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Millised on ootused aastale 2021?
Lüganuse Vallalehe toimetus uuris Lüganuse valla ettevõtete eestvedajatelt, millised on
nende ootused 2021. aastale.
LVL

Katrin Larens,
Pairon OÜ

toitlustus, catering, välikohvik

O

otame uuelt aastalt
palju toredaid külalisi
ja et saaksime neile
pakkuda veelgi paremaid toiduelamusi.

Triin Hütt pildil vasakul. Foto: erakogu

Triin Hütt, Iluaed OÜ

M

inu ootused uueks aastaks on suured. Siiralt loodan, et varsti on võimalik vabamalt liikuda ja käia taas koolitustel. Ilumaailm on väga
kiiresti arenev haru ja pidevalt tuleb uusi, huvitavaid lahendusi. Et oma
klientidele pakkuda parimat teenust, pean oluliseks enesearengut. Olles
tegutsenud Lüganusel veidi üle aasta, tuleb siiski ette inimesi, kellele on
suureks üllatuseks, et siin on selline salong, kus pakutakse nii suurel hulgal erinevaid hooldusi. Uuelt aastalt loodan ka seda, et see info jõuab
rohkemate inimesteni.  

Foto: Varja kohvik

Joonas Erm, Laane Auto OÜ
autoremont, hooldus, diagnostika, varuosad

Leelo Strauch,

K

Pagarikoda OÜ

õige aktuaalsem teema on hetkel koroonaviirus ning sellega kaasnevad piirangud, mis pärsivad kõvasti majandust ning tänu millele
võib ohtu sattuda minu ettevõtte toimetulek ja töötajate töökohad. Lisaks ka vaba-aja veetmise võimalused ning hobidega tegelemine, mida
inimene vajab, et rutiinist välja saada. Seega soovin uuelt aastalt nii
ettevõtja kui kodanikuna selle pandeemia lõppu.

pagarikoda, catering,
toidu töötoad

K

õige enam loodan, et
see pandeemia meil
taanduks ja majandus taastuks. Et meie valla ettevõtjad saaksid jälle, ja rohkem
kui kunagi varem tööd teha.
Hetkel tuleb teha kõik, et siin
maal ettevõtjana ellu jääda.
Eesmärk on ennast veel rohkem tutvustada ja jõuda oma
toodetega meie valla rahvani. Selleks, et oma piirkonna
inimene tuleks ja ostaks just
oma väikeettevõtja käest vajaminevat toodet ning pöörduks just sinu poole, tuleb
veel palju pingutada ning
vaeva näha.

Mihkel Olt, Erra Agro OÜ

kosmeetika-, ilusalong, spetsialiseerunud näonahaprobleemidele

Leelo Staruch. Foto: Melani Lindeberg

põllumajandusettevõte, loomakasvatus, teravilja-juurvilja kasvatus,
talupood

S

uurim ootus selleks aastaks on see, et kõik inimesed oleksid
terved. Oma ettevõttele soovin head vilja-aastat ja karjaõnne.
Üldises valguses ootame vallapoolset stabiilsust.

Merle Roste, Svarmil AS
õmblusteenus, toote arendus

T

egelikult tehakse plaane uueks aastaks meie ettevõttes juba pool aastat varem ning hetkel saan öelda, et majanduslikud kriisiprognoosid
pidasid paika ning me kõik näeme, kuidas viirus jätkuvalt laastab. Alanud aastal oleme kindlasti ettevaatlikumad kõikide uute plaanide osas
ning prioriteediks on pigem tagasi võita see osa tööst, millest kriisi ajal
olime sunnitud ilma jääma. Kõige tähtsam, et oleks inimestele tööd anda
ja samuti, et inimesed hooliksid enda ja kolleegide tervisest. Uute tervishoiu reeglitega kohanemine võttis aega ja seda suurem on rõõm, et
kollektiiv toetab ning mõistab asja tõsidust.

Joonas Erm. Foto: erakogu

Merle Roste. Foto: erakogu

Igaüks peab viirusega võitlusel kaasa aitama
Lüganuse valla kriisikomisjon tänab kõiki vallakodanike, kes järgivad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud reegleid, ikka selleks, et Eesti elu oleks
avatud. Ida-Virumaal tekkisid aasta lõpus suured
haiguskolded. Üheskoos oleme suutnud suuremad
kolded Lüganuse valla territooriumil ära hoida.
Vabariigi Valitsus küll veidi leevendab kehtivaid
piiranguid, et kõik saaksid käia koolis, tööl ja lasteaias, kuid koroonaviiruse oht ei ole veel möödas
- palume inimestel olla valvsad, hoida ennast ja
teisi nakatumise eest.
Palume läbi mõelda kõik oma käigud, et haigusnäitajad enam ei suureneks.
Eestis on alustatud ka vaktsineerimist vastavalt
vaktsineerimise kavale. Kõigil, kellel on soov end
vaktsineerida lasta, saab seda teha vastavalt ajakavale. Vaktsineerimine on Eestis vabatahtlik.
RIIGI PÕHISÕNUMID (19.01 seisuga)
Tervishoiualase hädaolukorra juhtimine jätkub
endisel viisil, valitsuse vahetus selle korraldust ei
mõjuta.  
Teine vaktsiinidoos on vaktsineeritutele tagatud

ja COVID-19 vaktsineerimine jätkub hoolimata
tarnete väikesest vähenemisest – Eestis on vaktsineeritud üle 18 000 inimese. Pfizer/BioNTech
vaktsiini tarnete vähendamise tõttu toimub COVID-19 vaktsineerimine Eestis lähiajal mõnevõrra
väiksemas mahus plaanitust. Jätkatakse vaktsineerimist hooldekodudes ning samuti alustatakse tervishoiutöötajate vaktsineerimist 2. vaktsiinidoosiga. Vaktsineerimise sihtrühmade laiendamine
lükkub vähemalt nädala võrra edasi. Vaktsiinid on
hästi talutavad, kiirelt mööduvaid kõrvalmõjusid
on ilmnenud 0,4 protsendil vaktsineeritutest.
COVID-19 haigestumus on kõrge kogu Eestis.
Muret teeb, et haigestumine on oluliselt kasvamas
Pärnumaal ning endiselt levib viirus laialdaselt
Harjumaal ja Ida-Virumaal – ulatuslikud piirangud
Harjumaal ja Ida-Virus kestavad vähemalt jaanuari lõpuni. Harjumaa ja Ida-Virumaa koolides
taastatakse kontaktõpe alates 25. jaanuarist. Pärast
seda tuleb eriti ettevaatlik olla suhtlemisel vanavanemate ja teiste riskirühmadesse kuuluvatega.
Tarvitusele tuleb võtta kõik ettevaatusabinõud, et
koroonaviirus ei leviks.

Foto: erakogu

Piirangutest kinni pidades pingutame selle nimel, et võimalikult paljud õppijad saaksid käia
koolis ja osaleda kontaktõppes.
Igaüks peab viirusega võitlusele kaasa aitama vähenda kontakte, hoia distantsi; käi avalikes siseruumides lühidalt ja maskiga; pese ja desinfitseeri
käsi; kui vähegi võimalik, tööta kodust; kui tunned
end halvasti, püsi kodus ja tee test.
Haigushüvitist saab alates teisest haiguspäevast
– uuest aastast makstakse haigushüvitist alates teisest haiguspäevast. Õigus haigushüvitisele on ka
COVID-19 haige lähikontaktsel eneseisolatsioonis
viibitud päevade eest. Töötaja omavastutus on esimene haiguspäev, tööandja maksab hüvitist teisest
viienda päevani ning haigekassa maksab hüvitist
alates kuuendast päevast. Täpsema info leiab haigekassa koduleheküljelt.
Hangi infot usaldusväärsetest allikatest – infot
koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest.
Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt
www.vaktsineeri.ee.
LVL

Tänuavaldus

L

üganuse Vallavalitsus tänab siiralt kõiki sündmuskohale tulnud politsei-, pääste- ja kiirabitöötajaid,
kes tegutsesid operatiivselt ja professionaalselt.
Suur tänu bussifirmale MK Reisid kiire reageerimise
eest inimeste transportimisel öömajadesse. Tänusõnad
ka Saka Cliff hotellile, Kiviõli Everest ja Tuhamäe
hostelile, kes ulatasid abikäe pansionaadi elanike paigutamisel ilma selle eest Lüganuse vallalt tasu võtmata.
Tuisusel 12. jaanuari hilisõhtul puhkes tulekahju Lüganuse vallas, Aa külas, Männiku pansionaadis. Südaöö
paiku oli puidust pansionaadi hoone juba lausleekides.
Päästjad tegutsesid operatiivselt ning selleks ajaks olid
päästjad hoones olnud ja eluga pääsenud inimesed evakueerinud kõrval asuvasse hoonesse. Sellel tuisusel ja
traagilisel ööl oli igakülgne abi vajalik. Öösel asuti kohe
Männiku pansionaadi elanikke paigutama appi tulnud
lähikonna majutusasutustesse - Saka Cliff hotelli ja Kiviõlis asuvatesse Everesti ja Tuhamäe hostelitesse.
Suur, suur aitäh kõigile abistajatele!
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TASUB TEADA

Vallavalitsus annab teada
Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lg
7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsus võttis 20.01.2021 korraldusega nr
16 vastu Kiviõli linna Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu ja
suunas avalikule väljapanekule. Detailplaneeringu avalik väljapanek
toimub 08.02.-22.02.2021.
Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine äri- ja tootmismaaks ning ehitusõiguse
määramine sõidukite teenindushoonete rajamiseks. Vabaduse pst
19b maaüksus asub Kiviõli linna põhjapoolses servas, ühe olulisema
peatänava ääres, olemasolevas tootmispiirkonnas. Ala on lähivööndis
ümbritsetud peamiselt hoonestatud äri- ja tootmismaadega (garaažid, autoremonditöökojad, tankla, tootmishooned) ning kaugemasse
kontaktvööndisse jäävad mitmed sihtotstarbeta krundid, mis on kasutusel linna haljasaladena või seisavad võsastunud tühermaadena.
Põhja- ja lõunasuunas asuvad mitmed hoonestamata ärimaa sihtotstarbega krundid. Lõunasuunas asuvast elurajoonist eraldavad Vabaduse tänava äärset toomisala haljastatud üldmaa krundid. Olemasolev
hoonestus planeeringualal puudub. Juurdepääs krundile on Vabaduse
puiesteelt. Planeeringuga lahendatakse haljastus, heakord, juurdepääsuteed, liikluskorraldus ja varustamine tehnovõrkudega.
Planeeringualasse hõlmatud ala suurus on 0,3 ha. Kehtiv detailplaneering planeeritaval alal puudub. Hetkel kehtiva Kiviõli linna
üldplaneeringu kohaselt on maa-ala maakasutuse juhtfunktsiooniks
määratud tootmismaa, millele on lubatud kõrvalotstarbeks laohoone
maa ning kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Detailplaneeringu eesmärgid on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Maaüksusel
väärtuslik haljastus (sh kõrghaljastus) puudub. Ala on kaetud loodusliku rohumaaga ning Vabaduse puiestee poolses osas ulatub krundile
killustikkattega plats. Eelneva tõttu kaasnevad detailplaneeringuga
positiivsed mõjud, senine hoonestamata tühermaa hoonestatakse,
varustatakse tehnovõrkudega ning muudetakse funktsionaalseks tootmismaaks.
DP on kooskõlastatud Elektrilevi OÜ, Gaasivõrgud OÜ, Järve Biopuhastus OÜ ning Päästeametiga.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 08.02.-22.02.2021 paberkandjal Lüganuse vallamajas (aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli)
ning valla kodulehel aadressil: www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamust saab esitada Lüganuse Vallavalitsusele kirjalikult posti-aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.
Väljapaneku tulemuste avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse
pärast väljapaneku lõppu.

Uued kontaktid
Mait Rei, GIS-spetsialist
Telefon 5380 1456, e- post: mait.rei@lyganuse.ee
Sven Otsmaa, vallaarhitekt-planeerimisspetsialist
Telefon 332 5872, 513 7699, e-post: sven.otsmaa@lyganuse.ee
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Algavad ettevalmistused
Sonda koolimaja ümberehituseks
GSPublisherVersion 0.0.100.100

T

änu möödunud aastal riigi poolt kohalikele omavalitsustele pakutud erakorralisele COVID-19-ga seotud investeeringutoetusele said ka meie vallas hanked läbi
viidud ja ehituslepingud sõlmitud kahe suurema objekti valmis ehitamiseks. Need on Sonda
koolimaja ümberehitustööd ja Kiviõli staadioni
II etapi ehitamine.
Veebruaris alustame ettevalmistust ehitustöödeks Sonda koolimajas. Tööde eesmärgiks on
olemasoleva koolihoone võimla ruumi laiendamine ning ruumi muutmine kontserdisaaliks,
kuhu tuleb esinemislava ning laiendatavasse
osasse esinejate riietus- ja abiruumid. Samuti
nähakse ette garderoob ja tehnilised ruumid.
Olemasolevad WC-d ja duširuumid planeeritakse ümber selliselt, et neid saaks kasutada erineva kasutaja-eesmärgiga külastajad. Peale ehituse valmimist kolivad hoonesse ümber Sonda
rahvamaja ja noortetuba. Praegune rahvamaja,
mis avati 1957. aastal ning on pakkunud mitmetele kultuurilistele isetegevusrühmadele
peavarju ja hoolt, võõrustanud hulga eriilmelisi
sündmusi, on oma ajale jalgu jäänud. Seda just
olmetingimuste tõttu. Vihmaste ilmadega kogu
majas vee tilkumise heli ning külmadel krõbedatel talveilmadel maja soojuseks mõõdetud
stabiilne 13-15 kraadi ei peaks tänases heaolu
poole pürgivas ühiskonnas olema igapäevane
nähtus. Kui motiveeriv või kutsuv saab selline
olukord olla külastajatele ning sealsetele isetegevuslastele? Aastal 2022 tähistab maja oma
65. tegevusaastat. Uued ruumid on heaks sünnipäevakingituseks ning kindlasti annab uue hin-

gamise kogu maja tegevusele ja kogukonnale.
Praeguses Sonda koolis on aga piisavalt ruume,
et leida uusi võimalusi. Hoonest saaks osaliselt
loovmajanduse ettevõtluse tugikeskus vajalike
ruumide rentimise näol. Seda näitab juba aeg.
Ehitustööd Sonda koolimajas saavad valmis
septembris 2021. Ehituse peatöövõttu teostab
Osaühing Hamilton Grupp koos Bitterbuild OÜ
ja Virtel Grupp OÜ-ga. On hea meel, et hanke
võitsid kohalikud ettevõtjad, kuna riigi poolt

eraldatud erakorraline toetus oligi mõeldud just
kohaliku ettevõtluse toetamiseks kriisiolukorrast väljatulemisel.
Anu Needo

arendusnõunik

Riia Tallerman

kultuuri- ja spordinõunik

Täiendati „Ehitised korda“ programmi läbiviimist

Ülevaade heakorraeeskirjast

U

us Lüganuse valla heakorraeeskiri võeti vastu 17.12.2020. Eesmärgiks on tagada valla heakord ja puhas elukeskkond. Eeskiri kehtestab heakorra nõuded, kohustused ja piirangud Lüganuse
valla haldusterritooriumil ja on täitmiseks kohustuslik kõigile valla
territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- ja
vallasvara omanikele. Järgnevas on põgus ülevaade eeskirjast, mille täispika versiooni leiab Lüganuse valla kodulehelt www.lyganuse.ee/eeskirjad-ja-korrad4 või Riigi Teatajast www.riigiteataja.ee/
akt/423122020023. Eeskirja rikkumisel või koormise täitmata jätmisel vastutab isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 662 sätestatud alusel.
Heakorra nõuete täitmiseks on valla territooriumil keelatud risustada, reostada, lõhkuda, kahjustada, määrida, rikkuda või kasutada
mittesihipäraselt haljasalasid, murukamarat, puid/põõsaid, teekatteid,
pargiinventari, jäätmemahuteid, valgusteid jms, sealhulgas avalikus
kohas urineerida ja roojata, prahti maha visata. Keelatud on rikkuda
või mistahes muul viisil kahjustada hooneid, rajatisi, mängu- ja spordiväljakute inventari, piirdeaedasid, teid, liikluskorraldusvahendeid
ja ühistranspordi ootekodasid. Keelatud on ka teadete või kuulutuste
selleks mitte ette nähtud avalikku kohta omavoliline väljapanemine.
Samuti ei tohi tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu.
Kinnistu või ehitise omanik on kohustatud hoidma korras tema
omandis või kasutuses oleva kinnistu ja kinnistu piirdeaia, koristama
prahi, tegema vajadusel umbrohutõrjet, hoidma kinnistut võsastumise
eest, niitma muru ja rohtu (v.a loodusliku alusmetsa alt, haritaval põllumaal, metsamaal). Lisaks pügama hekki ning korraldama põõsaste
ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivaid tehnilisi vahendeid, takistavad jalakäijaid
või sõidukite liiklust. Kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud
ja põõsad) tuleb taotleda kehtestatud korras vallavalitsuselt raieluba.
Kinnistu tänava- või teepoolne piire (sh hekk) või piirdeaed peab kogu
kinnistu ulatuses olema ühtses stiilis ja harmoneeruma naaberhoonete
piirde või piirdeaedadega. Piirdeaia rajamine linnas ja alevikus tuleb
kooskõlastada vallavalitsusega. Kinnistu või ehitise omanikul on kohustus korras hoida hoone fassaad ja sinna juurde kuuluvad fassaadielemendid, mis peavad olema terved, ilma sodimisjälgedeta. Kinnistu
või ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise katuselt, räästast või
muudest kohtadest varisemisohtlike ehitusdetailide, samuti lume ja
jää jm varisemisohtlike objektide eemaldamise liiklejaile ohutul viisil
ning vajadusel tähistama ohtliku ala.
Merlin Kont

keskkonnaspetsialist

Lüganuse Vallavolikogu 17. detsember 2020
määrusega nr 127 kehtestati Lüganuse valla
programmi „Ehitised korda Lüganuse vallas“
läbiviimise uus kord. Programmi „Ehitised
korda Lüganuse vallas“ eesmärk on endiselt
aidata kaasa Lüganuse valla territooriumil
asuvate eramajade ja korterelamute välisilme ja tehnilise seisukorra parandamisele,
energiatõhususe tõstmisele ning elanike elamistingimuste parandamisele, toetades neid
tegevusi valla eelarves jooksvaks aastaks määratud summade piires määruses sätestatud
tingimustel ja korras. Eelarvest eramajadele
ja korteriühistutele eraldatav summa on täpsustatud eelarve seletuskirjas. Määrus on leitav Riigi Teatajast (RT IV, 22.12.2020, 20 või
www.riigiteataja.ee ja Lüganuse valla veebilehelt www.lyganuse.ee/ehitised-korda.
Võrreldes eelmiste aastatega on uues korras
mõningad täiendused. Täpsustatud on osaleja mõistet nii, et programmis osalejaks (loe:

avaldust toetuse saamiseks saab esitada) saab
olla riiklikusse ehitisregistrisse kantud, Lüganuse vallas asuva eluhoone omanik, ühis- või
kaasomanikud, kelle elukoht taotluse esitamise
aasta 1. jaanuari seisuga on rahvastikuregistri
andmetel Lüganuse vald või Lüganuse vallas
toimivad äriregistrisse kantud korteriühistud.
Avaldusi programmis osalemiseks võtab Vallavalitsus vastu alates jooksva aasta veebruarikuu esimesest tööpäevast, 2021. aastal alates
1. veebruarist ja kuni 31. oktoobrini või kuni
valla eelarves eraldatud vahendite lõppemiseni.
Avalduste vormid on leitavad valla veebilehel.
Koos avaldusega tuleb esitada kehtiv hinnapakkumine või hinnakalkulatsioon toetatava
tegevuse kohta, mis peab sisaldama kavandatava töö maksumust. Avaldused kantakse ajalise
laekumise järjekorras valla dokumendiregistrisse ja laekumise järjekorras otsustatakse ka
toetuseks rahaliste vahendite reserveerimine.
Rahastust saanud tegevuste nimekiri avaldatak-

se isikuandmete kaitse seadust arvestades valla
veebilehel. Nõuetele mittevastavad avaldused
on Vallavalitsuse volitatud ametnikul õigus tagasi lükata.
Toetatavate tegevustena on lisandunud eramajadele Päästeameti ettekirjutuse või korstnapühkija ülevaatusakti alusel küttesüsteemi
(korsten, pliit, ahi) ehitamine ja renoveerimine, korterelamutele liftiseadmete remontine. Uueks tingimuseks on seatud, et korteriühistud, kes on saanud jooksval aastal toetust,
ei saa taotleda toetust kahe järgneva aasta jooksul. Korteriühistud saavad valida toetatavatest
tegevustest maksimaalselt kaks tegevust. Programmist ei toetata tegevusi, mis on alustatud
enne programmis osalemise avalduse esitamist
või mis ei ole aruande esitamise ajaks täielikult
lõpetatud.
Head ehitamist!
Enno Saarmets
Ehitusnõunik

Suurjäätmete äravedu aitab teostada Ragn-Sells
Lüganuse vallas, sh Kiviõli linnas on suurjäätmete vedu korraldatud jäätmeveo osa, mille
eest vastutab Ragn-Sells AS. Suurjäätmete tekkimise korral tuleb eraisikul, korteriühistul või
ettevõttel esitada jäätmete äraveoks Ragn-Sellsile sellekohane tellimus.
Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on suurjäätmed mööbliesemed,
vaibad, madratsid, kardinapuud, kraanikausid ja muu taoline. Suurjäätmete hulka
ei kuulu ehitusjäätmed ja probleemtooted
(autoromud või nende osad, vanarehvid,
elektri- ja elektroonikaseadmeid või nende
jäätmeid, pesumasinad, telerid, külmkapid,
elektripliidid jms).

SUURJÄÄTMETE ÄRAVEDU
ON VAJA EELNEVALT TELLIDA
Kliendil on võimalik suurjäätmetest vabanemiseks esitada sellekohane tellimus Ragn-Sellsile. Tellimust tehes tuleb kirjutada jäätmete ligikaudne kogus ja loend (näiteks diivan, kapp,
tugitool või muu taoline). Kui tellimus on esitatud, annab Ragn-Sells teada täpse kuupäeva,
millal jäätmetele järgi tullakse, suurjäätmete
äravedu toimub üldjuhul kord nädalas teisipäeviti. Niiviisi ei pea jäätmed hoovi või mahutite
kõrvale määramata ajaks ootele jääma, vaid
tellija saab need kokku lepitud ajaks mugavalt
kohale toimetada.
Oluline on aga silmas pidada, et suurjäätmete

vedu ei ole mõeldud keldrite või elamute tühjendus-koristuseks. Selleks tuleb jäätmevaldajal tellida eraldi mahuti (7m3-30m3).
Kõige kiirem ja lihtsam viis tellimuse esitamiseks on kasutada Ragn-Sellsi iseteenindust
(www.ragnsells.ee/iseteenindus/), kuhu saab
hõlpsasti sisse logida nii arvuti kui ka mobiili kaudu. Samuti on tellimust võimalik esitada
e-maili tellimus@ragnsells.ee või telefoni +372
606 0439 teel. Suurjäätmete vedu Lüganuse
vallas on tasuline – 1 m3 jäätmete vedu on 0,04
€ (hind sisaldab käibemaksu), mis tähendab, et
näiteks 3 m3 suurjäätmeid saab üle anda 0,12
€ eest.
LVL
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Hajaasustuse programm
Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist
kuni 1. aprillini kaasa arvatud
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele
tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Programmist toetatavad tegevused on
•majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
•elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
•aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
•leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine, tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga.
Programmi eelistatud sihtrühmadeks on lastega pered ja need pered, kus elavad puudega isikud või vanaduspensionärid. Taotleda võivad ikka kõik, eelistused
tulevad arvesse siis kui taotluseid koguneb rohkem ja tuleb koostada pingerida.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele.
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Ol.ol betoonmast
demonteerida ja
uus puitmast
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V piirkond - Soonurme, Hirmuse, Sirtsi
küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika
OÜ;
VI piirkond - Aruvälja, Arupäälse, Ojamaa, Rääsa, Oandu, Piilse küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
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PROJEKTEERITUD VALGUSTUSMAST
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Arendusnõunik

tõrjetöid teostab AS TREV-2 Grupp;
VIII piirkond -  Püssi linn. Lumetõrjetöid
teostab Titol Forest OÜ;
XI piirkond - Kiviõli linn. Lumetõrjetöid
teostab Osaühing Kiviõli Vesi.
I, II, III, IV, VIII, XI piirkonnas vastutab
lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla
majanduskeskuse heakorraspetsialist Toomas Martin, tel 332 5871, 5807 3701,
e-post: toomas.martin@lyganuse.ee.

X

X

LIIKLUSMÄRGI SUURUSGRUPP
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lausa kahele poole teed. Sellisel juhul on lumelükkamine raskendatud.
Vajalik oleks üle vaadata, et teeäärsete
hekkide ja kinnistu piirist üleulatuvate puude oksad ei takistaks ega kahjustaks lumetõrjetraktorit.
Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas
omaniku ülesandeid täidab ja teede korrashoiu eest vastutab Transpordiamet (varasemalt Maanteeamet). Lüganuse valla
piirkonnas on riigitee teehooldajaks Trev-2
Grupp AS. Probleemidest riigiteel saab teavitada Maanteeinfo numbrile 1510. Teeolusid on kasulik jälgida Tark Tee portaalist.
Kristel Kütt

Lüganuse valla majanduskeskuse kt

Vald on jagatud 11 talihoolduse piirkonnaks
Teede talihooldust koordineerib Lüganuse valla majanduskeskuse juhataja kohusetäitja Kristel Kütt, tel 5694
9248, e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee.
Lumetõrjetöödeks on valla territoorium jagatud 11 piirkonnaks.
Talihoolduse piirkonnad kaardil arcg.
is/05yTK10.
I piirkond - Varja, Voorepera, Moldova,
Aa küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;
II piirkond – Lüganuse alevik, Kopli, Kalmeistri, Matka küla. Lumetõrjetöid
teostab Muhu Tehnika OÜ;
III piirkond - Jabara küla. Lumetõrjetöid
teostab Muhu Tehnika OÜ;
IV piirkond - Purtse, Liimala küla. Lume-

X

X
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Anu Needo

Riigiteid haldab Maanteeamet, metsateid
ehitusseadustiku tähenduses RMK. Kinnistute territooriumitel vastutab lume- ja libedusetõrje eest kinnistu omanik.
Vallavalitsus palub kinnistuomanikel
mõelda ja tegutseda selle nimel, et lumetõrjetraktorid saaksid (ka pimedas) muretumalt ja tõhusamalt oma tööd teha.
Kui teie kinnistule viivate sissesõiduteede
ääres või väravate juures on dekoratiivkive
ja muid väikeobjekte, mis lume alt välja ei
paista ja võivad lumelükkamise käigus viga
saada, halvemal juhul ka traktorit kahjustada, tuleks need kindlasti tähistada, lisada ka
helkur, et see oleks pimedas nähtav. On teid
ja tänavaid, kus kinnistuomanikud on oma
autod parkinud kinnistute äärde, üle tee või

X

PROJEKTEERITUD LIIKLUSMÄRK

R10,00

Talvine teede hooldus Lüganuse vallas
Lüganuse Vallavalitsus teostab teede korrashoidu kohalikel teedel (vallateed ja avalikuks kasutuseks määratud erateed). Vald
kontrollib lumelükkamist teedel 2019. aastal korraldatud riigihanke alusdokumentide
ja kaartide põhjal, omavalitsus on jagatud
11 piirkonnaks ning lumetõrjet teostavad
teenusepakkujad perioodil 2019-2022.
Tänavuse lumerohkuse tõttu on tulnud
lumetõrje töös välja probleemseid kohti,
kus pole lund lükatud ja lähemal uurimisel
on selgunud, et mingil põhjusel on need
objektid kaardilt välja jäänud. Täna ei oska
omavalitsus selgitada, miks nii on juhtunud.
Inimestel, kellel on lumelükkamisega probleeme, palume info edastada selle piirkonna
vastutavale ametnikule.

TAOTLUS KOOSNEB TAOTLUSVORMIST JA
JÄRGMISTEST KOHUSTUSLIKEST DOKUMENTIDEST:
•projekti eelarve
•projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast
•vabas vormis oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri
•veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav
analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, mis tuleb esitada ainult sel
juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava
joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust
või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine
põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (teostab
Terviseamet, analüüsi kulu võib lisada eelarvesse)
•kaks võrreldavat hinnapakkumust, kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid
•korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek vabas vormis
•kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, ainult sel juhul, kui toetuse taotlejaks pole
omanik, vabas vormis
Tähelepanu! Vormid lisame kodulehele kohe peale seda kui kinnitatakse taotlusvooru alusdokumendid.
Abistame neid taotlejaid, kellel ei ole võimalus vorme välja printida ja püüame
toimetada prinditud taotlusvormid abivajajani, kas sugulaste, naabrite või valla
töötajate abiga. Palume anda sellisest vajadusest teada. Nõustada saame taotluse täitmist telefoni teel. Allkirjastatud paberkandjal taotluse saab toimetada valla
postkasti, mis on ligi pääsetav vallamaja peauksest sisenemisel.
Võimalus on esitada taotlus volituse alusel. Selleks peab toetuse taotleja andma
kirjaliku volituse. Volituse alusel võib allkirjastada taotluse ja muud dokumendid.
Taotlusesse lähevad kirja selle isiku andmed (taotleja lahtrisse), kes elab alaliselt
majapidamises ja on sisse registreeritud, aga taotluse võib koostada ning allkirjastada volitatud isik.
Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil (posti teel või vallamaja postkasti) või
digitaalselt Lüganuse Vallavalitsusele valitsus@lyganuse.ee.
Lisainfot annab vajadusel arendusnõunik Anu Needo telefonil 5302 6061 või
kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt telefonil 5694 9248.
PROJEKTEERITUD KÕNNITEE
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Lisaks parkla ehitamisele paigaldatakse
lastele karussell, istepingid, valgustus, rajatakse uued kõnniteed, istutatakse hekki,
puid ja ilupõõsaid.
Ehitustööde teostamise periood on kuni
kuus kuud, peatöövõtja on Terre Ehituse
OÜ.

Ol.ol gaasitorustikul
vahetada isolatsioonikate
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K

iviõlis Võidu tn 12C kinnistul alustati ehitustööde ettevalmistust.
Rajamisele tuleb uus sissesõidutee ja parkla lasteaiale, et tagada laste transportimisel turvalisus ning mugavus.
Hommikuti on sealsed teed täis pargitud
ja liiklus kohati takistatud. Probleem oli
teada juba paar aastat ning nüüd saab see
õnneks lahenduse.
Lasteaia jalgvärav avaneb peale ehitust
juba uude parklasse.

Ol.ol sidekanalisatsioon
kaitsta raudbetoonplaadiga

2

Kiviõli lasteaed Kannike
saab turvalisema parkla
ning ümberkaudsed
elanikud laheda istumiskoha

Lasteaia jalgvärav avaneb peale ehitust juba
uude parklasse. Foto: Viivian Päll

PROGRAMMI TINGIMUSED :
•Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
•Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse
esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
•Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul,
kui see on ajatatud.
•Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
•Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
•Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti
elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2022.
•Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
•Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2016–2020 hajaasustuse programmist saadud
TINGMÄRGID
toetuse
summa.

VII piirkond - Küttejõu, Maidla, Savala,
Uniküla küla. Lumetõrjetöid teostab Firelli
Grupp OÜ.
V, VI, VII piirkonnas vastutab lumetõrje
teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Kalle Lipp, tel
520 1759, e-post: kalle.lipp@lyganuse.ee.
IX piirkond - Sonda alevik, lumetõrjetöid
teostab AS TREV-2 Grupp;
X piirkond - Varinurme küla, Erra alevik,
lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.
IX, X piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse juhataja kt Kristel Kütt,tel 5694 9248,
e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee.

PROJEKTEERITUD TÄNAVAVALGUSTUSE KAABELLIIN

Anu Needo

Arendusnõunik

Otsime tunnustusväärilisi
inimesi, ettevõtteid, tegusid

L

üganuse vald soovib tunnustada ja tänada 2020. aastal silma paistnud edasipüüdlikke ning andekaid inimesi, ettevõtteid, tegusid jne kõik võimalikes
valdkondades (haridus, kultuur, noorsootöö, sport jne) tänu kellele 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 8. veebruarini 2020 Lüganuse
Vallavalitsuse postiaadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald 43199,
elektrooniliselt aadressil: bit.ly/39wqx1T või meiliaadressil 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 2021 aastal Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud sündmuse raames, mille täpsem toimumisformaat täpsustub
vastavalt riiklikele juhistele ja piirangutele seoses COVID-19 viiruse levikuga.
Noorsootöö valdkonna tunnustamine viiakse läbi Lüganuse valla noorte inspiratsioonikonverentsil „Minu tegu jätab jälje“ 5. märtsil 2021.
Pöörame tähelepanu, et välja kuulutatud tunnustamine on heatahte eesmärgiga ning tunnustamisega ei kaasne rahalist preemiat.
LVL
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Foto: Marija Tšeremiskin

Väikestel lastel on
väikesed heateod

Terve detsembrikuu kutsuti erinevates meediaväljaannetes üles toetama vähekindlustatud peresid. Jõuluajale kombeks on olla lahkem
ja hoolivam kui tavaliselt. Mõned aastad tagasi toetasid Kiviõli linna
lasteaia Kannike Meelespea rühma lapsed, õpetajad ja lapsevanemad
Rakvere koduloomade varjupaiga asukaid. Külastasime neid, et laulda jõululaulu ja viia vajaminevaid vahendeid ja toitu.
Sel aastal otsustasime oma heateoga toetada toidupanka. Rühm
osales Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt korraldatud virtuaalsel heategevuslaadal. Kuid kuri viirus hiilis meile üsna lähedale ja jäime mõneks ajaks koju. Laste ja õpetajate koostöös valminud jõulukaardid
leidsid siiski ostjad ning nendega saadeti teele soojad jõulutervitused.
Saadud rahale lisandus lastevanemate ja õpetajate toetus ning võisime sammud Rimisse seada. Toidupanga tarbeks sai poes vastavasse
korvi poetada toidukraami, millest oleks abivajajatel võimalik kerge
toidukord valmistada. Samuti oodati laste jaoks maiustusi jõululauale.
21. detsembril käisime kohalolnud lastega poes, kus nad said valida, mis võiks lastele meeltmööda olla. Rõõm oli suur, sest toidupangale mõeldud ostukäru täitus päris korralikult. Meie aastalõpu heategu sai sooritatud.
Siiralt loodame, et pisikesed meelespead seda tunnet endas kannavad ja mõistavad, kui oluline on aidata nõrgemaid. Märgake, hoolige
ja võimalusel toetage ka teie!
Meelespea rühma õpetajad Kerli Vinni, Age Männi ja Anna Krugljakova.
Kerli Vinni, Age Männi ja Anna Krugljakova

Meelespea rühma õpetajad

Haridus- ja Teadusministeerium aitab
lasteaedadel eesti keelt õpetada
2020. aasta lõpul jõudsid tänu Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusele Lüganuse valda 27 tahvelarvutit, mis soetati lasteaedadele eesti
keele kui teise keele õppe läbiviimiseks. Jaanuari alguses jõudsid kõik
Lenovo Tab M10 tahvelarvutid ka oma uutesse kodudesse.
Miks on lasteaedadele tahvelarvuteid vaja? Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel töötab Haridus- ja Noorteamet koostöös Tallinna
ja Tartu Ülikooli ekspertidega välja uut laste arengu hindamisvahendit,
mis on loodud viieaastaste laste õppe ning keele ja kõne hindamiseks.
Hindamisvahendi eesmärgiks on võimaldada lasteaiaõpetajal saada
tagasisidet iga lapse arengu kohta ja seega toetada lapse alushariduse
omandamist koostöös lapsevanemate ja tugispetsialistidega. Kuna
hindamisvahend on elektrooniline ja tahvelarvutitel kasutatav, siis
eraldas Haridus-ja Teadusministeerium toetuse, et hindamisvahendit
oleks võimalik ka reaalselt rakendada, sest paljudes lasteaedades ei
olnud enne vajaminevaid tahvelarvuteid piisavalt. Loodame, et nüüd
saavad kõik lasteaia elanikud õhinaga oma keelelisi oskusi hinnata ja
arendada.
LVL

Melani (vasakul) „Ida-Viru Aasta Ettevõtlik Õpilane 2020“ tunnustusega ja Ettevõtliku Kooli koordinaator Hälis Rooste Foto: erakogu

Oma innukuse jagamine kogukonnaga
toob ka märkamise ja kiidusõna

O

n tore, kui märgatakse. Võib juhtuda, et
vahel me ei pane ise tähele, kui ägedate ja silmapaistvate asjadega tegeleme.
See ei tähenda, et iga meie hobi või tegevus
peaks pälvima tänukirja või kiituse, aga aegajalt on tore saada tähelepaneku osaliseks, mis
energiat ja tegutsemistahet juurde süstib.
Minu jaoks lõppes eelmine aasta südantsoojendava tähelepanekuga Kiviõli 1. Keskkooli
õpetajate poolt, mis võttis kokku minu mitme
aasta tegevused ning tõi „Ida-Viru Aasta Ettevõtlik Õpilane 2020“ nimelise tunnustuse.
Selle tiitli alla koonduvad minu tegevused
kohalike noortekonverentside ja rahvusvaheliste projektide (noortevahetused, koolitused) korraldamise maastikul. Samuti saavutused fotoning videograafina ja vabatahtlikuks olemine
MTÜ-s Maidla Noored, mille tegevuste raames
oleme käima lükanud taskuhäälingu projekti,

korraldanud üritusi ja viinud läbi rahvusvahelise noorteinfo jagamist. Lisaks veel sisuloome
erinevatel sotsiaalmeedia platvormidel, millega
tahan eelkõige olla eeskujuks keskkonna hoidmisel ning jätkusuutliku eluviisi kujunemisel.
Usun, et sellesse loetelusse saab lisada veel
mitmeid tegevusi, millega olen saanud aastate jooksul panustada kohaliku kogukonna ja
iseenda arengusse. Siiski pole ma teinud seda
kõike üksi, vaid mind ümbritsevad teotahtelised ja innovaatilised inimesed, kelle olemasolu
eest olen väga tänulik. Samuti on tänuväärsed
kõik need võimalused, mis mulle kui noorele
on antud ja võimaldatud. Olgu selleks võimalus lihvida pildistamisoskusi fotoringis või olla
projekti koordinaator rahvusvahelises projektis
- tänu nendele võimalustele arenen mina ja läbi
minu areneb kogukond.
On tõesti tore, kui märgatakse. Kindlasti

ei tohiks teha kõike pelgalt tunnustuse püüdmiseks, vaid tasub näha oma tegevuses üllast
eesmärki ja võimalust inimesena kasvada ning
areneda. Olles piisavalt helde oma innukust
ja teotahet jagama kogukonna edendamiseks,
tuleb ka märkamine ja kiidusõna. See teeb südame soojaks ja annab tegutsemisindu edaspidiseks.
Tunnustus anti välja konkursi raames, kus
tunnustati Ida-Virumaa 2020 tegusaid kodanikke ja parimaid vabaühendusi. Konkursi kuulutasid ühiselt välja Ida-Viru Ettevõtluskeskus,
Ettevõtlik Kool, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Europe Direct`i Narva teabekeskus.
Melani Lindeberg

Kiviõli I Keskkooli 11. Klassi õpilane

Kiviõli Vene Kool ja
distantsõpe
Juba üle kuu näeme üksteist ainult online’is.
Meie õpetajad igatsevad kõikide õpilaste järgi.
Selleks et õhkkonda lahedamaks muuta ning
ajaga kaasas käia, tegid õpetajad koos lastega
minivideod või flash mobi (planeeritud masstegevus, mille jaoks kasutatakse elektroonilisi
seadmeid ning hiljem pannakse internetti).
1. klassi õpilased klassijuhataja Marina
Tkatšenko, abiõpetaja Ksenia Gaiduk ja huvijuhi Karina Tšeburaškina juhendamisel lõid originaalse video (flash mobi) uusaastasoovidega.
2. klassi õpilased oma klassijuhataja Natalja
Golovanova ning muusikaõpetaja Oksana Kleini juhendamisel esitasid oma töid LAK-tunnis
(kunst ja muusika).
4. klassi õpilased oma klassijuhataja Ilona
Bondarenko ja huvijuhi Karina Tšeburaškina
juhendamisel õnnitlesid ebatavaliselt kõiki uue
aasta alguse puhul ning näitasid kunstitunnis
joonistatud pilte.
6. klassi õpilased saatsid oma lemmikuid
jõulu- ja aastavahetuse laule muusikaõpetajale
ning õpetaja Oksana Klein tegi laste lemmikkompositsioonide põhjal vahva video.
Tajana Rihkrand esitas virtuaalnäitust, kus
me võisime imetleda kunstistuudios käivate andekate laste pilte.
Koolis toimusid ka virtuaalsed jõulunäitused, neid esitles tehnoloogiaõpetaja Aleksander
Ragni.
Seoses distantsõppele üleminekuga tuli hääletamine „Meie lõbus uusaasta uks“ läbi viia
virtuaalformaadis. Aga saime hakkama ja tegime kõik ära! Kui taastub kontaktõpe, siis kuulutame välja võitjad.

Kiviõli Vene Kool
Head uut aastat!

Aitäh kõikidele õpetajatele ja töötajatele suurepärase talveõhkkonna loomise eest koolis!
Kõiki meie videoid on võimalik näha meie
kooli Facebookis ning Youtube’is. Leidke meid
sotsiaalvõrgustikes, vaadake videoid, pange

laike, kommenteerige! Loodame teie toetuse
peale!
Karina Tšeburaškina,

Kiviõli Vene kooli huvijuht
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TASUB TEADA

Kooli roll ja tegevused
noortele uimastiennetuses

Ü

Suurlaager Spekter 2018, mis toimus Lammasmäel

Intervjuu aasta kodutütar 2020 Kerda Partsiga
Kaua sa oled kodutütar olnud?
Me hiljuti emaga rääkisime sellest ja saime
kokku 8 aastat. Suhteliselt kohe algusest, kui
liituda sai.

tahan kindlasti edasi naiskodukaitsesse minna
või siis kuhugi sinna riigikaitse tegevuste poole.
Kodutütreks olemine on mind kindlasti mõjutanud, et mõtlen selles suunas.

Kooli tulekuga läksid ka kohe kodutütreks?
Põhimõtteliselt küll. Kevadel astusin kodutütreks ja sügisel läksin kooli.

Mida tähendas sinu jaoks see tunnustus
saada aasta kodutütreks?
See tuli päriselt väga suure üllatusena! Ma
tean, et üle Eesti on palju teisi tublisid noori,
kes on seda tunnustust samamoodi väärt kui
mina … Aga siiamaani käivad külmavärinad
mul üle selja! See innustab veel rohkem panustama kodutütarde tegevusse.

Kas see on sulle pigem hobi või üks osa
su elust?
See on nagu mõlemat. Mingil määral ma võin
öelda, et see on üks osa minu elust – käid ja
oled seal. Ma ei võta seda nagu kohustust, vaid
pigem nagu oma vaba aja tegevust.
Mis põhjustel sa kunagi liitusid?
Kuna ema on naiskodukaitse liige, siis sain
alati kaasas käia. Tahtsin juba siis kodutütreks
saada, aga vanus ei lubanud veel. Niipea kui vanus lubas (7. eluaastast) sai ka kohe kodutütarde
organisatsiooniga liituda. Ja pole kordagi kahetsenud, et astusin kodutütreks.
Siis võib ju öelda, et see oli perekonnast
tekkinud huvi ema kaudu?
Võib nii öelda, jah. Vanemad õed olid ka kodutütred.
Mis on siiani kõige põnevamad või lahedamad tegevused, mis sa seni kodutütrena teinud oled?
Need, mis me hiljuti oleme teinud, need on
kõige paremini meeles! (naerab) Aga näiteks
suurlaager Spekter, mis toimus 2018. aastal. See
oli hästi suur laager, kus oli umbes tuhat kakssada noort koos. Laager ise toimus Lammasmäel. Neljandal või viiendal päeval käis isegi
president meil seal kohal. Eredamad mälestused ongi peamiselt seotud erinevate laagritega.
Väga meeldejääv ja arendav oli Loovusfestival
ja Suvekool.

Mille põhjal otsustati just sinu kasuks?
Ma päris täpselt ei tea, mille põhjal otsustati.
Ma arvan, et sellepärast, et olen aktiivne ja käin
peaaegu igas laagris ning üritusel, mis toimub.
Ilmselt see aktiivne olemine ja panustamine
mängis suurt rolli.
Millised on su edasised plaanid kodutütrena?
Ma olen kõigil varasematel aastatel paraadidel osalenud ja tahaks ikka sellel suvel ka osaleda, kui on võimalik. Praegune olukord on nii
nagu on ning midagi lubada ei oska, aga loodan
siiski.

da kodutütardega?
Seda on alati nii raske öelda. Ma arvan, et kedagi ei saa sundida tulema, aga soovitan tulla
kasvõi üks kord laagrisse ja vaadata, kas meeldib ning siis otsustada. Või tulla meie koosviibimistele. Tasub proovida! Ja ma olen väga kindel, et paljudele meeldiks.
Kerdat usutles Mariliis Randmer

Ka täiskasvanud saavad kodutütarde
tegevusi toetada ja seda vabatahtliku
noortejuhina!
Noortejuht on vähemalt 18aastane
aktiivne ja noortemeelne, kes soovib
oma kodukohas koos kodutütardega
tegutseda.
Vastu pakub organistatsioon noortejuhi
koolitusi, võimalusi käia erinevatel üritustel
üle Eesti ja seda kõike tasuta. Tegemist
on tõesti vahva seltskonnaga - mine ja
veendu ise!
Kui noortejuhiks saamine hakkas
huvitama, siis uuri lisaks kirjutades
tiina.normak@kaitseliit.ee või
josper1353@gmail.com.

KIVA PROGRAMM – MIS, KELLELE JA MILLEKS?
KiVa on koolidele suunatud kiusamise vähendamise programm, mis
sisaldab tegevusi ja juhendeid nii kiusamise ennetamiseks kui kiusujuhtumite lahendamiseks.

Miks võiksid ka teised noored neiud liitu-

VEPA PROGRAMM- MIS, KELLELE JA MILLEKS?
VEPA Käitumisoskuste Mäng aitab õppida sotsiaalseid, emotsionaalseid ja enesekohaseid oskusi.

Oluliseks partneriks ja nõuandjaks on noorte
uimastiennetuses (nii alko, narko, kui tubaka)
ka Politsei- ja Piirivalveamet.

Mis tegevused on veel lisaks laagritele?
Me saame malevas kokku ja näiteks oleme
teinud koos jõulukaarte. Või enne veteranidepäeva teinud kaarte. Lihtsalt mõtleme, mida
koos võiks teha ja teeme. Õpime taimi, matkatarkusi, kaardiõpet koos kompassiga, esmaabi.
Lisaks on erinevad retked ja matkad. Päris palju
saame ka kokku vabariiklikel üritustel, kus on
kohal noored üle Eesti.

PPA eesmärk on ennetada sõltuvusainete tarvitamist, et peatada või
edasi lükata ainete proovimisest ja tarvitamist ning aidata nendel, kes
on tarvitamist alustanud, vältida sellega seotud probleemide teket.
Uimastiennetuses on politsei rolliks olla eelkõige partneriks ja nõuandjaks lastevanematele, koolile ja KOVile – seda nii korduvate rikkumiste ennetamisel, kui erinevate juhtumite lahendamisel. PPA aitab
tõsta õpetajate ja lastevanemate teadlikkust varajasest märkamisest. PPA viib läbi ühiskoolitusi eraettevõtetega (nt turvafirmad,
baariomanikud, kauplused), parandamaks alkoholi müüjate
oskusi ja tahet alkoholi kättesaadavuse tõkestamisel alaealistele
ja joobes isikutele.
Kõikide eelpool toodud kohta tekkinud küsimustes ning uimastiennetuse valdkonda puudutavates küsimustes (koolis, kodus või töökohas ennetustegevuste planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel) saate
pöörduda oma kodukoha noorsoopolitsei poole, kelle andmed on leitavad PPA kodulehelt ning Ida Prefektuuri ennetusteenuse koordinaatori poole e-maili aadressil krisli.kaldaru@politsei.ee.

Mis sa arvad, kas kodutütreks olemine on
kuidagi aidanud sind ka koolis õppimisel?
Jah, kindlasti! Eelmisel aastal õppisime geograafias ilmakaari. Tollel hetkel see oli minu
jaoks nii igav, sest mul olid juba selged need.
Mingil määral kindlasti ka sellised oskused, et
kuidas olla oma tegemistes organiseeritum. Kodutütred ja ka nooredkotkad on palju avatumad
ja laiema silmaringiga mulle tundub.
Kuidas tuleb sulle kodutütreks olemine
kasuks sinu tulevikus?
Mingil määral kindlasti tuleb. Näiteks, ma

ha enam saadakse aru, et tervis ei mõjuta ainult inimese heaolu,
vaid on seotud riigi elatustasemega omandatud hariduse ja
töötajate töövõime kaudu.
Maailma Terviseorganisatsiooni kohaselt põhjustavad mittenakkushaigused nüüdseks maailmas 60% surmajuhtumitest. Need surmad on
põhjustatud elustiilist, sõltuvusainete tarvitamisest ning muudest sotsiaalmajanduslikest ja keskkonnateguritest.
Elustiilivalikute ja keskkonnategurite seotus terviseprobleemidega
ning nende parem mõistmine on ajendanud riike kehtestama ja rakendama sekkumist, mis mõjutab näiteks uimastitarvitamist, füüsilist
tervist ja kehakaalu. Tervise-edenduslikke strateegiaid on vaja, et võimaldada inimesi ja kogukondi käituma tervist toetavalt ning vähendada haiguste tekke ohtu. Jätkusuutlik tõenduspõhine sekkumine sihtrühmades (nt lapsevanemad, haridusasutused, töökohad ja meedia) on
muutunud aina tähtsamaks.
Iga meie valla kool peab tagama lapsele turvalisuse kogu koolipäeva jooksul ja ka igakülgse arengu – nii ütleb põhikooli ja gümnaasiumi seadus. Kooli roll ja tegevuses noorte uimastiennetuses ei teki
iseseisvalt, selleks on vaja eriteadmisi, -oskusi.
Toimiv koolipõhine ennetus peab tegelema kolme valdkonnaga:
õppekavapõhised tegevused (õpilaste hoiakute kujundamine, sotsiaalsete oskuste arendamine õppeaine raames), kooli uimastipoliitika (kokkulepped koolis ja eriosapoolte kaasamine), kooli keskkond
(normid, väärtused, suhted koolis, uimastite tarvitamist mittetoetav
koolikultuur).
Toimiv perepõhine ennetus annab igale lapsevanemale võimlause
panustada oma lapse eluoskuste arendamisele (nt otsuste langetamise
ja probleemide lahendamise oskus), suhtlemisoskuste arendamisel (nt
kehtestav käitumine uimastitega seotud olukorras, konfliktide lahendamine jne), enesejuhtimine ja emotsioonidega toimetulek (nt viha,
stressi ja ärevusega toimetulek) ja eesmärkide seadmine. Oluline on
varajane märkamine – tuleb märgata muutumisi lapse käitumises,
sõprades, hinnetes. Näiteks laps omab tavapärasest või varasemast
suuremaid summasid raha või kulutab rohkem, lapse tavapärased
huvid muutuvad, tekivad uued tuttavad, keda on võimalik seostada
antisotsiaalse käitumisega. Siinkohal tuleb julgustada kõiki vajadusel
abi otsima, kui ise tunned, et võid hätta jääda, leiad infot järgmistel
lehekülgedelt narko.ee, alkoinfo.ee, tubakainfo.ee, tarkvanem.ee.
Kõige lihtsam viis on klassikeskkonna parandamine tõenduspõhiste
uimastiennetusprogrammide rakendamise kaudu VEPA („Käitumisoskuste mäng“) ning KiVa („Kiusamisvaba kool“).

Krisli Kaldaru

Politsei- ja Piirivalveamet

Kerda Parts ja aasta kodutütar 2020 tunnustusega

6

Jaanuar 2021

Tuleohutusest
KÜÜNLAID PÕLETADES
PEAB OLEMA ETTEVAATLIK
Küünlaid ei tohi kunagi järelevalveta põlema jätta
ning samuti tuleb jälgida, et lapsed ja lemmikloomad
ei jääks põleva küünlaga üksi ühte ruumi. Nii lapsed
kui lemmikloomad võivad kogemata küünla ümber
ajada. Ära paiguta küünlaid kunagi süttimisohtlikele
esemetele väga lähedale, sest need võivad põhjustada
tulekahju. Toast lahkudes kustuta alati küünal. Kasuta mittesüttivast materjalist küünla alust. Veendu, et
küünla läheduses poleks süttivaid esemeid või kangaid.
TULEKUSTUTUSVAIP ON ÜKS
ESMASTEST TULEKUSTUTUSVAHENDITEST,
MIS VÕIKS IGAS KODUS OLEMAS OLLA
Tulekustutusvaip on valmistatud klaaskiudkangast,
mis on küll tulepüsiv materjal aga mitte tulekindel.
See tähendab, et tulekustutusvaip ei sütti küll põlema,
kuid kestva kõrge temperatuuri ja leegi toimel sulab.
Tulekustutusvaip on efektiivne vahend väikeste tulekollete kustutamiseks, näiteks rasvapõleng pannil,
süttinud kodumasinad, süttinud riided inimese seljas
jne. Oluline on, et vaipa kasutades, kataks see täielikult süttinud seadme või aine. Tulekustutusvaibaga
saab leegi kustutada seda lämmatades. Tulekolle kaetakse tekiga, takistatakse põlemiseks vajaliku õhuhapniku juurdepääs ning tuli sumbub. Pärast tulekolde tulekustutusvaibaga katmist peab jälgima, et see kataks
süttinud kolde täielikult. Elektriseadmete kustutamisel peab selle eelnevalt vooluvõrgust välja lülitama.
Tulekustutusvaipa saab kasutada vaid korra, sest
reeglina tuli kahjustab vaipa nii, et teistkordsel kasutamisel võib ise viga saada. Rasvapõlengu korral on
tavaline, et rasv imendub tulevaiba pinda ning järgmisel kasutamiskorral võib see süttida ning tekitada

suuremat kahju kui kustutatav tulekolle.
Kodus tuleks tulekustutusvaip paigaldada köögi
väljapääsu juurde, piisavalt eemale pliidist, et seda
oleks vajaduse korral võimalik ohutult kätte saada.
Vaip kinnitatakse sobivasse kohta seinal kruvi abil
ning kinnitus peaks olema piisavalt tugev, et seda tuleteki saaks kotist hooga rihmade abil välja tõmmata.
KUI SUITSUANDUR AEGUB
Selleks, et olla suitsuanduri töökorras olekus kindel,
tuleb kontrollida seadme tagaküljel selle eluiga. Õnnetusest annab märku ainult töökorras andur. Suitsuanduril peab olema kirjas tootmise aeg või kasutuse lõpu
aeg. Lisaks peab olema CE ja EVS-EN 14604:2005
märgistus, maaletooja või tootja nimi. Kui üks nendest andmetest on puudu, tuleks andur välja vahetada.
Aja möödudes võivad anduri sees olevad suitsule
reageerivad sensorid tundlikkust kaotada. Testnupule
vajutamine kinnitab, et aku/patarei elektroonika ja helisüsteem töötavad, kuid see ei tähenda alati, et andur
on päriselt töökorras. Anduri töökindlust kahjustavad
aeg, tolm, putukad, toidu tegemisel kogunev rasv ja
niiskus. Anduri väljavahetamisest annab märku ka
see, kui andur on muutunud ülitundlikuks - reageerib
siis kui pole vaja või vastupidi, anduri reageerimise
aeg pikeneb kordades.
Anduri töökorras olekut tuleb testida kord kuus, samuti tuleks andurit regulaarselt ja korralikult tolmust
puhastada lapi või tolmuimejaga.
NÄHTAMATU VAENLANE – VINGUGAAS
Vingugaas on lõhnatu, maitsetu ja värvitu gaas, mis
tekib mittetäieliku põlemise käigus. Vingugaas jõuab
organismi sissehingamise teel ning on inimestele ja
loomadele mürgine. Ärkvel olles ei pruugi inimene
sümptomeid vingugaasiga seostada ning une pealt

neid üldse mitte tajuda.
Vingugaas tekib juhul kui põlemiseks ei piisa hapnikku. Sellise olukorra põhjustab puudulik ventilatsioon või umbes korsten, mistõttu suitsugaasid ei
välju korstna kaudu, vaid kogunevad ruumi, vähendades omakorda põlemiseks vajaliku hapniku hulka. Igapäeva elus on sagedaseim vingugaasi tekitaja 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.
AVASTADES TULEKAHJU HELISTA
HÄDAABINUMBRILE
112 JA TEAVITA
ÕNNETUSEST.
Kui vajad hädaabi, kuid
mobiililevi puudub, eemalda
mobiiltelefonist
SIM-kaart. Sellisel juhul
valib mobiiltelefon hädaabinumbrile 112 helistamiseks
mõne teise samas piirkonnas
kättesaadava ja tugevama leviga
võrgu.
LVL

Allikas: Päästeamet

Veendu oma aadressi ja
postkasti korrektsuses

Kilekott laguneb looduses
enam kui tuhat aastat

Selleks, et Eesti Post saaks kõik pakid ja kirjad kohale
tuua, peab saadetistel olema märgitud õige ja ajakohane aadress. Kui aadress on vale, siis võib saadetise
õigele aadressile toimetamine olla postikulleri jaoks
väga keeruline või lausa võimatu ning saadetis suunatakse tagasi saatjale. Õige aadressi kontrollimine uute
tellimuste puhul on eriti oluline, kui teie piirkonnas on
hiljuti toimunud aadresside muutmine või määramine
kohaliku omavalitsuse poolt.
Samuti on saadetiste kohaletoimetamisel oluline,
et kliendi postkast oleks õigesti märgistatud, hõlpsasti leitav ning heas seisukorras. Eestis on ligikaudu
600 000 postkasti, mille hulgast paljud ei vasta nõuetele või on õigesti märgistamata ja teevad kirjakandja
töö raskeks ja ajakulukaks.
Korrektne postkast, mis on ka hästi märgistatud
teeb kirjakandja töö lihtsamaks ja aitab tellitud saadetistel postkasti kiiremini jõuda. Postkasti asukoha juures peaks jälgima, et sellele oleks tagatud aastaringne
ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune oleks
takistustest vaba (lumi, jää, jalgrattad, lapsevankrid,
suusad jne).
Oluline on ka, et postkast ning maja oleks korra-

Kilekott tundub alguses olevat hea sõber – aitab kraami poest koju tassida ja hoiab asju määrdumast. Kuid
kõik see heasoovlikus lõpeb hetkel, mil see loodusesse satub. Siis saab kilekotist killer-kott (tapjakott
– tõlk). Kilekott laguneb looduses enam kui tuhat aastat, muutudes järjest väiksemateks helvesteks. Neid
tükke neelavad pahaaimamatult toidu pähe alla loomad ja linnud. Plastjäätmed on süüdi miljonite kalade,
lindude ja mereloomade surmas igal aastal! Kilekot-

likult nime või numbriga tähistatud, sest tähistamata
postkasti ei pruugi oodatud saadetised kohale jõuda.
Õige postkast on tähistatud maja numbri ja tänava nimega või talu nimega või korteri numbriga. Samuti
peaks postkast olema lukustatav, ilmastikukindel ja
piisavalt suur (minimaalsed mõõtmed 25x35x6 cm) ja
piisavalt suure avaga (23x3 cm).
Kiiremale postikandele aitavad kaasa ka grupipostkastid. Grupipostkast tagab postikullerile aastaringse
ligipääsu ning elanikele seeläbi aastaringselt püsiva
postiteenuse. Lisaks aitab grupipostkast postil inimesteni kiiremini jõuda, sest postikuller saab nii korraga
täita kõikide ümberkaudsete majade postkastid. Seetõttu sõltub grupikastide arvust terve kogukonna posti
kohaletoimetamise kiirus. Grupipostkasti saab tellida
Omniva kodulehelt: www.omniva.ee/grupipostkast.
Ligi tuhandet postkasti teenindav kirjakandja ei
püsi kaua tervena, kui tee postkastide juurde on vesine, jäine või lumine. Seetõttu paneb Eesti Post talve
lähenedes kõigile südamele, et inimesed oma postkasti ümbrused korras hoiaks.
LVL

Naudime talve ilma liiklusõnnetusteta

T

alv on autoga liiklemiseks teeolude poolest
kõige ohtlikum aeg- halb nähtavus, tuisk ja
sadu, sageli libedad teeolud. Praegustes ilmastikuoludes on ohutu liiklemise märksõnadeks korralikud talverehvid, teeoludele vastav sõidukiirus, suurem pikivahe eessõitjaga, aegsasti pidurdamine ning
rahulik sõidustiil.
Sõidukijuhid peaksid talviste liiklemistingimustega
arvestama ning liikluses äärmiselt ettevaatlik olema ka õhuke kiht lund ning salakaval must jää muudavad
tee libedaks ja pidurdusteekond pikeneb kordades.
Selleks, et meie sõit talvistel teedel mööduks ohutult,
saame sõidukijuhina ise väga palju ära teha. Talvistel
hommikutel varu piisavalt aega ja õige sõidukiirus.
JÄTA ENDALE
VÕIMALUS REAGEERIDA
Mõistlik sõidukiirus ja pikivahe hoidmine on oluline
iga ilmaga, et sõit oleks ohutu. Talvisel ajal tuleb aga
arvestada, et jäise ning lumise teega on pidurdusmaa
oluliselt suurem kui kuiva teekattega. Samuti on nähtavus lumehangede ja tuisu tõttu piiratud ning ohuolukorrad võivad tekkida eriti ootamatult. Ainus võimalus liiklusõnnetusi vältida on ohuolukordades kiiruse
vähendamine. Kui kiirust hakatakse vähendama alles
peale ohu tekkimist, ei pruugi liiklusõnnetus enam
välditav olla.

TEGELE AINULT SÕITMISEGA
Sõidu ajal peavad nii lapsed kui ka täiskasvanud olema nõuetekohase turvavarustusega kinnitatud. Tuleb
hoiduda ka kõrvalistest tegevustest, mis juhivad tähelepanu liikluselt kõrvale (nt mobiiltelefoniga rääkimine, söömine vms).
VÄLDI MÖÖDASÕITE
Möödasõit on ohtlik manööver ka heades teeoludes,
kuid ekstreemsetes ilmaoludes muutub see veelgi
ohtlikumaks. Põhjuseks on tavaliselt kaasnev suur
kiirus (vastassuuna vööndisse ja tagasi reastumine)
ja ilmaoludest ning pimeda ajast tuleneda võiv halb
nähtavus. Eriti ohtlikuks kujuneb situatsioon olukorras, kus vastutulevat autot nähes püütakse järsult enda
sõidusuunda naasta, suure kiiruse ja järsu manöövriga
kaasnevad külgjõud ning väike sidestus põhjustavad
juhitavuse kaotuse.
Naudime talve, sõidame rahulikult ja arvestame
kõigi teiste liiklejate ja jalakäijatega.
Enne teele asumist tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta ja tutvuda ilmateatega.
Teeolude kohta saab infot tarktee.mnt.ee/#/et.
LVL

tide lagunemisel eralduvad kemikaalid on kahjulikud kõigile – nii inimestele kui loomadele-lindudele.
Plastikut on leitud ka Eesti metsloomade magudest ja
toidu järele lõhnavate kilekottide söömise eest ei ole
kaitstud isegi meie koduloomad. Säästa elusid, kasuta
riidekotti!

* Väldi kilekoti soetamist ja kasuta selle asemel korduvkasutatavaid kotte,
korve, pappkaste jms käepärast ja mugavat.
* Kui sul juba on kilekott, siis kasuta seda võimalikult palju – uuesti
poekotina, koerakakakotina, prügikotina jne.
* Ära viska katkiseid ja kasutuid, kuid puhtaid kilekotte olmeprügi hulka,
vaid kogu need kokku ja vii pakendikonteinerisse.
allikas: www.killerkott.org

LVL
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2021. aasta
puu on kadakas

E

esti Looduse toimetus on valinud aasta puud 1996. aastast alates. Nagu esimesel korral 1996. a on tänavuse aasta puu kadakas,
täpsemalt meil looduslikuna kasvav harilik kadakas (Juniperus
communis).
Kadakas väärib tähelepanu paljude omaduste poolest. Teda peetakse vastupidavuse sümboliks, kadakas ilmestab kuivi pärandmaastikke
saartel ja Lääne-Eestis. Maailmas on harilik kadakas üks laiema loodusliku levilaga puuliike. Eestis kohtab kadakat sageli põõsakujulisena,
ent ka meil ei ole haruldased kadakapuud.
Kadakas on kahekojaline: emas- ja isaskäbid on eri taimedel. Kevade hakul tolmlevad kollakad isaskäbid ning pärast roheka emaskäbi
viljastamist areneb sellest lihakas käbi, tuntud kadakamarjana. Esimesel aastal on käbid rohelised, teise aasta lõpuks saavad nad küpse ehk
sinakasmusta välimuse.
Kadakat teatakse mitmekesise tarbepuuna: tema puidust on saadud
näiteks aiamaterjali ja tehtud õllekappasid ja muid puitesemeid. Kadakamarjad on hinnatud vürtside, ravimite ja džinni koostisosana. Kadakad on olulised pärandkoosluste puuliigid, pakkudes elupaika näiteks
kadakatäksile ja paljudele teistele lindudele. Eesti Looduses on kavas
kadakat ja tema omadusi pikemalt tutvustada kogu kadaka-aasta vältel.
Kuigi kadaka viljad on botaanilises mõttes käbid, kutsutakse neid
rahvasuus välise sarnasuse tõttu kadakamarjadeks
AASTA 2021 TEGIJAD LOODUSES
Aasta lind – kuldnokk
Aasta loom – rott
Aasta puu – kadakas
Aasta sammal – harilik lehviksammal
Aasta liblikas – harilik päevakoer
Aasta seen – lilla kübarnarmik
Aasta muld – rähkmuld
Allikas: Eesti Loodus
LVL

Eesti looduses kasvav harilik kadakas, Toomas Kukk

Algatus „Arukad külad“– kas ka minu külale ja milleks?

M

illest me täna räägime? Arukatest
küladest. Ehk sel korral tutvustab
Virumaa Koostöökogu kohalikele kogukondadele suunatud siseriiklikku
LEADER-koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“, millega on võimalik
liituda ka sinu külal ja külakogukonnal.
Euroopa Komisjoni ellu kutsutud rahvusvaheline algatus keskendub jätkusuutlike maapiirkondade ja kogukondade
toetamisele. Arukad külad ja kogukonnad
täiustavad traditsioonilisi ja uusi võrgustikke kombineerides lahendusi leida püüdes digitaalsuse, mobiilsuse, innovatsiooni
ja kohapealsete väärtuste parima kasutuse.
Seejuures tõuseb kohalike elanike ja ettevõtete heaolu.
Selges eesti keeles tähendab see seda, et
kui sinu külal või sinu külal ja naaberkülal
on ühine murekoht, mis vajab lahendamist,
et saaks parem; ühine idee, mille elluviimiseks napib teadmisi, oskusi, kontakte ja
mis muudaksid sinu elukeskkonna paremaks, siis meil on sulle võimalik lahendus.
Külakogukondadel on vaja ainult ideed ja
pealehakkamist. Arenguprogrammi raames on võimalik ühineda nii eestisisese
kui rahvusvahelise arukate külade võrgustikuga, luua oma piirkonna huve silmas pidav strateegiline tegevuskava, viia ellu üks
rahastatud piloottegevus ja tutvustada oma
piirkonda laiemale avalikkusele.
Eestis on projektiga ühinenud juba
13 Virumaa Koostöökogu sarnast tegevusgruppi ning ka Virumaa Koostöökogul
on võimalus maksimaalselt kahe soovi
avaldanud külaga liituda, andes soovist
teada 2021. aasta veebruaris.
Edukaim näide arenguprogrammist Eestis on sadama-alevik Virtsu poolsaar, kes
on jõudnud piloottegevuse läbiviimisele
juba üsna lähedale.

Stanislav Nemeržitski, Virtsu Arenguseltsi liige: „Kuna ootame veel rahastusotsust, siis ütleksin hetkel niipalju, et meie
tegevuse fookus on keskkonnateadlikkus
ja roheenergia, sest see on meie piirkonna
väärtus ja ressurss.“ Üldjoontes annab Stanislav kõigile kaalujatele kaasa kolm soovitust, mis arenguprogrammis osalemise
puhul nende näitel eduelamuseni võiksid
viia. Esiteks – kaotada pole midagi. Kogukonna arengusse panustatud aeg on võit
igal juhul. Teiseks – mõelda tuleb suurelt.
Esialgu ka kõige ulmelisemana tunduvat
ideed harutades võib jõuda päriselt teostatava lahenduseni. Kolmandaks – terve
kogukonna kaasamine on ilus ja vajalik,
AGA! Väga oluline on algusetapis selekteerida välja ka need inimesed, olgu neid
või käputäis, kes kogu protsessi vältel

jõuavad ja soovivad kaasas olla.
Piiritagustest näidetest arukate külade
kontekstis on külakogukonnad lahendanud
näiteks ühistranspordi süsteemi murekohti, et tagada ka piiriäärsete külakogukondade mobiilsus ja teenuste kättesaadavus;
kasutanud kohalikku ressurssi piirkonna
põllumajanduses ringmajanduse põhimõtetel; täiustanud meditsiiniabi sujuvamat
kättesaadavust; turustanud efektiivsemalt
oma põllumajandustoodangut.
Inspiratsiooni ammutamiseks külastage
veebiaadressi www.smartrural21.eu.
Põhjalikum ülevaade programmist ja
selle tegevustest www.maainfo.ee – Arukad Külad
Ja nüüd mõttetööle! Kas ja kuidas minu
külakogukonnal sellest kõigest tulu võiks
tõusta?

KIRIKUKALENDER

Huvi korral kirjutage meile info@viko.
ee või helistage +372 5626 8633 ja andke oma mõtetest-soovidest teada hiljemalt
08.02.2021.
Keit Lipp

MTÜ Virumaa Koostöökogu

KUIDAS KANDIDEERIDA
„ARUKA KÜLA“ ARENGUPROGRAMMI
Sinu küla ja kogukond on hea kandidaat, kui:
• vajate tuge, ideid ja inspiratsiooni, et saada arukaks külaks;
• teil on entusiastlikud juhid ja kaasamõtlejad, kes soovivad arendada ja juurutada aruka küla
strateegiat ning seda ellu viia;
• soovite saada osa mentorlusest, et küla arenguga edasi liikuda;
• külal on olemas kasvõi osaline tehniline baasvõimekus, sh piisav internetiühendus või
kogukonnamaja, kuigi see ei ole ilmtingimata vajalik;
• teie külal on olemas esialgne idee, edukalt ellu viidud projektid või planeerimistegevused,
mille baasil arukat küla edasi arendada, kuigi see ei ole ilmtingimata vajalik;
• küla on avatud teadmiste vahetamisele ja koostööle teiste külade ning huvirühmadega.

EELK Lüganuse
Ristija Johannese
kogudus
7. veebruar, kell 11.00 Lüganuse
kirik, Maarja kabel
2. pühapäev enne paastuaja algust,
küünlapäeva missa
7. veebruar, kell 09.30 Kiviõli kirik
2. pühapäev enne paastuaja algust
missa
14. veebruar, kell 11.00 Lüganuse
kirik, Maarja kabel
Pühapäev enne paastuaega missa
17. veebruar, kell 18.00 Lüganuse
kirik, Maarja kabel
Tuhkapäev ja paastuaja algus.
Palvepäeva palvus.
21. veebruar, kell 09.30, Kiviõli
kirik
Paastuaja 1. pühapäeva missa
21. veebruar, kell 11.00 Lüganuse
kirik, Maarja kabel
Paastuaja 1. pühapäeva missa
24. veebruar, kell 11.00 Lüganuse
kirik
Eesti Vabariigi aastapäev
28.02 Lüganuse, kell 11.00, Lüganuse kirik, Maarja kabel
Paastuaja 2. pühapäeva missa
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Teistmoodi „Vilistlaste
kokkutulek - 2021“!

SORTEERIMINE ON LIHTNE!

PAPP-,
PAPP-,
PABERPAKEND

PABERPAKEND

Voldi suured papist paVoldi suured
papist pakendid
kendid
kokku
või rebi
kokku või rebi tükkideks, nii
tükkideks,
nii
võtavad nad
võtavad nad vähem ruumi.
vähem
Veenduruumi.
et materjal on
puhas ja et
kuiv.
Veendu
materjal on
puhas ja SOBIVAD
kuiv.
• PaberistSOBIVAD
ja papist pakendid
• Paberist
ja papist
pakendid
(nt pappkastid
ja -karbid,
pakkepaber)
(ntpaberkotid,
pappkastid
ja -karbid,paberkotid, pakkepaber)

EI SOBI
SOBI
EI

• Määrdunud/vettinud paber
ja
papp
• Määrdunud/vettinud
• Pehmepaber
paber ja papp (nt tualettpaber)
• Ajalehed,
ajakirjad,
raamatud
• Pehmepaber
(nt tualettpaber)
• Ajalehed,
ajakirjad,
raamatud
• Koopiavõi
joonistuspaber
•
Koopiavõi
joonistuspaber
• Fooliumi või kilet sisaldav
• Fooliumi
või kilet sisaldav paber,
paber,
papp,
kartong (nt mahpapp, kartong (nt mahlapakid,
lapakid,
kommi- ja šokolaadi
kommi- ja šokolaadi paberid)
paberid)
• Tapeet
• Tapeet

PLAST-,
PLAST-,
METALLPAKEND,
METALLPAKEND,
JOOGIKARTONG

JOOGIKARTONG
Loputa
vajadusel, et ei
Loputa vajadusel,
et
määriks
teisi pakendeid.
ei määriks teisi pakendeid.
Jäta
korgid-kaaned peale.
Jäta korgid-kaaned peale.

SOBIVAD
SOBIVAD

• Tarbekaupade, toiduainete,
jookide,
kosmeetikaja hool• Tarbekaupade,
toiduainete,
dustoodete
plastist
pudelid,
jookide, kosmeetikaja hoolduskarbid
japlastist
topsid
toodete
pudelid, karbid
• Kilekotid,
ja topsid kilepakend
• Kilekotid, kilepakend(nt konser• Metallpakendid
• Metallpakendid
vikarbid,
kanistrid, alumii(nt konservikarbid, kanistrid,
niumpurgid,
metallkorgid ja
alumiiniumpurgid, metallkorgid
-kaaned)
ja -kaaned)
• Joogikartong
ja
• Joogikartong (nt (nt
piima-piimaja
piimatoodete,
mahlapiimatoodete, mahlaning ning
veinipakendid)
veinipakendid)
• Muust materjalist
materjalist pakendid
• Muust
pakendid

EI SOBI
SOBI
EI

• Plastist ja kummist tooted,
mis
ei ole
• Plastist
ja pakendid
kummist tooted,
• Ehitusmaterjalid
mis ei ole pakendid
• Rõivad
ja jalanõud
• Ehitusmaterjalid
• Rõivad jaaine
jalanõud
• Ohtliku
märgisega tä•
Ohtliku
märgisega
histatudaine
toodet
sisaldavad
tähistatud toodet sisaldavad
pakendid
pakendid

KLAASPAKEND
KLAAS-

Loputa vajadusel, et ei
PAKEND
määriks
teisi pakendeid.
Eemadada
korgid
ja kaaLoputa vajadusel,
et
ei määriks
pakendeid.
ned,
sildidteisi
võivad
jääda.
Eemadada korgid ja kaaned,
sildid võivad jääda.

SOBIVAD

• Klaaspudelid ja -purgid (nt
karastus-SOBIVAD
ja alkohoolsete
jookide pudelid, klaaspurgid)
• Klaaspudelid ja -purgid
(nt karastus- ja alkohoolsete
jookide pudelid, klaaspurgid)

EI SOBI
SOBI
EI

• Akna- leht- ja peegelklaas
• Valguslambid
ja elektripirnid
• Akna- leht- ja peegelklaas
• Keraamika,
ja port• Valguslambid kristall
ja elektripirnid
selan
(nt toidunõud,
vaasid
• Keraamika,
kristall ja portselan
(nt
toidunõud,
vaasid
jne)
jne)
•
Kuumuskindel
klaas
(nt
• Kuumuskindel klaas (nt ahjuahjukindlad toidunõud)
kindlad
toidunõud)

K

allid sõbrad! Aeg lendab märkamatult ja varsti toimub meie traditsiooniline üritus „Vilistlaste
kokkutulek“. Keerulist olukorda arvesse
võttes on Kiviõli Vene Kooli juhtkond otsustanud seda online-vahendusel teha.
Meie kooli endised ja praegused õpilased, nende vanemad ja lihtsalt kokkutulekust huvitatud inimesed saavad soovi
korral interneti abil osaleda erinevaid piiranguid rikkumata.

Juubeliaastad

Loodame, et meie video viib teid natuke minevikku tagasi, meenutab
teile laste ja noorte elu
liigutavaid hetki.
Me pole teid unustanud! Oleme teie üle uhked!
Lisainfot leiate meie kooli kodulehelt
kvg.ee.

Hea Lüganuse valla
suusahuviline vanuses 6 -19!

V

iimasel paaril aastal on Lüganuse
valla noor saanud Kiviõli Seikluskeskuse mäes nautida suusa- ja
lumelauasõidu rõõme tasuta. Ka sel aastal
on see võimalus!
Esialgselt saab mäge kasutada tasuta
nädala sees, teisipäevast reedeni. Esimesel

korral tuleb ise soetada korduvkasutatav
tõstukikaart, mille maksumus on kolm eurot. Kindlasti võta kaasa õpilaspilet!
Tunne Seikluskeskuses turvaliselt rõõmu lumisest talvest - hoia distantsi ja järgi
sealseid korraldusi.

Vilistlaste
kokkutulek 2021
toimub
teises formaadis.

6.
veebruar
2021.

Karina Tšeburaškina,

Kiviõli Vene Kooli huvijuht

Õnnitleme
aukodanikku!
77. sünnipäev

Aita Talts
30.01

LVL

Õnnitleme eakaid
juubilare ja
sünnipäevalapsi!

Kogumisvahendisse on lubatud panna ainult kuivad, tootest tühjad pakendid,
Kogumisvahendisse on lubatud panna ainult kuivad, tootest tühjad pakendid, mis ei määri teisi
mis Suru
ei määri
teisi pakendeid.
Suru
suuremahulised
pakendeid.
suuremahulised
esemed enne
kogumisvahendisse
panekutesemed
kokku!
enne kogumisvahendisse panekut kokku!
teenindusinfo@tvo.ee / +372 5300 0011 / Tootjavastutusorganisatsioon OÜ
teenindusinfo@tvo.ee / +372 5300 0011 / Tootjavastutusorganisatsioon OÜ

99. juubel

Elfride Lipp 16.01

97. juubel

Ella Soolep 04.01

96. sünnipäev
Maria Titova 23.01

90. juubel

Erich Ilves 10.01
Praskovia Shoshina 31.01

85. juubel

Salme Hintsov 01.01
Helje-Melanie Lekk 07.01
Nadezhda Sergeeva 09.01
Arno Lõomets 17.01
Uno Remmak 19.01
Väino Kähär 22.01
Zoya Kuzmina 26.01

80. juubel

Mihkel Iila 03.01
Vladimir Nikulin 08.01
Niina Hvalko 10.01
Aino Laar 16.01
Galina Karkhu 17.01
Veera Kovaljova 19.01
Niina Raznoguzova 19.01
Maie Tärno 26.01
Valentina Ivanova 27.01
Mardu Neider 29.01
Anastasia Laidam 31.01

Vaktsineerides
oleme tugevamad!
COVID-19 vastu vaktsineerides hoolid enda
ja oma lähedaste tervisest ning aitad meil
naasta tavapärase elu juurde.

75. juubel

Ljubov Petlitskaja 05.01
Helga Väljan 11.01
Anna Prits 18.01
Tatjana Makarova 20.01
Anatoly Arefiev 20.01
Velitsia Põesaste 26.01
Jelizaveta Otjan 27.01
Heinrich Johanson 29.01

Tutvu ametliku COVID-19
vaktsineerimise infoga: vaktsineeri.ee

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.

Lingid on nüüd aktiivsed!
Ajalehte internetist lugedes klikka tekstis
oleval lingil ja jõuad kiirelt vajaliku infoni.

Väljaandja

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Lüganuse vald

Toimetaja

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

Kujundus

Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee

Trükk

Printall AS
printall@printall.ee

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

