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Riigi teenetemärgi saajad

P

resident Kersti Kaljulaid andis Eesti Vabariigi aastapäeva eel riigi
teenetemärgid tänuks 152 inimesele, kelle pühendumus oma tööle ja
kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks. President soovib selle
piduliku hetke väärika sündmusega tähistada kui viirus taandub.
Valgetähe IV klass teenetemärgiga tunnustati teiste hulgas ka kahte Lüganuse valla tublit inimest:

Merle Roste – Ettevõtluse edendaja Ida-Virumaal, kes panustab
järjepidevalt vähenenud töövõimega inimeste tööturule kaasamisse.
Ettevõtte Svarmil AS juhatuse liige.
Autasu saamine tuli ettevõtjale suure üllatusena. „Ega ma ei usu seda
siiamaani. Ma olen üritanud teha tööd edasi ja palju plaane on ning see
teadmine pole jätkuvalt lõpuni kohale jõudnud. Ma millegipärast arvasin,
et sellise tunnustuse võivad saada inimesed, kes on juba vanemas eas. Ja
kes on rohkem pildil olnud. Mulle tundus see nii veider, eelkõige selle
tõttu, et me ei ole midagi teinud selle jaoks, ei poliitiliselt ega ka enda promomiseks, et meeldida kellelegi. Aga seda suurem on see tunnustus, kui sa
teed oma tööd nii hästi, kui sa saad. Sa kaasad oma meeskonda ja sa oled
oma meeskonna üle uhke ja ma olen uhke. Ja siis veel selline tunnustus ka.
Ma olen siiamaani sõnatu,“ ütles Merle „Aktuaalsele kaamerale“. Kiviõlis
asuva õmblustehase enam kui paarisajale töötajatele on Merle väga hooliv
ülemus, ütles ettevõtte kvaliteedijuht Jaanika Säde. „Merle on sõbralik ja
positiivne liider, kellel on aega oma inimeste jaoks. Ma võin öelda, et ta on
minu inimene, ja ma arvan, et kolleegid ei pane ka üldse pahaks, kui ma
ütlen, et ta on meie inimene. Tema juurde võib alati minna iga küsimusega.
Ta võtab su vastu, on tal aega või ei ole aega, ta leiab selle aja inimeste
jaoks,“ lausus Jaanika.
Heidi Uustalu – pikaaegne Kiviõli I Keskkooli direktor. Hariduse
edendaja Ida-Virumaal.
Heidi on maailmaparandamise usku ja usub, et millegi muutmiseks tuleb alati alustada endast. Ta tegutseb selle nimel, et kool oleks inimeseks
kasvamise koht, kus valmistatakse õpilasi ette elu kontrolltööks, mitte
kontrolltööde eluks. Haridusprogrammi Ettevõtliku Kooli arendustegevusi üle kogu riigi veab ta eest 2019. aasta lõpust, varasemalt juhtis 15 aastat
Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluvat ja seni Eestis ainsat Ettevõtliku
Kooli kuldtaseme kooli - Kiviõli I Keskkooli. Ettevõtliku kooli suurimaks
eeliseks peab Heidi selle sisulist kvaliteeti. „See paneb sind teistmoodi
mõtlema ja tegutsema ning selle juurutamisel ei saa muudmoodi, kui teha
meeskonnatööd,“ ütleb ta. Selline lähenemine muudab kogu hariduse kvaliteeti. Lisaks annab see õpetajatele tööriistad meetodi rakendamiseks, aga
ka enesekontrolliks. „Lõppeesmärk on see, et lapsed oleksid koolis õnnelikud,“ ütleb Heidi. Kiviõli 1. keskkoolis läbi viidud tagasisideküsitlused
on seda ka kinnitanud, et lastele meeldib koolis käia ning nad on seal õn-

nelikud. Eraldi eesmärk on see, et kooli lõpetanud oleksid eluks paremini
valmis ning oskaksid ja julgeksid oma valikuid teha.
Ida-Viru Ettevõtlusekeskus juhatuse liige Pille Sööt kutsus Heidi
üle-eestilise haridusprogrammi Ettevõtlik Kool arendusjuhiks 2019. aastal. „Ma arvasin, et Heidist saab suurepärane kõneisik ja olen saanud kinnitust, et see on nii. Tema teab, mida tunnevad koolijuhid, oskab nende
vaatevinklist asju lahti selgitada, küsimusi ennetades neile juba toimivaid
lahendusi pakkuda. Sest ta on ise selle pikkade aastate jooksul oma koolis
läbi teinud. Tänu Heidile on isegi meie oma maakonnas Ettevõtlik Kool
muutunud populaarsemaks kui kunagi varem“, rõõmustab Pille.
Heidi Uustalu on tunnustatud ka „Aasta õppeasutuse juht 2016“ tiitliga.

Päästeteenistuse aumärgi saajad

S

iseminister Kristian Jaani ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu annavad 123 inimesele üle päästeteenistuse aumärgid. Aumärkidega tunnustatakse nii Päästeameti töötajaid kui ka häid koostööpartnereid. Tavapäraselt on aumärgid antud üle vabariigi aastapäeva ajal.
Kuna epidemioloogiline olukord seab kontaktsündmustele piirangud, teeb
Päästeamet aumärkide kavalerid teatavaks praegu, kuid tunnustused antakse üle suve hakul, kui olukord seda võimaldab. „Mul on suur rõõm, et
viimase aasta kiuste saame veel suurema uhkusega tunnustada päästeteenistuse aumärgiga neid, kelle igapäevane pühendumus on eeskujuks meile
kõigile,“ rääkis siseminister Kristian Jaani. „Tegemist on inimestega, kes
on aastate jooksul üles näidanud täielikku professionaalsust ootamatute ja
keeruliste väljakutsete lahendamisel. Minu siiras tänu teile kõigile!” tänas
Jaani.
Päästeteenistuse Medali annab siseminister keerukatel päästetöödel
ülesnäidatud vapruse eest või teenete eest päästealal. Selle tunnustuse on
pälvinud kaks meie valla inimest.
Andrus Kütt - Purtse vabatahtliku päästekomando vabatahtlik päästja.
Eesti tuletõrje- ja päästekomandod on osa Eesti kultuurist. Nii oli see ka
sada aastat tagasi. Vabatahtlikud tuletõrjeühingud olid kogukondliku tegevuse südameks esimese Eesti iseseisvumise ajal. Praegu on küll sajandi
taguse ajaga võrreldes elu tundmatuseni muutunud nii maal kui linnas kui
ka merel, aga vabatahtlikud päästjad koos oma kogukondadega on endiselt
elu eestvedajad ja väärtustajad Kuressaarest Narvani, Lüllemäelt Nõvani.
Kus iganes sa satud hätta, võid arvestada omakasupüüdmatute abistajatega. Vabatahtlike päästjate sooviks on ära hoida õnnetused ja mõttetult
kaotatud inimelud. See on elustiil, olla priitahtlik päästja! Nii ka Lüganuse vallas Purtses. Andrus Kütt on Purtse vabatahtlike päästekomando
vabatahtlik päästja. Tema sotsiaalmeediakontol seisab lause „Aidake
abivajajaid, see sinu, kui kodaniku kohustus!“. Vallavanema arvates on

Andrus eriline inimene oma erilise missiooniga, Purtse vabatahtlik päästekomando ei oleks selline ilma temata. „Tal on suur tutvusringkond ja
head suhted, mis annavad raskel hetkel toetuse ka mujalt komandodest.
Vabatahtlikud päästjad on alati õla alla pannud valla ettevõtmistele, olgu
see siis liuväljade rajamine või patrullimine koroonakriisi ajal.“
Daisi Käger - Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor
Daisi põhitööks on panustada Virumaa ohutusse kemikaali- ja tuleohutuse kontrollimisega piirkonna asutustes ja ettevõtetes. Ta on vabatahtlik
päästja ning osaleb Lüganuse Vallavolikogu majandus- ja turvalisuse komisjoni töös. „Daisi on hea näide, kuidas igaühe kaasabil ja kogukonna
heaks panustades Eestit tervikuna turvalisemaks muuta saab“ sõnab Marti
Siim, ohutusjärelevalve büroo juhataja. Volikogu komisjon tegeleb lisaks
majandusküsimustega ka turvalisusega, mis on eriti tähtsaks muutunud
viimasel aastal. „Otsisin komisjoni inimest, kellel oleks Päästeameti taust
ja head tehnilised teadmised päästetööst. Lisaks sellele on Daisi vabatahtlik päästja. Olen tema osalemisega komisjoni töös väga rahul ja toetan
kahe käega tunnustamist“ kinnitas komisjoni juht Jevgeni Korniltsev.
Päästeteenistuse Hõberisti annab siseminister keerukate päästetööde juhtimise või silmapaistvate teenete eest päästealal. Selle kõrge tunnustuse
vääriliseks on välja valitud Andrea Eiche – Lüganuse vallavanem.
Alates 2020. aastal varakevadel algas meid siiani painav ja piirav
COVID-19 pandeemia. Andrea Eiche on olnud vallavanem ja valla kriisikomisjoni juht alates 30. aprillist. Ta osaleb aktiivselt ka maakondliku
kriisikomisjoni töös. On täiesti võimalik, et suure osa vallavanema tööst
moodustab kriisijuhtimine ja kindlasti on olnud väga raskeid hetki. Kui
küsida Andrealt, millised on olnud märgilise tähendusega sündmused või
murrangulised hetked, toob ta esile järgmised kaks momenti. Esiteks tuleb
tõdeda, et praegune koroonakriis on oluliselt raskem, kui oli eelmise kevadsuve kriis. On tulnud teha raskeid otsuseid ja on väga kahju, et paljud
inimesed ei saa sellest hästi aru. Kurb, et tõeline aru saamine jõuab inimestele kohale alles siis, kui keegi lähedastest raskes seisundis haiglasse satub.
Korralik raputus oli aasta alguses Aa külas asuvas Männiku pansionaadis
toimunud põleng, mis nõudis kiiret reageerimist ja otsustusvõimet. See
sündmus pani päris tõsiselt mõtlema, mis võib juhtuda ja millised on tagajärjed ning meie järeldused edasiseks. Andrea on veendunud, et sarnaseid
juhtumeid saab lahendada ainult omades häid suhteid vallavalitsuse ja ettevõtjate vahel, kes tulevad appi, annavad tehnikat, transporti või pakuvad
majutust. „Oluline on meeskonnatöö, kriisijuht ei saa üksinda midagi ära
teha ja siinkohal mina tänan oma meeskonda. See autasu, Päästeteenistuse
Hõberist kuulub meile kõigile!“ ütleb Andrea.
Anu Needo, arendusnõunik
Viivian Päll, avalike suhete spetsialist
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Austatud vallaelanikud!
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üganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu
29.10.2020 otsusega nr 289 algatati AS-i Viru Keemia Grupp
tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering
(KOV EP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lüganuse Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldusega nr 133 korraldatakse
avatud menetluses riigihange teenusele „AS Viru Keemia Grupp
tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine“.
Taotletava KOV EP eesmärgiks on olulise ruumilise mõjuga
ehitise jaoks parima võimaliku asukoha valiku tegemine ja prügila rajamise detailse lahenduse (sh ehituslikud küsimused) väljatöötamine. Asukoha valimisel võetakse arvesse VKG õlitehase
lähedust (Keemia vkt 12j, Kohtla-Järve, 32217:001:0046). Asukoht peab vastama järgmistele kriteeriumitele:
•
prügila rajamiseks vajalik maa-ala suurus on 120-150 ha;
•
eeldatav kogumaht on 100 miljonit tonni;
•
asukoht Lüganuse vallas kuni 15 km õlitehasest;
•
prügila ehitamiseks ja toimimiseks on vajalik taristu olemasolu või rajamise võimalus.
Lisainfo: www.lyganuse.ee/eriplaneering
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egemist on pikka aega planeeritud platsi
arendusega, mille eelprojekt valmis juba
2012. aastal.
Toonane Kiviõli Linnavalitsus esitas 2017.
aastal projekti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusmeetmesse. Tegemist on meetmega,
mille eesmärk on aidata kaasa majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasvule väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi. Linnakeskustele suunatud projektide
puhul toetatakse linnakeskuse avaliku ruumi,
sealhulgas linnasüdamete ja väljakute kaasajastamist ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmise
eesmärgil. Sellega on ka välja öeldud tõsiasi, et
rajatav keskväljak ei ole pelgalt vaba aja veetmise või lõbutsemise koht, vaid peab aitama
kaasa keskusega piirnevate töökohtade säilitamisele ja uute loomisele. Vastasel juhul ei oleks
projekt abikõlbulik. Sellest kriteeriumitest lähtudes sai valitud ka platsi asukoht. 2017. aastal
viisime olemasolevate töökohtade kaardistamiseks läbi küsitluse, millele vastas 31 platsi
vahetus läheduses tegutsevat ettevõtjat, kes
andsid tol hetkel tööd 117-le töötajale. Kõik
ettevõtjad prognoosisid ka enda plaane kuni
kolm aastat peale projekti lõppu ning nägid, et
nende ettevõtlus võib areneda ja kõrvale saab
tekkida ka uusi tööandjaid. Kokku sai arvutatud
20 uut lisanduvat töökohta. Kahjuks ei näinud
keegi 2017. aastal ette peagi saabuvaid väga
raskeid aastaid majandusele ja töökohtadele,
mis on pilti suures plaanis juba muutnud ja see
muutub veelgi.
Peale taotluse esitamist EAS- i tuli siiski
mõni aasta oodata, kuna I voorus jäi meie projekt reservnimekirja ootele, kas vabaneb vahendeid teiste projektide arvelt. 2018. aastal jõuluks tuligi juba Lüganuse Vallavalitsusele hea
uudis – meie projekt on saanud rahastuse ja me
võime alustada põhiprojekti koostamist. 2020.
aasta lõpul viisime läbi riigihanke leidmaks
ehituse peatöövõtja ning tööd võisid alata. Peaehitaja on Terre Ehitus OÜ ning objekt peab
valmima 2021. aasta lõpuks.
Plats tuleb suuremas osas kivikattega, rajatakse ka peenraid, pergola ja istumiskohti. Peenardel kasutatakse peamiselt püsikuid – metsviinapuid, õunapuid, pinnakatteroose, viirpuid
ja kiviktaimlataimi, kasutatakse ka hooajalisi
üheaastaseid lilletaimi. Väljakule rajatakse
laste mänguala traditsiooniliste kiikedega, liumäega, vedru- ja kaalukiigega ning mõne huvitava hariva mänguga. Paigaldatakse konsool,
kuhu saab vajadusel püstitada jõulukuuse. Oma
koha leiab lipuväljak. Tähtis koht platsil on turu
müügilettide ala, kus saavad müügipindasid
kasutada aiasaaduste kasvatajad, keda on siia-
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Kiviõli keskuses on alanud
ehitustööd keskväljaku rajamiseks
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ogu aasta oleme olnud olukorras, kus on meil kõigil tulnud
käituda vastutustundlikult. Tean, et oleme kõik koroonaviirusest ja sellega seotud piirangutest väsinud, kuid olukord
on kriitiline! Kiirabide ja haiglate töökoormus on hüppeliselt kasvanud. Me peame kõik pingutama selle nimel, et saaksime sellest
kurjast viirusest võitu!
Palun käitume kõik vastutustundlikult, aitame valla ja meie riigi
tänasest kriitilisest olukorrast välja tulla.
Keegi ei saa tulla keelama, kuid mida me saame teha, on see, et
iga inimene mõtleb läbi oma käigud, meil kõigil lasub vastutus.
Teeme täna ainult neid toiminguid, mis on eluks väga vajalikud.
Oluline on see, et viiksime kõik oma kontaktid nullilähedaseks. Püsime rohkem kodus ja suhtleme võimalikult tagasihoidlikult. Äärmisel vajadusel külastame poodi või apteeki. Kanname kindlasti
kõik avalikes kohtades maski!
Kevad on käes, viibime rohkem värskes õhus koos oma peredega. Naabermaakondadesse aega veetma minna ei ole hea mõte.
Lüganuse vallas võis veel veebruaris täheldada koroonaviirusesse haigestumisel teatud stabiilsust, püsides 20 inimese ringis, kuid
märtsikuu alguses oli vallas haigestunuid koguni 200 inimest ning
nakatumis kordaja vallas on Ida-Virumaa suurim – 1875. See on
väga suur arv. Tänaseks päevaks on haigestunute arv veidi vähenenud (28.03 seisuga 162 haigestunut, nakatumiskordaja 1922,62)
aga sellegi poolest ei tasu ennast lõdvaks lasta ja sellele lootma
jääda, et küll laheneb kõik ise. Ei lahene, selleks peame kõik koos
pingutama ja väga tugevalt.
Nakatumine veebruaris ja märtsis on olnud peamiselt 40-60-aastaste hulgas ja sagenenud on noorte seas. Terviseameti statistika
järgi on viimasel kahel kuul meie vallas inimesed nakatunud peamiselt pereringis, töökohas ja osad iseenda teadmata. Üksikuid
nakatumisi on koolis ja tuttavate kaudu. Peame olema valmis, et
nakatunute arv lähiajal kasvab veelgi.
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud meetmete järgimine on iga
inimese kohustus. Ainult nii kaitseme koroonaviiruse eest iseend
ja oma lähedasi ning kõige haavatavamat osa Eesti elanikkonnast:
meie vanemat põlvkonda ja krooniliste haigustega inimesi.
Tahaks tänada kõiki neid Lüganuse valla inimesi, kes on andnud
enda panuse tõkestamaks viiruse levikut. Igaüks meist teeb seda
erinevalt, kuid tänu meie tegevustele saavutame me lõpuks ikkagi
ühiselt eesmärgi – seljatame viiruse. Ükskord saab see kriis läbi ja
elu taastub.
Hoidkem üksteist, koos saame sellest olukorrast võitu!
Püsige terved!

Kooskõlastada:
1.Omaniku Põllu tn 4,6,8,10,12
2.Kooli administratsiooni.
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Vabariigi Valitsus kehtestas ranged piirangud

K

ehtestatud piirangud kehtivad vähemalt ühe
kuu ehk 11. märtsist kuni 11. aprillini. Piirangute eesmärk on vähendada kontakte inimeste
vahel, et saada koroonaviiruse levik Eestis kontrolli
alla ja tagada Eesti tervishoiusüsteemi toimepidevus.

2+2 REEGEL HAKKAB KEHTIMA
KA AVALIKUS VÄLIRUUMIS
Alates 11. märtsist tohib avalikus väliruumis koos liikuda mitte rohkem kui kahekesi ja teistest tuleb hoida
kahemeetrist vahemaad. Piirang ei laiene koos liikuvale perele ega olukordadele, kus seda pole võimalik
mõistlikult täita. 2+2 reeglit tuleb järgida igal pool
avalikus ruumis liikumisel, nii tänavatel, mänguväljakutel, pargis ja parklates, kuid ka looduses liikudes,
kui näiteks rabamatkal kohtab teisi inimesi. 2+2 reegel kehtib juba varasemast kõikjal avalikus siseruumis.
HARIDUS
Alates 11. märtsist peavad distantsõppele jääma ka
1.-4. klassi õpilased, samuti ei lubata kontaktõppele
põhikooli lõpueksamiteks ja riigieksamiteks valmistujaid. Erandina nähakse ette, et algklasside õpilastel
on vältimatutel juhtudel võimalik siiski viibida ka
koolihoones ja osaleda seal korraldatud tegevustes.
Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades, tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste
saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste. Edaspidi ei ole võimalik viia läbi kontakttegevusena olümpiaadideks ettevalmistumist kuni
vähemalt 11. aprillini.
Valitsus annab tungiva soovituse mitte viia lapsi
ilma hädavajaduseta lasteaeda ega lastehoidu. Haridus- ja teadusministeerium saadab võimalikult ohutuks töö korraldamiseks asutustele juhised, kus kordab üle peamised ennetusmeetmed ja töökorralduse
põhimõtted.
SISE- JA VÄLIRUUMIS SPORTIMINE,
TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS, HUVIHARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE
Alates 11. märtsist on avalikes siseruumides keelatud
kõik eelnimetatud tegevused.
Siseruumides võivad treenimisega jätkata üksnes
spordialaliidu võistlussüsteemi kuuluvad professionaalsed sportlased, Eesti täiskasvanute ja noorte
koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike

sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga osavõtjate treenimine siseruumides on keelatud.
Sarnaselt praegusega ei laiene piirang erivajadusega inimeste ega rehabilitatsiooniga seotud tegevustele.
Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus,
täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine
ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit
arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja
sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb
ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti koos
liikuvatele peredele.
Välitingimustes sportimise piirangud ei laiene ka
professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele
ega koondise kandidaatidele. Samuti ei laiene piirangud riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele, erivajadustega inimeste ja rehabilitatsiooni
tegevustele.
SPORDIVÕISTLUSED NING
SPORDI- JA LIIKUMISÜRITUSED
Alates 11. märtsist on spordivõistlused nii sise- kui
ka välitingimustes lubatud ainult siis, kui nendes
osalevad spordialaliidu võistlussüsteemis võistlevad
professionaalsed sportlased ning Eesti täiskasvanute
ja noorte koondiste liikmed ja kandidaadid ning võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlased. Esiliiga spordivõistlused on keelatud.
Spordivõistlustest ning spordi ja liikumisüritustest
tohib osa võtta sisetingimustes maksimaalselt kuni 50
ja välitingimustes maksimaalselt kuni 100 inimest.
Nagu varem, ei laiene ka nüüd liikumisürituste piirang erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele. Piirangud ei laiene ka riigi sõjalise kaitse ja
siseturvalisusega seotud tegevustele.
SAUNAD, SPAAD, BASSEINID,
VEEKESKUSED JA UJULAD
Kuni 11. aprillini peavad avalikuks kasutamiseks
mõeldud saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja
ujulad olema suletud.
Piirang ei laiene Eesti täiskasvanute ja noorte
koondiste liikmetele ja kandidaatidele, meistriliigade
sportlastele, erivajadusega inimestele, rehabilitatsiooni tegevustele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega
seotud inimeste treenimisele.
Kohaliku omavalitsuse korraldatud teenusena tohivad sauna kasutada inimesed, kellel kodus pesemisvõimalused puuduvad.

Sise- ja välitingimustes avalikud koosolekud, üritused, jumalateenistused; kultuur; meelelahutus
Kuni 11. aprillini peavad kõik avalikud siseruumid
olema külastajate jaoks suletud. See puudutab nii teatreid, kinosid, muuseume, näitusasutusi, konverentse, kuid ka laste mängutube, keegli- ja piljardisaale,
ööklubisid, kasiinosid jne. Asutustes, kus saab jätkata
organisatsiooni-sisest tööd, tohib seda edasi teha, kui
järgitakse koroonaviiruse leviku tõrje nõudeid. Näiteks puudutab see proove etendusasutustes või uurimistööd muuseumites.
Piirangud ei puuduta veebiülekandena
korraldatavaid konverentse, kontserte või
teatrietendusi, kus osalevad üksnes esinejad ja
vajalik personal.
Kõikides avalikes siseruumides on keelatud eratellimusel ürituste korraldamine.
Kirikud tohivad avatuks jääda individuaalseks palvetamiseks, avalikud jumalateenistused ja usulised
talitused lubatud ei ole. Endiselt tohib läbi viia matusetalitusi, kuid seda on soovitav teha üksnes väikeses
lähedaste ringis, võimalusel tuleb järgida 2+2 liikumise põhimõtet ning kanda maski. Peielauda ei ole
soovitav kodus pakkuda, välja arvatud oma leibkonna
liikmetele.
Välitingimustes on edaspidi lubatud viibida üksnes
muuseumide vabaõhualal, avalikel koosolekutel ning
avalikel jumalateenistustel ja teistel avalikel usulistel
talitustel. Kehtima jääb nendes kohtades viibimise või
nendest üritustest osavõtmise keeld ajavahemikus kell
21.00-6.00.
Muuseumites peab välialal jälgima, et ala täitumus
ei oleks rohkem kui 25 protsenti ning kinni tuleb pidada 2+2 liikumisreeglist. Välitingimustes jääb avalike
koosolekute ja avalike usuliste talituste läbiviimine
lubatuks, kuid nendest ei tohi osa võtta rohkem kui
10 inimest.
TOITLUSTUSETTEVÕTTED
Alates 11. märtsist on keelatud toitlustusettevõtte
müügi- või teenindussaalis kohapeal söömine-joomine. Lubatuks jääb ainult toidu kaasamüük. Toidu
kaasamüümisel tuleb jälgida, et ruumi täitumus ei
ületaks 25 protsenti, kehtib maskikandmise kohustus
ja järgida tuleb 2+2 reeglit. Väliterrassidel teenuse
osutamine ei ole lubatud.
Piirang kehtib ka toitlustusele hotellides ja muudes
majutusettevõtes. Klientidele tohib toitu kaasa müüa

Foto: erakogu

72 nakatunuga hooldekodus kulges haigus
peamiselt sümptomiteta, huvi vaktsiini vastu kasvas

Ü

lemöödunud reedel (05.03) laustestitud Kiviõli tervisekeskuses tuvastati
72 nakatunut. Praeguseks on neist
vaid kolmel olnud kerge palavik. Paljud nakatunutest olid saanud ka doosi jagu vaktsiini.
Ligi 140 asukaga hooldekodus üle poole
olid vaktsineerimata. Ülemöödunud reedel,
kui vähemuses olevad vaktsiinihuvilised pidid juba teise süsti saama, korraldati mõne nakatunu selgumisel aga laustestimine. Selgus,
et 72 olid positiivsed.
Tervisekeskuse juhataja Thea Filippov rääkis täna Maalehele, et olukord on hetkel kontrolli all. „Käis ka kiirabibrigaad, kes hindas
klientide seisundit. Negatiivsetel tuleb uus
testimine ja positiivsed olid ilma sümptomiteta,“ selgitas Filippov.
Terviseameti Ida regiooni juht Marje Muusikus kinnitas, et tõepoolest kulges hooldekodus haiguselaine väga kergelt, ent mõnel
sümptomid siiski ilmnesid. „Tõesti väga hea,
ainult mõnel oli kerge palavik,“ rääkis Muusikus olukorrast tervisekeskuses.

Tema sõnul oli hooldekodu personal äärmiselt professionaalne, muretseti ja hoolitseti
kolme sümptomaatilise pärast väga teadlikult
ja põhjalikult.
Seda kinnitanud kiirabibrigaadi töötajad,
kes saadeti 72 testi tuvastamise järel tervise
keskusesse, et kohapeal vajadusel patsiendid
arstiabi vajaduse järgi ära sortida ja kontrollida, kuidas asi edasi areneb. Õnneks on senine
kulg olnud suuremate probleemideta, paljud
juba tervenenudki.
Muusikuse sõnul oli tõenäoliselt kasu sellest, et paljud positiivse proovi andnud olid
saanud ka juba ühe doosi vaktsiini. Näiteks
hooldekodu peamaja 59 nakatunust ligi pooled olid kaitsepoogitud.
Ehkki esimene doos ei anna veel täit kaitset,
aitas ühekordne kaitsepookimine Muusikuse
sõnul hoida ära hullema. Muusikus nimetab
seda heaks näiteks, kuidas vaktsiin aitab ka
eakamate puhul, sest kui tavaliselt tähendab
hooldekodude kolle ka mitmete hospitaliseerimist, siis seekord seda ette ei tulnud. Pala-

vik kerkis vaid kolmel asukal, nagu eespoolgi
mainitud.
Umbes pool majaelanikest on veel vaktsineerimata, kuid kõnealune kogemus tekitas
Muusikuse ja ka Filippovi sõnul vaktsiini
vastu suuremat huvi. Paljud kliendid ja töötajad, kes selle suhtes varem skeptilised olid,
lasevad uue vaktsiiniportsu saabumisel enesegi kaitsepookida.
Aleksander Pihlak

reporter
Artikkel ilmus 13.03.2021 Maalehes

Kiviõli tervisekeskuse kommentaar:
17. märtsil toimus hooldekodus
testimine neile töötajatele ja hoolealustele, kes olid eelmise testimise ajal
negatiivsed.
Kordustestid andsid taas negatiivsed vastused ja ainult 1 COVID19 positiivse, kelle seisund on kontrolli all.
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või pakkuda toitlustust näiteks toateeninduse kaudu.
Kaubandusettevõtted
Alates 11. märtsist tohivad jääda avatuks ainult
esmavajalikud kauplused, see tähendab toidukauplused, apteegid, abivahendeid ja meditsiiniseadmeid
müüvad kauplused, telekommunikatsiooniettevõtete
esinduste müügikohad, prillipoed, lemmikloomapoed
ja tanklad. Tanklakohvikutes kohapeal toitlustuse
pakkumine lubatud ei ole.
Poodides, mis tohivad jääda avatuks ning kaubanduskeskuste üldkasutatavates ruumides tuleb arvestada ruumi kuni 25 protsendilise täitumuse nõude, 2+2
liikumispiirangu ja maskikandmise kohustusega.
Kõik ülejäänud kauplused peavad jääma suletuks.
Kaubelda tohib üksnes juhul, kui klient ei pea kauba
kättesaamiseks sisenema ettevõtte müügisaali. Kaupu
võib müüa ja väljastada üksnes kaupluse välitingimustes asuval müügi- või väljastusalal ning kaubanduskeskuse katuse all asuval parkimisalal luues sinna väljastuspunkti. Väljaspool müügisaali kaupade
üleandmisel tuleb kliente hajutada, näiteks märkida
väljastuspunkti järjekorras maha kahemeetrised vahemaad. Soovitav on kasutada kullervedu või e-kaubandust.
Kaubanduskeskuse üldkasutatavad ruumid, mille
kaudu on ligipääs näiteks toidupoodi, on jätkuvalt
avatud. Samuti peab olema tagatud juurdepääs kaubanduskeskuse üldalal asuva teenusepakkuja juurde ja
pakiautomaatideni.
TEENINDUSETTEVÕTTED
Teenindusettevõtted tohivad oma tegevust jätkata,
kuid alates 11. märtsist muutub rangemaks ruumitäitumuse piirang. Ruumitäitumuse nõuet alandatakse
50 protsendilt kuni 25 protsendile. Järgida tuleb kõiki
koroonaviiruse leviku tõrje reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt
terviseameti juhistele.
Teenuse osutajatena tohivad tegevust jätkata näiteks postkontorid, pangakontorid, raamatukogud, iluja juuksurisalongid, kingsepa- ja kellassepatöökojad,
autoremonditöökojad, rehvivahetuspunktid jne. Teenuse osutajad on ka mobiilikauplused, kus pakutakse
mobiili/arvutite jm tehnika parandamise teenust.
Lisaks piirangutele soovitab valitsus tungivalt vältida erapidude korraldamist ning vähendada kontakte teiste inimestega miinimumini. Kui kohtumine on
hädavajalik, ei tohiks seda teha korraga rohkem kui
kuue inimesega.
Vaata lisa: kriis.ee
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LÜGANUSE VALLAVALITSUS
kuulutab välja konkursi
KESKKONNASPETSIALISTI

teenistuskohale

Teenistuskoha ülesanded ning kandidaatidele
esitatavad nõuded ja tingimused on leitavad
Lüganuse valla kodulehel www.lyganuse.ee
Avaldus, motivatsioonikiri, CV ning haridust
tõendava dokumendi koopia palume saata
Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee
20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või
digitaalselt allkirjastatuna valitsus@lyganuse.ee.
Kandideerimistähtaeg: 11.04.2021
Täiendav info valitsus@lyganuse.ee,
tel 33 21 320

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (IVIA)
alustas Kiviõli Äripargi projektiga uues asukohas
IVIA on avaliku sektori arendusorganisatsioon,
mille asutajad on Vabariigi Valitsus ja 4 omavalitsust: Lüganuse vald, Kohtla- Järve linn,
Jõhvi vald ja Narva linn. Samades omavalitsustes arendatakse tööstusparke ja äriparke. Tänase seisuga on erinevates arendusprojektides
15 IVIA klienti teostanud oma investeeringud
ning rajatud tööstus- ja ärihoonetes tegutseb
kokku 20 ettevõtet. IVIA kliendid on kokku
investeerinud Ida-Virumaal ligi 100 miljonit
eurot ja loonud ligi 1000 uut otsest töökohta.
Tänase seisuga on kokku IVIA portfellis üle 60
ettevõtte.
Lüganuse vallas, Kiviõli linnas alustas IVIA
arendusprojektiga 2 kinnistul: Kiviõli Ettevõtlusala 1 ja Kiviõli Ettevõtlusala 2.
Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt on rahastatud projekt „Kiviõli Ettevõtlusala taristu rajamine“, mille eesmärgiks on kinnistul Kiviõli
ettevõtlusala 1 (kt 30901:004:0026) taristu välja arendamine ja turundustegevuste teostamine
uute tööstusinvesteeringute toomiseks piirkonda. Ehitustöövõtu leping sõlmiti taristu ehitamiseks 2016 aastal, mis vaidluste tõttu lõpetati
kokkuleppel ning uus hange ja leping allkirjastati ehitajaga 2019 aastal. Ehitustööde käigus
ilmnes, et kinnistu Kiviõli ettevõtlusala 1 (kahe
tuhamäe vaheline ala) on altkaevandatud ning
esimese kanalisatsioonikaevu paigaldamisel

toimus maapinna varisemine endisesse kaevandusse. Täiendavate uuringute käigus ilmnes, et
arendustegevuse elluviimine planeeritud piirkonnas ei ole võimalik. Tänaseks on IVIA leidnud kinnistutele alternatiivse kasutusotstarbe ja
allkirjastanud eellepingu mainitud kinnistutele
päikeseenergiajaamade rajamiseks.
2019 aasta aprillis esitas IVIA taotluse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
Kiviõli Äripargi projekti elluviimiseks uues
asukohas – Välja tee, Kiviõli (Olerex tankla
vastas).
Tänaseks on nimetatud maa-alal kehtestatud
detailplaneering, teostatud katastritoimingud,
kinnistud võõrandatud IVIA omandisse, koostatud taristu eelprojekt ja Lüganuse Vallavalitsuse poolt väljastatud ehitusluba. Hetkel käib
Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt projekti „Kiviõli Ettevõtlusala taristu rajamine“ elluviimistähtaegade pikendamise menetlus.
IVIA eesmärk on taristu ehituse riigihange
läbi viia aprilli lõpuks ning alustada infrastruktuuri rajamisega mais 2021. Taristu olemasolu
arendusprojektis on eelduseks erasektori poolt
uute investeeringute tegemisel, kuna ettevalmistavad tegevused kuni taristu rajamiseni on
seotud ajakuluga, rahakuluga ja erinevate riskidega, mida näitas ka Kiviõli ettevõtlusala 1
puhul sattumine altkaevandatud aladele. Paral-

leelselt tegeleb IVIA Kiviõli Äripargi projekti
turundusega. Allkirjastatud on esimene Ühiste
Kavatsuste Protokoll eraettevõttega ning läbirääkimiste protsess käimas kahe firmaga.
2021 aastal on IVIA poolt planeeritud mitmeid
tegevusi uute ettevõtete meelitamiseks Ida-Virumaale s.h. Kiviõlisse. Unikaalse võimaluse
pakub Õiglase Ülemineku Fondi (JTF) rahastamisprogramm. Ida-Virumaale investeeringute
toetusmeetmed avanevad 2021 aasta lõpus ja
erainvesteeringute toetuste maht on ca 270 miljonit eurot, mis on 80% JTF kogumahust.
Lisaks algatas Lüganuse Vallavalitsus IVIA
taotlusel 2021 aasta alguses Aidu Taastuvenergiapargi detailplaneeringu, mille eesmärgiks on
rajada kombineeritud päikese ja tuuleenergia
tootmise ala. IVIA jaoks on oluline võimaldada
muuhulgas referentsprojekti käivitamine tuulikutele, mida hakatakse valmistama KohtlaJärve Tööstusparki rajatavas tuulegeneraatorite
tehases. Rahvusvaheline tehnoloogia start-up
ettevõte TBHAWT Manufacturing planeerib
koguinvesteeringut ca 50 miljonit eurot ja luua
täismahus käivitumisel ca 300 uut otsest töökohta piirkonnas.
Teet Kuusmik

SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus juhatuse liige

KOOL

Ajutised piirangud valla
koolieelsetes lasteasutustes
Lüganuse Vallavalitsus kehtestas valla koolieelsetes lasteasutuses koroonaviiruse COVID-19 leviku tõkestamiseks ajutised piirangud.

LÜGANUSE VALLA
KOOLIEELSED LASTEASUTUSED

Lapse üleandmine lasteasutuse töötajale toimub lasteasutuse uksel,
lapsevanemad siseruumidesse ei sisene. Erandina sõimerühma lapse
ühel vanemal on lubatud saata last kuni rühma garderoobini.

KIVIÕLI LINNA LASTEAED KANNIKE

Sõimerühmades toimub lapse üleandmine lasteasutuse töötajale lapse
ainult ühe vanema poolt lasteasutuse ruumides.  
Lasteaiarühmades toimub lapse üleandmine lasteasutuse töötajale
lapse ainult ühe vanema poolt lasteasutuse õuealal või lapsevanem helistab rühma lasteasutuse töötajale ja saadab lapse üksinda rühma ning
veendub õpetajaga telefoni teel vesteldes, et laps jõudis rühma kohale.
Samal viisil käitutakse lapse üleandmisel lapsevanemale. Lapsevanem
helistab rühma ning teavitab, et on lapsele järele tulnud. Lasteasutuse
töötaja saadab lapse üksinda õue ning veendub lapsevanemaga telefoni teel vesteldes, et laps jõudis lapsevanemani. Lapsevanem lahkub
lasteasutuse territooriumilt koheselt pärast lapse üleandmist ja vastuvõtmist.
Lapsevanemal on kohustus kanda lasteasutuse siseruumides kaitsemaski.
Lapsi, kelle kehatemperatuur on kõrgem kui 37,3 kraadi või kellel
on köha või nohu või muud haigustunnused, on keelatud lasteasutusse
viia.
LVL

Soodustuusikud lastelaagritesse

Lüganuse Vallavalitsus pakub Lüganuse valla lastele soodustuusikuid järgmistesse laagritesse:
• 26.07 - 01.08.2021 REMNIKU LAAGER (Peipsi järve ääres) eesti- ja venekeelne, kohamaks 126 € (lapsed vanuses
8-15-aastased) 20 kohta
• 11.08 - 18.08.2021 LAAGER VIIKING-TIIGRID (Võsul mere ääres) venekeelne, kohamaks 156 € (lapsed vanuses
7-16-aastased) 15 kohta
NB! Vähekindlustatud pered saavad taotleda kohamaksu kompensatsiooni.
Transport laagrisse ja tagasi valla poolt.
Laagrisse registreerimiseks ja kohamaksu kompensatsiooni taotlemiseks esitada taotlus Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee
20, Kiviõli) või saata e-mailile evely.kajala@lyganuse.ee. Taotlus
on kättesaadav www.lyganuse.ee/taotluste-vormid.
Lisainfo laagrite kohta:
REMNIKU (PEIPSI) lastelaagrid.eu/noortelaagrid/
remniku-laager     
VIIKING TIIGRID (VÕSU) viiking.info      
Käesoleval hetkel on avatud broneerimised laagritesse, mis
ei garanteeri, et laagrid sellel aastal siiski toimuvad.

Kelle teha on koolide säilimine?
J
älgides kõike seda, mis keerleb Lüganuse
valla haridusvõrgu korrastamise ümber,
tundub nagu seisneks kogu kurja juur vallas, kes on võtnud asjaks haridusvõrku kiusu
pärast korrastada ja selle otsusega osa kooliastmeid sulgeda ning viia koolid ühise juhtimise
alla. Kohalikul tasandil ja ka meedias üles keritud furoor tekitab mulje, et kui vald otsustataks näiteks Lüganuse Kooli II ja III kooliastme
säilitada, siis kestaks Lüganuse Kool igavesest
ajast igavesti ja jättes ka teised koolid rahule,
siis võiks kogu hariduselu jätkuda samasuguses
õndsuses nagu see siiani on toiminud.
Ma võtan julguse selles viimases hüpoteesis
kahelda. Kui rääkida meie imeilusate hoonete,
tugevate hariduskultuuriliste traditsioonide ja
pika-pika ajalooga eestlust säilitavatest maakoolidest, siis tekib paratamatult küsimus, miks
ähvardab neid maakoole sulgemine? Vaadates
koolide pikka ajalugu, siis tekib küsimus, et
mida on selle pika ajaga tehtud, kuidas kasvatud ja arenetud selles suunas, et kool oleks elujõuline ja atraktiivne? Me ei saa ka takistuseks
tuua vahemaid, sest need on väikesed ja isegi
kui Kiviõli kasv andis tugeva aluse koolide tekkeks ja rahvastiku koondumiseks Kiviõlisse,
siis süsteemse, ettenägeliku ja kvaliteetse töö
puhul oleks igal koolil siiski olnud võimalik
säilitada oma ellujäämiseks vajalik õpilaskond
ja rohkemgi veel. Juhtkonna eestvedamisel
meelitavad head koolid lapsi ja lapsevanemaid
lähedalt ja kaugelt.
Praegu on õpilasi jäänud liiga väheks ja val-

la arengukava näeb ette haridusvõrgu korrastamist, et kohalik omavalitsus suudaks tagada
vallas antava haridusteenuse jätkusuutlikkuse.
Koolidel oli viimane aeg olukorra päästmiseks
umbes kümme aastat tagasi. Praegu viimasel
hetkel on juba liiga hilja, et teha petitsioone,
koguda allkirju, pakkuda kallite küttesüsteemide välja vahetamist, hakata kooli arendama
looduskooliks, üritada leida investeeringuid
remondiks ja palju muud. Keegi oleks aastaid
tagasi pidanud „ette nägema ja ära tundma“
(Ülo Vooglaiu sõnul haritud inimese võime),
et tuleb pingutama hakata, et kool areneks ja
kasvaks ja seda igas mõttes, et tagada elujõulisus. Haridussüsteemi rahastamismudel ei ole ju
kellelegi saladus. Ja kindlasti ei taha me võtta
koolide säilimisel aluseks õpi- ja eksamitulemusi. Kujutage ette õpilasi tegemas tasemetöid
ja minemas eksamile teadmisega, et kui neil
nüüd teiste koolide õpilastest paremini ei lähe,
siis pannakse kool kinni.
Vaieldamatult esineb koolide ja hoonete näol
arhitektuuri pärleid ja pika ajaloo vältel on tekkinud oma traditsioonid ja koolikultuur, aga
kooli juhtiv ja seal töötav personal ei ole olnud
piisavalt ettenägelik, et teha ellujäämiseks vajalikke või õigeid samme. Siit teen järelduse, et
koolide saatus on olnud eelkõige koolide endi
kätes ning koolipidaja on nüüdseks suluseisus,
millest väljatulemiseks kõiki osapooli rahuldavat otsust ei ole võimalik teha. Nüüd tuleb
hakata tegutsema ja praegu otsuste tegemine
on kriitiline, et kümne aasta pärast ei peaks me

hakkama otsima järgmist süüdlast, kelle kaela
oma tegevusetust veeretada.
Ma olen ise õpilasena kogenud väikese maakooli idülli enne, kui see suleti. Mul ja ma arvan,
et kellelgi ei oleks selle vastu midagi, kui need
kogukondlikud hariduspesad saaksid jätkata
oma tegevust nii nagu nad ise õigeks peavad.
Aga see ei ole kohaliku omavalitsuse valida,
mille alusel antakse neile ressursse haridusvõrgu ülalpidamiseks. Kohaliku omavalitsuse
ülesanne on saadud ressursse tarbijaskonnast
lähtuvalt jätkusuutlikult majandada. Lüganuse
vallas on praegu viis kooli, aga ressursse jätkub analüüside ja teadustööde põhjal ühe kooli
jaoks. Kui rahval tõesti on õigus otsustada, siis
peaks ka hariduse rahastusmudel olema riigi
poolt hoopis teistsugune. Vaadates Tõnis Lukase ja Üllar Saaremäe (ja paljude teiste) sõnavõtte ja seisukohti nii sotsiaalmeedias, kui ka
juba riigikogu infotunnis, siis võiksid sõnavõtjad ja koolide kaitsjad leida ja anda Lüganuse
vallale piisava kotitäie raha olemasolevate koolide kordategemiseks ja ülalpidamiseks. Ainult
suurtest sõnadest ei piisa.
Küsimus on selles, et kas koolid teeksid uue
võimaluse puhul endast kõik, et lendu tõusta
või seisaksime me peagi sama ja veel tühjema
küna ees?
Iti-Jantra Metsamaa
haridusspetsialist
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Eesti Vabariigi 103. aastapäeva pidulik veebiaktus KIK-is
19. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi aastapäeva. Seekord teisiti - veebiaktusega, mille
ülekannet nägid õpilased oma koduklassidest.
Traditsiooniliselt jagasime aktusel ka erinevaid
tunnustusi. Tunnustuse saajad kutsusime ikka
saali.
Meie koolis toimus fotokonkurss teemal
„Talv“. Tunnustuse pälvisid õpilased Kaspar
Kuusmik, Timur Butšik, Selina Šnaider ning
õpetajad Külli Lahtmaa ja Aili Rohtla.
Sügisel toimunud Alutaguse Mängude krossijooksus saavutasime koolide arvestuses II
koha.
Selle tulemuse aitasid saavutada Ramaz Kardava, Kaspar Kuusmik, Karneliita Heinjärv,
Tanel Maalma ja Stefani Nikolajeva. Aitäh juhendajatele Anneli Goldberg ja Priit Sternhof!
Meie koolis on suur hulk õpilasi, kes osalevad aktiivselt ka väljaspool kooli erinevate
hobidega ning on saavutanud silmapaistvaid
tulemusi - on toonud au nii koolile, vallale
aga ka Eesti riigile. Tunnustame meie osavaid
taekwondo lapsi silmapaistvate tulemuste eest:
Stefani Nikolajeva, Markus Salmus, Nikas Kardava, Kahro Neeme ja Marissa Mirontšik. Aitäh juhendajale Kalvo Salmus!
Eelmisest õppeaastast sai alguse meie koolis
üks uus traditsioon. Õpilaste tunnustamine tiitliga aasta tegija. Lisaks headele tulemustele nii
õppetöös kui spordis on veel palju valdkondi,
kus võib saavutada edu, need on erinevad koolivälised ettevõtmised, hobid või ühiskondlikult
kasulikud tegevused, osalemine projektides ja
programmides. Aasta tegija tiitel antakse välja
õpilasele, kes on kalendriaasta jooksul märkimisväärsete saavutustega silma paistnud.
SEL AASTA ESITATI AASTA TEGIJA
TIITLILE KOLM KANDIDAATI:
10. klassi õpilane Madli Liis Teuli alustas
reaalse ettevõtlusega luues koos meeskonnaga Chic veebipoe, mis laenutab peoriideid.
Ettevõtmisega võideti
ettevõtluskonkursil
peapreemia ning reis Londonisse. Tunnustame
ja täname sind Madli Liis, et oled ettevõtlik
õpilane, optimistlik tegutseja ja sõbralik meeskonnakaaslane. Oled aktiivse tegutseja ja vastutustundliku meeskonnamängijana eeskujuks.
Liispet Kilumets võitis Eesti meistrivõistlustel kestvusratsutamises poniklassis kuni
16-aastaste vanuste noorte seas II koha ja tuli ka
Lääne-Virumaa meistriks kestvusratsutamises
hobusel. Tunnustame ja täname Sind Liispet, et
oled sihikindel ja töökas tüdruk, kes pühendab
oma harrastusele suure osa vabast ajast. Oled
pühendumise ning järjekindlusega eeskujuks.
Aasta tegija 2020 tiitel kuulub 12. klassi

Esimene klass vabariigi aastapäeval esinemas oma korruse kaasõpilastele. Foto: Mariliis Randmer

Kiviõli I Keskkool ootab sügisest
oma perre uusi vahvaid koolijütse
Kooliaasta lõpuni pole enam sugugi palju jäänud ja sestap on õige
seada pilk uude õppeaastasse. Vaatamata segastele aegadele lõpeb
ju nii mõnegi lapse lasteaiatee. Kiviõli I Keskkool ootab suurima
rõõmuga oma perre uusi liikmeid.

Noored krossijooksjad tänu kellele saavutasime
Alutaguse Mängude krossijooksus koolide arvestuses II koha. Fotod: Melani Lindeberg

MÕNED TÄHTSAD VERSTAPOSTID:
24. märtsil toimus veebi vahendusel infotund lapsevanematele.
1. aprill – 31. mai võtame vastu taotlusi 1. klassi astumiseks.
Digitaalselt allkirjastatud taotlus tuleb esitada elektrooniliselt meiliaadressile kantselei@k1k.ee.
Täpsema info 1. klassi vastuvõtu ja vajalike dokumentide kohta
leiate kooli kodulehelt www.k1k.ee.
Augustis korraldame lastele kohtumised 1. klassi õpetajaga.
Täpsed kuupäevad ja kellaajad edastame kooli kodulehe kaudu.
VEPA kordinaa
tor Anita Baum
bach vastu võ
KIK sõber 20
20 tiitlit.
tmas

Aasta tegija tiitli kandiddaadid.

õpilasele Johanna Maria Härm! Johanna on
tegelenud balletiga 15 aastat ning juba on usaldatud Johannale oma balletikoolis ka õpetaja
roll ja noorte baleriinide juhendamine. Eelmisel kevadel esines Johanna Lüganuse valla
Noorte inspiratsiooni konverentsil innustades
noori oma unistuste poole pürgima. Johanna
Maria, väärid seda tunnustust, sest ole oma

tantsijakarjääriga näidanud seda,
et kui enda tegemistesse suhtuda hingega ja panustada aega ja tahet, siis jõuad oma unistusteni
ning suudad innustada ka inimesi enda ümber.
Me väärtustame meie koolis koostööd. Hindame häid koostööpartnereid ja sõpru. Tänavu
anname välja 6. korda tunnustust KIK sõber.
KIK-i sõbra auhinnaga on tunnustatud kodanik,
kodanike rühmitus, õppeasutuse pidaja, organisatsioon või hoolekogu, kes on meie kooli
toetanud ja abistanud õppija jaoks mitmekülgse
arengukeskkonna loomisel ning on olnud meie
koolile heaks koostööpartneriks. Meie KIK sõber 2021 on käitumisoskuste metoodika VEPA
meeskond!
Lisaks täname siinkohal meie kooli kahte
VEPA eestvedajat - õpetaja Jaanika Merirand ja
õpetaja Karmen Tõnnisson!

LÜHIDALT

Seebimullid ja kalad
Loodusõpetuse tunnis rääkisime kaladest.
Meile tuli tundi kunstnik Kristi Markov.
Ta näitas, kuidas saab seebivahtu värvida
ja sellega pilti joonistada. Siis me puhkusime kõrtega suured mullid. Oli väga naljaks
ja huvitav joonistada. Siis hakkasime kalu
joonistama. Tahame oma pildid saata kalade
rändepäeva joonistusvõistlusele.
Markus Amor
2.b klass

Fotod: Ülle Mähküll

VASTUVÕTT

Anu Vau

Kiviõli I Keskkooli direktor

Vastuvõtt Kiviõli I Keskkooli 10. klassi
Kevad pole enam mägede taga ja see tähendab ühtlasi, et lõpuklasside õpilastel seisab ees tulevikuplaanide tegemine. Üheksanda
klassi lõpetaja õpitee võib jätkuda nii ametikoolis kui ka gümnaasiumis. Miks tasub jätkata õpiteed Kiviõli I Keskkoolis?
• kodulähedane ja hubane – iga õpilane saab tähelepanu ja
toe;
• peame oluliseks selle sajandi oskuste arendamist: koostöö,
suhtlemine, probleemidele lahenduste leidmine, enesejuhitavus
jms.
• mentori tugi õpitee läbimisel;
• autoõpetus;
• mäesuusatunnid, ujumistunnid kooli basseinis;
• Kiviõli Kunstide kooli lähedus ja võimalus ühendada pilliõpe gümnaasiumi õppega;
• intensiivne eesti keele õpe ja eestikeelne keskkond muukeelsetele õpilastele;
• õpetajate ja juhtkonna toetus õpimotivatsiooni leidmiseks ja
hoidmiseks;
• võimalus õppida kooliperes, kuhu kuuluvad õpilased alates
1. klassist.
Koroonaviiruse pandeemia on toonud kaasa päris palju ümberkorraldusi meie igapäevaelus. Sel aastal toimub ka Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumiossa kandideerimine veidi teisiti. Kasutame
esimest korda kandideerimistaotluse esitamiseks veebikeskkonda.
Kandidaat peab esitama koolile motivatsioonikirja ning enne vastuvõtuotsust tuleb osaleda vestlusel. Seda kõike ikka selleks, et nii
õpilaskandidaat ise kui ka kool saaks aru, kas õppimise õhin ja
soov on ikka olemas, sest gümnaasium nõuab iseseisvust ning pingutamist suuremas mahus kui põhikool.
TÄHTSAD KUUPÄEVAD KANDIDEERIMISEKS:
•
19.-30. aprill sisseastumistaotluse esitamine sisseastumine.ee
keskkonnas
•
10.-14. mai sisseastumisvestlused
•
31. mai tulemused
Kooli vastu võetud õpilaste dokumendid tuua kooli kantseleisse
30. juuniks.
Täpsema info kandideerimistingimuste kohta leiab meie kodulehelt www.k1k.ee.
Anu Vau

Kiviõli I Keskkooli direktor

10. klass sügisel matkapäeval Püssi tuhamäe otsas.
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Maleelu Lüganuse vallas
Lüganuse valla laste aktiivne maleelu
ei jäänud seisma
vaatamata raskustele ja pandeemiast
tingitud piirangutele. Aasta esimesel
kolmel kuul võtsime osa 23 turniirist,
sealhulgas ka rahvusvahelisest Kongress Druskininkai
2021 online-turniirist – kaheksa meie
maletajat võistlesid kolmel nominatsioonil Baltimaade, Euroopa ja Venemaa tugevamate maletajatega. Meie hulgast
parim oli Jekaterina Smirnova, kes mängis meistritega. Võib
lausa kadedust tunda, kui aktiivsed on meie lapsed – 298
osalejat 23 turniiril, aga selle juurde veel igapäevased õhtused online-mängud portaalis www.vint.ee. Kutsun üles kõiki osa võtma erinevatest online-mängudest, alates sudokust,
kabest jne, kus saavad
mängida kõik perekonnaliikmed väga lihtsalt end
portaalis registreerides.
Veetke aega koos ja kasulikult!
Lühikest aega, kui veel
oli võimalus kontakttunde teha, kuigi samuti piirangutega, saime valmistuda online-tundideks,
et osaleda oma esimeses
turniiris „Väiksed tähed“,
kus meie klubi tüdrukud näitasid head taset Anastassia Voronova (1.
koht), Valeria Bitjutskaja (3. koht) ja Margarita Davõdova
(3. koht). Oma esimesest turniirist võtsid osa Ilja Ossipov,
Stella Mäesepp, Dalija Zaporoštšenko ja Sofia Patrikejeva.
Õnnitlen kõiki, kuna tean, et esimest korda on väga hirmutav ja raske mängida ilma treeneri toetuseta. Loodan, et ka
edaspidi meie maletajad võidavad medaleid. Tublidele 2.
klassi poistele Mihhail Peusile ja Jevgeni- Aleksandr Tšernovile ei olnud võrdseid
vastaseid. See turniir ei
olnud märgilise tähtsusega, kuid meie jaoks siiski väga oluline – tõstes
enesehinnangut, süstides
usku endasse ja tekitades
soovi malemänguga edasi tegeleda ning ennast
arendada.
Jätkame oma tegevust
online’is. Minul kui treeneril tuleb teha palju tööd
väikeste gruppidega ja
individuaalselt, mis teeb
olukorra pingelisemaks
ning nõuab rohkem aega.
Kui näen segaturniiril
sellised aktiivseid mängijad nagu Laura Dmitrijeva, Jelizaveta ja Artjom Jeltsov, Ilja
Mazajev, Olga Andrejeva, Mihhail Peus, Oleksandra Kuzmina ja Milena Müürsepp, olen väga rahul. Nende mängust
on huvitatud ka positiivseid kommentaare andvad täiskasvanud mängijad.
Liigume edasi! Valmistume Eesti meistrivõistluseks. Vaatamata kõigele usume, et kõik läheb hästi ja me oleme alati
parimad!
Soovin kõikidele tervist! Malet saab mängida alati ja igal
pool!

Aabitsapidu. Fotod: Karina Cheburashkina

Veebruarikuu traditsioonid

M

eie koolis on terve rida üritusi, mis on aja
jooksul muutunud traditsioonilisteks. Lapsed, õpetajad ja vanemad ootavad pikisilmi juba
eelolevaid võistlusi, mänge ja pidusid.
Lühidalt tutvustame meie kooli tähtsamaid traditsioone, mis toimusid veebruarikuu jooksul.
Veebruaris tegi Kiviõli Vene Kool oma uksed
lahti tulevastele koolilastele. Tundides tutvusid
koolieelikud oma tulevaste õpetajate ja kooliga
ning üritasid ennast ette kujutada õppija rollis.
Praktika näitab, et keelekümblusklassi õpilased
saavad oma õppimisega üsna hästi hakkama. Lapsed, kes alles septembrist hakkasid mõistma eesti
keelt, kultuuri ja lugema võõrkeeles, juba näitavad
häid tulemusi. See rõõmustab ja tõestab, et oleme
valmis ajaga kaasa minema ning õppima eesti kultuuri.
6. veebruaril toimus „Vilistlaste kokkutulek“
teises formaadis. Esmakordselt viidi üritus läbi
virtuaalselt ning tehti meie kalliste vilistlaste,
armsate õpetajate ja kooliseinte piltidest video.
Avaldame tänu vilistlastele, kes leidsid aega ning
esitasid kiiresti ja õigeaegselt oma kooliaastatel
tehtud fotod. Samuti oleme tänulikud 2020. aasta vilistlasele Karina Karatškovale õnnitluste ja
videosalvestuse kiire ettevalmistamise eest. Me
loodame, et antud video viis teid mõneks ajaks
minevikku tagasi, meenutas teile lapsepõlve ja
nooruse liigutavaid hetki. Loodame, et järgmisel
aastal saame meie armsas koolis kokku jälle tavalises formaadis. Videot saab vaadata youtube.com,
otsing „Kvk“. Head vaatamist!
Veebruaris toimus väike lõbus kontsert „Hüvastijätt aabitsaga“. Üritust viisid läbi 1.a ja 1.b klasside õpetajad Marina Tkatšenko, Ksenia Gaiduk ja
Natalja Volõnskaja. Lapsed on kõik tähed selgeks
saanud ja nüüd suudavad vaevata lugeda nii eestikui ka venekeelseid raamatuid.
Stiilinädala jooksul (8.-12. veebruar) võisid õpilased ja õpetajad järgida kindlat riietumisstiili. Nädala korraldajateks olid õpilasomavalitsuse liikmed. Stiilid olid väga erinevad: pleedid ja sussid,
peakatted, oversize, ruudulised riided ning nädala
lõpus oli võimalik kanda punast või roosat värvi,
sest reedel tähistas kool sõbrapäeva. Hommikul

Peakatete päev.

kooli fuajees tervitas kõiki armas Amor (9.b klassi
õpilane Janek Mälton) ning kutsus osalema mängus „Leia paariline“. Poolekslõigatud südamel
olid tuntud raamatu- ning filmitegelaste paarid.
Kõigil oli lõbus jälgida, kuidas Julia otsib mööda
kooli oma Romeot, Mark Anthoni tahab kiiremini
Cleopatrat üles leida, aga Margarita ootab oma saladuslikku Meistrit. Sel moel viitsid lapsed lõbusalt aega ning jäljendasid nii ajaloolisi isikuid kui
ka kirjandustegelasi.
Samuti tähistas kool Eesti 103. iseseisvuspäeva
enne koolivaheaega 19. veebruaril. Keelekümblusklassi õpilased korraldasid aulas kontserdi 1.-3.
klassi lastele. Ürituse osalejad lugesid eesti keeles
luuletusi, laulsid ning tantsisid eesti rahvatantse.
Tahaksime tänada 1.a klassi õpetajaid Marina
Tkatšenkot ja Ksenia Gaiduki. Kontserdi lõpus
kõlas Eesti hümn.
Rohkem pilte võite näha meie kooli kodulehel
või sotsiaalvõrgustikes Facebook ja VK.
Karina Cheburashkina

Sergei Titov

Maleklubi Lootus treener

E-mälumäng emakeelepäeval
Emakeelepäeval oli mälumängu huvilistel võimalus osaleda
e-mälumängus „Lüganuse ragin“. Küsimusi esitasid koos
Lüganuse Vallavalitsusega paljud valla allasutused – noortekeskused, raamatukogud, koolid, lasteaiad, rahvamajad
ja päevakeskused. Küsimused olid vastavalt pidupäevale
seotud eesti keele, eesti kirjanduse ja emakeelepäevaga ning
küsimusi leidus peaaegu et igas vanuses mängijale. Seekordsest mängust võttis osa 23 võistkonda nii koduvallast
kui naabervaldadest. Võitjaks osutus eelmise aasta e-mälumängusarja võitja perekond Heinla Sirtsi külast. E-mälumängu üldarvestuse esikolmik:
I koht - võistkond „Mõtleme veel“
II koht - võistkond „Merle“
III koht - võistkond „Metsavaim“ ja võistkond „Keeletu“
Loosi teel said väikse tunnustuse ja auhinna võistkonnad
„Essa“ ja „Maša ja Karu“
Palju õnne võitjatele! Korraldajad tänavad kõiki osalejaid
ja mängu küsimuste esitajaid!
LVL

Ruuduliste riiete päev.

Iseseisvuspäev.

Mäng „Leia oma paariline“.
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Millal
viimati
karu
nägite?
M

äletate seda laulusalmi, kus oli
juttu paksust metsast ja karudest, kes vastu tulevad? Henno Käo kirjutas, Tõnu Aare... tegeles
muusikalise poolega. Karudest on veel
igasuguseid laule. Kuidas nad laulavad
mõmm-mõmm, sest uni ei tule, kuidas
nad Mutionu peol on käinud… Et Vändra
metsas Pärnumaal leidis üks neist kõrges
vanuses õnnetu lõpu...
Aga miks täna just karule niipalju tähelepanu? Sest Virumaa metsades on kaks
karuvaatlusonni, mille taga on muuhulgas
2011. aastal parima Eesti turismi turundaja tiitli pälvinud ettevõte NaTourEst, mis
tegeleb loodusvaatlustuuridega.
„Üldjoontes on meie teenused suunatud Eestit külastavatele välismaalastele,
kuid on ka Eesti kliente. Just nende hulgas on karuvaatlusonnid kõige populaarsem atraktsioon,“ selgitab Bert Rähni, üks
ettevõtte NaTourEst vedaja. Virumaale
sattusime isiklike kontaktide kaudu. Ahto
Täpsi on siitkandist pärit. Rein Kuresoo
on ka meil kambas. Praeguseks oleme

oma tegevusega laienenud ka Virumaalt
kaugemale, Läänemaale.“ Põhjus on soov
pakkuda klientidele vaheldust – Ida-Virumaal, Alutagusel on metsa, Läänemaal
avamaastikud ja meri. Looma- ja linnuliigid on samuti erinevad.
Kuigi senini on ettevõtte suund olnud
pakkuda teenust peamiselt välisturistile,
kuna süvaloodushuvilised liiguvad Eestis
peamiselt omal käel, siis tulevikuplaanides on seoses eestlaste ostujõu kasvamisega keskenduda ka enam kohalikule
loodushuvilisele. Eesti kliente viivad NaTourEsti loodusgiidid lisas karuvaatlusele
ka põtru otsima ja matkadele hundijälgedes: „Just käisime Ida- ja Lääne-Virumaa
piiril ühe seltskonnaga räätsamatkal hundi
jälgedes. Sellised lühemad ja konkreetsemad matkad on peamiselt ikka kohalikule
tarbijale suunatud.“
Viimasel ajal kohustuslikuks kujunenud
COVIDi mõjutuste küsimus sai ka küsitud ja saime lootusrikka vastuse, et kuna
vaktsineerimine on alanud, siis loodavad
asjaosalised, et ühel hetkel avanevad ka

Kodukontori sagedasemaid
tervisemuresid saab ennetada

Koroonaviirusest tingitud pikk kodukontori ja distantsõppe periood on toonud kogu
pere kontori ja kooli tegemised koju ja naelutanud inimesed ekraanide ette. Apteeker
jagab praktilisi soovitusi, kuidas sagedasemaid kodukontori tervisemuresid ennetada
ja leevendada.
Tartu Sõbra Benu apteegi proviisori Astrid Oolbergi sõnul on peamised murekohad, millele abi saamiseks üha sagedamini sammud apteeki seatakse, silmade kuivus
ja sundasenditest tekkinud lihaspinge ja -valu. Selleks, et pikad tunnid arvuti ees tervisele liiga ei teeks soovitab proviisor Oolberg probleeme ennetada ja ohuteguritele
varakult mõelda.

piirid ning ettevõte uksi sulgema ei pea. Ja
pandeemia taustal, kui aega vabamalt käes
on, kui senini, saab rõõmu tunda näiteks
tänavusest imelisest talvest.
Kuna kõik on lukus, aga meeliülendavatest emotsioonidest pingelises pandeemiaseisus ei ütle vast keegi ära, et vähegi
mõistuse juures püsida, siis meie omalt
poolt soovitame kindlasti NaTourEst internetist üles otsida ja nende karude, kes
enam talveund ei maga ning teiste metsaloomadega tutvust minna tegema. Värske
õhk ja liikumine hoiab vaimu ärksa ja tuju
hea. Mindagu.
Keit Lipp

Virumaa Koostöökogu
Facebook - NaTourEst
Veeb – natourest.ee

Väga nakkav lindude gripp
ohustab kõiki linnupidajaid
Kõrge patogeensusega lindude grippi on tuvastatud peamiselt põhjarannikult surnuna leitud veelindude seas.
Siiski ohustab haigus tervet Eestit, sest peagi on hoogustumas lindude ränne ning nakkuse levik võib veelgi suureneda.
Kodulindude lindude grippi nakatumise
vältimisse saab panustada iga linnupidaja.
Lindude gripi leviku tõkestamiseks kehtestas Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA)
alates 1. märtsist üle-eestilise kodulindude väljas pidamise piirangud. See piirang
kehtib kõigile kodulindude pidajatele. Lisaks lindude seespidamisele on väga oluline registreerida oma lindude pidamise
koht PRIA põllumajandusloomade registris. Nõnda saab amet operatiivselt viiruse
levikut tõkestada ja olla sellel keerulisel
ajal linnupidajatele toeks. Registris olek
on oluline, muuhulgas ka selleks, et kui
linnud tuleb tõepoolest hukata, on võimalik taotleda riigilt nende hüvitamist.
MAJANDUSKAHJU VÕIB OLLA
LAASTAV
Väga nakkava lindude grippi viiruse tüve
H5N8 puhul, mis Eestis levib on tegemist
eriti ohtliku loomataudiga. Eriti ohtlikeks
loetakse loomataudid, mis on kiiresti levivad ja inimese poolt raskesti kontrollitavad. Lindude gripi puhul on tegemist on
väga nakkava, ägedalt kulgeva ja suurt suremust põhjustava viirushaigusega, millel
puudub ravi. Kui eriti ohtlik lindude gripp
diagnoositakse kodulindudel, siis haiguse
edasise leviku ärahoidmiseks kodulinnud
hukatakse ning sööt, söödanõud, jäätmed

ja muu materjal, mis on haigusega saastunud töödeldakse või hävitatakse. Samuti
kuuluvad hävitamisele nakatunud lindudelt pärit loomsed saadused – linnuliha
ja munad. Kogu linnupidamishoone tuleb
desinfitseerida.
Euroopa riikides on alates 2020. a oktoobrist kõrge patogeensusega lindude
gripi leviku vältimiseks hukatud üle 10
miljoni kodulinnu. Seega põhjustab väga
nakkav lindude gripp suurt majanduslikku
kahju. Ametile teadaolevalt on täna Eestis
üle 2500 linnupidaja, neist üle tuhande linnuga linnupidamishooneid on üle saja. Lisaks leidub palju linnupidajaid, kes võtsid
endale kanad eriolukorra ajal, kuid pole
end arvele võtnud. Seega võib linnupidajate tegelik arv olla kordi suurem.
LINNUGRIPI PEAMISED SÜMPTOMID:
• harja, lokutite ja näopiirkonna turse;
• isutus, uimasus kõhulahtisus;
• linnud hingeldavad ja hari ning lokuti
muutuvad siniseks;
• munatoodangu järsk langus.
• Selleks, et kaitsta oma kodulinde:
• hoia linde siseruumis ning väldi igasugust kokkupuudet metslindudega;
• ära lase kõrvalisi isikuid oma lindude
juurde;

• enne lindude juurde minemist ja nende
toitmist, pese käed ning vaheta riided ja
jalanõud.
• juhul kui märkad ebatavalist suremust,
siis teavita sellest veterinaararsti.
• välisriigist tohib linde ja haudemune
tuua vaid veterinaarsertifikaadi alusel.
MIDA TEHA KUI LEIATE SURNUD
LINNU:
• Juhul, kui leiate hukkunud veelinde (haned, luiged), hulganisti surnud metslinde
või surnud röövlinnu (kullid, kotkad) korjuse, siis palume sellest teavitada helistades infotelefonil +372 605 4767. Kindlasti
ei tohiks ise linde kokku koguda ning neid
kuhugi toimetada, sellega võite viiruse levikut suurendada. Vajadusel võtab amet ka
proovid.
• Kodulinnu surmast teavitada veterinaararsti, kellelt saad edasised suunised.
Rohkem infot saab vaadata Põllumajandus- ja Toiduameti veebilehelt pta.agri.ee,
sinna on kokku kogutud ka vastused korduma kippuvatele küsimustele. Lisaks
uuendame iganädalaselt lindude gripi leviku kaarti ja muud olulist infot. Operatiivselt leiab infot ka ameti Facebook kontol.
Põllumajandus- ja Toiduamet

SILMAD ON PIKAST EKRAANI AJAST KÕIGE HAAVATAVAMAD
Oolbergi kogemusel on kõige sagedasem mure, mis kodukontoris töötajaid apteeki
toob, silmade kuivus ja kipitus. „Ekraani vaatamine nõuab silmadelt pidevat pingutust. Lisaks ei ole pikalt lähedale vaatamine meie silmadele loomulik. Silmade pilgutamine väheneb ning nad ei saa piisavalt niisutust. Kuivustunne ja punetus on selged
märgid silmade väsimusest ja ülekoormusest,“ selgitas Oolberg.
Probleemide ennetamiseks tuleks arvutiga töötades teha regulaarseid pause. „Silmalihaseid aitab lõdvestada kaugusesse vaatamine ning puhkust pakub ka see, kui
aeg-ajalt lihtsalt silmad sulgeda,“ jagab Oolbergi praktilisi soovitusi. Silmade kuivuse ennetamiseks on tähtis silmi regulaarselt pilgutada. Pilgutamist saab soodustada
ka monitori asendi valimisega. „Monitori ülemine serv peaks jääma 5-7 sentimeetrit
silmadest allapoole, siis on koormus silmadele väiksem ja selline asend soodustab
pilgutamist,“ õpetab Oolberg.
Kui aga silmade kuivus on juba tekkinud aitab silmatilkadega niisutamine. „Tähtis
on meeles pidada, et silmade niisutamiseks ei piisa ühest korrast tilkade panemisest.
Silmadele vajaliku niiskustasakaalu taastamiseks tuleb tilku kasutada regulaarselt
kogu päeva,” rõhutas Oolberg. Magamamineku eel soovitab proviisor kasutada silmageeli, sest geeli niisutav toime kestab kauem kui tilkadel. Silmatilkade ja -geelide valik on apteekides lai, sobiva toote leidmiseks soovitab Oolberg apteekrilt nõu küsida.
PIKK ISTUMINE PÕHJUSTAB LIHASPINGED
Teine sagedasem kodukontoriga seotud tervisemure on lihaspinged ja -valu. Pikaajaline istuv asend koormab lihaskonda. „Vähese liikumise tõttu on lihastes ainevahetus ja
verevarustus häiritud ning tekivad lihaspinged. Pinges lihastest annavad märku enamasti õlgade kangus, seljavalu või hoopis peavalu,“ selgitas Oolberg.
Lihaspingete vältimiseks on tähtis end regulaarselt liigutada ning kasutada sobivat
lauda ja tooli, et tagada keha ergonoomiline asend. „Arvuti hiire kasutamisest tekkinud pinget randme piirkonnas aitab leevendada ja ära hoida randmemati kasutamine,“
soovitas Oolberg. Tugevama lihasvalu korral saab leevendust valuvaigistava kreemi
või plaastri kasutamisest.
Kontoritöötajatele on soovituslik iga 30 minuti järel leida aeg asendi vahetamiseks
ja liigutamiseks ning sedasama soovitust peaks järgima ka kodukontoris. Oolbergi
sõnul aitabki enamjaolt lihaspingetest vabaneda asendi muutmine ja regulaarsete liikumispauside tegemine.
5 lihtsat soovitust lihaspingete ja silmade väsimuse ennetamiseks
1. Tõuse istuvast asendist regulaarselt püsti
2. Ringuta end nii tihti kui võimalik
3. Väldi jalg üle teise istumist - see häirib verevarustust
4. Vaata kaugusesse ja seejärel fokusseeri vaade lähedal asuvale objektile
5. Aeg-ajalt paku silmadele lihtsalt puhkust ja sule mõneks hetkeks silmad
Benu Apteek

Tulge vaimuvalgust otsima
Lüganuse Ristija Johannese koguduse diakon Tõnis Tamm kutsub kõiki huvilisi osa
saama maailma ühe vanima raamatu Piibli sõnumitest ja õpetustest. Sellel aastal on
ka võimalus lisaks tavalisele leerikooli kursusele, saada teadmisi ka traditsionaalsest
filosoofiast ehk maailma toimimise alusprintsiipidest ( principium ‹algus; lähtekoht;
põhialus›). Kõik on oodatud, ka need, kes juba leeriõnnistuse on saanud. Koolitus on
tasuta ja need kes soovivad, saavad kursuse lõpetamisel leeriõnnistuse ja vajadusel
ka ristimise.
Seoses pandeemiaga on piirangute tõttu hetkel raske kindlaks määrata koolituse
alguskuupäeva. Alustame kohe, kui olukord seda võimaldab. Praegusel hetkel oleks
hea, kui kõik huvilised endast teada annaksid, et jätta kantseleisse oma kontaktandmed, et saaksime võimaluste tulles kõiki informeerida ning ka kursuse toimumise
päevades ja kellaaegades kokku leppida. Selleks palun helistada telefonil 5690 9954
või teatada e-mailiga luganuse@eelk.ee.
Tõnis Tamm

Luulekevad 2021
Ootame kõigilt luulehuvilistelt mistahes teemadel võistlusluuletusi (soovitavalt 5-6)
15. maini e-posti aadressil intuitiiv@gmail.com.
Võib esineda ka varjunime all, kuid meile palume teatada ühtlasi oma õige nime,
aadressi, (ka tavapostiaadressi), telefoni, vanuse, õpilastel kooli ja klassi või kursuse,
täiskasvanuil vanuse ja elukutse.
Kõigi vähemalt II vooru jõudnutega võtame ühendust ning paremiku luuletustest
avaldame trükis luulevihikuna.
Eesti Luuleklubide Liit

8

Märts 2021

Õnnitleme
aukodanikku!
85. sünnipäev

Maire Eiert
09.03

Õnnitleme
eakaid
juubilare ja
sünnipäevalapsi!
98. sünnipäev

Anastassia Kozõrkova 13.03

96. sünnipäev

Zoya Shramova 29.03

95. juubel

Koerte ja kasside pidamisest Lüganuse vallas
Lüganuse valla koerte ja kasside pidamise eeskiri sätestab koerte ja kasside
pidamise nõuded Lüganuse valla territooriumil. Eeskirja rakendatakse kõigi
valla territooriumil asuvate või viibivate
koerte ja kasside suhtes ning on täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele
isikutele, kelle omandis või valduses on
loom. Eeskirjas reguleerimata küsimustes lähtutakse loomakaitseseaduses, veterinaarkorralduse seaduses, loomatauditõrje seaduses ja teistes loomapidamist
reguleerivates õigusaktidest sätestatust.
Koerte ja kasside pidamise eeskiri on leitav Lüganuse valla veebilehel
www.lyganuse.ee/lemmikloomad
või
www.riigiteataja.ee/akt/403032021045.
Inimesed pöörduvad üha sagedamini
vallavalitsuse poole murega, mis puudutab hulkuvaid kasse ja koeri. Lüganuse
vallavalitsus tuletab kõikidele kassi- ja
koeraomanikele meelde, et lemmiklooma
pidamine ei tohiks häirida avalikku korda
ja teiste isikute rahu. Looma pidamisel
ei tohi rikkuda ka öörahu (s.o tekitada
kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt
häirivat müra). Loomapidaja peab arvestama naabrite õigustega ja tagama, et looma pidamisega kaasnev negatiivne mõju
(nt koera haukumine, ulgumine) ei oleks
häiriv ega kahjustaks naabrite õigusi oma
omandi kasutamisel.

Koera või kassi on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas
ehitises või territooriumil nii, et oleks välditud koerte lahtipääsemine ning eeldusel,
et tagatakse nende eluks vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve.
Looma pidamise territoorium peab olema
piiratud viisil, et oleks välistatud looma
omal tahtel väljapääsemine ning inimestele või teistele loomadele kallale tungimise
võimalus.
Mitme korteriga elamus lähtutakse loomapidamisel lisaks ka korteriühistu põhikirjast, kodukorrast, ühise tegevuse lepingust ja muudest elamu ühist haldamist
käsitlevatest dokumentidest. Korterelamu
üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja
kohustatud järgima korteriomanike kokkuleppel kehtestatud korda ja avalikku

korda. Loomapidaja peab tagama, et loom ei häiriks ega
ohustaks kaaskodanikke ega
teisi loomi.
Koera või kassi omanik on
kohustatud koristama koheselt oma kinnistust väljaspool
asuval alal (tänaval, pargis,
haljasalal või mujal avalikus
kohas) oma looma väljaheited. Avalikus kohas (tänavad,
pargid jms) tuleb koera pidada
rihma otsas ja vajadusel suukorvistatult.
Pimedal ajal peab loomale või jalutusrihmale olema kinnitatud helkur või muu taoline ese. Loomapidajal on keelatud viibida
loomaga vastava keelumärgiga tähistatud
kohtades; lubada loomal viibida laste mänguväljakul ja liivakastis; ujutada ja pesta
looma avalikes supluskohtades väljaspool
selleks ette nähtud kohti; viibida avalikus
kohas nakkusohtliku haige loomaga.
Avaliku kohta pääsemise võimalusega territooriumil peetavatele kassidele
on kiibistamine ja lemmikloomaregistris
registreerimine kohustuslik. Kinnisel territooriumil (toas) peetavate kasside kiibistamine ja lemmikloomaregistris registreerimine on loomaomanikule soovituslik.
Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta,
tekitada valu, füüsilisi ja vaimseid kan-

natusi, põhjustada looma hukkumise või
panna toime muu looma suhtes lubamatu
tegu.
Hulkuvate loomade püüdmist, omaniku kindlakstegemist, hoiupaika toimetamist, hoiupaigas pidamist, uue omaniku
otsimist ja loomade hukkamist valla haldusterritooriumil korraldab vallavalitsuse
poolt volitatud isik. Kui hulkuvat koera
või kassi ei ole võimalik kohe tagastada
loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta
(varju- või hoiupaika). Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva. Nimetatud aja
jooksul võib loomapidaja looma tagasi
nõuda, kui ta tasub looma püüdmis- ja
ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja
möödumist, kui pole leitud loomaomanikku, antakse loom uuele isikule või kui uut
loomapidajat ei leita, viiakse läbi looma
eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.
Kassi- või koerapidaja võiks kaaluda looma steriliseerimist/kastreerimist
ning pöörduda selles küsimuses loomakliinikusse. Steriliseerimine/kastreerimine
aitab ära hoida soovimatuid kassi ja koera
pesakondi ning läbi selle vähendada ka
hüljatud loomade arvu.
Viivian Päll

avalike suhete spetsialist

Aino Allem 24.03

92. sünnipäev

Zinaida Vainer 23.03

90. juubel

Raisa Pruvel 04.03
Aino Värk 04.03
Anatoly Alekseev 16.03
Veera Punger 21.03

85. juubel

Kaja Seppern 13.03
Liudmila Kovshova 16.03
Õilme Tammann 22.03

80. juubel

Lehte Kuuler 01.03
Mare Müür 05.03
Anatoly Gekkin 07.03
Evi Leiter 07.03
Margarita Kotova 19.03
Leida Kustalo 20.03
Viivu Soppe 20.03
Elmu Lõhmuste 28.03

75. juubel

Nikolai Pavlenko 01.03
Arvi Piht 01.03
Maie Nõuakas 07.03
Ülo Kersen 09.03
Peeter-Leo Kadastik 16.03
Vaike Taal 16.03

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.

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

