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Lüganuse valla
kaardirakenduste
kogu on taas uuenenud

U

ute rakendustena saab lisaks valla hoonete 3D kaardirakendusele
(põhineb Maa-ameti poolsetel
LoD2 detailsuse astmega avaandmetel)
veel välja tuua veel puurkaevude, reoveeja jäätmekäitluse, geotehnilise andmestiku,
looduskaitse, teede- ja teedehoolduse, haljasalade, tehnovõrkude, maapõuevarade,
vääriselupaikade ja pärandkultuuri kaardirakendused. Kaardirakendusega „Lüganuse valla hooned (3D)“ on võimalik tutvuda
vajutades lingil arcg.is/1fvHem0 või siis
avada rakendus Lüganuse valla kardirakenduste kogus (portaal-kiviolilv.hub.arcgis.com).
LVL

COVID-19 põhisõnumid

I

gaüks saab aidata olukorra paranemisele kaasa. Igaühe panus on oluline, et koroonaviiruse leviku olukord jätkaks paranemist. Selleks peame jääma ka piirangute leevenedes ettevaatlikuks: liikuma rohkem õues, hoidma teistega turvalist vahemaad,
vältima kogunemisi, hoiduma pidudest ja kandma siseruumides maski. Isegi väheste
haigusnähtude korral tuleb minna testima ning haige või lähikontaktsena jääda koju.
Kasuta HOIA mobiilirakendust, mis annab teada, kui oled inimeste seas liikudes olnud koroonaviiruse kandjaga lähikontaktis. Samuti võimaldab rakendus teavitada anonüümselt teisi enda nakatumisest. Rakenduse saab telefoni laadida Google Play või App
Store’i kaudu. Rohkem infot leiad aadressilt hoia.me.
Vaktsineeri esimesel võimalusel, et kaitsta nii ennast kui ka teisi. Vaktsineerimisaja
broneerimine on avatud kõigile vähemalt 16-aastastele inimestele ning mai- ja juunikuu
jooksul võimaldatakse igale soovijale vähemalt esimene vaktsiinidoos. Rohkem infot
leiad leheküljelt vaktsineeri.ee.
Märka abivajavat last. Kõikide klasside õpilased võivad sellest nädalast osaleda kontaktõppes. Koolivaheajani on üldhariduskoolides veel mõned nädalad. See ei ole pikk
aeg, küll aga võib see olla paras aeg lapse probleemide märkamiseks ja sekkumiseks.
Õigeaegne abi ja toe saamine on väga oluline lapse heaolu tagamiseks ja õpihuvi säilitamiseks. Juhised märkamiseks ja sekkumiseks leiad siit.

Fotol Killuke Lüganuse valla Kaunist Kodust 2018.

Otsime ja tunnustame ilusaid kodusid,
huvitavalt kujundatud aedu ja põnevaid ideid

L

üganuse Vallavalitsus kuulutab välja heakorrakonkursi Lüganuse valla
Kaunis Kodu 2021. Heakorrakonkursi eesmärgiks on innustada omanikke korrastama ja kujundama oma kinnistuid. Kutsume vallarahvast üles märkama kauneid ja
omapäraseid koduaedu ning nendest teada
andma.

Iseenda või naabri kenast kodust ja aiast
saab teada anda 30. juunini. Selleks tuleb
saata e-kiri aadressil viivian.pall@lyganuse.ee.
Kirja tuleb panna kauni kodu täpne aadress, võimalusel ka pererahva nimi ja ühe
pereliikme telefoninumber või meiliaadress. Kõikide objektide omanikud peavad

teadma, et nad osalevad konkursil ning olema sellega ka nõus.
Meil on vallas palju kauneid koduaedu,
leiame nad üles!
LVL

SÕNUMID COVID-19 HÄDAOLUKORRA LAHENDAMISE KOHTA:
Koroonaviiruse leviku olukorra paranedes leevenevad piirangud järk-järgult. Valitsus
leevendab piiranguid eri valdkondades etapiviisiliselt vastavalt viiruse leviku olukorrale ja tegevuste iseloomule.
Alates 17. maist on kontaktõppele lubatud kõik seni distantsõppel viibima pidanud
õpilased, samuti leevenesid piirangud õues toimuvatele tegevustele. Järgmised leevendused nii sise- kui ka välitingimustes leiavad aset 24. ja 31. mail. Rohkem infot leiad
veebilehelt kriis.ee.
Vaktsineerimise võimalus on avatud kõigile alates 16. eluaastast. Mai ja juuni jooksul
laekub piisavalt vaktsiini, et võimaldada igale soovijale vähemalt esimene vaktsiinidoos. Rohkem infot leiad leheküljelt vaktsineeri.ee.
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Mais alustatakse Püssi
soojustorustiku uuendamisega

A

ktiivse küttehooaja lõpuga jätkab energia- ja veelahenduste
ettevõte Adven Püssi kaugküttesüsteemi uuendamisega. Kui
2020. aastal valmis uus taastuval kütusel töötav katlamaja, siis tänavu rekonstrueeritakse 335 meetri jagu vananenud soojusvõrke
vähendades sellega võrgukadusid ning muutes süsteemi tervikuna
efektiivsemaks.
Ehitustöödega alustatakse mai keskpaigast ning lõpetatakse juunis. Taastustööd ning haljastus toimub juulis. Töid teostab Metrx
OÜ.
Adveni arenduse ja investeeringute juhi Priit Tiidu sõnul aitavad
soojusvõrgu rekonstrueerimise tööd tõsta tarbijate varustuskindlust,
vähendada soojuskadusid ning samas mõjub ka keskkonnale soodsalt. „2019. aastal rajatud Püssi biokütuse katlamaja ja planeeritud
võrgutööde uuendamise tulemusena hoiame tulevikus ligi 650 tonni
CO2 ekvivalenti aastas kokku. See võrdub u 290 keskmise auto C02
heitmele aastas,“ selgitas ta.
„Püssi soojusvõrkude rekonstrueerimise koguinvesteering on 165
000 eurot, millest ligi 63 000 eurot tuleb KIK-i Euroopa Liidu 20142020 ühtekuuluvusfondi toetusskeemist „Efektiivne soojusenergia
tootmine ja ülekanne“ ning ülejäänu katab Adven,“ ütles Tiit.
Täna on Püssis 16 tarbimiskohta sh 9 korteriühistut 428 korteriga,
4 eraklienti, lasteaed, klubi ja pood.
Adven Eesti on üks suurimaid energiatootjaid Eestis, pakkudes
terviklikke energialahendusi ja energiamüüki tööstus- ja kinnisvara sektoris. Lisaks toodab ja edastab Adven toasooja 19 kaugküttepiirkonnas ja edastab maagaasi 19 võrgupiirkonnas üle Eesti.
www.adven.ee.

Eelteade tee ehitustööde alustamise kohta

T

ranspordiameti Ida teehoiuosakond, asukohaga Vallikraavi 2,
Rakvere, teatab, et alates 24.05.2021 kuni 17.10.2021 toimub
Riigitee 34 Kiviõli - Varja km 0,00 – 3,508 taastusremont. Tööd
teostab N&V OÜ, asukoht: Kaasiku tn 28, Jõhvi. Kontaktisik Dmitry
Suslov, tel: 505 7946.

Oluline info maa– ja metsaomanikele

E

estis on 330 jahipiirkonda. Jahipiirkond antakse jahiseltsi (või
mõni muu jahimeeste organisatsiooni) kasutusse 10 aastaks.
2013. a vastu võetud jahiseaduse kohaselt kehtib jahipiirkonna kasutusõiguse luba kümme aastat pärast seaduse jõustumist, seega
lõpevad paljude jahipiirkondade kasutusõiguse load 1. juunil 2023.
Seaduse mõtte kohaselt saab jahipiirkonna enda kasutusse jahiselts,
kes kogub enim maaomanike nõusolekuid jahipiirkonna kasutamiseks. Nendes jahipiirkondades kus maaomanike ja jahimeeste suhted on normaalsed ja on sõlmitud ka maa jahindusliku kasutamise
lepingud, ei tohiks olla probleeme ka uue loa saamisega.
Täna on jahipiirkondade kasutajad aktiivselt pöördunud maaomanike poole ettepanekuga sõlmida leping maa jahinduslikuks kasutamiseks. Soov lepinguid sõlmida on igati positiivne ja tervitatav, kuid
maaomanik peaks veenduma, et ka tema huvid kaitstud oleks.
Lepingu sõlmimisel soovitame maaomanikel ettepandud leping
hoolikalt läbi lugeda ja enne allkirjastamist veenduda, et tema huvid
on piisavalt kaitstud.
Eelkõige juhime tähelepanu ulukite võimalike kahjustuste ennetamise ning tekkinud kahjustuste kompenseerimise arvutamise
fikseerimisele lepingus. Mõnele maaomanikule on saadetud jahiseltsi poolt allkirjastamiseks lepinguid, milles kompensatsioonitasude arvutamise mehhanism on umbmäärane ja piirdunud vaid
võimalusega leppida edaspidi kokku kuidas kompensatsioonitasusid makstakse. Soovitame võrrelda ettepandud lepingut Eesti Erametsaliidu poolt koostatud näidislepingutega, mille leiab aadressilt
erametsaliit.ee/tegevused/jahindus.
Erametsaliidu hinnangul on maaomanike ja jahiseltside vaheliste
lepingute sõlmimine igati tervitatav ja vajalik, samas on maaomanikul alati õigus lepingust keelduda ning vajadusel ka keelata oma
maal jahipidamine. Mitmeid maaomanikke on eksitatud väitega, et
leping tuleb sõlmida ka juhul, kui ei soovita oma kinnistul jahipidamist lubada. Tegelikult jahipidamise keelamiseks lepingut sõlmima
ei pea, vaid piisab keskkonnaameti ning maad kasutava jahiseltsi
teavitamisest.
Küsimuste korral võib ühendust võtta Eesti Erametsaliiduga aadressil erametsaliit@erametsaliit.ee.

Eesti mereala planeeringu koostamisest

V

abariigi Valitsus algatas 25.05.2017. a üleriigilise planeeringu
Eesti mereala ja sellega piirneva rannikuala, samuti majandusvööndi teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise,
lühidalt Mereala ruumilise planeerimise.
Mereala ruumiline planeerimine on vahend merekasutuse pikaajaliseks kavandamiseks, mis võimaldab määratleda, kus ja millistel
tingimustel on merealal erinevate inimtegevuste elluviimine kõige
otstarbekam.
Eesti mereala planeeringu koostamisel on jõutud kooskõlastamise ja arvamuste andmise etappi. Paralleelselt sellega viiakse läbi ka
täiendav avalikustamine. Kooskõlastamine ja avalikustamine toimub perioodil 18.05-18.06.2021. Arvamusi ja ettepanekuid planeeringule ning mõjude hindamisele saab 18. juunini esitada Rahandusministeeriumile e-posti aadressil info@fin.ee.
Info mereala planeerimise ning sellega seotud dokumentide kohta
on kättesaadav Eesti mereala planeeringu portaalis - mereala.hendrikson.ee/

Kortermajades peavad uksed
olema tähistatud numbritega

A

lates käesoleva aasta märtsist on kohustus kõikides kortermajades märgistada teekond välisuksest korteriteni sh
välisuks, korrused, vahe- ja korteriuksed.
Tänavu 1. märtsil jõustus siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ muudatus, mille kohaselt tuleb numereerida kortermajade uksed ja korrused ning ka
büroohoonete korrused. Kortermajade puhul
tähendab see, et trepikoja välis- ja vaheuksed
peavad olema tähistatud vastavate numbrivahemikega ning korteriuksed vastava numbriga.
Kusjuures enam kui kolmekordsete kortermajade puhul tähistatakse vastava numbriga ka korrused. Määruse muudatus omab tagasiulatuvat
jõudu ehk kohustus laieneb nii olemasolevatele
kui ka alles ehitatavatele hoonetele. Tähistuse
stiili ettekirjutatud ei ole, kuid numbrid peavad
olema hõlpsalt nähtavad, leitavad ja selged.
Korruste ja uste tähistamine on vajalik päästetöö efektiivseks tegemiseks, kus on suure
tähtsusega aegkriitiline tegutsemine. „Oluline
on leida võimalikult kiirelt päästesündmuse
asukoht, et päästa inimeste elu, tervist ja vara,“
ütleb päästetöö osakonna valmisoleku talituse
juhataja Leho Lemsalu. „Võimalikult lühikese
aja jooksul abivajajani jõudmine aitab oluliselt
vähendada tulekahjudes hukkunute ja vigastatute arvu,“ märgib Lemsalu.
Kõige enam probleeme esineb vanemate ehitistega magalates, kus on numeratsioon alaliselt
puudu või renoveerimise käigus eemaldatud.
Mõnel juhul on korterinumbrid muudetud ebaloomulikuks ning projektile mittevastavaks.

„Raskekaalulises varustuses päästjal võib aga
mööda treppe joostes korruste lugemine sassi
minna,“ lisab Lemsalu. Kõik see kulutab väärtuslikke sekundeid või isegi minuteid, mis võivad olla elutähtsad.
„Korralik nummerdamine on kortermajas
kahtlemata vajalik ja eelkõige elanike endi
huvides,“ märgib Eesti Korteriühistute Liidu
juhatuse liige Urmas Mardi. „Nii leiavad soovitava trepikoja, korruse ja korteri kiirelt üles nii
kiirabi- kui ka päästetöötajad, aga ka külalised.

Korterite nummerdamisel võiks korteriühistus
kokku leppida ühtse stiili – see jätab kortermajast tervikliku ja kauni mulje,“ lisab Mardi.
Päästeamet kutsub üles kortermajade elanikke, korteriühistuid ja koostööpartnereid oma
või külastatava maja numeratsiooni korrektsust
üle vaatama ja võimalikele puudustele tähelepanu pöörama.

Lihtsam lahendus eramajale
LIHTNE – kõik pakendid ühte kotti
MUGAV – pakendid viiakse ära koduväravast
TASUTA – pakendikoti teenus on tasuta
Otsustasin pakendite kogumise teemal kirjutada, sest ikka leidub siin-seal inimesi, kes põletatavad pakendeid küttekolletes, lõkkes või
põletamise otstarbeks paigaldatud vanas tünnis,
kust paiskub välja halvalõhnalist tervisele kahjulikku tossu. Kasutan ise kollase koti teenust ja
soovitan kõigile seda võimalust kasutada. See
on tõesti lihtne ja mugav.
Täpsem info pakendikott.ee
Pakendikotil on juba üle 5000 kasutaja.
Põhjused miks kliendid pakendikoti teenust
armastavad peitub selle lihtsuses ja mugavuses. Üks kott kuhu saad panna kõik puhtad
pakendid, täitunud kott viiakse ära koduväravast ja seda tehakse tasuta. Lisaks veel
teadmine, et oled andnud panuse keskkonna
heaks.
Teenuse pakkuja viib iga 28 päeva tagant
tänava äärde kättesaadavasse kohta tõstetud
pakendikoti ja jätab uue läbipaistva kollase kilekoti sinu postkasti, kuhu saad järgmisel kuul
koguda kõik puhtad pakendid- klaasist pudelid
ja purgid,  puhtad mahlapakid, jogurtitopsid,
konservikarbid, plastmassist pudelid ja topsid,
jms.
5 PÕHJUST, MIKS TASUB
SEDA TEENUST KASUTADA:
• Pakendid viiakse ära koduväravast (ei pea
viima kaugel asuvasse pakendikonteinerisse)
• Lihtne - üks kott kuhu saad panna kõik puhtad pakendid
• Pakendikoti teenus on tasuta
• Kogumispäeva eel saadetakse meeldetuletus
• Säästad keskkonda, sest pakendid suunatakse taaskasutusse
Pakendikoti teenust saavad Lüganuse vallas
tellida Kiviõli linna eramajade omanikud.
Sorteerimisjuhendi leiad: www.ragnsells.ee/
wp-content/uploads/2015/05/sorteerimine_pakendikott.pdf.
Tellimuse esitamine pakendikott.ee/leping/.
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist
Allikas: Ragn-Sells AS

Päästeamet
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Piirialas EER1 on droonide lennutamiseks
vaja Politsei- ja Piirivalveameti ning
Transpordiameti kooskõlastust
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Lõkkealus Suur Reili 2 restiga. Grilli liha või soojenda varbaid. Foto: erakogu

Taavi, Gert, Villu ja Reili,
Juulist ja Priidikust rääkimata

P

urtsest oleme oma Leader-lugudes varasemalt juba rääkinud
– pruulikojast ja vineerikojast
ja... Aga näib, et põhjustest veel puudu
ei tule. Isetekkeline väike ettevõtlusküla pakub sel korral avastamisrõõmu
mehistel teemadel. Juttu tuleb metallist.
Nimelt on Purtsest tuule tiibadesse
saanud metalli-väikeettevõte Purtse
Metall, mis suures osas orienteeritud
eraklientide ja pigem väiksemate ettevõtjate tellimustele. Heiki Kuusmik,
Purtse metalli omanik, unistab pikemas
perspektiivis suuremast iseseisvusest
ja lühemas ehk saabuvasuvises naudib
tõenäoliselt oma hiljutise isikliku lemmiktoote – lõkkealuse – hoogsat levimist üle Eesti. Tänaseks on see universaalne kokkupakitav ja ka kõigi Eesti
hipsterite mekasse – Tallinnasse Kalamajja – jõudnud lõkkealus reisinud nii
Lõuna-Eestisse kui Hiiumaale. Raplaja Harjumaal olla teda ka nähtud. Ja ennekõike on toode ennast sisse seadnud
paljudesse kohalikesse hoovidesse, millest tema tähelend alguse ongi saanud.
Heiki peab ennast elupõliseks põllumeheks: 2001. aastal just sealt ta oma
ettevõtluskarjääri alustaski, ja on nii
kaua ettevõtja olnud, et enda sõnul teisiti enam ei oskakski.
Loo kangelane Purtse Metall sündis
aga 2018. aastal suures osas soodsate
olude kokkulangevusel: „Huvitavad
otsused sünnivadki rasketel aegadel.
Põllumajanduses oli lihtsalt kaks-kolm
aastat järjest väga raske ja selle käigus
süvenes arusaam, et tuleks mune kor-

vide vahel hajutama hakata. Kuidagi
liikus mõte metalli peale. Et töökojad
meil ju on ja tööriistad on ja oskus ka
nagu on... Et kui nüüd natuke asja tagant tõugata, siis... Ja nii me jõudsime
ka Virumaa Koostöökoguni – mahukamate investeeringute vajadus.“
Tänaseks on ettevõte sedavõrd kasvanud, et Heiki toimetab tootmises juba
koos abilistega, kuna üksi jääb tööd
paljuks. Kvalifitseeritud tööjõudu on
metallitootmisvaldkonnas küll keerukas
leida, kuid siin on abiks olnud pikaaegne põllumajandusettevõtluse kogemus
ja aja jooksul kujunenud kolleegide ja
tuttavate võrgustik – nii võib puhtjuhuslikult õige inimese otsa komistada.
Heiki Kuusmik: „Olen ääretult tänulik
kogu oma meeskonnale, kes on kahtlemata selle ettevõtte ühiseks edasiviivaks
jõuks. Ilma nendeta ei oleks ka Purtse
Metalli.” Konkurentsi Purtse Metall ei
karda ja kiidab hoopis teisi piirkonna
metalliettevõtteid – ühegi ukse tagant
pole abi vajades keegi minema saatnud
ning koostöö sujub kenasti. Turgki on
iseenesest nii jagunenud, et klient, kes
vajab personaalsemat lähenemist ja erilahendusi seab aga sammud Purtsesse
ja kellel suuremahulisemad standardprojektid Kiviõlli või Rakverre, kus
suuremad metallitootjad. Ja sellel turul
on Heiki arvates veel ruumi ülegi. Nii
et neile, kellel lugedes mõtted liikuma
läksid, on Purtse Metallil muigamisi jagada oluline ettevõtlusõppetund, kuna
tark õpib ikka teiste vigadest – tootmisahel valmistootest müügini peab olema

selge, muidu kasumit ei teeni.
Piirkonna ettevõtjad saavad üldse
palju kiita – Kiviõli Kaubahoov, Jäägri
Grill, Lüganuse vallavalitsus, Tulivee
Rannarestoran ja see nimekiri jätkub –
kuna hoiak toetada piirkondlikku tootmist teeb kohalikul ettevõtjal südame
ikka soojaks. Ja veel teevad südame
soojaks väljakutset pakkuvad tellimused, nii et head lugejad – laske oma fantaasial lennata.
Kui ikka ettevõte ütleb, et liinitöö on
igav ja nimetab oma toodetud suitsuahjud vendadeks TAAVI ja GERT või
lõkkealused ristitakse Väike REILI ja
Suur REILI või saunaahi saab nimeks
Tuline PRIIDIK ja bullerjanahi Vihane
VILLU, kahepoolne eriti matsakas topeltsuitsuahi Jummel JUULI, siis meil
tekib küll kohe tahtmine öelda – väljakutse vastu võetud!
Kuidas need nimed just sellised said
ja miks need nii töö tegijale kui tellijale
olulised on – tööst kirjutajale ka, ega nad
muidu loo pealkirja saanud torgatud –,
saate teada, kui oma esimese tellimuse
esitate. Jookske tormi!
FB – Purtse metall
Tel - +372 509 3848
MTÜ Virumaa Koostöökogu

Tasuta õigusabi saab veel vähemalt
kolm aastat 16 nõustamiskohas üle Eesti
ning lisaks e-maili ja videosilla vahendusel
HUGO.legal koostöös Justiitsministeeriumiga on tasuta õigusabi pakkunud
juba 4 aastat ning selle ajaga on õigusabi
saanud 37 000 inimest. Õigusabi saab
16. suuremas maakonnakeskuses kohapeal ning ka emaili või videsilla vahendusel. Nõustamise aeg tuleb eelnevalt
registreerida aadressil www.hugo.legal
või telefonile 6 880 400 helistades.
HUGO esindused asuvad 16 linnas
üle Eesti: Tallinn, Tartu, Pärnu, Rapla,
Viljandi, Valga,Võru, Põlva, Jõgeva,
Paide, Narva, Jõhvi, Rakvere, Haapsalu,
Kuressaare ning Kärdla.
KES SAAVAD TASUTA ÕIGUSABI?
Tasuta õigusabi saavad kõik Eestimaal
elavad inimesed, kelle keskmine brutosissetulek on kuni 1200 eurot kuus.
Erandiks on lapse õigusi puudutavad
perekonnaasjad, mille puhul on sissetuleku piirmäär kuni 1700 eurot.
MILLISES MAHUS
TASUTA ÕIGUSABI SAAB?
Tasuta on esimesed kaks nõustamise

tundi ning HUGO kogemus näitab, et
esimese kahe tunniga saavad ka enamlevinud probleemid lahendatud – keskmine nõustamise aeg on 2,2 tundi.
Kui kahest tunnist jääb väheks, saab
juurde veel 3 tundi soodushinnaga 45€/h ning lapse õigusi puudutavates perekonnaasjades saab soodushinnaga õigusabi kuni 10 tundi.
Tasuta õigusabi saamiseks tuleb sõlmida kliendileping ning tasuda ühekordne omaosalustasu 5 eurot, mis tagab
inimesele kuni kalendriaasta lõpuni
võimaluse soodustingimustel õigusabi
saada. Alaealised on omaosalustasust
vabastatud.

HUGO 45 juristi on nelja aastaga
abistanud juba 37 000 inimest üle
Eesti ning inimeste
peamised mured on olnud seotud:
* võlaõigusega (vaidlused
laenuandjate, pankade ja
inkassofirmadega)
* perekonnaõigusega (elatise,
lapse hoolduse ja vara jagamise
probleemid)
* töövaidlustega
* pärimisasjadega
* naabrite- ja korteriühistu liikmete
vaheliste vaidlustega
* suhtlemisel kohalike
omavalitsustega

KUIDAS TASUTA
ÕIGUSABI SAAB?
Tasuta ning soodustingimustel õigusabi
saamiseks tuleb aeg juristi vastuvõtule
registreerida aadressil www.hugo.legal
või telefonile 6 880 400 helistades. Valida saab kolme nõustamise võimaluse
vahel – kontoris juristiga kohtudes, videosilla vahendusel või e-maili teel.

HUGO meeskond on ehitanud inimeste
abistamiseks ka mitmeid õigusroboteid,
enamus neist abistavad inimesi tasuta. Õigusrobotid on leitavad kodulehel
www.hugo.legal
Info saamiseks võib alati helistada
HUGO telefonile 6 880 400.

iigipiiri
piirangualas
EER1 peab mehitamata
õhusõiduki käitamiseks olema Politsei- ja Piirivalveameti eelnev kooskõlastus.
Politsei- ja Piirivalveametile tuleb oma tegevuse kooskõlastamiseks saata info
planeeritavate lendude kohta (kindlasti asukoht, kõrgus, aeg, eesmärk, kontaktandmed) aadressile ppa@
politsei.ee.
EER1 piiranguala puhul
on tegemist kontrollimata õhuruumiga. Vastavalt määruse „Riigisisesed lennureeglid ja
erandid ning erisused komisjoni rakendusmääruses (EL) nr 923/2012 sätestatud lennureeglitest“ – www.riigiteataja.ee/akt/131032015004 § 7 lõikele 1 võib mehitamata õhusõidukeid
käitada madalamal kui 150 meetrit maapinnast ilma Transpordiameti ühekordse loata. Kuna
tegemist on piirangualaga, siis on õhusõidukite lendamine piiratud eritingimustega.
Kui Politsei- ja Piirivalveamet on planeeritavad lennud kooskõlastanud, siis tuleb drooni
lennutajal saata kooskõlastuse koopia koos uue lennu kooskõlastamise taotlusega ka Transpordiametile aadressile info@transpordiamet.ee.
Politsei- ja Piirivalveameti menetluse puhul tuleb arvestada kuni viiepäevase menetlusajaga ja Transpordiameti puhul ühepäevase menetlusajaga.
Rohkemat infot droonide kasutamise kohta leiab Transpordiameti kodulehelt aadressilt
www.transpordiamet.ee/droonid.

Tasuta õigusnõustamine puuetega inimestele

E

esti Puuetega Inimeste Koda koostöös SA Õigusteenuste Bürooga pakub õigusnõustamise teenust keskmise, raske või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka
sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA Õigusteenuste Büroo telefonil 5385
0005 E-N kell 10-16. Muul ajal saabunud kõnede puhul (v.a. laupäev ja pühapäev) või kui
kõnele hetkel vastata ei saa, helistatakse pöördujale ÕTB poolt tagasi.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta. Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisel viipekeeletõlki.
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja peaspetsialist, tel: 661 6614 ja
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee
Eesti Puuetega Inimeste Koda, epikoda.ee/oigusnoustamine
SA Õigusteenuste Büroo, www.otb.ee
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.
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TASUB TEADA

Kooli lõpetamise toetus
Põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajale makstakse toetus täisealise
lõpetaja, lapsevanema, eestkostja või hooldaja esitatud avalduse
alusel tingimusel, et lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Lüganuse vald.
Põhikooli lõpetajale makstava koolilõpetamise toetuse määr on
30 eurot ja gümnaasiumi lõpetajale 50 eurot. Hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajale makstava täiendava toetuse määr on 150 eurot
ja kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetajale 200 eurot.
Taotluse vormi leida siit: www.lyganuse.ee/taotluste-vormid.
Avalduse saad saata valitsus@lyganuse.ee
Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876, sotsiaaltöötaja
Anne Kalamäe, tel 332 5843, 5566 0630.

Maidla Kool võttis osa Teeme Ära talgupäevast
Koos õpetajatega valmis Mõisa ürdiaeda 1.-3. klassi õpilaste poolt
putukahotell.
Üheskoos kopsiti kokku karkass, milleks kasutati lasteaia liivakasti vanu ääretükke. Koos korjati kooliümbrusest sobivaid materjale ning paigutati tubadesse „mööbliks“ ning juba on esimesed
huvilised leidnud tee hotelli!
Kõik lapsed teavad, et kui ei ole putukaid, ei ole ka taimel vilju.
Loodetavasti on meie ürdiaiasaak nüüd veelgi viljakam!
Maidla Kool

Koostöös Eesti NATO Ühinguga toimunud tund
Kuna viiruseperioodil pole koolide külastamine
võimalik, toodi meile veebikanali kaudu kodudesse Eesti NATO Ühingu juhatuse esimees
Krista Mulenok, kes viis koos ühiskonnaõpetuse õpetajaga läbi planeeritud tunni – loengu.
Sellised kaks koolitundi tulid mulle Stuudiumisse vaadates üllatusena, sest varem pole ma
otseselt NATO-ga kokku puutunud ning tundsin kohe põnevust tunni saabumist oodates.
Tundide idee meeldis mulle väga, sest see
pakub mulle huvi ning just sellises formaadis
tunnid on minu jaoks huvitavad. Tunnis saadud
info ja selle mõte jõudis minule kohale ning asjad, mis külaline rääkis, on minu arvates silmaringi kohapealt väga kasulikud. Võib-olla meeldis tund või loeng (liittund) mulle ka seepärast,
et tunni ajal ma avastasin, et mulle tegelikult
meeldib riigikaitse ja riikidega seonduv, kuigi
poliitikast pole ma eriti huvitatud ja geograafia
õppeainena ei ole mulle alati kaasahaarav.
Ma arvan, et koolides oleks vajalik rohkem
tuua külalisi rääkima organisatsioonidest, mis
tegelevad Eesti riigi ning keskkonna kaitsmisega. Samuti tuua riigikaitse õppekavadesse nt
valikainena ka noorematele õpilastele, kes on
veel põhikoolis. Mina oleksin väga soovinud,
et mul oleks olnud võimalus õppida riigikaitset
põhikoolis, sest kutseõppeasutusse, kuhu plaanin õppima minna seda võimalust pole, sest tegemist on hoopis muusikavaldkonnaga, mis on
riigikaitsest täiesti erinev.
Tunni praktiline pool ja tehnilised probleemid tegid mind natuke kärsituks, sest ma olen
inimene, kellele meeldib kompaktsus, läbimõeldus ja kellele ei meeldi nt rahvasummas
teiste taga kilpkonnasammul liikuda ehk puu-

Kahoot-mängu võitnud Henri ja tema auhind
(NATONIA) mäng. Foto: Tiina Kilumets

dub kannatlikkus. See on muidugi mu enda
isikuomadus ja probleem, mis ei puuduta teisi
inimesi või arvutiprogramme, internetiühendust. On asju, mis on loomu poolest aeglased
– mida pole võimalik tagant sundimise teel endale meelepäraseks teha.
Kahe tunni jooksul selgitati mulle teemat,
mille kohta puudusid mul varasemad teadmised
ja mille võrra oli minu silmaring kitsam. Mina
jäin tunniga rahule.
Helis Kärbo

9.a õpilane

Klassikaaslaste arvamusi:
Väga hea teema oli ka propaganda kasutamine
internetis. Netis räägitakse tegelikult väga palju
laimu jutte ja kui neid uskuda ja nendest olla
mõjutatud, siis võib ka elu teistsugune. Netis
liiguvad valiuudised, meemid ja videod, mis
mõjutavad inimesi ja juhatavad neid valele teele. Ehk asjadest jääb teistsugune mulje, kui see
tegelikult on. Võib-olla pole asi nii hullgi, kui
mõni sotsiaalmeediakanal selle puhub. Palju
sõnasõdu toimub näiteks Facebooki kommentaarides, kui inimestel on eriarvamused ja nad
sellepärast vaidlema lähevad, aga olgem ausad
kõigil ei saagi sama arvamus olla. Mulle jäi ka
meelde see kuidas president saatis talle kingitud joogi tagasi, sest see jook oli tehtud viinamarjadest, mida kasvatati okupeeritud piirkonnas (Krimmis).
Tund oli tavalistest tundidest erinev ning huvitav. Mulle meeldis see, et pärast teemaga tutvumist video ja esitluse kaudu, saime mängida
Kahooti, kuna see aitas uusi teadmisi paremini
meelde jätta. Mulle pakkus väga huvi mäng,
mida videos tutvustati ning seda oleks tore kunagi tunnis mängida. (NATONIA)
Mulle isiklikult meeldis see tund, sest varem
teadsin ainult seda, et see on midagi sõja ja riikidega seotud organisatsioon. See paaristund
andis mulle teistsuguse ülevaate NATO-st ja
mis seal üldse tehakse. Mulle meeldis, et peale
videot oli ka külaline, kes andis lühikese ülevaate ja kokkuvõte, mis videos oli. Eriti meeldis mulle mängida Kahooti, aga jäin lõpuks vist
6-ndaks, aga tore oli kiiruse peale mängida.
Kahoot aitas mul meelde jätta paar tähtsamat
asja.

Maidla Noortekeskuse välisvabatahtlikud
tulid vestlusõhtuteks kokku

Loomeülesanded kunstiõpetuses distantsõppel
Juba kaua aega toimub koolides distantsõpe. Õpetajad peaksid olema loovad ja paindlikud, palju suhtlema, tegema õpilastega koostööd.
Distantsõppe tehnoloogia kasutamine on näidanud, et iga inimene
õpib pidevalt kogu elu. Ja õpilased pole erand, nad jätkavad õpinguid ning oma loominguliste võimete arendamist karantiinist hoolimata.
6. klassi õpilastele pakuti kunstitundides teemat „Fotomaastik“,
seitsmendad klassid uurisid teemat „Perspektiiv“. Pärast teoreetiliste teadmiste omandamist läksid õpilased koos fotokaameraga õue.
Nende ülesandeks oli otsida perspektiivi ning maastiku kaadreid
meie igapäevaelust ning loodusest. Selle tulemusena õnnestus teha
palju vapustavaid pilte ja veenduda, et meie ümber on tõesti palju kauneid kohti. Peab olema ainult soov seda kõike oma silmaga
näha. Õpilastel, lapsevanematel ja õpetajatel on võimalus tutvuda
loovtööde tulemustega kooli kodulehel.
3. klassi õpilased ei jäänud samuti vanematest õpilastest maha.
Aprilli lõpus korjasid nad kohevaid pajupungi ja tegid neist palmipuudepühaks imelisi aplikatsioone. Lapsed tunnevad alati siirast
rõõmu pajuokstest, uhketest lihavõttekookidest ja kirjuks maalitud
munadest. Nad on innukad ning soovivad valmistada lihavõttepühadele pühendatud erinevaid meisterdusi. Kõige edukamaid töid saadeti 2021. aasta virtuaalnäitusele „Kaugelt tehtud“.
Ilona Bondarenko
Natalia Samusseva
Kiviõli Vene Kool

Foto: erakogu

MTÜ Maidla Noored eestvedamisel toimusid kogu aprillikuu vältel veebivestlusõhtud Maidla Noortekeskuses läbi 12
aasta oma Euroopa Vabatahtliku Teenistust/Euroopa Solidaarsuskorpuse vabatahtliku teenistuse projekti ellu viinud
noortega üle kogu Euroopa.
Vabatahtlik teenistus on võimalus kuni
aasta elada ja töötada mõnes teises Euroopa riigis, panna end proovile huvipakkuvas valdkonnas ning koguda kogemusi
ja teadmisi oma igapäevarütmist väljas.
Maidla Noortekeskuse on selleks eriliseks ajaks valinud noored Portugalist Ungarini,
sinna vahele Saksamaa, Prantsusmaa, Rumeenia, Poola, Itaalia, Austria.
Viie nädala jooksul kohtuti pea kõigi Maidlas olnud vabatahtlikega, kes koos vestlusõhtul
osalejatega meenutasid, muljetasid, arutlesid
vabatahtliku töö üle ning rääkisid, kus nad
praegu on ning millega tegelevad. Vabatahtlikud jagasid fotosid oma ajast Maidlas, rääkisid
värvikaid lugusid, meenutasid seikasid ning
tõid välja, kuidas aeg Eestis neid muutnud on ja
mida kõige rohkem igatsevad.

Projekti üks eestvedajaid Melani Lindeberg
kommenteerib: „See projekt tõestas mulle, kui
lähedased ja armsad on Maidla Noortekeskuse
rahvusvahelised vabatahtlikud meie kogukonnale ka mitmeid aastaid hiljem – see lähedus ja hea
energia inimeste vahel ei kao nii lihtsalt ja selle
üle on ainult hea meel. Ka selle projekti olulisus
peegeldub meie eesmärgis tuua sellega (rahvusvahelised) vabatahtlikud kogukonnale (uuesti)
lähemale ning üheskoos vaadata tagasi kõigi
ägedatele kogemustele ja nendest inspireeruda.
Usun, et oluline oli see ka justkui väljapääsuna

argisest neljapäevast, mil kogukond sai
end häälestada rahvusvahelisele lainele
ning kuulata lugusid, mida ka ise oli võimalik meenutada või millest midagi uut
huvitavat teada saada.“
Igal vestlusõhtul oli osalejaid üle 20,
nii vabatahtlike tuttavaid inimesi, noori,
kes alles unistavad oma seesuguse projekti ellu viimisest, kui vabatahtlike sõpru, pereliikmeid välismaalt.
Küsimusele, miks vabatahtlikud kogukonnale olulised on, vastab Melani: „Vabatahtlike olulisust ei saa küsimärgi alla
panna! Nad annavad kogukonnale oma mitmekesisuse, teistsuguse taustaloo ja kogemustega
ülimalt palju. Olgu selleks siis inspireerides
minna ise kunagi vabatahtlikuks või õppides
üheskoos inglise keelt. Vabatahtlik toob kogukonda ja organisatsiooni uue hingamise ja uued
ideed, väljavaated ning Maidla Noortekeskuse
vabatahtliku näol on noortel keegi, kes ka neid
mugavustsoonist välja viib ja on lihtsalt tore
seltsiline.“
Angela Tikoft

Lapsevanema tagasiside distantsõppele
1. klassi lapsevanemana tekitas distantsõppele
jäämine meie peres mitmeid küsimusi - kas 1.
klassi õpilasel on meeles veebitunniga liitumine
ja kas ta suudab läbi veebi õppida? Koolis kontaktõppe ajal said 1. klassi juntsud koolis harjutada, kuidas sisse logida Stuudiumi e-päevikusse
ja Google Classroomi ning kuidas veebitunnis
toimetada.
Kodukontoris töötades nägin, kuidas mu laps
õppis iseseisvalt tegutsema. Ta teadis, et hommikul tuleb liituda veebitunniga ja oskas seda iseseisvalt teha. Ta oskab sisse logida Stuudiumi ja
vastata õpetaja kirjale. Väga kiiresti sai selgeks,
kuidas tuleb vormistada e-kiri ning kellaaja õppimine ja enesejuhtimine tulid boonusena. Selgeks
sai, et veebitundide vahel tuleb silmi puhata ja
veebitunni ajal mikrofon välja lülitada. Iga päev
9.00 - 12.30 toimusid veebitunnid põhiainetes.
Harjutati koos lugemist, kirjutamist, arvutamist.
Isegi loodusõpetuse katseid said lapsed jälgida
ja kui huvi oli, siis kodus ise katsetada. Õpetaja selgitas ja näitas ekraanilt, mida ja kuidas
peab tegema. Muusika tunnis lauldi üheskoos
ja seda oli päris huvitav kõrvalt jälgida. Kunsti
ja kehalist kasvatust said õpilased teha iseseis-

valt päeva teises
pooles. Youtube’i video järgi
võimlemine ja
õues jooksmine
tuli kodukontoris õppijatele ja
töötajatele igati  Särasilmad 1 klassi õpilased
kasuks!
veebitunnis.
E-päevikusse
olid kirja pandud lisaks õppetööle ka õpitulemused. 1. klassi õpilase jaoks on õpitulemuste mõtestamine veel keeruline, aga lapsevanema abiga
teostatav. Iga päeva lõpus sai õpilane tagasisidet
tunnis tehtu kohta ja oli väga rõõmus, et õpetaja talle kirjutas ja teda kiitis. Tore oli vaadata, et
veebitundi kogunenud õpilased olid rõõmsameesed ja neil oli iga päev hea meel teineteist näha,
tervitada ja üheskoos õppida. Lapsevanemana
olen tänulik, et koolil on toimiv distantsõppe
kord, mis aitab õpilastel luua süsteemi, et edukalt igapäevase õppetööga toime tulla.
Kristiine Meister

Kiviõli I Keskkooli 1. klassi õpilase lapsevanem

Maiko Maarius Filippov, Kiviõli I Keskkooli 1K klassi
õpilane.
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Portugal Bom Jesus do Monte Braga. Fotod: Tiina Kilumets

PALJU ÕNNE!

Hariduskopter on
startinud

Erasmus+ väljakutse
Kiviõli 1. Keskkoolis
Erasmus+ on Euroopa Liidu poolt rahastatav
programm, millega toetatakse üldhariduskoolide õpilaste rahvusvahelist koostööd. Kiviõli 1.
Keskkoolis on lõppemas projekt nimega „Monumentide odüsseia saamaks UNESCO kultuuripärandi nimekirja“, milles osalevad kuus
riiki (koordinaator Kreeka, Itaalia, Hispaania.
Portugal, Türgi ja Eesti).
Projekti idee on seotud ajaloo, kirjanduse,
muusika ja võõrkeeltega ning õpilaste ülesandeks on tutvustada ühte riigis juba olemasolevat UNESCO nimekirja kuuluvat monumenti ja
pakkuda ka ise välja omalt poolt üks kodukandi
monument, mis võiks olla selles väärikas nimekirjas. Kokku on saanud tõeliselt esinduslik
seltskond Euroopa kultuuripärandit: Kreekas
tutvustati projekti raames Philippi arheoloogilisi väljakaevamisi, Türgis külastati Trooja
varemeid, Itaalias Matera koobaslinna (mis
oli just ka Euroopa kultuuripealinnaks aastal
2020) ja Alberobello mördita laotud ümmargusi maju, Hispaanias 1293 rajatud Universidad
de Alcalá (Alcala ülikool), Portugalis Bom Jesus do Monte Braga (kirik omanäolise Kristuse
Kolgata teekonda sümboliseeriva trepistikuga).
Õpilaste ja õpetajate koostöös valmisid tutvustamiseks esitlused ja videoklipid, tutvuti partnerriikide kirjanduse, muusika ja kunstiga.
Põnevad ning väga eriilmelised olid ka partnerriikide poolt välja valitud kohad tutvustamaks uute monumentide kaudu oma riiki.
Näiteks oli Kreeka poolt välja pakutud Avdira - linn, kust pärinesid filosoofid Demokritos
ja Protagoras, Itaalia poolt tutvustati Martina
Franca barokset linna käänuliste ja kitsaste tänavatega. Türgi kool valis tulevase monumendi
nimekirja esitamiseks Schinoudi küla, mis oli
kunagi olnud õitsev Kreeka kultuuri keskus.
Lausanne´ konverentsi otsusega anti saar Türgi
valdusesse, see aga tähendas muutust poliitilistest arusaamades ja asula hävimist. Portugali
pool tutvustas partneritele seitsmest allikast

Trooja varemed.

koosnevat veesüsteemi, mis oli linna varustanud puhta joogiveega juba 18. sajandist alates.
Hispaania kool valis tutvustamiseks Palacio del
Infantado lossi. Renessansiaegne palee on uhke
arhitektuuripärl, kus korraldatakse teatrietendusi ja tegutseb muuseum.
Eesti poolt tutvustame oma partneritele Tallinna vanalinna ja selle keskaegseid hooneid.
Just tutvustame, sest viimane kokkusaamine oli
plaanis Eestis mais 2020. Aga siis tuli eriolukord ja nii pikendati projektitegevusi aasta
võrra. Siiski on olukord selline, et meil ei ole
võimalik kokku saada nii nagu eelnevate projektitegevuste juures. Aasta eriolukorda on
õpetanud meid virtuaalselt suhtlema, lehvitama
ekraanilt ja osalema zoomis korraldatavates
tegevustes. Kahjuks on aastaga vahetunud ka
noored – need, kes projekti alustasid, on kas
lõpetanud või kohe lõpetamas, seepärast astusid asemele kümnendikud Oliver, Siim, Kristo, Madli Liis, Liispet, Arthur, Reigo, Monica,
Sandor ja Marcus. Keeruline on astuda projekti
just selle lõpetamiseks, kuid noored on tublid
ja hakkajad. Koos inglise keele õpetajaga on
tegevused lõimitud keeleõppesse, ajaloos ja
kirjanduses lisatakse tarvilikke fakte ja seotakse projektis osalemine õpitavate teemadega

(legendid ja müüdid, ühe linna lugu läbi sajandite ja inimeste). IT oskused pannakse proovile, sest kellelegi ei meeldi ainult kuulata. Ikka
tahaks osaleda, kaasa rääkida, arvamust avaldada. Kahjuks oma käega katsumise võimalust
meie külalistel ei ole ja musta leiva maitset/
tähendust meie kultuuriruumis tuleb sõnadega
edastada. Aga väljakutse on see, mis paneb pingutama, annab võimaluse end mugavustsoonist
välja tuua ja õpetab eluks vajalikke kohanemisoskusi.
Lisaks Tallinna vanalinnale esitame omalt
poolt UNESCO maailmapärandi nimekirja Euroopa Liidu serval asuva Narva ja tema põneva
ajalooga Hermani kindluse. Selleks, et paremini anda edasi Narva erilisust, ajalugu, kultuurilist pärandit, suurte sõdade mõju kultuurile,
külastavad noored osalejad Narva uuenenud
muuseumi ja teevad ringkäigu linnas, kus uudistatakse olulisemaid mälestusmärke (Kreenholm, raekoda, bastionid jne).
Kuidas meil läks? Sellest saame rääkida juba
juunikuu lehes, sest projektitegevused leiavad
aset 18.-21. mai 2021.
Tiina Kilumets
K1K õpetaja

Positiivsed momendid distantsõppes
Tehnoloogiline haridus on üks vajalik üldhariduse komponent. Arvutimodelleerimine kui üks
tehnoloogiahariduse osa hõlmab informatsioonimudeli arvutisse juurutamise protsessi ja selle mudeli abil modelleerimise objekti uurimist.
Tehnoloogiaõpetajal on kolm põhitegevust:
• Kuidas muuta tehnoloogiatund õpilastele
kaasaegseks ja lõbusaks?
• Kuidas huvitada õpilast tehnoloogia tegevust
ja tehnoloogia valdkonnas?
• Kuidas valmistada ette tehnoloogiatund tänapäevastele nõuetele vastaval tasemel?
Nende eesmärkide saavutamine nõuab hoolikat ettevalmistustööd. Eelmise õppeaasta
distantsõppe periood andis hea tõuke, et teha
õppetegevuses mõned korrektiivid. 2020/2021
õppeaasta alguses liitus Kiviõli Vene Kool
Google Suite platvormiga, mille mõnda äppi on
juba kasutatud. Igal õpilasel on isiklik konto,
mis hõlbustab õppeprotsess.
Esimesed tunnid „3D-modelleerimise alused“ toimusid arvutiklassis, edasine tegevus
toimus juba kooli töökodades, kuhu paigaldati neli uut sülearvutit, kolm SNAPMAKER
3-ühes CNC-pinki, mis saadi riikliku programmi ProgeTiigri raames.
4. klassi õpilased õppisid programmi PAINT,

mis on väga hea lahendus graafika, arvutite ja
failisüsteemidega töötamise põhialuste saamiseks. Selle tulemusena loodi arvutis jõulukaardid.
5.-9. Klassi õpilased hakkasid õppima
3D-modelleerimist programmidega INKSCAPE ja AUTODESK TINKERCAD. Programmi

INKSCAPE abil omandasid õpilased sellised
mõisted nagu raster ja vektorgraafika, mis on
vajalik CNC-pingi valdamise edasiseks tööks.
Üheks ülesandeks oli perekonna pitseri loomine, kus õpilane pidi looma oma perepitsati,
olles eelnevalt perega arutanud, milline sümbol
sobib kõige paremini perekonna iseloomuga.
Esimesed tööd AUTODESK TINKERCAD
modelleerimise teemal olid ovaalse kujuga väljaulatuva tekstiga võtmehoidjad. Järgmine töö
oli raskem, sest oli vaja teha klassikalise lihvitud klaasi mudel. Uuriti klaasi loomise ajalugu.
Iga klassi parimad mudelid trükiti SNAPMAKERi poolt 3D-ga ja kingiti töö teostajale.
Lihavõttepühade eel, olles distantsõppel, disainisid õpilased iseseisvalt munaalused.
Viimased tööd modelleerimise kohta olid 5.6. klassi õpilastele - küpsisetükid, 7.-8. klassile
- puidust kinkekarbi mudel.
Distantsõpe oli õpilastele ja õpetajatele hea
võimalus oma digipädevusi täiendada, kodus
loovtööd teha talle sobival ajal. Kogu tarkvara
on tasuta, ei vaja arvutisse installeerimist (AUTODESK TINKERCAD).
Hea algus on tehtud!
Aleksander Ragni

Kiviõli Vene Kooli tehnoloogiaõpetaja

Ida-Virumaal lendab 2020. aastast Hariduskopter, mille eesmärgiks
on ühiselt arendada maakonna haridusvaldkonda.
Maakonnaüleseid haridusvaldkonda puudutavaid teemasid ja
väljakutseid on rohkelt, seetõttu on mõistlik jõud ühendada ja leida
koos nendele lahendusi. Maakonna suurimad väljakutsed seisnevad
keeleõppes, haridustöötajate puuduses ja õppekvaliteedis. Lisaks ei
ole Ida-Virumaa piisavalt atraktiivne hariduse omandamise sihtkoht.
Kas iga omavalitsus ja haridusasutus peaks otsima nendele küsimustele ise lahendusi või on siiski mõistlik teha koostööd?
Öeldakse ju, et kui sa tahad minna kiiresti, mine üksi. Kui sa tahad jõuda kaugele, mine kellegagi koos. Hariduskopteri eesmärk on
kindlasti minna ühiselt koos. Hariduskopteril on tänaseks 17 partnerit (seitse Ida-Viru omavalitsust, neli kõrgkooli, riigigümnaasiumit,
üks kutsehariduskeskus, Jõhvi koodikool, IVOL, MTÜ Keelepööre). Kõikide partnerite esindajad on kaasatud meie nelja töögruppi
– keeleõpe, hariduse lõimimine, turundus, õppekvaliteet. Kõikidel
töögruppidel on määratud eestvedaja ning loodud on tööplaanid. Ka
Lüganuse vald on Hariduskopteri partneriks.
MIS ON LÜGANUSE VALLAL SELLEST VÕITA?
Ida-Virumaa üheks suurimaks väljakutseks on inimeste väljaränne.
Meie inimesed otsivad nendele sobivamaid elutingimusi, kus on parem töökoht, saadav haridus ning keskkond. 2019. aasta jooksul vähenes Ida-Virumaa elanike arv erakordselt kiiresti ehk 4637 inimese
võrra. Lüganuse vald jäi miinusesse 287 inimese võrra. Hariduskopter on üks tööriistadest, mis seisab selle eest, et inimesed jääksid
ja/või tuleksid maakonda. Näitame Ida-Virumaa kui ka väljaspool
olevatele inimestele, et siin on väga tugevaid haridusasutusi ning
mitmekesine keskkond hariduse omandamiseks. Kui maakonnast
läheb gümnaasiumiastmes välja ca 150 õpilast ja meile maakonda
õppima tuleb antud vanuseastmes ca viis õpilast aastas, siis kaalukauss on ilmselgelt kaldu.
Hariduskopteris käsitletavad teemapüstitused on eesmärgiga leida
lahendusi. Üks õpetaja, üks kool, üks omavalitsus ei pea ise kõikidele nuputama vastuseid, vaid see toimub koostöös meie maakonna
inimestega. Koostöös on jõud, kus iga osa mängib olulist rolli.
Haridus- ja Teadusministeerium on koostamas eestikeelse hariduse tegevuskava tähtajaga november 2021. Hariduskopter on kaasatud antud töögruppi ning sisend tuleb just meie partneritelt. See on
hea näide koostööst ning sellest, et Hariduskopter on tõsiseltvõetav
partner ka riigitasandil.
Suur rõõm on selle üle, et Lüganuse vallast osaleb Hariduskopteri
töös haridusspetsialist ning mitmed Kiviõli I Keskkooli haridustöötajad. Kui Lüganuse valla haridustöötajate hulgas on veel huvilisi, kes soovivad Hariduskopteri töös rääkida ja mõelda kaasa, siis
olete meie töögruppidesse väga oodatud. Hariduskopteril on oma
koduleht (www.hariduskopter.ee) ning ülevaate ja kontaktid leiab
sealt.
Hariduskopteri õppekvaliteedi töörühm on käivitanud sellel aastal füüsika teema-aasta „Särtsust pingeni“, mille raames viiakse läbi
erinevaid valdkonda puudutavaid võistlusi, konkursse ja ettevõtmisi. Alates aprillikuust on loodud füüsika katselabor, kuhu lisanduvad iga kuu uued füüsika katsetega õpi- ja videojuhised. Loodud
materjalid on suunatud lasteaedadest gümnaasiumi õpilaseni välja.
Aprillikuus tegid väiksemad katseid õhupallidega, laavalampi, vanemad õpilased keetsid vett paberkarbis, ehitasid elektromagnetit
ning palju muud. Ei saa jätta ka märkimata, et parimad tööd said ka
autasustatud. Mai on Goldbergi masina ehitamise kuu. Inspiratsiooni ehitamiseks leiab meie kodulehelt. Septembrikuus on planeeritud
koolideülene Goldbergi masina ehitamine, kust võtavad osa lasteaiad kõrgkoolini välja. Meeskonnad saavad ennast juba täna panna
kirja.
Kutsun õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi huvilisi kodulehte külastama ning tegema oma kodustes ja kooli tingimustes katseid järgi
ja seda julgelt meiega jagama. Lisaks on toimumas videokonkurss,
kus innustame õpilasi märkama füüsikat enda ümber ja seda nähtust
teistele ka läbi video tutvustama. Sütitame oma lapsi antud valdkonnaga tegelema ning näitama, et füüsika maailma võib olla väga
põnev.
Hariduskopteris on mitmeid teemasid, mis on hetkel laual ja
millele otsime lahendusi. Arutleme alustavate õpetajate programmi ja Ida-Virumaa süsteemi üle. Kuidas toetada meie maakonnas
süsteemselt alustavaid õpetajaid ning kuidas luua võrgustikku. Kuidas motiveerida haridustöötajaid (sh tugispetsialistid) valima oma
töökohaks just Ida-Virumaa. Millist motivatsioonipaketti me peame
nendele pakkuma kooli, KOV ja riigitasandil? Meil puudub hetkel
füüsika õpetajate ainesektsioon, koht, kus ainevaldkonna õpetajad
saavad oma kogemusi jagada ning saada inspiratsiooni. Kuidas lõimida formaalset ja mitteformaalset haridust ning millised head praktikad meil täna olemas juba on?
Lisaks eelpool nimetatud küsimustele räägime kaasa õiglase
ülemineku teemadel ning loome sisu Ida-Virumaa arengustrateegi haridusvaldkonda. Muidugi ei saa unustada ära maakonna
haridusvõimaluste tutvustamist. Oleme loonud näiteks 19 turundusvideot maakonna haridusasutustest, mis saavad kõik peagi ka
avalikuks.
Väljakutseid ja küsimusi, millele otsime lahendusi on maakonnas
mitmeid. Oleme teinud Hariduskopterit luues juba väga suure sammu edasi. Me räägime täna sisulistel teemadel ning haridusasutused
on pannud ühiselt pead kokku. Hariduskopter võtab veel suuremaks
lennuks hoogu, kuid tugev start on tänaseks antud.
Kerda Eiert

Ida-Viru haridusklastri koordinaator
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Lõpuaktused Lüganuse valla koolides
KIVIÕLI I KESKKOOL, 9. KLASS
9.a klass 18. juunil kell 12.00
9.b klass 18. juunil kell 14.00
KIVIÕLI I KESKKOOL, GÜMNAASIUM
12. klass 19. juunil kell 15.00
Aktused toimuvad kooli aulas ja aktusel osalevad ainult lõpetajad ja
õpetajad. Lapsevanemad, sõbrad ja sugulased saavad aktusest osa
otseülekande vahendusel.
KIVIÕLI VENE KOOL
16. juunil kell 17.00
LÜGANUSE KOOL
12. juunil kell 18.00
MAIDLA KOOL
lõpuaktust ei toimu, kuna sellel aastal puudub 9. klass.
KIVIÕLI KUNSTIDE KOOL
9. juunil kell 17.30

LÜHIDALT

Kutsume üles tunnustama
täiskasvanud õppijaid
K
utsume üles kuni 30. maini
esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab
esitada neljas kategoorias - aasta
õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja.
Ida-Viru maakonna täiskasvanuhariduse koordinaatori Maire
Merioja sõnul annab konkurss võimaluse esile tõsta täiskasvanuid
õppijaid, koolitajaid, õpitegusid
ja õppimist väärtustavaid organisatsioone. Eelmisel aastal esitati
Ida-Viru maakonnas 13 väärilist
kandidaati.
Kindlasti on teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija, keda esitada
kandidaadiks või väärib tunnustust
mõni koolitaja, kelle koolitusest
hiljuti näiteks veebis osa saite
või vääriks tunnustust hoopis teie
tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem
ja tunnustagem oma maakonna
tublisid!
Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad
inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja
oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse
sobivad kogukondlikud õppimist
edendavad ja toetavad tegevused.
Õppijasõbraliku tööandja kate-

goorias soovime esile tõsta neid organisatsioone ja asutusi, kus toetatakse süsteemselt töötajate arengut
ja innustatakse õppima, luuakse
tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh
oskuste kaasajastamist, investeeritakse töötajate ümberõppesse.
Kõigi maakonna kandidaatide
seast selgitatakse välja maakonna
esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel.
Maakondlike
laureaatide seast
teeb valiku üleriigiline komisjon.

Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 8. oktoobril
toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmuse. Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 14. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu
korraldatud tänusündmusel.
Täiskasvanud õppija nädal toimub sellel aastal juba 24. korda.
Kandidaate saab esitada 30.
maini
2021
www.andras.ee/
tunnustamine
Lisainfo: Maire Merioja, tel
5800
4998,
maire.merioja@

harno.ee
Tunnustamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine“
raames. Konkursi korraldab Eesti
Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti
Tööandjate Keskliidu ja Euroopa
täiskasvanuhariduse
veebikeskkonna EPALE ja Eesti Külaliikumisega Kodukant.

Äikesega kaasnevad varjatud ohud, mida annab vältida

Reelika ja kurgid. Foto: erakogu

Tervitused rohenäppudele

M

ina olen Reelika. Õpin Kiviõli 1. Keskkoolis. Olen 1. klassi
õpilane. Meie klass kasvatab klassi aknalaual kurke, sest osaleme Räpina Aianduskooli „Kurgisõprade“ programmis. Seemned
panime mulda 18. veebruaril. Nägime, kuidas taimed kasvasid ja
saime teada, et kollastest õitest arenevad kurgid. Esimese kurgi
pistsime nahka 3. mail. Saaki tuleb veel juurdegi. Õpetaja ütles, et
koolis saab kasvatada ka tomateid ja herneid. Kõike ise kasvatada
on lõbus ja huvitav!
Reelika Kaukes
1.k klassi õpilane

KIRIKUKALENDER
EELK LÜGANUSE RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS
6. juuni, kell 9.30 Kiviõli kirik
Teine pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
6. juuni, kell 11.00 Lüganuse kirik
Teine pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
13. juuni, kell 11.00 Lüganuse kirik
Kolmas pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
20. juuni, kell 11.00 Lüganuse kalmistu
Lüganuse kalmistu surnuaiapüha jumalateenistus
Mälestamisi võetakse vastu kella 10.00 kalmistu väravas.
24. juuni, kell 11.00 Lüganuse kirik
Lüganuse Ristija Johannese koguduse nimepäeva missa
27. juuni, kell 11.00 Lüganuse kirik
Viies pühapäev peale nelipüha jumalateenistus

TEADE
Surnuaiapüha Lüganuse kalmistul 20. juunil 2021.
Teenistuse algus kell 11.00.
Mälestamisi võetakse vastu alates kella 10.00 kalmistu väravas.

Äikest on Eestis ligikaudu 20-25
päeval aastas. Kuidas käituda, et
me ise ja ka meie kodu oleks äikese sähvides võimalikult kindlana
kaitstud?
Äikese periood ulatub Eestis
hiliskevadest sügiskuudeni välja.
Tõsi, perioodide intensiivsus on
nihkunud kalendri vaates järjest
varasemaks. Piksenooled võivad
Eestimaa inimeste hinges ärevust
tekitada maikuust kuni septembrini.
Oluline on endale teadvustada,
millised nähtused äikesega kaasnevad, et nende mõjuks valmis olla
- kuumalaine, rahe, paduvihm, tugev tuul trombide ja tornaadodeni
välja. Osade loodusnähtuste ilminguga võib kaasas käia meeletu purustusjõud. Näiteks Lõuna-Eestis
oli aastate eest juhtum, kus tromb
purustas mängeldes kõrgepinge
õhuliinid, nii muuseas.
Raudne reegel ütleb, et mitte mingil juhul ei tohi äikese ajal
teostada elektritöid. See on esmane
ohutusnõue. Kui on kuulda kõminat ja silmaga näha sähvivaid välgunooli, on viimane aeg tööriistad
käest panna. Välgunool võib anda
laengu kuni 200 000 amprit. See
on meeletu voolutugevus. Tavaline lambipirn vajab põlemiseks
vaid 0,3-0,5 amprit. Välgunoole
tabamus oleks seega kuni 500 000
korda suurema laenguga. Pole vist
raske hoomata kui traagilised võivad olla tagajärjed.
KODU OLGU KINDLUS
Päris palju saab ise ära teha, et
äikese ajal oleks kodus turvalisem. Kui äike läheneb, on soovitav kontaktidest välja võtta kõik
elektriseadmed. Ärge unustage seinakontaktidesse telefonilaadijad,
ka siis mitte, kui kodust lahkute.
Äikesepilv võib ohtlikult lähedale
jõuda loetud minutitega ja lähitabamuse korral muutub laadija tulepalliks, kandes sädemed ühe hetkega mööda eluruumi laiali. Teie
kodu ja lemmikloomad satuvad
ohtu. Samamoodi ühendage lahti

Tormine taevas. Foto: Jarek Jõepera

interneti andmesidekaablid ja vanematel televiisoritel võtke küljest
TV-kaablid.
Paneme südamele, et kodu rajamisel oleks teil äikesega seotud
ohud meeles. Teadlik tegutsemine
aitab tulevikus ära hoida nii mõnegi kriitilise olukorra.
Hoonetele on tark paigaldada
piksekaitse süsteemid. Kinnitada
maja külge pikad vardad ehk püüdurid, mis asetsevad hoone tipust
kõrgemal. Eluruumides on soovitav kasutada liigpinge piirikuid,
mis maandavad äikese tabamusega
kaasneva ülisuure energialaengu.
Väline piksekaitse süsteem kaitseb
maja põlengu eest, liigpinge piirikud kaitsevad omakorda elektriseadmeid.
„Äike võib osutuda kutsumata
külaliseks sõltumata sellest, mida
me parasjagu teeme. Olgu meil
pooleli videokoosolek, remonditööd, vaktsineerimisjärjekorda
registreerimine või midagi muud.
Turvaline valik on kasutada koduses elektrisüsteemis erinevaid kaitselahendusi ning kõige kindlam on
äikese tulekul kaitsta ennast ja oma
vara seadmed vooluvõrgust eemaldades. Parem karta, kui kahetseda,“ kõlab Elektrilevi juhatuse esi-

mehe Mihkel Härmi kindel sõnum.
PEA MEELES, ET
ÄIKESEGA EI TOHI:
• käia vannis või minna väljas
veekogu äärde (vesi on hea elektrijuht);
• kaminasse või ahju teha tuld
(korstnast välja liikuv soe õhk ja
selle laetud osakesed toimivad pikse püüdjana);
• tekitada tuuletõmmet (jällegi soe
õhuvool toimib pikse püüdjana);
• lauatelefonilt helistada (andmesidevõrguga ühendatult helistamine on ohtlik. Eestis on teada kaks
juhust, kus inimene rääkis äikese
ajal lauatelefoniga ja peale välgunoole sähvatust käis torus pauk
ning inimene jäi ühest kõrvast kurdiks);
• puude ja mastide alla minna
(kõrged puud ja mastid toimivad
nagu püüdurid, välk leiab need
lihtsamini üles ja lööb just sinna);
• lageda välja peal liikuda (välk
leiab inimest tasase maapinna suhtes märksa lihtsamalt).
HEA TEADA:
Kui äikesel on valida,
millisesse puusse „maanduda“,
siis lehtpuudest on kõige
tõenäolisemaks ohvriks tamm

ja okaspuudest kuusk –
neil mõlemal on juurestik
harali mööda maapinda laiali,
pakkudes välgutabamusele
rohkelt ühenduspunkte.
KUIDAS ARVUTADA
ÄIKESE LÄHEDUST?
Valguse levimise kiirus vaakumis
on peaaegu 300 000 m/s. Heli
levimise kiirus õhus on umbes
340 m/s. Kui äikese sähvatus käib
ära ning kolme sekundit pärast müristab, on välk umbes
1 kilomeetri kaugusel. See on
ohtlik kaugus, äike võib tabada
välgunooli kilomeetrite tagant.
Igas sekundis sähvib maakeral
umbes 100 välku.
Auto on äikese ajal turvaline
koht. Ükskõik, kas seistes või liigeldes. Välgu tabamuse korral
liigub laeng auto välispinnalt läbi
märgade rehvide maapinda, masinas sees pole midagi tunda.
Keskmine korralik äikesepilv
peidab endas sama palju energiat
kui paar Hiroshimale heidetud aatomipommi.
Välgu temperatuur on Celsiuse
skaala järgi umbes 3000 kraadi,
natuke rohkemgi.
Elektrilevi
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Lüganuse valla sündmused Uudised Kiviõli Poksiklubist
võtavad hoogu tasa ja targu P
S
ellel eriskummalisel ajal on planeerimine üks keerulisemaid protsesse. Seda endiselt viiruse leviku
ja riiklike piirangute valguses. Tänased
piirangud või siis pigem juba leevendused soosivad sündmuste korraldust. Mis
see siis ära ei oleks? Lubatud ju suisa
250 osavõtjat, kes tuleb omakorda gruppidesse sättida. Grupis omakorda 25 isikut ning grupid ei tohiks sündmuse ajal
omavahel kokku puutuda. Kuid kuidas
selliste asjaolude juures läbi viia traditsioonilist vallapäeva, Kiviõli linnapäeva
või Jaanipäeva?
Juba pikemat aega on valla kultuurikorraldajad jälginud pingsalt olukorda
ning püüdnud kohaneda vastavalt hetke
võimalustele. Ja ikka. On jäetud ära või
korduvalt edasi lükatud mitmeid ettevõtmisi. See on aga paraku töö, mis on olnud nähtamatu. Ilmselgelt enam nii edasi
minna ei saa. Tuleb kohaneda, leida uusi
lahendusi ja veel kord proovida. Seega
läheme suvele vastu tasa ja targu. Ei torma! Teeme tagasihoidlikult ja kindlalt, et
kõik vastaks nõutud tingimustele ja oleks
eelkõige ohutu meile kõigile.
Ja nii kutsume Teid osa saama väiksematest, kuid siiski hubastest ja meeleolukatest sündmustest. Juba 29. mail esineb
Kiviõli Rahvamaja ees Rolf Roosalu ja
Marvi Vallaste. 6. juunil suundutakse 22
korda Püssi kogupere jalgrattamatkale.
Juunis toimuv maakonna tänavakunstifestival Rural Urban Art jõuab Kiviõlli,
mille raames kutsutakse kohalikke kogukonna päevale, kus kõik huvilised saavad

anda oma panuse ühe objekti valmimisse.
23. juunil liigub mööda valda killavoor
ning kõigil on võimalus tuld tervitama
tulla ning sellest kaasa võtta oma tuluke
koduseks või väikese sõpruskonna jaanitule süütamiseks. Võidutuli jõuab Purtse,
Lüganusele, Püssi, Erra, Kiviõlli, Sonda,
Maidla, Soonurme koos kogupere mänguga „Jaani õie otsingul“.
Nädal hiljem, 2. – 4. juulini toimub
Lüganuse vallapäeva asemel kontsertide
sari valla eriapaikades ning valda väisab
pop-lugude a cappella töötlusi esitav
vokaalgrupp The Others, Georg Otsa
repertuaaril põhinev kontsert „Unustamatu Mister X – Georg Ots“ - Katrin
Karisma, Hanna-Liina Võsa, Lauri Liiv
jpt, neozombiepostfolki esitav/esindav
Puuluup, svingiv Anna Curly Band ning
melomaan Vaiko Eplik. Peatselt täpsem
info ja reklaam.
Loodetavasti 28. augustil, Muinastulede ööl, saab teoks Liimalas Tulivee
keskuse territooriumil üle aasta oodata
saanud akustiline Tanel Padari kontsert.
Tänavu suvel peaksime tähistama 780
aasta möödumist Lüganuse esmamainimisest. Ajal kus kogu isetegevus on
elanud oma vaikeelu, tuli ümber hinnata
võimalused korraldada Lüganuse kihelkonnapäeva traditsioonilisel viisil. Seega
toimub kihelkonnapäev novembrikuus
koduloopäeva formaadis, kus koostöös
valla allasutustega keskendume läbi hariduse ja mitteformaalse hariduse vanadele
ja uutele traditsioonidele. Väärtustades

olnut, aga tõstes esile ka tänaseid, miks
mitte ka tehnilisi võimalusi.
Endiselt on võimalus osa võtta Püssi
Seeriajooksu 40. hooajale pühendatud
väljakutsest – kuni 23. augustini tuleb läbida 40 km peamiselt kõndides või joostes ning sobib praktiliselt igas vanuses
sportijale või liikujale. Väikelastele on
lubatud kasutada liikumisvahendina jalgratast, rula, rulluiske. Täpsem juhend on
leitav Lüganuse valla kodulehel www.
lyganuse.ee/spordiuritused ning registreerimine toimub 23. juunini! Üks ja ainus juubelistart saab toimuma Püssis, 17.
septembril.
Ülal mainitud sündmused ei ole kindlasti ainsad sündmused – suvel on tulemas laste etendused, Uljaste triatlon,
Eesti lipu päeva pidulik tähistamine jpm.
Märkimisväärne on ootus augusti alguses PurFest festivali kultuuriprogrammi
kuuluvale dokumentaal rännaklavastusele „PÕLEVKIVIÕLI“ Kiviõli Keemiatööstuses. Olgu see siis omamoodi
sissejuhatuseks uude, 2022. aastasse, mil
keemiatööstus ja Kiviõli linn tähistavad
oma 100. aastapäeva.
Selline saab siis olema Lüganuse valla
eriilmeline suvi. Maikuu lõpus on oodata
leevenduste laienemist, mis ehk annaks
ruumi veel teistele ettevõtmistele. Vaatame kuidas kulgeb ja kohaneme taas
vastavalt võimalustele. Seniks peatsete
ja meeldivate kohtumisteni!
Lüganuse valla kultuurikorraldajad

RUA on taas kohal pintslite ja värvidega!

N

eljandat aastat järjest toimub tänavakunstifestival Rural Urban
Art ühes Eesti maakonnas, et
katta kohalike väikelinnade hallid seinad
tähendusrikka kunstiga!
Rural Urban Art festivali eesmärk on
rikastada Eesti väikelinnu professionaalse ja väljapaistva tänavakunstiga ning
ühtlasi tutvustada seda kunstiliiki laiemalt. 2021. aastal toimub festival teist
aastat järjest Ida-Virumaal.
Ajavahemikul 14.–19. juuni saabki
jälgida, kuidas paariteistkümne kunstniku käe all valmivad seinamaalid Kohtla-Järvele, Voka alevikku, Jõhvi, Kivi-

õlisse ja Tudulinna.
Lisaks seinamaalidele toimub festivalil Kohtla-Järvel kohalikele noortele
suunatud tänavakunsti linnalaager. Kolmepäevases linnalaagris tutvutakse tänavakunsti tehnikate ja aerosoolvärvidega,
omandatakse tehnilisi ja kompositsiooni-alaseid teadmisi.
Kiviõlis läheb maalimisele Kooli 2
olev kinnistu ning sellega tegeleb tänavakunstnike rühmitus Sodacats (Eesti).
Lisaks saab toimuma 13. juunil, Kiviõlis
kogukonnapäev, mille raames korraldatakse kõikidele huvilistele tänavakunsti
töötuba ning tänu millele saab uue kuue

Metsa 4a garaaži sein.
Festivali peasponsor on Akzo Nobel
Baltics AS. Toetajad on Kohtla-Järve
linn, Jõhvi vald, Lüganuse vald, Toila vald, Eesti Kultuurkapital, Institut
français d’Estonie / Prantsuse Instituut
Eestis, Saksa Suursaatkond, Soome Instituut, MTÜ Mondo ning koostööpartneriteks on Spekter - Montana Colors
Estonia, Hostel Alex, Purtse pruulikoda,
Uuskasutuskeskus, Color Expert, Fere
OÜ, Farmi, Ramirent.

Lingid on aktiivsed!

Ajalehte internetist lugedes klikka tekstis
oleval lingil ja jõuad kiirelt vajaliku infoni.
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oolas, Kelce linnas toimusid 10. - 24. aprillini poksi maailmameistrivõistlused
kuni 19-aastastele poksijatele. Esivõistlustest võttis osa 66 riiki. Eestit esindas
viis poksijat: Narva Poksikoolist Mario Erjazov (kaalukategoorias 91+ kg) ja
Anton Vinogradov (kuni 81 kg), Tallinnast Matvei Starikov (kuni 64 kg), Maardust
Alan Morozov (kuni 49 kg) ning Kiviõli Poksiklubist Euroopa pronksmedalist Diana
Gorišnaja (kuni 51 kg).
Poksivõistlustel on oluline hetk loosimine, mis mõjutab võitu. Loosimisest sõltub ka
see, kuidas poksija alustab turniiri ning kuidas see jätkub terve etapi vältel. Seekord ei
olnud loosimine meie võistlejate jaoks soodne. Selgus, et Kiviõli poksija pidi võitlema
esimeses võistluses India ja Aasia meistri Chanu Noaremiga, seetõttu oli ka vaadatud
palju India sportlase võistlusi ja tehtud oma võistluse plaan, kus järgmiste päevade treeningud olidki üles ehitatud Naoremi stiilist, tehnikast ja taktikast lähtudes.
Pärast maailmameistrivõistlusi võib kindlalt öelda, et meie klubi poksija oli valmis
funktsionaalselt, tehniliselt, psühholoogiliselt ja taktikaliselt. Ainult loosimine vedas
alt, sest oli vaja võistelda vaieldamatu võitjaga. Üldises konkurentsis näitasid Eesti
sportlased ennast heast küljest. Kaks võistlejat said järgmisesse vooru, kuid edasisaamist mõjutas selle võistluse taseme vähene kogemus. Võistkondlikult võitis esikoha
India rahvusmeeskond kümne medaliga.
10.-17. maini toimus Venemaal, Habarovskis A-kategooria turniir nii naistele kui ka
meestele. Turniirist võttis osa ka meie poksiklubi poksija Diana Gorišnaja. See oli tema
debüüt U-40 eliitkategoorias.
Tänan Lüganuse Vallavalitsust, Kiviõli Keemiatööstust ja Virtel Grupp OÜ-d toetuse
ja abi eest Poola maailmameistrivõistlustel osalemisel.
Vladimir Tšurkin

Kiviõli Poksiklubi treener
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Õnnitleme eakaid juubilare ja
sünnipäevalapsi!
93. sünnipäev

Niina Spaževa 01.05
Anna Chashchina 29.05

91. sünnipäev

Vassili Martõnov 29.05

90. juubel

Maia Nõmmiste 01.05
Maudi Jõesaar 01.05
Maria Shamraeva 04.05
Hans Hammel 13.05

85. juubel

Õie Olt 09.05
Elvira Blok 18.05
Vaike Vassar 19.5
Maimu Silm 27.05

80. juubel

WWW.HARTWINDHOORE.COM / WWW.FOLKMASSIDESSE.EE

Aadu Iskül 02.05
Vsevolod Ivanov 11.05
Kalle Valdna 12.05

75. juubel

Tiina Põld 08.05
Aarne Eiche 08.05
Maia Pavlenko 09.05
Allan Mantsik 11.05

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.

PÜSSI KULTUURIMAJA JUURES

06.06.2021

22. Püssi jalgrattamatk

Väljaandja

Toimetaja

Kujundus

Trükk

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Lüganuse vald
Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee

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

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

