel üritusel tehakse ja milline üks robootika üritus välja näeb.
Robotexil tegin kolm tähelepanekut:
Esiteks paljudel võistlustel ja
paljude robotite ehitamisel olid
kasutusel samasugused robootika
komplektid nagu meie koolis –
Lego WeDo 2 ja EV3. Kiviõli I
Keskkoolis tegeleme robootikaga
juba kuuendat õppeaastat, lõimides robootika tegevused praktilisse õppetöösse ning andes õpilastele võimaluse vabas vormis
tegutseda robootikaringis. Algklassid saavad robootikat proovida digiõpetuse raames. Põhikooli
II ja III aste õppetundide raames.
Näiteks detsembris kinnistavad 5.
klasside õpilased läbi robootika
matemaatikat ja füüsikat – õppetöö teemaks kiirus.

Fotod: robotex.international
Teiseks panin Robotexil tähele, et võistlustel osales väga
palju tüdrukuid. Ettekujutus, et
robootika ja programmeerimine
on poiste valdkond, ei pea ka koolitöös paika. Pigem oleneb kõik
sellest, milline suhe on matemaa-

Kristiine Meister
Kiviõli I Keskkool

ТЕРВЕ МИНА
ON MINU KÄTES
N O O R T E
I N S P I R A T S I O O N I K O N V E R E N T S

Vajalik
eelregistreerimine!
Kohtade arv
on piiratud.
(alates 12-eluaastast)

K U L T U U R I M A J A S

K E L L

Sündmus on tasuta.

Ootame teid Kiviõli Vene Kooli vilistlaste kokkutulekule
1.veebruaril 2020.

06 / 03 / 2020
P Ü S S I

Lugupeetud vilistlased,
kollegid ja sõbrad!

0 9 : 3 0

Lüganuse valla noored

Pidulik kontsert kell 17.00.
Korvpall (KVK vs vilistlased) 10.30.
Kool on avatud kuni kella 22.00.
Kohtumised õpetajate- ja klassikaaslastega.
Peale kontserti kooli ramatukogus pidulik vastuvõtt kooli
töötajatele.
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SPORT

Apteeker hoiatab: gripikahtlusega
ei tasuks tööle ega trenni tormata

Olümpia-ala taekwondo WT noorsportlased olid
võidukad Oslos Põhjamaade meistrivõistlustel
18. jaanuaril osalesid WT taekwondo klubi Idablokk
kadettidest sportlased Oslos Põhjamaade meistrivõistlustel. Võistlustel osalesid sportlased Taanist,
Norrast, Islandilt, Rootsist, Soomest, Fääri saartelt
ja Eestist. Kokku 524 sportlast.
Eesti klubist Idablokk võistlesid sparringus ja
poomsaes kokku kuus sportlast – Stefani Nikolajeva
– 33 kg, Eloura Charles – 41 kg, Jasper Kattai – 41
kg, Aleksandr Muskevitš-61 kg, Kirill Gatsinš – 68
kg, treener Aleksandr Galaktionov – 63 kg.
Tagasi tulid kõik SK Idablokk sportlased medalitega – Stefani kuldmedal, Eloura kuldmedal, Aleksandr M kuldmedal, Kirill hõbemedal, Jasper hõbe-

medal ja treener Alex võitis seeniorite kategoorias
pronksi. Lisaks nimetati Aleksandr Muskevitš kogu
võistluste parimaks kadettsportlaseks. SK Idablokk
saavutas klubide arvestuses kõrge 3. koha.
Treener Aleks on oma kasvandike üle väga uhke,
kuna tagasi koju tuldi kolme uue Põhjamaade meistriga.
Priit Liiu,

Spordiklubi Idablokk MTÜ manager

Taekwondo Euroopa
meistrivõistlused 2019
Saksamaal

S

pordiklubi Idablokk noored sportlased osalesid
Euroopa meistrivõistlustel Saksamaal, kus Markus Amor saavutas kategoorias 6-8 a 24 kg 5. koha,
Nikas Kardava kategoorias 9-11 a 32 kg samuti 5.
koha ning samas kategoorias Lars-Lucas Liiu 9.
koha. Markus Salmus sai kategoorias 9-11 a 35 kg
9. koha ja Andri Pärtna kategoorias 9-11 a 32 kg 17.
koha, Kahro Neeme ja Denis Muskevits kategoorias
9-11 a said mõlemad 17. koha.
LVL

Foto: Spordiklubi Idablokk arhiiv

Uudiseid poksiringist
Möödunud aasta tõi meile palju põnevaid kohtumisi, võistlusi, võite ja ka väikseid kaotusi. 2019.
aastal osalesid meie sportlased rahvusvahelistel
võistlustel Soomes, Venemaal, Lätis ja Eestis, kus
näitasid head taset. 2019. aastal on Kiviõli Poksiklubi korduvalt kutsutud rahvusvahelistele võistlustele välismaale.
Ei hakka nimetama kõiki turniire ja võistlusi,
kus meie poksijad osalesid, märgin ära vaid parimad sportlased, võttes arvesse ka seda, et mida
kõrgem vanus, seda tihedam on poksis konkurents.
Diana Gorišnaja (51 kg U19) 19 lahingut, Aleks
Ivanov (56 kg U17) 28 lahingut, Jakov Gorišnõi
(60 kg U17) 7 lahingut, Kirill Suprunov (+90 kg
U17) 16 lahingut, Daniil Trofimov (52 kg U19)
12 lahingut, Mihhail Višnevski (56 kg U19) 38
lahingut. Tahaks ära märkida ka kahte venda Dima ja Saša Smirnovid, kes osalesid juba paaril
võistlusel ning näitasid huvitavat ja sisukat poksi.
7.-8. detsembril toimusid Sillamäel Ida-Virumaa
avatud meistrivõistlused, kus osales neli Kiviõli
poksijat: Diana Gorišnaja, Aleks Ivanov, Daniil
Trofimov ja Mihhail Višnevski, kes kõik saavutasid
oma kaalukategoorias 1. koha. Kahjuks ei saanud
trauma tõttu võistlustel osaleda Kirill Suprunov,
kellel olid suured šansid võita.
14. detsembril Tartus toimunud avatud võistlustel osalesid Diana Gorišnaja, kes saavutas 1. koha,
Dima Smirnov, Saša Smirnov, Alan Talbre – saavutasid kõik 2. koha oma vanuseklassis. Kiviõli Poksiklubi tänab toetuse eest Lüganuse Vallavalitsust,
KKT Oil OÜd ja kõiki toetajaid ning soovib tervist

aga soovitav on ikka juba lennukilt
maha astudes end paariks nädalaks
kenasti soojalt sisse pakkida, et
keha ja kurk jälle harjuks külmaga – nii väheneb haigestumise oht
oluliselt,“ soovitab proviisor.
Viirushaigusesse
nakatumise
vältimiseks on võimalik apteegist
küsida ninna pihustatavaid viiruste
vastaseid spreisid. „Neid saab kasutada tervel gripi hooajal näiteks
enne rahvarohketesse kohtadesse
minemist,“ selgitab proviisor.
PARIMA KAITSE
TAGAB VAKTSIIN
Parima kaitse gripi vastu tagab
proviisori sõnul siiski vaktsineerimine, mida tuleks teha novembris-detsembris. Praegu on gripp
juba levimas ja umbes 75% kõigist
viirustest on gripiviirused. „Kuna
viiruse vastased antikehad tekivad
umbes kahe nädalaga, siis jõuavad vaktsineerida veel need, kes
hoiduvad eemale rahvarohketest
paikadest ja kel on võimalus veidi
vabamalt võtta oma töö- ja puhkerežiimi planeerimist,“ selgitab
Lehari.
Vaktsineerimine pole oluline
vaid riskirühmas, vaid ka tervetel inimestel, kes puutuvad palju
kokku teiste inimestega - nt klienditeenindajad, medõed, apteekrid.
„Nii kaitseme ka neid, kes põevad
haigust läbi keskmisest märksa
raskemalt, näiteks rasedad ja alla
5-aastased lapsed, ning neid, kes
mingil põhjusel vaktsineerida ei
tohi,“ räägib Lehari.
GRIPPI ÄRA
RAVI PÜSTIJALU
„Osadel inimestel on komme esmaste haigussümptomite ilmne-

misel tormata jõusaali või trenni.
Gripi puhul ma seda kohe üldse ei
soovitaks – esiteks nõrgendatakse
nii enda organismi ning teiseks levitatakse higi ja õhu kaudu viirust
ka teistele,“ hoiatab proviisor.
Gripi ravimeid saab välja kirjutada arst. „Nende puuduseks on
see, et neid peab tarvitama hakkama hiljemalt kaks päeva pärast
esmaste sümptomite ilmnemist,“
räägib Lehari. Apteegi käsimüügis on palju sümptomeid leevendavaid ravimeid. „Tervetele üle
16-aastastele täiskasvanutele sobib
külmetusjookides olev kombinatsioon – suur annus paratsetamooli ning kuiva köha pärssiv ravim.
Diabeetikud, eakad ja krooniliste
haiguste põdejad peavad leppima
tavalise paratsetamooliga, mida
tuleks võtta iga 4-6 tunni järel,“
selgitab proviisor.
Samuti soovitab apteeker juua
sooja ravimtaime teed (nt pärnaõis, nurmenukk, aed-liivatee, salvei), tarvitada C-vitamiini ning
kindlasti püsida kodus ja puhata
ning seda ka paar päeva pärast palaviku taandumist.
Tasuks meeles pidada, et gripi
teeb raskeks haiguseks suurem
tüsistuste tekke tõenäosus. „Tüsistustena on kõige raskem kopsupõletik, mis riskirühma kuuluvate
inimestele võib lõppeda surmaga. Seega kui kopsus on valus ja
hingata on raske, tuleks kindlasti
pöörduda kiiremas korras arstile
ja kindlasti mitte tormata tööle ega
trenni,“ hoiatab Lehari.
LVL

Nähtamatu vaenlane – vingugaas

ja edu kõikides ettevõtmistes käeoleval aastal!
Vladimir Tšurkin

MTÜ Kiviõli Poksiklubi treener

Lauatennise võistlused Kiviõlis
24. detsembril toimusid juba 45. korda Kiviõlis
lauatennise võistlused. Võistlejaid tervitas Kiviõli
Linna Spordiklubi eestvedaja Anatoli Zõbin.
Võistlustel osales kokku kümme sportlast Jõhvist,
Kohtla-Järvelt ja Kiviõlist mängides ringsüsteemis
kõik kõigiga. Esikoha saavutas Vladimir Nikitin
Jõhvist, kes võitis kõik üheksa mängu. Teisele ko-

K

uigi grippi haigestumise
intensiivsus on veel madal, on gripilevik laialdane
ja haigestumine tõusutrendil. Benu
Apteegi proviisor Margot Lehari
annab nõu, kuidas grippi ära hoida
ja mida teha, kui haigus ükskord
siiski käes on.
Gripi tunneb ära sümptomitest
nagu kurguvalu, peavalu, palavik,
lihas- ja liigesvalu, silmavalu, väsimus ja kuiv köha. „Siinkohal tuleks meeles pidada, et väga rögane
ja nohune olek ei viita veel gripile,“ räägib Lehari ja lisab, et gripi
puhul tunneb inimene end haigemana kui tavaliselt.
Gripiviirus levib õhu teel piisknakkusena – köhimise ja aevastamise kaudu. „Gripi levikut saab
seega vähendada, kui aevastada ja
köhida ühekordsesse salvrätti või
enda varrukasse, mitte enda peopessa, millega pärast ukselinke ja
käsipuid katsudes viirust samuti
edasi kantakse,“ selgitab Lehari,
ning lisab, et haigestunud täiskasvanu on nakkav umbes nädal
haigestumisest ja väikelapsed kuni
kolm nädalat.
Grippi haigestumise vältimisel
tuleb kasuks vana hea tarkus - käsi
tasub korralikult vee ja seebiga
pesta või alternatiivina kasutada
puhastamiseks desinfitseerivat ainet. „Inimene, kes puudutab haigustekitajatega saastunud pindu ja
pärast seda pesemata kätega oma
näopiirkonda, võib haiguse sel teel
üles korjata,“ hoiatab Lehari.
Talvel tasub hoida end ka liigse külmetamise eest. „Jaanuaris-veebruaris saabuvad paljud
soojamaareisilt ja keha on mõnusat soojust täis. Siis käiakse hõlmad lahti ja kurk katmata õues,

hale jäi Sergei Serov Kohtla-Järvelt ning kolmanda
koha saavutas Vladimir Nazaraliev Kiviõlist
Turniir oli suurepäraselt organiseeritud, võistlejaid tänati juubelimedalite ja meenetega.
LVL

Vingugaas tekib juhul kui põlemisel ei ole piisavalt hapnikku.
Sellise olukorra põhjustab puudulik ventilatsioon või umbes korsten, mistõttu suitsugaasid ei välju
korstna kaudu, vaid kogunevad
ruumi, vähendades omakorda põlemiseks vajaliku hapniku hulka.
Gaasiseadme suitsugaasid on lõhnatud ja värvitud, mistõttu ei ole
inimesel võimalik tajuda, kui gaasiseadmest suitsugaasid ja vingugaas tuppa levivad.
Ka tavaline toidukõrbemine
võib tekitada vingugaasi ja põhjustada mürgistuse. Igapäevaelus
on sagedaseim vingugaasi tekitaja
ikkagi liiga vara suletud ahjusiiber.
Iga korsten ja ventilatsioonisüsteem vajab regulaarset kontrolli
ja hooldust. Oluline on jälgida, et
seadme lõõrid ei oleks ummistunud. Suitsulõõre tuleb puhastada
igal aastal. Korterelamu ja gaasiseadme korstnat tohib puhastada
ainult kutsetunnistust omav korstnapühkija.
Kuna vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu, ei ole suitsuandur,

mis läheb häiresse nähtava suitsu da ning une pealt neid üldse mitte
peale, võimeline seda tuvastama. tajuda.
Vingugaasiandur on ainus seade,
Paigalda vingugaasiandur, kui
mis tuvastab vingugaasi. Vin- sinu kodus on gaasiseadmed (gaagugaasiandur
sikatel või gaa: VINGUGAAS
annab häiresigsiveesoojendi);
ON NÄHTAMATU
naaliga märku,
tahkeküttega
kui vingugaasi
pliit, ahi, kamin
VAENLANE,
kontsentratvõi katel. VinMIDA AITAB
sioon õhus hakgugaasianduri
TUVASTADA VAID
kab lähenema
paigaldamine ei
VINGUGAASIANDUR. ole vajalik, kui
tasemele, mis
on ohtlik inimesinu kodus on
PAIGALDA
se tervisele.
VINGUGAASIANDUR kasutusel ainsa
Vi n g u g a a s
gaasiseadmena
KAITSMAKS OMA
jõuab organismi
gaasipliit ning
sissehingamise PERET HALVIMA EEST! puudub tahketeel, blokeerib
kütust kasutav
veres hapniku juurdevoolu ning kütekolle.
organismi tegevus saab häiritud.
Kui soetad andurit, tea, et anduKõige tundlikum on hapnikuvae- riga peab olema kaasas eestikeelne
guse suhtes aju, samuti närvisüs- kasutusjuhend, kus on kirjas nõuteem ja südamelihas. Seetõttu ei ded paigaldusele. Lisainfot leiad
taju vingugaasimürgituse saanu Päästeameti veebilehel.
olukorra tõsidust, on segaduses
LVL
ega oska ennast päästa, kuigi tunAllikas: www.rescue.ee
neb, et temaga on midagi korrast
ära. Ärkvel olles ei pruugi inimene
sümptomeid vingugaasiga seosta-
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Uus mürgistusinfo leht 16662.ee aitab
mürgistusi ennetada ja esmaabivõtteid õppida

M

ü rg i s t u s t e a b e k e s k u se uuelt veebilehelt
www.16662.ee
leiab
info nii erinevatest mürgistusainetest ja esmaabivõtetest kui ka
valdkonna koolitustest. Samuti
leiab lehelt kasulikud näpunäited,
kuidas mürgistusi vältida ja kodu
ohutuks muuta.
Mürgistusteabekeskuse
juht
Mare Oder ütleb, et kõik mürgistused on ennetatavad. „Uue
veebilehe lõime selleks, et kogu
mürgistustega seotud info oleks
Eesti inimeste jaoks mugavalt ühte
kohta koondatud,“ selgitas Oder,
kelle sõnul on uuendatud veebileht
väga hea võimalus end mürgistustega seotud küsimustes kurssi viia
ja seeläbi ka mürgistusi ennetada.
Kas teadsid, et umbes 90% mürgistusi juhtub kodus? Ligi pooltel
juhtudel pöördutakse Mürgistusteabekeskuse poole seoses alla 3
aastaste laste mürgistustega. Iga
teine mürgistusinfoliinile 16662
tehtud kõne puudutab kemikaale
ja iga kolmas ravimeid. „Lastel
puudub ohtude mõistmiseks vajalik elukogemus. Näiteks tunduvad
neile vanavanemate ravimid mõnusate kommidena. Seega tasub
ravimid hoida alati laste käeulatusest väljaspool ning ohtudest lastega ka rääkida. Kuna lapsed õpivad
jäljendades, tasuks täiskasvanutel
läbi mõelda – kas ravimite võtmine, kemikaalide turvakorkide avamine laste silme ees on ikka kõige
mõistlikum,“ selgitab Mare Oder.

Õnnitleme eakaid
juubilare ja
sünnipäevalapsi!

98

Elfride Lipp 16.01

96

Ella Soolep 4.01

95

Hilda Kaukes 18.01
Maria Titova 23.01

90

Paljud mürgistused on hooajalised, näiteks on seenehooajal levinud nendega seotud küsimused ja
kevade saabudes tuleb rohenäppudel ette mürgistusi aiakemikaalidega. Mürgistusteabe kodulehelt
saab uue lahendusena tellida uudiskirja, kus antakse ülevaade eeloleva perioodi võimalikest mürgistusohtudest. „Uudiskiri on hea
võimalus näiteks väikelaste (vana)

vanematele, kes saavad end kursis
hoida aktuaalsete mürgistusohtudega ja nende ennetamise võimalustega,“ ütles Oder.
Mürgistusteabekeskuse infoliinile 16662 saab helistada ööpäevaringselt mistahes äsja juhtunud
mürgistusjuhtumi või selle kahtluse korral. Kõne on tavatariifiga
ning anonüümne. Infoliinil töötavad pikaajalise erakorralise medit-

siini kogemusega spetsialistid, kes
oskavad mürgistuse puhul leida
kiiresti kõige sobivama lahenduse.
Lisainfo: www.16662.ee
Mürgistusteabekeskus

85

Antonina Eesmäe 6.01
Nina Shvedova 7.01
Vladimir Salk 12.01
Meeri Krautman 15.01
Lilli Olt 17.01
Laine Floren 23.01
Niina Loginova 25.01
Antonina Veidenbaum 25.01

Looduse Fond ootab inimeste abi
2020. aasta loomaks on kuulutatud nahkhiir. Neid väikeseid öise
eluviisiga lendavaid imetajaid on
Eestis registreeritud 14 liiki, kellest 12 on looduskaitse all ja kaks
kõige hiljem registreeritud liiki
kaitse alla võtmisel ning mis on
enam kui viiendik meie imetajaliikidest. Eestis elavate nahkhiirte
edasine käekäik oleneb paljuski
inimeste tegevusest, nii inimeste rajatud ehitistest kui ka sellest,
kui targalt ja hoolivalt inimesed
nahkhiirte ja nende elupaikadega
ümber käivad. Ka sina saad nahkhiiri aidata. Selleks, et nahkhiirte
olukorda paremini mõista, on vaja
teada, kus asuvad eri liikide kolooniate varjepaigad. Eriti oodatakse
teateid nahkhiirte poegimiskolooniate kohta hoonetes ning sellega
seoses palub Eesti Looduse Fond
maaomanike abi.
Nahkhiiri saame tulemuslikult
kaitsta ainult koos tegutsedes ja
omavahel suheldes ning nahkhiireuurijad saavad nõu anda kõige
paremini siis, kui inimesed ise
ühendust võtavad ja küsivad. Sel-

Tatjana Patlep 3.01
Luiza Dombrovskaja 5.01
Karl Eylman 14.01
Tatjana Arno 18.01

80

Ella Denissova 1.01
Roza Ištšuk 2.01
Jaan Koppel 4.01
Linda Jaanus 4.01
Svetlana Lutsenko 4.01
Niina Jefimova 5.01
Ants Piik 7.01
Milvi Keba 7.01
Helmi Narusk 16.01
Reet Hiie 16.01
Nadezhda Shakhmantseva 18.01
Rein Niinep 20.01

Veelendlane. Foto: Rauno Kalda
leks tuleks pöörduda Eestimaa
Looduse Fondi või Keskkonnaameti poole.
Kuidas kindlaks teha, kas kodu
lähedal tegutseb nahkhiirte koloonia?

Kui näete tegutsemas korraga
juba mitut nahkhiirt, siis on kindlasti soovitav sellest nahkhiireuurijatele teada anda. Ekspertidega on
võimalik saada kontakti nii Eesti
Looduse Fondi, Facebooki nahk-

hiire sõprade grupi kui ka Keskkonnaameti kaudu või kirjutada
e-posti aadressile nahkhiir@elf.ee.
LVL

Allikas: elfond.ee/nahkhiired

KIRIKUKALENDER

75

Tamara Khazieva 1.01
Ingrid Krajerenko 6.01
Ljudmila Smirnova 11.01
Tamara Akhvenainen 12.01
Lembit Kriisa 25.01

EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus
2. veebruar, kell 9.30 Kiviõli kirik
Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäeva missa.

24. veebruar, kell 11.00 Lüganuse kirik
Eesti Vabariigi aastapäeva jumalateenistus.

2. veebruar, kell 11.00 Lüganuse kirik Maarja kabel
Issanda templissetoomise püha ehk küünlapäeva missa.

26. veebruar, kell 18.00, Lüganuse kirik Maarja kabel
Tuhkapäev, paastuaja algus.
Palvus ja tuhaga ristimine.

9. veebruar, kell 11.00 Lüganuse kirik Maarja kabel
3. pühapäev enne paastuaega missa
16. veebruar, kell 11.00 Lüganuse kirik
2. pühapäev enne paastuaega missa.
Jutlustab Kristjan Luhamets

1.märts, kell 9.30 Kiviõli kirik
Paastuaja 1. pühapäeva missa
1.märts, kell 11.00 Lüganuse kirik Maarja kabel
Paastuaja 1. pühapäeva missa.

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.
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1. veebruar, kell 11.00 Kiviõli I Keskkool
Kiviõli I Keskkooli 88. aastapäev
2. veebruar, kell 12.00 Sirtsi kivi juures
Tartu Rahu 100. aastapäeva tähistamine
2. veebruar, kell 14.00 Maidla Rahvamaja
Rahvatantsukontsert „Õitse ja haljenda, kodumaa“.
6. veebruar, kell 19.00 Kiviõli Rahvamaja
St.Peterburgi teatri etendus, komöödia „Тёща браку не
помеха“
Pilet 15 ja 17 eurot. Tel 335 7195.
10. veebruar, kell 18.00 Kiviõli Rahvamaja
Pensionäride klubi „Ajaratas“ puhkeõhtu

Jaanuar 2020

KULTUURIKALENDER
23. veebruar (sõltub ilmastikuoludest, aeg ja koht täpsustamisel)
Vastlapäeva trall.
24. veebruar, kell 7.30 Maidla Rahvamaja
Eesti Vabariigi 102. aastapäevale pühendatud lipu heiskamine,
kontsert MINU EESTIMAA - Margus Vaher ja Tarmo
Sillaots
24. veebruar, kell 11.00 Lüganuse Ristija Johannese
kirikus
Jumalateenistus; Pärgade asetamine Vabadussõja ausambale

13. veebruar, kell 17.30 Kiviõli Kunstide Kool
Õpilaste ja õpetajate kontsert.

24. veebruar, kell 13.00 Kiviõli Rahvamaja
Vabariigi aastapäeva kontsert-aktus. Esinevad Madis Arro
ja Urmas Lattikase ansambel

19. veebruar, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
Sonda mälumängusari „7“ V mäng

29. veebruar, kell 13.00 Kiviõli Rahvamaja
Ida-Virumaa vene rahvalauluansamblite päev

21. veebruar, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
Helin-Mari Arderi kontsert

29. veebruar, kell 14.00 Lüganuse Rahvamaja
Eakate pidu. Sonda

KIVIÕLI RAHVAMAJAS
6. VEEBRUARIL KELL 19.00

Komöödia
ТЕЩА БРАКУ НЕ ПОМЕХА

DENISS

ALEKSANDR

PORTNOV

VOLKOV

Autor – L. Motsar
Režissöör – Roman
KAMHEN
Koreograaf – Oksana Baranova
Lavakunstnik
–
Olga Timtšenko

LJUBOV

KONJAJEVA

TATJANA

BELJAJEVA

SONDA RAHVAMAJAS
31. JAANUARIL
KELL 18.00
HINGEABI KOHVIÕHTU
TEIE HINGELE TEEB PAI
HINGEHOIDJA
AILI ILVES

Pileti hind 15 ja 17 eurot
NÄIDENDI «МУЖЕЙ МНОГО НЕ БЫВАЕТ»
AUTORILT, REŽISSÖÖRILT JA PRODUTSENDILT

ÜRITUS ON TASUTA

