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TOIMUS LUSIKAPIDU

19. oktoobril 2022 toimus Kiviõli Kunstide Kooli saalis 2021. aastal sündinud laste
pidulik vastuvõtt. Eelmisel aastal sündis Lüganuse vallas 34 last, 19 tüdrukut ja 15
poissi. Väikeseid vallakodanikke ja nende vanemaid oli tervitamas vallavanem Marja-Liisa Veiser. Lapsed said vallavalitsuse poolt kingituseks hõbelusika, nimetunnistuse
ja raamatu „Pisike puu“. Kontserdiga esinesid kunstide kooli tüdrukud, tehti mälestuseks pilte ning maiustati tordiga.

LÜGANUSE RAHVAMAJA

Tunnustus elutöö eest

L

üganuse rahvamaja väärikal 110. juubeliüritusel õnnistas Lüganuse kiriku diakon Ulvar Kullerkupp kaks nimeplaati. Ühel nimeplaadil Elga
Saluvee, teisel Uno Põltsi nimi. Plaadid leidsid koha kahel Lüganuse
külaplatsil asuval pingil ning 26. septembril said nimelised pingid ka pidulikult avatud.
Nende kahe inimese ellu on mahtunud palju aastaid ja väga palju tööd – südamega tehtud tööd. Ei ole palju neid, kes jõuavad panustada ka ühiskonna ja
kogukonna heaks. Mõnede inimeste panus jääb eriliselt silma, ja mitte ainult
silma, vaid nende tegevus talletub positiivsena inimeste mällu ja jätab jälje,
millest räägitakse, mida tunnustatakse ja mäletatakse ka pikkade aastate järel.
Elga Saluvee (pildil) on olnud pikaaegne Lüganuse rahvamaja juhataja, teenekas kultuuritöötaja kogu maakonna mõistes, Lüganuse kultuurielu edendaja
ja rahvakultuuri hoidja. Aktiivne inimene, keda teavad kõik siinkandi inimesed, kes veel Elga ajal rahvamaja melust osa said.
Uno Põlts oli mitmekülgne inimene, käsitöömeister, kes valmistas imelisi
vitspunutisi aga ka fotograaf ja meistrimees.
Need pingid ei peegelda seda tööd
ja vaeva, mida Elga ja Uno on nende
aastate jooksul päev päeva järel näinud, kuid usume, et see väljendab
tänutunnet ja austust.
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Foto: Viivian Päll

Lüganuse Rahvamajas algas
tegevus juba 19.08.1912,
kui avati Priitahtlike Pritsimeeste Seltsimaja ehk rahvakeeles „pritsimaja“. Avaliku
seltsielu esimesed ideed olid
rahvapeod ja näitemäng, nii
ka sellel korral.
19. augustil tähistasime kinoõhtuga õiget daatumit ja 24. septembril pidasime selle sooja ning

hubase maja suurt sünnipäevapidu, uksed olid avatud hommikust hilisööni.
Alustasime pidulikult lippude
sissetoomise, sõnavõttude ning
Uno Põltsi ja Elga Saluvee tänu nimetahvlite õnnistamisega. Toimus
ajalootund Lüganuse kultuurielust,
mille koostas ja kandis ette Egon
Mets, oli huvitav ja hariv kuulamine. Laste- ja noorteteater REKY
etendas näitemängu „Siis kui leib

magusaks muutub“. Etendus lõppes Lüganuse segakoori kõlavate
helide saatel dirigent Keio Soomelt juhatamisel. Tänamise aeg oli
tunnustamiseks ja kõiki Lüganuse
rahvamaja abilisi sai tänatud väikese kingitusega. Seejärel andis
vallavalitsus üle tänukirjad endistele ja praegustele töötajatele. Nagu
sünnipäevale kombeks pakuti torti
ning lõpuks oli ka aega omavahel
mõnusalt vestelda.

Pikk kultuuriline päev sai punkti tantsuõhtuga DJ ja legendaarse
Lüganuse rahvamaja ansambli
MÕMM saatel. Suur tänu Ulvar
Kullerkupp, Kärt Riives, Laila
Meister, Lüganuse Küla Selts,
Lüganuse Vallavalitsus ning kõik
suured ja väikesed abilised.
Virje Härm

Lüganuse Kultuurikeskuse
juhataja kohusetäitja
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Räägime valla finantsseisust

K
LÜGANUSE VALLAVOLIKOGU ESIMEES DMITRI DMITRIJEV
VÕTAB VASTU TEISIPÄEVAL 01.11.2022 KELL 13.00-16.30
LÜGANUSE VALLAMAJA SAALIS (KESKPUIESTEE 20, KIVIÕLI).

VALLAVANEMA VEERG
Head vallakodanikud!
Tänastes keerulistes oludes ei ole Lüganuse vallal, nagu teistelgi omavalitsustel muid variante, kui kokkuhoid ja kulude kärpimine. Energiakulud aina tõusevad, inflatsioon on üle 20 protsendi. Lisaks energiakuludele on aga omavalitsusel
ka muid kulusid. Seega on selge, et lisaks energiakriisile ootab omavalitsusi ees
ka finantskriis. Kaheksa kuu andmete põhjal jääb Lüganuse vallal tänavu elektrikulude tasumiseks puudu umbes 200 000 eurot, mis tuleb leida. Kuivõrd riigi toetusele kahjuks suuri lootusi panna ei saa, on vallal tulnud teha üsna mitmeid otsuseid energiakulude kokkuhoiuks. Valitsuse sammud kodutarbijatele
universaalteenusele ülemineku võimaldamise osas on kiiduväärt, kuid omavalitsused on jäänud vaeslapse ossa. Jääb vaid loota, et riigihalduse ministri ettepanek laiendada universaalteenust ka kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele toetust leiaks.
Mida on siis pidanud tegema Lüganuse vald kulude kokkuhoiuks?
Üheks tegevuseks on olnud kindlasti eelarvekärped – asutused suunavad oma alaeelarvete vahendid eelkõige hoonete majandamiskulude katteks, ei soetata inventari, IT
vahendeid, ei osaleta koolitustel jne, vähendatud on valla asutuste personalikulude
eelarveid.
Tänavavalgustuse osas oleme asendatud suure osa valgustitest (300 tk) säästlike LED valgustite vastu. Kui enne tarbisid valgustid aastas 82 000kWh, siis
nüüd 9376 kWh, seega vahe ligi üheksa-kordne. Oleme piiranud kergliiklusteedel valgustuse põlemise aega ja tihedust, samuti oleme vähendanud valgustite
võimsust. Sarnaselt mitmetele teistele omavalitsustele lülitasime sel aastal suveperioodil 13.06-31.07 vallas öise tänavavalgustuse välja, kuna aktiivsema liikumisega pimeaega on sel perioodil vähe. Sellega suutis vald kokku hoida 15 000 eurot.
Oleme hakanud tasapisi erinevaid teenuseid ühte koondama. Sonda koolimaja, kus
sulgesime käesolevast õppeaastast kuue õpilasega Sonda kooli, nimetasime ümber
Kogukonnamajaks ning tõime elanikele olulised teenused ühte majja. Hoones tegutseb täna lisaks lasteaiale ka uhke saali ja abiruumidega rahvamaja, noortetuba ja
eakate päevakeskus, tulevikus loodame sinna ümber kolida ka raamatukogu, kuid
enne seda vajavad raamatukogule mõeldud ruumid remonti. Samuti vahetame hoones tänased valgustid soodsamate LED valgustite vastu.
Maidlas viisime eakate päevakeskuse ja noortekeskuse ühte hoonesse ning endise
päevakeskuse päevinäinud hoone (mõisa valitsejamaja) sulgesime. Ühelt poolt, et
hoida kokku, teisalt tagada eakate tegevuseks paremad tingimused. Hommikupoolsel
ajal saavad ruume kasutada eakad, peale koolipäeva noored, mingis osas jääb neil
hoones ka ühist viibimisaega. Noortekeskus oma kolme ruumiga on piisavalt suur,
et kenasti ära mahtuda ning võimaldab ka privaatsust. Täna suletud mõisa valitsejamaja parendamiseks on esitatud taotlus Muinsuskaitseametile hoone avariilise katuse
restaureerimiseks toetuse saamiseks ning volikogu on andnud garantii omaosaluse
katmiseks.
Peale haldusreformi jäi vallale suurel hulgal hallatavaid asutusi, mis tekitavad arvestatava koormuse valla eelarvele. Oleme olukorda analüüsinud ning kavandame
ajutiselt alates 1. novembrist kuni küttehooaja lõpuni sulgeda Püssi Kultuurimaja.
Jätame hoonesse minimaalse temperatuuri, et maja olukord suletuks olemise ajal ei
halveneks. Eeldatav kokkuhoid hoone kuueks kuuks sulgemisel on 30 000 eurot.
Hoone ajutise sulgemise perioodil kultuurimajas huviringide tegevusi ei toimu, need
on viidud üle koostöös ringide juhendajatega valla teistesse rahvamajadesse. Hoones
tegutsev noortekeskus viiakse ajutiselt üle Lüganuse Noortemaja ruumidesse. Raamatukogu, mis samuti kultuurimaja ruumides tegutseb, lahtiolekuaegu oleme sunnitud piirama. Raamatukogu jääb lugejatele avatuks kahel päeval nädalas (esmaspäeval kell 15-17 ja neljapäeval kell 10-12). Siinkohal märgin ka, et oleme korraldanud
hanke Püssi Kultuurimaja sisekliima projekteerimiseks, et sealne pikaaegne soojaga
varustamise probleem saaks ükskord lahendatud.
Üheks suureks kuluallikaks on Kiviõli I Keskkoolis asuv bassein. Basseinivee
temperatuuri nõuded on Terviseameti poolt ette nähtud, mida vähendada ei saa – seega on valik, kas ujula ajutiselt sulgeda või vastupidi, leida sellele rohkem rakendust.
Oleme lähtunud viimasest variandist. Et tagada valla lastele jätkuvalt Kiviõli I Keskkooli ujula kasutamise võimalus, oleme leidnud ujulale enam kasutust. Novembrikuust teeme algust laste ujumistreeningutega, mis toimuvad õhtuti kaks korda nädalas ja kus saavad osaleda valla noored vanuses 7-19 aastat. Oleme arutanud kooliga
võimalust avada basseini kasutamise võimalus peale koolipäeva ka vallaelanikele.
Oleme lõpuni viinud kultuuri- ja rahvamajade võrgustiku korrastamise. Ühe juhtimise alla on koondatud tänaseni eraldiseisvana tegutsenud rahvamajad. Seega kuuluvad kõik valla kultuuri- ja rahvamajad Lüganuse Kultuurikeskuse alla. Üle on vaadatud ja korrigeeritud ka nimetatud asutuste struktuurid.
30.03.2022 otsustas Lüganuse Vallavolikogu sulgeda kulude kokkuhoidu silmas
pidades Lüganuse Kooli. Kuivõrd kohtumenetluse raames on seatud esialgne õiguskaitse, jätkas kool siiski septembrist õppetööd. Vastavalt Haridus-ja Teadusministeeriumi ettepanekule alustame esimesel võimalusel ministeeriumiga läbirääkimisi
kolme valla kooli – Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ja Kiviõli Vene Kooli riigistamise osas. Kolme kooli kulu vallaeelarvest on ligi 2 miljonit eurot aastas.
Oleme kohtunud valla haridusasutuste juhtidega ja arutanud võimalusi ning andnud ka praktilisi soovitusi säästlikumaks energiatarbimiseks. Välja on saadetud märgukirjad haridusasutuste ruumides mõistliku temperatuuri tagamiseks. Lastel peab
lasteaedades ja koolides olema soe ja valge, kuid jälgida tuleks, et ei esineks üle kütmist ning tagatud oleks seadusega ettenähtud temperatuur. Ühtlasi oleme tuletanud
ka meelde, et ruumidest lahkudes tuleb valgus enda järel välja lülitada.
Head vallakodanikud, teeme kõik endast oleneva, et selles keerulises olukorras
toime tulla ning, et teatavate muudatustega ei kaasneks teile olulisi ebamugavusi.
Loodame teie mõistvale suhtumisele. Kui teil on häid ideid, mis valda selles olukorras aitaksid, andke meile julgesti teada!
Marja-Liisa Veiser
Vallavanem

ohaliku omavalitsuse ülesanne on
oma valla territooriumil tagada teede
ja tänavate korrashoid, tänavavalgustus,
koolide, lasteaedade ja huvikoolide ülalpidamine, sotsiaalteenuste ja toetuste tagamine elanikkonnale, noorsootöö ja eakate
teenuste tagamine, arstiabi tagamine ja
veel palju muud.
Selleks, et omavalitsus saaks oma
ülesandeid täita, koostatakse igaks eelarveaastaks vallaeelarve. 2022. aasta eelarve koostamist alustati juba 2021. a oktoobris ning kinnitati on vallavolikogus
27.01.2022. Aasta jooksul koostatakse ka
lisaeelarveid, millega lisatakse eelarvesse
sihtsuunitlusega vahendeid ja korrigeeritakse eelarvet vastavalt siis osade eelarve
ridade vähendamise ja teiste suurendamise
näol.
2022. aasta on valla eelarvele olnud
väga pingeline. Elektrienergia hinnad on
mitmekordselt suurenenud, mis mõjutab
oluliselt valla hallatavate objektide energiaarveid. Kaheksa kuu arvestuse põhjal
tuleb vallal sel aastal maksta elektrienergia
eest 200 000 eurot rohkem, kui on eelarves
kavandatud, võimalik, et isegi rohkem.
Suurem osa sellest kulub tänavavalgustuse
ülalpidamiseks. Et hoida elektrienergialt
kokku, oleme tänavavalgustuses asendatud valgustid säästlike LED lampide vastu
ning võtnud kasutusele muid meetmeid.
Kokkuhoitud energiakulu arvelt on võimalik teostada Lüganuse valla 2022. aasta
eelarves kavandatud tegevusi, mille realiseerimine ei oleks suurenenud energiakulude tõttu võimalik. Elanike turvalisuse
tagamiseks peavad tänavavalgustuslambid
pimedal sügis-talvisel perioodil siiski põlema.
Kõrged energiahinnad on väga raskesse
olukorda pannud ka valla hallatavad asutused. Nii mõnelgi asutusel on elektrienergia kulu eelarves juba 100-protsendiliselt
ära kasutatud, kuid kaks külma ja pimedat

talvekuud on veel ees. Valla haridusasutustele on saadetud märgukirjad mõistliku temperatuuri tagamiseks ruumides,
vältimaks üle kütmist, on palutud võtta
tarvitusele meetmed kokkuhoiuks ning
on juhitud tähelepanu ka sellele, et ruumidest lahkudes tuleb valgus välja lülitada.
Eelkõige peavad asutused suunama oma
alaeelarvevahendid hoonete ülalpidamiskulude katmiseks, ei soetata inventari, IT
vahendeid, ei osaleta koolitustel, vähendatud on valla asutuste personalikulude
eelarveid.
Üheks oluliseks ülesandeks on ka talvine teehooldus. Kuna aasta algul oli ilmataat väga lahke ja jagas lund ohtrasti,
siis tuli ka vallal hoolega lumekoristusega
tegeleda. Lumelükkajad esitasid teenuste
eest üsna krõbedad arved, mistõttu kulus
vallal kogu aastaks ette nähtud lumekoristuse raha kõik 2022. a jaanuaris-veebruaris ära. Nüüd on käes oktoobri lõpp
ja keegi ei oska prognoosida, millal lumi
maha tuleb. Jääb vaid loota, et mitte enne
detsembrit, kuid valmisolek peab vallal tagatud olema. Käesoleva aastaks tuleb lumelükkamise arvete eest tasumiseks leida
veel vähemalt 100 000 eurot.
Muret on ka teistes valdkondades. Äsja
remonditud Kiviõli Tervisekeskuses tegutsevad perearstid, eriarstid ning apteek.
Renditulud ei kata enam kõiki hoone kulusid. Elektri, vee ja muude teenuste hindade
tõusu tõttu on vaja hoone ülalpidamiseks
leida lisaraha 15 000-20 000 eurot.
Peaaegu igas korteriühistus on mõned
tühjad korterid, mille omanikuks on vald.
Osa nendest on välja üüritud, tühjalt seisvate korterite eest tuleb aga tasuda nii korteriühistule kui ka kaugkütte ettevõtetele.
Vaatama sellele, et kortereid on usinasti
müüdud ja välja üüritud on vallal täna
veel 47 tühjalt seisvat korterit. Lähiajal
loodame enampakkumisele nendest panna 21 korterit. Ka see eelarverida vajab

lisavahendeid suurusjärgus 15 000-20 000
eurot.
Vallavalitsusel on kohustus tasuda oma
valla eakate hooldekoduteenuste eest, mis
on samuti sel aastal tõusnud ning planeeritud vahenditest jääb puudu umbes 13 000
eurot.
Esialgne planeeritud haridusreform,
mille raames otsustas vallavolikogu Lüganuse Kooli sulgeda ei läinud plaanipäraselt, aktiivsem koolikogukond pöördus
kohtusse. Kohus kohaldas määrusega esialgse õiguskaitse, millest tulenevalt Lüganuse Kool jätkas sügisest õppetööd. Seega
on vallas jätkuvalt 5-7 km raadiuses neli
üldhariduskooli ja piisavalt õpetajaid, kuid
õpilasi kõikides koolides napib. Riik eraldab õpetajate palkadeks rahalisi vahendeid, mille aluseks on laste arv. Kuid, kuivõrd vallas on õpilasi vähe, koole palju,
mistõttu riigipoolsetest vahenditest ei piisa. Õpetajate palkadeks on sügisel lisaraha
vaja 180 250 eurot s.h gümnaasiumiosa
õpetajate palkadeks 66 600 eurot.
Vallavalitsus on koostanud 2022. aasta
lisaeelarve, milles on kavandatud vähendada hallatavate asutuste töötajate personalikulusid. Sel aastal ei ole võimalik
maksta töötajatele lisatasusid ega jõulupreemiaid. Üle on vaadatud ja korrigeeritud kõik eelarveread, et oleks võimalik
katta kulud millest eelnevalt juttu oli.
Aasta lõpus tuleb vallavalitsusel koostada
veel kolmaski lisaeelarve ning kõik kulud
uuesti üle vaadata.
Kindel on see, et tagatud peab olema
valla eelarvest palka saavate töötajate
töötasude väljamaksmine, koolide ja lasteaedade toitlustamine ja sotsiaaltoetuste
võimaldamine abivajajatele.
Vald teeb kõik selleks et vallakodanikud
end hästi ja turvaliselt tunneksid.
Heidi Kõrvek
finantsist

Lüganuse vald alustab riigiga läbirääkimisi
kolme Lüganuse valla kooli riigistamiseks
2022. juunis pöördusid Lüganuse valla
poole 252 inimese poolt allkirjastatud taotlusega Lüganuse koolikogukonna esindajad, kes palusid alustada vallal Haridusja Teadusministeeriumiga läbirääkimisi
Lüganuse Kooli riigile üleandmiseks.
Lüganuse Vallavolikogu arutas pöördumist oma augustikuu lõpus toimunud volikogu istungil ning otsustas anda vallavalitsusele volitused läbirääkimiste alustamiseks. 30. augustil esitaski vallavalitsus
ministeeriumile pöördumise, milles teatas,
et on valmis Lüganuse Kooli riigistamise
osas läbirääkimistega alustama.
4. oktoobril sai vald ministeeriumilt aga
ettepaneku asuda läbirääkimistesse kolme
kooli – Lüganuse Kooli, Kiviõli I Kesk-

kooli ja Kiviõli Vene Kooli – riigistamise
osas. Haridusminister Tõnis Lukas märkis
oma pöördumises, et ministeeriumi soov
on tagada koolide üleminek eestikeelsele
õppele, sh kujundada selleks vajalik haridusasutuste struktuur, tagada eesti keeles õpetavate õpetajate olemasolu ning
koolide finantseerimine. Lisaks seisab
pöördumises, et lähtudes haridusvaldkonna arengukavas toodud põhimõttest, et
põhihariduse korraldus on kohaliku omavalitsuse põhiülesanne, on ministeerium
sarnaselt teiste põhikoolide pidamise ülevõtmistega valmis arutama pikemas perspektiivis peale koolivõrgu korrastamist
põhikoolide pidamise Lüganuse vallale
tagasi andmist.

Lüganuse Vallavolikogu arutas ministeeriumi ettepanekut 18. oktoobril toimunud
istungil ning otsustas anda vallavalitsusele
volituse läbirääkimiste alustamiseks kolme
kooli riigistamise osas. Edasise sammuna on vallavalitsusel plaanis moodustada
töörühm, kuhu on kavas kaasata volikogu valdkondlike komisjonide esimehed,
asjaomaste koolide juhid ja hoolekogude
esimehed. Esimene kohtumine Haridus- ja
Teadusministeeriumiga on kavas läbi viia
esimesel võimalusel. Lõpliku otsuse Lüganuse valla koolide riigistamise küsimuses
langetab volikogu.
Marja-Liisa Veiser
vallavanem

Kultuuriasutuste tegevuse ümberkorraldamine
Lüganuse vallas elab suur hulk teotahtelisi
ja rõõmsameelseid inimesi, kelle südameasjaks on kohaliku kultuurielu arendamine.
Olgu need siis tantsuringid, laulukoorid,
ansamblid, etenduste- või muusikaüritused
– kõik see parandab valla elanike elukvaliteeti ja ühendab kogukonda.
Kohalikud omavalitsused peavad väga
täpselt teadma, millised on nende ülesanded
kultuurivaldkonnas võimaluste loomisel.
Lüganuse vallas hakati üha enam rääkima
kultuuriasutuste koondamisest ühtse juhtimise ja koordineerimise alla juba 2015. aastal pärast toonaste Lüganuse valla, Maidla
valla ning Püssi linna ühinemist üheks omavalitsuseks nimega Lüganuse vald.
Lüganuse
Vallavolikogu
otsustas
15.10.2015 korraldada ümber tolleaegse
Lüganuse Rahvamaja ja Püssi Kultuurimaja tegevus ning moodustas 1. jaanuaril
2016 Lüganuse Vallavalitsuse hallatava
asutuse nimetusega Lüganuse Kultuurikeskuse. Moodustatud kultuurikeskuse
koosseisu hakkasid kuuluma struktuuriüksustena Lüganuse alevikus asuv Lüganuse
Rahvamaja, Püssi Kultuurimaja ja Savala

külas asuv Maidla Rahvamaja. Tookord
oli kultuuriasutuste ümberkorraldamise ja
ühendamise eesmärgis rahvamajade töö
efektiivsem korraldamine, paindlikum ressursside jaotus olemasolevate rahvamajade
piires ning osutatavate kultuuri- ja sporditeenuste mitmekesistamine.
Reformi tulemusena on Lüganuse Kultuurikeskus hoogsalt tegutsenud tänase
päevani. Aktiivne kultuurielu toimub kõikides kultuurikeskuse rahvamajades – Püssis,
Maidlas, Lüganusel.
Teame, et elu on liikumises ja arenemises, muutuvad võimalused ja vajadused.
Täna oleme silmitsi olukorras, kus ka Lüganuse uues vallas tuleb aasta aastalt kulutusi vähendada, ressurssi kokku hoida, et
leida parimaid lahendusi teenuse kvaliteeti
kahjustamata.
Täna tegutseb Lüganuse vallas kolm
Lüganuse Vallavalitsuse hallatavat kultuuriasutust – juba eelpool tutvustatud Lüganuse Kultuurikeskus, Kiviõli linnas asuv
Kiviõli Rahvamaja ja Sonda Rahvamaja
asukohaga Sonda alevikus.
Lüganuse Vallavolikogu on otsustanud

kultuuriasutuste reformiga edasi minna,
ikka samadel eesmärkidel, et tõhustada,
parendada, efektiivselt juhtida, kultuurielu
kvaliteeti tõsta. Vallavavolikogu 29.09.2022
otsuse nr 65 kohaselt lõpetavad 1. novembril 2022 iseseisva asutusena tegevuse
Kiviõli Rahvamaja ja Sonda Rahvamaja.
Mõlemas rahvamajas jätkub tegevus, aga
seda juba Lüganuse Kultuurikeskuse koosseisus struktuuriüksusena kultuurikeskuse juhataja ühtse juhtimise all. Personali
koosseisud on tänu reformile vähenenud,
mis tagab valla eelarveliste vahendite kokkuhoiu. Rahvamajades jäävad tegutsema
kultuurikorraldajate juhendamisel endised
ja uued kollektiivid, ringid, koorid tantsurühmad jne. Hoonete korrasoleku ja hubasuse eest hoolitsevad majade perenaised ja
abitöölised.
Tänu kultuuritöötajate ja kaasalööjate
koostööle hoitakse au sees kogukonna kultuuri- ja seltsielu, kantakse endas tegutsemislusti, jagatakse rõõme.
Tiina Urban

Vallasekretär
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Tähistasime eakate päeva

R

eedel, 7. oktoobril tähistasime Maidla rahvamajas
eakate päeva. Osalejaid oli
väga palju. Sõnavõtuga esines vallavanem Marja-Liisa Veiser, kes
koos abivallavanem Max Kauriga
andsid üle tänukirjad südamega
tehtud töö ning panuse eest kogukonnaelu edendamisel.
Tänukirjad said Viivi Laur,
Malle Feldman, Helvi Puusep,
Evi Hiisküla, Heli Vaher, Helju
Veedam Ülle Tiitsu, Elve Simson,
Eevi Anger, Eha Toberluts, Ruth
Orro, Julia Klein, Heli Lillipuu.
Külas olid Transpordiameti ning
Politsei-ja Piirivalveameti esindaja, kellega koos vaadati Eesti
Filmiarhiivi liiklusteemalist filmi,
vesteldi üldisest liikluse olukorrast, liikluskorraldusest ja -ohutusest, toimus ka liiklusteemaline
viktoriin.
Lisaks oli kohal Eesti Pensionäride Liidu juhatuse esimees Andres Ergma, kes tutvustas eakate
nõukogu ideed, mis sai saalist väga
hea vastuvõtu. Muusikalist meelelahutust pakkusid Sten ja Kaarin
Aamer.
Iga inimene vajab, et teda märgatakse. Iga inimene tahab tunda,
et ta on vajalik, oodatud ja hoitud.
On oluline pidada meeles ja austada eakaid inimesi, väärtustada
nende pikkade eluaastate jooksul
kogutud teadmisi ja kogemusi aga
ka tõstatada neid puudutavaid olulisi teemasid.
Oleme tänulikud ning soovime
jõudu, jaksu ja tugevat tervist, sest
kui on tervist, siis saab ka muuga
toime.

Fotod: Viivian Päll

Eesti Pensionäride Liidu juhatuse esimees Andres Ergma

LVL

Muusikat tegid Sten ja Kaarin Aamer.

Et kriisivarust oleks ikka ainult abi

Ä

reval ajal on paljud meist
väga mõistlikult varunud
kriisivarusid: toitu, ravimeid, kemikaale, patareisid jpm.
Lastega peredes ja ka vanavanematel tasub läbi mõelda, kuidas
neid hoiustada, et hädavajalikust
ei saaks oht omaette.
Eestis juhtub igal aastal üle
5000 mürgistusõnnetuse, mis jõuavad tervishoiutöötajateni. Kuigi
kodu peaks olema meie kindlus,
juhtub 90% mürgistusõnnetustest
just seal. Sageli satuvad õnnetustesse väikelapsed, kes õpivad maailma tundma muuhulgas maitsmise
kaudu. Keskmisest rohkem juhtub
õnnetusi ka eakatega. Enamus
mürgistusi on aga tüüpilist laadi
ning neid teades on õnnetusi lihtne
ennetada.
RAVIMID OLGU RAVIMIKAPIS
Suur osa mürgistusõnnetusi juhtub ravimitega. Põhjuseks vale ravimi võtmine või ravimi üleliigne
manustamine. Ohutuse tagamiseks
on ravimeid kasulik hoida ainult
täiskasvanutele kättesaadavas kohas. Kõige ohutum ravimite hoidmise koht on lukustatav ravimikapp. Kui kriisiks varutud ravimid
sinna ära ei mahu, tasub leida mõni
muu turvaline koht, näiteks kõrgemal asuv kapp.
Ravimeid paigutades tasub
mõelda ka olukorrale, kui ravimi
haarajal on kiire ja ollakse väsinud
– ravimite segiajamisi juhtub ka
noortel täiskasvanutel. Paigutades
tasub märgata ka aegumistähtaegu
ja selle saabumisel viia aegunud
ravimid tagasi apteeki. See on tasuta ning ravimeid võtavad vastu
kõik apteegid.
Selleks, et täiskasvanud ravimite seas paremini orienteeruks,
tasub vältida erinevate ravimileh-

tede ühte ravimikarpi panemist.
Samuti ei tasu ravimilehti lahtiselt
hoida, sest need lähevad väga lihtsalt omavahel segamini. Ravimite
topelt võtmise vältimiseks tasub
ravimid valmis panna ravimijaoturisse, mis samuti tuleks hoida
lastele kättesaamatu.
KEMIKAALIDE PAIGUTAMINE TULEB LÄBI MÕELDA
Kemikaalimürgistusi on mitmesuguseid, aga kindel retsept mürgistuseks on kemikaali limonaadivõi veepudelisse ümbervalamine.
Eriti ohtlik on seejuures 30% äädikas, sest ka üks lonks võib kaasa
tuua söövituse. Tark on koju osta
üldse ainult 10% äädikat, mille õnnetuse sattumisel kogeb inimene
mööduvat limaskesta ärritust.
Kemikaalidki tasub hoiustada
nii, et lapsed neid kätte ei saaks.
Eriti põnevad on lastele magusa
lõhna ja värviliste pudelitega pesuvahendid ning pesugeelkapslid.
Viimased on väga ohtlikud väikelastele, sest neis olev vahend
on söövitava toimega ning kapsel
kergelt purunev.
Kemikaalide paigutamist ja kasutamist tasub ka täiskasvanud
pereliikmetele selgitada. Mõne
aja eest saime näiteks teate eakast,
kes arvas, et pesugeelkapsel on
moodne salatikaste ning serveeris
seda toidulaual. Selliste olukordade vältimiseks tasub veenduda, et
lähedased teavad, millega on tegu,
kui majja tuleb mõni uus vahend.
PATAREID KINDLASSE KOHTA
Patareidest on rõõmu mänguasjade ja elulist abi taskulampide
sees, kuid inimkehas põhjustavad
need hävingut. Eriti ohtlikud on
pisikesed ja süütuna näivad nööppatareid, mis aga vedelikuga kok-

ku puutudes tekitavad ajas aina
süveneva söövituse. Tagajärjed
võivad olla väga karmid. Seega
tasub alati jälgida, et nii pakendis
kui pakendita, uued ja kasutatud
patareid oleksid väikeste sõrmede
ulatuskauguselt kaugel väljas. Samuti tasub üle vaadata, et koduste
seadmete patareikatted oleksid kõvasti kinni.
PISIKESEST PUDELIST
VÕIB TULLA SUUR ÕNNETUS
Kodudes leidub erinevaid 10
ml suuruseid pudeleid, mis võivad
sisaldada nii ravimeid, silmatilku,
taimekaitsevahendit,
eeterlikku
õli, e-sigareti täitevedelikku kui
ka palju muud. Taolisi pudeleid ei
tasu koos hoiustada, sest mürgistusteabekeskuse kogemus näitab,
et sage mürgistuse põhjus on pudelite segamini ajamine. Eriti oluline
on see väikelaste vanematel, sest
beebide D-vitamiin on mitmete
mürgistusohtudega äravahetamiseni sarnases pudelis.
KAHTLUSE VÕI ÕNNETUSE
KORRAL HELISTA 16662!
Mürgistuse või selle kahtluse
korral tasub alati helistada mürgistusinfoliinile 16662, kus kogenud
nõustajad aitavad välja selgitada
olukorra ohtlikkuse ja leida õige
lahenduskäigu.
Mürgistusinfoliin töötab ööpäevaringselt ning
nõu saab küsida nii eesti kui ka
vene ja vajadusel inglise keeleski. Mürgistusinfoliini number
16662 tasub telefoni salvestada
esimesel võimalusel, sest õnnetuse hetkel ei pruugi õige number meenuda. Numbrit salvestades oled valmistunud veel üheks
kriisiks.

Mare Oder

mürgistusteabekeskus

Kogukonnad saavad lihtsustatud
korras toetust taotleda
MTÜ Virumaa Koostöökogu
(VIKO) annab teada, et oleme
saanud PRIA-lt meetmest „Noorte aktiviseerimine ja piirkonna
kompetentside tõstmine“ toetust
ühisprojektile Tugevad Kogukonnad. Projekti peamiseks eesmärgiks on rakendada vihmavarjuprojekti ideed ning tagada
piirkonnas tugevad kogukonnad
erinevate kaasavate sündmuste
ja tegevuste läbiviimise toetamisega. Projekti kogueelarve on 33
000 eurot, millest 29 700 eurot on
PRIA toetus ja 3300 eurot Virumaa Koostöökogu poolne omaosalus, mille on heaks kiitnud
VIKO üldkoosolek.
Virumaa Koostöökogu piirkonnas on väga suur hulk erinevaid mittetulundusühinguid ja
sihtasutusi, kes on kogukonnas
tegusad ja toimetatakse oma võimaluste piires. LEADER meede
on suunatud maapiirkonna arendamiseks ning VIKO-l on suured
ootused ühisprojektide näol, neid
võiks olla kordades rohkem ning
suurema kaasatusega. Tihtilugu
jäävad pehmed tegevused piirkonnas tegemata, kuna LEADER
meetme puhul tuleb reeglina taotluste elluviimiseks eelnevalt oma
finantsid rakendada ning hiljem
tuleb toetus.
MIS ON VIHMAVARJUPROJEKT?
Vihmavari koondab enda alla
mitu väikest tegijat. MTÜ-del ja
SA-del on võimalik lihtsustatud

korras esitada kuni 5000 euro
suurune taotlus VIKO-le oma
tegevuste elluviimiseks. Abikõlbulikud on piirkonnaüleste ja
kogukonda kaasavate sündmuste,
erinevate laagrite, Eesti siseste
õppereiside, töötubade, etenduste või laatade korraldamine. Samuti koolituste või õppepäevade
korraldamine teadlikkuse ja ettevõtlikkuse kasvatamiseks. Investeeringud põhivarasse pole lubatud. Taotleja peab ise panustama
projekti tegevustesse 10%-lise
rahalise omaosaluse. MTÜ esitab
kuludokumendid ja -aruanded
PRIA asemel VIKO-le. Ühisprojekt TUGEVAD KOGUKONNAD kestab kuni 2024. aasta
juunikuuni.

Head huvilised, kes seda uudist
loevad ja tunnevad, et just see on
midagi teile. Infopäev taotlejatele on tulemas 30. novembril kell
16.00 Kõrtsialuse külas seltsimaja ruumides. Taotlusvoor on avatud alates 5. detsembrist kuni 18.
detsembrini! Taotlused tuleb saata info@viko.ee. Taotlusvormid
on kättesaadavad Virumaa Koostöökogu kodulehel https://www.
viko.ee/ ja jooksev info samuti
FB lehel Virumaa Koostöökogu.
Helista meile või kirjuta kiri!
Anu Horn, projektispetsialist
anu.horn@viko.ee
Kadri Kuusmik, tegevjuht kadri.
kuusmik@viko.ee

4

Oktoober 2022

Õpetajad.

Vallavanem Marja-Liisa Veiser andis üle tänukirjad südamega tehtud töö eest. Tänukirjad said Aivar
Rihkrand, Merje Niit, Erika Eskel, Virge Konar, Tiina Sai, Viive Olt, Elena Dorsh, Age Männi, Karmen
Tõnnisson, Riina Saare, Reet Kokk, Liivi Alliknurm, Natalia Samusseva, Oxana Klein. Fotod: Viivian Päll

Dmitri Dmitrijev.

ÕPETAJATE PÄEVA
TÄHISTAMINE

5. oktoobril tähistasime Maidla rahvamajas õpetajate päeva. Saalisviibijaid
tervitasid vallavanem Marja-Liisa Veiser ja volikogu esimees Dmitri Dmitrijev. Vallavanem andis üle ka tänukirjad südamega tehtud töö eest laste õpetamisel ja toetamisel. Muusikat tegi Moonaküla Akadeemia DUO ning rahvast naerutas näitleja Margus Tabor. Õhtu lõpus sai meeldivas seltskonnas
vesteldes maiustada tordi ja suupistetega.
President Lennart Meri on öelnud – õpetaja ausammas ei ole mitte kivist, puust või
rauast, vaid selleks on iga õpilase eneseteostus täiskasvanueas. Õpetaja amet on
ühiskonnas ikka ja alati olnud au sees,
seda juba alates eesti kooli loomisest. Ja
mitte asjata! See on elukutse, mis ei ole
teistega võrreldav. See on töö inimestega
– eelkõige laste ja noortega, kes kõik on
erinevad nii oma iseloomult, kui vaimsetelt võimetelt. Õpetaja peab suutma ühil-

duda kõigiga – mõistma, toetama, oskama
minna noorega n-ö ühele lainele, suutma
igale lapsele personaalselt ja õigesti läheneda, et õpilaskeskseid eesmärke täita. See
ei ole lihtne.
Haridusel on suur osa meie riigi kultuuri hoidmisel ja edasi kandmisel ning
õpetajate roll selles väärib tunnustust. Just
õpetajate tööst sõltub, milline saab olema
homne päev, milline on ühiskond aastate
pärast, mida me väärtustame, kuidas me

mõtleme, kuidas me tunnetame ennast
ümbritsevat maailma.
Õpetaja on inimene, kes hoolsa aednikuna paneb iga päev tükikese oma mõistusest ja südamest noorele kaasa.
Aitäh selle hoolivuse ja suure panuse
eest, mida meie lapsi õpetades endas kannate!
Aitäh toetamast, inspireerimast ja innustamast.
Aitäh, et olete eeskujuks, et olete perekonna ja sõprade kõrval kõige väärtuslikumad kaasteelised meie laste ja noorte elus.
Aitäh, et jaksate selle kõige kõrval veel
naeratada.
Jätkuvat indu ja jaksu selles tänuväärses
ametis!
LVL

Margus Tabor.

Esiplaanil Maidla Kooli tublid õpetajad.

Õpetajate päev
möödus põnevalt
Õ
petajate päev Lüganuse koolis algas selle päeva direktori
Martin Iva ning õppealajuhataja
Leila-Emili Martini sõnavõtuga. Direktor
ning õpetajad lubasid tagada koolis korra
ja õppetöö ning üheks koolipäevaks n-ö
pausile pandud õpetajad siirdusid oma
kunstitundi. Kuna on olnud ka palju paremaid seeneaastaid kui käesolev, said
õpetajad õp Kärt Riivese juhendamisel
võimaluse meisterdada endale kaunis
kunstipärane seeni tihkelt täis tipitud sügiskorv või -pott.
Õpilased olid samal ajal kenasti tunnis
ja nagu direktor Martin lubanud oli, valitseski koolimajas kord. Küllap tõid vanemate õpilaste läbi viidud tunnid vaheldust
ja põnevust noorematele koolikaaslastele.
Õpetajatel jäi ainult üle tõdeda: „Meie
asendajad saavad suurepäraselt hakkama.
Selle üle on siiralt hea meel.“
Kui õpetajate kunstkäsitöö oli saanud
viimase lihvi, oli aeg kooli saabunud kultuuriministri Piret Hartmaniga kohvilauda
istuda. Juttu jätkus – on ju nimetatud minister ise Lüganuse koolis õppinud.
Õpilased said samal ajal uusi teadmisi
omandada Purtse vabatahtlikelt päästjatelt. Lisaks muule oli võimalik tutvuda
n-ö kriisikastiga, ehk saada teada, millised
asjad peaksid olema nii kodus kui autos, et
kriisiolukorras toime tulla. Sai oma silmaga näha, mismoodi põleb õli pannil ja mis
juhtub, kui seda proovida kustutada veega. Ega Päästeamet seda õlipanni muidugi
põlema ei jätnud, lisaks sellele teadmisele,
kuidas EI TOHI, said õpilased teada seda,
kuidas PEAB sellist tuld kustutama. Kõik
said proovida tulekustutiga tule kustutamist.

Teistsugustel ja põnevatel koolipäevadel on kombeks ruttu otsa saada, nii
ka seekord. Suur tänu kõigile, kes olid
Lüganuse koolis seotud õpetajate päeva
korraldamisega. Aitäh 9. klassi juhataja Tatjana Surkinale. Erilised tänusõnad
teile, Martin, Leila-Emili, Sarah! Te olite
supertublid!
Tiina Heinla

Ester Elanor Heinla

Õpetajad koos kultuuriminister Piret Hartmaniga. Fotod: Lüganuse kool

Õpetajate seenekorvid.

Õpetajad tööhoos.

Tulekustuti kasutamine tulekahju korral.
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Õppekäik Koksvere biometaanijaama

U

ut projekti „Biogaasi tehnoloogia ja vooluvee kasutamise praktiline õpe”
innustas meid kirjutama pidev jutt
sellest, et Lüganuse kooli kütmine
on väga kulukas ja lisaks sellele ka
mitte just kõige keskkonnasõbralikum. Nii tekkis huvi teada saada, kas on ka teisi, odavamaid ja
loodust säästvamaid võimalusi kui
põlevkiviõli kasutamine.
Esimesena otsustasime tutvuda
biogaasi tootmise ja kasutamise
võimalustega ning võtsime ette
sõidu Viljandimaale Koksveresse
Euroopa kaasaegsemasse biometaanijaama.
Toimunud õppekäigu märksõnaks oli ringmajandus. Piltlikult
väljendudes läheb ühest otsast sõnnik sisse ja teisest torust tuleb gaas
(loe: raha) välja. Kaduma läheb
ainult hais, sest kasutatud veest ja
tahketest osadest saab looduslik
väetis, mis muide on lõhnatu.
Kuulsime, et biometaani kasutatakse kõige rohkem autokütuseks
ja selle kulu on võrreldav diisliga,
aga ühe kilogrammi müügihind
tanklas maksab vaid umbes 85

allapanu farmides. Kui tavaliselt
pannakse laudas loomade asemetele põhku, turvast või saepuru,
siis Koksvere farmis kasutatakse
selleks liiva. Väljaheidetega liiv
kogutakse kokku, pestakse puhtaks ja läheb jälle uuele ringile. Välja uhutud vedelat sõnnikut ehk läga kasutatakse aga
kõrval asuvas tehases biogaasi
tootmiseks.
Saime teada, et kui biometaani
kasutamine transpordivahendite
kütusena on juba üsna levinud ja
väga perspektiivikas, siis hoonete
tõrgeteta kütmiseks vajab tehnoloogia veel arendamist.
Kui teoreetilise tunni käigus
võis jääda midagi ebaselgeks, siis
kevadel tuuakse kooli ka biogaasijaama prototüüp, et õpilased
saaksid eksperdi juhendamisel jaama käivitada ning selle tööprotsessi pikema aja jooksul jälgida. Äkki
õnnestub isegi pargist kokku riisutud lehed biogaasiks ja väetiseks
muuta.

Kostivere biometaanijaamas. Foto: Lüganuse Kool

senti. Biogaasi tootmisprotsess
iseenesest sarnaneb veise seedete-
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gevusega, mille käigus hein, silo,
rohi või muu looduslik materjal

(v.a puit) lagundatakse bakterite
toimel. Biogaasitehases see prot-

sess lihtsalt jätkub.
Loodussäästlik on ka loomade

Tiina Sai

õppealajuhataja

Keskkonnaharidus Maidla koolis

M

aidla kooliperele toimusid Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt
toetatud haridusprogrammid, mida
viis läbi Alutaguse matkaklubi.
Üks osa programmist toimus kahele grupile koolimajas kohapeal,
teine osa viis õpilased Uikala prügilasse.
Õpilastele jäid silma suured prügimäed ja palju linde. Samuti tõdesime, et meiega samal ajal kohale
tulnud prügiauto, mis pidi tooma
pappi, oli täis ka muud prügi. Prügi sorteerimine kodudes vajab veel
harjutamist!
Õpilane kirjutab: „Prügilas oli
suur masin, mis tegi papist suuri
kuubikuid. Need lahedad kuubikud kalusid 500 kg ja neid oli
palju! Pärast tehakse nendest uus
paber. Tean nüüd, et klaasi peab
prügist välja sorteerima. Patareisid
ei tohi prügikasti visata.“
Kolmas grupp suuremate õpilastega külastas Uikala prügimäge
ning Alutaguse matkaklubi Koht-

la-Nõmmel. Haridusprogrammis
arutleti tekstiili tootmise jalajälge
keskkonnale, samuti tekstiili taaskasutust. Igasugune teksa tootmine
ning meieni jõudmine on suur kulu
keskkonnale ning igaüks peaks
uute riiete ostmise hoolikalt läbi
mõtlema.
Kooli üheks õppeaasta üldeesmärgiks on keskkonnahoid. Lisaks
keskkonnaharidusprogrammile
osaleme Kuusakoski nutijahi kogumise kampaanias ning kogume
lisaks nutiprügile ka patareisid
ning küünlaümbriseid. Ikka selleks, et kõik mittesobilik olmeprügisse ei jõuaks!
Oleme septembris avaldatud
peale kogunud kooli erinevaid ülejääke nii kodudest kui ettevõtetelt,
mida ära kasutada kunstiõpetuse ja
tööõpetuse tundides. Aitäh kõigile,
kes meid varustasite!
Prügimäelt leiab igasugu põnevaid asju. Kus on vett, seal
on elu ning prügisse visatud seemnetest hakkavad kasvama erinevad taimed. Nii võibki prügimäe otsast leida
kõrvitsaid, arbuuse ja muud põnevat, mis vilja kannab.

Evely Press

Maidla kool
Arendusjuht

Uikalas. Fotod: Maidla kool

Liikumispäev

K

Foto: Marjakese lasteaed

Laste tegus sügispäev

S

uvi möödus mängides ja joostes nii,
et lausa natukene raske oli sügist uskuda. Sellest hoolimata jagab sügis
heldelt värve. Imekaunis sügis on meie ümber!
Ühel sellisel kenal sügispäeval otsustasid Püssi Marjakese lasteaia Vaarika
rühma lapsed koos õpetajatega minna
loodusesse. Kaasa sai võetud töökindad
ja prügikotid, sest eesmärgiks oli maha

visatud prügi korjamine. Lasteaiast mitte
kaugel, leidsidki lapsed esimesed paberid
ning tühjad konservikarbid. Mida lähemale Purtse jõele sai mindud, seda suuremaks
muutus „prügisaak“. Näha oli, et toodud
on suuri prügikotte ka autoga.
Kõike seda hoolimatust looduse suhtes
oli kurb vaadata. Elavad ju rohu sees lepatriinud, sipelgad ja kõiksugused mutukad-putukad. See on nende kodu!

Meie kõik, ka täiskasvanud, peame
õppima olema head ning suhtuma enda
ümber olevasse loodusesse hoolivuse ja
austusega.
Vaarika rühma laste sooviks on, et iga
uus päev oleks uue algus ja uus võimalus
teha kõike paremini.
Rõõmu igasse päeva!
Tiio Reisi

Vanema rühma õpetaja

olmapäeval, 28. septembril käisid Lüganuse kooli lapsed liikumas. Algklassid sõitsid Sirtsi
ja matkasid Sirtsi kivi juurde.
Nad mõõtsid kivi ümbermõõtu
ja tegid looduslikust materjalist sügispilte.
5.-9. klass käis Lüganuse-Matkas. Matkamise ajal
tuli Actionbound keskkonnas
vastata küsimustele, mis puudutasid kohalikku kultuuri ja
ajalugu. Teekond oli umbes kaheksa kilomeetrit. Küla vahel
liitus meiega ka Pätu-nimeline
kass, kellest sai matka maskott.
Tema jaoks osutus matk siiski
liiga pikaks ning ta pöördus
poolel teel koju tagasi.
6. klassi õpilaste arvates oli
liikumispäev tore, sest päike
paistis, ilm oli soe ning ühtteist sai teada ka oma kodupaiga kohta. Liikumine oli meeldiv vaheldus koolitundidele.
Ulrich Saul, Karl Martin
Toikka
VI klass

Kui suur on kivi ümbermõõt. Foto: Lüganuse Kool
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Kohtumine taekwondo treeningu esitlusel
20. oktoobril kohtus vallavanem Marja-Liisa
Veiser Spordiklubi Idablokk taekwondo
treeningu esitlusel vaprate ja tublide noorte
sportlastega.
15-aastane Kiviõli tüdruk Stefani Nikolajeva on juba kuus aastat tegelenud selle spordialaga ning võitnud väga palju medaleid.
Hiljuti võitis kuldmedali Riia Open G2lt ja 9.
koha Olympic Weightsilt+20 edetabeli punkti ning liigub sihikindlalt 2024. aasta Pariisi
olümpiamängude poole!
LÜHIINTERVJUU STEFANIGA:
Millises kõige kaugemas riigis oled võistelnud?
Uzbekistanis.

Mida Sa tunned astudes suurele areenile?
Kui palju pealtvaatajaid saalis on?
Ikka närv on sees inimeste ees võisteldes.
Pealtvaatajaid võib olla umbes 500.
Mis Sa arvad, kui suur on võimalus pääseda Pariisi 2024 olümpiamängudele?
Teen selleks kõik, et sinna pääseda.
Milline on Sinu kõige raskemini saavutatud medal ja millistel võistlustel?
Euroopa meistrivõistlustel II koht.
Sa osalesid juba olümpiamängude kategoorias Euroopa võistlustel, kuidas Sul seal
läks?
See oli kõige raskem
võistlus üldse, saime
9. koha. Olime seal 25kesi.

Mitmenda koha oled
saavutanud maailma ja
Euroopa reitingus?
Üldine 7. koht.
Foto: erakogu

Eesti meistrid jalgpallis

S

eptembrikuus said Lüganuse
valla noored jalgpallurid Eesti
meistrivõistlustel U-19 vanusekategoorias eliitliigas esikoha. Ida-Virumaa FC Alliance koosseisu kuulusid
Ilija Barkanov, Aleks Boronilšikov, Ra-

maz Kardava, Roland Kardava, Maksim Miškov, Maksim Jakovlev, Akim
Sutškov. Esimest korda tuli meistriks
jalgpalliklubi Ida-Virumaalt, kelle
vanemtreeneriks on Erik Šteinberg.
Samad mängijad esindavad Ida-Vi-

rumaa FC Aliance ka Eesti täiskasvanute esiliigas. Kõik nad on FC
Irbis
jalgpalliklubi
kasvandikud.
Õnnitleme poisse ja vanemtreenerit selle suure võidu puhul!

Kaissa Käosaar

Rändkarikas rändas uude koju

Ü

hel ilusal oktoobrikuu laupäeval kogunes Maidla rahvamajja hulk sportlikke naisi.
Kogunemise põhjus peitus aga 2019.
aasta kevades, kui naisrühm Omasoodu
nunnakoor võitis Virumaa naisrühmade karakterpäeva raames rändkarika.
Traditsioon näeb ette, et karika võitnud
kollektiiv korraldab järgmise toreda
mitte-rahvatantsu-alase päeva.
Kui vahepealsed koroona-aastad lubasid meil karikat oluliselt kauem hellitada, siis nüüd oli saabunud aeg, mil
soovisime rändkarika uude koju saata.
Meie päeva teema oli „Sport massidesse!“ ja üsna sportlikult see ka kulges.
Alustuseks tegime sooja Paul Popkovi rütmi- ja koordinatsiooniharjutuste
saatel, sekka ka mõned seltskonnatantsud. Edasi said kollektiivid võimaluse
esitada oma sporditeemalist kodus ettevalmistatud kava. Nägime väga erinevaid spordialasid, alustades korvpallist
lõpetades kepphobustega. Seejärel viis
lahedaid teatevõistlusi läbi Omasoodu
kauaaegne tantsija ja kehalise kasvatuse õpetaja Kiira Pastarus.
Kui keha ja jalad olid juba piisavalt
vatti saanud, oli aeg vaimu turgutada.
Kuldvillaku stiilis mälumängu küsimused puudutasid loomulikult nii sporti,
Ida-Virumaad kui ka meie koduvalda.
Rõõm oli näha, et vastajad olid meie
ümberkaudse ilmaeluga üsna hästi kursis.
Kui kõik küsimused olid saanud vastuse, tegelesime viimasena lotospordiga ning loosisime välja uue Virumaa
naisrühmade tantsupäeva korraldaja.
Palju õnne naisrühm Krõtakesele Lääne-Virumaalt Võhmast!
Täname ka teisi spordipäeval osa-

Oled kõik klassid lõpetanud kiituskirjaga ja
jõuad ka spordiga tegeleda. Kuidas Sa kõige
sellega toime tuled?
Tähtis on aja planeerimine, õhtul on trenn,
peale trenni tegelen kooliasjadega. Trennis käin
esmaspäevast reedeni.

Kus Sa näed ennast viie
aasta pärast?
Ikka profisportlasena
samal alal.

Mis on Su elu eesmärk,
kui kaugele tahad jõuda?
Tahaksin saada medali maailmameistrivõistlustelt ja jõuda olümpiamängudele.
Sul on mitu erinevat treenerit, kes on lemmik?
Kõik treenerid on väga head.

taekwondo trenni.

Mida sa soovitad lastele, kes kannatab koolikiusamise all?
Kindlasti rääkida sellest vanematele inimestele. Võimalusel tulla

Palju edu ja kõrgeid kohti Stefanile ning tänud treeneritele südamega tehtud töö eest!
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Fotod: erakogu

Fotod: Viivian Päll

Uudised Kiviõli Poksiklubist

lejaid: naisrühm Vallatud Kurvid
Tamsalust, Ulvi klubi naisrühm Metsalilled, rahvatantsuansambel Virulane
naisrühm, seeniorite line-tantsu rühm
A.C.D Kohtla-Järvelt ning Sonda naisrühm. Loomulikult minu sügav tänu ja

kummardus kõikidele Omasoodu liikmetele, et me üheskoos sellise vahva
päeva suutsime korraldada!
Maris Kriisa

Kultuurikorraldaja,
Omasoodu juhendaja

11. septembril toimus Tallinnas Kalevi klubis järjekordne igakuine poksisparring. Kuni
17-aastaste EM-i eel peeti sparringud, milles
selgitati välja rahvuskoondise koosseis ning
Tallinna lahtiste poksimeistrivõistluste eel
vaadati üle ka võitlusklubide koosseis. Sparringus osales üle neljakümne võitleja ning
võitlus toimus kahes ringis.
Kiviõlist osales kolm võitlejat: Elizaveta
Kiškel, Mark Kozlov ja suurde sporti naasnud
Mihhail Višnevski. Kõigil neil olid tugevad
vastased. Mihhailil oli kaks vastast ja Lisa
töötas kolme võitlejaga. Tahan märkida kõiki
kolme, poksijad näitasid head valmisolekut
eelolevateks võistlusteks.
23.-25.09.2022 toimus traditsiooniline

rahvusvaheline poksiturniir Tallinn Open
2022. Turniiril osalesid võitlejad Soomest,
Lätist, Leedust, Rootsist ja Eestist. Turniir
toimus Eesti Poksiliidu egiidi all. Organisatsioon oli heal tasemel, pealtvaatajaid oli palju. Kiviõlist osales turniiril alla 17-aastaste ja
eliitkategoorias Elizaveta Kiškel, 19-40 aastaste võitlejate arvestuses debüteeris esimest
korda Mihhail Višnevski. Meie poksijad
näitasid end heast küljest ja saavutasid häid
tulemusi. Elizaveta võitis esikoha ja Mihhail
sai vääriliselt kolmanda koha ning mis kõige
tähtsam – kogemuse uues eliitkategoorias.
Vladimir Tšurkin

Treener

KIRIKUKALENDER
Väljaandja

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Lüganuse vald

Toimetaja

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

Trükk

Printall AS
printall@printall.ee

Kujundus

MK Meedia OÜ
info@mkmeedia.ee

Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse huvides
toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda
www.lyganuse.ee/lyganuse-vallaleht

EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus
6. november, kell 11.00,
Lüganuse kirik
22. pühapäev peale nelipüha
jumalateenistus
13. november, kell 11.00,
Lüganuse kirik
Valvamispühapäev jumalateenistus.
Kirikuaasta eelviimane pühapäev
Isadepäev

20. november, kell 11.00,
Lüganuse kirik
Igavikupühapäeva jumalateenistus.
Kuningas Kristuse püha
27. november, kell 11.00,
Lüganuse kirik
Advendiaja 1. pühapäeva jumalateenistus.
Kirikuaasta algus

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.
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Aiajäätmete metsa alla viimine
soodustab võõrliikide levikut

S

ügisesed koristustööd aias
toovad kaasa aiajäätmete
tekke, millest on vaja vabaneda. Mõnikord viiakse aiajäätmed loodusesse – metsa alla, võsa
vahele. Selliste jäätmetega võime
levitada tahtmatult loodusesse
võõrliike, mis ohustavad kohalikku elusloodust.
Sügisesel aiakoristusel kogutud puulehed, niidetud muru ning
muud aia- ja haljastujäätmed on
küll kõdunev praht, kuid seda ei
tohi viia metsa alla, võsa vahele
ega kuhugi mujale loodusesse.
Ära lõigatud lillepealsete, õunte ja lehehunnikuga võib viia aiast
välja soovimatuid kahjureid, kus
need võtavad uue elupaiga omaks
ja hakkavad arvukalt ning kontrollimatult paljunema. Sealt jõuavad nad aga varem või hiljem taas
kellegi teise koduaeda ja lõpuks ei
suuda keegi nendega enam midagi
ette võtta.
Nii on juhtunud näiteks hispaania teeteo ja mustpeanälkjaga. Mõlemad nälkjad toituvad meelsasti
aiasaadustest. Neid ei tasu aga segi
ajada meie kodumaiste nälkjaliikidega, kes ohtu ei kujuta, vaid on
osa siinsest elurikkusest. Võõrnälkjaliikide tuvastamisest, ennetusest
ja tõrjest saab lugeda Keskkonnaameti kodulehelt: https://keskkonna-

Aiaprügi looduses. Foto: Eike Tammekänd

amet.ee/elusloodus-looduskaitse/
voorliigid/voornalkjad.
Lisaks võõrnälkjatele suurenevad aiajäätmete loodusesse
viimisega ka muude võõrliikide
levialad. Näidetena siinkohal karuputk, pargitatar ja verev lemmmalts. Koos maha langenud hobukastani lehtedega laieneb ka
hobukastani-keerukoi asurkond.
See on pisiliblikas, kelle vastsed kahjustavad hobukastaneid,
muutes nende lehed pruunikaks.
Hobukastani-keerukoi kohta saab
infot Keskkonnaameti Facebooki lehelt: https://www.facebook.
com/Keskkonnaamet/posts/
pfbid0eQ3DyK7SG7xG8CCDHtxezWzZEJp9AuMopYshpkwwWfi31ht6PW4Z1wfdBvUtkt-

Pdl.
Tagajärgedega
tegelemisest
oluliselt lihtsam on probleemide
ennetamine. Selle asemel, et aiajäätmed metsa alla viia ja nõnda
võõrliikide levikut soodustada, on
võimalik selliseid jäätmeid kompostida ja hiljem koduaias väärindada. Häid nõuandeid kompostimise kohta leiab näiteks Internetist
Kompostiljoni veebilehelt https://
www.kompostiljon.ee/.
Kohalik omavalitsus saab jäätmete kogumist ja äraandmist korraldada jäätmehooldus- või heakorraeeskirjaga.
AIAPIDAJA MEELESPEA
• Ära too oma aeda võõrliike!
Mõtle hoolega, mida ja kust oma

Suurjäätmeid on võimalik ära anda aastaringselt

L

üganuse valla jäätmehoolduseeskirja kohaselt on suurjäätmed hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Korraldatud
jäätmeveo partneriks on vallas AS
Ragn-Sells. Igal jäätmevaldajal on
õigus ja kohustus pöörduda jäätmevedaja poole, et kokku leppida
suurjäätmete üleandmine ja äravedu.
Kui elate kortermajas ning
moodustatud on korteriühistu,
siis tasuks ühistu esindajat informeerida vajadusest suurjäätmed
ära anda. Korteriühistu esinda-

DETAILPLANEERING
SONDA ALEVIKUS ASUVA
KARJA TN 1 KINNISTU DETAILPLANEERINGU KEHTESTAMINE
Lüganuse Vallavalitsus teatab
planeerimisseaduse § 139 lõike
3 alusel, et kehtestas 19.10.2022
korraldusega nr 596 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu
detailplaneeringu (katastriüksuse
tunnus 75101:006:0093, pindala
9223 m2, sihtotstarve elamumaa,
huvitatud isik eraisik). Planeeringulahendusega kavandati kinnistu
jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele määrati ehitusõigused ja hoonestusalad
elamu ja kõrvalhoone rajamiseks,
ning määratleti kommunikatsioonide ja juurdepääsude asukohad.
Planeeringu algatas (14.10.2020
korraldus nr 612) ja koostamist
korraldas Lüganuse Vallavalitsus.
Keskkonnamõju strateegilist hindamist läbi ei viidud, kuna selleks
puudus õiguslik alus. Planeering
vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele. Kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse
muutmise ettepanekut ei esitatud.
Kehtestatud planeeringuga saab
tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse
kantseleis aadressil Keskpuiestee
20, Kiviõli, ja valla veebilehel
https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud. Lisainfo: +372 332
1322.

ja saab jäätmevedajaga kokku
leppida, millal suurjäätmed ära
viiakse ning Teid sellest informeerida. Kui aga elate eramajas
ja Teil on leping AS-ga Ragn
Sells, siis saate esitada tellimuse otse klienditeenindusele. Tellimust esitades öelge kindlasti
suurjäätmete kogus, klienditeenindus annab Teile infot, millal
korjering toimub ning selleks
ajaks saate suurjäätmed välja
viia. AS Ragn-Sells teostab suurjäätmete korjet Lüganuse vallas
kaks korda kuus.

SUURJÄÄTMED ON:
• mööbliesemed ja nende osad (nt
diivan, laud, riiul jne);
• vaibad, muud põrandakatted;
• madratsid;
• kardinad ja kardinapuud;
• suured lillepotid;
• riidenagid;
• peeglid;
• spordivahendis;
• jalgrattad;
• katkised suusad ja kelgud;
• lapsevankrid;
• plastikust jõulukuused.

aeda tood.
• Tõrju keelatud võõrliigid oma
aiast ise. Loe lisaks: www.keskkonnaamet.ee/voorliigid
• Mis kasvab Sinu aias, hoia oma
aias.
• Mis vohab hästi Sinu peenras ja
lämmatab teisi liike, on suur nuhtlus ka looduses.
• Ära vii aiajäätmeid loodusesse!
Komposti need oma aias või käitu
vastavalt kohaliku omavalitsuse
juhistele ja võimalustele.
• Kui vajad võõrliigi tõrjeks nõu
või soovid invasiivse võõrliigi
kasvukohast teatada, kirjuta info@
keskkonnaamet.ee.
• Võõrnälkjatest teavita Keskkonnaameti nutirakenduse kaudu
teokaart.keskkonnaamet.ee:
https://survey123.arcgis.com/
share/f50da40017564ae28439e93aefc44159
• Kui märkad looduse prügistajat
või ebaseaduslikku jäätmehunnikut, teata sellest riigiinfo telefonile
1247.
• Eesti loodus on meie ühine rikkus. Aita seda hoida, ära lase võõrliikidel seda ohtu seada!
Maris Sepp

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna projekti peaspetsialist

SUURJÄÄTMED EI OLE:
• ehitus- ja remondijäätmed (nt
WC-pott, valamu, vann, uksed, tapeet, värvirullid);
• ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid, eterniit);
• probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, rehvid;
• vanametall;
• elektri- ja elektroonikaseadmed
(nt pesumasin, teler, külmik, pliit);
• muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.
Arno Paikles

Keskkonnanõunik

PILTUUDIS

Õnnitleme noorimaid
vallakodanikke ja nende vanemaid!
Sädely Saar 		
Säde Tapner 		

02.09.2022
17.09.2022

Õnnitleme eakaid
juubilare ja
sünnipäevalapsi!

99

Karin Kovaz-Oglõ

98

Olga Lvova

96

Helene Kangro

95

Ella Haav

94

Hilda Maaslepp

93

Zoya Chernaya
Koidula Kivisilla
Kalev Puusepp

92

Rosviita Põld

91

Karl Vassar

90

Helgi Vinni

85

Eldi Kuurmann
Galina Rätsep
Jaagup Innos
Aleksander Konsa
Imbi Raudjalg

80

Inna Zaika
Evi Iskül

75

Anatoly Nikolaev
Mediko Berget
Ivan Berget
Galina Taukus
Elizaveta Chernysh

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.

MÄLESTAME LAHKUNUD
VALLAELANIKKE

Algasid Erra ohtlike jäätmete kogusmispunkti rekonstrueerimistööd piirkondlikuks jäätmejaamaks.
Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest.

Vitali Zinovjev 		
Urve Õun 		
Lehte Lippasaar
Margo Kreek 		
Alisa Rute 		
Linda Raamets 		

25.07.1990 - 18.09.2022
26.09.1932 - 20.09.2022
30.12.1942 - 24.09.2022
23.06.1967 - 05.10.2022
05.02.1939 - 09.10.2022
09.12.1936 - 16.10.2022
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Meie ja hümni laulma – VAU!

AVALIKUD HUVIRINGID

Ü

hel ilusal päikeselisel ennelõunal helises telefon ja
hääl torust andis teada, et
7. oktoobril saab Rakveres avalöögi noorte Euroopa meistrivõistlused
sumos ja ehk oleks meie rahvamaja
naisansamblil võimalik tulla avamisele Eesti Vabariigi hümni laulma. Ütlesin kohe jah, mõtlemata
sellele, et olin äsja üles öelnud edasise koostöö meie lauluisa Tiiduga.
Teadmata üldse, kas meie ansambel
jätkab oma tegevust. Sellist võimalust ei saanud ju käest lasta!
Käisin hümni laulmise võimaluse lauljatele välja ja meeldivaks üllatuseks olid nad asjaga kohe nõus.
Kuid kes meid õpetaks? Ah, õpime
ise! Olen tähele pannud, et kui ei
muretse teatud probleemide pärast,
on nendel probleemidel kombeks
laheneda. Nii ka meil.
Kui ühel sudusel õhtupoolikul
astus rahvamaja uksest sisse Maret
ja minu plaan valmis murdosa sekundiga.
Maret on olnud Sonda rahvamajaga seotud juba noorpõlvest
saati ja ka eelnevalt juhendanud
naisansambleid. Kuna tulemas on
rahvamaja 65. juubel, siis miks
mitte elustada olnu ja no see väike

LÜGANUSE KULTUURIKESKUS

KIVIÕLI RAHVAMAJA
Aeroobika
Esmaspäev, kolmapäev, reede 18.00 - 19.00, Galina Nikolajeva.
Tantsuring – lapsed ja täiskasvanud
Esmaspäev 17.00 -18.00, teisipäev ja neljapäev 16.30 -19.45, reede
17.30 – 18.30,
laupäev 9.00 – 11.00, Alena Zemlyak.
Esteetika ja tantsukool
Teisipäev 17.00 - 18.00. Juhendaja Anette Bergström.
Vokaalstuudio “Otrada”
Esmaspäev, kolmapäev 17.00 -19.00, Galina Kaurla 5349 1364.
Memmede lauluansambel “Elulõng”
Kolmapäev 10.00 – 12.00, Tiit Aruvee 515 6472.
Memmede tantsuansambel “Lõngakera”
Kolmapäev või neljapäev 11.00 -13.00, Riia Tallerman 5818 8725.
Naisrahvatantsurühm “Tuhkali”
Kolmapäev või neljapäev 19.00 -21.00, Helju Veedam 568 72875.

Foto: erakogu

hümni laulmine mööda külgi maha
ei jookse.
Mõeldud-pakutud ning Maret
asjaga nõus. Ja nii meie hingusele mineva ansambli read täienesid
veel mõne lauljaga ja tundub, et
laululusti on meis lausa mitme kulbi jagu. Loodame, et taevased väed

meie ettevõtmiseid ei pärsi.
Igatahes, meistrivõistlustel sai
hümn lauldud ja tuli välja, et üritusest toimus ka otseülekanne. Vägev, samas kõva närvikõdi meile.
Kahju ainult, et meie kõik lauljad
ei saanud kohal olla, töö ikka ennekõike.

Suur aitäh meistrivõistluste korraldajatele, kes andsid meile sellise suurepärase võimaluse ja sügav
kummardus lauljatele, eesotsas juhendaja Maretiga!
Karmen Kõrts

Sonda Rahvamaja

Näitering “Otpad”
Neljapäev 19.00 -21.00, pühapäev 14.00 -16.00, Natalia Tšikul 512
0660.
Pensionäride klubi “Ajaratas”
Iga kuu teine esmaspäev 18.00 -21.00, Elve Simson 5803 3388.
Gennadi Butuzovi nimeline vene segakoor
Kolmapäev 17.30 – 19.30, pühapäev 13.00 – 15.00, Raissa Višnjova
538 34756.
Kiviõli Rahvamaja vokaalinstrumentaalansambel
Neljapäev 18.00 – 21.00, Mehis Kreisman.

Silmale ilu

Pensionäride käsitööring
Iga kuu viimane teisipäev 14.00 -15.30, Vilma Siim 5332 9480.

T

asapisi seatakse sisse Sondas kogukonnamaja. Rahvamaja ja
noortekeskus jõudsid juba septembris ümber kolida, aga uutes
päevakeskuse ruumides käivad veel värskendustööd.
Endisest Sonda koolimajast on saanud kogukonnamaja, mis ise ka tahaks veidi säravam välja näha. Lüganuse valla majanduskeskuse juhataja
Inno vast tajus maja halli olemust ja tuli välja mõttega maja ümbrust
kevadlilledega veidi rõõmsamaks luua. Igatahes ühel hetkel tõi ta päris
mitu kasti varajasi kevadlillede sibulaid ning meie ülesandeks jäi need
muru sisse maha panna.
Pidasime koos plaani, millistele muruplatsidele lillesibulad istutada, et
kevadel oleks silmailu näha ka Virumaa südamest Sondast läbisõitjatel.
Kuna istutusmaterjali oli päris palju, jagus neid igale poole ümber maja
ja meil läks aega selle töö peale lausa mitu päeva. Koos tublide abilistega sai töö siiski tehtud, hiljem pannkooke maitstud ja erinevaid moose
degusteeritud. Nüüd jääme põnevusega kevadet ootama. Tasub kevadel
kaema tulla kas kogukonnamaja ikka paistab lillemerest välja.
Aitäh, tublid naised, kes te meile appi tõttasite!
Heli Lillipuu, Sonda Päevakeskus
Karmen Kõrts, Sonda Rahvamaja

SONDA RAHVAMAJA
Sonda naisrahvatantsurühm
Esmaspäev 18.30-20.00. Juhendaja Riia Tallerman.
Sonda naislauluansambel
Teisipäev 18.00 – 19.30. Juhendaja Maret Salk.
Sonda harrastusteater
Kolmapäev 18.00 – 19.30. Juhendaja Karmen Kõrts.
MAIDLA RAHVAMAJA
Zumba
Esmaspäev ja kolmapäev 19.00. Osalustasu 5€, õpilastele tasuta.
Juhendaja Gerly Kiivet.
Naisrahvatantsurühm Omasoodu
Teisipäev 19.00 - 21.00. Juhendaja Maris Kriisa.
Segarühm Lampjalakesed
Pühapäev 18.00 - 20.00. Juhendaja Merike Hobolainen.
Laste rahvatantsuring( 6-8 aastased)
Neljapäev 17.00-18.00. Juhendaja Maris Kriisa.
Line-tants Tuulest Viidud
Teisipäev 17.30 - 19.00, neljapäev 18.00 - 20.00. Juhendaja Pille
Naur.
Memmede lauluansambel Rukkilill
Kolmapäev 11.30 -14.00. Juhendaja Tiit Aruvee.
Täiskasvanute rahulik võimlemine
Teisipäev 11.00 - 12.30. Juhendaja Jelizaveta Lušnjak.
LÜGANUSE RAHVAMAJA
Lüganuse Segakoor
Teisipäev 18.30 - 21.00. Juhendaja Keio Soomelt.

Foto: erakogu

Memmede tantsurühm Minnid - Mannid
Teisipäev 12.00 - 13.30, Helju Veedam, 5687 2875.
Jooga
Kolmapäev 17.30 - 19.30. Osalustasu 8€. Juhendaja Külliki Küttis.
Lüganuse Naisteklubi
Pühapäev 1x kuus. Juhendaja Elle Eero.

Päästeamet
tuletab meelde
On viimane aeg oma küttekolded üle
vaadata ning korda teha! Tea, et kasutuses olevat ahju, pliiti ja korstent
peab igal aastal enne kütteperioodi
algust pühkima ja eemaldama sealt
pigi ning tahma. Küttekoldes ei tohi
põletada plastikut, kilet, tekstiili ega
liimi, lakk- või värvaineid sisaldavaid
materjale, näiteks puitplaati, sest see
rikub ja lõhub lõõre ning tekitab mür-

gist suitsu. Ka oma eakatel sugulastel
ja naabritel võiks aidata kontrollida
üle nende küttekolded. Võimalusel
võiksid naabrid ühel ajal kutsuda
korstnapühkija, kes kontrollib ning
puhastab küttekoldeid mõlemas kodus korraga. Nii tuleb odavam ja
annab kindlustunde, et ka naabritel
on küttekolded korras. Kütteseadme
siibrit ei tohi liiga vara sulgeda. Vara

Info Lüganuse Kultuurikeskuse huviringide
tegevuse kohta 5334 5137.

suletud siibri tõttu tuppa imbuv nähtamatu ja lõhnatu ülimürgine vingugaas on tappev ja seda saab avastada
ainult vinguanduri abil. Suitsuandur
vingugaasi ei tuvasta. Vaata lähemalt
vingugaas.ee

PÜSSI MARJAKESE LASTEAED
Tantsuring lastele (4-7 aastat)
Esmaspäev 15.30 -16.15. Juhendaja Virje Härm, tel 5334 5137.
KIVIÕLI POKSIKLUBI
Esmaspäev kuni reede 17.30, Vladimir Tšurkin 5657 5885.
LÜGANUSE NOORTEMAJA
Esmaspäev kuni neljapäev 17.00 -19.00 võrkpall, korvpall, meeskonna mängud. Vanuserühm 8-13a, poisid ja tüdrukud. Juhendaja Juho
Põld 5698 9373.
MAIDLA SPORDISAAL
Spordiring Maidla Kooli õpilastele. Teisipäev ja kolmapäev kell
13.25 - 14.20. Kiira Pastarus, e-post: kiira@maidlakool.ee.

