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Avati Kiviõli keskväljak

K

eskväljakut on Kiviõlisse
kavandatud juba kümmekond aastat. Alles üsna hiljuti laius väljaku asemel haljasala,
millelt kulges üle asfaltkattega
jalgtee. Hea meel on, et Kiviõli
keskväljak sai avatud Kiviõli linna
ja Kiviõli Keemiatööstuse juubeliaastaks, mille raames on püstitanud Kiviõli Keemiatööstus väljakule ka kohaliku skulptori Lembit
Palmi poolt valmistatud kaevuri
skulptuuri.
Kuigi 17. juunil toimus keskväljaku avamine, tuleb tõdeda, et vaatamata kokkulepitud tähtajale ei
ole ehitaja väljaku ehitusega päris
lõpusirgele jõudnud ning ühtteist
on siiski veel teha.
Ilu on vaataja silmades ja kindlasti soovime linnapilti enam rohelust. Kuigi praegu on keskväljak suuremas osas kivikattega
plats, siis õige pea lisandub sinna
ka rohkelt hinge kosutavat taimeilu. Pergalo kõrval olevale
peenrale on metsviinapuud juba
oma koha leidnud. Peenraid hakkavad katma peamiselt püsikud
– lisaks metsviinapuudele õunapuud, pinnakatteroosid, viirpuud,
kiviktaimlataimed aga ka hooajalised üheaastased lilletaimed.
Oluline koht platsil on kindlasti
laste mängualal oma erinevate
kiikede ja liumäega ning loomulikult turu müügilettide alal, kus
üsna pea saavad müügipindasid
kasutada erinevate aiasaaduste
kasvatajad.
Ehitaja on lubanud peagi olemasolevad puudused kõrvaldada,
mida ootame pikisilmi. Nii lapsed,
kui täiskasvanud kasutavad platsi
üsna usinalt, käies nii mänguväljakul mängimas kui niisama aega
veetmas ja juttu ajamas.
Usun, et meil on mida oodata!
Kahjuks on kaevuri skulptuuri
juba oluliselt rikutud.
Hoiame seda, mis meil on!

Fotod: Viivian Päll

Kiviõli väärikas
100. sünnipäev

Kiviõli keskväljaku avamispeole andis avalöögi MUTEKI DAIKI DUO trummi-show. Kohalviibijaid tervitasid vallavanem
Marja-Liisa Veiser ja volikogu esimees Dmitri Dmitrijev. Lastele pakkusid rõõmu ja elevust Teadusteater Kolm Põrsakest,
Piip ja Tuut ning õhtu lõpetas meeliülendav Ott Lepland Band. Fotod: Viivian Päll

28. mail tähistati Kiviõli linna 100. sünnipäeva. Kuigi vahepeal sabistas vihma, oli suurem osa pidupäevast päikesepaisteline.
Päev algas piduliku rongkäiguga, liikudes läbi linna kiigeplatsile.
Sellele järgnesid meeleolukad etteasted meie isetegevuskollektiividelt.
Üles astusid Kiviõli linna lasteaed Kannike, Kiviõli I Keskkool, lauluansamblid Elulõng ja Sinilill, memmede tantsuansambel Lõngakera,
Kiviõli Vene Kool, vokaalstuudio Otrada, naisrahvatantsurühm Tuhkali, Kiviõli Kunstide Kool ja Kiviõli Rahvamaja Vokaalinstrumentaalansambel.
Tantsuplatsi täitsid aegumatu ja armastatud Anne Veski ning Madis Arro ja ansambel Reminders. Päeva juhtis oma headuses Samuel
Golomb.
Suur tänu korraldajameeskonnale, esinejatele ja kõigile, kes seda
väärikat juubelit meiega tähistama tulid!
Siiras tänu kõigile!

LVL

Marja-Liisa Veiser
Vallavanem

VALLAVANEMA VEERG
Vallavanem Marja-Liisa Veiseri kõne Kiviõli linna päeval 28. mail 2022. Avaldatud täismahus.

Head inimesed!

T

äna on nii Kiviõli linna, kui
terve Lüganuse valla jaoks
tähtis päev – tähistame Kiviõli linna väärikat 100. sünnipäeva! Tere tulemast kõigile juubelipidustustele!
Inimese jaoks on 100 aastat väga
kõrge vanus, nii kõrge, et vähesed
väljavalitud jõuavad selle verstapostini. Maailma linnade võrdluses on 100 aastat pigem üsna väike
iga, kuid see on piisav aeg selleks,
et ühele linnale tekiks oma lugu –
oma ajalugu, mida teada ja mäletada. Midagi, mis kandub meenutuste
ja mälestustena põlvkondade kaupa
läbi aegade edasi.
Sellistel tähtpäevadel on kombeks meenutada minevikku, rääkida olevikust ja heita pilk tulevikku.
Kuid meenutame – kuidas see
linn alguse sai? Milline on tänase
juubilari minevik? Minnes veidi
ajas tagasi, siis usun, et teame kõik,

et Kiviõli linn on alguse saanud ja
arenenud käsikäes tööstuse tekkimise ja arenguga. 1922. aastal rajas
aktsiaselts Eesti Kiviõli Erra-Sala
küla maadele põlevkivi karjääri,
kus asuti kaevandama põlevkivi.
Tööstus arenes ning seitsme aastaga suutis tehas kaevandada juba
500 tonni põlevkivi ööpäevas. See
tähendas üsna arvestatavat tööjõudu, kes kõik vajasid kohapeal
eluhooneid. Tööstuse tulemusel
hakkas tehasest ida poole kasvama
Kiviõli asula.
Ja nii see linn siia tasapisi tekkis.
1935. aastal rajati Kiviõlli juba esimene rongijaam, rahvamaja ning
sinna lähedale spordiväljak. 1960.
aastaks kasvas Kiviõlis elanike arv
juba üle 10 tuhande, mis tingis olukorra, kus eluhooneid tuli ehitada
aina juurde. Kui algselt elati barakkides, siis hiljem läksid ehitusse
juba 20 hruštšovka tüüpi elamut,

millest tõsi küll arvestatav osa on
lähiminevikus juba lammutatud.
Jah, aeg läheb oma rada. 1970-tel
hakkas elanike arv vähenema ning
on täna juba alla 5000.
Kui vaadata Ida-Virumaa rahvastikuprognoosi, siis kahjuks on
elanike arv langustrendis. Noored
suunduvad peale kooli lõpetamist
enamasti suurematesse linnadesse
Tallinnasse või Tartusse või suisa
laia maailma haridust ja õnne otsima. Kui korra juba mindud, siis
vähesed pöörduvad tagasi lapsepõlveradadele.
Ülemaailmne globaliseerumine,
tehnoloogia kiire areng ja inimeste pidev liikumine paneb otsima
lahendusi püsimajäämiseks. Lühiajaliste kiirete lahenduste leidmine
ei taga aga jätkusuutlikku arengut.
Leida tuleb aastakümneid kestvaid
lahendusi.
Milline on aga Kiviõli täna? Vas-

taksin, et linn, kus kõik eluks vajalik on olemas nii nagu teistes Eesti
väikelinnades. Jah – nuriseda ja kritiseerida võib alati, kitsaskohti on
ning alati saab ka paremini. Teisalt
- linnas on lasteaed, 2 kooli, mitmekesine huvihariduse omandamise
võimalus, noortekeskus aga ka rahvamaja, raamatukogu, päevakeskus, tervisekeskus. Lisaks on meil
hulk erinevaid toidu-ja tarbekaupluseid, siit leiab nii iluteenuste pakkujaid, toitlustajaid, majutusasutusi
kui ka meelelahutust. Üle ega ümber ei saa Kiviõli Seikluskeskusest,
mis pakub tegevusi nii väikestele,
kui suurtele ja on tuntud üle Eesti. Nagu ütleb Kiviõli tunnuslause
„Väike linn – suur seiklus!“. Ja kui
palju on siin aktiivseid inimesi!
Meil on tantsurühmad, käsitööring,
eakate klubi, laulukoorid, ansamblid aga ka hulganisti spordiklubisid
– nii, et esindatud on nii korvpall,

jalgpall, poks, male, võitluskunst ja
muudki.
Julgen öelda, et Kiviõli on kontrastide linn – mida ilmestab tasakaal tööstusliku ja loodusliku keskkonna vahel. Mida kindlasti tahan
esile tuua on see kaunis rohelus
ning meie õunapuupark, kus õunapuud on juba õites. Lisaks - meil
on oma kiigeplats, kus ühiselt jaaniõhtuid, kontserte, välietendusi ja
muidugi linnapäevi nautida. Peagi
avame ka Kiviõli keskväljaku, töös
on Kiviõli-Püssi kergliiklustee,
järgmise aasta alguses on valmimas
Kiviõli Politsei-ja Piirivalveameti
ning Päästeameti ühishoone, mis
just äsja sai ka nurgakivi.
Suuri muudatusi tõi kahtlemata
kaasa 2017. aasta, kui haldusreformi tulemusena ühinesid üheks
suureks omavalitsuseks Kiviõli
linn, endine Sonda vald ja Lüganuse vald. Selle tulemusena sai

Kiviõli linnast vallasisene linn, mis
on täna Lüganuse valla keskuseks.
Kindlasti on siin mitmeid erinevaid
arvamusi, et kas selline riigi võetud
suund oli hea või halb, kuid elu läheb edasi.
Üks on kindel – mineviku me
muuta ei saa, mis on olnud, see on
olnud, kuid tulevik on meie endi
kätes. On ju kõige suurem väärtus
iga inimese jaoks kodu, kodutunne, meid ümbritsevad lähedased ja
sõbrad, korrastatud ja meile armas
kodukoht.
Hoiame seda linna ning kogu
meie valda!
Toredat ja meeleolukat juubeliüritust!
Elagu Kiviõli!
Marja-Liisa Veiser
vallavanem
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LOOMEFEST 2022: kohtumine linnulaulu ja rohelise valguse keskel

Fotod: Melani Lindeberg

elavad inimesed peaksid üksteist
tundma ning siis on seltsis ka hea
koos tegutseda. Linnakeskkonnas
või terves vallas on kogukonnatunnet keeruline tekitada, kuid
võimalik. Kes soovib, see saab.
Kuulumise ja seotuse tunne loob
võimaluse ühiste sihtide seadmiseks. Samuti on tähtis jagada nii
rõõme kui ka pakkuda tuge raskematel hetkedel. Me vajame üksteise tundmist, mõistmist ja targalt
tegutsemist.
Igal kogukonnal õigus ja võimalus seista oma heaolu eest. Ideaalis
peaks üks tugev kogukond täitsa
ise hakkama saama, kui suures
süsteemis mingi takistus tekib.
Seepärast on väga hea meel, et
Loomefestile tuli väga palju meie
kogukonna liikmeid, Loomefest
sai teoks tänu meie inimeste panusele, see oli kodanikualgatus ning
suures osas oma tugevusi ja jõude
kasutades loodud sündmus. Me ise
seisime oma heaolu eest. Suur aitäh kõikidele imelistele inimestele,
kes aitasid ilusat kogukonnapäeva
luua. Kõike ei saa sõnadega edasi
anda, on asju, mida peab kogema.
Kohtumiseni järgmisel kogukonnapäeval!

Foto: Viivian Päll

K

iviõlis on imeilus õunapuude park, kaunis paik jalutamiseks, puhkamiseks ja
inimestega kohtumiseks. Park on
meie piirkonnas vaatamisväärsus
kui on õunapuude õitsemise aeg,
kuid pakub mõnusat olemist aastaringselt. 11. juunil toimunud Loomefest tõi kokku meie inimesed,
kes jagasid oma aega, oskuseid,
laule, tantse, sööki ja mõtteid. Toimus üle 20 erineva töötoa, kus sai
mängida, meisterdada, luua, mediteerida, arvamust avaldada, oskuseid arendada.
Sel aastal pani Loomefestile õla
alla Eesti Koostöö Kogu, mille
tegevuse eesmärk on avaliku arutelukultuuri edendamine ning kodanikualgatuse ja vabaühenduste
võimestamine kohaliku elu edendamisel. Toimusid kaks töötuba
„Kuidas kogukonnas arutelusid
pidada“ ja „Elurikkus linnas ja
maal“. Kodanikualgatus ja koosloome on aina enam muutumas
elustiiliks, see on ressurss, mida
pole veel ühiskonnaasjade korraldamises aktiivselt kasutatud, kuid
mis oleks loomulik ja vajalik, sest
just kohalikud elanikud teavad
kõige paremini, kuidas luua oma
paremat kodukohta.
Loomefesti eesmärk oli tuua
inimesed kokku, sest ühes paigas

Helena Paist

Loomefesti korraldustiim

Kahekümnekolmas rattamatk sai teoks

TEATED
Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 298 algatati
Lüganuse vallas Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse
läbi Lüganuse valla Aidu-Nõmme külas Kivijärve kinnistul (katastriüksuse tunnus 43801:001:0165, kinnistu pindala: 223,08 ha ja sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) ja Aidu külas Kohtla metskond 199
kinnistul (katastriüksuse tunnus 43801:001:0123, kinnistu pindala on
68,22 ha ja sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Planeeringu eesmärk
on tuule- ja päikeseenergiapargi rajamiseks tingimuste määramine.
Planeeritavalae alale kavandatakse elektrialajaam, mikrotuulikud
ja päikesepaneelid ning neid teenindavate ehitiste, ühendusteede ja
elektrikaabelliinide võimalikud asukohad. Planeeringu koostamisest
huvitatud isik on Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur. Detailplaneering on kehtivat üldplaneeringut muutev. Detailplaneeringu
koostamise korraldaja on Lüganuse Vallavalitsus, kehtestaja Lüganuse
Vallavolikogu. Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse valla veebilehel aadressil: https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila
detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel,
et Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsustega nr 325 algatati Lüganuse vallas Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine ning tunnistati
kehtetuks Lüganuse Vallavolikogu 21.06.2021 otsus nr 313 „Kiviõli
poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Planeeringu koostamisest huvitatud
isik on Kiviõli Keemiatööstus OÜ. Detailplaneeringu eesmärgiks on
muuta kehtivat Uue tuhamäe maa-ala detailplaneeringu maakasutust
ning kaasata planeeringualasse Sonda tee 11, Sonda tee 11a ja Sonda
tee 13 kinnistud. Planeeringuala suurus on 1,18 km2. Detailplaneeringu koostamise sisuline eesmärk on tööstusjäätmete prügila laiendusele vajaliku ala määramine ja katastriüksuste sihtotstarvete muutmine
jäätmehoidla maaks. Detailplaneering on kehtivat üldplaneeringut (Kiviõli linna üldplaneering) muutev. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Lüganuse Vallavalitsus, kehtestaja Lüganuse Vallavolikogu.
Detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse valla veebilehel aadressil:
https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Tänavavalgustuse väljalülitamisest suvel
Anname teada, et perioodil 13.06-31.07.2022 on Lüganuse vallas öine
tänavavalgustus välja lülitatud, kuna aktiivsema liikumisega pimedat
aega on väga vähe. Kokkuhoitud energiakulu arvelt on võimalik teostada Lüganuse valla 2022. aasta eelarves kavandatud tegevusi, mille
realiseerimine ei oleks suurenenud energiakulude tõttu võimalik.
Vabandame võimalike ebamugavuste pärast!
Lüganuse Vallavalitsus

Laupäeval, 4. juunil toimus Eesti lipu 138. aastapäeva ja Kiviõli 100 pühendatud Püssi XXIII
rattamatk.
Lipupäeva puhul heisati riigilipp ja vallavanem Marja-Liisa Veiser luges ette Eesti Lipu
Seltsi poolt edastatud läkituse Ida-Virumaale.
Jalgrattad ja tõukerattad olid kaunistatud
väikeste Eesti lipukestega. Rattamatka algusja lõpp-punktiks oli Püssi kultuurimaja esine
plats. Sellel korral sai muudetud matka marsruuti tähistamaks Kiviõli linna 100. aastapäeva
ja kulgesime mööda Püssi – Irvala – Kiviõli –
Maidla – Püssi teid. Väiksematele osalejatele
oli mõeldud peaaegu 1 km pikkune rattaralli.
Pikema marsruudi 13,8 km koostasime nii, et
ka kõige väiksemad osalejad said sellega hakkama. Vaatamata ohtratele konkureerivatele
üritustele ja ebaselgele ilmateatele oli osavõtjaid piisavalt palju – täpsemalt 63, mis on suurepärane tulemus. Rattamatka lõpetuseks läks
loosi kaks jalgratast ja palju toredaid auhindu.
Lasteratta võitjaks osutus Lüganuse vallast
Susan Laur, suurem jalgratas läks seekord Margus Paesalule Tartusse.
Suur tänu meie pikaajalisele koostööpartnerile Fixsus AS ja Reijo Peenemaale auhindade
eest. Suured tänud Maanteeametile, Naami-V,

Suure jalgratta võitja Margus Paesalu koos poegadega. Fotod: Viivian Päll

Lasteratta võitja Susan Laur.

Heiki Jaanusele kiire ja täpse matkaraja märgistamise eest. Tänusõnad Lüganuse Vallavalitsusele ja abivalmis vabatahtlikele. Meeleolu
loomise eest täname ansamblit Triangel. Aitäh
kõigile osalejatele! Palju õnne võitjatele!

Kohtumiseni 2023. aastal, juunikuu esimesel
nädalavahetusel!
Virje Härm

Lüganuse Kultuurikeskus juhataja kohusetäitja

HUVITAV

Lippude üleandmine korteriühistutele.

Trikoloorid Eesti lipu päevaks
1. juunil külastas Ida-Virumaad tollane kultuuriminister Tiit Terik oma
meeskonnaga. Kultuuriministeeriumi ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt loodi uus algatus – korteriühistutele kinkida Eesti riigilipud enne
4. juunil tähistatavat Eesti lipu päeva. Lippude üleandmine kõikidele
maakonna kohalikele omavalitsustele toimus Toila Oru pargis.
Lüganuse Vallavalitsus andis trikoloorid üle nendele korteriühistutele,
kellel ei olnud Eesti lippu ja kellele täpsemalt, sellest vallavalitsust ka
teavitasid.

Kultuuriminister Tiit Terik ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit kinkisid maakonna omavalitsustele sinimustvalged trikoloorid.

Eesti saab juurde kaks lipupäeva!
Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikokku seaduse eelnõu, mille kohaselt
saab 30. jaanuarist eesti kirjanduse päev ning ühtlasi ka lipupäev. Lisaks
täiendatakse eelnõu kohaselt lipupäevade loetelu, mistõttu tuleb tulevikus lipp heisata üldlaulu- ja -tantsupeo ning noorte laulu- ja tantsupeo
toimumise päeval.
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Lüganuse valla üldhariduskoolides lõpetas tänavu 92 noort
M

aidla Kool, 8 lõpetajat, klassijuhataja Velve Mäetaga-Filimonova, direktor Meelike Abroi.

L

üganuse Kool, 11 lõpetajat, klassijuhataja Tatjana Šurkina, direktor Tõnu
Lont.

Maidla Kooli lõpetajad koos õpetajatega.

K

iviõli I Keskkool (põhikool), 27 lõpetajat, klassijuhataja Mariliis Randmer,
direktori kt Pilvi Kuurman.

K

iviõli I Keskkool (gümnaasium), 17
lõpetajat, klassijuhataja Valentina Anger, direktori kt Pilvi Kuurman.

K

iviõli Vene Kool, 29 lõpetajat, klassijuhatajad Svetlana Bondarevskaja ja
Tamara Simonovitš, direktor Jelena Ragni.

Lüganuse Kooli lõpetajad.

Kiviõli Vene Kooli lõpetajad.

Kiviõli I Keskooli gümnaasiumi
lõpetajad koos õpetajatega.

Kiviõli I Keskkooli põhikooli lõpetajad.
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Kiviõli I Keskkooli medalitüdrukud

Käes on murdeline aeg. Üks etapp jääb
seljataha, uued rajad ootavad ees. Meie
kooli lõpetab 74. lend, sealhulgas kuus
medalisti. On, millega uhkustada!
Ettevõtlik õppur, kes on omandanud
kõik riikliku õppekava poolt nõutavad
pädevused ning väärtustab tänapäeva
kõlblusnorme ja -tavasid, on koolis teistele eeskujuks. Kui võtta arvesse, mis on
meie ühiskonnas viimasel kolmel aastal
juhtunud, on raske ette kujutada, et meil
on gümnaasiumilõpetajad, kes on ületanud kõikvõimalikud takistused õpingutes
ja suutnud ennast näidata aktiivselt ühiskondlikus elus.
Õpilaste jaoks on need kolm aastat olnud väga pingelised. Paar kuud keskkoolis
õppinud ja vaevu omavahel tuttavaks saanud, seisid gümnasistid vastamisi pikalt
kestva koroonaperioodiga, kui tuli õppida
ise, ilma et õpetaja alati appi tõttaks, kui
teda vaja oli. Pidi oma aega ja õppeprotsessi planeerima nii, et kõik tööd õigel ajal
tehtud saaks. Ei tohtinud unustada samas
vaba aja nautimist ega huvialasid. Vahepeal saime taas koos õppida, kuid jällegi
tuli uus koroonalaine – elasime ja tegutsesime teadmatuses, mis on meid kõiki
viinud ühel või teisel määral tasakaalust
välja. Aga kõigele vaatamata oleme toime
tulnud, ja kuidas veel!
Kes on need meie medalistid? Kullatüdrukud INGRID HARLAMOV, ANNA
HELENA HEINMAA, MELANI LINDEBERG, MONICA MÄNNISTU ja LIISU
TOHVER ning hõbedane LOORE VAU.
Tagasihoidlik Ingrid on viisakuse ja
rahulikkuse etalon. Naerusuine Anna Helena on optimismi ja positiivsuse eeskuju
meile kõigile, särtsakas õhtujuht mitme-

Foto: KIK

tel kooli üritustel. Enesekindel Melani
oli meie kooli õpilasesinduse president ja
Ida-Viru Kliimakogu liige, just tänu temale on mitmed meie üritused jäädvustatud
kvaliteetsete fotode ja videotena. Töökas
Monica on loonud meie kooli algklassi lugemispesa, mis on siiani toimiv ning kus
lapsed saavad puhata, mängida, suhelda
ning tunda lugemisest rõõmu. Heasüdamlik muusikust Liisu oskab mängida kitarri,
kannelt, bassi ja trumme ning ta oli paljude ürituste hing. Loore on meie kooli kuldhääl – igaüks saab kuulata tema ilusaid
laule internetis ning olen kindel, et keegi
ei jää külmaks tema muusikat nautides.
Tüdrukud on olnud aktiivsed õpilasesinduse liikmed ning korraldanud erinevaid
üritusi nii koolis, vallas kui väljaspool.
Aprillis toimunud inspiratsioonikonverentsi poleks nendeta saanud läbi viia.
Melani ja Loore on jõudnud eriprojektide
raames käia välismaal, kus nad said ennast
arendada ja oma teadmisi-oskusi jagada

keskkonna ja ettevõtlikkuse teemadel.
Melani, Liisu ja Loore on meie muusikud,
ilma kelleta ei kujuta ette ühtegi vastuvõttu ega sündmust.
Ka teaduslik töö pole tüdrukutele võõras. Monica ja Liisu said edasi „Õpilaste
teadustööde riiklikul konkursil 2022“
teise vooru. Neil oli võimalus teha oma
uurimistööst stendiettekanne ning esitleda seda Eesti Rahva Muuseumis õpilaste
teadusfestivalil. Melani ja Loore osalesid
TalTech Virumaa kolledži Ida-Virumaa
gümnaasiumiõpilaste LTT ja ettevõtluse
uurimistööde konkursil, kus Melani saavutas 3. koha ja Loore sai eripreemia.
Kolme aasta jooksul on siiski kõige
tähtsam ülesanne olnud õppimine. Väärikaks autasuks on medalid. Kiviõli I Keskkooli pere on uhke nende üle. Soovime
edu ka edasisel eluteel!
Valentina Anger
klassijuhataja

Foto: KKK lõpetajad

Kiviõli Kunstide Kooli
õpeaasta jõuab lõpule
Nagu igal kevadel nii ka tänavu pillutab
tuul Kiviõli Kunstide Kooli tagahoovis õunapuuõisi igasse ilmakaarde. Seejärel tekib
paus. Õied on läinud, uusi vilju veel pole!
Samas rütmis kulgeb kevad ka kunstide
koolis. Lõpukontserdid, näitused ja eksamid seljataga, uus lend lõpetajaid välja
lennutatud annab tunnistust ühe etapi lõppemisest.
Järgmine etapp pole veel kätte jõudnud.
Uued väiksed õpilastest loojad saabuvad
alles sügisel!
Tuleb tõdeda, et lõppemas on tegus õppeaasta. Oleme korraldanud kontserte ja
näituseid, esinenud mitmetel üritustel,
osalenud erinevatel õppekäikudel – Eesti

Kunstimuuseumis, Eduard Vilde Muuseumis, skulptor Lembit Palmi töökojas,
teinud mere ääres maakunsti, aidanud korraldada ja läbi viia Eesti kunstnikest dokumentaalfilmide sarja.
Kiviõli Kunstide Kooli lõpetas tänavu 11
toredat noort – kaheksa pilli- ja kolm kunstiõpilast.
6. juunil toimunud uute õpilaste vastuvõtule tuli üle neljakümne soovija, mida on
varasemaga võrreldes tunduvalt rohkem.
Soovime kõikidele ilusat algavat suve
ning loomingulist puhkust!
Kaarin Aamer

Kiviõli Kunstide Kooli õppealajuhataja

Väikestel lastel on väikesed peod,
väikesed südamed, väikesed teod…
Kiviõli linna lasteaia Kannike lõpetas 38
last – Piibelehe rühmast saadeti kooliteele
23 mudilast, õpetajad Svetlana Kukk ja Natalia Saealle, õpetaja abi Vera Dobrydnya.
Meelespea rühmast saadeti kooliteele 15
last, õpetajad Age Männi, Kerli Vinni ning
õpetaja abi Anna Krugljakova.
Lasteaia Marjake lõpetas 10 last, õpetajad
Tiiu Reisi, Heli Linde ning õpetaja abi Antonina Laanemäe.
Maidla Kooli lasteasutusest said tuule tiibadesse 5 last, õpetajad Merit Männi, Gerli
Pill, Kristiina Tilga, Tiia Tilga ja õpetaja abid
Eva Vahemets ja Piret Pulver.
Erra lasteaias oli 3 lõpetajat, õpetajad Ene
Põdra, Erika Eskel ja õpetaja abi Liidia Allese. Tuult tiibadesse!

LVL

Fotod: Viivian Päll

Lüganuse valla lasteaedade lõpetajad saadeti kooliteele!

Kiviõli linna lasteaed Kannike Meelespea rühm.

Laseaed Marjake.

Maidla kooli lasteasutus.

Erra lasteaed.

Kiviõli linna lasteaed Kannike Piibelehe rühm.

Lüganuse Kooli õpetajate Erasmus+ koolitused
Üha suuremaks väljakutseks on olla 21.
sajandi õpetaja – kuidas teha õppimine huvitavaks ja aktiivseks, kui peos helendav
nutimaailm näib kordades põnevam? Seetõttu peavad õpetajad ikka ja jälle uuendama oma õppemeetodeid ja saama inspiratsiooni, kuidas luua motiveeriv ning põnev
õpikeskkond.
Üheks õpilasi kaasavaks võimaluseks
on projektõpe. Just seda käisid Lüganuse
Kooli õpetajad järjekordsetel Erasmus+
koolitustel õppimas. Kokku toimus projekti „Loov õpetamine erinevate projektipõhiste aktiivõppemeetodite kaudu”
raames kolm koolitust. Jaana Kotova

osales kursusel „Project- Based Learning
in the Classroom: Setup, Integration and
Reflection.“, mis toimus Berliinis, Saksamaal. Kaili Kivi osales Firenzes, Itaalias
kursusel „CLIL and PBL to Improve Student Engagement“ ja Reeli Innos osales
kursusel „Creativity in the Classroom and
Different Ways of Displaying it“, mille toimumiskohaks oli Split, Horvaatia.
Läbitud koolituste käigus saime parema
ettekujutuse projektõppest ning värskendasime oma teadmisi aktiivsetest õppemeetoditest.
Kuna kursustel osalesid õpetajad erinevatest riikidest saime mitmeid uusi kon-

takte, kellega on võimalik ka tulevikus
rahvusvahelist koostööd jätkata.
Reeli Innos
Kaili Kivi

Foto: Lüganuse kooli
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Erasmus+ projektikohtumine Türgis
(Özel Gökceada Rum Lisesi, Imvros)
11.-16. maini külastasid Kiviõli
1. Keskkooli gümnasistid Erasmus + projekti raames oma partnerkooli Türgis. Projekti pealkiri on saanud inspiratsiooni
Euroopa Liidu juhtlausest „Ühinenud mitmekesisuses!“ ning
aitab noortel paremini mõista
maailma mitmekesisust, arusaamade, ideede, vaadete paljusust
meie ümber. Projektist võtavad
osa neli riiki: koordinaator Hispaania, Türgi, Itaalia ja Eesti.
Projektitegevused
algasid
ettevalmistusega aruteludeks.
Seekord olid luubi all stereotüübid ja naiste olukord erinevates
riikides. Noored said vaadata eri
riikides loodud filme ja kirjutada, millised mõtted – tundedideed neid filme vaadates tekkisid. Eesti poolt valisime filmiks
„Kertu“, kus kohtuvad mõistmine ja sundimine, väikeses külas valitsev sotsiaalne arusaam
mõistab hukka kõik, mis ei ole
traditsiooniline. Lisaks headele
näitlejatöödele annab film ka
mõtteainet armastuse ja perekonna teemadel, räägib suhetest
perekonnas. Samas ei suru film
peale oma ühte õiget vaatenurka ja jätab noortele võimaluse
ise arutleda, lahendusi pakkuda. Sarnaselt Eesti filmile tuli

Trooja hobune ja projektis osalejad. Foto: Tiina Kilumets

vaadata ka Türgi filmi „Ethos“,
kus samuti naise positsioon perekonnas pakkus erinevat kultuurilist pilti. Hispaania filmivalikuks oli „Kõik minu emast“,
kus arutletakse samasooliste
abielude teemadel. Itaalia film
„Lahtised kahurid“ kajastas
Itaalia ühiskondlikke olusid
1960. aastatel ja tõi paralleele
tänapäeva muutunud oludesse.
Kõige põnevama osa projektitegevustest
moodustasid
arutelud filmide teemadel, kus
noored koos otsisid ühiseid joo-

ni ja said kirjeldada oma seisukohti teemade kohta. Lisaks oli
organiseeritud ka vestlusring
kohalike elanikega, kes rääkisid oma kogemusi – oli pereema, kes abiellus 16-aastaselt
vastavalt pere soovile, oli Istanbuli heas juurafirmas töötav
haritud naine, oli kohalik 1950.
aastate õpetaja, kes rääkis oma
kogemusest karjääri ja pereelu ühildamisel ja ka mees, kes
esindas siis vaadet oma seisukohtade-põhimõtete tasandilt.
Kokku tuli huvitav palett Türgi

ühiskonna kirevusest ning müts
maha nende osalejate ees, kes
olid avameelselt valmis oma
kogemustest rääkima.
Kultuurilise
programmi
naelaks oli Trooja linna külastamine, kus giidi juhatusel läbiti
üheksa erinevat arheoloogilist
linna arengu etappi ja veenduti, et ajaloo-, kunstiõpetuse ja
kirjanduse tundides räägitu on
tõesti olemas. Väike viktoriin
ja tööleht aitas hoida tähelepanu fookuses ja kinnistada olulisemat. Tõsi küll, Trooja ei asu
enam mere ääres ja sestap on filmides loodud kujutlus läbinisti
kunstlik, tuli tõdeda.
Mida kaasa võtsime? Külalislahkuse ja suhtlemisjulguse, teadmise, et kusagil 2000
km kaugel on sõbrad, kellega
tahaks kohtuda veel mitmeid
kordi (kindlasti veebruaris 2023
kui Eesti pool võõrustab partnereid). Sai selgeks, et inglise
keele oskus on üks tore oskus
ja kuigi kultuurid on erinevad,
siis leiavad noored ruttu ühise
keele, õpivad üksteise tantse,
kuulavad sarnast muusikat ja
usuvad, et mitmekesisus ses
maailmas on väärtus.

Kiviõli I Keskkool 90

Ametlikult täitub Kiviõli I Keskkoolil 90 aastat käesoleva aasta sügisel, kuid
juubelit oleme tähistanud juba terve aasta vältel. Väärika verstapostini jõudmisel
tuleb võtta aega, et rõõmustada, meenutada, vaadata tagasi ja mõelda, kuidas
edasi.
Juubeli puhul tegime endale ise kingitusi, väikesed omaloodud ühised tegevused aitavad luua meeleolu ja head olemist. 1. - 4. klassi õpilased ja nende õpetajad valmistasid VEPA kiidutordi, mis sisaldab kõiki neid häid sõnu ja mõtteid,
millest koosneb meie kool ja meie inimesed. Kooliaeda ehib eriline välinäitus,
mis on avatud kõigile huvilistele. Abituriendid värvisid kooli koridoris kaks
suurt tahvelseina, mis aitavad õppetööd ja koolikeskkonda mitmekülgsemaks
muuta. Koostati näitus aabitsatest läbi mitme aastakümne. Põhikooli õpilased
tõid esile selle aasta tegijad Eesti looduses ning majast leiab ülevaate meie kooliaias kasvavatest puudest, mida leidub üllatuslikult üle 20 erineva liigi. Galeriis
on avatud näitus õpetajate loomingust ja õpetajatest on koostatud kena stend,
mida lugedes saab teada, kust õpetajad pärit on, millised on nende huvid ja tugevused, ehk et saame tuttavaks, millised inimesed õpetajad väljaspool tööd on.
Seda kõike tegime nii endale, kui ka mõeldes vilistlastele, kellega kohtusime
vilistlasõhtul ning keda alati kooli ootame, et jagada kõike seda head, mille üle
uhkust tunneme.
Juuni alguses kutsusime külla ka meie laiema kogukonna – koostööpartnerid
ja toetajad, et koos pidulikult avada sünnipäeva puhul Eesti Koostöö Kogu poolt
loodud näituse „Kodukoha kompass“. Tegime ühtlasi kingituse omalt poolt meie
kogukonnale. Oleme jätkuvalt seda meelt, et õppimine koolis peab olema eluline
ja elukestev ning huvitav igas eas. Kutsusime oma külalised kooli ja palusime
ühineda ka mõtterännakuga, mida aitasid läbi viia TÜ magistrandid. Lõime selgust mõistetes, mida mõtleme, kui kasutame sõna kogukond või kogukonnakool
ning milles seisneb kogukondliku mõtteviisi tähtsus, mida saab kool pakkuda
kogukonnale ja kogukond koolile. Rännaku lõpus jõuti ka tuleviku vaatamiseni,
sest 100. sünnipäev ei ole enam kaugel. Loova ülesandena valmisid Lüganuse
vallalehe juuni 2032 esikaane uudised rubriigis „KIK100 – kogukonnakool“.
Põnevusega jääme ootama, kas kümne aasta pärast on mõni tore esikaane uudis
ka ellu ärganud.
Kiviõli I Keskkooli pere tänab kõiki lapsi ja lapsevanemaid koostöö eest. Headele koostööpartneritele aitäh, toetuse eest. Vilistlastele tänu soojuse ja hoolimise eest. Selleks aastaks on õppeaasta ja suur juubeliaasta läbi. Ilusat suve ja uute
ilustate kohtumisteni!

Tiina Kilumets

Helena Paist

projektijuht

Kiviõli I Keskkool
huvijuht

Varja ja Sonda noortetubade ühine lastekaitsepäev!
Selle aasta lastekaitsepäeva
plaan sai alguse juba eelmise
aasta jõulude paiku, kui Varja
noorsootöötaja Triinu sattus juhuslikult nägema videoid vahvatest katsetest, mida viis läbi
Viktor Tund oma teadusteatriga
„Teeme Keemiat“.
Nähtu oli põnev ja kohe sain
Triinult kõne, kes pakkus välja,
et miks mitte Viktorit külla kutsuda lastekaitsepäevaks ja üheskoos noortele midagi vahvat
korraldada. Mõeldud-tehtud!
Läks planeerimiseks ja kokkulepete sõlmimiseks. Detailide
paika saamisel tekkis ühel korral ka väike valearvestus, aga
üheskoos leidsime lahenduse
ning edasi jäi ainult lastekaitse-

päeva oodata.
Meie ühisüritus toimus seekord Varja noorteoa esisel platsil. Ilm oli ilus ja lastel lõbus!

Viktori tehtud katsed olid väga
huvitavad ning põnevad ja igavust ei tundnud keegi. Peaaegu
igaüks sai katsete tegemisel

kaasa lüüa ja ise käed külge
panna. Lõpuks valmis ka natuke
teistmoodi jäätis, mis maitses
väga hästi ja mille valmimist
oli vahva vaadata. Kaks ja pool
tundi läks lennates!
Kellel nüüd huvi, siis viska
pilk peale Varja ja Sonda noortetubade Facebooki lehtedele,
kus tollest päevast vahvad fotod
ja videod üleval.
Teadusteatrist „Teeme Keemiat“ ja Viktorist saad rohkem
lugeda kodulehelt teemekeemiat.eu.
Suured tänud meie poolt osavõtjatele ja Viktorile!
Ann Leon

Sonda Noortetuba
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Päevalaager 7-16-aastastele lastele ja noortele
4.-9. juulini viiakse laager läbi Lüganuse vallas, Purtse sadamas.
5 päeva jooksul omandatakse algteadmisi purjetamisest, kajaki ja
SUP-lauaga sõitmisest, lohesurfist ning purjelauast. Samuti on oluline osa teadmistel veeohutusest.
Pop-up merekool „Meresõber“ päevalaagrist lahkudes on iga laps
tubli sammu võrra iseseisvam, teab veeohutusest ning on saanud
juurde teisigi eluks vajalikke oskusi!
Argipäeva õhtuti alates 16 ja terve laupäeva avatud ka täiskasvanutele - minge osalege kiirkursusel!
Meeskonnas purjetamine on just see spordiala, mis õpetab lastele tarvilikke tulevikuoskuseid näiteks suhtlemis-, koostöö-, kriitilise
mõtlemise ja analüüsioskus. Lisaks on Meresõbras kajakid, SUPid,
lohesurfi õppelohed, purjelaud.
Kohad täituvad, registreeruge laagrisse: https://www.puri.ee/toote-kategooria/meresobra-merekooli-registreerimine/

Põnev nädal Sondas
Paar eelnevat aastat on Sonda Rahvamaja ja
SilvaKaisu OÜ kalevi all hõõgvel hoidnud
KIRBUPIKNIKU ideed. Sellel aastal sai see
viimaks teoks. Nädala avalöögiks oli külla kutsutud Erik Orgu. Ei saa öelda, et me midagi
nüüd tasakaalustatud ja tervislikust toitumisest
poleks teadnud, kuid silmast silma kohtuda
oma ala spetsialistiga on ikka midagi muud,
kui oma tarkusest toimetada. Saime nii mõndagi huvitavat kõrva taha panna. Samuti tegime
koos ühe maitsva ja tervisliku smuuti.
Teisipäeval toimetasime Sonda päevakeskuses, kus perenaine Heli küpsetas pannkooke
ja kuna ilm oli päikesepaisteline, otsustasime
õues koogi ja moosiga maiustada. Nautisime
vahvaid sketše MTÜ Erra Kultuuriseltsi naiste
esituses. Lastele tegi noorsootöötaja Ann ägedaid näomaalinguid.
Kolmapäevane Sonda rahvamaja tuuningukamber oli üllatus. SilvaKaisu tõi kohale niidirulle, kääre, joonlaudu jm. Tuli välja, et hakkame tegelema makramee tehnikaga. Järjekordne
huvitav tegevus. Töötoas olid enamuses osalejateks lapsed, kes suure huviga makrameed
punusid.
Neljapäeva oli spordipäev. Lastele toimus vigurjooks. Kõige lõpuks peeti maha üks kõva
maahoki lahing.
Täiskasvanutele kuulutati välja võrkpall reketitega. Sonda tantsunaised esitasid väljakutse
Maidla Omasoodu tantsijatele. Nalja sai palju.
Igatahes väljateenitud võidu said Maidla naised
ja Sonda omad jäid auväärsele teisele kohale.
Vihmasel reede õhtupoolikul tuli Sonda raamatukokku külla muinasjutuvestja Piret Päär
koos sõbra Kulno Malvaga. Me kõik oleme munasjutuvestmist kuulanud, kuid see oli midagi
väga erilist ja koos Kulno musitseerimisega kadus poolteist tundi nagu linnulennul.
Kätte jõudiski laupäevane „Kirbuturg“ veidi
heitliku ilma saatel – kord piserdas vihma ja
siis jälle paitas päike ning tuli minna staadionilt
koolimajja.
Nädala viimasel päeval alustasime rahvamaja vahvlipuhvetiga ja lõpetasime Kuningakassi
krooni töötoaga. Eks te kindlasti juba saite aru,
et see Kuningakass oli tegelikult Silva, kes õpetas lastele krooni tegemist. Kui mõtlete nüüd, et
miks just krooni meisterdati, siis sellele on väga
lihtne seletus. Vahvlipuhveti ja töötoa vahele

Pildil Piret Päär ja Kulno Malva, autor Ann Leon.

Foto: Pille Ploom

mahtus Eesti Lasteteatri etendus „Kadunud kuningas“. Nii saigi see teguderohke nädal läbi.
Suur tänu kõigile, kes leidsid aega ja tahtmist
üritustel kaasa lüüa. Suur aitäh loterii sponso-

ritele: Rosi Puhkemaja, Pagarikoda OÜ, SilvaKaisu OÜ.
Karmen Kõrts

Sonda Rahvamaja

SPORT

Lüganuse tänavakorvpall 2022

Uudised Spordiklubist Idablokk

12. juunil toimus Lüganusel tänavakorvpalliturniir, kus osales kuus
võistkonda.
Auhinnalistele kohtadele tulid
järgmised võistkonnad: I koha sai
Soonurme (Erik Raud, Raul Rego,
Reijo Peenemaa), II koha saavutas Kaupo (Sander Naarits, Mairo
Kool, Jarek Uustal, Reijo Krismar
Nawo), III koha sai võistkond Lindebergid (Meiko Lindeberg, Mergo
Lindeberg, Meiro Lindeberg, Risto
Lindeberg). Võistkondi autasustati
medalite ja kinkekaartidega.

Stockholmis toimus järjekordne maailma olümpia taekwondo reitingu turniir Sweden Open
2022, millest võtsid osa SK Idablokk sportlased,
kes võistlesid Saksa partnerklubi lipu all. Osales
12 sportlast Eestist ja üks Lätist koos treenerite
Aleksandr Galaktionovi, Davit Babuadze ning SK
Idablokk esindajatega Priit Liiu ja Giuli Kardavaga. Lisaks aidati viia võistlustele Ukraina koondise sportlane Danil Hamermann. Umbes 800 sportlast osales 60 erinevast riigist.
Spordiklubi Idablokk MTÜ asepresident Priit
Liiu sõnul on paljudel sportlastel olnud eelnevalt
haigestumisi, kuid siiski suudeti mõned medalid
võita – üks kuld, üks hõbe ja üks pronks. Lisaks
saavutati neli viiendat kohta ning viis sportlast
jäid üheksandaks.
„Meie hoole all olev Ukraina sportlane pidi
kahjuks peale väga pingelist matši alistuma kuldmedalistile, jäädes üheksandale kohale. Nii mõnigi suure riigi koondis, kellel oli kaasas umbes
30 sportlast, ei suutnud nende tulemust ületada“
sõnas Priit Liiu.
„Arvestades eelnevaid haigestumisi oleme oma
sportlaste tulemustega rahul. Sportlased said uued
kogemused ja korjasid jälle tähtsad reitingupunktid,“ võttis SK Idablokk president Kalvo Salmus
kokku.

Korraldaja Juho Põld

Lüganuse Noortemaja juhataja

Foto: erakogu

Kiviõli Poksiklubi uudised
14. ja 15. mail toimus Maardu linna avatud poksiturniir Maardu Cup
2022. Turniiril osalesid poksijad
Leedust, Saksamaalt, Lätist, Soomest, Eestist ja Armeeniast. Kiviõli
linna esindasid Jelizaveta Kiškel,
Mark Kozlov ja Matvei Andrienko.
Matvei Andrienko kaotas poolfinaalis Tallinna poksijale. Mark
Kozlov võitis poolfinaalis Narva
sportlast, finaalis võitis kindlalt
Maardu klubi Olimp sportlast. Jelizaveta Kiškel võitles pingelises
finaalis Leedu sportlasega, kuid
kahjuks kaotas talle ning sai väärilise hõbemedali.
20. mail 2022 autasustati Eesti
Poksiliidu koosolekul Kiviõli Poksiklubi 2021. aasta tulemuste eest
karikate ja meeldejäävate auhindadega.

Foto: Kiviõli Poksiklubi

Diana Gorišnaja sai alla 22-aastaste naiste seas väärilise parima
poksija auhinna ning teda märgiti EUBC Europe’is paljutõotava
võitlejana. Kiviõli Poksiklubi sai
3. koha Eestis vanuseklassis kuni
19 aastat ning sai parimaks klubiks
vastavalt Eesti meistrivõistlustel
saavutatud tulemustele vanusekate-

goorias kuni 22 aastat.
Loodan, et Kiviõli linna uus
võitlejate põlvkond jätkab eelmiste
põlvkondade parimaid traditsioone.
Tegelege poksiga ja saate end
alati kaitsta.
Vladimir Tšurkin

Treener

Kirills Gatčins junior +78 kg kuld
Aleksandr Muskevits junior -73 kg hõbe
Lars-Lucas Liiu cadet – 37 kg pronks
Stefani Nikolajeva junior – 42 kg 5. koht
Norman Naaris cadet – 53 kg 5. koht
Morgan Tarn junior- 68 kg 5. koht
Ilja Volgin junior – 78 kg 5.koht
Kahro Neeme cadet – 41 kg 9. koht
Markus Salmus cadet – 41 kg 9. koht
Denis Muskevits cadet – 41 kg 9. koht
Jasper Kattai Junior- 48 kg 9. koht
Nikas Kardava - 45 kg 9. koht

LVL

Foto: SK Idablokk

Multi European Gamesil saavutas Stefani Nikolajeva (pildil) 5. koha ja jäi väga napilt medalitest välja.
SK idablokk soovib palju edu ja medaleid
edasistel võistlustel!
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Juuni 2022

KULTUURIKALENDER
Juuli
Püssi rahvajooksu väljakutse
1. – 3. juuli Lüganuse vald
Ülevallaline seikluslik autoorienteerumine
1. – 3. juuli Lüganuse vald
Lüganuse vallapäevade kodukohvikud
1. juuli, kell 21.00 Kiviõli õunapuude park
Lüganuse vallapäevade kontsert –
Haldi Välimäe
2. juuli, kell 14.00 Lüganuse
külaplats
Lüganuse vallapäevade kontsert –
vokaalansambel Greip
2. juuli, kell 16.00 – 01.00 Maidla
mõisa park
Lüganuse vallapäeva kontserdid
– Uku Suviste ja Paul Neitsov,
SHANON
Viljandi laste- ja noorteteater REKY,
Mullimeister, Tuleteater ZERKALA,
loterii jpm.
3. juuli, kell 12.00 Sonda Kõrtsikoppel
Lüganuse vallapäevade kontsert –
Jaan Tätte
3. juuli, kell 17.00 Püssi Kultuurimaja
Lüganuse vallapäevade kontsert –
Margit Tali bänd
14. juuli, Sonda Raamatukogu
Meinhard Laks 100. Loomevõistluse tänuüritus
17. juuli, kell 12.00 Uljaste järv /
Sonda
XXIV Uljaste triatlon
27. august, Liimala Tulivee
keskus
Muinastulede öö rannakontsert –
Andrus „Bonzo“ Elbracht
29. august – 3. september Lüganuse valla raamatukogud
Meie Raamatukogude aasta külastusmäng
16. september, Püssi
Püssi rahvajooks

Jäätmekäitlus koduses majapidamises – see on lihtne!
Jäätmekäitlus nõuab meie kõigi mõttemaailma ja
käitumise muutmist. Miks? Sest me kõik oleme
jäätmete tekitajad, kes vähem, kes rohkem. Kaasaegne jäätmekäitlus põhineb jäätmehierarhial. Selle
tipus on jäätmetekke vältimine, st et oma tarbimiskäitumisega üritame jäätmeid üldse mitte tekitada.
Vahest on see võimalik, vahest mitte. Juhul, kui
jäätmed tekivad, siis on oluline need ette valmistada
ringlussevõtuks (töödelda toodeteks või materjalideks, et neid kasutada esialgsel või muul viisil).
Juhul, kui ringlussevõtt ei ole võimalik, siis tuleks
jäätmed taaskasutada, st jäätmete kasutamist kasulikul otstarbel selliselt, et nad asendavad teisi materjale, mida muidu oleks sellel otstarbel kasutatud.
Näitena võib tuua ehitusjäätmetest täitematerjali
tootmist tee-ehituseks. Jäätmehierarhia kõige ebasoovitavam tegevus on kõrvaldamine ehk prügilasse
ladestamine.
Millest alustada? Esiteks, lõpeta vabanduste otsimine, miks ei ole jäätmete liigiti kogumine või-

malik. Keskendu lahenduste otsimisele ja planeerimisele lähtudes oma majapidamise iseärasustest.
Teiseks, tee kindlaks, kus asuvad eriliigiliste jäätmete mahutid (pakendi-, klaasi-, paberi- ja biomahuti). Lihtne! Alusta jäätmete liigiti kogumist ning
tagastamist. Mõned asjad võivad tulla ka üllatusena:
pakendijäätmete ja biojäätmete suur osakaal, mida
varem ei pruukinud endale ettegi kujutada. Algus
võib tunduda raske ja ebamugav, kuid premeeri ennast teadmisega, et oled andud suure panuse jäätmete ringlusesse ja taaskasutusse suunamisel. Aita ka
oma kogemusega teisi, neid innustades ja õpetades.
Jaga meiega oma kogemust: millest alustasid, mida
avastasid, milliseid takistusi pidid ületama, kas innustad ka teisi jäätmeid liigiti koguma ja ära andma?
Saada oma mõtted arno.paikles@lyganuse.ee.
Parimad kirjatööd avaldatakse Lüganuse Vallalehes ning saavad premeeritud valla meenetega.
Arno Paikles

keskkonnaspetsialist

Vanemlusprogramm „Imelised aastad“ viiakse läbi sel aastal vene keeles
Hea 2-8aastase lapse vanem! Kas sul on lapse kasvatamisel tekkinud olukordi, millega on keeruline
toime tulla? Kutsume sind osalema vanemlusprogrammis „Imelised aastad“.
Vanemlusprogrammis osaledes saad uusi teadmisi
ja oskusi: kuidas kehtestada piire ja reegleid; kuidas last julgustada ja kiita; kuidas õpetada last oma
tunnetega toime tulema; kuidas arendada last mängu abil; kuidas lahendada konflikte; kuidas stressiga

toime tulla.
2022. aastal toimuvad koolitused vene keeles.
Koolitustel vaadatakse videoklippe erinevatest
suhtlemisolukordadest. Toimuvad arutelud ja grupitööd, kus harjutatakse uute oskuste omandamist
kogenud koolitajate abiga.
Koolitused on lapsevanemale tasuta. Lisainfo:
https://tarkvanem.ee/koolitused/imelised-aastad/

Elizaveta Vladimirova
Steven Varemäe 		
Georg Karimov 		
Rianna Areelia Pahka

10.05.2022
10.05.2022
20.05.2022
23.05.2022

Õnnitleme eakaid
juubilare ja
sünnipäevalapsi!

105

Larissa Šipitsõna

92

Niina Uus
Õie Irval

91

Lidia Levchenko

90

Erla Joutsi

85

Jaan Kõrts
Pavla Vikulova
Larisa Vishnevskaya
Veera Toim
Nadežda Jääger

80

KIRIKUKALENDER

Urve Tars
Valentina Kalennikova
Galina Oleinik
Uno Kivil
Mati Eero
Anti Tarum

EELK Lüganuse Ristija
Johannese kogudus
3. juuli, kell 11.00, Lüganuse
kirik
4. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus.
10. juuli, kell 11.00, Lüganuse
kirik
5. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus.
17. juuli, kell 11.00, Lüganuse
kalmistu
Apostlite pühapäeva jumalateenistus.
24. juuli, kell 11.00, Lüganuse
kirik
7. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus.
31. juuli, kell 12.00, Lüganuse
kirik
Issanda muutmise püha ehk kirgastumispüha jumalateenistus.
Teenib Peeter Kaldur.
7. august, kell 11.00, Lüganuse
kirik
Kirikuaia kalmistu surnuaiapüha.
Mälestamisi võetakse vastu alates
10.00 kiriku ukse ees.
14. august, kell 11.00, Lüganuse
kirik
10. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus.
21. august, kell 11.00, Lüganuse
kirik
11. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus
28. august, kell 11.00, Lüganuse
kirik
12. pühapäev peale nelipüha jumalateenistus.
Koguduse kantselei avatud:
Esmaspäeval 10.00-14.00.
Neljapäeval 16.00-18.00.
Pühapäeval üks tund enne ja pärast
teenistust.
Muul ajal kokkuleppel telefonidel
+372 337 4249, +372 502 6774.

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
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Aino Trummar
Õie Vesk
Vladimir Jevtišov
Aime Källo
Johan Herbert Backman
Valentyna Gerasimenko
Olev-Otto Astok
Maria Peresypchenko
Valentina Myuyrsepp
Tõnis Räis

Lüganuse vallalehes õnnitletakse väärikasse ikka jõudnud
vallakodanikke (75, 80, 85, alates 90nest iga aasta). Palume
vallalehe toimetust teavitada telefonil 332 5840, 512 4398 või
e-posti teel viivian.pall@lyganuse.ee soovist mitte oma nime
vallalehes õnnitluste juures avaldada.

Väljaandja

Toimetaja

Kujundus

Trükk

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Lüganuse vald
MK Meedia OÜ
info@mkmeedia.ee

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

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAELANIKKE
Andres Koppel 		
03.06.2022
Niina Jefimova 		
04.05.2022
Jaan Uudelep 		
11.06.2022
Karl-Ennok Sammelsoo 13.06.2022

/ KONTSERDID /
2. JUULI KELL 14.00
LÜGANUSE KÜLAPLATS

1. JUULI KELL 21.00
KIVIÕLI ÕUNAPUUDE PARK

Haldi Välimäe

Greip

s

Margit Tali Bänd

Jaan Tätte

indlu

Kiviõli s

eikluske

skus

/ 2. JUULI MAIDLA MÕISA PARGIS /
KELL 16.00

Maidla mõis

Lüganuse
Vallapäevad

Lüganuse Ristija
Johannese kirik

Maidla mõis

se k

Purt

3. JUULI KELL 17.00
PÜSSI KULTUURIMAJA

3. JUULI KELL 12.00
SONDA KÕRTSIKOPPEL

LÜGANUSE VALLA„ TERE! ”
UKU SUVISTE ja PAUL NEITSOV
Purtse jõgi
LÜGANUSE VALLA ISETEGEVUSLASED
Aidu karjäär
SHANON
VILJANDI LASTE- JA NOORTETEATER REKY
TULETEATER ZERKALA
„TÄNA TEEME TEATRIT”
DJ IVAR JÄRVELE
Kell 15.40 Lüganuse valla autorongkäik
PÄEVA JUHIB HEINAR JUUSE
MULLIMEISTER
Lüganuse külaplatsilt Maidla mõisa parki
TANTSUTRUPP VIIS TÄHTE
LOTERII - VÕIDA REIS SOOJALE MAALE!!!
Kõik Lüganuse valla külade esindajaid ja valla elanikud on oodatud autorongkäiguga liituma!
1.-3. juuli 2022

KELL 18.00

UKU SUVISTE ja PAUL NEITSOV

/ KODUKOHVIKUD /
RANDO JA KÄRDI JUURES
1.- 3. juuli kell 10.00 - 22.00
Aadress: Kirikumõisa tee, Lüganuse
KOLM PETERSONI
1.- 2. juuli kell 16.00 - 22.30
03. juuli kell 13.00 - 17.00
Aadress: Lüganuse tee 58 (Kivisilla)
Lüganuse alevik

ERRA KULTUURISELTSI ÕHTUKOHVIK
1. juuli kell 17.00 - 21.00
Aadress: Puiestee 8, Erra
AAFRIKA MEKK
1. juuli kell 14.00 - 19.00
Aadress: Kaare tee 21, Uniküla
JÕEKALDA KOHVIK
2. juuli kell 12.00 - 17.00
Aadress: Nurme 9, Maidla küla

/ LÜGANUSE VALLA AUTOORIENTEERUMINE /

KELL 21.00

LÜGANUSE ROAD 26
2. juuli kell 12.00 - 18.00
Aadress: Lüganuse 26, Lüganuse
Ukraina kohvik PALJANYTSJA
2. juuli kell 11.00 - 19.00
Aadress: MTÜ Maidla Jahiseltsi maja,
Oandu küla

KÕRTSU KERETÄIS
3. juuli kell 10.00 kuni sööki jagub
Aadress: Uljaste tee 2c, Sonda
PUHKEHETK KALAMEHE JUURES
3. juuli kell 12.00 - 16.00
Aadress: Salumetsa, Liimala
TEATRIPUHVET
3. juuli kell 17.00 kuni
külastajaid jagub
Aadress: Rohu 8, Kiviõli

Lisainfo: www.lyganuse.ee/kultuurisundmused

