Lüganuse vald sai uue vallavanema
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Millised on teie seosed Lüganuse vallaga?
Olen terve oma elu siin elanud. Siin
on minu kodu – lapsed, pere, lähedased.
Ei kujuta ettegi, et oleksin kusagil mujal.
Lapsepõlve veetsin Püssis, hiljem kolisime
vanematega Lüganusele. Väga armas koht
minu jaoks on Soonurme küla, kus veetsin
lapsena vanaema ja vanaisa juures kõik
oma koolivaheajad. Kohalikus elus hakkasin kaasa rääkima alates 2013 aastast. Sellest ajast olen osalenud aktiivselt Lüganuse
Vallavolikogu töös, hiljem juba ka volikogu Isamaa fraktsiooni juhina. Lisaks on
minu juhtida Isamaa Erakonna Lüganuse
osakond. Mulle läheb minu kodukoht väga
korda. See on ka põhjus, miks olen otsustanud panustada oma teadmiseid ja kogemusi
just siia.
Kas koalitsiooni ettepanek asuda täitma
Lüganuse vallavanema kohuseid oli teile
suur üllatus? Mida sel hetkel tundsite või
mõtlesite? Kas otsustamine tuli kergelt?
Valimistele minnes ei mõelnud ma kordagi sellele, et minust võiks saada Lüganuse vallavanem. Küll mõtlesin endamisi,
et kui valimised hästi lähevad, siis oleksin
olnud valmis olema oma nimekirja volikogu esimehe kandidaat. Kui koalitsiooni
läbirääkimiste laua taga tehti ettepanek
asuda vallavanema ametikohale, olin alguses üsna skeptiline. Lisaks olid mul
juba teised tööalased väljavaated. See otsus ei tulnud kergelt, võtsin üsna pikalt
mõtlemisaega.
Miks otsustasite vallavanema koha siiski
vastu võtta?
Kuna olen olnud endise opositsionäärina
üsnagi kriitiline endise valitsuse tegevuse
osas, siis leidsin, et vallavanema kohal on
kõige parem olukorda muuta ja teha teisiti
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Missugune on teie nägemus
vallavalitsuse ja volikogu
koostööst?
Vallavalitsuse ja volikogu
koostöö peaks olema konstruktiivne, pingevaba ja suunatud valla ühtsele arengule.

seda, mida ise olen endisele võimule ette
heitnud.
Milline oli kõige suurem hirm sellele
ametipostile vastu vaadates?
Kas just hirm, aga olukorra teeb raskeks
oma meeskonna puudumine ametnike hulgas ja väga kriitilises seisus eelarve.
Millised on need teie tugevused ja kogemused, mis sellel ametikohal töötamisele
kaasa aitavad?
Kindlasti aitab minu puhul kaasa pikaaegne kogemus omavalitsuse töös ja
nelja-aastane volikogu juhtimise kogemus. Olen iseloomult nõudlik, kuid
rohkem meeskonna inimene arvestades
ka kolleegide ettepanekute ja asjalike
mõtetega.

Millised on teie esmamuljed
tööle asumisest ja mida te
loete kõige pakilisemateks
ülesanneteks, mis vajaksid
lähiajal rohkem tähelepanu?
Hästi palju oli enne valimisi juttu, et Lüganuse vajab
muudatusi. Ja peale valimisi
küsitakse, et mis need muudatused on?
Esmamulje on selles osas
pigem negatiivne, et palju on
seni lahendamata küsimusi ja
probleeme, lisaks uud teemad,
mis tegelemist vajavad. Olen
saanud mitmeid väga ootamatuid „üllatusi“, kus lahendused tuleb väga
kiiresti leida väga tõsistele ja tegelikult
aega nõudvate probleemidele.
Esmased ja pakilisemad ülesanded on
näiteks tagada, et Sonda Kooli ning Sonda ja Erra lasteaedade lapsed uue aasta
algusest toitlustuseta ei jää, kuivõrd senine toitlustaja lõpetab aasta lõpuga teenuse
osutamise. Kuigi vastav info oli toitlustaja
poolt edasi antud juba oktoobri alguses, siis
küsimus oli jäetud tähelepanuta, mistõttu
tuleb meil ülimalt kiiresti ja operatiivselt
tegutseda, et lapsed söömata ei jääks. Samuti vajab kiiret lahendust Sonda, Erra ja
Erra-Liiva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
teenuste osutamise küsimus, kuivõrd Kiviõli Vesi OÜ soovib senise lepingu lõpetada.
Suure lisakoormuse annab kindlasti KOVile jaanuarist algav taotluste vastuvõtmine

energiakulude hüvitamiseks. Valmistume
ka haridusreformi läbiviimiseks.

Mida püüate teha selleks, et Lüganuse
valla võimuskandaalid lõpeksid ja algaks koostöö?
Ega siin vist mina vallavanemana probleemi lahendada ei saagi. Esmatähtis on
valla areng ja saavutada elanike rahulolu.
Väga oluline on, et seda mõistaksid ka kõik
volikoguliikmed ja volikogu töö muutuks
stabiilsemaks.
Olen kusagilt lugenud mõtet, et vallavanem on pigem sulane kui kuningas.
Kõige ohtlikum on see, kui vallavanem
hakkab ennast kuningana tundma.
Praegu on veel veidi vara küsida, kuid
mida teie, Marja-Liisa, arvate vallavanema sulase rollist? Või on teil omaette
nägemus sellest, milline peaks olema hea
vallavanem?
Olen seda ka varasemalt korduvalt öelnud, et vald peab olema näoga inimese
poole. Omavalitsusjuht peab aru saama,
et ta ei ole mitte oma ametis suur ülemus
või kuningas, nagu ütlesite, vaid rahva
teener, ehk õigem ikka sulane, kes peab

tagama KOV-i pädevuse piires avalike
teenuste toimimise ja inimeste rahulolu.
Hea vallavanem on see, kes oskab hästi
oma meeskonda juhtida, omab visiooni,
olles sealjuures hea kuulaja ja lahenduste
leidja.
Kas teil on plaanis vallas midagi muuta
või teha midagi teistmoodi, kui see on
varasemalt olnud? Olete nüüd alla kuu
ametis olnud, kas teile on vallaelanikud
soovinud õnne või pigem kaasa tundnud
selles raskes ametis? Millised on olnud
inimeste reaktsioonid?
Tahan, et vallajuhtimine oleks aus ja
avatud. Pean oluliseks, et meie inimesed
oleks enam kaasatud olulisematesse otsustusprotsessidesse. Ametisse astudes on olnud erinevaid reaktsioone. Palju on tulnud
õnnitlusi, aga on ka kaasa tuntud, jõudu,
vastupidavust ja külma närvi soovitud.
Marja-Liisa, soovin teile jõudu ja pealehakkamist selles keerukas ametis.
Küsimused esitas Viivian Pälll
Avalike suhete spetsialist

Haridus: Lõpetanud Audentese Ülikooli õigusteaduskonna ja omandanud
TTÜ Virumaa Kolledžis ärikorralduse eriala. Õppinud rahvusvahelisi suhteid ja
Euroopa uuringuid IUA doktorantuuris.
Töökohad: Töötanud 17 aastat Kohtla-Järve Linnavalitsus peajuristi ametikohal.
Töötanud 10 aastat erasektoris pearaamatupidajana. Eelmise Vabariigi Valitsuse
ajal töötas Siseministeeriumis rahvastikuminister Riina Solmani nõunikuna.
Erakond: Isamaa Erakond
Esinduskogud: Lüganuse Vallavolikogu 2013-2017 (volikogu esimees), valiti
vallavolikokku ka 2017 ja 2021.
Muu tegevus: 2006. aastal andis lõputöö raames välja raamatu „Eesti
kriminaalõiguse üldosa reform kahekümnendal sajandil võrdleva analüüsi
peeglis“, millega kandideeris Gebert Rüf Stiftung´i programmi Swiss Baltic Net
Graduate raames väljaantavale noorteadlase preemiale ja saavutas Baltimaades
kolmanda koha.
Huvialad: reisimine, muusika, tehnikasport

Dmitri Dmitrijev Lüganuse Vallavolikogu esimees
midagi kulutama. Avaliku sektori teeninduse kvaliteedi tõstmine on üks võimul oleva
koalitsiooni kindlatest prioriteetidest.

18.11.2021. Lüganuse Vallavolikogu esimeheks valitud Dmitri Dmitrijevi sõnul
suunatakse volikogu esimehele eelarves töötasuks planeeritud raha valla
erinevate projektide ja vajaduste katteks.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lg 4 sätestab, et kui volikogu
esimees või aseesimees on oma volituste ajal Riigikogu liige, ei maksta talle
volikogu esimehe või aseesimehe ülesannete täitmise eest töötasu. See
tähendab, et perioodil, kui vallavolikogu esimeheks on Riigikogusse valitud
Dmitri Dmitrijev, jääb valla eelarvesse iga-aastaselt üle 20 000 eurot kasutamata
palgaraha (koos maksudega), mida volikogu esimees on lubanud suunata valla
erinevate projektide ja vajaduste katteks.
Dmitri Dmitrijev on rohkem kui viisteist
aastat olnud Eesti Keskerakonna liige ja
sama kaua kuulunud Kiviõli linnavolikokku ja -valitsusse, hiljem haldusreformi
tulemusena ühinenud Lüganuse valla volikokku. Dmitri ütleb, et seitse aastat Kiviõli
linnapeana andis talle hea ülevaate kohaliku elu valdkondade kitsaskohtadest ja
väikeste omavalitsuste inimeste muredest.
„Eestis tuleb ajada läbimõeldud ja tasakaalukat regionaalpoliitikat!“ on volikogu esimees arvamusel.
Eelmise Riigikogu koosseisus töötas
Dmitri sotsiaal- ja rahanduskomisjonides
ning lisaks ka Euroopa Liidu asjade komisjonis. Ta aitas kaasa riigi rahastatud Ida-Virumaa programmi tegemisele. Ta ütleb, et
Eesti riik on nii tugev, kui tugev on selle
kõige kaugemad regioonid! Dmitrijev toetab aktiivselt erinevaid Ida-Virumaa kodanikuühiskonna algatusi, noori ja sportlasi.
Dmitrijev on tuntud ka suure jalgpalli toetajana, kes lisaks enda isiklikele vahenditele on suunanud ka riigieelarvest lisarahad
Ida-Virumaa noorte jalgpalli arengu toeks.

Dmitri Dmitrijev kuulub 14. Riigikogu
koosseisu ning on taas valitud Ida-Virumaa toetusrühma esimeheks. Ida-Virumaa
toetusrühma põhilisteks ülesanneteks oli
Ida-Virumaa programmi rahastamise tagamine riigieelarvest ning keskkonnatasude
suurema osa tagastamine omavalitsustele.
Esimeses osas on Ida-Virumaa programmil nüüd oma koht riigi eelarvestrateegias. Dmitrijevi sõnul peaks programmi
jaoks ettenähtud summat suurendama ning
Ida-Virumaa peab endale koha leidma kõikides riigi strateegilistes kavades. Keskkonnatasude suurema osa tagastamine kohalikele omavalitsustele hakkas kehtima
juba 1. jaanuarist 2020, kuid drastiliselt
vähenenud põlevkivisektori tootmise maht
vähendas ka selle seaduse muudatuse positiivse efekti, mis tähendab, et selle teemaga
tuleb edasi tegeleda, et toetada Ida-Virumaa omavalitsusi suuremal määral.
TULEVIKUPLAANID
Tulevikus plaanib Dmitrijev olla aktiivne
nii riigi kui kohalikul tasemel, olles sillaks

ja vajadusel vahendajaks Lüganuse valla
ja erinevate riigiametite ja ministeeriumite
vahel, et sellest võidaks iga Lüganuse valla
elanik.
Samuti näeb volikogu esimees, et valla
volikogus tähtsam roll võiks olla komisjonidel ja komisjonide esimeestel, kes
hoiaksid ka paremat sidet kogukonnaga ja
annaksid pidevalt tagasisidet valla rahvale
volikogu komisjonide tööst.
Suurt probleemi näeb Dmitrijev vallavalitsuse sisekontrolli süsteemi puudumises
ning puudulikus järelevalves, millest tingituna on tekkinud probleemid nii tööde kui
ka teenuste kvaliteedi kontrolliga. Valla huvides on tõhustada järelevalvet, et kõikide
tööde ja teenuste puhul saaksime rahuliku
südamega öelda, et maksumaksja raha on
kasutatud maksimaalse efektiivsusega ja
valmis ehitatud objektid püsivad võimalikult kaua ilma selleta, et sinna peaks varsti

NOORTE JA SPORDI
TOETAMINE KÕNETAB
Dmitrijev leiab, et Kiviõli staadioni ja Aidu
Veespordikeskuse lõpuni ehitamine on kindel prioriteet, mis annab palju lisavõimalusi nii noortele, kõigile spordiharrastajatele
kui ka valla asutustele ja ettevõtjatele. Liikuda tuleb rohkem ja võimalusel ka vabas
õhus, mis tagab valla elanikele nii paremat
tervist kui ka head enesetunnet. Selle eesmärgi saavutamiseks nelja aasta jooksul
avatakse Kiviõlis uus jõusaal; arendatakse
kergliiklusteede võrgustik, et ühendatud
saaks Kiviõli-Püssi, Erra-Lüganuse, Lüganuse-Liimala, Lüganuse-kalmistu; toetatakse Aidu, Uljaste ja Liimala puhke- ja
spordialade arendamist. Eesmärgiks on

saada 2023. a suvehooajaks Aidu veespordikeskus võistlusvalmis, et alustada läbi
vastavate spordialaliitude rahvusvaheliste
võistluste korraldusõiguste taotlemise protsessi.
Dmitrijev toetab noorte sporti ning leiab,
et vald peaks leidma spordi toetuseks lisavahendeid, sest vallapoolne rahastus on
jäänud toppama mitme aastatagusele tasemele ning vahepeal on elatud riigi poolt
eraldatud lisaraha arvelt, mille maht nüüd
tasapisi väheneb. Kuigi Dmitrijevi jaoks
on jalgpall esikohal ning kõige hingelähedasem, leiab volikogu esimees, et iga noor
võiks leida endale meelepärase spordiala,
millega tegeleda ja kus ennast proovile
panna, mis aitaks arendada nii füüsilist vormi kui ka sihikindlust, kannatlikust, austust
ja muid elus vajalikke omadusi. Terves kehas on terve vaim!

Küsimused esitas: Viivian Päll
Avalike suhete spetsialist

Haridus: Kiviõli Vene Gümnaasium 2000; Tallinna Tehnikaülikool 2005,
ärikorraldus; Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž 2010, riigiteaduste magistriõpe
(lõpetamata).
Töökohad: ASi Mäetehnika müügispetsialist- projektijuht 2006–2007; Kiviõli
linnapea 2007–2015.
Erakond: Eesti Keskerakond alates 2005.
Esinduskogud: XIII ja XIV Riigikogu; Kiviõli Linnavolikogu 2005–2007, valiti ka
2009 ja 2013, Lüganuse Vallavolikogu liige 2017– , esimees 2019–2020.
Muu tegevus: Tagatisfondi nõukogu liige alates 2018; OÜ Järve Biopuhastus
nõukogu liige 2019–2020; SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus nõukogu
liige 2012–2015; Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige 2014–2015;
Ida-Virumaa Spordiliidu juhatuse liige 2014–2018; LC Kiviõli asutajaliige, LC
Kohtla-Järve liige alates 2017.
Huvialad: sport, reisimine, heategevus.
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Uued kontaktid

Abivallavanem Helve Pettai (kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja varahalduse valdkonnas). Telefon +372 502 3304, e-post: helve.pettai@lyganuse.ee.
Abivallavanem Arno Rossman (hariduse-, kultuuri-,
spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonnas).Telefon +372
515 3071, e-post: arno.rossman@lyganuse.ee.

Vallavalitsus alustas tööd uue koosseisuga
6. detsembril toimus esimene Lüganuse Vallavalitsuse istung uue koosseisuga, kuhu kuuluvad vallavanem
Marja-Liisa Veiser, abivallavanemad
Helve Pettai ja Arno Rossman, Svetlana Kuzmina, Vello Smirnov, Vadim
Dorš ja Peeter Ilves.

Lugupeetud Kiviõli linna soojustarbijad!

AS Kiviõli Soojus teatab, et Konkurentsiamet kooskõlastas
07.12.2021 otsusega nr 7-3/2021-073 Kiviõli kaugküttepiirkonnale müüdava soojuse piirhinnaks 52,02€/MWh.
Piirhind käibemaksuga 62,424€/MWh.
Uus soojuse hind rakendub 11.01.2022.a.

Talvine teedehooldus Lüganuse vallas

Talv paneb autojuhte ja kõiki teisi liiklejaid tavapärasest
rohkem muretsema oma igapäevaste liikumisvajaduste ja
võimaluste üle.
Tagamaks korrashoidu kohalikel teedel (vallateed ja avalikuks kasutamiseks määratud erateed) on Lüganuse Vallavalitsuses hetkel kehtivad lepingud 2019. aastast, mil korraldati selleks riigihange. Valla vastutav spetsialist kontrollib
lumelükkamist teedel alusdokumentide ja kaartide põhjal,
omavalitsus on jagatud 11 piirkonnaks ning lumetõrjet teostavad teenusepakkujad perioodil 2019-2022.
Riigiteid haldab Maanteeamet, metsateid ehitusseadustiku tähenduses RMK. Kinnistute territooriumitel vastutab
lume- ja libedusetõrje eest kinnistu omanik.
Vallavalitsus palub kinnistuomanikel mõelda ja tegutseda
selle nimel, et lumetõrjetraktorid saaksid (ka pimedas) muretumalt ja tõhusamalt oma tööd teha.
Kui teie kinnistule viivate sissesõiduteede ääres või väravate juures on dekoratiivkive ja muid väikeobjekte, mis
lume alt välja ei paista ja võivad lumelükkamise käigus viga
saada, halvemal juhul ka traktorit kahjustada, tuleks need
kindlasti tähistada. On teid ja tänavaid, kus kinnistuomanikud on oma autod parkinud kinnistute äärde, üle tee või
lausa kahele poole teed. Sellisel juhul on lumelükkamine
raskendatud.
Vajalik oleks üle vaadata, et teeäärsete hekkide ja kinnistu
piirist üleulatuvate puude oksad ei takistaks ega kahjustaks
lumetõrjetraktorit.
Riigitee on riigile kuuluv tee, mille osas omaniku ülesandeid täidab ja teede korrashoiu eest vastutab Transpordiamet (varasemalt Maanteeamet). Lüganuse valla piirkonnas
on riigitee teehooldajaks Trev-2 Grupp AS. Probleemidest
riigiteel saab teavitada Maanteeinfo numbrile 1510. Teeolusid on kasulik jälgida Tark Tee portaalist.

Valla territoorium on
jagatud 11 piirkonnaks

Sarnaselt eelnevatele aastatele on Lüganuse Vallavalitsus
talveks ette valmistudes korraldanud lumetõrjetööde teostamise valla teedel ja tänavatel. Lumetõrjetöödeks on valla
territoorium jagatud 11 piirkonnaks.
I piirkond - Varja, Voorepera, Moldova, Aa küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ; II piirkond – Lüganuse alevik, Kopli, Kalmeistri, Matka küla. Lumetõrjetöid
teostab Muhu Tehnika OÜ; III piirkond - Jabara küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ;IV piirkond - Purtse, Liimala küla. Lumetõrjetöid teostab AS TREV-2 Grupp;
VIII piirkond - Püssi linn. Lumetõrjetöid teostab Titol Forest OÜ; XI piirkond - Kiviõli linn. Lumetõrjetöid teostab
Osaühing Kiviõli Vesi.
I, II, III, IV, VIII, XI piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest Lüganuse valla majanduskeskuse heakorraspetsialist Toomas Martin, tel 332 5871, 5807 3701, e-post: toomas.martin@lyganuse.ee
V piirkond - Soonurme, Hirmuse, Sirtsi küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ; VI piirkond - Aruvälja,
Arupäälse, Ojamaa, Rääsa, Oandu, Piilse küla. Lumetõrjetöid teostab Muhu Tehnika OÜ; VII piirkond - Küttejõu,
Maidla, Savala, Uniküla küla. Lumetõrjetöid teostab Firelli
Grupp OÜ.
V, VI, VII piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest
Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Kalle
Lipp, tel 520 1759, e-post: kalle.lipp@lyganuse.ee.
IX piirkond - Sonda alevik, lumetõrjetöid teostab AS
TREV-2 Grupp; X piirkond - Varinurme küla, Erra alevik,
lumetõrjetöid teostab Firelli Grupp OÜ.
IX, X piirkonnas vastutab lumetõrje teostamise eest
Lüganuse valla majanduskeskuse majandusspetsialist Tõnis Rääk, tel 510 3871, e-post: tonis.raak@lyganuse.ee.
Palume vallakodanikelt mõistvat suhtumist, kuna teehooldemasinad ei jõua lund tõrjuma kõikidesse kohtadesse
korraga ning on olukordi, kus ei suudeta hoida teid pidevalt
puhtana kestva lumesaju ja tuisu ajal. Sellistel juhtudel palume arvestada ja varuda aega ühest punktist teise jõudmiseks. Kui enamike teede sõidetavus on normaalne, aga mõni
teelõik on täis tuisanud, siis helistage palun oma piirkonna
lumetõrje eest vastutavale spetsialistile. Üldjuhul toimub lumetõrje peale lumesaju ja tuisu lõppu.
Liiklejatel arvestada talvisel ajal kiiresti muutuda võivate
liiklusoludega ning kohandada oma liikumisvajadusi vastavalt nendele. Enne teele asumist tasuks alati tunda huvi sõiduolude kohta. Ohutut liiklemist ja kaunist talve!
Lüganuse Vallavalitsus

Volikogu alustas töiselt
Lüganuse Vallavolikogu kinnitas
26.11.2021 ametisse vallavanema,
kelleks sai Marja-Liisa Veiser ning
keda toetasid 18-st kohal olnud volikogu liikmest 11. Varasemalt on Marja-Liisa Veiseril töökogemus endise
Lüganuse vallavolikogu esimehena.
Samal istungil kinnitati ametisse ka
Vallavalitsus ning kaks abivallavanemat.
Hariduse-, kultuuri-, spordi-, noorsootöö- ja sotsiaalvaldkonda hakkab
Keskerakonna ettepanekul abivallavanemana haldama Arno Rossman,
kellel on pikk kogemus omavalitsusete töös. Kommunaalmajanduse, ehitu-

se, planeeringu, arengu ja varahalduse
valdkonnas hakkab vastutama valimisliidu Oma Rahva Eest soovil majandusharidusega Helve Pettai, kellel
on varasem töökogemus Tallinna Masinaehitustehase finantsdirektorina ja
Aidu karjääri pearaamatupidajana.
Seitsmeliikmelisse valitsusse kuuluvad lisaks vallavanemale kaks abivallavanemat, Keskerakonna poolt
pakutud Svetlana Kuzmina ja Vello
Smirnov, Isamaa poolt Peeter Ilves
ning valimisliidu Oma Rahva Eest
poolt Vadim Dorš.
Istungil valiti ka volikogu komisjonide esimehed, aseesimehed ning

komisjoniliikmed.
Revisjonikomisjoni
esimeheks
kinnitati Vladislav Lazarevitš ning
aseesimeheks Risto Lindeberg, rahandus- ja arengukomisjoni esimeheks
Mart Kivistik ja aseesimeheks Risto
Lindeberg, majandus- ja turvalisusekomisjoni hakkab juhtima Jevgeni
Korniltsev ning aseesimeheks valiti
Joonas Erm, keskkonna- ja maaelukomisjoni esimeheks sai Laila Meister,
aseesimeheks Andrea Eiche, haridusja noorsootöökomisjoni esimeheks
Kaja Toikka ja aseesimeheks Heidi
Uustalu, tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti Katrin Proode,

aseesimeheks Inna Kalamäe, kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks
Vladislav Lazarevitš ja aseesimeheks
Krisli Kaldaru.
Vallavolikogu 26.11.2021 istungi
päevakorras oli kokku 16 päevakorrapunkti. Muude küsimuste hulgas
arutati esimesel lugemisel Lüganuse
valla 2021.a lisaeelarvet nr 3 ning
maakondliku ühisprojekti „Ida-Viru
maakonna jalgrattateede võrgustiku
planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine“.
Dmitri Dmitrijev
Volikogu esimees

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud
Lüganuse Vallavalitsus annab teada,
et Lüganuse valla üldplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad: 29. detsembril 2021 kell 12.00
Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56,
Savala) ja kell 15.00 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse) ja 30. detsembril 2021 kell 15.00
Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse
pst 6, Kiviõli). Planeeringu aruteludel
on võimalik osaleda videokonverentsi
teel ning vastava lingi avaldame Lü-

ganuse Vallavalitsuse kodulehel.
Avaliku arutelu eesmärgiks on tutvustada planeeringu lahendust ja arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud
ettepanekuid.
Lüganuse valla üldplaneeringu ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõu avalik väljapanek toimus 07.10.2021–05.11.2021.
Planeeringu ja KSH materjalidega
oli võimalik avaliku väljapaneku ajal
tutvuda valla kodulehel ja valla erinevates piirkondades kohapeal.
Lüganuse valla üldplaneeringu

koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
läbiviimine algatati Lüganuse Vallavolikogu poolt 22.08.2018 otsusega
nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks
on Planeerimisseaduse §75 toodud
ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu
põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaalmajanduslikele,
kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks
on tagada elukvaliteet valla erinevates

piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut.
Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi
muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.
Üldplaneeringuga
paralleelselt
viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja
planeeringu elluviimisega kaasnevaid
võimalikke strateegilisi mõjusid ning
esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. Planeeringu elluviimisega
ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine
Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 26.
novembril 2021 otsusega nr 3 Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe
muutmine ning Erra jõe kalda ehitus-

keeluvööndi vähendamine.
Detailplaneeringuga määratakse
kruntidele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja kuni kahe kõrvalhoone ehitamiseks, lahendatakse
liikluskorraldus ja juurdepääsud,

tehnovõrkudega varustamine ning
haljastus.
Detailplaneeringuga
muudetakse (endise Sonda) valla
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve 100% maatulundusmaast elamumaaks.

Detailplaneeringu kehtestamisotsusega on võimalik tutvuda Lüganuse valla dokumendiregistris (https://
atp.amphora.ee/lyganusevv) ja koduleheküljel (https://www.lyganuse.ee/
detailplaneeringud).

Riigitee 13124 Kiviõli-Maidla km 0,0-3,59 ümberehituse projekteerimine
Transpordiamet algatas projekteerimistingimuste menetluse riigitee
13124 Kiviõli–Maidla km 0,0-3,59
rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks. Tee ehitustööd on
teehoiukava kohaselt plaanis aastal
2023. Projekti eesmärk on olemasoleva maantee rekonstrueerimine,
mis sisaldab tee katendi ning muldkeha remonti (sh olemasolevad
ristmikud ja mahasõidud, bussipeatused, teeületuskohad, vete äravoo-

lusüsteemid, liikluskorraldusvahendid jmt), et tõsta liiklusohutuse taset,
sõidumugavust ja parandada katendi
kandevõimet ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine. Tee algusest
kuni raudtee ristmikuni (Vabaduse
pst ja Kiviõli-Maidla tee) on kavandatud uus, min 2,0 m laiune jalg- ja
jalgrattatee. Kavandamisel on jalgja jalgrattatee valgustuse rajamine.
Trassi lõpus on kavandatud enne
Maidla silda täiendavad bussipeatu-

sed platvormiga. Seoses kergliiklustee rajamisega juhtis Transpordiamet
tähelepanu vajadusele likvideerida
Kuuse tänava ristmikust kuni Maidla
ühispeatus kinnistuni lõunapool teed
olemasolev kõrghaljastus ja väljapoole kinnistute piire istutatud üksikpuud ning ebaseaduslikud ehitised
teemaal. Maidla külas, Maidla tee
25 kinnistust kuni Maidla tee 33 kinnistuni tuleb teemaale rajatud hekid
hiljemalt 1 aasta jooksul kõrvaldada.

Väljapool tiheasustusala kiirusel 90
km/h tuleb tagada vaba ruum 7-9 m
mõõdetuna sõiduraja servast, millega
kaasneb vajadus teha raadamistöid
ka teeäärses erametsas.
Koostöös Transpordiametiga lepiti
kokku elanike teavitamine projekti
koostamisest koos eskiisi tutvustamisega. Eskiis on leitav aadressil:
https://www.dropbox.com/sh/ijovyhneg95ui80/AAD7wqD_Sqpy8YGXii5SK1yGa?dl=0

Suhtelises vaesuses elavatele peredele energiakulude kallinemise mõjude leevendamine
Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui netosissetulek jääb alla suhtelise vaesuse piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 673 eurot
kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama
summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.
Suhtelises vaesuses peredele hüvitatakse 80% energia koguhinnast,
mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/
kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh)
ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/
kWh).

Energiakulude hüvitist saab taotlema hakata 2022. aasta jaanuaris.
Hetkel arendatakse veel taotluste
esitamise keskkonda. Avalduse vorm
saab olema kättesaadav kodulehelt
või Lüganuse vallavalitsusest (Keskpuiestee 20, Kiviõli).
Täpsema info toetuse määramise
aluste kohta leiate: https://www.riigiteataja.ee/akt/124112021013.
Kui soovite kontrollida, kas Teie
leibkond kuulub sihtrühma või kui
suur võiks olla saadav toetus, saab
seda kontrollida energiakulude hüvi-

tise KALKULAATORIST. Lisainfo
ja kalkulaatori leiad Rahandusministeeriumi kodulehelt: https://www.
rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine
Kõik suhtelises vaesuses perekonnad ei pruugi siiski erinevatel põhjustel toetust saada – nt inimesed ei
kasuta kaugkütet, osades piirkondades kaugkütte hindades kiiret kasvu
ei ole toimunud, perel on fikseeritud
hinnaga elektrienergia pakett vms.
Rahuldatakse vaid need taotlused,
mis vastavad korraga mõlemale põ-

hitingimusele (sissetulek vaesuspiiril või alla seda ning energiahind on
tõusnud vastavalt tingimustele).
Lisainfo:
Ketlin Mõru sotsiaalnõunik, telefon: 332 1333, 5349 7060 e-post:
ketlin.moru@lyganuse.ee
Eda Tärno sotsiaaltöötaja, telefon:
332 5876, 502 1246 e-post: eda.tarno@lyganuse.ee
Anne Kalamäe, telefon: 332 5843,
5566 0630 e-post: anne.kalamae@
lyganuse.ee
Lüganuse Vallavalitsus
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Hea vallarahvas!

K

äes on aasta külmim ja pimedaim
aeg. Vanemad meist mäletavad
seda paksu lume ja pakasega,
kus talved olid külmad ning hanged olid
niivõrd kõrged, et ulatusid tihti üle pea.
Tänapäeval on see vaid omamoodi tore
mälestus. Hinge teeb rõõmsaks, kui vähemalt maa on valge, muutes olemise
hulga valgusküllasemaks ja luues pühade meeleolu.
Käes on jõulud oma rahu ja salapäraga. See on aeg, mil saame ehk mahti peatuda, mõtiskleda, vaadata tagasi aastale,
mis on peagi möödumas linnutiivul. Ega
siis asjata ei naljatata, et aasta kulgebki
justkui jõuludest jaanipäeva … ja ongi
taas jõulud.
See on ilusaim ja oodatuim aeg, mil
kaunistatakse kodusid, akendel põlevad
küünlad, mitmel pool vilguvad tuled –
kõik on nii kaunis, nii eriline. Ka meie
armas koduvald on uhkes tulesäras. Sel
rahuajal märkame rohkem, suudame
unustada ja andeks anda. Pöörame enam
tähelepanu oma lähedastele, perele, vanematele, headele sõpradele, toredatele
naabritele, kallitele inimestele. Loodan,

et see sära ja valgus ei kao meie hingest,
et hoiame ja märkame üksteist, märkame
ka siis, kui see kaunis aeg on möödas.
Hea vallarahvas! Sel keerulisel ajal
soovin teile eelkõige tugevat tervist, hingerahu ja südamesoojust. Kõik koos üksteist toetades, saame muredest võitu ning
küünlasära aitab meid hoida õigel teel.
Kauneid ja tujuküllaseid saabuvaid pühi,
meeldejäävaid hetki pere ja lähedaste
seltsis ning, et peagi algav aasta tuleks
parem, õnnelikum ja helgem kui möödunu. Hoidkem ja hooligem üksteisest.
Kuid süüdates küünla, ärgem unustagem
ka neid kalleid, kes on meie hulgast juba
lahkunud igavikuradadele.
Meie kõige kallimatele ja armsamatele väikestele vallakodanikele soovin
aga mõnusalt piparkoogirohkeid pühi ja
heldet jõuluvana ... ning salasoovide täitumist, sest soovidel ja unistustel on tihti
kombeks täide minna!
Kauneid pühi, meeleolukat aastavahetust ja head uut aastat!
Marja-Liisa Veiser

Lüganuse vallavanem

TEATED

Koduste laste jõulu kommipakke
jagatakse jagamispunktides
Seoses COVID-19 viiruse laiaulatusliku levikuga jagatakse tänavu
Lüganuse valla koduste laste jõulu kommipakke eripiirkondade nn
jagamispunktides.
Kommipakke saab kätte vastavalt oma piirkonnale:
Purtse päevakeskuses E – R kell 08.00 – 16.00. Kontakt Ruth Orro,
tel. 5346 1002
Varja noortetoas K, R kell 15.00 – 18.00. Kontakt Triinu Juust, tel.
5608 9079
Lüganuse päevakeskuses E – R kell 08.00 – 16.00. Kontakt Eha
Trobeluts, tel. 335 6195
Püssi raamatukogus E, T, K, N kell 11.00 – 18.00, R kell 10.00 –
17.00. Kontakt Koidu Tauts, tel. 335 3297
Maidla raamatukogus T 10.30 – 17.30, K 10.30 – 17.30, N 11.30 –
20.00, P 10.30 –17.30. Kontakt Pille Tropp , tel. 5349 7060
Sonda rahvamajas E – R kella 14.00 – 18.00. Kontakt Ann Leon,
tel. 5301 4311
Lüganuse vallavalitsuses E 8.00 – 17.00, T – N 8.00 – 16.30, R 8.00
– 15.00, tel. 5349 7060
Pöörame tähelepanu, et kommipakid on suunatud piirkondadesse
vastavalt rahvastiku registri sissekirjutus andmetele. Palume võimalusel eelnevalt kokku leppida kohaletuleku aeg.
Täiendav info: sotsiaalnõunik Ketlin Mõru, 5349 7060

Süüdati esimene advendiküünal
28. novembril süüdati Kiviõli linna kuuse juures esimene advendiküünal. Rahulikku advendiaega,
hingerahu ja südamesoojust soovisid Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser ja Lüganuse Ristija
Johannese kiriku diakon Ulvar
Kullerkupp.
Kõik, kes soovisid, said vineerist kujukesele oma jõulusoovi
kirjutada ja selle väikesele kuusele
riputada. Kohapeal said soovijad
ka kaasa võetud laterna või küünlaga advenditule koju viia
Täname kollektiivide juhte Galina Kaurlat, Tiit Aruveed ja Anna
Drozdovat, kelle lauljad pakkusid
muusikalist meelelahutust.

LVL

Kandideeri kogukonna
eestvedaja stipendiumile
Fotod: Viivian Päll

Jõulumaa otse Lüganuse keskel
Lüganuse küla kogukond korraldas kohalikele lastele jõulumaa:
tehti reesõitu, käidi kirikus ja kirikumõisas sai meisterdada.
Lüganuse kirikumõisas pakuvad juba paar aastat majutust Kärt
ja Rando Riives, kelle hubane
kodu on paljudele teada. Kui aga
tuttav lapsevanem helistas, et kas
võiks seekord lasteaiarühm kirikumõisa jõule pidama tulla, siis
pidi pererahvas pea tööle panema. Kampa kutsuti Laila Meister,
kelle kodus on väike loomaaed,
teiste seas hobunegi, ning uus
kirikuõpetaja Ulvar Kullerkupp,
kes lastele kirikut näitaks.
Otsustati, et jõuluajal võib ju
mõned tööpäevad ka laste rõõmuks vabaks võtta ja nii saigi
oma valla lastele pakutud välja
jõuluprogramm kolmel päeval
ja seda täiesti priilt. Kärt kuulutas pakkumist sotsiaalmeedias ja

Fotod: Johanna Rannula

peatselt olidki juba väljapakutud
ajad täis, mõned jäid ilmagi.
Kõigepealt käisid lapsed kirikuga tutvumas. Seejärel istusid
nad reele, mida vedas Härra Hobune, tõult Eesti raskeveohobune.
Reesõit kulges Papli teed pidi ja

ringiga jõutigi kirikumõisa ette,
kus tervitas neid päkapikk Kärt.
Soojas ja hubaselt jõululikus toas
said lapsed kuuma glögi ja kohe
alustati kuusekaunistuste meisterdamisega.
Peremees Rando oli valmis tei-

nud puust kettad ja südamed, mida
lapsed oma äranägemise järgi dekoreerida said. Kui looming valmis, läksid lapsed õue, kus kohtusid eesel Juta, jäär Alejandro ja
sokk Raimondoga, kes heameelega porgandit ja leiba vastu võtsid,
Härra Hobune samuti.
Lapsed ja õpetajad jäid jõulumaaga väga rahule ja samuti
tundsid heateost rõõmu ka tegijad.
Kärt Riives ütles, et ehk jõuab
millalgi ka teist korda korraldada,
aga kõigepealt on vaja välja puhata. Laila Meister lisas: „Nii tore
on endalgi reega sõita, lastel seda
enamgi. Esimesel päeval paukus
väljas 20-kraadine pakane. Terve
päev sellise temperatuuriga õues
veeta on väsitav, aga see eest muinasjutuliselt ilus!“
Johanna Rannula

Esmakordselt Eestis hakkab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital
(KÜSK) välja andma stipendiumi, mida makstakse kogukonna eestvedajale. Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste ning võimetega eestvedaja esilekerkimine ja
toetamine.
Stipendiumi saavad taotleda kogukondade eestvedajad, kelle tegevus on piirkondlik, st kes tegutsevad ühe omavalitsuse territooriumil.
Kogukonna eestvedaja stipendiumi saab taotleda summas kuni
5000 eurot, seda makstakse eraisikule ja stipendium on tulumaksuvaba. Stipendiumi suurus on kuni 5000 eurot ja seda saab 2022. aastal
25 eestvedajale. Stipendiumikonkurssi rahastatakse riigieelarvest ja
konkursi läbiviijaks on KÜSK.
Stipendiumi taotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022 ja stipendiumid makstakse välja 2022. aasta jooksul.
Tutvu konkursitingimustega KÜSKi kodulehelt https://www.kysk.
ee/kes22 või küsi lisa telefonil 5854 5754.

Hea uudis kõikidele
Lüganuse valla koolilastele
Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et kuni 10. jaanuarini 2022 on
mäesuusatamine ja lauatamine Kiviõli Seikluskeskuses teisipäevast
reedeni (3 tundi) kõikidele valla lastele 7. – 19. eluaastani tasuta.
Kaasa võtta õpilaspilet.
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Marsruut 1: Kiviõli-Lüganuse kalmistu-Kiviõli
Väljumisega kell 13.45 Varinurmest Säde bussipeatusest, järgmised peatused Kuuse, Lillepood ja Viru 9.
Kalmistult tagasisõit kell 15.30 ning buss läbib samad
peatused.
Marsruut 2: Püssi-Savala-Maidla-Graniidi-Küttejõu-Lüganuse kalmistu
Väljumine kell 12.30 Püssi bussipeatusest, 12.40 Savala bussipeatus, 12.45 Maidla kooli bussipeatus, 12.50
Graniidi tn peatus, 12.55 Küttejõu poe bussipeatus, 13.05
Lüganuse bussipeatus, 13.15 Lüganuse kalmistu.
Kalmistult tagasisõit kell 14.30 ning buss läbib samad
peatused.
Marsruut 3: Sonda-Erra-Lüganuse kalmistu-Sonda
Väljumine kell 12.30 Sonda kooli lipuväljakult, 12.35
Vana-Sonda bussipeatus, 12.40 Varinurme bussipeatus,
12.50 Erra bussipeatus, 13.00 Lüganuse kalmistu.
Kalmistult tagasisõit kell 15.00 ning buss läbib samad
peatused.
Marsruut 4: Purtse pood-Lüganuse kalmistu-Purtse
pood
Väljumine kell 13.30 Purtse pood, Liiva peatus, sihtkoht Lüganuse kalmistu. Kalmistult tagasisõit kell 14.30
ning buss läbib samad peatused.
Reisijatevedu teostab M.K. Reis-X OÜ. Sõidud tasub
Lüganuse vald.
Bussis hoida distantsi ja kasutada kaitsemaski!

Jõulusoovid Kiviõli
Tervisekeskuse hoolealustele
Kiviõli Tervisekeskusesse saabus mitu saadetist, kus oli
suur hulk laste valmistatud kaarte heade jõulusoovidega. Kaardid saabusid Viru-Nigula vallast, Kunda lasteaiast Kelluke „Kiisude rühmalt“, Toila Valla Spordi- ja
Kultuurikeskuselt ja Kiviõli linna lasteaiast Kannike.
Jõulusoovid valmistavad tervisekeskuse elanikele palju
rõõmu.
Kiviõli Tervisekeskus tänab kaartide valmistajaid ja
saatjaid.

Maagilised jõulud
Inimesed kasutavad oma lapsepõlvest pärit jõulumälestuste kirjeldamiseks sageli sõna „maagiline“. Loodan,
et ka teil on selline kogemus. Vaatamata sellele, et minu
nooruspõlvil olid jõulud põlu all ja peeti nääre, olid vanaema juures jõulud, küll kinniste kardinate taga, alati olemas. See oli aeg, mida Priit Aimla kirjeldas oma
humoreskis järgnevalt: „Jõuludest on järel ainult täht,
kõik muu on ära nääritud!“ Eks igaüks tõlgendas seda
väikest sõnamängu just nii nagu ta seda parasjagu heaks
pidas.
Aga päris jõulude peale mõeldes, pean tunnistama, et
mul on siiski õnneks ka mõned üsna toredad mälestused.
Ühte mäletan, mis leidsid aset jõulude paiku, kui olin
umbes viiene. Oli õhtu vanaema juures ja kogu pere oli
köögis, tuled põlesid. Seal oli hele, aga ma olin elutoas,
kus oli pime ja jõulupuul põlesid isetehtud elektriküünlad. Mul oli tunne, et maailm on hea, ma olen hea ja ma
olen osa heast maailmast. Ma tahtsin lihtsalt sinna jääda.
Mäletan, et tundsin end väga erilise, valitud, armastatuna ja see oli minu saladus. Perekond köögis ei teadnud,
mida mina teadsin. See oli tõeline ja püha kogemus. Jumal kohtub meiega seal, kus me oleme, seda tunnet saab
kogeda isegi viieaastasena.
Teine kogemus juhtus täiskasvanuna, kui olin juba
teadlikult kristlane. Olin kirikus ja vaatasin laste etendust kolmekuningapäevast, kus saabusid kolm tarka
Jeesust, Maarjat ja Joosepit vaatama. Mäletan, kuidas
tundsin, kui õnnelik on elada selles maailmas, kus see
kõik on mõistlik ja kõik on hästi. Kogu etendus oli keskendunud selle väikese lapse sünnile, edasiantuna läbi
väikeste pühapäevakooli laste, kes ise olid väga õhinas
oma tegevusest. Tagantjärele vaadates sain aru, et selle
etenduse kehastusest sai minu evangeeliumi mõistmise
keskpunkt. Mõlemal hetkel, nii kuuse kui ka jõulusõime juures, tundus, nagu oleksin viidud teise maailma.
Sellisesse, nagu see peab olema, kus alus on armastus
ja Jumal on kõiges. Tundus, nagu oleksin näinud „päris
maailma“, mille sees kõik tõeliselt elavad, aga nad lihtsalt ei tea seda!
Mis siis on meie jõulude sümbol? See on vastsündinud
beebi eluhüüd, kui ta emaüsast välja surutuna nõuab oma
õigust elada. See on igavese Vaimu mõtisklev kohalolek,
mis muudab kõverad teed sirgeks, konarlikud kohad
siledaks, kus väsinud südamed värskendavad, surnud
lootused ärkavad uudsele elule. See on homse lubadus
iga päeva lõpus, elu liikumine surma trotsides ja see on
kindlus, et armastus on tugevam kui vihkamine, et õigus
on kindlam kui vale, et headus on püsivam kui kurjus.
Armas Lüganuse valla rahvas! Palvetagem, et me kõik
saaksime nendel jõuludel kingituseks mõne maagilise
või müstilise kogemuse, mis tuletaks meile meelde, et
oleme armastatud, osa heast maailmast, mis pakatab „elu
uudsusest“.
Häid jõule ja kaunist aastavahetust!
Ulvar Kullerkupp

EELK Ristija Johannese koguduse diakon

Jõuluootus Kiviõli I Keskkoolis
Enne kui maad kattis kaunis lumevaip
ja andis nii märku kohale jõudnud talvest ning peagi saabuvatest jõuludest,
siis esimesed märgid pühade ajast
ilmutasid ennast meie koolimajas.
Esimeseks märgiks oli kadripäev, kui
osad meie õpetajad otsustasid tutvustada kooliperele tähtpäevaga seotud
kombeid. Kadrilaupäeval olidki nii
külas valgesse riietunud Kadrid, kes
tavadele kombeks kontrollisid õpilaste teadmisi ja külvasid rohkelt õnne.
Järgmised jõuluootuse tundemärgid
olid klassiruumide ja koridoride kaunistused. Õpilased meisterdasid akendele paberist lumehelbeid ja lõikasid
välja lehvitavaid päkapikke. Uue
jõululiku väljanägemise said ka klassiuksed. Seinad ja tahvlid said külge
jõulutuled ja -kaunistused. Osad on
juba kapist välja otsinud oma jõulukampsuni.
Sellel aastal on meie esimesel kor-

Kadrid kontrollimas õpilaste teadmisi. Foto: Helena Paist

rusel ka veidi teistmoodi jõulupuu.
Puu iseenesest on traditsiooniline
kuusk, kuid ehted on erilised. Igal
koolipere liikmel on võimalus kirjuta-

da oma jõulusoov, mille saab ehtena
kuusele riputada. Soovida saab kõike kingitusi, rõõmu, armastust või muud
ilusat.

Üsna pea on käes ka jõulupidude
aeg, mis tähendab, et õppimisega käsikäes käib jõulukontserdiks ettevalmistumine. Etteasteid harjutavad nii
õpilased kui ka õpetajad. Tantsud, laulud ja luuletused saavad üles filmitud,
millest valmib kena kontsert-video,
mida jagame lastevanematega ning ka
kõigi teistega erinevate suhtluskanalite kaudu.
Kõik märgid, vähemalt meie koolis,
viitavad sellele, et käes on talv ja kohe-kohe ka jõulud. Loodame, et need
märgid on ilmutanud ennast ka teistes
meie valla koolides ja ka lasteaedades.
Kindlasti ka kodudes, et pühademeeleolu hinges aina suureneks.
Kiviõli I Keskkooli pere soovib
kõigile lumerohket ja mõnusat jõuluaega ning rohke tähesära ja rõõmuga
aasta lõppu!
KIK koolipere

Päkapikumaal Lüganuse Kirikumõisas
Maidla Kooli 1.-3. klassi lapsed käisid Lüganuse Kirikumõisas Päkapikumaal. Külastus algas jõulujutuga
Lüganuse kirikus. Meile räägiti advendiajast, Kristuse sünnist ning kust
tuli komme sokke kamina külge riputama hakata. Kirikust Päkapikumaale
viis meid hobusaan. Osadele lastele
oli see esmakordne saanisõit ja elevust
oli kuulda kaugele.
Suure külalislahkusega võttis meid
oma kodus vastu päkapikk. Ta pakkus
meile sooja jooki ja piparkooke. Päkapiku kodu oli ehtne jõulumuinasjutt.
Ka neil, kel veel jõulutunnet sel aastal
tekkinud polnud, puges see seal küll
põue. Lisaks ohtratele kaunistustele
ja imelistele tulukestele oli seal üks
suur, sõbralik ja karvane kass. Ja nagu
muinasjutule kombeks, oli ka midagi,
mis asja eriti maagiliseks tegi – kaks
liblikat lendasid toas ringi.
Päkapikk kutsus lapsed meisterdama. Valmis olid seatud värvid, liimid,
pintslid, sädelus, nöörid, templid ja
palju muud. Iga laps sai ise teha endale jõulukuuse kaunistuse. Nende

Fotod: Maidla Kool

Bussireisid jõululaupäeval,
24. detsembril, Lüganuse kalmistule

valmistamine oli nii tore, et osad tegid
lausa mitu tükki.
Jook joodud, kaunistused valmis,
oli aeg hakata kodu poole minema.

Aga enne oli veel midagi olulist vaja
teha. Paitamist vajasid eesel, sokk ja
kits, kes tagaaias lume alt õunu otsisid.

Suur tänu korraldajatele!

Kõrvitsasalatiga jõuluootusesse
Maidla Kooli lasteasutuse Õnnetriinud teavad, et piparkook ei küpseta
ega kaunista ennast ise, kissell ei tule
kraanist ning kõrvitsasalat saab kõige
parem ikkagi ise tehtuna!
Oktoobri lõpus toimunud kostüümipeost jäi meil alles kaks kõrvitsat.
Varakult salatitegu planeerides, ei lõiganud me teadlikult kõrvitsaid hambuliseks ja hirmsaks. Novembrikuus
võtsimegi ette suure kõrvitsate puhastamise ja lõikamise. Seemned kuivatasime ning jätsime lindudele talveks.
Kahepäevane ettevõtmine lõppes salatipurkide kaanetamise ning siltide
kaunistamisega ja muidugi ka suure
kõrvitsasalati degusteerimisega. Oleme selle salatiga ka ennem tutvunud,
aga nii head partiid veel saanud ei ole
kui see, mis laste oma käte ja suure
uudishimuga tehtud. Meie teadmised
ei tule videotest ega raamatutest vaid
ikka oma kogemustest ning praktilisest tegevusest, millesse on lõimitud
kõik õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad. Salatipurgid reisisid lastega
koos kodudesse, et jõuluajal koos perega maiustada.
Meie ootame jõule suure elevusegaadvendihommikud, jõulumuinasjutud,
kaunistamine ning meisterdamine.
Otse loomulikult ka magusad tee- ja
küpsisehommikud, mida vürtsitame
nii sussipäevade kui juba traditsiooniliseks saanud jõuluvärvidesse riietumise nädalaga.
Nüüd lähme aga piparkooke meis-

Fotod: erakogu

terdama – nii lasteaias kui kodudes,
sest peagi on tulemas suur piparkooginäitus, mida saate ka teie kõik uudistada Maidla Kooli Facebooki lehelt.
Meie poolt kõigile magusat, ilusat, toredat, teguderohket pühadeootust ning
armastust ja hoolimist täis jõuluaega!
Gerli ja Tiia

Õnnetriinude õpetajad

Karmen Raik

2. klass ja õpetaja
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Päkapikk on rõõmutooja...
Juba mitmeid aastaid elustub jõuluajal meie lasteaias väike imedemaa- meie oma Päkapikula. Kui
laulusalm ütleb, et see maa on ainult päkapikkude, siis meie päkapikud ootavad igal hommikul
lapsi ja saadavad ka õhtul ära.
Esimene ja seega ka kõige vanem päkapikk tuli
meile ja jäigi paikseks juba oma kakskümmend
aastat tagasi. Sestpeale on nii nagu meie lasteaiaperele ka päkapikuperele juurdekasvu olnud ja
nüüdseks on osa neist juba õues koha leidnud.
Kui muidu saatsid vanemad oma lapsukesed
lasteaia ukseni ja ruttasid tööle, siis nüüd leiavad
nad aega korraks seisatada, päkapikke uudistada
ja ehk tunnistadagi, et neiski on laste kõrval kasvades alles jäänud killuke lapsemeelsust ja usku
päkapikkudesse, jõuluimesse.
Aitäh tädi Renele, kes on hoolt kandnud, et päkapikud igal aastal meie lapsi jõuluajal rõõmustada saaksid.
Soovime omalt poolt teile julgust unistada,
usku imedesse ja headust südamesse!
Soovib Erra Lasteaia pere

Erra Kultuuriselts
võtab aasta kokku

Fotod: Kristel Petrova

PILTUUDIS

Fotod: Viivian Päll

J

õulupühade eel külastasid vallavanem Marja-Liisa Veiser ja abivallavanem Arno Rossman valla päevakeskusi. Vesteldi päevakohastel teemadel
ja vastati eakate küsimustele.

Vaatamata valitsuse poolt
seatud piirangutele, oleme
saanud üht-teist ära teha.
Vabariigi aastapäeva tähistamisel oli meie külaliseks
ajaloolane Egon Mets. 2021.
aasta on oluline ka meie piirkonna ajaloole, tähistasime
küla 780. aastapäeva. Kuulsime ja nägime uusi fakte ajaloost, mida varem ei teadnud.
Igakevadised külaplatsi heakorratalgud ei jäänud ka tegemata. Käisime kolmel korral
lehti riisumas ja ära vedamas.
Suvel korraldasime Erra
külaplatsil valla toel ja eestvedamisel jaanipäeva, tuli
otsida üles külaplatsile peidetud sõnajalaõied. Esimese auhinna võitis Jaanika ja Riho
kolmelapseline pere.
Juulikuus
korraldasime
suurürituse „Et küla elaks“,
mis oli pühendatud 780. küla
aastapäevale. Meie projekti Fotod: erakogu
aitas rahastada KOP. Külapäevale olid kutsutud ka kõik praegused ettevõtjad. Tore on tõdeda, et kohalik elanik, Kalvo Salmus võttis meie
küllakutse meeleldi vastu ja Taekwondo andis meile särtsaka etenduse.
Lapsed said osa võtta paljudest võistlustest. Kõige põnevamaks osutus
heinte seest kartulite otsimine. Külapäeva korraldamine läks edukalt korda ja näitas, et projektis esialgselt loodetavad tulemused saavutasid oma
eesmärgi.
Õpitubasid oli meil kokku kuus. Õpetaja Margit Rego õpetas meid
meisterdama teekarpe, pliiatsitopse, pildiraame ja suuri šokolaaditaskuid. Teisel
korral õppisime ise raamatujuhiste järgi heegeldatud
rinnaprosse tegema. Kõik on
õnnestunud. Olime külla kutsutud ja osalesime Saka küla
780. aastapäeval, võtsime osa
ka Lüganuse kihelkonna 780.
aastapäevast. 16. detsembril
peame seltsi jõulupidu, kui
uusi piiranguid ei tule.
Loodame järgmist paremat
aastat! Täname kõiki osalejaid, kes on meie seltsiga
kokku puutunud ja kes meile
abiks on olnud! Eriti täname
Lüganuse Vallavalitsust ja
KOP-i.
Rahulikku jõuluaega kõigile, toredat aastavahetust ja
parimat 2022. aastat.
Ülle Tiitsu

Juhatuse liige

Armsad eakad!

Savala Päevakeskus asub alates 1. detsembrist Maidla mõisakompleksis – mõisa ja spordihoone vahel väikeses roosas majakeses. Keskus
on avatud teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäev kella 8.00 -15.00.
Ootan Teid alati suure rõõmuga, võtke aega ja muutke oma päevad
sisukamaks.
Käes on jõulukuu. Õppisime kõik Valja Normani juhendamisel valmistama jõulupärgi ning kaunistasime päevakeskuse ruumid. Iga osaleja läks koju isevalmistatud pärjaga. Koosviibimine oli väga rõõmus
ja südantsoojendav ning tekitas juba jõulutunde.
Palju jaksu ja tervist!
Rahulikku jõuluaega!
Ruth Leuna

päevakeskuse töötaja

SPORT
Spordiklubi Idablokk kaks noort
sportlast Markus Salmus ja Kahro
Neeme osalesid Czech Open 2021
Taekwondo võistlusel Tsehhis.
Mõlemad poisid saavutasid erinevates kaalukategooriates esikoha,
Markus kadettides -41 kg ja Kahro
kadettides -45 kg. Palju õnne!
LVL

Kahro Neeme. Fotod: SK Idablokk

Markus Salmus.
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TASUB TEADA

Kiviõli piirkonda teenindavate
maakonna bussiliinide sõiduplaanide
muudatustest alates 12.12.2021
Seoses uue ühispeatuse rajamisega on Kiviõli piirkonda teenindavate maakonna bussiliinide alg- ja lõpp-peatused pikendatud
Kiviõli jaamani. Alates 12.12.2021 muutuvate ELRON reisirongide sõiduplaanidega on osaliselt korrigeeritud maakonna bussiliinide sõiduplaane.
Liin nr 100 Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi
• Kõik liini nr 100 alg- ja lõpp-peatused on Kiviõli jaam ja Jõhvi
bussijaam.
• Uus väljumise aeg Kiviõli jaamast LP kl 15:25 (seni kl 15:15
Keskuse peatusest).
Liin nr 100B Jõhvi – Kohtla-Järve – Kiviõli – Savala – Püssi
• Jõhvi bussijaamast uus väljumise aeg E-R kl 17:15 (seni kl
17:20) annab võimaluse Kiviõlis jätkata sõitu ELRON reisirongiga kl 18:17 Tallinna suunal.
Liin nr 100C Savala – Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi
• Uus väljumise aeg Kiviõli jaamast LP kl 8:15 (seni kl 8:20
Keskuse peatusest) annab võimaluse Narvast saabuvalt ELRON
reisirongilt Kiviõli jaamast jätkata sõitu Irvala ja Savala suunal.
Alates lillepoe juures asuvast Keskuse peatusest kl 8:20 Savala
suunal kõikide järgnevate peatuste läbimiste ajad endised.
• Tallinnast saabuvalt ELRON reisirongilt kl 12:39, kl 16:08 ja
kl 19:06 on võimaluse Kiviõli jaamast jätkata sõitu Irvala ja Savala suunal vastavalt kl 12:45, kl 16:15 ja kl 19:12.
• Uus väljumise aeg Keskhaiglast E-R kl 15:10 (seni kl 15:15)
ja kõik järgnevad peatused läbitakse 5 minutit varem.
Liin nr 100-1 Rakvere – Vaeküla – Sonda – Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi
• Uus väljumine Põhjakeskusest (Rakvere) kl 16:20 (seni kl
16:25) ja kõik järgnevad peatused läbitakse 5 minutit varem.
Liinid nr 101 Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi – Keskhaigla
• Liini nr 101-1 uus algpeatus on Kiviõli jaam E-R kl 7:10 (endine algpeatus Kuuse kl 7:10) ja alates Keskuse peatusest kl 7:15
kõikide järgnevate peatuste läbimise ajad endised.
• Liini nr 101-2 reisijatele teadmiseks, et Karja tn, Irvala, Maidla ja Savala piirkonnast saabub liin kl 7:55 Maidla tee peatusesse
(Kiviõli jaamas), kust kl 8:09 on võimalus jätkata sõitu ELRON
reisirongiga Tallinna suunal.
• Liini nr 101-3 uus väljumise aeg Kiviõli jaamast LP kl 8:15
(seni kl 8:20 Keskuse peatusest) annab võimaluse Narvast saabuvalt ELRON reisirongilt Kiviõli jaamast jätkata sõitu Irvala ja
Savala suunal. Alates lillepoe juures asuvast Keskuse peatusest
kl 8:20 Savala suunal kõikide järgnevate peatuste läbimiste ajad
endised.
• Liinid nr 101-4 ja 101-5 on liidetud üheks liiniks nr 101-4 väljumistega Kiviõli jaamas kl 10:25, 13:10 ja 14:10. Väljumised
Keskuse peatusest kl 10:30, 13:15 ja 14:15.
Liin nr 102 Kiviõli – Purtse kindlus – Kohtla-Järve – Jõhvi
• Liini algus Kiviõli jaamast E-R kl 15:25 ja alates Keskuse
peatusest kl 15:30 kõikide järgnevate peatuste läbimiste ajad
endised.
Liin nr 103-1 Jõhvi – Kohtla-Järve – Purtse – Kiviõli – Sonda – Vaeküla – Rakvere
• Keskuse peatusest uus väljumine Rakvere suunal E-R kl 8:00
(seni kl 8:05), Kiviõli jaamast väljumine kl 8:05 ja kõik järgnevad peatused läbitakse 1-3 minutit varem.
• Kl 8:09 on võimalus jätkata sõitu ELRON reisirongiga Tallinna suunal.
• Liinile on lisatud Kiviõli linnas Vabaduse peatuse teenindamine. Uue peatuse asukoht Vabaduse tn 16 PPA jaoskonna juures.
Liin nr 103-2 Püssi – Kiviõli – Sonda – Vaeküla – Rakvere
• Keskuse peatusest uus väljumine Rakvere suunal laupäeviti
kl 8:00 (seni kl 8:05), Kiviõli jaamast väljumine kl 8:05 ja kõik
järgnevad peatused läbitakse 1-3 minutit varem.
• Kl 8:09 on võimalus jätkata sõitu ELRON reisirongiga Tallinna suunal.
• Alates Keskuse peatusest E-L kl 13:25 (seni kl 13:30) kõik
järgnevad peatused läbitakse 5 minutit varem.
Liin nr 104 Kiviõli – Kohtla-Järve
• Liini algus Kiviõli jaamast E-P kl 5:40 ja alates Keskuse peatusest kl 5:45 kõikide järgnevate peatuste läbimiste ajad endised.
• Väljumine Virumaa kolledži peatusest LP kl 6:20 on pikendatud Kiviõli jaamani.
Liin nr 117 Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi – Viru vangla
• Liini uus algpeatus Kiviõli jaamast E-R kl 6:25.
• Väljumine lillepoe juures asuvast Keskuse peatusest Savala
suunal kl 6:28 ja kõik järgnevad peatused Keskuse -> Savala ->
Keskuse läbitaks 2 minutit varem.
• Alates Keskuse peatusest kl 6:50 kõikide järgnevate peatuste
läbimise ajad endised.
Kõik Ida-Viru maakonna bussiliinide sõiduplaanid www.peatus.
ee ja www.ivytk.ee/soiduplaanid/
KOONDSÕIDUPLAAN Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi alates
12.12.2021.
MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus
e-post: info@ivytk.ee

Noorte omaalgatusprojekt
„Loom ei ole mänguasi“
Kiviõli Vene Kooli 8. klassi õpilased Tatjana Grabova ja Jelizaveta
Panfilova kirjutasid ja esitasid Lüganuse valla noorte omaalgatuse
konkursile projekti „Loom ei ole
mänguasi“, mille eesmärgiks oli
juhtida noorte tähelepanu kodutute
ja mahajäetud loomade probleemile. Samas suunata noori mõtlema,
kuidas suurendada noorte vastutustunnet loomaomanikuna ning kuidas hulkuvaid loomi aidata.
22. novembril toimus Päite loomapargis õppepäev, kus osalesid
Kiviõli Vene Kooli 7.-9. klassi õpilased koos õpetaja Irina Krjukova ja
huvijuht Karina Cheburashkinaga.
Päite loomaparki saabudes olime
väga üllatunud - seal on nii palju
n-ö kodutuid loomi, kes igapäevaselt vajavad hoolitsust, hoolivust,
toitu ja ravi. Meile näidati ja tutvustati kõiki loomapargi asukaid. Meil
oli arusaam, et varjupaigas elavad
tavaliselt kassid ja koerad. Aga
selles varjupaigas elavad hobused,
eesel, haned, rebased, kährikkoer,
tuhkrud, kitsed, tuvid ja isegi hõberebased.
Loomapargis toimetavad inime-

Foto: Karina Cheburashkina.

sed on väga tublid, sest meie arvetes on tänapäeval erakordne, et
keegi võtab enda kanda nii paljude
loomade eest hoolitsemise. Pärast
õppepäeva läbimist arutasime oma
klassijuhataja Irina Krjukovaga,
mida meie saaksime teha, et looma-

pargi toimetamist toetada.
Meie jaoks oli see esmakordne
projekti koostamise kogemus. Projekti kaitsmine valla komisjoni ees
oli pingeline, kuid oleme õnnelikud,
et saime hakkama. Uus kogemus
andis juba mõtteid järgmise projekti

koostamiseks.
Täname Lüganuse Vallavalitsust
projekti finantseerimise ja toetamise eest.
Jelizaveta Panfilova

Kiviõli Vene Kooli 8. klassi õpilane

Filmitudengite Hooandja projekt:
filmivõtted Ida-Virumaal
Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi neljanda kursuse filmitudengitel on hetkel käsil enda lõpufilmi
„Rentsli krahvid“ ettevalmistused.
Plaanis on teha midagi teistsugust
katsetades erinevaid formaate ning
uusi kohti. Mitte ainult astuda kastist välja, vaid see kast ka lõhki
rebida, kokku trampida ning ilusti
ettenähtud prügikasti ära visata.
„Rentsli krahvid“ on lugu prügist,
kättemaksust ning armastusest. On
prahti, verd ja spontaanseid tant-

suetteasteid, on armastust, reetmist
ja üks kass. Tegu on filmiga. Tegu
on muusikaliga. Tegu on etteastega,
kus lõimuvad omavahel karedad
muusikapalad, esimese armastuse
magus-hapud viisijupid ning pidevad peade lendamised.
Film võetakse üles Ida-Virumaal,
mis võlub tegijaid eriomase maastiku ja infrastruktuuriga võimaldades
luua täiesti omaette maailm ning
andes ka inimeste poolt hüljatud rajoonidele ja hoonetele uue värvingu.

Protsessi kestel tehakse koostööd
Ida-Virumaa kohalike inimeste, ettevõtete ja Ida Viru filmifondiga.
Selle teosega kulmineerub noorte
filmitudengite neli aastat kestnud
õppetöö. Seetõttu on ka ambitsioonid suuremad kui varem. Et vinged
ideed päriselt teostuseni jõuaks on
vaja juurde anda pisut lisatuge ning
seal saadki appi tulla Sina!
Hooandja projektile hoogu andes
aitad ellu viia ühe unikaalse muusikaliunistuse ning saad piirama-

tu tänu osaliseks! Projektile saab
Hooandja keskkonnas hoogu anda
siin: https://www.hooandja.ee/projekt/luhifilm-rentsli-krahvid
Jooksvalt saab meie tegemistega
kursis olla meie sotsiaalmeedia kanalite kaudu:
https://www.facebook.com/rentslikrahvid
https://www.instagram.com/
rentsli_krahvid/

maitsvat seapraadi nautida, tuleb
jälgida, kas kodus kasutatavad
elektriseadmed vastavad hoone
energiavõimekusele.
Üle tuleks
kontrollida lülitid, pistikupesad
ja pikendusjuhtmed. Vigastustega
elektrijuhtmeid ei tohi kasutada.
Elektriliste kodumasinate puhul jälgi hoolega kasutusjuhendeid.

Töökorras vingugaasiandur on
kohustuslik alates 1.01.2021!
Vingugaas tekib põlemisel alati,
kuid piisava hapniku korral õhus ei
ohusta see inimese tervist.
Vingugaasi tekkepõhjused: varakult suletud siiber, halva tõmbega
gaasiboiler.
Vingugaasi omadused: värvitu,
lõhnatu ja mürgine gaas. Inimesed
seda ei tunne.

Parim jõulukink on hoolimine
Peagi ilmuvad akendele küünlad,
kaminasse tehakse üha rohkem tuld
ja küpsetatakse maitsvaid pühadetoite. Kiirustavas ja meeliköitvas
jõulumeeleolus ei tohiks me ära
unustada ohutut ümberkäimist lahtise tulega, küttekolletega ja elektriseadmetega.
PÕLEVAD KÜÜNLAD
Elav tuli loob siseruumides soojema ja kodusema tunde. Küünlaleeki
vaadates võib tihti unistama jäädagi, kuid põlevat küünalt ei tohi jätta
järelevalveta. Vali küünlale ohutu
ja sobiv koht. Küünal paiguta tulekindlale alusele ja piisavasse kaugusesse kergesti süttivatest materjalidest. Jälgi, et tuletikud, millega
küünal süüdati, ei oleks lastele kättesaadavad.
Kustuta alati küünlad ja teised

lahtise tule allikad kui lahkud kodust või lähed magama.
OHUTU KÜTMINE
Vaata kriitilise pilguga üle kogu
küttesüsteem, paranda remonti vajavad praod ja tahmaluugid. Enne
talvise kütteperioodi algust ei tohiks unustada ka korstnapühkimise
tähtsust. Väldi pakaseliste ilmadega
ahjude ülekütmist ning ära lahku
kodust või heida magama enne, kui
ahjus on söed kustunud. Toiduvalmistamisel ole samuti ettevaatlik,
pannil süttinud rasva ei tohi kustutada veega.
ELEKTRISEADMED
Lisaks elavale tulele on tulekahjude tekkepõhjuseks ka ülekoormatud või katkised elektriseadmed.
Selleks, et jõululaupäeval ohutult

TÖÖKORRAS SUITSUANDUR-VÄIKE ELUPÄÄSTJA
Nõuetekohaselt lakke paigutatud
töökorras suitsuandur avastab tulekahjud väga kiiresti ning annab valju
häiresignaaliga juhtunust märku. Vaheta suitsuanduri patareid õigeaegselt. Muuda oma kodu turvalisemaks
ja muretse koju ka tulekustuti ning
tulekustutustekk. Õpi neid käsitsema
ja selgita ka oma lähedastele nende
vajalikkust ja praktilist kasutamist.

Õnnetuse korral helistada hädaabinumbril 112!
Kodude tuleohutuse kohta saad
täiendavat informatsiooni telefonil
1524.
Andres Tartu

Kiviõli päästekomando pealik, Ida
päästekeskus

Märkame ja aitame koos!
Eesti Külaliikumine Kodukant
viib perioodil 01.09.2021 kuni
31.10.2023 ellu Sotsiaalministeeriumi tellitud hanget „Vabatahtlike
kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis“.
Täpsemalt saate lugeda siit: https://kodukant.ee/seltsiline/
Projekti üheks eesmärgiks on

leida kogukondades üles eakad
(vanuses 65+) ja täiskasvanud erivajadusega inimesed, kes on jäänud
üksi ning vajavad ise hakkama saamiseks natuke lisatuge või abi.
Projekti teiseks eesmärgiks on
leida kogukondades üles inimesed,
kes on nõus abivajajaid aitama ehk
olema vabatahtlikuks seltsiliseks.

Viime abivajajad ja vabatahtlikud
seltsilised omavahel kokku!
Kui Sina tead kedagi, kes vajab
abi või kes on valmis teisi aitama,
siis palun anna märku kas omavalitsusele või projekti Ida-Virumaa
koordinaatorile Margit Maksimovile (tel: 525 4590 või e-post: margit.
maksimov@gmail.com)

Märkame, aitame, hoolime üheskoos!
LVL
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Rahulik, lihtne ja loodussõbralik minimalism – Sleepyfox

Foto: Marina Kraan

R

õivatootjatest oleme meie Leader-lugudes kirjutanud varemgi
ja sel korral on põhjus piiluda sisse
sama valdkonna ühe juba üsna pikka aega
turul olnud kahe kohaliku tegija, Irina ja
Jana ettevõttesse, mida Eestis ja kaugemalgi tuntakse Sleepyfoxi brändi järgi.
Värvikad daamid on mõlemad Kiviõli
päritolu ja siin kindlalt paigal. Jana ütleb
naerdes, et siit minnakse tavaliselt ikka
ära ja ehk tullakse kunagi tagasi ka, aga
me pole isegi ära läinud, tõelised patrioodid oleme. Aga Millest Sleepyfox, kelle
tooted võiksid eelkõige huvi pakkuda lapsevanemale, kes hindab lihtsust ja loodussõbralikkust, alguse sai, kuidas neil läheb
ja kes on Jana ja Irina?
Ettevõtte alguslugu on üsna sarnane paljude teiste ettevõtjate omadega – esialgu
tekkis vajadus, siis idee ja lõpuks tulem.
Irina: „Sain emaks, lapsed oli väikesed ja
mulle ei meeldinud hästi need lasterõivad,
mis turul liikusid, karussellide ja karukestega. Ma olen selline minimalistlik, enda
rõivavalikus ka, naturaalsed toonid on eelistus.“ Esimene toode oli Sleepyfoxil aga
hoopis magamiskott beebidele, millest jäi
ka ettevõttele selline kergelt unemaiguline nimi, mille tooted tänaseks on jõudnud
lisaks Eesti kauplustele ka üle piiri. Kui
COVID päris pidureid ei tõmba, siis loodavad kaks tegusat naist, et saavad jätkata
ka ekspordiga Saksamaale ja Šveitsi. Eestis leiab Sleepyfoxi tooteid Tartust Aparaaditehasest poest Laste Maa ja Ilm ja
Tallinnast Tallinna Kaubamajast. Ja muidugi Sleepyfoxi veebipoest.
Lisaks minimalismile hindab see tõeliselt
särtsakate naiste tandem ka loodus- ja nahasõbralikke materjale ja mugavaid avaraid
lõikeid, et marakrattidel ja piigadel oleks
võimalikult mõnus. Ja kõige meeldivamaks
hindavad nii Irina kui Jana oma töö juures

seda, et tekitab elevust ja siirast rõõmu riiete
disainimine, nende lastele selga proovimine
ja pärast see tunne, kui vaatad oma kätetööd
kodus ringi lehvimas. Jana: „Mina võin
julgelt öelda, et õmblemine on minu elu
kutsumus, kui ma lasterõivaid ei õmbleks,
siis õmbleks midagi muud. Isegi minu viimane hobi on sarnase valdkonnaga seotud
– nokitsen kodus nahkrihmasid teha.“ Sujuvaks üleminekuks anname vihje, et peagi
on Janal võimalik oma elu kutsumust ehk
hoogsamalt jälle praktiseerida, sest tootearenduse käigus on Sleepyfoxil valminud
lasterõivaste kollektsiooni kõrval ka naistele suunatud tooteid. Irina: „Meil on jah isegi
nimi olemas juba naiste kollektsioonile ja
paar mudelit on müügiks valmis. Logod ja

kõik on tellitud, Instagrami konto on isegi
tehtud, aga pilte veel ei ole, ka veebipoes
mitte.“ Et Irina on ise suur fotograafiahuviline ja ütleb, et kui ta rõivastega ei tegeleks,
siis järgmise valikuna täidaks tema töiseid
tegemisi suures osas professionaalsel tasemel fotograafiamet. Aga nüüd on see selline
mõnus kõrvalhobi, mis teenib ka Sleepyfoxi
– enamus ettevõtte fotomaterjalist, millele
veebipoes, Instagramis või Facebookis otsa
vaatate, on Irina kaameraobjektiivi kaudu
jäädvustatud.
Lõpetuseks küsisime daamide käest,
kas alanud talv oli oodatud külaline või
peaks suvi kiiremas korras naasma. Janalt
saime vastuseks, et suusatama minna ei
plaani ja üle 5–7 miinuskraadi pigem ei

oota. Ammugi tuult või lund krae vahele,
millest lapsepõlve kelgumäelt on senini
eredad ja mitte just kõige soojemad mälestused. Ja Irina vastas diplomaatiliselt,
et tal lemmik-aastaaega ei ole, küll aga
lemmik-kuu, mis on mai – pole veel päris
suvi, aga… hakkab juba lootust andma
Anname siis Irinale aega värskete fotode jaoks, küllap need peagi tulevad ja soovime Sleepyfoxile talutavat talve ja vähe
tuult, et saaks järgnevaid kuid enne maid
nautida ka.
Senikaua suuname teid sõbralikult
Sleepyfoxi veebipoodi, Facebooki kontole ja Instagrami, et värskemate uudistega
kursis olla ja igati stiilseid võimalusi mitte
mööda lasta.

Sleepyfox OÜ
Veeb: https://sleepyfoxkids.com/
Facebook: Sleepy Fox
Instagram: Sleepyfoxkids
Projekt: OÜ SleepyFox tegevuse
arendamise projekt, 2018.
Sisu: teenused, tootmine
Virumaa Koostöökogu

Jaanuari algusest on vingugaasiandur
kohustuslik kõikides kodudes, kus on
puuküttel töötav ahi, kamin, pliit või katel

Foto: TTJA

Aeg eemaldada jääpurikaid!
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet tuletab hooneomanikele meelde, et
nii katusel olev jää kui ka katuseräästas
olevad purikad on ohtlikud nii katuste all
liiklejaile kui ka varale, näiteks autodele. Võimaliku ohu puhul tuleb koheselt
piirata inimeste ligipääsu räästa alusele
alale ning esimesel võimalusel puhastada jääst nii katus kui ka selle räästad.
Detsembrikuus on maha sadanud juba
märkimisväärne hulk lund ning ilm on
külm. Halvasti soojustatud katustega
hoonete katuseräästa külge on tekkinud
juba suured jääpurikad.
Kõnniteede ja teiste avalikult käidavate kohtade äärsed katused (sh katuseräästad) peavad olema jäävabad ning ei tohi
kujutada ohtu seal all liikuvatele inimestele või seal all viibivale varale. TTJAle on varasemalt iga-aastaselt laekunud
erinevaid teateid jää tõttu kahjustatud
autodest ning jääga pihta saanud inimestest, mis on põhjustatud hoone omanikukohustuste rikkumistest. Oht õnnetustele
suureneb sulailmadega, mil jää ja lumi
hakkavad katustelt alla libisema.
Katuseräästad peavad olema ohutud
igal ajahetkel

Majaomaniku kohustus on jälgida lumeperioodil katusele kogunevat lume ja
jää seisukorda. Kaasomandi puhul vastutavad omanikud ühiselt. Jää tuleb õigeaegselt ja korrektselt eemaldada! Madalamate hoonete puhul võivad omanikud
ka ise jääpurikad alla lüüa, kui tööde
läbiviimise hetkel on ohutsoon piiratud
ning veendutud, et seal keegi ei viibi.
Küll aga tuleb sellisel juhul jälgida, et
purikate eemaldamise käigus ei lõhutaks
katusekatet või vihmaveesüsteemi.
Jää eemaldamisel tuleb järgida järgmisi nõudeid:
katusel liikudes tuleb kasutada turvavarustust ning end kindlalt konstruktsiooni külge kinnitada;
kui hoone omanikul puudub nõuetekohane turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, siis
tellida katuselt jää eemaldamine sellele
spetsialiseerunud ettevõttelt (nt alpinistidelt);
katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega, sest jää, tugev lumesadu ja
tuul võivad alla kukkumise riski oluliselt
suurendada;
kui jääd eemaldatakse inimeste ja sõi-

dukite liikumistsoonis, tuleb eelnevalt
piirata inimeste ligipääs antud tsooni;
ohutuks liikumiseks on soovitav paigaldada katusele katusesillad ja -redelid;
lume ja jää katuselt varisemise takistamiseks paigaldada katusele lumetõke;
jää sulatamisel vältida keemilisi aineid
ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada
katusekatet või sadeveesüsteeme, samuti
vältida jää lõhkumisel teravaid esemeid,
mis võivad katusekatet vigastada.
Ehitise omaniku kohustuste eiramisel
võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga kuni 300 trahviühikut ja juriidilist
isikut rahatrahviga kuni 32 000 eurot.
Hoonetel oleva lume ja jää ohutus on
heakorraküsimus ja seda kontrollivad
kohalikud omavalitsused. Varalise kahju tekkimisel vastutab hoone omanik
tsiviilkorras, teisele inimesele tervisekahjustuse põhjustamisel võib järgneda
omaniku vastutus karistusseadustiku
alusel.
Allikas: Tarbijakaitse ja
Tehnilise Järelevalve Amet

Kui varasemalt oli vingugaasiandur kohustuslik nendes eluruumides, kus on korstnaga ühendatud gaasiseade, siis uue aasta
algusest on andur kohustuslik ka kõikides
nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav
ahi, pliit, kamin või katel. Lisaks kodudele
on vingugaasiandur uuest aastast kohustuslik ka mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttega küttesüsteemid.
Vingugaas on nähtamatu vaenlane ja
kõige hullema aitab ära hoida selle varajane avastamine. Paraku juhtub aga igal aastal mitmeid õnnetusi, kus vingugaas nõuab
inimelu. Vingugaasist tulenevaid ohte ei
tohi alahinnata ning vähim, mida igaüks
enda ja lähedaste kaitseks teha saab, on
paigaldada koju vingugaasiandur. „Kuna
vingugaas on lõhnatu, värvitu ja maitsetu,
on seda ilma vastava andurita võimatu tuvastada. Lisaks salakavalusele on see gaas
ülimalt mürgine – see uinutab ohvri ja röövib temalt võimaluse ruumist iseseisvalt
väljuda,” selgitas Päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Tagne Tähe.
Vingugaasimürgistuse esmased sümptomid on uimasus, iiveldustunne ja pearinglus. Raskematel juhtudel võib mürgistus tuua kaasa ka neuroloogilised häired,
kooma ja surma. Kõige tundlikumad on
vingugaasimürgistuse suhtes lapsed ning
hingamiselundite- ja vereringehaigusi põdevad inimesed ning eakad. Sageli ei osata
kergemaid sümptomeid vingugaasiga seostada, mistõttu võib probleemi allikas tuvastamata jääda.
Sel aastal on saanud vingugaasimürgistuse vähemalt 44 inimest, neist pooled on
saanud mürgistuse küttesüsteemi rikke või
vale kasutamise tõttu. „Selleks, et saatuslik
vingumürgistus tekiks, piisab paraku vähesest. Tihti pääseb vingugaas tuppa liialt
vara suletud ahju- või pliidisiibri tõttu.
Sageli arvatakse, et ahi püsib soojem siis,
kui sulgeda see ajal, kui söed veel hõõguvad. Paraku selline teguviis soojavõitu ei
too, küll aga suurendab ohtu, et vingugaas
tungib tuppa. Seda on katsetatud ja testitud
ning kõik pottsepad võivad seda kinnita-

da,” rääkis Tähe. Teine sagedane põhjus,
miks vingugaas saab ruumi tekkida, on tavasilmale raskesti avastatavad rikked kütteseadmes. Neid aitab õigeaegselt avastada
küttesüsteemi iga-aastaselt hooldav korstnapühkija.
„Selleks, et ennetada vingugaasist põhjustatud surmasid, ongi uue aasta algusest
vingugaasiandur kohtususlik kõikides nendes kodudes, kus on tahkeküttel töötav ahi,
pliit, kamin või katel. Siia alla kuuluvad ka
suvilad ja maakodud, kus küll igapäevaselt
ei elata, kuid kus aeg-ajalt siiski pikemalt
viibitakse ja ööbitakse. Samuti on andur
edaspidi kohustuslik nendes mitteeluhoonetes, kus on tahkeküttel töötav küttesüsteem,” selgitas Tähe.
Vingugaasiandurile sobivaim koht sõltub erinevatest asjaoludest – nii kütteseadme tüübist, ruumide planeeringust, ventilatsioonisüsteemist, inimeste tavapärasest
paiknemisest ruumides, aga ka ümbritsevast keskkonnast. Anduri paigaldamisel
tuleb kindlasti järgida seadmega kaasas
olevat kasutusjuhendit, sest vaid siis saab
olla kindel, et andur töötab korrektselt ja
annab ohust märku õigel ajal. Nagu kõikidel anduritel, on ka vingugaasianduril
märgitud kasutusaeg, mida tuleb jälgida.
Nii saab olla kindel, et andur on töökorras.
Vananenud seade tuleb vahetada uue vastu.
Kui vingugaasiandur annab ohust märku, tuleb ruumist võimalikult kiiresti lahkuda ning minna värske õhu kätte. Ruumist
väljudes tuleb avada tuulutamiseks aknad
ja kütteseadme siibrid. Kui enesetunne on
halb ning mürgistussümptomid tugevad,
tuleb helistada hädaabinumbril 112.
Päästeamet teeb igapäevaselt kodunõustamisi, et ennetada õnnetustesse sattumist.
Sel aastal on nõustatud 9500 tahkeküttega
kodu, vingugaasiandur oli neist kodudest
vaid 35%. Kuna pühad on lähenemas ja
jõulud on andmise aeg, on hea mõte pakkida sõprade ja lähedaste kingikotti ka elupäästev vingugaasiandur.
Allikas: Päästeamet
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Õnnitleme eakaid
juubilare ja sünnipäevalapsi!
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Õnnitleme eakaid
juubilare ja sünnipäevalapsi!
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Magda Latuhhina

95

Ekaterina Ignatieva

94

Maria Javorskaja
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Zoja Tjuljakova
Maimo Metsla
Anna Pojo
Arved Maaslieb
Helju Vaher

91

Evald Jakobson
Maria Janus
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Salme Luige
Evi Säästla
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Einar Uueküla
Linda Raamets
Jevgenia Zautina
Elle-Mall Võsa

80

Vello Juurma
Liudmila Golubeva

75

Galina Malysheva
Aime Lainjärv
Nikolai Sorokin
Tiit Grünthal
Milli Tomson
Karl-Ennok Sammelsoo
Evi Niinep

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, 512 4398 või
e-posti aadressil viivian.pall@lyganuse.ee.
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TERVISHOIUTÖÖTAJAT
TERVISHOIUTÖÖTAJAT

Nõudmised kandidaadile:
kandidaadile:
•Nõudmised
Meditsiiniline
kõrg- või keskeriharidus
Meditsiiniline
kõrg- või keskeriharidus
•• Arvuti
kasutamisoskus
Arvutikeele
kasutamisoskus
•• Eesti
oskus B2-tasemel
Eesti keele
keele oskus
oskus suhtlustasandil
B2-tasemel
•• Vene
Venesuhtlemis–
keele oskus
•• Hea
ja suhtlustasandil
koostööoskus
Hea pingetaluvus
suhtlemis– ja koostööoskus
•• Hea
Hea pingetaluvus
•• Empaatilisus
• Empaatilisus
Kasuks tuleb:
•Kasuks
Eelnevtuleb:
töökogemus lastega
Eelnev töökogemus
lastega
•• Toiduhügieeni
koolitus
Toiduhügieeni laoprogrammi
koolitus
•• Toidukäitlejate
ANC tundmine
Toidukäitlejate koolitused
laoprogrammi ANC tundmine
•• Toitumisalased
• Toitumisalased koolitused
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
Avaldus, CV ja haridust
tõendavate
dokumentide
koopiad saata
hiljemalt
07. jaanuar
2022
jaanuar
2022
aadressil: Võidu hiljemalt
12, 43122,07.
Kiviõli
linn,
Lüganuse vald või
aadressil: Võidu
12, 43122,
Kiviõli linn, Lüganuse vald või
e-postiga:
lasteaed@kannike.info.
e-postiga:
Info
telefonil lasteaed@kannike.info.
33 57 490 või 53 439 160
Info telefonil 33 57 490 või 53 439 160
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KOKKA
KOKKA

Nõudmised kandidaadile:
kandidaadile:
•Nõudmised
Erialane haridus
või töökogemus
Erialane
haridus või töökogemus
•• Hea
pingetaluvus
Hea pingetaluvus
•• Ausus,
korrektsus ja kohusetundlikkus
Ausus,
korrektsusjajaõppimisvõime
kohusetundlikkus
•• Kiire
kohanemisKiire kohanemisja õppimisvõime
•• Positiivne
suhtumine
töösse ja meeskonnakaaslastesse
Positiivne
töösse ja meeskonnakaaslastesse
•• Eesti
keelesuhtumine
oskus
Eesti keele
keele oskus
oskus suhtlustasandil
•• Vene
• Vene keele oskus suhtlustasandil
Kasuks tuleb:
tuleb: koolitus
•Kasuks
Toiduhügieeni
•• Toidukäitlejate
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laoprogrammi ANC tundmine
•• Toitumisalased
• Toitumisalased koolitused
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad
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EELK LÜGANUSE RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS
Nõudmised kandidaadile:
2. jaanuar, kell 11.00, Lüganuse kirik
• Erialane
haridus või töökogemus
Ajalehte
internetist lugedes
Jõuluaja 2. pühapäeva
jumalateenistus.
• Hea pingetaluvus
Ajalehte
internetist
lugedes
klikka
tekstis
Ausus, kell
korrektsus
ja kohusetundlikkus
6. •jaanuar,
18.00 Lüganuse
kiriku
pastoraat
klikka
tekstis
• Kiireilmumise
kohanemisõppimisvõime
Kristuse
pühajalingil
ehk
kolmekuningapäev.
oleval
ja jõuad kiirelt
oleval
lingil
jõuad kiirelt
• Positiivne
suhtumine
töösseja
ja meeskonnakaaslastesse
Leerikursuse
algus.
vajaliku
infoni.
• Eesti keele oskus vajaliku infoni.
9. jaanuar, kell 11.00 Lüganuse kirik
• Vene keele oskus suhtlustasandil
1. pühapäev pärast ilmumispüha jumalateenistus.
tuleb:
16.Kasuks
jaanuar,
kell 11.00 Lüganuse kirik
Toiduhügieeni
koolitus
2. •pühapäev
pärast ilmumispüha
jumalateenistus.
• Toidukäitlejate laoprogrammi ANC tundmine
20.• jaanuar,
kell 18.00,
Lüganuse kiriku pastoraat
Toitumisalased
koolitused
Leerikursus

Avaldus,kell
CV11.00,
ja haridust
tõendavate
23. jaanuar,
Lüganuse
kirik dokumentide koopiad
hiljemaltjumalateenistus.
07. jaanuar 2022
3. pühapäev pärastsaata
ilmumispüha
aadressil: Võidu 12, 43122, Kiviõli linn, Lüganuse vald või
30. jaanuar, kell e-postiga:
11.00, Lüganuse
kirik
lasteaed@kannike.info.
4. pühapäev pärast
Infoilmumispüha
telefonil 335 jumalateenistus.
7490 või 5343 9160.

Väljaandja

Toimetaja

Kujundus

Trükk

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Lüganuse vald

Ajakirjastus OÜ
info@ajakirjastus.ee

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

KIRIKUKALENDER
KIRIKUKALENDER

Printall AS
printall@printall.ee

EELK LÜGANUSE RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS
EELK LÜGANUSE RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS
2. jaanuar, kellToimetusel
11.00, Lüganuse
kirik
on õigus kirju
ja teisi kaastöid nende
2. jaanuar,
kellselguse
11.00,jumalateenistus.
Lüganuse
kirik ning lühendada.
Jõuluaja
2. pühapäeva
huvides
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Jõuluaja 2. pühapäeva jumalateenistus.
Ajalehte saab lugeda
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