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Möödunud on 80 aastat juuniküüditamisest
1941. aasta 14. juuni lühikese suveöö jooksul kisti oma kodudest 10 205 inimest ja
küüditati ilma igasuguse kohtuotsuseta loomavagunites tuhandete kilomeetrite taha
Siberi viletsusse.
Mälestusminuteid peeti 14. juunil Lüganuse vallas, Purtse hiiemäel, kuhu 30 aastat
eest rajati kommunismiohvrite leinapark.
Leinapargis asuva mälestusmärgi „Kella-

torn“ kella helistas Uno Säästla.
Uno Säästla pääses küüditamisest tänu
sellele, et tol päeval, kui tema vanemad
ja kõige noorem õde Kirovi oblasti poole
teele saadeti, oli tema koos keskmise õega
kodust ära. Nimekirjas nad küll olid, aga
õnneks taga otsima ei hakatud. Kahjuks
tema vanemad hukkusid.
80ndate lõpus tundis härra Säästla vaja-

dust meenutada olnut ning hakkas koguma
Siberist tagasitulnute mälestusi. Ta on kogu
Ida-Virumaa mälestusi otsides risti ja põiki
läbi sõitnud.
Mälestusleht on kommunistide repressiooni all kannatanute Alutaguse organisatsiooni Memento toel ja Säästla eestvedamisel aastatel 1999-2020 ilmunud väljaanne,
milles on meenutusi nii küüditatute kui ka

nende järeltulijate suust. Paraku jääb inimesi, kes 80 aasta taguseid sündmusi mäletavad, aina vähemaks.
Ka Purtse leinapargil täitub 30 aastat.
Leinapargi nn nurgatamm pandi Purtse
hiiemäel kurjuse ohvrite pargis mulda juuniküüditamise 50. aastapäeval. Nüüdseks
on puid juba 110 ringis, neist 89 nimelised.
Aastatega on lisandunud leinaparki Eesti

valukaart maakondade kommunismiohvrite arvu märkivate tahvlitega, kellatorn,
Lüganuse kihelkonna hukkunutele pühendatud leinamüür ja tänupink Uno Säästlale,
kes on koos abikaasa Eviga hooldanud leinaparki pea selle loomisest saati.

Galerii: Eesti lipu
päeva tähistamine
Lüganuse vallas
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üleskutsel heisati 4. juunil, Eesti lipu
päeval kell 7.00 riigilipp igas maakonna kohalikus omavalitsuses.
Lüganuse Vabadussõja mälestussamba juurde olid kogunenud väikesele pidulikule tseremooniale vallajuhid, valla asutuste juhid ja esindajad
Fotod: Viivian Päll

Pakuti hommikukohvi koos maitsvate pirukatega.

Eesti lipu heiskavad volikogu esimees Risto Lindeberg ja vallavanem Andrea
Eiche.

Lüganuse Ristija Johannese kiriku diakon Tõnis Tamm.

Aivar Raudsepp, Kaitseliidu Lüganuse malevkond.

LVL
Fotod Viivian Päll
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Lüganuse vallas Lüganuse
alevikus Pargi tn 52 detailplaneeringu avalik
väljapanek 08.07. – 22.07.2021
Detailplaneeringu ala piirneb Lüganuse alevikus Pargi tn 54,
Pargi tn 52a, Pargi tn 46a, Pargi tn L3, Püssi jaama tee T4 maaüksuste ja reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuala pindala
on 8454 m2.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu
kaheks, moodustatava kinnistu lähiaadress on Pargi tn 52b, sihtotstarve elamumaa, mis on kooskõlas üldplaneeringuga ja on ka
olemasoleva Pargi tn 52 kinnistu sihtotstarve. Juurdepääs planeeringualale lähtub Jaama teelt ja Pargi tänavalt. Tehnovõrkudest asuvad alal sidetrass ja madalpinge õhuliin lõunaosas ning
kõrgepingeliin ala põhjaosas.
Käesolev detailplaneering ei sisalda Lüganuse valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt valla veebilehel
www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.
Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab
esitada ajavahemikus 08.07. kuni 22.07.2021 postiga aadressil
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti
aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Vee-ettevõtja info
OÜ Järve Biopuhastus on sõlminud töövõtulepingud Savala
puurkaev-pumpla ja Uniküla Vesi puurkaev-pumpla rekonstrueerimiseks. Rekonstrueerimisega kaasnevad mitmesugused
tööd.
Savala puurkaev-pumpla: puurkaevu rekonstrueerimine ja
olemasoleva pumplahoone lammutamine. Uue pumplahoone
püstitamine 5,9 m x 8,1 m, sh paigaldatakse raudbetoonist puhta
vee mahutid 2tk x 10 m3. Hoonesiseste tehnoloogiliste torustike
ehitamine, sh veetöötluse seadmed. Kaugjuhtimise automaatika.
Pumpla välise territooriumi planeerimine, piirdeaia paigaldamine.
Uniküla Vesi puurkaev-pumpla: puurkaevu rekonstrueerimine ja olemasoleva pumplahoone lammutamine. Uue pumplahoone püstitamine 5,9 m x 7,9 m, sh paigaldatakse puhta vee
mahutid 2tk x 4,2 m3. Hoonesiseste tehnoloogiliste torustike
ehitamine, sh veetöötluse seadmed. Pumpla välise olmevee kogumismahuti paigaldamine, 20 m3. Kaugjuhtimise automaatika.
Pumpla välise territooriumi planeerimine, piirdeaia paigaldamine.
Rekonstrueerimistööde teostaja on AS Schöttli Keskkonnatehnika. Tööde periood on 330 päeva alates lepingu sõlmimisest.
Tellijapoolne projektijuht on Vassilissa Kozlova, telefon 5343
1846, e-posti aadress vassilissa.kozlova@idavesi.ee

Ajutine sooja vee katkestus
AS Kiviõli Soojus teatab, et seoses seadmete ja soojustrasside
hooldustöödega katkestatakse sooja veega varustamine 5. juulist kuni 11. juulini 2021.
Vabandame ebamugavuste pärast.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus alustab
korteriühistute nõustamisega
Mai lõpust on korteriühistutel võimalik küsida Ida-Viru Ettevõtluskeskusest (IVEK) tasuta nõu KredExi toetuste, laenude
ja käenduste kohta. Konsultatsiooni käigus saab teavet ühistule
sobivate teenuste tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava
kohta, samuti aitab arenduskeskuse konsultant vajadusel taotlusi
täita ja esitada.
„Viimastel aastatel on ühistute vajadused ja ka võimalused
korterelamute renoveerimiseks oluliselt kasvanud. Ida-Virumaa
piirkonnas on viiel aastal toetust saanud paarkümmend korterelamut, kuid huvi nii seniste kui uute teenuste kasutamiseks on
kordades suurem,“ lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe
osakonna juhi Triin Reinsalu.
Ida-Viru Ettevõtluskeskuse juhatuse liikme Pille Sööti sõnul
kinnitab ka klientide tagasiside ja senine kogemus, et vajadus nõu
ja abi järele on olemas. „Oleme koostöös KredExiga hinnanud,
et kokku vajab Ida-Virumaal lähikümnenditel kordategemist veel
vähemalt paar tuhat hoonet, seega vajadus lisateabe, materjalide ja
taotlemise nõustamise järele on kasvav. Meil on pikaaegne kogemus ettevõtlusmeetmete nõustamisel ning tunneme ka piirkonna
probleeme ja võimalusi, mis on suureks eeliseks teadlikkuse kasvatamiseks ühistute seas,“ lisas arenduskeskuse juht.
KredEx pakub korteriühistutele erinevaid teenuseid - renoveerimislaenu, käendust ja rekonstrueerimistoetust. Arenduskeskusest saab küsida konsultatsiooni nii teenuste tingimuste ja
sobivuse kohta, taotluste nõuete, ajakava ja vajalike tähtaegade
kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka taotluse täitmisel
ja esitamisel ning vajalike dokumentide kokkupanekul.
„Arenduskeskused seisavad selle eest, et piirkonna elamis- ja
töötingimused, keskkond ning heaolu paraneks. Seega on korterelamute kordategemine ja renoveerimine meie kõigi huvides.
See toob otsese kasu majaelanikele kulude kokkuhoiu ja mõnusa
sisekliima näol, kuid kaudselt mõjutab see kogu piirkonda kaasaegsema elukeskkonna näol,“ lisas Sööt.
Konsultatsiooni kasutamiseks tuleb korteriühistul ühendust võtta Ida-Virumaa ettevõtluskeskusega, kontaktid on kättesaadavad
siit: ivek.ee/teenused/korteriuhistutele/
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Üleskutse: teavita TTJA-d ohtlikust ehitisest

T

arbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) kutsub
kogu algava suve jooksul üles märkama ja teavitama ohtlikest ehitistest, mis asuvad kas kodukohas või
jäävad suvisel Eestimaal ringi liikudes silma.
TTJA peadirektor Kaur Kajak
märkis, et ehitiste ohutuse tagamine vajab suuremat tähelepanu,
mistõttu on täna alanud ja kogu
suvi kestev teavitus- ja märkamiskampaania väga oluline ettevõtmine. „Me kõik tahame end nii oma
kodukohas kui Eestis ringi liikudes
turvaliselt tunda. Ehitiste omanikukohustuste korrektne täitmine parandab kõigi inimeste elukvaliteeti
ja hoiab ära eluohtlikud olukorrad
ja rängad õnnetused. Paraku meil
on Eestis suurel hulgal vanu halvas
seisukorras ehitisi, mille korrashoiuga ei ole tegeletud, ning nende
ohutust tuleb regulaarselt kontrollida. Kutsume kõiki üles märkama
ja vajadusel teada andma ohtlikest
hoonetest ja muudest rajatistest, nii
enese ümber kui suvel ringi liikudes,“ tõdes Kajak.
TTJA ehitus- ja raudteeosakonna
juhataja Kati Tamtik sõnas, et ehitis
on ohtlik, kui see võib põhjustada
ohtu inimese elule või tervisele,
varale või keskkonnale. „Hetkel ei
oska hinnata, kui palju on Eestis

ohtlikke ehitisi, seega on vastava
numbri ja ulatuse väljaselgitamine
üks TTJA tänavusuvise kaardistamise kampaania eesmärke.“
Ehitise ohutuse eest vastutab
seadusest tulenevalt selle omanik,
mistõttu TTJA soovib kaardistada
ohtlikud ehitised, tuvastada nende
omanikud ning kohustada omanikke võtma kasutusele meetmed
esmase ohu likvideerimiseks. Kui
ehitis ei põhjusta otseselt ohtu, siis
nende korrashoiu- ja nõuetele vastavuse järelevalve kuulub kohalike
omavalituste pädevusse. Teada ei
pea andma endale kuuluvatest hoonetest ning samuti, kui omanik on
selge, siis teavitada esmalt võimalikust ohust hoone omanikku.
Ehitised, mille kohta TTJA

soovib teavitusi saada, on näiteks
järgmised:
• Varisemistunnustega
hooned,
müürid, tugiseinad ehk ehitised,
mille puhul tekib kahtlus, et need
hakkavad varisema, aga ka hooned,
mis on juba osaliselt varisenud ja
mille uksed-aknad on avatud ning
ligipääs hoonesse ei ole takistatud;
• Ohukahtlusega rõdupiirded või
muud hoonete väljaulatuvad osad,
mille puhul tundub, et lähiajal võib
toimuda varing;
• Katmata kaevud ja muud sügavad augud, kuhu on oht sisse kukkuda;
• Nõukogudeaegsed laste mänguväljakud, mida ei ole korrapäraselt
hooldatud ning millel võivad olla
liiga kitsad redelipulkade vahed või

teravad servad või mis on lihtsalt
katki;
• Muud ohtlikud ehitised, kuhu
on kõrvalisel isikul lihtne sattuda
ja kus on vigastamise oht (näiteks
teravad servad, sh lahtised plekid,
katkised klaasid, kõrguses liikumine ilma piireteta, lahtised redelid/
trepid vms).
Tamtik lisas, et igal aastal saabub
TTJA-le mitukümmend märgukirja
lagunevate ehitiste kohta. „Kuna
meil on palju nõukogude perioodist
jäänud hooneid, mis täna seisavad
kasutuseta, siis nende seisukord
tõenäoliselt ei lähe aastatega paremaks, vaid pigem ikka halvemaks.
TTJA eesmärk on tagada, et sellised ehitised ei muutuks inimestele
ja ümbritsevale keskkonnale ohtlikuks.“
Palume kõigil, kes märkavad
ohtlikku ehitist, teavitada TTJA-d
sellest meiliaadressil ohtlikehitis@
ttja.ee või läbi TTJA kodulehe ttja.
ee/marka-ohtlikku-ehitist. Lisa teavituse juurde info ehitise asukohast,
ohu kirjeldus ning foto(d) ehitisest.
Teemat illustreerivad fotod, mida
võib kasutada: we.tl/t-9KpTVJb9DD
Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet

Uljaste järve uurimiseks asuti seirepuurauke rajama
S
ellel nädalal alustas Inseneribüroo Steiger Eesti Geoloogiateenistuse valitud seitsme seirekaevu puurimist Uljaste järvest idas,
kus automaatandurid hakkavad jälgima veetaseme muutusi.
Planeeritud 12 seirekaevust tehakse selles etapis valmis seitse.
Tegemist on sarnaste puurkaevudega nagu inimeste koduhoovides.
Nende kaevude põhja pannakse automaatloendurid.
Seirekaevud on jagatud mitme
sügavusega kaevudest koosnevatesse gruppidesse. Erinevate kihtide
uurimine annab vastuse küsimustele, kas põhjavesi läbib erinevaid
kihte ning kas ja kui palju on põhjavesi seotud Uljaste järvega.
Kaevude asukohad määras Eesti Geoloogiateenistus ning nende
rajamise kõik etapid on täpselt
kirjeldatud. „Tegemist on väga
kontrollitud protsessiga,“ ütles OÜ
Inseneribüroo Steiger puurimisosa-

Selle aasta mais uuris geoloogiateenistuse paat Uljaste järve põhja geoloogilist
ehitust.

konna juhataja Meelis Peetris, kelle
sõnul saavad seitse kaevu valmis
juunikuu jooksul. Ülejäänud kaevud on kooskõlastamisel.
Eesti Geoloogiateenistuse asedirektori Jaak Jürgensoni sõnul on
kaevud ja neis tehtav seire äärmi-

selt oluline osa Uljaste järve ja põhjavee seoste uuringutest. Lisaks uuritakse ka väljapuuritud südamikke.
„Meie jaoks on oluline teada, millised kihid ja filtratsioonimoodulid seal on. Südamikke ei uurita ei
põlevkivi, lubjakivi ega ammugi

Ilm on nagu on, maasikale!
S
uur suvi käes – mis muud kui
maasikajahile. Et eristuda peavoolumeediast, mis peaasjalikult
maasikakilo hinnale keskendub, kui
marjad ajaleheveergudele jõuavad,
kirjutame meie hoopis sellest, kust
Virumaal maasikad kätte saab.
Üks võimalus selleks on leida
üles Otepää kandist pärit Kaie Ilves, kes paarikümne aasta eest tee
Virumaale leidis. Mõned haridusteest tulenevad põiked jäid teele ka
– Jänedale, Soome Lapuasse, Tartusse – aga nüüd on raamatupidaja
kõrgharidusega Kaie kaks dekaadi
Virumaal seljatanud ja kalkuleerib
enne maasikahooaja algust, et mis
teda sel aastal siis õige ees ootab.
„Ah et kuidas ma ettevõtluseni
jõudsin? No… Abikaasal ja pojal
on suuremat sorti teraviljakasvatuse talud ja et ennast ka kasulikuna
tunda, siis hakkasin tegelema marjakasvatusega,” naerab Kaie meie
vestluse sissejuhatuseks. Vastuseks
küsimusele, miks just maasikad,
nendib Kaie, et tegelikult on ta
katsetamas ka arooniaistandusega
ja seda esialgu Lõuna-Eestis, aga
üldjoontes siiski püsib marjalainel,
kuna marjad on hooajaline ettevõtmine, kiiresti realiseeritav ehk

mitte fosforiidi pärast, mis asub siit
kaugel ja on palju sügavamal. Kui
inimesed kardavad, et sellel uuringul on mingeid varjatud eesmärke,
siis nad eksivad - ühe uuringuga ei
saa mitut eesmärki täita,“ ütles ta.
Mai alguses tehti Uljastel nelja seismoakustilise mõõteriistaga
geofüüsikalisi uuringuid, et täpsustada järve põhja geoloogilist
ehitust.  
Uljaste järve ja põhjavee seose
uuring kestab kaks ja pool aastat
ning seda kaasrahastab Kiviõli
Keemiatööstus. Uuringu käigus
rajatakse veel 12 seirepuurkaevu
Uljaste oosist ida poole ning automaatanduritega jälgitakse veetasemete kõikumisi järves, soos ja
põhjavees. Lisaks mõõdetakse vooluhulkasid Toomika kraavis.
Lisainfot uuringute kohta saab
Eesti geoloogiateenistuse vanemhüdrogeoloogilt Maile Polikarpuselt (Maile.Polikarpus@egt.ee).

ei pea. „Püüdlen stabiilsuse poole,
võõrtööjõust tuleks mitte sõltuda,”
võtab Kaie lähima aja plaanid lühidalt kokku.
Virumaa Koostöökogu

kulud-tulud kärmelt nähtavad ning
ettevõtet asutades otsis ta pigem lisategevust palgatöö kõrvale.
Küsimusele, mis maasikakasvatajale muret ja rõõmu teeb, tuleb
üsna konkreetne vastus – ilm ja
tööjõud. „No... ilma pärast ei pea
tegelikult muretsema, see on nagu
on,” naerab Kaie ja lisab, et tööjõu
pärast võib omajagu peamurdmist
ette tulla küll. Senini on Kaie vajadusel ja võimalusel kasutanud nii
hooajalist võõrtööjõudu kui pakkunud tööd kohalikele – nii marjakorjamisel kui kevadistel hooldustöödel. Virumaa Koostöökogu jaoks
on eriti rõõmustav, et ajutist tööd

leiavad Kaie juures õpilased.
Klientuur jääb Virumaa piiridesse – hulgas on olnud näiteks ka
hooldekodusid ning suur osa Kaie
marjadest jõuab eraklientideni,
kes on juba püsikunded. Ja kuigi
suurtele turgudele Kaie toodang ei
jõua, sai mõned aastad tagasi soetatud mobiilne müügikiosk, millega
tolmu ja vihma eest nii marju kui
müüjat kaitstes jõuavad Virumaa
marjad ka vast üle Virumaa piiri.
Viie aasta perspektiivis soovib
Kaie eelkõige püsida, kuna leiab, et
sellisel äreval ajal nagu ettevõtjatel
viimasel paaril aastal olnud on, on
eduelamus ka see, kui uksi sulgema

TRIVIA
Suvi või talv? – Eesti kliimas
peavad mõlemad meeldima.
Kas vara ärgata või kaua
magada? – Meeldib kaua
magada, aga pean vara
ärkama.
Tennis või murdmaasuusatamine? – Suusatamine. Ühe
korra noorest peast olen
Tartu maratoni läbi teinud.
Muusika? – Oleneb tujust,
kas klassikaline või pop.
Kui peaks filmi vaatama,
mille valiks? – Romantilised
filmid meeldivad. Sobib maasikatega kokku.
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Mida Viru? Ida-Virumaa
õpetab muretult seiklema!

I

da-Virumaa on teada-tuntud seiklusmaana. See tähendab, et siin on
olemas kõik võimalused seiklustesse
sattuda. Tuleb vaid kohale tulla, neile
võimalus anda ning võtta vastu, mis
elul anda on. Üsna pea võid avastada
ennastki muhedalt õlgu kehitamas või
südamest naermas ning rõõmsalt sõnatuna õhkamas „Mida Viru?“, sest midagi muud ei oskagi kosta.
Ida-Viru tugevus on, et maakonnal on
mitmeid tõmbepiirkondi, mitte vaid üks
tuntud keskus. Nii on kohalikud jaotanud maakonna mitteametlikult neljaks
piirkonnaks, mida nimetavad Põlevkivimaaks, Alutagusemaaks, Pankranniku ja Narva piirkondadeks. Kõik neli
on omanäolised ja kahtlemata tutvumist
väärt.
IDA-VIRU TURISMIKLASTER
TULEB KÜLALISELE APPI
Tervet maakonda oleks vahest keeruline korraga hoomata. Et kõik külalised
toreda elamuse siiski kätte saab, on
Ida-Viru Turismiklaster pannud kokku
iga piirkonna parimad palad ja algatanud kampaania, mis tutvustab erinevaid
Ida-Viru piirkondi: sealseid looduslikke
võlusid, turismiatraktsioone ning majutus- ja toitlustusvõimalusi. „Külastajatel
on lihtsam oma väljasõite planeerida,
kui nad saavad kogu info selle kohta,
kuhu Ida-Virumaal minna ja mida teha,

ühelt veebiplatvormilt,“ räägib Ida-Viru
Ettevõtluskeskuse turismikoordinaator
Kadri Jalonen.
Nii võib külastaja planeerida lõbusa
koguperenädalavahetuse näiteks Põlevkivimaal, kus võib valida karjäärisafari
või mõne muu seikluse Adrenaatoriga
või kanuumatka Lammasmäe puhkekeskuses. Peatuda võib näiteks imekaunis Karukella puhkemajas, kus saab lõõgastuda mullivannis või mängida kogu
perega lauamänge. Järgmisel hommikul saab kinnistada teadmisi põlevkivi
kohta Eesti Kaevandusmuuseumis või
Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumis.
Alutagusemaa avastamiseks on tore
viis käia turnimas Alutaguse seikluspargis ja pärast seda nautida rannapuhkust
Peipsi laulvatel liivadel. Majutuda saab
näiteks lähedalasuvas Kauksi puhkemajas. Eesti kauneimal, ligi 20 km pikkusel Saka-Ontika-Toila teelõigul paljastub Balti klindi kõige kõrgem osa.
Pankranniku piirkonnas käige kogu
perega Toila SPA Hotelli „Hea tuju“ paketti nautimas või kiigake virtuaalreaalsuse abil ajalukku Blueray ajarännakul
„VR Toila 1938“. Kui pärast seda on
kõhud tühjad, saab maitsta tükikest
Gruusiat Jõhvis, Gruusia trahteris Mimino. Sellele maitseelamusele ei jää
aga alla Narvas tegutsev kohvik Muna.
Narva ümbruses jagub tegevust nii
suurtele kui väikestele kultuurisõprade-

le, näiteks Narva Ooperipäevade näol.
Piiripealseid elamusi jagub ka Narva
linnuses või Victoria bastioni kasemattides. Kõigi nende ja veel nii mõne
teisegi teenusepakkujaga saab tutvuda
veebilehel idaviru.ee/midaviru/.
Eelkõige on kampaania idee anda
edasi Ida-Virumaa seikluslikku vaimu,
vabadust ja värskust. Kõik, mis mujal
oleks kentsakas, on siinse muretu mõtteviisi juures lihtsalt tavaline teisipäev.
„Ida-Virus ikka juhtub!“ naeravad kohalikud. Seesugust võimet suhtuda argiselt tülikatesse asjadesse kerguse ja
huumoriga soovivad kohalikud anda
edasi teistelegi. Kuidas muudmoodi
võiks seda õppida kui mitte ise kogedes? „Selge ju see, et pärast keerulist
talve vajame kõik natuke meelelahutust,“ kinnitab Jalonen.
Kampaania raames on koondunud
kokku 35 ettevõtet üle kogu maakonna.
Tutvu nendega idaviru.ee/midaviru.
Lisainfo:
Maria Plees, Media Station
maria@mediastation.ee
+372 5660 6236
Kadri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK)
+372 5174 236

ülastusmängul on algamas 17. hooaeg, Maidlas 16. hooaeg. Eelmisel,
2020. aastal, tähistasime külastusmängul
osalemise 15. juubelit ning Maidla Kooli
95. sünnipäeva.
Tõnu Kiviloo: „Kindlasti on tegemist
taasiseseisvumisaja ühe pikima turismiprojektiga. Külastusmäng on pikalt
kestnud tänu tublidele inimestele, kes
mõisaid arendavad ja oskuslikult külastajatele tutvustavad.“ Kõik see on toimunud ja toimub ka Maidla mõisakoolis.
Sel suvel on kavandatud viis külastuspäeva: 3. ja 4. juuli; 17. ja 18. juuli; 7. august. Mõis
on avatud kella 10.00- 18.40.
Igal täistunnil toimuvad ekskursioonid giididega. Need on Maidla Kooli õpilased, kes õpivad kodukandi kultuurilugu ning Maidla Huvikooli raames giidindust kauaaegse pedagoogi
Heidi Pabori juhendamisel. Võimalik osaleda töötubades ning kindlasti pakume ka midagi
uut arvestades meie mõisa eripära. Kaasa aitavad Maidla Kooli töötajad.
Külastustasud: Pered: 7.00 eurot, täiskasvanud: 4.00 eurot, õpilased ja pensionärid: 2.00
eurot. Kohtumiseni suvises mõisas!
Meelike Abroi

Maidla Kooli direktor

Püssi 22. jalgrattamatk sai teoks
6. juunil toimus 22. Püssi
jalgrattamatk. Alguse ja
lõpp punktiks oli Püssi Kultuurimaja esine plats.
Matk kulges mööda mitmekesise maastikuga Aidut
Sipelgamäeni, mida tajud
rattaga matkates hoopis
teistmoodi kui autoga läbi
tuhisedes.
Väiksematele osalejatele
oli mõeldud 1 km pikkune
rattaralli. Pikema marsruudi 15,6 km koostasime nii,
et ka kõige väiksemad osalejad said sellega hakkama.
Vaatamata ohtratele konkureerivatele üritustele, oli
osavõtjaid piisavalt palju
– täpsemalt 67, mis on suu- Fotod: Lüganuse Kultuurikeskus
repärane tulemus! Kõik, kes
käisid, olid oma otsusega rahul.
Rattamatka lõpetuseks läks loosi kaks jalgratast ja palju toredaid auhindu. Lasteratta võitjaks osutus Viktoria Cheburashkina, suurema jalgratta võitis Darja Vorobjova.
Suured tänud meie pikaajalisele koostööpartnerile Fixsus ja Reijo Peenemaale, Lüganuse
Vallavalitsusele ja meie abivalmis vabatahtlikele. Suured tänud FoodTruck pagarikoja meeskonnale, kes aitasid täita osalejate tühja kõhtu. Meeleolu loomise eest täname ansamblit Urmas ja Eeri.
Täname korraldajate poolt kõiki tublisid osalejaid. Palju õnne võitjatele!
Kohtumiseni 2022. aastal, juunikuu esimesel pühapäeval!
Virje Härm

Lüganuse Kultuurikeskus juhataja kohusetäitja

Suveuudiste kaart näitab ära Ida-Viru turismiuudised

I

da-Viru turismitegijad on COVIDi
aega ära kasutanud: valmis on kolm
suurt uut atraktsiooni ning palju uuendusi majutuse, toitlustuse ja seikluste
pakkumises. Ida-Viru väheavastatud aga
omanäolised turismipiirkonnad saavad
oluliselt paremini külastajatele kättesaadavaks – giidituure pakuvad nii Sillamäe kui
Narva, kusjuures Narva muuseum pakub
neid regulaarselt kindlatel aegadel. Nii
pääseb igaüks lõpuks Kreenholmi, Narva
linna või Sillamäed avastama koos kohalike jutuvestjatega.
Kõik see on koondatud spetsiaalsele suveuudiste kaardile, et toredad uued võimalused külastajatele võimalikult leitavaks
teha.
Ida-Virumaa 2021. a suve kolm suurt ja
rahvusvaheliselt huvitavat turismiatraktsiooni on Sillamäe rannapromenaad,
Kauksi rannahoone ning Narva jõel
kurseerima asuv jõetramm. Sillamäe rannapromenaad avati juba 28. mail, tulevast
nädalast on oodata, et sinna tekib ka väike toitlustuspakkumine. Juunis avatakse
Kauksi rannahoone. Rannahoone pakub
suvitajatele turismiinfot, kehakinnitust
ning ranna- ja sporditarvete renti. Lisaks
täieneb Kauksi rannapromenaad vabaõhujõusaali, laste mänguväljaku, tänavakorvpalliplatsi ja piknikualaga.
Jõetramm on plaanis tööle panna juuni
lõpus. Tegu on regulaarliiniga: kaks edasi-tagasi väljumist päevas. Laev mahutab
umbes 100 inimest ning seal avatakse ka
puhvet.

Turismile aitab kaasa ka Alutaguse valla teine suur arendus Peipsi põhjarannikul:
Vasknarva sadam paadiomanikele ja kalastajatele. Sadama I etapp avatakse 07.07.
Peipsi Järvefestivalil. Vasknarva sadama
näol on tegemist kõige suurema akvatooriumiga sadamaga Peipsi ääres - 6000 m2
vee peegelpinda.
Lüganuse vald koondab suvel ühte
kohta Kiviõli raudteepeatuse juurde
maakondliku ühistranspordi, raudteetranspordi, parkla autodele, jalgratastele,
bussitransfeeridele. Tuleb ka infotulp ja
puhkekoht. Lihtsustub pääs turismiobjektidele.
Majutuses on Ida-Viru turismiklastri
partneritest suurima investeeringu teinud
Saka Mõisa SPA Hotell – renoveeritud
on kõik hotellimaja toad.
Ka Kiviõli Everest Hostel läheb suvesse uuenduskuuri läbi teinud tubadega.
Kauksi Puhkekülas valmis uus perekämping. Kauksi Puhkemajas valmis veel üks
saun.
Mäetaguse mõisahotell on teinud mugavamaks hotelli siseõue – siin saab nüüd
nautida uut suvemööblit ning lilleilu. Jaanipäevaks valmib suvepaviljon ja selle
kõrvale sarnase kujuga orangerii. Köögist komposteerimise tulemusel saadud
kompostmullas hakatakse hotelli restorani tarbeks kasvatama maitserohelist ning
võrseid.
Karukella Puhkemaja pakub suve
jooksul uut koolitust ,,Õnnelik olemise
kunst“. Koolitust viib läbi noor eesti naine

Dali Karat, kes on spirituaalne õpetaja ja
mentor, motivatsioonikõneleja ja õnnekoolitaja
Toila SPA Hotellis toimus sundpuhkuse
ajal digipööre – uuendati hotelli administreerimisprogrammi.

UUENENUD ON
MITMED TOIDUKOHAD
Narva muuseum avab Põhjaõue vanas
sepikojas kõrtsi.
Gruusia trahter Mimino pakub ilusa ilmaga einet väliterrassil. Liiga tuntud
pole ka fakt, et Meresuu SPA rannas töötab
suviste ilmadega Meresuu rannabaar. Iisaku Peetri Pizza uuendus on autopesula
teenus. Lisaks kehakinnitusele saab nüüd
ka auto puhtaks. Toila rannas asuv Mereresto pakub eksklusiivseid Kanaari veine,
ainult sellel suvel! Lisaks on uus pakett
„Söö ja majuta end Rahus“ (Toila Mereresto koos Rahumajutus). Suvemenüüd on
kõikjal uuendatud.
UUENENUD SEIKLUSED
EHK PÕNEVAD TEGEVUSED
BLUERAY virtuaalne tuur „VR Toila
1938“ Oru pargi lossiplatsil Toilas uudis
on, et sel suvel pääsevad külastajad Oru
lossi uhkesse suurde saali, mille detailidega – kroonlühtri, Makovski laemaali
ja kipsdekooriga – saab tutvuda mitmest
punktist.
Narva muuseum pakub suvi läbi igal
neljapäeval kell 18 toimuvaid teemaekskursioone linnas (Rootsi Narva, Mööda

Joalat, Pargid Ja Aiad ning Nõukogude
Narva) ning igal teisipäeval kell 18 ja
pühapäeval kell 12 toimuvad Kreenholmi
ekskursioonid. Lisaks on uued suvised
iga kolmapäevaõhtused retrofilmiõhtud retrokinosaalis, Vana Narva Maketi II korrusel. Pakutakse Eesti ja Vene
filmiklassikat.
Narva Victoria Bastioni kasematid
pakuvad sellest suvest ekskursioone linnas. Üks uutest linna ekskursioonidest on
„Bastionide ring“, mille käigus uuritakse
giidi saatel bastionide kaitsesüsteemi, jalutatakse mööda bastione isegi bastionide
sees.
Adrenaator Grupp on edasiarendanud
kaatrimatku Aidu kanalitel.
Eesti Kaevandusmuuseumi territooriumil asuv Eestis ainulaadne Alutaguse
matkaspordikeskus pakub uusi ägedad ronimispakette. Keskus on ainulaadne selle
poolest et siin asub Eesti ainus kirkatamise rada ning kõrgeim paekivipõhjaga ronimissein koos vahejaamadega.
Hea uudis on, et Ida-Viru lõunapiirkond
on rikkam kahe üheksa-korvilise disc-golfi raja võrra, lisandus rada Tudulinna
Tagajõele ja Alajõe külaplatsi juurde.
Ida-Virumaal asuvad ka kaks Eesti paremikku kuuluvat parki Alutaguse ja Mäetaguse. Kokku on Ida-Virumaal kokku on
8+2 disc-golfiparki. Pargid on mitmekesised ja erinevatele mängijaoskustele.
Karukella Puhkemajas saab parooliga
„vahva suvi“ kahe öö broneerimise korral
nõukagaraaži tasuta.

1944. aasta sõjasündmustele pühendatud Vaivara Sinimägede muuseum ootab näitusemajja, kus on uus suur eksponaat-nõukogude lennuki IL-2 kere.
Eesti Kaevandusmuuseumi Valges
Majas on üleval rahvusvaheline kaasaegse kunsti grupinäitus „Kohanemine kahanemisega“. Näitusel toimuvad kuraatori
tuurid: 17.06.; 18.06; 9.07.; 3.10. ja John
Grzinich’i eksperimentaalne kontsert
9.07.
Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi on
välja tulnud uute ekskursioonidega. Otsitakse vastust küsimustele „Miks Ida-Virumaa on selline?“ ja „Milleks on maailmale
vaja põlevkivi?“. Ekskursiooni käigus
selgub muuseumi arvamus, kuid selle lõppedes huvitab muuseumi ka külastajate
arvamus.
Suvesündmuste kalender asub siin:
idaviru.ee/mis-toimub/sundmused/
Uus on näiteks JBF formaat: XVI Jõhvi
balletifestival toimub sel aastal ühel päeval, 11. juunil Jõhvi kontserdimajas.
1.–11. juulil toimuv festival „Seitsme
linna muusika“ teemaks on sel aastal
„Inspireeritud loodusest!“. Festival tuleb
14 kontserdiga
Suveuudiste täpsemad kirjelduse ja kaart:
idaviru.ee/mis-on-uut-ida-virumaalsuve-uudiste-kaart/
Lisainfo ja kontaktid: Kadri Jalonen,
Ida-Viru turismikoordinaator, kadri.jalonen@ivek.ee 517 4236
Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK)
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Saatsime sõbrad kooli

M

arjakese Lasteaias oli 28. mail tähtis ning
kauaoodatud päev – kooli saatmis pidu, mis
toimus lasteaia õues.
Käes on aasta kõige ilusam aeg. Päike rõõmustab
meid oma soojusega, õhk on täis linnulaulu ning
loodus õitseb. See on ilus aeg, aga samas ka veidike
kurb, sest lasteaiast lahkuvad lapsed, kellega palju
aastaid on koos veedetud ja sõbraks saadud. Nüüd on
nendel lastel tahtmine kooli minna.
Pääsupojad lendavad pesast teele, et oma tiibade
tugevust proovida. Ega see kooliminek nii lihtne olegi. Nüüd tuleb igal lapsel ise hakkama saada, leida
sõpru. Julgeda õpetaja abi paluda, kui ülesandest päris täpselt aru ei saa.
Oma lasteaiateed alustasite pisikeste tõrukestena
ja eks neid tegusid ja meeleolusid oli erinevaid. Tusatujust aitasid üle saada lasteaiaõpetajad ja sõbrad.
Kui on kõrval armas sõber, siis on kindlam tunne.
Täna on teie viimane pidu siin lasteaia õues. Loodetavasti jäävad tulevaste koolilastele meelde sõnad,
mida soovivad neile lapsed, kes sellel aastal veel
kooli ei lähe: „Ühel kenal kevadpäeval kasvasid sa
suureks. Lasteaed jäi väikseks sulle, lahkud nüüd ta

juurest. Võta kaasa rõõmus tuju, sõbra soojad sõnad.
Võta kaasa mõttetera, mis kord kasvab suureks“.
Kooliminevate laste poolt tantsitud lõputants oli
väga armas ja liigutav ning jättis hinge sooja tunde.
Ja oligi kätte jõudnud hetk, mida nii väga oodati.
Lasteaia direktor Anu Soosaar andis kooliminevatele
lastele lõputunnistuse. Kooliteele oli lapsi õnnitlema
tulnud Lüganuse Vallavalitsuse esindaja Risto Lindeberg, kes lausus häid sõnu õpetajatele, tulevastele
koolilastele ja nende vanematele.
Lastevanemate poolt olid tänusõnad õpetajatele
ning kogu personalile. Kooliminevate laste poolt oli
igale rühmale ja personalile tänukiri sellest, kuidas
nemad oma lasteaia aastaid meenutavad.
Pidulik sündmus lõppes õnnitlustega ja maiustamisega maitsva tordi ning puuviljadega.
Aitäh tänusõnade ja õnnitluste eest kõigile, kes
selle tähtsa päeva kauniks ja meeldejäävaks muutsid.
Põnevat kooliteed ja palju häid elamusi! Ilusat päikselist suve kõigile!
Tiio Reisi

vanema rühma õpetaja

Tänavu lõpetasid Kiviõli Kunstide Kooli: Jaanika Dmitrijeva, Polina Kuzmenko, Ilona Kardava, Elisabeth Trempel, Kadi
Riin Teuli, Madli Liis Teuli, Mirtel Veiser, Darja Tropina, Stefani Nikolajeva, David Gunjašin, Karneliita Heinjärv, Kuldar
Konsap, Mait Mihkel Toikka, Sandra Taukus, Andrei Sussarev, Maria-Helene Kriisa.

Kõrget lendu, Kiviõli
Kunstide Kooli vilistlane!

K

unstide kooli õppetöö on selleks aastaks
lõppenud, uus lend teele saadetud. Õhk on
endiselt kevadine nagu mõni nädal tagasi,
kui lõpetajad oma töödele viimast lihvi andsid. Võib
rõõmuga öelda, et koroonaviiruse hääbumine andis
õpilastele tervelt ühe kuu aega, et juhendaja abiga
ka koolimajas kohapeal kätt harjutada. Sai hakkama
küll - õnneks!
Suurt rolli mängis distantsõppes veebi teel tundides osalemine, iseseisev kodune töö, õpetaja soovituste järgimine. Seejärel kontaktõppes viimase lihvi
andmine. Ning valmis see oligi – 3. juunil kunstiõpilaste lõputööde kaitsmine, 7. juunil muusikaõpilaste
lõpukontsert.
9. juunil said tublid koolilõpetajad kätte väljateenitud lõputunnistused. Lisaks raamitud foto, millel
oli jäädvustus lõpukontserdist, kunstiõplastel aga
lõputöö kaitsmisest.
Tänavu lõpetas kunstide kooli 16 õpilast – 7
muusikaosakonna ja 9 kunstiosakonna õpilast.
Oleme sellise väljalaske üle uhked, kuna ega alati ei
tõuse lendu selline arv vilistlasi.
Tihtilugu soovib enamus lõpetajatest sügisest

Foto: Marjakese Lasteaed

õpinguid jätkata. Seda erinevatel põhjustel – on ju
harjutud käima, koos sõpradega loomingulises õhkkonnas kunstiga tegelemas. Ka pilliõpilastel on kätte
jõudnud aeg, mil võib oma tempos ning oma muusikalisi eelistusi arvestades mängida sellist repertuaari
nagu hing ihkab! Enne tuli ju lõpukontserdiks sobivat tehnilisemat repertuaari ette valmistades sõrmed
soojaks mängida, olenemata sellest, kas oli viitsimist
või mitte!
Ka päris soovid on viimaks tekkinud – nüüd on
lõpuks teada, millist muusikat õpilane tegelikult
viljeleda soovib – on ju ka mõningal viisil vaimne
küpsus saabunud! No ja see kõige olulisem – enam
ei pea, ei ole kohustuslik! Nüüd on õppimine ja harjutamine vabatahtlik!
Arvestades tänast olukorda oleme rõõmsad iga
päeva eest, mida kontaktõpe meile võimaldas. Soovime oma kooli lõpetajatele sära silma ning rõõmu
oma oskuste ja saavutuste üle!
Kaarin Aamer

Kiviõli Kunstide Kooli õppealajuhataja

Viimasel koolinädalal lähenesime õppimisele veidi teisiti

Õ

ppimine ei pea toimuma ainult klassiruumis (või selle
õppeaasta valguses ekraani vahendusel). Viimasel koolinädalal
oli õppimine korraldatud mitmetel
erinevatel põnevatel viisidel. Näiteks öökool, kooliaia tegemine,
õppereisid, sportlikud tegevused,
politseiga koos liiklusohtuse õppimine, koos kokkamine ja palju-palju muud.
Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat
sõna, siis siin on mõned meeleolukad pildid ja ka mõned muljed viimasest koolinädalast:
„Õppisime, et koos on ikkagi lõbusam asju teha kui üksi. Värskes
õhus joosta ja hüpata on tore. Ka
vana hea mäng Trips-traps-trull
tundus jälle hea ja huvitav. Nii mõnigi mõtles kaua enne, kui kotikese
ruutu asetas. Nende kolme päeva
jooksul õppisime üksteist aitama
ja jagama asju. Panime oma julgus proovile: 1) otsisime pimedas
kolle; 2) jäime koolimajja ööbima;
3) saime üle oma kõrguse kartusest.“

mistamine ja isetehtud männasega segamine, erinevate täidistega
kuklite ja saiakeste küpsetamine,
meeskondlikud ja individuaalsed
liikumismängud õues, magamisasemete valmisseadmine ööbimiseks, ruumide korrastamine peale
tegevusi ja ööbimist.“
4.a klass

***

Kiviõli linnaraamatukogus (4.b klass)

Külas Enel Kärbo, kes rääkis enesearengust ja karjäärist (11. klass)

4.b klass

***

1.k ja 1.j klass

***
„Meie klassid said esmaspäeval
ja teisipäeval toimetada öökoolis.
Tegime Vene kooli juures trenni,
turnisime mänguväljakul, vaatasime koos filmi ja nautisime lihtsalt
koos olemist. Kolmapäeval käisime matkapäeval Kotka matkarajal, kus tutvusime raba maastikuga. Õppisime lõkke tegemist ning

„Meie klass osales ka sellel õppeaastal „Lugemisisu“ programmis.
Me loeme erinevaid raamatuid ja
täidame huvitavaid kokkuvõtteid
lugemispassis. 9. juunil oli meil pidulik programmi lõpetamine. Saime diplomid ja sõime torti. Meie
suureks sõbraks on Anu Aarlaid
lasteraamatukogust, kes on meid
selle programmi juurde toonud.
Saame julgelt tõdeda, et meie lugemisisu on suurenenud.“

Öökool (1.-5. klass)

Kilplala teemapark (1.j ja 1.k klass)

seda, et meie teod ei teeks loodusele kahju ehk kuidas jätta endast
võimalikult väike jälg maha.“
3.a ja 3.b klass

***

„Viimasel koolinädalal õppisime
ja harjutasime väga olulisi oskusi,
mida inimesel on vaja kogu eluks:
viisakust ja hoolivust, tähelepanelikkust, kuulamisoskust, koostööd,

Kooliaia tegemine (8. klass)

kompromisside leidmisoskust, käitumisreeglite täitmist, iseseisvust,
sõbralikkust, abivajaja märkamist
ja talle abi pakkumist, viisakat ja
arusaadavat eneseväljendamist,

hügieeninõuete täitmist. 7. juuni õhtul õppisime ja harjutasime
kõike seda läbi mitmete tegevuste: männaste valmistamine, savist
olendite voolimine, saiataigna val-

„Öökoolis valmistasid tüdrukud
haldjalinde ja poisid mängisid
korvpalli. Õhtul tantsisime koos
diskol. Meile meeldis väga kolle otsida - leidsime neid üheksa!
Öörahu saabus meil planeeritust
hiljem, sest muljetamist oli palju.
Enne uinumist mängisime liitsõna
mõistatusmängu, kus kõlas ikka
päris vaimukaid vastuseid. Öökoolis õppisime üksteisega arvestamist ja teineteise kuulamist ning
oma tunnete ja emotsioonidega
toimetulekut.“
5.b klass
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Lapsi ootas isuäratav tort rohkete marjadega, millelt oli number 70. Fotod: Marjakese Lasteaed

Lastes tekitas elevust lipu tõmbamine lipuvardasse.

1. juuni, lastekaitsepäev on üks vanemaid
rahvusvahelisi tähtpäevi. Eesmärgiks on
juhtida tähelepanu laste heaolule ja õigustele ning lastekaitse tähtsusele.
Marjakese Lasteaias algas päikseline
päev õues direktor Anu Soosaare sõnavõtuga. Lapsed olid rühmade kaupa muruplatsil, lugesid luuletust, laulsid ja tantsisid.
Lasteaed sai endale nüüd päris oma lipu.

värvilised õhupallid, kased. Selleks oli ka
mitu põhjust.
Oluline ja tähtis sündmus oli sellel
hommikul veel tulemas, nimelt Marjakese
Lasteaia 70. juubel. Jah, 70 aastat, on seda
lasteaia jaoks vähe või palju, jäägu see
igaühe enda otsustada.
Direktor Anu Soosaar tegi huvitava ja
lastepärase ülevaate lasteaia ajaloost. Saime teada kuidas ja miks lasteaed Püssi
omal ajal tekkis ja milliseks kauniks teiseks koduks , meile kõigile, on ta saanud.
Kui jutud räägitud, võttis sünnipäevapidu
tõelise hoo sisse.
Lapsed said endale valida lõbusad ja
värvilised näomaalingud. Nagu võluväel
muututi kassiks, rebaseks, ämblikmeheks,

Püssi Marjakese
Lasteaed 70

Lastes tekitas elevust lipu tõmbamine lipuvardasse. Tore oli vaadata kuidas tuul
meie ilusat lippu lehvitas! Lapsi oli tervitama tulnud Lüganuse Vallavalitsuse haridusspetsialist Iti-Jantra Metsamaa.
Juba kaugele oli näha, et Marjakese
Lasteaed on üleöö muutunud värviliseks
ja rõõmsaks. Laste joonistused kaunistasid aeda, lillevanikud ja amplid treppidel,

Tutvusime Kaitseliidu tööga
Maidla Koolis toimus õpilaste soovil koolis Kaitseliitu tutvustav sündmus, mida viis läbi Viru Maleva
instruktor Erik.
Kooliõuel tutvustati kõigile huvilistele noorkotkaste ja kodutütarde tegevust, käsitleti ohutusteemasid, räägiti metsas hakkamasaamisest ja näidati
Kaitseliidu varustust. Kohal oli ka Kaitseliidu auto,

mis pakkus kõigile huvi.
Õpilased küsisid põnevaid küsimusi, saadi palju
uusi teadmisi. Ka näod said loodusliku varjevärvuse.
Tagasiside oli osalenud õpilastelt väga positiivne!
Maidla Kool

Fotod Maidla kooli arhiiv

lilleõieks, luigeks.
Seebimullide puhumine pakkus rõõmu
ja oh seda naeru ning kilkeid. Oli nii seebimulli puhujaid kui ka seebimulli püüdjaid.
Värvilised pehmed torud, no nende nägemine viis poisid kohe võitlusmaailma.
Tuli olla täpne viskamises ja vehklemises
ning mis peamine, kõik olid võitjad.
Loomulikult värviliste pallide meri! Iga
pall lausa kutsus püüdma ja veeretama.
Vabalt sai palli lausa pilvedeni visata.
Kui lapsed olid küllalt lõbutsenud oli
ootamas veel üks üllatus. Lõbusa muusika
saatel saabusid Pipi ja hr Nilsson. Algas
kaasahaarav teatrietendus „Pipi peab lasteaia sünnipäeva“ koos laulu, nalja ja tantsuga.

Aga mis sünnipäev see ilma tordita on?
Selle peale oli mõelnud lasteaia kokatädi.
Lapsi ootas suur ja isuäratav sünnipäeva
tort rohkete marjadega, millelt ei puudunud ka number 70.
Püssi Kultuurimaja üllatas lasteaeda lilli
täis suurte lillekastidega.
Head sünnipäeva, meie armas MARJAKESE LASTEAED!
Aitäh Teile kõigile, kallid kolleegid, et
olemas olete ja selle eest, et tegite lasteaia 70. juubeli sünnipäeva meeldejäävaks!
Meil oli tore päev ja laste silmad särasid!
Toredat päeva jääb meenutama tehtud
fotod ja video.

Fotod: Kiviõli Vene Kool

Kiviõli Vene Kooli noored
külastasid Energia Avastuskeskust
K
ooliaasta lõpus külastasid 20 Kiviõli Vene Kooli
noort Energia Avastuskeskust, et saada osa põnevatest õppeprogrammidest ja avastada uusi ning
põnevaid teadmisi energia kohta.
Õpitoas „Kliimamuutused” uuriti, miks keskmine
temperatuur Maal pidevalt tõuseb ja kuidas see elu
Maal mõjutab. Õpilased uurisid, kasutades spetsiaalset programmi, kuidas mõjutavad meie kliimat tehased, puud, loomad ja päike. Uuriti, kuidas tekivad
pilved. Loodi seoseid kliimamuutuste ning energia
tootmise/kasutuse vahel. Kõike sai õppida läbi katsete ja praktilise tegutsemise.
Teadusteater hoidis õpilaste meeled erksana. Õpilased said ise katsetada energiaga seotud seaduspärasusi ning selgitada, miks üks või teine
asi just nii toimib. Kuidas tekib staatiline
elekter? Mis on jadaühendus ja kas õunad
juhivad elektrit? Staatilise elektri tekitamise
katse ajas osalejatel juuksed püsti ning tekitas palju elevust.
Õppeprogrammide vahepeal said õpilased tutvuda erinevate energiat puudutavate
eksponaatidega. Välgusaalis sai uurida ajaloolisi turbiine ja generaatoreid ning tutvust
teha energia ajalooga. Alumisel korrusel sai
uurida heli, valguse ja optika eksponaate.
Kõiki eksponaate sai katsetada ja seostada
koolis õpituga. Eksponaatide katsetamine
pakkus palju põnevust ja uudistamist. Oli
väga põnev ja teadmisterohke päev!
Alisa Aksenova

Kiviõli Vene Kooli 9. klassi õpilane

Tiio Reisi

Vanema rühma õpetaja
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Erasmus+ kohtumine
virtuaalsel viisil
Kiviõli 1. Keskkooli õpilased viisid18. maist kuni
21. maini 2021
läbi
Erasmus+
projekti raames
seminari (Erasmus+ Programme
– Strategic Partnership Project
Nr: 2018-1-EL01KA229-047680),
kus Eesti pool
sai lõpetada projekti, mis oli alanud enne nn uue
normaalsuse tekkimist. Teemaks UNESCO maailmapärand Eestis ja
Euroopas, täpsemini partnerriikides Eestis, Türgis, Kreekas, Hispaanias, Itaalias ja Portugalis. Ärevus oli suur, sest olukord oli nii palju
teistsugune võrreldes eelmiste projektikohtumistega. Kuidas saavutada vajalikud tulemused virtuaalsete tegevustega? Kas suudame hoida
tähelepanu ja huvi, sest pikad virtuaaltunnid eelnevate kuude jooksul
olid väsitanud? Mis siis kui internetiühendus katkeb? Kas oleme osanud piisavalt ette näha ja tagavarategevusi välja mõelda? Kas inglise
keel on ikka arusaadav? Kas, kuivõrd, kuidas asendada reaalset jalutuskäiku Tallinna vanalinnas või Narva promenaadil ekraanivahendusel pakutavaga?
Nagu hea lugeja juba aru sai, küsimusi oli rohkem kui vastuseid.
Iga uus olukord pakub aga ka lahendusi. Aasta koos koroonaga oli
õpetanud tähelepanu haaramiseks ülesandeid väiksemateks osadeks
jagama, koostöös ( ja selleks hetkeks oli noortel luba juba ka koolis
koos olla) on julgem ja klassikaaslaste küünarnukitunne aitab ärevatest hetkedest üle saada. Internetiühendused ei katke ainult Eestis
(loe: Kiviõlis), vaid ka Kreekas ja Türgis (näiteks äikesetormi tõttu).
Kui õppimiskogemust kokku võtta, siis tuli päris pikk nimekiri alates
ajaplaneerimisest kuni esinemiseni. Ja ikka sekka ka apsusid, et ennast liiga mugavalt ka ei tunneks. Näiteks alustasime soojendusharjutuste ja tutvumisega ning jagasime õpilased erinevatesse virtuaalsetesse ruumidesse. Aga unustasime, et kui õpilased samas ruumis
räägivad, siis kostub müra (kõne) kõigisse virtuaalsetesse ruumidesse
ja muudab ülesande võimatuks. Nii tuli kiiresti leida ruume juurde ja
see oli üsna keeruline, sest nagu kiuste oli valitsus otsustanud sellest
nädalast taastada õppetöö kõigis klassides ja vabu ruume nappis. Saime kiita põnevate virtuaalsete ülesannete eest. Kahoot ja kuldvillak,
tagasiside ja võimalus väljendada oma tundeid sõnapilvedes, videod
ja muusikanäited, esitlused, ja muistendid – püüdsime pakkuda vaheldust ja eriimelisi tegevusi, et huvi hoida ning külalised end kaasatuna tunneksid. Kõige keerulisemaks ülesandeks oli Google Earth
keskkonnas videote kokkupanemine, et luua virtuaalne jalutuskäik
Tallinna vanalinnas. Aga noored on nutikad, uue tehnoloogia loogika
on nende jaoks arusaadav ja Siim oli kui tõeline proff, kes ka Kreeka
juhendajalt Evripidiselt tunnustuse ära teenis.
Mis oli kõige raskem? Näha segaduses õpetajat, kes kümnete vahelehtede vahel kaevas ja õiget otsa üles ei leidnud. Kuulata oma häält
läbi netisuhtluse ja harjuda oma häälekõlaga. Leppida, et alati ei tule
kõik välja parimal võimalikul moel ja seekord ei saanud maksimumi
kätte. Tulla toime närveerimisega, mis valdas enne võõrkeelset esitlust. Leida sobiv teabekeskkond, et ilma sisselogimata saaksid kõik
osalejad kaasa lüüa. Olla vait kogu aeg, sest õpetaja mikrofon oli lahti
ja jutuvada ei saanud ajada. Jälgida esitlusi ja kaasa mõelda.
Mis oli kõige põnevam? Suhelda eakaaslastega üle Euroopa. Avastada kindluseid ja legende ning tajuda, et ühe Hispaania kindluse
kõrval on Narva kindlus üks väga pisike kindlustatud punkt. Õppida suhtlema ja saada üle hirmust esineda. Tummise tunde andis, et
oma riigi kohta teadsime Kahoodis ikka palju rohkem kui külalised
Euroopast. Muusikanäited erinevatest riikidest meeldisid. Meeldis, et
icebreaking harjutustega kaasa tuldi ja selline vestluse juhtimine on
oluline oskus. Tahaks kõiki neid kohti ka oma silmaga näha ja reisida… jäi kripeldama ka pärast virtuaalset kohtumist.
Terve raamatutäis meenutusi eelmistest kohtumistest jäid meenutama projekti ja UNESCO monumente. Õpiti palju põnevat erinevate
riikide ja nende kultuurilise pärandi kohta. Kauge ja keeruline organisatsioon nimega UNESCO sai arusaadavamaks ja sõbrad erinevates riikides on juba puhas boonus. Esimene projekt, mis tuli lõpetada
virtuaalses maailmas. Esimene kogemus, kus projekti käigus õpilased
vahetusid ja tegevusi alustanud noored jõudsid juba kooli lõpetada.
Esimene ja viimane virtuaalse ja reaalse segunemine? Uue kogemuse
võrra oleme taas rikkamad.
Tiina Kilumets

projekti koordinaator Kiviõli I Keskkoolis

Foto: KIK

Peatu, vaata, veendu!

V

ahetult enne suvevaheaega käis noorsoopolitsei koolis rääkimas liiklusohu-

tusest. Üha enam tänavatel vuramas uusi liikumisvahendeid – elektrilised rattad ja muud

vahvad iseliikurid, millega saab kena hoo üles
võtta ja ohtlikke olukordi liikluses juurde tekitada. Kõige lihtsam on õnnetusi ära hoida järgides
esmaseid liiklusohutusreegleid nagu ohutu sõidutee ületamine.
Kiviõli I Keskkooli 5. – 7. klassi õpilased
andsid oma panuse, et juhtida tähelepanu liiklusohutusele. Koostöös Transpordiameti ja Lüganuse vallaga markeeriti Kiviõli linna ülekäiguradasid meeldetuletustega PEATU, VAATA
ja VEENDU.
Õpilaste sõnul oli tegemist põneva üritusega,
kus anti oma panus, et kodukohta turvalisemaks
muuta. Saadi teada, mis on markeerimine ja
kuidas seda tänaval tehakse. Kõik õpilased said
proovida markeerimist. Lapsed olid alguses pisut hirmul, sest kardeti midagi ära rikkuda, kuid
kui korra proovisid, siis muutus olukord mugavamaks ning kogeti ka eduelamust.
Õpetaja Keitlyn sõnas: „Oleme tänulikud,
et saime sellise tähtsa ülesande ja kogemuse.
Arvame, et oskame ülekäiguradade juures olla
tähelepanelikud, sest need kolm sõna talletusid
mällu. Eriti uhke tunne on ületada meie endi
markeeritud sebrasid! See päev oli õpilastele
väga õpetlik ning kasulik ja annab lootust, et
õpilased on tee ületamisel hoolikamad.“
Helena Paist

Kiviõli I Keskkooli huvijuht

Külas Euroopa Parlamendi saadik hr Paet
28. mai, reede. Nädalalõpp juba käega katsuda ja koolilõpp kiviviske kaugusel. Kiviõli I
Keskkooli aulasse kogunesid X klassi noored,
et kohtuda Euroopa Parlamendi saadiku Urmas
Paetiga.
Üle mitme aja on võimalus näha kedagi silmast silma. Nautida võimalust, küsida otse ja
õppida esinemise meisterlikkust koos ladusa
jutu, sisutiheda info ja mõnusa huumoriga. Teemaks oli välispoliitika ja maailmas toimuv laiemalt. Ja nii laialt ette võttes on 45 minutit tunni
aega muidugi napp ja nii jätkus küsimusi pärast
tunni lõppugi.
Totalitaarsed riigid ja demokraatlikud riigid,
Hiina, Valgevene, Ukraina ning sündmused,
mis pingestavad Euroopa ja maailma poliitikat, mida jälgida meedias ning kuidas suhtuda
Brexitisse? Kas me peaksime kartma Venemaad? Kas poliitikul on palju vaba aega? Kas
vaktsiine saab usaldada ja mis vaktsiiniga on
hr Paet oma immuunsuse saanud? Kas Sputnik
vaktsiin saab Euroopas tegevusloa? Mida tegi
hr Paet Afganistani visiidil? Kas Afganistanis
hakatakse naiste õigusi järgima sarnaselt Lääne
maailmaga? Kuidas muutub olukord kui Afganistanist viiakse välja NATO üksused? Millega
ikka konkreetselt seal Euroopa Parlamendis
tegeletakse? Globaalse soojenemise tagajärjed
ja meie julgeolek? Kild killu haaval rulliti lahti
julgeolekupoliitika lapitekki ja selgitati noortele
kuulajatele kuidas need lapiteki tükid omavahel
mustriks ja tervikuks sobitatakse. Pikka aega
meediat täitnud COVID19 info jättis teatud
julgeolekuteemad tahaplaanile ja nüüd fookust
muutes tundus värskendav rääkida millestki,
mis otseselt ei ole pandeemiaga seotud. Aga
sai selgeks ka asjaolu, et maailm on meie ühine
kodu, kus vastutame kõik koos kestmise eest.

Kes kaasa mõtles ja kuulas, sai tüki maad targemaks. Fotod: Kiviõli I Keskool

Poliitikamaailma sügavustesse polnud seekord aega süüvida. Pusletükid julgeolekuteemadel tuleb noortel endil suurele pildile paigutada. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse raames saab
nii minevikku, olevikku kui tulevikku põgusalt
puudutatud teemadega siduda. Kes kaasa mõtles ja kuulas, sai tüki maad targemaks. Kes nädalavahetusest unistas ja taipu ei teritanud, ei
saanud suurt midagi. Aga õpetaja rõõmustas,
et vaid ühele sedelile oli kirjutatud: „Mul ei ole
mõtteid.“
Tiina Kilumets ja X klassi noored

Kihnu saarega tutvumas
Maidla Kooli õpilased käisid puhkamas Kihnu
saarel. Meri oli rahulik ja ülesõit sujuv.
Saarel ootas kastiauto, mis meid öömajale
sõidutas. Elevust jagus mitmeks kilomeetriks.
Õhtul valmistati töötoas endale meene, tutvuti ümbrusega jalgratastel ja söödi lõkkel küpsetatud vahukomme. Võistlus käis jalgpalliplatsil
ja võideldi sääseparvedega. Hommikul selgus
tõsiasi, nii mõnedki pidid sääsed võitjaks tun-

Kohtumine Kihnu Virvega. Foto: Maidla Kool

nistama.
Peale kosutavat hommikusööki, algas tutvus saarega. Tutvusime kiriku ja muuseumiga,
käisime tuletornis saare ilu vaatamas, jalutasime rannas ja sõime imemaitsvat käsitööjäätist.
Enne saarelt lahkumist, saime ka selle reisi
„kirsi tordil“ – kohtusime Kihnu Virvega. Alati särtsakas proua lõbustas meid oma lugudega
ja koos sai ka mõned laulud lauldud. On rõõm,

Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet ja Kiviõli I
keskkooli direktor Anu Vau.

kui saad täita kellegi eluunistuse ja kohtumine
Virve Köstriga oli ühe meie reisiseltsilise suur
unistus.
Aitäh lapsevanematele, kes reisi õnnestumisesse oma panuse andsid.
4. klass ja õpetaja
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Kunda päästekomando meeskonnavanem Mait Penjam lastele: „Ilma ema või isata veekogu äärde minna ei tohi!“
Foto: Ida päästekeskus

Enamik õnnetusi hüüab tulles

K
Päästjad veeohutusest: tunne ennast
ja veekogu, hoia lähedastel silm peal!
1. juunil algas Eestis ametlikult
suplushooaeg. Päästeamet tuletab
meelde, et veemõnusid nautides
on oluline järgida ettevaatusabinõusid, et kosutavast karastusest ei
saaks traagiline õnnetus.
Tunne veekogu! Ujuma mine
alles siis, kui vee temperatuur on
vähemalt 19-20°C, mõõtes ühe
meetri sügavuselt. Ujumiskoha
põhi peab olema liivane, tasane ja
aeglaselt sügavaks minev. Jõgedes
sobivad ujumiseks madalad, aeglase vooluga kohad. Karjäärides,
kanalites, mudase vajuva põhjaga
järvedes, kiirevoolulistes jõgedes,
tiikides ja kohtades, kus vohavad
vesikasvud on ujumine ohtlik.
Valva veekogu läheduses
lapsi! Väikelapsel on ettekujutus
endast kui kõikvõimsast – see paneb neid ikka ja jälle uusi katsetusi
ette võtma. Väikelastele meeldib
vesi väga, samas ei taju nad veega
seonduvaid ohte. Eriti ohtlikud on
kodutiigid. Nende ääred on enamasti järsud ja vesi läheb järsku
sügavaks, mille tõttu laps libastudes sealt ise välja ei pääse. Traagiliste õnnetuste ärahoidmiseks olge
lastega üksteise vahetus läheduses,
et hätta sattunud laps viivitamatult
abi saaks. Kui on hirm, et Sa ei
suuda lapsi kogu aeg jälgida, tasub
kaaluda tiigi ümber aia ehitamist.
Ujumise abivahendid loovad

petliku mulje. Täispuhutavad
rõngad ja kätised ei ole ujumiseks
turvalised. Need võivad lapse kaldast eemale viia või juba varasema vigastuse tõttu tühjaks minna.
Ujumisrõnga puhul on lisaohuks
lapse tagurpidi keeramine nii, et
laps jääb vee alla lõksu - tagasi õigesse asendisse laps ennast keerata
ei jõua.
Vette mine, ära hüppa! Tihtipeale satuvad suplejad haiglasse,
kuna said trauma vette hüppamise
tagajärjel. Tundmatus kohas vette
hüppamisel ei tea keegi, mis võib
põhjas olla. Tumedas vees võivad
märkamatuks jääda teravad kivid,
kännud ja augud. Samuti ei teata
vee sügavust ja põhja reljeefi ja
hüpatakse peaga põhja, mille tagajärjel vigastatakse lülisammast. Vigastuse võib saada ka vales asendis
vette maandumisel.
Tea oma võimeid! Hea ujuja
suudab peatuseta ujuda umbes kilomeetri. Kui Sa ei ole nii hea ujuja, siis on targem ujuda kalda poole
või piki kallast. Vali nii sügav vesi,
et seistes ulatuksid jalad põhja.
Kanna päästevesti - vest
päästab veest! Päästeveste on
erinevaid variante: päästevest ja
paukvest paadisõiduks ning ohutusvest sportimiseks. Päästevestil
on pead toetav krae, mis aitab Sind
ka siis, kui oled mingil põhjusel

vette kukkudes teadvuse kaotanud.
Vest tõstab Su vee peale ja keerab
selili, nii jäävad Sinu hingamisteed
veest välja. Lisaks on päästevestid
olemas nii kassidele kui ka koertele, et ka neil oleks ohutu viibida
veekogul. Sarnaselt inimese päästevestidega on ka lemmiklooma
päästevesti puhul oluline, et vest
oleks kandjale sobivas suuruses
ja korrektselt kinnitatud – nii ei
ole see lemmiku jaoks häiriv ning
tagab ka vesti toimimise õnnetuse
korral.
Ära uju ise ega luba sõbral
ujuda alkoholijoobes! Alkoholi tarvitanuna ei suuda sa ujuma
minnes oma võimeid objektiivselt
hinnata - oled endas kindel, et suudad sel hetkel ujuda sama hästi kui
kainena. Ujumisel on kindel rütm,
kuidas käed ja jalad koos töötavad
ja mis hetkel sisse-välja hingad.
Purjus inimese liikumises pole
mingit rütmi - sinu liigutused ei ole
kontrollitavad, koordinatsioonihäirete tõttu võib vesi sattuda hingamisteedesse ja satud paanikasse.
Pea meeles! Uppumissurmade
vältimine algab juba kaldalt – hoia
silm peal lastel, säilita endal selge
mõistus ja takista ka purjus sõpra
vette minemast! Ohutut veekogude
ääres viibimist!
Liina Järvi

Päästeameti Ida päästekeskuse
ennetusbüroo nõunik

ooli algastme ehk esimese kolme klassi lõpetamisel tundub laps nii endale kui oma
vanematele suure inimesena, kes teab palju
ohtudest ja oskab end hoida. Ometi viitab vigastuste ja mürgistuste statistika vastupidisele. Mil moel
saavad vanemad aidata lastel õnnetusi vältida?
2019. aastal registreeriti 0-14aastastel lastel
kokku 25 524 traumajuhtu, mis tähendab, et igapäevaselt pöörduti arstiabi saamiseks ca 70 korral.
Eelmainitud juhtumitest moodustasid erinevalt kõrguselt kukkumised 15,4%, õnnetuse tõttu kaotasid
elu 26 last.
Sagedamini saavad õnnetuse momendil kannatada ülajäsemed – kuni 14,3% juhtudest, puusa ja
alajäsemete vigastused moodustavad 13,1% ning
pea- ja kaelavigastused – 12,2% kõigist arstiabi vajavatest õnnetusjuhtumitest. Just viimati nimetatuga
kaasnevad sageli peavalud, raskused keskendumisel, mahajäämus õppetöös jms.
Laste osalus liiklusõnnetustes kasvab samuti järsult just kooliea saabudes, nii moodustab 10-12aastaste vanusegrupp kannatanutest 24% ja 13-15aastaste vanuserühm 30%.
MILLEST SELLINE HULLJULGUS JA SELLEGA
KAASUV RISKIKÄITUMINE?
Noored riskivad sageli selleks, et avaldada muljet
eeskätt oma eakaaslastele. Samas tahavad nad proovida oma võimeid ja piire, et hiljem kelkida oma nn
saavutustega.
10-14aastased noored tahavad olla ja ongi väga
iseseisvad, kuid vajavad siiski lapsevanema tuge.
Enamik noori tahab kõike katsetada ja sageli lasevad lapsevanemad noortel proovida ka ohtlikke tegevusi, sest mõistavad lapse iseseisvuspüüdu. Vahel
on lapsevanemad abitud, kuna nende arvamusega ei
arvestata enam nii palju kui varasemas eas ning neil
jääb üle vaid aktsepteerida lapse omaetteolemise ja
tegutsemise soovi. Noorele annab see küll vabadusetunde, kuid teiselt poolt jätab nad ilma vajalikest
juhtnööridest ja emotsionaalsest toest.
Siiski saab lapsevanem oma lapse heaks teha
üsna palju kui arvestab murdeea eripära. 10-14 aasta vanuses loeb eakaaslaste arvamus kõige rohkem.
Meeldida tahetakse sõpradele ja seetõttu saavad
lapsevanemad oma lapsi aidata just läbi sõprusringkondade ehk kaasates laste sõpru. Kuna noor inimene vajab sõbralikku toetust kõige rohkem, võiksid
ema ja isa pakkuda ennast sõbraks. Sõbralt ootavad
noored aga tunnustust ja mitte kohutmõistvat suhtumist.
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• Organiseerige arutelusid koos lapse sõpradega,
millede eesmärgiks on, et noored mõistaksid oma
käitumise ja potentsiaalselt vigastustega lõppeva olukorra seoseid ning oma otsuste ja käitumise tagajärgi;
• öelge siiralt, mida mõtlete lapse käitumisest ja
kuidas te end tunnete, ärge ajage seejuures nii-öelda
moraalijuttu;
• rääkige siiralt oma kogemustest ja käituge oma
tõekspidamiste järgi;
• hoolitsege turvalise füüsilise keskkonna ja turvavarustuse eest, eriti jalg- või tõukerattaga sõites;
• eakaaslaste õpetamine on kõige parem õppimismeetod, seetõttu suunake noori ise ennetama vigastusi, näiteks koos vigastuste vältimise videot valmistades;
• veetke nooruslikult aega koos lastega ja nende
sõpradega;
• näidake eeskuju järgides enda poolt või veel parem, lapsega koos kehtestatud reegleid turvaliseks
käitumiseks – jalgrattamatkal kandke kiivrit, rulluisutades lisaks kiivrile ka põlve- ja küünarnukikaitsmeid;
• andke praktilisi käitumissoovitusi, näiteks vanematele lastele võib soovitada sõita öösel peolt koju
taksoga;
• õpetage turvaliselt kasutama tehnikat ja liiklusvahendeid;
• ärge soodustage riskiolukordadesse sattumist.
Traumaennetuses on kõige tähtsam usaldusliku
suhte saavutamine oma lapsega, sest vastasel juhul ei
pruugi vanem teada, kus on laps, millal ta abi vajab
või millistesse potentsiaalselt ohtlikesse olukordadesse ta sattuda võib.
Pandeemial on olnud rasked füüsilised ja vaimsed
tagajärjed – selle all kannatasid mitte ainult täiskasvanud, vaid ka teismelised, kes jäid ilma vahetust
suhtlusvõimalusest sõprade ja eakaaslastega. Nad
jäid oma mõtetega üksi, sest kodus olid põletavaks
probleemiks kujunenud vanemate töökaotus või
tööotsingud, vähenenud sissetulekud ja pingest tekkinud tülid. Raske on olla teismeline sellise murekoorma all ning selle tunnistuseks on ainuüksi Tallinna Lastehaiglasse käesoleva aasta nelja kuu jooksul
enesetapukatse tõttu pöördunud 57 last ja noort.
Head lapsevanemad, püüdkem siis alanud suvekuudel mõelda, mida koos lastega ette võtta või kuidas nende pikka suvepuhkust turvaliselt sisustada.
Kuulake ja mõistke neid!
Ene Tomberg

Lastekaitse Liidu president, lastearst

Uudised poksiklubist
10.-16. maini toimus Habarovski linnas Nõukogude kangelasele Korotkovile pühendatud
traditsiooniline poksiturniir A-kategoorias
naistele ja meestele (U0-40). Turniirist võttis
osa 22 meeskonda erinevatest riikidest. Eestit
esindasid viis poksijat: Narva koolide Kreenholm ja Energia esindajad ja Kiviõli Poksiklubi esindaja Diana Gorišnaja. Selle turniiri vastu
tundsid sportlased huvi, sest see andis võimaluse oma võimed kontrollida enne olümpiaadi.
Kiviõli Poksiklubi esindaja jaoks oli see debüüt U-40 naised kategoorias. Žürii liikmete
arvates oli Diana võitja esimeses ringis, milles
ta võitles 27aastase sportlasega Keeniast vaatamata sellele, et võistlus oli raske nii füüsiliselt kui psühholoogiliselt.
Poolfinaalis tuli Dianal võistelda Venemaa
kolmekordse meistri, Euroopa meistri ja maa-

Foto: Poksiklubi arhiiv
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ilma meistri 24aastase Jekaterina Paltsevaga.
Diana oli väga tubli, kuid kahjuks seekord
kaotas. Pjedestaali jagas Diana Venemaa, Jaapani ja Dominikaani Vabariigi sportlastega.
Seega tuli Diana A-kategooria turniirilt tagasi
pronksmedaliga.
15.-25. juunil toimuvad Itaalias Euroopa
meistrivõistlused kuni 22aastastele poksijatele,
millest võtab mõõtu ka Diana koos poksijatega teistest Eesti poksikoolidest. Soovime Eesti
koondisele edu!
Heaks ettevalmistuseks meistrivõistlustele
on spordilaager, mis toimub Gruusia linnas
Batumis, kus osalevad koos Dianaga ka teised
Kiviõli Poksiklubi sportlased. Laager lõpeb
linna avatud meistrivõistlustega.
Treener Vladimir Tšurkin
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KIRIKUKALENDER

KULTUURIKALENDER

23. aprill – 23. august
Püssi Seeriajooksu 40. hooaja Väljakutse
1. juuli, kell 16.00 Püssi Kultuurimaja
Lilleprossi õpituba
2. juuli, kell 20.00 Kiviõli õunapuude pargis
Lüganuse vallapäeva kontserdid – vokaalgrupp OTHERS
3. juuli Maidla mõis
Külastusmäng Unustatud mõisad 2021
3. juuli, kell 15.00 Lüganuse külaplats
Lüganuse vallapäeva kontserdid – MISTER X – UNUSTAMATU
GEORG OTS (Katrin Karisma, Hanna-Liina Võsa, Reigo Tamm,
Lauri Liiv, Johan Randvere)
3. juuli, kell 19.00 Maidla mõisapark
Lüganuse vallapäeva kontserdid - VAIKO EPLIK
4. juuli Maidla mõis
Külastusmäng Unustatud mõisad 2021 ja kontsert kell 12.00 Tuuri
Dede (metsosopran), Kadri-Ann Sumera (klaver)
4. juuli, kell 07.00 Sonda kõrtsikoppel
Lüganuse vallapäeva kontserdid – ansambel PUULUUP
4. juuli, kell 15.00 Püssi Kultuurimaja
Lüganuse vallapäeva kontserdid - ANNA CURLY BAND
5. juuli, kell 16.00 Püssi Kultuurimaja
Fototeisaldus tehnika õpituba
9. juuli, kell 18.00 Sonda Rahvamaja
Töötubadesari „Sonda Rahvamaja tuuningukamber“ – batikaga
suvele vastu.
17. juuli Maidla mõis
Külastusmäng Unustatud mõisad 2021
17. juuli, kell 18.00 Erra külaplats
Erra küla 780. aastapäev
18. juuli Maidla mõis
Külastusmäng Unustatud mõisad 2021
18. juuli, kell 12.00 Uljaste järve ääres
XXIII Uljaste triatlon
24. juuli, Lüganuse külaplats
Lühanuse kihelkonnapäev 780
30. juuli – 14. august, Kiviõli Keemiatööstuse territoorium
Dokumentaalne rännaklavastus „Põlevkiviõli“
7. august Maidla mõis
Külastusmäng Unustatud mõisad 2021
14. august, kell 14.00 Kiviõli Kiigeplats
Suvepidu
18. august, kell 18.00 Sonda Rahvamaja
Töötubadesari „Sonda Rahvamaja tuuningukamber“ – vaad teksad
uhkeks.
20. august
Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäev
22. august, kell 15.00 Lüganuse külaplats
Mait Maltis 70 juubelituur
28. august Liimala rand, Tulivee keskus
Muinastulede öö rannakontsert – Tanel Padar
4. september, Lüganuse külaplats
Lüganuse Maarahval Laat
17. septembril, kell 17.30 Püssi Kultuurimaja
40. hooaja Juubeli võistlusstart „PÜSSI JOOKS“
19. november
Lüganuse kihelkond 780 – TEEMAPÄEV „MÄNG“

EELK LÜGANUSE RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS
4. juuli, kell 09.30, Kiviõli kirik
Apostlite pühapäeva jumalateenistus,
4. juuli, kell 11.00, Lüganuse kirik
Apostlite pühapäeva jumalateenistus		
11. juuli, kell 11.00, Lüganuse kirik
7.pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
18. juuli, kell 09.30, Kiviõli kirik
Issanda muutmise püha missa		
18. juuli, kell 11.00, Lüganuse kirik
Issanda muutmise püha missa		
24. juuli, kell 10.00, Lüganuse kirik
Karin Aameri ja Kristi Alase kontsert
25. juuli, kell 11.00, Lüganuse kirik
9. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
1. august, kell 09.30, Kiviõli kirik
10. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
1. august, kell 11.00, Lüganuse kirik
Kirikuaia kalmistu surnuaiapüha
Mälestamisi võetakse vastu alates 10.30 kiriku ukse ees
8. august, NB! Jumalateenistust ei toimu vaimulik puhkusel
15. august, NB! kell 12.00, Lüganuse kirik
Neitsi Maarja uinumise püha missa teenib õpetaja Avo Kiir
22. august, NB! Jumalateenistust ei toimu vaimulik puhkusel
29. august, kell 11.00, Lüganuse kirik
14. pühapäev peale nelipüha
Ristija Johannese märtrisurma jumalateenistus
teenib diakon Ulvar Kullerkupp

KIRIKU TEADE
EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudusele valiti uus juhatus.
Uuteks juhatuse liikmeteks on Aile Kullerkupp, Deivy Paavo ja
Helika Toikka.
Lüganuse Tagaküla MTÜ ja Lüganuse Küla Selts

24. JUULIL 2021
LÜGANUSE ALEVIKUS

10.00 kirikukontsert Kaarin Alas
Kaarin Aamer ja Kristi
10.00 kirikukontsert -

Aamer ja Kristi Alas

11.00 rongkäik kirikust
koolini
rongkäik
11.00

kirikust koolini

12.00vestlusring
vestlusring
ajaloost
ajaloost
kooli pargis - Egon Mets ja
Mait Sepp
12.00

kooli

Lüganuse
kihelkond
780

pargis – Egon Mets ja Mait Sepp

Oluline info avalike ürituste kohta
Tulenevalt toiduseadusest kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid.
Samuti ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubanduskeskustes
või poodides asuvatel ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees
või müügipindade vahelistes koridorides. Järelevalve tegevuse käigus
kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele.
Kontrollid toimuvad ka sel aastal. Oluliste puuduste ilmnemisel
nt tõendamata päritoluga toidu ja/või eritemperatuuri mitte tagamisel,
loetakse see ohtlikuks ning selline toit eemaldatakse müügilt.
Infomaterjal on leitav ameti kodulehel avalike ürituste rubriigis kasulike juhendite all.
ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne
üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad
leiab avalikust registrist.
ürituse korraldaja saadab üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja
kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele.
ürituse korraldaja peab veenduma, et käitlejal, kes alkoholi müüb, on
selleks ka eelnevalt saadud vastavad load. Riiklikku alkoholiregistrisse
kantud alkohol on leitav avalikust registrist.
Ürituse korraldajad peaksid olema rohkem teadlikud toiduohutusest
ning aitama kaasa ameti kontrollidele, sest ka ürituse korraldajal on oluline vastutus. Juhul kui amet tuvastab kaupleja, kes ei täida nõudeid ning
ei kõrvalda enda tooteid müügilt, on ametil õigus kaasata ürituse korraldajat korrarikkumise kõrvaldamiseks.
Rohkem infot avalike ürituste kohta leiad siit: Avalikud üritused. | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee)
Lisaküsimused: keidi.leppik@pta.agri.ee
Koduleht: pta.agri.ee

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“

Hea 2-8aastase lapse vanem! Kas sul on lapse kasvatamisel tekkinud olukordi, millega on keeruline toime tulla? Kutsume sind osalema vanemlusprogrammis „Imelised aastad”.
Vanemlusprogrammis osaledes saad uusi teadmisi ja oskusi: kuidas kehtestada piire ja reegleid; kuidas last julgustada ja kiita; kuidas
õpetada last oma tunnetega toime tulema; kuidas arendada last mängu
abil; kuidas lahendada konflikte; kuidas stressiga toime tulla.
Koolitused toimuvad eesti keeles väikestes gruppides kord nädalas
õhtuti 2 tundi, kokku 16–18 kohtumist.
Koolitustel vaadatakse videoklippe erinevatest suhtlemisolukordadest.
Toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist kogenud koolitajate abiga.
Programmis osalemine on mugav. Kohapeale on organiseeritud lastehoid ja vaheajal pakutakse kerget einet. Koolitused on lapsevanemale
tasuta.
Soovid osaleda? Vanemlusprogrammi „Imelised aastad” koolitused
toimuvad
Kiviõli Päevakeskuses. Küsi infot kodu lähedal toimuva koolituse kohta lii.pikas@lyganuse.ee, telefon 5307 2787. Tunned huvi tarkvanem.ee/
koolitused/imelised-aastad/

Curly Strings
14.00 karjakastellis
Curly Strings
14.00 karjakastellis

15.00 - 19.00 külaplatsil

Pipi õpitoadkülaplatsil
15.00-19.00
Pipi ja õpitoad
ja

16.00 külaplatsil muusikalis-

16.00 külaplatsil muusikalis-murdkeelne
etteaste Tõnu Raadik
Tõnu Raadik ja sõbrad
murdekeelne etteaste ja sõbrad

19.00
külaplatsil mängivad
tantsuks
tantsuks Tõnu Raadik, Ants
Õnnis ja Endel Valkenklau
19.00 külaplatsil mängivad

Tõnu Raadik, Ants

Õnnis ja Endel Valkenklau

Õnnitleme eakaid juubilare ja sünnipäevalapsi!

104. sünnipäev

Larissa Šipitsõna 18.06

www.lyganusekants.ee/780

91. sünnipäev
Niina Uus 16.06
Õie Irval 20.06

90. juubel

Tamara Trel 24.06
Lidia Levchenko 24.06

85. juubel

Milvi Juhanson 03.06
Endel Kiili 03.06
Viivi Liivas 09.06
Alma-Ona Narkeliünene 12.06
Liudmila Ragni 14.06
Koidu Leppik 17.06
Tiia Teffo 27.06
Teresa Plešak 28.06
Aino Kappinen 28.06
Heli Arbus 28.06
Kalju Kreisman 30.06

80. juubel

Alevtina Tolpezhnikova 02.06
Vladimir Zmitrotšenko 10.06
Tatjana Losseva 29.06
Mihkel Iskül 29.06

75. juubel

Laine Laur 05.06
Anne Laur 12.06
Mare Alasi 12.06
Pjotr Oleinik 20.06
Sulev Kütt 20.06
Toivo Sander 25.06
Jaan Kiisel 27.06

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

Toimetaja

Kujundus

Trükk

Lüganuse Vallavalitsus
Viivian Päll
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Tel 512 4398,
Lüganuse vald
viivian.pall@lyganuse.ee

Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee

Printall AS
printall@printall.ee

Toimetusel on õigus
kirju ja teisi kaastöid nende
selguse huvides
toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda
www.lyganuse.ee/
lyganuse-vallaleht
Järgmine
Lüganuse Vallaleht
ilmub augusti lõpus.

