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Kui 30 aastat tagasi, 22-24.
juunil 1991 Lüganusel esmakordselt kihelkonnapäevi
peeti, võidi vaevalt ette kujutada, et sellega pannakse alus
väärikale traditsioonile. Täna
võime tõdeda, et just nii see
on. 24. juulil leidis Lüganusel
aset VII kihelkonnapäev, millega tähistati Lüganuse kihelkonna vanimate külade esmamainimise 780. aastapäeva.
Suvel 1991 taasavastas terve Virumaa oma ajalugu, peeti kihelkonnaja kodukandipäevi, avati mälestuskive, korraldati konverentse. See
kõik toimus meie uue vabanemise
laineharjal. Täna, 30 aasta möödudes on teadmine, et üle 500 Harjuja Virumaa küla loevad oma kirjaliku esmamainimise alguseks 1241.
aastat, juba sedavõrd üldlevinud,
et ei kutsu ilmtingimata suurejoonelisi pidustusi korraldama. Seda
tervitatavam on, et kaks Virumaa
ajaloolist kihelkonda, Haljala ja
Lüganuse, seda siiski teha otsustasid.
KODANIKUALGATUSE
HEA NÄIDE
Ent kui Haljalas peeti 2-3. juulil
toimunud kihelkonnapäevad suuresti tavapärases võtmes, valla
eestvõttel ning eelarvest, siis Lüganusel oli tänavu teisiti. Kihelkonnapäeva korraldamise idee sündis
maikuus kodanikualgatusena ning
seesugusena küpseks saanud idee
ka ellu viidi. Kogu korraldusliku
külje võtsid enda kanda Lüganuse
Külaselts ja Lüganuse Tagaküla
MTÜ, kellega liitus veel hulganisti
vabatahtlikke lähemalt ja kaugemalt. Moodustus tegus toimkond,
kes algusest peale panustas vabatahtliku tegevusega. Loomulikult
tuli koostada päeva eelarve ja asuda selleks vahendeid leidma; lisaks
Lüganuse valla rahalisele panusele
laekus toetusi nii ettevõtjatelt kui
eraisikutelt. Kes sai, panustas tasuta tööjõu või tehnikaga ja mõistagi
oma vaba ajaga.
Kuivõrd tegu oli kogu kihelkonna tähtpäevaga, tähendas see
võimalust mööda kõikide külade
kaasamist – aga neid oli ja on tänaseni kümneid. Tuli leida kontakte ja
suhelda paljude inimestega, et see
või teine küla oleks tähtsal päeval
kasvõi mõne põliselanikuga esindatud. Näib, et see läks korda.
Sellisena võiks tänavust kihelkonnapäeva pidada kodanikuühiskonna eeskujulikuks näiteks
Lüganuse vallas. Aga ehk peakski
see just nõnda olema? Sest kes veel
peaks oma kodukandi ajaloost, traditsioonidest, nii eilsest kui hom-

halikele ettevõtjatele, vabatahtlikele
abilistele, seltsiliikmetele, toidu- ja
joogipoolise pakkujatele, muidugi
mõista esinejatele ning igale külalisele. Aga ennekõike elujõulisele ja
kokkuhoidvale Lüganuse kogukonnale. Saatku see taaskohtumisest ja
ühistegevusest sündinud sünergia,
oma juurte tugevuse tunnetamise
vägi kõiki meie ettevõtmisi nii täna
kui homme!

Fotod: Viivian Päll

Lüganuse kihelkonnapäev
sidus kokku eilse tänasega
sest päevast hoolima kui mitte
kohalik kogukond ise? Kes ise on
panustanud, oskab tehtut ka rohkem väärtustada.
Küllap on iga lehelugeja saanud
nüüdseks juba ülevaate kihelkonnapäeval toimunust – olgu eelnevate
kuulutuste või pärastiste fotogaleriide abiga. Päev algas meeleoluka
ja osavõturohke kirikukontserdiga,
kus kandlel, harfil, kitarril ja viiulil
musitseerisid ning laulsid Kaarin
Aamer ja Kristi Alas. Muusikaline
rännak viis läbi Setomaa ja Kihnu
Rootsi ning Šotimaani välja, ühendades pärimusmuusika ja kaasaegse helikeele.
RÕHK AJALOOL JA PÄRIMUSEL PÕIMITUNA MUUSIKAGA
Seejärel kogunesid päevast osavõtjad kirikumäe nõlvale Lüganuse mälestuskivi juurde, kus tolle
võimsa kivirahnu saamisloost ning
kihelkonnapäevade algusest Lüganuse-mail kõneles siinset ajalugu
uuriv ja talletav ajaloolane Egon
Mets. Ühtlasi pandi alus uuele kenale tavale tänada kogu kihelkonna
rahva poolt neid väärikaid inimesi,
kes oma elu ja tööga on andnud
panuse Lüganuse kihelkonna ellu
– olgu kultuuri- ja seltsielu eest vedades, siinset ajalugu talletades ja

tutvustades, talu- ja külaliikumist
elus hoides, Lüganuse nime võõrsil
au sees pidades. Tänukirjade ning
noorte kasepuuistikutega tunnustati
Elga Saluveed, Maire Rohumetsa, Erika Rohumäed, Ülle Meistrit
(postuumselt), Andi Meistrit, Madi
Nappat, Ants Nurka, Enno Vinnit,
Juhan Pärtnat ja Kunnar Liirat.
Loodetavasti saab see auväärt nimekiri viie aasta pärast jätku.
Vabadussõja mälestussamba juures austati küünla ja lillekimbuga
langenud kangelasi, sõnavõtuga
esines Ants Nurk. Seejärel asus
rongkäik teele Lüganuse kooli poole – päises Lüganuse kooli direktor
Tõnu Lont lippu kandes, kõrval
rahvarõivais naised ja nende järel
Eesti raskeveo hobune ratsanikuga, küla küla järel, noored ja vanad
kõrvuti, lauluviisi saatel. On tõsi, et
mõnigi Lüganuse kihelkonna küla
eksisteerib kaardil vaid kohanimena, seda rõõmustavam oli põliste
Aidu, Aidu-Nõmme ja Aidu-Liiva
külade endiste elanike kohaletulek.
Jah, me ei saa enam laulda „Kuni
su küla veel elab…“, kuid saame
hoida elus mälestust küladest, oma
kodudest ja peredest. Me peamegi
seda tegema.
Rahvuslipu heiskamisele kooli
juures järgnes improviseeritud aja-

lootund-vestlusring, kus Lüganuse
kihelkonna varasemast ajaloost,
siinse paikkonna unikaalsusest, aga
ka eilse ja tänase päeva nähtavatest
sidemetest kõnelesid Egon Mets
ning Alutaguse, sealhulgas Lüganuse-kandi ajalooga üle 30 aasta
tegelnud Vallo Reimaa, kelle mullusuvised seminarid Lüganuse muinasajast osutusid väga menukateks.
Muuhulgas arutleti nii Lüganuse
kohanime võimaliku tekkeloo ja tähenduse, ümbruskonna muinasaegse asustuse kui Purtse jõe keskse
tähenduse üle siitkandi rahva elus.
Maidla mõisakooli tegevusi kohaliku kultuuriloo uurimisel tutvustas ajalooõpetaja Heidi Pabor, oma
mälestusi Aidu küla viimase karjapoisina jagas Argo Pungas.
Tähtsa päeva puhul ilmus esmakordselt Lüganuse Kihelkonna
Leht, mille suures formaadis neljal,
vanade fotodega illustreeritud leheküljel on juttu Lüganuse kihelkonna kujunemisest, kihelkonnast ja
kihelkondlikkusest üldisemalt, aga
ka siitkandi vanimatest küladest,
mõisatest ja koolidest, samuti Lüganuse kihelkonna ajaloopärlitest
ja maamärkidest, mille järgi meid
tuntakse.
Päeva tipphetkeks, vähemasti külastajate arvu poolest, tuleb

koolid avavad oma uksed uutele
koolijütsidele ja juba tuttavatele
lastele. September tähendab alati
uue kooliaasta algust.
Meie tänastest koolilastest sõltub
see, kuhu poole liigub Eesti riik,
kes just tähistas oma 30. taasiseseisvumise aastapäeva. Hea ja tugev haridus on areneva ning õnneliku ühiskonna alus.
Soovin Lüganuse valla kõigile
õpilastele suurepärast ja edukat
algavat kooliaastat. Ja kindlasti
õppige ikka iseenda jaoks, mitte

vanematele heameele valmistamiseks, sest hea haridus on SINU, kui
tulevase täiskasvanu, elu edu alus.
Samuti jätkugu teil huvi koolitundides õpitava ja pakutava vastu
ning sõbralikkust oma klassi- ja
koolikaaslaste suhtes.
Palju jõudu ja jaksu uueks kooliaastaks kõigile Lüganuse valla
lasteaedade ning koolide tublidele
pedagoogidele ja töötajatele. Samuti tervitan uusi õpetajaid, kes on
valinud oma töökohaks Lüganuse
valla kooli või lasteaia.

Egon Mets

TERE UUS KOOLIAASTA!

Kallid õpilased, lapsevanemad, õpetajad!
Paar aastakümmet tagasi ütles
Eesti Vabariigi president Lennart
Meri kooliaasta alguse kõnes: „Üks
imeilus Eestimaa suvi on lõppemas
ja Eesti lapsed võtavad jälle kätte
õpikud. Mitte kombe täitmiseks,
mitte moe pärast, vaid selleks, et
ühel päeval tunda: olen targem kui
mu praegune õpetaja, olen targem
isegi emast ja isast ning ma tean,
kuidas muuta paremaks meie kõigi
elu.“ Ja tegelikult on selle kõrvale väga raske panna mingit muud
põhjust, miks ka Lüganuse valla

pidada Curly Stringsi kontserti
endises Lüganuse mõisa karjakastellis-ringhoones. Nüüdseks hoone
omandanud Meelis Eldermann,
kelle kodu siinsamas naabruses, oli
teinud ära suure töö hoovi korrastamisel peokõlblikuks ning sajad
muusikasõbrad paemüüride vahel,
päikeselõõsast hoolimata, oskasid
seda hinnata. Publik sai laulda kaasa vanu armastatud lugusid, kuulata
uusi, aga moodustada ka kaasakiskuva labajalasaba.
Pidupäeva õhtupoolikune osa
jätkus Lüganuse külaplatsil, kus
erisugust tegevust jätkus kõikidele
– sai proovida kätt savivoolimises,
kalavõrgu kudumises, käsitöös ja
ketramises, panna proovile oma
teadmised ajalooviktoriinis ja esmaabis, lustida koos Pipiga, muidugi kinnitada keha ja kasta kurku.
Omalaadse etteaste pakkusid idaviru juurtega muusikud Tõnu Raadik,
Endel Valkenklau ja Ants Õnnis,
kelle palad vaheldusid Lüganuse
murdekeelsete pärimustekstidega;
viimaseid esitas kirderanniku murret põhjalikult uurinud Lüganuse
põliselanik Kaja Toikka. Ka õhtune simman oli Tõnu Raadiku ja ta
sõprade sisustada – ning tantsuplats
tühjaks ei jäänud.
Lüganuse kihelkonnapäev 2021
on tänaseks ajalugu. Muljeid ja
meenutusi tollest päikeseküllasest,
südamlikust, kogukonda liitvast
päevast ning ehedast isetegemise
rõõmust jätkub veel kauaks. Korraldustoimkonna siirad tänusõnad
kuuluvad kõikidele, kes päeva
teokssaamisele kaasa aitasid – ko-

TÄNAME KÕIKI TOETAJAID,
PANUSTAJAID JA OSALEJAID!
Lüganuse Vallavalitsus - Riia Tallermann ja Anu Needo;
Kaja Toikka, Peedu Kass, Andrus
Talsi, Argo Pungas, Marko Mõru,
Juho Põld, Aleksandra ja Vjatseslav Palu, Maie ja Olev Marks;
Anne Pärtna, Toivo Toikka, Indrek
Innos;
Purtse Pruulikoda ja Sigwar;
Aare Vent - karjakastelli ja ajalootunni abi;
Meelis Eldermann - karjakastelli
korrastustööd ja lava;
Johanna Rannula - kujundustööd ja
FB reklaam;
Härra Hobune - rongkäigus osalemine;
Egon Mets - ajalootund, mälumäng
ja ajalehe koostamine;
Vallo Reimaa, Maidla kool, Lüganuse kool- ajalootunni sisustamine;
Ants Nurk - ajaloohänguliste fotode näitus;
Aivar Pahka - Aidu külade kaart ja
kunagiste talude kaardistus;
Kaarin Aamer ja Kristi Alas – kirikukontsert;
Curly Strings - ringhoone kontsert;
Tõnu Raadik, Endel Valkenklau,
Ants Õnnis - külaplatsil muusika;
Pipi Kelly mängis lastega;
Pille Hiie - villa kraasimise ja vokiga ketramise õpituba;
Merje Niit - saviõpituba ja Lüganuse-triibulised mänguasjad;
Aldo Koppel - võrkude punumise
ja parandamise õpituba;
Naiskodukaitse - esmaabi ja ennetuse õpituba;
Aleksandr Lušin Narvast – toitlustus;
Mihkel Luus - Purtse Von Taube
toitlustus;
Urmas Innos - karjakastelli korrastuse objektijuht ja brigadir;
Ulvari liikuva müügipunkti müüjad
(Katrin ja Co).
Korraldustoimkond:
Egon Mets, Ulvar Kullerkupp,
Aile Kullerkupp, Kaja Toikka,
Laila Meister, Johanna Rannula,
Els Ulman-Kuuskman, Marje Kullerkupp, Anne Kalamäe, Eha Tobreluts, Koidu Tauts;
Lüganuse Tagaküla MTÜ ja Lüganuse Küla Selts.

Algava õppeaasta aktused Lüganuse valla koolides
Suured õnnitlused kõigile lapsevanematele kooli alguse puhul! 1.
september muudab meie paljude
perede elurütmi ja toob kaasa mitmeid lisakohustusi, aga kindlasti
tuleb meeles pidada, et meie laste
koolitarkuse omandamise kvaliteet
sõltub väga paljuski kooli ja kodu
koostööst.
Kaunist esimest koolipäeva ja
koolirõõmu terveks kooliaastaks!
Risto Lindeberg

Lüganuse Vallavolikogu esimees

KIVIÕLI I KESKKOOL
Kolmapäeval, 01.09.2021
1. klass kell 12.00
2.-12. klass 10.00
KIVIÕLI VENE KOOL
Kolmapäeval, 01.09.2021
1. ja 9. klass kell 10.00
2.- 8 .klass kell 11.00
MAIDLA KOOL
Kolmapäeval, 01.09.2021,
kell 9.00
LÜGANUSE KOOL
Kolmapäeval, 01.09.2021,
kell 9.00

SONDA KOOL
Kolmapäeval, 01.09.2021,
kell 9.00
KIVIÕLI KUNSTIDE KOOL
Kolmapäeval, 01.09.2021,
kell 17.00
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Lüganuse valla
ideekorje 2022. aasta
kaasavaks eelarveks

Lüganuse valla kaasava eelarve koostamisega antakse
kohalikule kogukonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.
Ideede ja ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 1. august - 1. september 2021. Kaasava eelarve
summaks Lüganuse valla 2022. aasta eelarves planeerime kuni 20 000 eurot. Kaasava eelarve objekt peab
pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses
ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid
valla järgnevate aastate eelarvetele. Menetluse käigus
võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla
arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.
Ideed saab esitada elektrooniliselt http://bit.do/eNtMa või täidetud vormil. Vorm saata e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.
Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.
Esitatud ideid hindab komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liikmed, vallavolikogu esimees ja aseesimees. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust ja
vastavust kaasava eelarve tingimustele.
Vallavalitsus korraldab, kuulutab välja ja viib läbi
elektroonilise rahvahääletuse keskkonnas VOLIS.
Rahvahääletuse aeg on 21 kalendripäeva. Rahvahääletuses saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle
elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse
hetkel Lüganuse vald.
Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.
Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideede realiseerimise viib ellu vallavalitsus koostöös ettepanekute
esitajatega 2022. aasta jooksul.

Lüganuse valla eelarvestrateegia eelnõu avalik
väljapanek

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse valla eelarvestrateegia 2021-2025 eelnõu avalikust väljapanekust Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee
ja valla raamatukogudes perioodil 19.08.2021 kuni
06.09.2021.
Muudatusettepanekuid eelnõule saab esitada hiljemalt 07.09.2021 kella 16.00-ni Lüganuse Vallavalitsuse kantseleisse aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli
linn, Lüganuse vald, 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee. Eelarvestrateegia eelnõu avalik
arutelu toimub 08.09.2021 algusega kell 18.00 Lüganuse Vallavalitsuse saalis Keskpuiestee 20, Kiviõli
linn, Lüganuse vald.

Lüganusel mõõdetakse
kaevudes veetaset

Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ alustab Lüganuse alevikus ja Matka külas kaevude veetasemete
mõõtmistega. Töö raames võetakse osadest kaevudest
ka veeproovid, et hinnata põhjavee kvaliteeti.
Veetasemete mõõtmisi tehakse Matka külas Murru kinnistule kavandatavast lubjakivikarjäärist 1000
meetri raadiussesse jäävatele kaevudele. Töö tellijaks
on OÜ Kaltsiumkarbonaat.
Töödega alustatakse juba augusti lõpus ja välitööd
planeeritakse lõpetada oktoobris.
Tulemuste põhjal koostatakse aruanne, mis sisaldab põhilisi andmeid kaevude, veetasemete ja põhjavee kvaliteedi kohta.
Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ on Eesti
juhtiv keemiliste ja füüsikaliste uuringutega tegelev
ettevõte. Keskkonnaseire raames teostatakse ka riiklikku põhjaveetasemete seiret, näiteks ainult Ida- ja
Lääne-Virumaal 121 kaevu puhul.
Tööde paremaks korraldamiseks palub Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Virumaa osakond ühendust
võtta nendel inimestel, kelle seal piirkonnas asuval
kinnistul on salv- või puurkaevud.
Kontakt: Allar Aron, Virumaa osakonna juhataja, telefon 332 4470, 502 3253, allar.aron@klab.ee.

Ranitsatoetus 1. klassi
astujatele
Lüganuse vald maksab Lüganuse valla rahvastikuregistris olevatele 1.klassis õppimist alustavatele
lastele ranitsatoetust. Toetuse avalduse blanketi saab
valla kõikidest koolidest või saab saata digitaalselt
allkirjastatult valitsus@lyganuse.ee, vorm on leitav
Lüganuse valla veebilehelt https://www.lyganuse.ee/
taotluste-vormid. Avaldusi ranitsatoetuse saamiseks
on võimalik esitada kuni 31. oktoobrini. Toetuse suurus on 100 eurot.
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Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti uus ühishoone tuleb!

L

üganuse Vallavalitsus otsustas 3.
augustil välja anda ehitusloa Lüganuse vallas Kiviõli linnas Viru tn 23
kinnistule Päästeameti ning Politsei- ja
Piirivalveameti ühishoone ehitamiseks.
Meie valla ja Kiviõli linna jaoks
on see väga oodatud ja oluline uudis.
Detailplaneeringu algatas toonane Kiviõli Linnavolikogu juba aastal 2012.
Olime eelnevalt läbi käinud mitmed
võimalikud uue hoone asukohad ja
sobivaimaks osutus Soo ja Viru tänava ristumiskoht. Ettevalmistustöö selle
projekti elluviimiseks on olnud arusaadavalt pikk ja keeruline. Teadaolevalt
on seda ka mitmeid kordi edasi nihutatud tulenevalt piiratud rahalistest võimalustest riigi rahakotis.
Seda enam on hea meel, et ühishoone lõpuks tuleb!
Uurisime aktsiaseltsilt Riigi Kinnisvara veidi lähemalt uue hoone kohta.
Hetkel on käimas ehitushange ja hoone

eeldatavat maksumust ei saa avaldada.
Projekt on seotud toetusmeetmega
„Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamine“. Antud meetmest
on eraldatud 2 081 610 eurot Kiviõli
siseturvalisuse ühishoone energiatõhususe parandamise ja taastuvenergia kasutamise edendamiseks, millele
lisandub omaosalus. Ehitustöödega

on plaanis alustada käesoleva aasta
novembris-detsembris ja hoone peab
valmima 2022. aasta lõpuks.
Hoones alustavad 2023. aasta jaanuaris tööd politseinikud, päästjad ja
ohvriabi kabinet. Füüsilisi töökohti on
planeeritud 10-20, kuid maja hakkavad
kasutama ka inimesed, kes ei vaja kabinetti. Uues hoones on projekteeritud

kõigile töötajatele kaasaegsed tingimused, mis arvestavad hoone kasutajate töö spetsiifikat. Lisaks töökohtadele
saab seal olema ka õppeklass, jõusaal,
köök, puhke- ja pesemisruumid. Hoone fassaadilahendusega nähti päris palju vaeva kuna ei soovitud tüüplahenduse järgi teha musta hoonet. Tellijate,
projekteerija ja Lüganuse valla ühisel
kokkuleppel sai valitud viimane fotol
olev fassaadi värvilahendus, kus ühest
nurgast alustab tumedam värv ja lõpeb
teises nurgas heledamana.
Ootame põnevusega uut maja, sest
ei ole ju viimasel paarikümnel aastal
Kiviõlis ühtegi kaasaegset avalikku
teenust pakkuvat hoonet rajatud. Kohalikud inimesed väärivad väga head
politsei- ja päästeteenust ning piirkonnas töötavad politseinikud ja päästjad
väärivad väga häid töötingimusi.
Anu Needo

Arendusnõunik

Mitmed ehitusobjektid on töös ja mõned tööd juurde tellitud
Mitmed suuremahulised ehitusobjektid
on töös ja seal toimetatakse enam-vähem graafikus. Peagi saavad valmis
Kiviõli staadion, lasteaia Kannike
juures olev parkla koos karusselliga,
Maidla teele raudteepeatuse lähedusse
rajatav mitmeotstarbeline parkla. Tööd
käivad Sonda koolimaja ümberehitusel ja Kiviõli keskplatsi ehitustöödel.
Viimastel objektidel on ette tulnud
mõningaid viivitusi seoses ehitusmaterjalide kättesaadavuse halvenemisega ja kallinemisega, kuid nendest
probleemidest väljumiseks tuleb samuti lahendused leida.
TELLITUD ON MÕNED
MÄRKIMIST VÄÄRIVAD
UUED EHITUSTÖÖD
Sõlmisime töövõtulepingu tänavavalgustuse ehitustööde teostamiseks
päris mitmes kohas vallas - Purtse
tänavavalgustuse ehitus ja sidumine
kindluse parklaga, lisamastide ja -val-

gustite paigaldus Vanasilla tee ja Luha
tn ristmikul Unikülas, Paju tn ja Papli
tn lisamastide ja -valgustite paigaldus
Lüganuse alevikus ning veel mõned
väiksemad tööd Sondas. Mõnes kohas
on tööd juba tehtud.
Suuremahulisi elektriehitustöid tuleb teostada Püssi Kultuurimajas.
Selles hoones oli elektripaigaldiste
seisukord väga halb, ekspertiisiga leiti
mitmeid olulisi puudusi, mis vajasid
kiiresti korda tegemist. Tööd toimuvad augustis ja septembris ning kogu
maja elektrisüsteemid saavad sügiseks
korda. Kevadel sai juba korda tehtud
kultuurimaja trepp ja trepiesine.
Lasteaia Kannike spordiplatsid ja
osaliselt kõnniteed on olnud ebarahuldavas olukorras ning teeninud ära isegi
Terviseameti ettekirjutuse. Läbi viidud
riigihange andis tulemuseks meie võimalustele vastava ehitustellimuse. Projekt näeb ette lasteaia staadioni aluse
ehitamist, tartaankatte paigaldust ning

kõnniteede asfalteerimist. Tööde teostamise aeg on september ja oktoober.
Valla noorte poolt oodatud uued
skate-pargid rajatakse vanade parkide
asukohtadele Purtse männikus Jaaniku
kinnistul ja Savala külas Mänguväljaku kinnistul. Uued skate-pargid tulevad seekord traditsioonilised vineerist
rampidega. Noored on kindlasti ise
huvitatud ägedamast betoonpargist.
Oleme seisukohal, et väiksemad valla
asumid ja neis elavad noored peaksid
kohapeal saama ka oma harrastustega
tegeleda. Kindlasti otsime lähiaastatel
head kohta ja ka rahastust ägeda betoonpargi jaoks meie vallas, mis sobiks
ja oleks kättesaadav kõigile. Kui selles
osas on noortel midagi välja pakkuda,
siis oleks hea teada.
Kiviõli linna keskväljaku ehitustööd on pooleli, kuid läbi viidud ehitushanke koosseisus puudus avalik
WC. Ehitustöödega paigaldatakse
juba torustikud ja elekter perspektiivse

WC tarbeks. Seda avalikku tualetti on
siiski väga vaja, selles polnud kahtlust.
Viisime läbi hanke ja sõlmisime lepingu konteiner-tüüpi WC soetamiseks.
Tegemist on valmis lahendusega, kus
on tehtud siseviimistlus, paigaldatud
kogu sisemine inventar, valgustid, radiaatorid ja santehnika. Moodul koosneb kolmest osast, meeste-, naiste- ja
invatualetist ning sobitub hästi WC-ks
mõeldud asukohta platsi RIMI-poolses
nurgas. Teadaolevalt toimuvad ka Kiviõli RIMI-s järgmisel aastal märkimisväärsed uuendustööd.
Eelmise aasta kaasava eelarve konkursi võitis ettepanek rajada Liimala
randa laudteed ja paigaldada juurde
pinke. Kaua tehtud kaunikene, kuid
suve lõpuks saime need tööd ka tehtud.
Loodame, et järgmise aasta suvi tuleb
sama ilus ja neid uusi rajatisi saame
nautida veel ja veel.
Anu Needo

Arendusnõunik

Lüganuse valla haridusvõrgu korrastamine jätkub, sest…
…vaadates Lüganuse valla haridusasutusi, nende paiknemist ja seisukorda, siis
on küsitav antud olukorra jätkusuutlikkus. Lüganuse valla haridusvaldkonna
analüüs prognoosib, et aastaks 2030 läheb Lüganuse vallas esimesse klassi kaks
klassitäit õpilasi. Jagame need kaks klassitäit viie kooli peale ära ja näeme selgelt, et nii edasi minna ei ole mõistlik. 2021/2022 õppeaastal jätkub kõik nii nagu
tavaliselt ja siis on käes juba aasta 2023.
Milline on meie seis?

miseks riigieelarvelisest toetusest, vaid 2021. aasta puudujääk on hinnanguliselt
240 000 eurot. See raha tuleb leida vallaeelarvest ja teiste teenuste arvelt (nt
kultuurisündmused, teehooldus või mõni muu teenus, mida on valla kodanikul
samuti õigus saada). Reaalsuses antakse riigilt vallale raha nii, et õpetajale võiks
maksta 1648 brutos. See aga tähendab, et õpetajaid saaks olla vaid 60 koha
jagu (27 kohta vähem kui praegu). Arvestades õpetajate põuda ja meie õpetajate
vanuselist koosseisu on 87 õpetajakoha pidamine pikas perspektiivis ebareaalne
isegi siis, kui rahanumbrid lubaksid samamoodi jätkata.

Haridusele läheb veidi üle poole meie valla eelarvest, mille vastu ei oleks ilmselt kellelgi midagi, kui oleks tagatud õpetajatele ja koolijuhtidele vääriline palk,
õpikeskkonda oleks võimalik nende ressursside eest kaasajastada ning pakkuda
õpilastele hädavajalikke tugispetsialistide teenuseid. Praegu aga suuname me
suure hulga raha kinnisvarakuludesse ja seda mitte kõikide Lüganuse valla õpilaste heaks. Maju hoitakse üleval väikese arvu õpilaste pärast ja kahjuks tuleb
see suurema osa Lüganuse valla õpilaste arvelt. 576 õpilast jäävad igal aastal
ilma neile määratud toest, vahenditest või võimalustest selleks, et 107 õpilast
saaksid käia väikeses koolis.
Praegu maksab vald õpetajatele palka kehtestatud alammäära kohaselt ehk
1315 eurot kuus. Kuna Lüganuse valla koolide peale kokku on õpetaja ametikohti 87 koha jagu, siis isegi miinimumi makstes ei piisa tööjõukulude kat-

Lüganuse vald on oma koolidega nagu kolmeliikmeline pere, kelle sissetulek on
kriiside tõttu vähenenud, aga kes hoolimata sellest peavad üleval viite sõiduautot
selle asemel, et näiteks osta perele tervislikumat toitu, ennast harida ja arendada
või vahetada ära elumaja katkine katus. Samamoodi jätkates ei muutu asjad paremaks. Vald on haridusasutuste juhtidega ja hoolekoguliikmetega juba arutanud
võimalikke lahendusi. Suvel lasti inimestel akusid laadida ning sügisel tulevad
taas koosolekud ja arutelud, et jõuda otsuseni 2022. aasta jaanuaris. Haridusvõrgu
korrastamine aitaks paljudel õpilastel saada õppetöös paremat tuge, õpetajatele
paremaid töötingimusi ja vahendeid ning teised teenused vallas ei peaks kannatama selle arvelt, et haridusvaldkonnas panustatakse hoonetesse aga mitte sisusse.
Iti-Jantra Metsamaa
haridusspetsialist
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Nimelised pingid Lüganuse vallas

E

estis on kujunenud heaks tavaks
väärikatele inimestele austuse ja
tunnustuse märgiks paigutada valitud kohale nimeline pink. Pingile võib iga
möödakäija istuda jalgu puhkama, sõbraga
mõtteid vahetama või miks ka mitte tänutundest mõtisklema inimese üle, kellele
pink on pühendatud. Lüganuse valda on
paigaldatud tänupink üheksale väärikale
inimesele.
8. septembril 2013. a paigaldati kultuuripink Lüganuse külaplatsile. Pühendus
pingil: „Tänuavalduseks ja tunnustuseks
1855. aastast tegutseva Lüganuse Segakoori kauaaegsetele juhtidele: Velli Sarri,
Priit-Andres Pärtna, Vija-Annija Nappa.“
Velli Sarri (22.12.1923-9.10.2015) oli
kauaaegne lauluõpetaja ja koorijuht Lüganusel. 1954. aastal tuli Velli Sarri Püssi
kooli muusikaõpetajaks. Töö Püssi koolis,
hiljem Lüganuse Keskkoolis kestis 2001.
aastani. Ta oli ainuke muusikaõpetaja,
kelle käe all tegutsesid mudilas-, poiste-,
laste-, nais- ja segakoorid. Koorid olid läbi
aastate väga edukad ning võtsid osa kõikidest üldlaulupidudest ja konkurssidest.
Lauluõpetaja töö kõrvalt tegutses Velli
Sarri Lüganusel ka koorijuhina (19912002). Lüganuse segakoor ja selle dirigent
pälvisid korduvalt tunnustust. 2001. aastal
anti koorile Ida-Virumaa kultuuripreemia
laureaadi nimetus nominendis „Parim kultuuriedendaja“.
Priit-Andres Pärtna (15.10.193928.08.2020) oli kauaaegne Kiviõli muusikakooli (hiljem Kiviõli Kunstide Kooli) direktor, Lüganuse segakoori dirigent
(1968-1978 ja alates 2002. aastast), Lüganuse valla aukodanik. Kogu oma elu
oli Priit seotud Lüganusega. Kooliaastad
möödusid Püssi koolis ja Kiviõli I Keskkoolis. Peale Tallinna Konservatooriumi
lõpetamist siirdus ta peagi tagasi koju
Lüganusele. Peale Kiviõli Laste Muusikakooli avamist sai Priit-Andres Pärtnast
muusikakooli direktor, hiljem Kiviõli
Kunstide Kooli direktor ning ta töötas
seal pensionile jäämiseni. Piki aastaid juhendas Pärtna ümbruskonna laulukoore.
Priit-Andres Pärtna on saanud märkimisväärse tunnustuse osaliseks viiel korral
- teda on nimetatud teeneliseks kultuuritegelaseks, talle omistati Kiviõli linna
aukodaniku nimetus, on saanud Ida-Viru
maakonna kultuuri elutööpreemia, Ida-Virumaa teenetemärgi ja Kultuurkapitali
Ida-Virumaa aastapreemia.
Vija-Annija Nappa, Lüganuse segakoori dirigent ja Kiviõli muusikakooli
(hiljem Kiviõli Kunstide Kooli) õpetaja.
Vija-Annija Nappa on juhatanud Lüganuse segakoori aastatel 1978-1991. Ta on
rahvuselt lätlanna ja nii sai Lüganuse segakoori sõpruskooriks Läti Jelgava segakoor. Lüganuse segakoori aktiivne tegevus
jätkus sagedaste esinemistega. Vija-Annija
Nappa töötas ka õpetajana Kiviõli Kunstide Koolis aastani 2016, seejärel otsustas
pensionipõlve pidada ja perele pühenduda.
2014. aastal paigaldati Lüganuse kooli
parki kooli vilistlaste poolt mälestuspink
kauaaegsele õpetajale ja koolijuhile Lembit Samelile (15.02.1924- 02.01.2014).
Pärast Tallinna Pedagoogilise Instituudi
lõpetamist alustas Lembit Samel tööd
füüsika- ja matemaatikaõpetajana Püssi
koolis. Aastatel 1977-1993 oli ta Püssi
Keskkooli (viimastel aastatel Lüganuse
Keskkooli) direktor, kuid pärast pensionile jäämist töötas Lüganuse kooli raamatukogu juhatajana. Lembit Samel oli ka
Alutaguse Maleva kaitseliitlane ja auliige.
Teda on tunnustatud mitmete Kaitseliidu
teenetemärkide ja tänukirjadega. Eesti iseseisvumisele kaasaaitamise eest tunnustas
president Toomas Hendrik Ilves 2010. aastal Lembit Samelit Kotkaristi ordeniga.
10. oktoobril 2017 viidi läbi Purtse
Hiiemäel tagasihoidlik tänupingi-tseremoonia ühe elutöö väärtustamiseks. Uno
Säästla koos abikaasa Eviga on alates
1991. aastast olnud põhilised pargi loojad,
rajajad ja hooldajad. Pingile on kirjutatud
pühendus „Elutöö Purtse Leinapargi väärtustamisel“. Purtse Leinapark sai alguse
Memento eestvedamisel juuniküüditamise

Kultuuripink Lüganuse külaplatsil on pühendatud Lüganuse Segakoori kauaaegsetele juhtidele.

Kauaaegsele õpetajale ja koolijuhile Lembit Samelile pühendatud tänupink Lüganuse kooli
pargis.

Tänupink Uno Säästlale „Elutöö Purtse leinapargi väärtustamisel“.

Mälestuspingid legendaarsetele koorijuhtidele Eino Nurgale, Olav Raiele ja Gennadi Butuzovile.

Emakeelepäeva algarajale Meinhard Laksile pühendatud tänupink Sonda vana koolimaja juures.

Mälestuspink Meinhard Laksile Uljaste linnamäel.

50. aastapäeval esimese tamme istutamisega. Tänaseks on leinaparki istutanud oma
tammed maakondade, valitsuse ja paljude
organisatsioonide esindajad, samuti vabariigi presidendid Lennart Meri ja Arnold
Rüütel. 2017. aastal kogus Viru Rotary
klubi oksjoni käigus annetusi leinapargi
toetuseks. Nüüd seisab leinapärnade ees
vaatega valukaardile valge tänupink Uno
Säästlale, kus kõik külastajad saavad jalgu puhata ja tehtud tööle rahulolutundega
tagasi vaadata.
Kiviõli Rahvamaja ees olevale platsile
paigaldas Kiviõli linn 2014. a novembris
kolmele legendaarsele koorjuhile: Eino
Nurk, Olav Raie ja Gennadi Butuzov.
2015. a toimus ka pinkide pidulik avamistseremoonia.
Eino Nurk (19.08.1924-14.01.2009),
kauaaegne
muusikaõpetaja,
koori- ja orkestri dirigent. Pühendus mälestuspingil
„Virumaa
Laulutaat“.
Eino Nurk töötas 37 aastat muusikaõpetajana ja juhtis segakoore 47 aastat, oli
linna, rajooni ja piirkonna laulupidude
üldjuht. Eino asus muusikaõpetajana Kiviõli koolis tööle 1951. aastal. Ta juhendas
pikka aega Küttejõus tegutsevat laulukoori „Leelo“, mis hiljem ühines Kiviõli segakooriga „Loit“. Koor esines kõikidel laulupidudel, võeti ette väga palju väljasõite.
Samal ajal juhendas ta ka Kohtla-Nõmme
meeskoori „Kaevur“. Eino Nurga poolt
juhitud koorid on saanud hulgaliselt tunnustusi esinemiste eest koolinoorte- ja üld-

Gennadi
Butuzov
(25.10.192413.02.1998), kauaaegne koorijuht ja
muusik. Pühendus mälestuspingil „Vene
segakoori Maestro“. Gennadi Butuzov lõpetas Leningradi Konservatooriumi juures
oleva muusikakooli. Kiviõli linna ja Kiviõli Vene kooriga oli ta seotud alates 1952.
aastast. Kohe Kiviõlisse saabudes hakkas
andekas muusik aktiivselt tegutsema isetegevusega tollases Kiviõli Keemiatehase
klubis (praegu Kiviõli rahvamaja). Ta oli
õppinud trompetit ning mängis puhkpilliorkestris. Hiljem lõi ta estraadiorkestri,
nais- ja meesansambli. Juba 1954. aastal
etendas Butuzov olemasoleva kooriga
Dunajevski operetti „Valge akaatsia“.
Tema käe all ei õpitud ainult koorilaulu
vaid ka vene kultuuri ning armastust koorilaulu vastu. Juba 1957. a sai segakoor
kuldmedali vabariiklikul noorte- ja üliõpilaste festivalil. Butuzovit ja tema juhitud
koori on tunnustatud ja autasustatud mitmete aukirjade ja aunimetustega. Gennadi
Butuzov oli Kiviõli Vene segakoori asutaja, segakoor kannab täna Butuzovi nime.
Kõik mäletavad „Maestrot“.
Sonda vana koolimaja ette, kahe koolimaja vahele paigaldati 2015. a märtsis
emakeelepäeva algatajale Meinhard Laksile (14.07.1922- 04.03.2008) pühendatud
mälestuspink.
Meinhard Laks oli emakeelepäeva tähistamise mõtte algataja ning 14. märtsi
riiklikuks tähtpäevaks kuulutamise eest
võitleja. Oma üle 45 aasta kestnud peda-

laulupidudel ning võistulaulmistel. 1974.a
nimetati Eino Nurk teeneliseks kultuuritegelaseks, teda on tunnustatud mitmete
aukirjadega, medaliga „Töövapruse eest“
ning omistatud kultuuritöö eesrindlase
nimetus. Eino Nurk oli Kiviõli linna aukodanik ning linna teenetemärgi omanik.
Olav Raie (01.08.1929-16.06.2000)
alustas 1948. aastal oma õpetajatööd Püssi koolis (praeguses Lüganuse Keskkoolis). Pühendus mälestuspingil „Kutsumuselt muusik, hariduselt ajaloolane, ametilt
koolidirektor“. Raie juhendas mitmeid
koore ja ansambleid alates 1947. aastast.
Oli 35 aastat Kiviõli I Keskkooli direktor.
Ta õpetas ka ajalugu, laulmist ja võimlemist. Alates 1957.a oli Olav Raie elu ja töö
seotud Kiviõli linna ja eelkõige Kiviõli I
Keskkooliga. Olav Raie tööd hariduspõllul märkisid haridustöö eesrindlase, teenelise õpetaja aunimetus ning hulk tänu- ja
aukirju mitmel tasandil. Koolitöö kõrvalt
jäi tal aega kaasa rääkida ka hariduse- ja
kultuurielus. Ta oli poistekoori ja segakoori “Loit” dirigent, juhtis Kohtla-Järve linna koolide direktorite nõukogu, organiseeris kodukandis laulupidusid ja tema kanda
oli ka üldjuhi kohustused. 1982. a kuulutas
Olav Raie Toompea lossis asutamiskoosolekul välja Eesti Kooriühingu loomise ja
juhtis ise sama tööd Kirde-Eestis. Ta oli ka
mees, kes võitles Kiviõli ja Ida-Virumaa
arendamise eest saadikuna, osales kõikvõimalikes komisjonides ja jäi alati optimistiks.

googitöö ajal oli ta Sondas õppealajuhataja 18 ja direktor 17 aastat. Tööaastate
jooksul juhendas ta koolis õpilaste looduskaitse- ja matkaalast tegevust ning
kodu-uurimist, korraldas koolisiseseid,
piirkondlikke ja ülerajoonilisi ainepäevi,
õpilaslaagreid ja metoodilisi konverentse
ning kirjandus-koduloolisi ekskursioone
õpetajatele. Meinhard Laks oli laia silmaringiga ja paljude huvialadega inimene. Ta
oli Eesti Looduseuurijate Seltsi, Folkloori Seltsi, Kodu-uurijate Seltsi, Emakeele
Seltsi liige, Eesti Õpetajate Meeskoori
asutajaliige, Eesti Looduskaitse Seltsi
Sonda osakonna organiseerija ja Sonda
Koduküla Seltsi asutaja ning Kohtla-Järve kunstiklubi liige. Ta oli ka Uljaste küla
päevade korraldamise traditsiooni autor.
Tema kodukohas, Ida-Virumaale jäävas
Liivoja talukohas, Sondast mõned kilomeetrid Viru-Nigula poole avati 12. juulil
2009 talle ka mälestuskivi.
Meinhard Laksile pühendatud teine mälestuspink paigaldati märtsis 2020 Uljaste
linnamäele.
Mälestuspingid kaardil: https://www.
google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1prirvQCPDYP7DY92dKMEm5dYtmvfMyUf&usp=sharing
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Fotod: Viivian Päll
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Lüganuse valla
Kaunis Kodu 2021
konkurss jõudis lõpule

N

agu eelnevatel nii ka sel aastal
kuulutas vallavalitsus Lüganuse valla veebilehel ja Lüganuse
Vallalehe maikuu numbris välja heakorrakonkursi Lüganuse valla Kaunis Kodu
2021. Komisjon märkas ringsõidu käigus
üha rohkem korrastatud ja huvitava kujundusega majapidamisi, mille hulgast
valiti välja kolm silmapaistvamat.
Esimene koduaed, mida külastasime
oli Irina Jermilova ja Gennadi Jermilovi
kodu Kiviõlis. Ja kohe kümnesse! See
kaunis koduaed ei hakka möödakäijatele
silma, sest krunti ümbritseb kõrge hekk
ning hulgaliselt okaspuid. Juba aeda sisenedes hakkas silma suur tiik, milles
palju vesiroose ja kus on mõnusa elukoha leidnud ka kalad. Silmailu pakkuvad
aias korrektselt pügatud okaspuuvormid,
mis annavad aiale ilu aastaringselt. Ka
suurelehelised hostad kaunistavad aeda
kevadest sügiseni. Maja ümbritseb pilkupüüdev ja liigirikas aed täis põnevaid
taimekooslusi – on palju imelisi õitsvaid
põõsaid ja puid, on ka roose. Kõik on
väga oskuslikult paika pandud. Aed on
õhtul eriti särav, sest on solarvalgustitega
valgustatud – neid on erinevates aiaosades lugematul arvul.
Hoole ja armastusega on Irina ja Gennadi oma kaunist koduaeda kujundanud
juba 20 aastat. 25 aastat tagasi elas pere
veel linnakorteris, praegune elukoht oli
siis vaid suvilaks. Praeguste lillepeenarde asemel olid kartulipõld ja muu risu-räsu. Tasapisi hakati maja renoveerima,
sest Irina ei tahtnud enam korteris elada,
vaid soovis oma aeda hakata rajama. Irina sõnab: „Kui inimene ei armasta lilli,
ei tule ka tulemust“. Lilled on pereema
suurim hobi ja armastus. Irina räägib,
et nad ei toimeta Gennadiga kahekesi –
kaks poega on alati nõu ja jõuga abiks.
Ka võrratult ilus puhkemaja on kokku
pandud poegade abiga. See kaunis aed
on aastatepikkuse töö tulemus.
Kui sõita Maidlast Savala poole, ei saa
kuidagi märkamata jääda piinliku täpsusega pügatud hekk ja maja ees kasvav
võimas ebatsuuga. See on Anne Tikofti
ja Arles Iskülli kodu. Anne räägib :„See
võimas ebatsuuga on paaril korral ringi
istutatud, sest kasvas alguses trepile liiga
lähedal. Aga näed, ikka läks kasvama, on
kõik selle üle elanud.“
Kohe haaras silma huvitav lahendus
majaesisel terrassil. Nimelt kasvab elupuu läbi terrassipõranda. Kuna puu oli
sinna juba kord istutatud, et tahtnud pererahvas seda välja juurida ja nii ehitaski
terrassi elupuu ümber. Mõnus koht hommikukohvi nautimiseks!
Kunagi oli krundil viis rida õunapuid
ja kartulipõld, kuid tasapisi hakati süsteemi looma ja kaotati ära suur hulk õunapuid ja ka kartulikasvatamisele tehti
lõpp. Praegu on ainult kasuhoone tomatite ja kurkide jaoks.
Juba aeda sisenedes on näha, et kõik on
paigas, korrektne ja hooldatud. Eemal on
suured püsilillepeenrad, kus kasvab suur
hulk püsilillesorte, mis pakuvad õitsedes
silmailu. Anne käib neid ikka turgudelt ja
lillekasvatajatelt juurde ostmas. Aias kasvab ka kõrrelisi, nende graatsilist liikumist
tuule käes võib nautida aastaringselt.
Suvelillede taimed kasvatab pereema
ise. Anne räägib: „Sel suvel oli meeletu
kastmine, muru taastub veel praegu.“
Selles majas tehakse kõiki töid ühiselt
– majaperemees koos pojaga tegeleb muruniitmise ja hekipügamisega, pereema
pärusmaa on kasvuhoone ja Arlese ema
on tragi lillepeenarde rohija. Anne räägib: „Mamma käib hommikul lillepeenrad üle ja mina õhtul kastan. Mammast
on palju abi, sest kui tööl käid, ei jõua
kõike ise aias korras hoida.“ Lisab veel

naljatades: „Mamma tuli majja minijaks
57 aastat tagasi ja mina tulin samuti minijaks, 20 aastat tagasi.“ Kuna selle maja
ehitas Arlese isa, on aeda tehtud huvitav
kujundus adra ja lilleamplitega just isa
mälestuseks. Kõik see korrapärasus ja ilu
on pere aastatepikkune töö.
Irvala külas, kohe tee ääres hakkas
juba varem silma ilus roheline maja.
Seekord tuli seda lähemalt kaeda. Selle
kauni ja heakorrastatud kodu omanikeks
on Kristina ja Heigo Olu. Selles kodus on
pere teinud ära väga suure töö. Esialgu
osteti see suvilaks, kuid 12 aastat tagasi
otsustati siiski Lääne-Virumaalt ära tulla ja sellesse majja elama asuda. Pereema töötab ise küll Rakveres. Kui maja
osteti, oli sellel ainult esimene korrus ja
pööning. Vaikselt hakati välja ehitama ka
teist korrust, lühidalt hakati nullist peale.
Pereema räägib oma abikaasast silmade särades: „ Abikaasa on mul kuldsete
kätega, kõik on maja juures oma tehtud.
Minu poolt on idee ja abikaasa poolt
teostus. Teeme kõike koos, pere peab
ühte jalga käima, et kõik toimiks“. Kodutööde juures on abiks alati ka pere kaks
poega.
Esialgu ei pandud aiakujundusele
suurt rõhku, kui maja sai korda, hakkas
aia kujundamine. Maja ees olev suur sirelihekk, mis ei pakkunud silmailu, võeti
maha. Pereema lemmikud on hortensiad
– neid on aias nii tüvivorme kui põõsaid.
Palju on püsililli, on suurelehelised hostad, ei puudu ka kõrrelised ning vesiroos
veesilmas, ohtralt on mägisibulaid erinevatele astmetele paigutatud. On ka kaktus, mida perenaine otsis pikalt, lõpuks
leidis ja käis seda Tartust toomas. Korra
on nähtud ka juba õit, mis õitseb ühe päeva. Loomulikult kaunistavad aeda ka erinevad okaspuuvormid, mis aastaringselt
silmailu pakuvad.
Perenaine otsib aianduspoodidest ikka
ainult haruldasemaid ja uusi huvitavaid
istikuid. Kristina räägib, et kui kevad tuleb, ootab ta põnevusega, kus ja mis välja tuleb. „Igal aastal mõtlen, et enam ei
osta uusi taimi – aitab! Kuid ikka lähen
poodi ja hakkavad mõtted ketrama, kuhu
see või teine sobiks,“ sõnab ta. Esialgu
tuli ikka ringi istutada, pani taime maha
ja siis järgmisel päeval vaatas, rääkis
taimega, et sa ikka siia ei sobi ning otsis
istikule uue koha. Seda juhtus päris tihti.
Kristina teeb väga palju käsitööd ja
aiakujunduses on ta meister. Silmapaistvamad on betoonist ümarad aia kujunduselemendid, mis on samuti perenaise
enda tehtud. Ja loomulikult on ka suvemaja maakivist postid naise laotud, edasine on aga Heigo kätetöö. Aias ei tööta
ainult pereema, kõike tehakse koos, ka
kaks poega on alati abiks. Selle kauni
kodu on Olude pere oma kätega loonud.
Teist aastat käivad vallajuhid koduomanike õuel tunnustust üle andmas.
Vallavanem Andrea Eiche ja volikogu
esimees Risto Lindeberg käisid võitjaid
nende kodulävel 20. augustil valla tänukirjaga tänamas, kingituseks kaasas valla
sümboolikaga mastivimpel, mille saavad
nüüd kodude omanikud oma õuel masti
tõmmata.
LÜGANUSE VALLA „KAUNIS
KODU 2021“ TIITLI VÄÄRILISEKS
TUNNISTATI:
Irina Jermilova ja Gennadi Jermilovi
kodu Kiviõlis, Lüganuse vallas,
Anne Tikofti ja Arles Iskülli kodu
Maidlas, Lüganuse vallas,
Kristina ja Heigo Olu kodu Irvala
külas, Lüganuse vallas.
Tekst ja fotod Viivian Päll
Avalike suhete spetsialist

Irina Jermilova ja
Gennadi Jermilovi kodu 
Anne Tikofti ja
Arles Iskülli kodu 

Kristina ja Heigo
Olu kodu 
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Lüganuse jaoskonna esindus kihelkonnapäeval. Foto: Naiskodukaitse arhiiv

Meile on tähtis turvalisus

N

aiskodukaitse üks peamistest väärtustest
on turvalisus. Oma tegevuse ja hoiakutega aitab organisatsioon kaasa turvalisema elukeskkonna loomisele. Eesmärk, et iga liige suudab hädaolukorras ise hakkama saada ja ka teisi
aidata.
Meil on paar aastat olnud baasväljaõppes uus
moodul – ohutushoid, kus õpime erinevates olukordades hakkamasaamist. Näiteks
tuleohutus
reegleid, käitumist massirahutuste korral, füüsilist enesekaitset, psühholoogilist esmaabi ja palju
muud. Loodan, et õpitut ei lähe vaja, aga on siiski
kindlam tunne, kui oled võimalikeks juhtumisteks
valmis.
Seetõttu tuli Lüganuse kihelkonnapäeval Lüganu-

se jaoskond välja just ohutushoiu teemalise töötoaga. Lastega arutleti kodu turvalisuse, anti soovitusi
varude kohta, mis võiks kodus või autos alati olla,
maitsti matkatoitu. Nii täiskavanud kui lapsed said
lahendada temaatilisi ristsõnu. Välja oli pandud fotosein, kus oli võimalus end sõdurivarustusega pildistada.
Oli ääretult vahva, kuidas lapsed arutlesid maja
maketi ümber – mis on majas või selle ümbruses valesti. Selliseid teemasid on õnnetuste ennetamiseks
vaja aeg-ajalt meelde tuletada. Meil on hea meel,
et meie telgis käis väga palju inimesi ja saime oma
panuse anda.
Ave Paavo

Lüganuse jaoskonna esinaine

Erasmus+ kohtumine
Kiviõli 1. Keskkoolis
Koostöökohtumised välispartneritega on alati erilised.
Eriti erilised on nad muutunud oludes, sest Erasmus+
projekt An Odyssey to European UNESCO Cultural Heritage Monuments oli pausil
terve aasta. Mais oli meil
võimalus esimest korda katsetada virtuaalse mobiilsuse
võimalusi ja väljakutseid,
seekord andis viirusega kohanenud Euroopa meie partneritele võimaluse kohale
tulla ja oma silmaga kaeda.
Paberimajandust (tõendid ja
testid) tuli juurde, kuid rõõm
jällenägemise üle oli seda
suurem. Kuna suveperioodil Foto: Tiina Kilumets
õpilased on puhkerežiimil,
siis seekordsel kokkusaamisel olid esindatud vaid
õpetajad ning õpilased – kaasalööjad olid vaid Eesti
osapoole rõõm.
Projekt on mitmetahuline ettevõtmine, kus loetakse, uuritakse ning õpitakse tundma teemat, esitletakse projektikaaslastele. Lisaks oma silmaga
kaemisele koostatakse õppematerjale, mis oleksid
kasutatavad ka teiste Euroopa õpetajate poolt. Esitlused, pildid, legendid, kirjandusklassika, muusika,
UNESCO maailmapärandi pärlid – kõik see annab
juurde oskust hinnata möödunud aegade kultuuri
(õppekavas on selle kohta sõna kultuuriline pädevus), koostöö eakaaslastega üle Euroopa õpetab
suhtlema ning nägema kaugemale oma kodukoha
piiridest (loe: suhtluspädevus).Silmaring muutub
avaramaks ja Euroopa põnevamaks. Õpetajatele
annab rahvusvaheline mõõde samuti võimaluse õppida. Õppida märkama detaile ja väärtuslikku oma
koolis (Eesti hariduses), võimaluse võrrelda ja kuulata teiste riikide kogemusi kaasaja õpikäsitluse rakendamisel, koostada materjale, mis sobiksid Eestis,
Itaalias, Kreekas, Türgis, Hispaanias või Portugalis.
Seekordsel kohtumisel oli pearõhk just eTwinningu
materjalide loomisel, õppematerjalide komplekti
koostamisel ja lõpparuande kokkupanemisel.
Päevakavas oli kohtumine UNESCO esindusega
Eestis, Narva linnapea Katri Raigiga, külastasime
parlamenti ja imetlesime Virumaa elu ilu. Külalised
imetlesid Kiviõli 1. Keskkooli koolimaja ja nentisid,
et parkettpõrandad nende kultuuris ei oleks võimalik (kuidas te neid korras hoiate – oli see hüüatus).
Neile meeldisid meie kooli tilluke muuseumituba

(aitäh Urve Kuusmik!) ja seintele loodud tahvlid,
kuhu luua koos õppimist toetav info. Meeldisid võimalused kasutada rüperaale ja rühmatöödeks ümber
paigutatav laudade süsteem. Uskuge mind, see et
kiidetakse meie haridussüsteemi ja teatakse meie
PISA testide edukust, tõstab ka ühe tavalise õpetaja
eneseuhkust tegutseda eesti haridussüsteemis. Väljaspool koolimaja puhkas külaliste silm meie rohelisel loodusel, Soome lahe hallikassinine värv pakkus
uudsust Vahemere sinaga harjunud külalistele, mõisahooned, kindlused ja pargid nende ümber panid
partnerid haarama mobiilide järele, et teha sadu pilte
Vihula, Sagadi ja Palmse mõisatest. Pisut hirmu tekitas Sillamäe radioaktiivsete jäätmete hoidla, kuid
promenaadi ilu, ujumiskohad ja rannal paterdanud
pardipere hajutasid ka selle.
Aitäh Valentina, Kaja, Külli ja Rovena, et aitasite
korraldada ning minu kõrval olite. Aitäh Madli Liis,
Monica ja Liispet, kes õpilastena kaasa lõid ja paljuks ei pidanud suvevaheaega õppimisega sisustada.
Aitäh Mehis, kelle imeliselt valmistatud lihast (lõunasöök Purtse kindluses) räägiti veel mitu päeva. Aitäh sõbraliku naeratuse eest Tuhamäe hosteli perele,
sest meie sõbralikkus sai kiita ja vastutulelikkus lubas ka kell kolm öösel abi saada. Aitäh vallale, kes
toetas transpordi logistika toimimist ja kingitused
leidis.
Projekt on lõppenud, elagu uus projekt! Järgnevalt hakkame tegutsema inimõiguste, võrdsuse ja
naiste rolliga maailmas/ Euroopas.
Tiina Kilumets

Projekti Eesti koordinaator
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Maleklubi Lootus suvi 2021
M
öödunud õppeaasta ei olnud malejate jaoks lihtne treeningute suhtes,
kuid Eesti meistrivõistlusi said peetud. Kui
Eesti kiirmale online meistrivõistlustel
mai lõpus saime ühe kulla, kaks hõbedat
ning ka ühe pronksmedali, siis nüüd saime
kinnitada oma oskusi kohapeal võisteldes.
Rapiidist tulime koju tagasi ühe kulla
ja kolme hõbedaga, välkmale lõppes meie
jaoks ühe kulla ja viie hõbedaga. Siiani
oleme Eestis naiste males esimestel kohtadel. Medalitega tulid koju tagasi Jelizavetta Bitkova (kaks kulda), Diana Beljajeva
(kaks hõbedat), Jekaterina Smirnova (kaks
hõbedat), Oleksandra Kuzmina (hõbe), Jelizaveta Jeltsova (hõbe), ja meie 8-aastane
osaleja Vasilissa Vessiljeva (kaks hõbedat). Tunneme uhkust teie üle!
Meie klubi maletajad esinesid edukalt
rahvusvahelisel maleturniiril Paul Kerese mälestuseks. Festivali ajal mängisid
tüdrukud kolm segaturniiri, kus mängisid
igas vanuses meistrid. Meie 14-aastane
Jekaterina Smirnova sai alla 18-aastaste
tüdrukute seas parimaks ja 12- aastane
Oleksandra Kuzmina oli tunnistatud alla
14-aastaste tüdrukute seas parimaks. Oma
saavutuste eest nad said karikad ja rahali-

Jalgpallipoisid Saaremaal
25.-28.07 toimus Saaremaa
Cup jalgpalliturniir, kus võttis
osa ka Jalgpalliklubi FC IRBIS.
U11 poisid said väärika 2.
koha (kaotus tuli ainut penalti
seerias) ja U8 poisid said tubli
3. koha. Võistlused olid hästi
organiseeritud ning lapsed ja
ka lastevanemad said palju positiivseid emotsioone. Täname
Lüganuse valda toetuse eest.
Jalgpalliklubi Irbis

Eesti meistrivõistlused
klassikalises lamades surumises

24. juulil toimusid Eesti meistrivõistlused klassikalises lamades
surumises. Maidla jõusaalis treeniv Kristo Erte saavutas tulemuseks 147,5 kg, mis on uus juuniorite (74 kg) Eesti rekord.
Selle tulemusega tuli ta juuniorite (74 kg) võitjaks ning ka
absoluutseks Eesti meistriks juuniorite klassis.

Raivo Krüüger

Juulis toimus XXIII Uljaste triatlon

18. juulil toimunud XXIII
Uljaste triatloni võitjaks
krooniti Etriin Etverk.
Jõuproov koosnes 670
meetri ujumisest, 12 kilomeetri rattasõidust ning
3,5 kilomeetri pikkusest
jooksudistantsist.
Meestearvestuses saavutas esikoha Martin
Siimer, teiseks jäi Danny-Rocco Anton ning
kolmandal koha saavutas
Aivar Veri.
Naiste arvestuses oli taaskord võidulainel Etriin Etverk, teisele kohale jäi Merikene Annuk. ning kolmandaks jäi Merle Silmsen.
Kokku võttis võistlusest 24 sportlast.

LVL

Taekwondo võistlused Ukrainas
SK Idablokk osales
Ukrainas taekwondo
võistlustel. Sportlased teenisid välja
11 medalit, 3. koha
tiimi karika ja kaks
parima sportlase karikat. Tervitusi Ukrainast!
SK Idablokk

Purtse karikas võrkpallis 2021

3. juulil toimus Purtse männikus võrkpallivõistlus, millest võttis osa viis võistkonda.
Auhinnalistele kohtadele tulid järgmised võistkonnad: I koha sai Kiviõli (Stanislav
Gruzdev, Mihhail Kolontajev, Andrei Morozenko, Daniil Bassov), II koha saavutas
Juho (Jaanis Soomer, Robin Põld, Paul Maalma, Roma Jeltsov, Juho Põld), III koha
sai võistkond SK Walter (Kenno Raamat, Martin Liiv, Janar Jakovlev, Keijo Raamat,
Martin Vinni). Võistkondi autasustati medalite ja kinkekaartidega. Tänud abistamise
eest, Anatoli Zõbin. Võistluse korraldas Juho Põld, Lüganuse Noortemaja juhataja.

sed auhinnad.
Sõbraliku meeskonnana osalesime
Eesti alla 14-aastaste meistrivõistlustel.
Meie esimaletajad, kes 2020. aastal suure
tõenäosusega oleksid tulnud koju tagasi
võistlustelt võiduga, kui ainult meistrivõistlused oleksid toimunud, on tänaseks juba teises vanusekategoorias. Meie
9-aastased ja 10-aastased maletajad nägid
vanemate poiste ja tüdrukute taustal päris
tugevad välja. Tahaks välja tuua kapteneid
Oleksandra Kuzminat (Lootus I) ja Artem
Eltsovi (Lootus II) ning Laura-Valeria

Dmitrievat, kes võitsid oma pardal kuus
võitu kuuest võimalikust. Kõik olid väga
tublid aga peamised tulemused on veel ees
ootamas!
Ees on olulisemad Eesti meistrivõistlused – klassika. Loodame, et see leiab aset
ja suudame saavutada kõrgeid tulemusi.
Lõpuks on meil kõigil turniiridel suurim
meeskond ja kõik juba unistavad mängimisest kohapeal.
Sergei Titov,

Maleklubi Lootus treener

Malevasuvi on lõppenud
Juulikuus toimus taas Lüganuse valla õpilasmalev, kus oli võimalus saada esmane
töökogemus 70 noorel vanuses 13-17 aastat, kellega sõlmiti töölepingud tunnitasuga 3.48 eurot. Kuna huvilisi oli rohkem
kui kohti, korraldati kandideerijatele ka
vestlusvoor ja meeskonnamäng.
Malev toimus kahes vahetuses, kus noor
sai osa Püssi, Lüganuse, Maidla, Sonda
või Kiviõli rühmas töötamisest. Viimase puhul oli avatud kaks gruppi. Tööaeg
oli kümme tööpäeva ja neli tundi päevas,
millele järgnes lõunasöök ning ühistegevused. Samuti tuli kõigil enne tööle asumist läbida ka tööohutus- ja töökorralduse
reeglite koolitus.
Malevlased andsid oma panuse Lüganuse valla eri piirkondades haljastus-, koristus- ja värvimistöödel. Korrastatud said
skate-pargid, mänguväljakud, külaplatsid
Lüganusel ja Purtses, Vabadussõja mälestussammas, Püssi ja Maidla rahvamajade
ümbrused, Sonda kooli staadion ja Kõrtsikoppel, korvpalliplatsid, Maidla mõisa
ait ning bussijaamad. Lisaks laoti puid,
kitkuti kõnni- ja kergliiklusteede ääri, tegutseti Maidla võimlas ja vanas lasteaia
hoones ning tulevases noorte baari Mõ
ruumides. Värvimistöid teostati erinevate
piirkondade pinkidega ja Lüganuse kiriku sillal. Koostöös SilvaKaisu OÜ-ga sai
Erra lasteaia õueala katusealune uuendus-

Varja mänguväljak. Foto: Egle Kasela

kuuri vahvate ja õpetlike joonistuste näol.
Ühtlasi täname ka Kiviõli Keemiatööstust,
Sonda Kõrtsi, Kiviõli Kaubahoovi ja Erra
ohtlike jäätmete kogumispunkti noortele
töövõimaluste loomise ja malevasuvesse
panustamise eest.
Peale tööaega toimusid malevlastele ühistegevused. Vaadati filme, mängiti
meeskonna- ja spordimänge, võisteldi
Kahoot viktoriinis, korraldati fotolavastusi. Koostöös Eesti Töötukassaga toimus
noortele töötuba töölepingute ja palga teemal. Politsei- ja Piirivalveamet viis läbi
loengu internetiohutusest, ohutust liiklemisest jalgratta ja kergliikuriga. Lisaks
käis Tartu Tervishoiu Kõrgkool tutvus-

tamas bioanalüütiku ja õenduse erialasid
ning nende õppimisvõimalusi.
Mõlema vahetuse lõpus toimus malevlaste ühisüritus, kus toimus auhindade
üleandmine ning tänamine. Kindlasti jääb
ereda sündmusena meelde ka Purtse Vabatahtliku Pääste poolt korraldatud praktiline tuleohutuskoolitus, libeda rada ehk
slip’n’slide liug ja vahupidu.
Õpilasmalev andis noortele võimaluse
tutvuda tööeluga, saada praktilisi oskusi,
kujundada tööharjumust ning veeta arendavalt suvevaheaega. Avatud noorsootöö
arendamist toetas Haridus- ja Noorteamet.
Egle Kasela

Lüganuse valla õpilasmaleva tegevjuht

Kiviõli Poksiklubi suvi
3.-15. juunini võtsid Kiviõli Poksiklubi
poksijad, koosseisus Diana Gorišnaja,
Liza Kiškel, Mihhail Višnevski ja treener
Vladimir Tšurkin, osa rahvusvahelisest
poksijate laagrist Gruusia linnas Batumis.
Laagrist võtsid osa ka poksijad Narvast ja
Maardust ning Ukraina ja Gruusia poksijad. Diana jaoks see oli ettevalmistus Euroopa meistrivõistlusteks vanuserühmas
kuni 22 aastat viimane etapp. Mihhaili ja
Liza jaoks aga oma tehniliste ja taktiliste
oskuste ning üldfüüsilise vormi arendamine.
Laagris osalejatel toimus 2-3-korralised
trennid, kinnised võistlused võitja nimetamisega. Samuti toimusid rahvusvahelised
võistlused Kutaisi ja Batumi linnades,
milledest võtsid osa poksijad Gruusiast,
Türgist, Ukrainast ja Eestist.
Võistlustel Kutaisis võitis Mihhail
Višnevski võitluse kohaliku poksija vastu. Meie tõusev täht Liza Kiškel võitis
kahe sparringuga. Võimalike vigastuste
vältimiseks ei osalenud Diana Gorišnaja võistlustel nii Kutaisis kui ka Batumis
ning trennides harjutas ta oma taktikat ja
tehnikat Ukraina rahvusmeeskonna tüdrukutega. Batumi võistlustel esindas Kiviõli
poksiklubi Mihhail Višnevski kaalukategoorias kuni 60 kg. Võitlus oli raske, kuid
Mihhail võitis ja võitis vääriliselt karika,
samuti publiku ja treenerite sümpaatiat.

Foto: Poksiklubi arhiiv

Võistlused toimusid väga positiivses
atmosfääris. Pealtvaatajad ja osalejad hindasid kõrgelt Batumi lahtiste meistrivõistluste taset ja korraldust. Korraldajad ja
treenerid loodavad, et see turniir lisatakse
Gruusia Poksiföderatsiooni võistluste ajakavasse ja see saab toimuma igal aastal.
Lisaks koolitusele korraldas Batumi
Poksiliit laagris osalejatele kultuuriprogrammi. Poksijad ja treenerid olid rõõmsad
ja tundsid Gruusia külalislahkust. Loodame, et sellised laagrid ja võistlused saavad
ka Eesti Poksiliidu jaoks traditsiooniliseks.
15.-25. juunini toimusid Itaalia linnas
Roseto-Degli-Abruzzi Euroopa U-22
meistrivõistlused. Eestist osales Euroo-

pa meistrivõistlustel viis võitlejat: kolm
Narva klubist, üks Kohtla-Järvelt ja Diana
Gorišnaja Kiviõlist. Meie poksimeeskond
sellel meistrivõistlusel esines kahjuks edutult – ükski võitlejad ei läbinud võistluse
esimest vooru. Kuid ärgem heitkem meelt
ja jätkakem treenimist, siis ei lase võit
meil oodata.
Alates 1. septembrist ootame treenima
taas tüdrukuid ja poisse, kes tahavad poksiga tegeleda.
Treeningud toimuvad: E – R 17.00 –
19.00, Kiviõli, Turu 3a. Telefon: 5657
5885, Vladimir Tšurkin, Kiviõli Poksiklubi treener.
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Purtse küla osaleb Arukate Külade programmis
Hea algus pole pisiasi, ehkki algab pisiasjast...
Selle aasta jaanuaris ilmus Lüganuse vallalehes lugu, kus Virumaa Koostöökogu tutvustas ja tegi oma piirkonna küladele üleskutse
liituda Arukate Külade arenguprogrammiga,
mis on suunatud kohalikele kogukondadele.
Purtse küla arukad inimesed said kohe aru, et
see on midagi just neile ning otsustasid seda
suurepärast võimalust kasutada – täitsime ära
osalemiseks vajaliku ankeedi ning jäime ootama, mis juhtuma hakkab. Ja juhtuma vähehaaval hakkaski…
17. juunil toimus Jänedal Arukate Külade
arenguprogrammi esimene kohtumine, kuhu
oli kutsutud ka Purtse külast kaks esindajat.
Sellel päeval saime teada, millega end sidusime ning mis nutikaid inimesi ees on ootamas.
Avaseminaril räägiti täpsemalt juba programmi eesmärgist, milleks on luua Eesti arukate
külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise
samanimelise võrgustikuga. Iga küla koostab
oma strateegia, viib ellu ühe piloottegevuse,
mis valitakse välja strateegia loomise ajal ning
mida toetatakse 5000 euroga. Programmi kestel toimuvad temaatilised koolituspäevad, kus
kogutakse tarkust sellistel teemadel nagu sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste
kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused,
isemajandamise võimekus jms. Toimuvad mitmed õppereisid, mille käigus tutvutakse põnevate ettevõtmistega Eesti maapiirkondades, et
pakkuda arenguprogrammis osalevatele küladele inspiratsiooni, kontakte ja sisendit oma
piirkonna arukate külade strateegiate loomiseks. Igal külal on võimalus kasutada ka mentortuge. Programmis osalevad 24 küla ning
programm kestab kuni 2022. a detsembrini.
Et kõik eelnev ei jääks ainult jutuks anti
meile esimesel kohtumisel ka kodutöö, kus
pidime koostama küla olukorra ja vajaduste
kaardistuse detailse plaani ning tegema kaardistuse kokkuvõtte.
3. augustil korraldasimegi Purtse Pruulikoja
mekitoas esimesed mõttetalgud, koondasime
mõtteid jagasime ideid ning panime paika tegevuste ajakava. Ja et mitte kohe alguses omadega rappa joosta ja õige suund leida, kasutasime loomulikult võimalust ning kutsusime
külla meie mentori Sille Roometsa, kelle olime eelnevalt pikast mentorite nimekirjast välja
valinud, tundes ära temas just selle, kes saab
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meile sel teekonnal abiks ja toeks olla. Mõttetalgute raames koostasime Purtse küla elanikele väikese küsimustiku, mida oli võimalus
täita kuni 20. augustini nii interneti teel, kui
ka paberkandjal. Küsimustiku eesmärgiks on
kokku koguda info, millega on külaelanikud
rahul ning mis võiks meil külas paremini olla.
Tulemustest teeme kokkuvõtte ning esitleme
seda 13. septembril toimuval kohtumisel Jänedal ning kokku kogutud teadmised on aluseks
juba edasise strateegia koostamisel.

Kommiparadiis? Jah, päris meie kogukonnas!
Kas teie olete juba Mon Laurée suus sulavaid bonbone proovinud? EI? On viimane
aeg!
Grete Bulavko, kohaliku taustaga noor ettevõtja, kelle ema mäletab tema lapsepõlvest
eredalt seda, kuidas vaagnatäite kaupa komme sööjaid ootasid, aga enne Grete saabumist
perekonda lauale jäidki, vastab küsimusele,
kuidas temast ettevõtja sai naerdes – lihtsalt
juhtus. Võib-olla juhtuski seetõttu, et ema
lapsepõlves komme vaikselt ülemiste kappide
servadele hakkas sättima, aga lihtsalt juhtumise tulemus on igatahes jõudnud üsna lühikese tegutsemisaja jooksul ka kõige mitte just
magusalembelisemate valdustesse ja siis sealt
erakordselt kiirusel tarbimise läbi ka kadunud.
Nii head need maiused ongi! Vestlus Gretega,
milles toeks oli elukaaslane Janek, leidis aset
juba suve hakul, kuid kuna magusasõprade- ja
kingihooaeg kestab aastaringselt, siis päevakohane on Mon Laurée tegemised teieni tuua
Virumaa Koostöökogu poolt just täna.
Mida sa täpsemalt teed?
Komme teen (naerab). Need on tegelikult
bonbon’id. Pole päris harjumuspärane trühvli-tüüpi šokolaad, bonbon’idel võib olla väga
palju erinevaid koostisosi, maitseid ja kuju
võib samuti varieeruda; valmivad mitme päeva
jooksul kiht kihi haaval. See on väga lühidalt.
Algusest lõpuni teen kõik ise – šokolaad, täidis, pakend. Ka kaunistused on kõikidel kommidel käsitsi joonistatud, mis teeb iga kommi
unikaalseks.
Klientuur kuidas koguneb?
Kasvab kuidagi inertsist. Üllatuslikult. Senini pole süvitsi läinud turundamisega. Iga asi
omal ajal.
Kui ma Su tausta kohta küsin, mis Sa ütled?
Ida-Viru taustaga, siin kasvanud ja siia tagasi jõudnud. Kümme aastat töötasin Tallinnas
pangandussektoris.

Lapsed, lemmikloomad?
Lemmikloom on – koer Donna. Ja kolm last.
Vanim on juba kommivalmistamises ka abiks
olnud. Nooremad degusteerivad hoolega.
Kuidas jõudsid ettevõtluseni? Kaua mõte
peas küpses? Kaua tegutsenud?
Kevade seisuga pool aastat, aga juba on
tunne, et tööjõudu oleks juurde vaja. Pere on
ettevõtlusega tegelenud kogu aeg. Seega minu
teekond on ka üsna loomulik valik olnud. Olles tagasi Ida- Virumaal ei tundunud Tallinna
tööle käimine väga ahvatlev ja mõistlik. Ettevõtlust kui sellist olin kaalunud juba pikemalt. Mon Laurée ideest käivitamiseni kulus
pool aastat. Selle aasta jõuludeks saab aasta
tegutsetud. Töö- ja pereelu ühildamine on
vast kõige suurem väljakutse, aga kuna oleme elukaaslasega mõlemad ettevõtjad, siis see
on koht, kus oleme kõige rohkem üksteisele
toeks.
Kuidas Virumaa Koostöökoguni jõudsid?
Õde ütles, et kas nüüd või ei iial (naerab).
LEADER-programmperiood hakkas lõppema,
tulemas oli viimane taotlusvoor ja võtsin julguse kokku.
Kas sinu eduloo juures midagi keerulist ka
on olnud?
Kuna Eestis sarnaseid tegijaid väga palju
ei ole, siis toorainet on kohati keeruline kätte saada. Selle aasta kevadel, kui Texases olid
lumetormid, ootasin üle kolme nädala kaupa, kuigi muidu tulevad saadetised ca kolme
päevaga. Ja COVID’i periood, mis enamusele ettevõtjatele on pigem keeruline olnud,
minu puhul just turgutas tegevust – osalesin
USA-s šokolaadimeistri koolitusel, kus muul
ajal poleks see mõeldavgi olnud. Pandeemia
kolis koolitused veebi ja nii tekkis ka minul
võimalus.
Ajavööndi vahe oli algul hirmutav, aga tagasiside teistel osalejatelt ja koolitajalt innustas

Püüame ka edaspidi teid oma tegemistega
kursis hoida, sest Purtse küla on ees ootamas
põnevad ajad.
Arukate Külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi
programmis osalevatele küladele oma piirkonna arukate külade strateegia loomiseks ja piloottegevuste rakendamiseks.
Arukate Külad (Smart Villages) kontseptsioon viitab jätkusuutlikele maapiirkondadele
ja kogukondadele, mis tegelevad nii olemasolevate tugevuste ja väärtustega kui arendavad välja uusi võimalusi. Nende külade
puhul täiustatakse traditsioonilisi ja uusi
võrgustikke ning teenuseid digitaal- ja telekommunikatsioonitehnoloogia ja innovatsiooniga ning lõigatakse senisest enam kasu vajalikest teadmistest. Eesmärk on tõsta kohalike
elanike ja ettevõtete heaolu!
Hea Purtse küla elanik, suvitaja või lihtsalt
Purtse küla andunud fänn – kui Sa tunned, et
ka Sina soovid aktiivselt küla tegemistest osa
võtta, kuid Sinuni ei ole veel mingil põhjusel
jõudnud uudised kogukonna tegemistest ja
koosviibimistest, siis ole palun hea ning anna
endast ise märku Facebookis MTÜ Purtse Külaselts lehel või e-kirja teel: liina.lipp@gmail.
com.

Soonurme külaseltsi uudiseid
Soonurme külaseltsiga tegime sel suvel koguni kaks
pidu!
Võidupühal võtsime vastu vallavanema meeskonna
poolt toodud võidutule,
millega sai süüdatud jaanilõke. Enne seda viisime
läbi lõbusaid mänge ja
traditsioonilisi jaaniõhtu
võistluseid nii lastele kui
suurtele. Mängis ansambel Valdur ja sõbrad. Jaani-ilm oli lihtsalt suurepärane sel aastal.
31. juulil pidasime maha teisegi toreda koosolemise - külapäeva.
Nimelt saab Soonurme külaselts juba kaheaastaseks. Oleme õppinud
kindlamini kõndima ja meeleolukaid ettevõtmisi korraldama aga arenguruumi on veel küllaga. Külapäev oli samuti päris rahvarohke. Tegime
seekord viktoriini, kuna ilmaolud ei soosinud õues jooksmist. Sellegipoolest oli tore, meeleolu andis juurde ansambel Detail Vokast. Täname koogi ja kringli meistrit Eha, suurepärase tordi tegijat leelot, poni
Holly perenaist Jannet ja kõiki abilisi ning toetajaid.
Esindasime Soonurme küla ka Lüganuse kihelkonnapäeval 24. juulil.
Sel korral küll väikese esindusega, aga küllap me kosume.
Meie külaseltsi hing on Naima Soppe, palju jõudu talle. Aitame kaasa
nii, kuidas saame. Täname kõiki külaelanikke ja külalisi. Olete alati
oodatud!
Anu Needo

Reili Soppe
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jätkama ja ka öötundidel ärgas olema. Eesti
kohta öeldi näiteks, et meie kliima toetab käsitöökommide tootmist täiel määral, kuna temperatuur on kogu aeg selline, et komide transport ei ole küsimus. Lõppenud suve valguses
seda küll sajaprotsendiliselt väita ei saa, aga
saime hakkama.
Kuidas Su kommidele ligi pääseb, kust osta
saab?
Osta saab tellides läbi sotsiaalmeedia. Ja
sügisel valmib ka e-pood. Et olla kohalikule
tarbijale kättesaadavam, saab osta ka Uus tn 2
lillepoest.
Viie aasta perspektiiv. Uued tooted, uued
maitsed?
Toodete osas jään ikka esialgu kommide ja
šokolaaditahvlite juurde. Ja toodangu valmimise sooviks stabiilsena hoida. Et kui mahud
ka suurenevad, siis valmistamise intensiivsus
oleks ühtlane. Praegu on ca 1000 ühikut nädala
norm. Aga uusi maitseid tuleb kogu aeg, ise tahaks ju ka midagi erinevat katsetada. Hitt-toode, mis ilmselt jääb kauaks, on passioonikaramell krõbeda põhjaga ja Virgin Mojito.
Mida sa oma klientidelt ootaksid?
Hmm.. Peamiselt seda, et klientideni jõuaks
teadmine, et me ei tegutse ainult tähtpäevade
aegu, komme võib maiustamiseks ja kingituseks tellida aastaringselt.
Selline üleskutse siis. Omalt poolt tahab Virumaa Koostöökogu lisada veel seda, et kui komme tellima või ostma asute, siis andke Gretele
aega atra seada, ehk mida varem tellimus sisse
saab, seda parem. Värsked kommid on õigeks
ajaks garanteeritud. Allakirjutanu õppis seda
oma ämbri kolinal, teie võtke see teadmiseks
meie vigadest õppides. Mõnusaid maitseelamusi!
Virumaa Koostöökogu

Mürgistus hüüab tulles!
Mürgistusõnnetused on tihti hooajalised ja seega on neid võimalik ette
näha ja vältida. Suve lõpus ja varasügisel on aktuaalsed seentest, rästikuhammustustest ja äädikast saadavad mürgistused.
SEENEMÜRGISTUSED
Seenemürgistuste vältimiseks korja metsast ainult neid seeni, mida
kindlalt tunned. Ära looda sellele, et saad korjatud seeni hiljem kodus
sorteerida. Eestis on mitmeid mürgiseeni, mis on söögiseentega äravahetamiseni sarnased ja neid on pärast korvis olemist pea võimatu eristada.
Kui seenemürgistus siiski juhtub, helista abi saamiseks mürgistusinfotelefonile 16662. Koju tasub varuda ka vähemalt 50 mg aktiivsütt,
mida kasutatakse mõningate mürgistuste raviks. Aktiivsütt ei tasu siiski
niisama võtta, vaid ainult spetsialisti nõu järgides.
RÄSTIKUHAMMUSTUSED
Rästiku mürk ei ole üldjuhul surmav ja ei vaja alati ka antidooti, kuid
iga hammustus tuleb lasta arstil üle vaadata. Kui rästik on hammustanud, peab kannatanu liikumatult lamama ja hammustuskoht tuleb
muuta liikumatuks. Seejärel tuleb kannatanu transportida lähimasse
haiglasse. Kindlasti ei tohi proovida seiklusfilmides nähtud meetodeid
– hammustuskoha noaga väljalõikamist ega mürgi välja imemist. Samuti ei ole abi žguti panemisest ega alkoholi joomisest. Kannatanule
võib anda mõõdukas koguses vett aga kui kannatanu oksendab või tal
on hingamisraskused, siis söömine ja joomine on ohtlik.
ÄÄDIKAMÜRGISTUSED
Hoidiste tegemiseks, koristustöödeks ja paljuks muuks kasutatakse tihti
äädikat. Seejuures tuleb aga vältida äädikhappe ehk 30% äädikalahuse
ostmist ja kasutamist, sest sellega võib end söövitada. Samuti ei tasu
äädikat teise pudelisse või klaasi ümber valada. Limonaadipudelisse
valatud äädikas võib sattuda joogiks ja tekitada karmi mürgistuse.
Äädika joomise järel peab suu loputama ja alustama väikeste lonksude kaupa klaasitäie vee joomist. Kui suus on põletuslaike, tasub minna
haiglasse. Õnnetuse korral helista mürgistusinfoliinile 16662, et olukorda koos eksperdiga hinnata.
MÜRGISTUSE VÕI SELLE KAHTLUSE KORRAL
HELISTA MÜRGISTUSINFOTELEFONILE 16662!
Infoliinil antakse nõu ööpäevaringselt, eesti ja vene keeles. Infoliinile
helistades saad küsimusele või murele kiire ja tõenduspõhise vastuse.
Infoliini töötajad ei karista ega arvusta, vaid toetavad ja nõustavad, et
olukord jõuaks võimalikult kiiresti parima lahenduseni.
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Osale fotojahis „Laste ja noorte
hääl kohaliku elu korraldamisel“

Õnnitleme eakaid juubilare ja sünnipäevalapsi!

99. sünnipäev

31. AUGUSTIL
VAKTSINEERIMINE
LÜGANUSE VALLAS

Nina Nikolaeva 10.07

96. sünnipäev

Maria Koroleva 28.08

95. juubel

Velda Jammik 24.08
Vilma Kutser 25.08

94. sünnipäev

09.30 - 10.30 Lüganuse
päevakeskus, Kiviõli tee 12,
Lüganuse alevik

Hans Värk 29.07
Liilia Andrejeva 14.08
Alexey Shoshin 14.08

93. sünnipäev

11.15 - 12.15 Püssi
kultuurimaja, Kooli 5, Püssi

Helga Toovis 27.07
Virma Männi 01.08

92. sünnipäev

13.00 - 14.00 Savala
päevakeskus, Maidla tee
47, Savala

Anna Saul 15.07
Erna Braun 26.07
Klavdia Vitrikuš 01.08

90. juubel

Olga Tšikul 01.07
Evi Normak 14.07
Helga Anniko 19.07
Martin Kors 21.07
Elsa Kohver 30.07
Zinaida Aruste 19.08
Olinde Haidla 23.08

85. juubel

Liidia Leontjeva 13.07
Aino Soppe 18.07
Ilja Janus 19.07
Valentina Fedorovitš 24.07
Hille Roost 28.07
Viivi Kuusler 10.08

80. juubel

Vladimir Lissitsõn 01.07
Jüri Uudeküll 03.07
Maime Gavriloff 04.07
Irina Bekker 06.07
Asta Pajo 08.07
Milvi Saidla 09.07
Larisa Suslova 14.07
Silvia Tarum 14.07
Väino Ladvas 18.07
Tamara Ait 20.07
Naima Juusu 27.07
Mati Lip 29.07
Toivo Torn 29.07
Vasiliy Goryachev 10.08
Eevi Mehiste 10.08
Marit-Viiu Pärnamäe 10.08
Hilde Ovtšinnikova 10.08
Elena Kryukova 12.08
Raivo Jõesalu 14.08
Veera Novoselskaja 14.08
Lembit Tarum 19.08
Vaike Tarum 19.08
Olena Kocherzhuk 28.08

75. juubel

Alexandr Akhvenainen 02.07
Hugo Kalevik 13.07
Toomas Uusjärv 14.07
Vladimir Akishin 25.07
Ene Jürgens 26.07
Raissa Šarina 26.07
Nadežda Baškirova 31.07
Arnold Kivi 12.08
Maidu Rego 14.08
Asta Kalvik 14.08
Aino Kattai 15.08
Valentina Nõupuu 20.08
Juhan Leemets 20.08
Laine Geide 21.08
Nikolay Kulbuch 22.08

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.

KIRIKUKALENDER
EELK LÜGANUSE RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS
5. september, kell 9.30 Kiviõli kirik
15. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
5. september, kell 11.00 Lüganuse kirik
15. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
8. september, kell 18.00 Lüganuse kirik, Maarja kabel
Neitsi Maarja sündimise püha, Roosipärjapalvus
12. september, kell 11.00 Lüganuse kirik
16. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
19. september, kell 12.00 Lüganuse kirik
17. pühapäev peale nelipüha missa.
Teenib õpetaja Avo Kiir
26. september, kell 11.00 Lüganuse kirik
18. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus

VAKTSINEERIB
TERVISEKESKUS
CORRIGO
VAKTSINEERIDA SAAB NII
EELREGISTREERIMISEGA
KUI KA ILMA,
EELREGISTREERIMINE
TELEFONIL 333 1100 JA
WWW.DIGILUGU.EE

14.40 - 15.40 Sonda
koolimaja, Lembitu 9, Sonda
16.20 - 17.30 Kiviõlis
noortebaar „MÕ“, Viru tn 9,
Kiviõli
VAKTSIINIDEKS
ON PFIZER JA
MODERNA.

Detailplaneeringu kehtestamine
Lüganuse Vallavalitsuse 16.08.2021 korraldusega nr 482 kehtestati Lüganuse alevikus Pargi tn 52 detailplaneering. Detailplaneeringuala pindala on 8454 m2. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks ja
moodustatava kinnistu hoonestamine. Moodustatava kinnistu lähiaadress
on Pargi tn 52b, sihtotstarve elamumaa.
Detailplaneeringu elluviimisel ei esine majanduslikke, sotsiaalseid ja
kultuurilisi mõjusid ega negatiivseid mõjusid looduskeskkonnale.

Järgmise aasta suvel on Ida-Viru
maakonnaliinidel uued vedajad
Ida-Viru Ühistranspordikeskuse poolt läbi viidud rahvusvahelise hankemenetluse tulemusel selgusid vedajad, kes hakkavad teenindama Ida-Viru maakonna bussiliine järgmised kaheksa aastat.
Kiviõli piirkonda hakkab teenindama osaühing M.K.Reis-X.
Jõhvi ja Narva piirkondasid hakkab teenindama aktsiaselts GoBus.
Hanketingimused nägid ette peale avaliku teenindamise lepingute
sõlmimist ettevalmistusperioodi 12 kuud. Pikk ettevalmistusperiood on
seotud tehastes „rätsepatööna“ gaasibusside valmistamiseks vastavalt
hankes esitatud nõuetele. Busside ehituse aeg tehastes on 8-9 kuud ja
mõni nädal kulub busside kujundamiseks ning piletimüügisüsteemide
paigaldamiseks. Vedajal on kohustus 15 päeva enne liinile tulekut esitleda liinile tulevaid uusi busse ühistranspordikeskusele.
Uute vedajatega reisijateveo algus kõikides piirkondades on eelduslikult 2022. aasta juuli-august.
Heiki Luts

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus juhatuse liige

Tule õppima Kiviõli kunstide kooli!
Algavast õppeaastast saavad 10-17-aastased noored esmakordselt õppida
Kiviõli kunstide koolis 3D modelleerimist ja printimist. Palume kiirustada, kuna kohtade arv on piiratud!
30. augustil kell 17.00-18.30 toimub Kiviõli kunstide koolis uute õpilaste
täiendav vastuvõtt. Veel on vabu kohti järgmistesse õppetegevustesse:
löökpilliõppesse, puhkpilliõppesse, kitarriõppesse, mudilaste laulu- ja
mängurühma, fotograafiaõppesse, kunstiõppesse ja lennumudelismi õppesse.
Info: kivikunstkool@gmail.com, tel 5303 2404, 335 7411

TÄNU
Suur tänu Lüganuse Vallavalitsusele ja
vallavanem Andrea Eichele leinapäeva korraldamise ja
läbiviimise kaasaaitamisel Purtse leinapargis 14. juunil 2021.
Uno Säästla

TASUB TEADA
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

LÜGANUSE VALLA ELANIKE ARV
SEISUGA 01.08.2021 - 8228.
Kiviõli linn 4729
Püssi linn 872
Lüganuse alevik 433
Sonda alevik 384
Erra alevik 136

Kutsume kõiki alla 18-aastaseid lapsi märkama ja jäädvustama oma kodukohas paiku, mis tuleks lapsesõbralikumaks muuta, sest on lastele ebamugavad või suisa ohtlikud. Samuti on oodatud head näited kohtadest,
kus on lastega arvestatud ning kus lastel on hea ja huvitav olla.
Palume lastel oma tähelepanekud jäädvustada digifotodele ja saata fotod koos lühikese selgitusega e-posti aadressil lasteombudsman@oiguskantsler.ee. Fotosid ootame 10. septembrini 2021.
Õiguskantsleri Kantselei kasutab saadetud fotosid sügiseste kohalike
omavalitsuste volikogude valimiste eel avalikus teavitustöös, et juhtida
kohalike otsustajate ja valimistel kandideerijate tähelepanu sellele, kui
oluline on kohalikku elu korraldades kuulata ka laste ja noorte arvamust.
Fotod ja neid selgitavad tekstid avaldame anonüümselt – see tähendab, et
ühegi lapse nime ega kodukohta me saadetud piltide ja selgituste juures
välja ei too.
Lisainfo Märka Last veebilehelt https://bit.ly/3hNWoAM.
Fotojahti aitavad korraldada Lastekaitse Liit ja Rakendusliku Antropoloogia Keskus.

Maailmakoristuspäev 2021
Teeme Ära liikumisest välja kasvanud ja ühtlasi maailma suurimaks kodanikualgatuseks peetav Maailmakoristuspäev toimub tänavu neljandat
korda. Ühtlasi on see pandeemia jooksul toimuv teine selline aktsioon.
Globaalset koristust korraldava Eesti keskkonnaorganisatsiooni Lets
Do It Worldi tegevjuhi Anneli Ohvrili sõnutsi on Maailmakoristus tähtsam kui eelnevatel aastatel. «Kui mõnele tundus, et keskkonna olukord
paranes, kuna istusime kõik kodudes, siis tegelikkus oli täpselt vastupidine. Keskkonna olukord globaalselt hoopis halvenes,” nendib Ohvril.
Selleks on mitu põhjust. Nimelt jõuab pärgviirusega loodusesse massiliselt ühekordseid maske. “Samuti on tekkinud seltskond inimesi, kes on
taas kasutama hakanud ühekordseid asju, lootes nii end paremini kaitsta
viiruse eest, olgugi et sel pole mingit teaduslikku põhjendust,” lisab Ohvril. Kolmas põhjus on naise hinnangul psühholoogiline. “Kui inimene on
stressis, hoolib ta ümbritsevatest inimestest, loodusest ning keskkonnast
vähem.“ See tähendab, et loodusest lohutust otsides läheme seda hoopis
prügistama.
Eesti juhtimisel võtavad Maailmakoristuspäevast osa miljonid inimesed pea 180 riigist. Sel ühel päeval, tänavu 18. septembril kääritakse taas
käised, haaratakse köögist vanad leiva- ja saiakotid ning sahtlist kindad,
et taas pere, sõprade, kolleegide või klassikaaslastega üheskoos oma kodurannad ja -metsad ning linnatänavad prügist puhtaks koristada.
Eesti Maailmakoristuspäeva eestvedaja Elike Saviorg tõdeb, et aktsiooni tähtsus ei seisne vaid koristamises. “Sellest veel olulisem on pöörata tähelepanu teadlikkuse kasvatamisele, säilitamaks oma hinnalist
puhast loodust ja liigirikkust. Ühtlasi, et puuduks vajadus järgmiste koristusaktsioonide järele,” selgitas Saviorg.
Seejuures ongi Maailmakoristuspäev suunanud viimastel aastatel pilgu
noorema põlvkonna poole. Ettevõtmise korralduses ja teabe levitamisel
mõeldakse eelkõige just lastele ja noortele. Mullu võttis koristuspäevast
osa üle 30 000 eestimaalase ja neist 25 000 moodustasid just kooliõpilased ning lasteaialapsed.
Kuigi looduses leidub prügi eri suuruses ja vormis, on Maailmakoristuspäeva südameasjaks saanud suitsukonide ja väikeplasti probleemi
vähendamine. Nii kutsuvad korraldajad kaasmaalasi tänavugi päevast
osa võtma, et üheskoos teiste eestlaste ja miljonite inimestega oma panus
anda.
Eestvedajad julgustavad koristuspäevale ka end registreerima. Seda
saab teha augusti keskpaigast kodulehel www.maailmakoristus.ee.

