Arengukava koostamise raames toimunud elanike küsitluse tulemuste koond
Haridus ja noorsootöö





















Vōiks luua Lüganuse valla lastele ühise laste- ja mudilaskoori ning rahvatantsurühma,
kus saaksid osaleda kõikide valla koolide lapsed ja mille proovid toimuksid koolivälisel
ajal mõnes rahvamajas.
Rohkem vabaaja veetmise kohti noortele. Rohkem tööd terve aasta vältel, mitte ainult
suvel, et noored saaksid oma eesmärkideni jõuda.
Noortekeskuse toomine Kiviõlis noortele ja keskusele lähemale
Lüganuse Keskkool väärib remonti, tähelepanu ja tunnustamist väga tublide
õpitulemuste eest. Lüganuse koolist võiks saada nii loodusteadustes, reaalainetes kui
ka humanitaarainetes süvaõppega kool andekatele ja tublidele lastele! Parim kool
maakonnas!
Koolireform. Pigem üks tugev, kaasaegne, rõõmsaid õpihimulisi lapsi täis kool, kui mitu
pooltühja vinduvat kooli.
Meil võiks mingi alternatiivhariduse asutus olla.
Kiviõli noortekeskuse kolimine paremasse paika - Rohkem rahvusvahelisi projekte ja
vabatahtlikke välismaalt piirkonda - Kiviõlli promenaad, kaunis park pinkide ja
purskkaevudega - Rattalaenutus valla erinevates suuremates keskustes - Rohkem
lauatennise laudu piirkonda - Parem ühistranspordi korraldus vallasiseselt
Pigem usun, et võiks uue noortekeskuse arendamist plaanida Purtses ,kus noori tuleb
koguaeg peale ,aga tegevust Purtses vähe .Praegune ruum väike ,samuti kord nädalas
ainult avatud .Olen ise sealt pärit ja sealse toimuvaga hästi kursis ,seega usun ,et
tasuks kaaluda seda varjanti.
Kiviõli Noortekeskus on vaja üle viia kesklinna (2 x)
Lüganuse valla lapsed peaksid kõik saama koolis käia tasuta transpordiga. Iga laps valib
ise kooli, kus ta õpib, eriti huvialakooli. Kõik ju vajavad tunnustust, kes laulab, tantsib
või mängib pilli. Meil on palju andekaid lapsi, tunnustame neid rohkem !
Testida õpetajaid, motiveerida parimaid.
Noored ei ole rahul noortekeskuste tööga.
Ei ole rahul halva inglise keele õpetajaga vene koolis.
Tuleb tähelepanu osutada andekatele, eriti noortele.
Testida tuleb (kontroll) noortekeskuseid, raamatukogusid, rahvamajasid, koole.

Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid


Kuna piirkonnas on vàga palju eakaid, tuleks aktiviseerida kogukonna hyvanguks ka
neid. Pakkuda neile jôukohseid projekte- matkaradade puhastamine, yrituste
korraldamisel osalemine jms. Lisaks ka nende enda hyvanguks yrituste korraldamineelukvaliteeti parandavad loengud, raamatuôhtud jms. Kuna noori peresid on üsna
loetud arv, vôiks individuaalsemalt neile làhenda. Vàlja selgitada, milliseid ringe jms
nad oma lastele ootavad jne. Lisaks vôimalusel pakkuda piirkonnas tööd just
noorematele, luua töökohti. Toetage suuremate ettevôtete saabumist piirkonda. Aga








àrge unustage ka tugisysteemi vàikeettevôtluse arenguks, seda on piirkonnas hàdasti
vaja. Tunnustage seda, mis juba tehtud:)
Lapse sünni toetuse määramine valla elanikele. See tooks uusi elanikke
Eakaid päevakeskuste kaudu viia ekskursioonidele – Avinurme, Alatskivi laadale, Peipsi
äärde, Tallinna, Tartusse, Kiviõli Seikluskeskusesse. Anda infot Jõhvi slaavi
kultuuripäevade kohta.
Lüganusel võiks eakatel olla kortermaja-pansionaat. Elanikkond vananeb ja kõik ei ole
kohe nõus hooldemajasse asuma. Need eakad, kes endaga toime tulevad, kuid
vajaksid aeg-ajalt medõe abi või arstlikku kontrolli, et kõik ikka korras oleks. Kui enam
ise hakkama ei saa- siis hooldekodu klient. Tegusal eakal peaks olema võimalus
vanaduspõlve oma kodukoha läheduses pidada. Ruumide puudust ei peaks olema.
Koolid tühjenevad, vallamajad on kasutuseta. Riik isegi ju toetab seda teenuse
pakkumist, häid näiteid vabariigis juba on.
Kindlasti tuleb luua töökohti eakatele kuna pensionist ei ela ära. Pensionäridele tasuta
kommunaalteenused. ÜLDISELT KÕIK MUU ON HÄSTI !

Kultuur, sport, vaba aeg

















Maidla spordihoone või jõusaali-noortekeskuse juurde välijõusaal
Täismõõtmetes kaasaegne kunstmuruväljak Kiviõlisse.
Püssi endise motopalli taastamine ja motoklubi kasutamiseks anda et noored ei peaks
krossi ja enduuro tsiklitega mööda linna sõitma ja reegleid rikkuma ja saaks autoga
õppesõite teha.
wakepark lüganuse valda.
Kiviõli karjääri terviseradade puhastamine, märgistamine, kaardistamine. Karjääri
esisele platsile viidad, kaart ja teadetetahvel, tõkked autodega sisse sõidu
takistamiseks või keelavad märgid. Prügikonteiner. Suviste ja talviste spordi- ja
orienteerumisvõistluste korraldamine terviseradadel. Irvala teelõigu renoveerimine.
Püssi kommunaali maja renoveerimine (Kalevi 10).
Minu arvates oleks MTÜ Teater Noal vaja ruume Kiviõli linnas (näiteks endine
Monipeki maja). Kujutan selgelt ette, kui suur väärtus oleks meie suure valla oma
väikene teatrimaja, kus igapäevaselt käivad nii vanad kui noored etendusi loomas ja
inimestele pidevaid teatriõhtuid pakkumas. Hetkel on teatritiim jäänud motivatsiooni
languse tõttu vaikseks, sest me tunneme, et meid ei märgata.
Uue kinosaali arendamine
Kui pühapäevad on vanaema pannkoogipäevad, siis mingi päev võiks valla spordipäev
olla, kus kõik kindlal kellajal kergliiklusteele lähevad ja koos tervisesporti teevad. Lisaks
oleks äge, kui noored ikkagi jätkaks meediaga tegelemist, soovin, et tuleks juurde neid,
kes peavad oluliseks valla tegemiste kajastamist. Lisaks on oluline luua Kiviõlli (sest ise
elan siin) koht, kus noored saaksid koos aega veeta ka peale kella seitset. Mõnus oleks
lihtsalt olla nt vihmase ilmaga kohas, kus ka teised piirkonna noored on.
Kiviõli linnas on väga vaja spordikompleksi lastele ja noortele. See peaks sisaldama
spordikompleksi, mängutuba, kohvik.
Kiviõli staadion.
Suurem vallalaat kui on olnud.
Rohkem üritusi ! Rohkem kultuuri ! Suvepäevi ! Suusamaratone ! Rattamaratone !









Spordiringid, tennis, jalgpall.
Lahe noorte vaba aja veetmise koht oleks kaubakeskuse K5 kohviku kõrval, mis oleks
kauem lahti, toimuksid lahedad sündmused ja viktoriinid. Soovitatavalt hubane
kohvik.
Rohkem sporti ! Spordiklubide tegevus nõuab rohkem kontrolli ja kaasajastamist.
Raamatukokku Kiviõlis rohkem arvuteid.
Pidustuste programm tuleb välja mõelda paremini, kohalikud kollektiivid nt VISIIT 3 –
muusikakollektiiv.
Püssis vaja luua kultuurikeskus-õppekeskus turismi eesmärgil, rajada vastav
infrastruktuur. See aitaks varustada elanikke töökohtadega.

Taristu ja kommunaalmajandus













Liimala-Lüganuse kergliiklustee ja jalakäijate ning jalgratturite ohutu liiklemine
Liimala-Purtse-Lüganuse marsruudil. Ei teeks paha ka mingi ühistranspordivõimalus
tekkimine sama piirkonna ja Kiviõli vahel. Hetkel on tegemist suure asulaga, millel
puudub igasugune kontakt vallakeskusega, välja arvatud sõiduauto - ei ole ei
kergliiklusteed ega ühistransporti.
liiklusohutus. Kiviõlis raudteepeatuse juures igasse suunda ohutult koju/linna. Eriti
ohtlik Lepa tee-Maidla tee ristmik ja Maidla kergliiklustee alguse osa jalakäijale.
Kõnniteed korda-ohutud äärekivid vankritele, ratastele, rulaatoritele jne(eriti ohtlik
kõrge äärekivi Swedpanga juures bussipeatuses).
Purtse küla veevarustuse operaator. Ühele talupidajale ei tohi olla kohustuseks
tegeleda külainimestele veevarustuse tagamisega. Talupidaja eesmärk on siiski midagi
muud.
Enne kui midagi uut ehitada, korrastage valla keskust - Kiviõli linna. Varsti on suvi, kuid
linnas siiamaani ei ole tehtud korralik kevadine koristus. Kesklinn peab olema puhas,
ilus ja meeldiv nii elanikele kui ka külastajatele! Räägitakse ju koguaeg turistidest!
Mida nad näevad siis, kui linna tulevad? Rääkimata juba meist, kes seda näevad
igapäevaselt!
Kergliiklustee Lüganuselt Kiviõlli.
Esiteks Jätkame teede korrastamist. Et linnapilt oleks uhke ning kaugelt külalisi poleks
piinlik kutsuda! Teiseks Vene kool on pilt number üks, mida vallaelanikuna
igapäevaselt märkame. Kuna see hoone loob kohe linnapildist ettekujutuse, siis ehk
tuleks üks julge otsus teha! Kolmandaks Et suures vallas jõutaks ka väikestele küladele
tähelepanu pöörata - Purtse küla, Matka küla jne. - ka nendes paikade teed
sõidetavaks muuta! Neljandaks On veel palju muudki - millist mõistlikku rakendust
võiks leida tulevikus Lüganuse keskkooli hoone? Lüganuse vallamaja? Lüganuse
rahvamaja? Jne
Parkla lastevanematele Kiviõli lasteaia juurde. Kiviõli teede remont: eriti Soo, Võidu,
Karja tänav. Aukude parandamine võiks toimuda varem, kui suve alguses.
Kergliiklusteed võiksid olla kõik valgustatud, Maidla pool lõpuni ehitada. Tuled võiksid
kasvõi üle kolme/nelja lambi põleda ka öösel - inimesed liiguvad ka öösel pimedas.
Kergliiklusteed peavad olema hooldatud võrdselt - lumest puhastatud ja kevadel
kividest puhastatud. Linna tervitavad tahvlid võiksid töökorras olla ja kahepoolsed.
Kiviõli lasteaia mänguväljakud sama ilusaks kui Püssi lasteaias - uued linnakud ja



















kummimatid igal pool. Korteriühistute konteinerite ümbrused peab korda tegema ja
hooldama - paremini korraldama jäätmevedu (vanad alusbetoonid lammutama ja
tegema korralikud prügi ladustamise kohad) . Ei ole normaalne, et terve kuu toovad
inimesed oma suurjäätmeid konteinerite kõrvale ja alles siis koristatakse see prügi ära.
Linnapilti see ei kaunista - Kiviõli linn. Muru tuleb õigeaegselt niita - igas valla nurgas.
Kiviõli linnas ära korjata katkised betoonlillekastid Konsumi ja Grossi vahel. Koerte
jalutamise aiad rajada koos prügikastidega. Õue jõusaale juurde rajada. Kiviõli linna
heakorraga võiks tegeleda rohkem kui 4-5 töötajat, linnas peaks olema aednik, kes
märkab niitmata muru, närtsinud lilli ja ülekasvanud puid. Edu!
Teelõik Kiviõlist-Varinurme ristmik kuni Kiviõli- Sonda teede ristumiseni ja Kiviõlist
Erra-Liivani
1. Teedel olevate aukude livideerimine. Kõige hullemad kohad on Kiviõli vene koolist
Lüganuse teeni ning ka kõrvalolevates külades: Erra-Liiva ja Vainu küla. 2. Kiviõli
jalgpalli staadion (Rahvamaja kõrval). 3. Tänavatel, tavaliselt majade ees, hulkuvad
kassid.
Lüganuse Liimala kergliiklustee rajamine
Kanalisatsiooni arendus Püssi linnas (Jõe tänav ja naabruskond)
Kõik teed tolmuvabaks ja kiire internet kõikidesse elamistesse ja firmadesse
Teed korda! Püssi bussijaama juures tee on nii auklik,samas peaks ka selle lahtise liiva
bussijaamast ära pühkima.
Püssi Metsa tänava sõidutee remont . Püssi Viru 4 ja Viru 6 vahelisel alal diagonaalselt
kulgev metsavahe tee mis viib bussipeatuseni on väga porine ja vajaks kõvakatet ja ka
valgustust.
Soonurme külateede tolmuvabaks tegemine
1. Palun teha korda Piilse küla tee II lõik peale silda. See on väga halvas olukorras, mul
on kahju nendest inimestest, kes peavad sõitma iga päev seda teed mööda, sõites
tööle ja viies lapsi kooli. Ise ma seal ei ela, kuid seisan nende inimeste eest. 2. Palun
teha korda Kiviõli kahele sissesõidu teele paigutatud linna reklaamtabloo. Mõte on ju
hea reklaamida sissesõitjatele linna logo "Väike linn, suur seiklus", kui see näitab aga
kogu aeg vale aega ja vale välisõhutemperatuuri, siis on see näotu - see on
antireklaam. Kaks korda aastas, kui on kella keeramise aeg, pole suudetud seda teha
ja hetkel näitab kell täiesti x aega. 3. Olen kuulnud, et kunagi planeeriti Kiviõli linnas
nö promenaadi kesklinnast kuni tuhamäe nõlvani läbi õunaaia pargi. Kui kaugel on
need planeeringud, ma ei tea, kuid minu meelest on see väga hea mõte. Kui võimalik,
jätkake sellega. 4. Kergliiklusteede arendamise jätkamine! Minu meelest vaja ehitada
tuhamäealune lõik, mis ühendaks Sonda kergliiklusteed ja Kiviõli linna. Kogu
kergliiklusteede arendamine tagab ohutuse, inimesed kasutavad tervislike eluviiside
arendamiseks. Sellest saavad kasu kõik valla elanikud.
Lüganuse kooli kõnniteed tuleks ära teha,seal on nii porine koguaeg.Kiviõlis
koristatakse koguaeg tänavaid ja pühitakse teed puhtaks,Püssis aga ei tehta
midagi.Bussijaam tolmab kuiva ilmaga,niimis kole.
Viru tänav Püssis tuleb korda teha ning raudtee ülesõidu-Rosmariini lõik. Noortel peab
Lüganusel või Püssis ka skatepark olema - Kiviõli ja Purtse jäävad kaugele. Eakad on
unarusse jäetud ja nendele ei pakuta mingeid ajaveetmise või hoiuvõimalusi.
Koolivõrk korrastada ja leida alternatiiv tühjaks jäänud/jäävatele hoonetele.
Püssi Metsa tänad on meeletult auklik. Soodsam vallasisene ühistransport (Kiviõli ja
Püssi vahel nt.)


























Ühiskanalisatsiooni rajamine Lüganuse teele Lüganuse alevikus
Kiviõli keskväljak & õunapuupark.
Tänava valgustus Purtses-kindluse lähedal (ümbruses elab palju lastega peresid). Bussi
liiklus Purtse lastele Kiviõli koolis/muusikakoolis käimiseks.
Kergliiklustee Lüganuse külast Liimala randa. Edendab tervisesporti ja loob
turvalisema teekonna neile, kesei liigu autoga.
Lüganuse küla keskel asuv ringhoone ikka riivab võõrast silma ja paneb valutama
kohalike südameid. Siin oli üks tubli naine, kes seda ideed ajas, kuid tookordne
vallavõim tõmbas sellele vee peale. Täna loen lehest, et nad on jälle võimuvankri uppi
ajanud. Lihtsalt kohutav- vahepeal oli lootuskiir...
Purtse jahisadama arendamine Purtse jõe suudme vasakkaldal ning kalasadama
arendamine paremkaldal.
Mina soovin, et Lüganuse aleviku maid niidetaks regulaarsemalt.
Alates Tallinn-Narva mnt kuni Liimala rannani kergliiklustee rajamine
Lüganuse küla vahele kergliiklustee
Purtses tänavavalgustus ning lisaks lastele koolibuss (ka nendele kes õpivad
Kiviõlis,lisaks ka käivad muusikakoolis)
Saadan ettepaneku 1. Bussiliin koolilastele Purtsest ja Liimalast Kiviõlisse 2.
Tänavavalgustus Purtse kindluse piirkonna elamute/eramute elanike ohutuse jaoks
Võiks uuesti Jabara teed pinnata
Savala-Rääsa vaheline tee tolmuvabaks
Kergliiklusteede võrgustik vajab täiendamist (nii inimeste tervise edendamise
seisukohalt, ohutu liiklemise nimel kui ka turismi tõttu-jalgrattamatkad kasvõi näiteks
randa). Kiviõlist vajalik jätkata teede ehitust Varinurme ja ühendus olemasoleva Sonda
teega (hea oleks ka nö tehase ring ehk tuhamäe alt tagasi linna tee); Kiviõli-Lüganuse
(sh surnuaiast läbi)-Purtse/Liimala (rand); Kiviõli -Püssi.
Linnapildi parandamine: kõnniteed korda, välja ehitada korralik ja ohutu kõnniteede
võrgustik (eriti oluline raudteejaama sõlm. Praegu üle raudtee Lepa tee/Maidla tee
rist ohtlik jalakäijatele ning ka Raudtee tn); lagunenud/põlenud ja tühjad majad kas
omaniku poolt korda teha või lammutada (vallavalitsuse kõrval vana restoran, Svarmili
vastas vana elumaja jms); kiigeplats korda (nt lava, WC, korralik väljak ja pingid) esindusväljak ja kultuurikeskus.
Valla kruusateed korda, ka keskusest kagemal (Piilse, Veneoja-Lümatu ja ka mujal).
Mänguväljakute korrastamine külades.
Teed korda.mitte ainult peatänavad aga ka muud vallas olevad kõrvalteed
Kiviõli linn puhtaks ja tänavad korda!
Liimala randa viiva tee korrastamine. Uued riietuskabiinid randa
Olemasolevate laste mänguväljakute korrashoidmine ja IGA-AASTANE hooldamine,
korrastamine
ja
tegevusvahendite
uuendamine/väljavahetamine.
Savala mänguväljak-skatepark, Lüganuse mänguäljak, Kiviõli linnas asuvad
mänguväljakud, skatepark, Sonda skatepark, virgestusala. Kiviõli oleks veel vaja
eelkooliaeliste ja väiksematele lastele suunatud mängulinnaku rajamine, kas kuskile
linnaruumi või sootuks arendada meie tuhamäe juures olevat ala ja sinna rajada
mänguväljak(kindlasti peaks olema tasuta kasutus), Püssi samuti korraliku
mänguväljaku rajamine.




























Teede korrashoid- nii teekatted kui ka talvine koristus (see aasta oli see kohutav).
Väikeste koolide alles jätmine - kõik ei taha oma lapsi panna Kiviõli kooli kus õpetajad
peavad salaja õpetama ja lapsed ei pea õppima. Valla äärealadel oleva elu säilitamine
ja mitte kõige linna kolimine.
Liimala küla tee,mis viib mere äärde.
Koolibuss ja teed.mida mööda see buss saaks sõita!
Ringtee + tee korda Kiviõli sissesõidus Lüganuse poolt sõites.
Elamumaade arendus (sh infrastruktuur, ligipääsud, kommunikatsioonid)- väga vähe
kohti, kuhu noored pered võiksid maja ehitada. Lüganuse vald on aga logistiliselt
superhea asukohaga. 3. Rõhutan, et teine punkt on väga oluline. Tuttavaid ja näiteid
küllaga. Michelle R.
Kiviõli linna teede korrastamine!!!Olukord on lihtsalt kohutav, mis teedel toimub!
Keskpuiestee 44, 42, 46 ja Keskpuiestee 55 majade noored pered soovivad oma lastele
mänguväljakut, sobiv koht oleks Keskpuiestee 44 vastas olev muruplats
Püssi tuhamäkke võiks ka midagi teha muidu see nii nukker seal ja motoklubi tuleks
renoveerida
Õunapuude pargis valgustuse rajamine. Talveperioodil oli pargi asfalteeritud osas
ainult üks lamp, millest ilmselgelt pimedal ajal vähe. Valgustust peaks olema kindlasti
rohkem, sest parki läbivad nii tehase töötajad, rongilt saabujad, muusikakoolis käijad
kui ka koertega jalutajad.
Ühtsustunne kogukonnas (ühinemise ala aina suurem, inimesi raske kaasata)
Teede korrashoid (probleem kõikjal ja ilmselt teate)
Lüganuse ringhoone (ettevõtluskeskkonna, kogukonnateenuste jm teenuste hobide
kogumine 1 kohta oleks väga lahe)
Lagunenud hoonete lammutamine
Aidu veespordikeskus (pikalt räägitud, pauku mitte kusagil)
Olemasolevate erinevate teenuste, ettevõtjate kaardistamine. Valla lehele kasvõi kõik
asjad kokku panna.
Maale elama idee rakendamine vallas, meil on palju tühje maju, mida võiks
reklaamida, et siin vallas on hea elada noored pered siia jne. Kaevandused muidugi
pidurdavad teemat (normaalne oleks kui rohkem meie ei kaevanda kellegi hoovis).
Ettevõtluse soodustamine (ma ei tea kuidas seda täpselt teha, kuid töökohti pakkuda
meil pole, siis ettevõtjana endale tööd pakkuda on üks hea võimalus)
Hooned korda on hea projekt või valdkond, mida peaks jätkama paremini ja
reklaamima, et inimesed kasutaksid seda võimalust.
Mänguväljakute, spordiplatside valgustamine; kergliiklusteede võrgustiku
laiendamine.
Kooli - lasteaia võrk - igas koolis, lasteaias võiks olla kohustus, et direktor vahetus või
peaks taas kandideerima oma ametikohale; töötajate kvalifikatsioon ja
motiveerimine. Kõik on mugavaks läinud ja kulgevad. Terviseedendus - toit, toit, toit,
liikumine, jooga maast madalast peaks head põhjad tulema nendest asutustest.
Omavalitsuse inimesed on kõik tavalised kogukonnaliikmed, oleks äge, kui neid kõiki
oleks rohkem näha kogukonnas, erinevatest üritustest osa võtmas oma pere ja
sõpradega; ärgitada tervisespordile kergliiklusteid kasutama; perega aega veetma see lahendaks juba esimest küsimust.































Võib-olla pole vaja nii palju uusi hooneid nt Kiviõli noortekeskus (see muide on suunav
näide:)) kui, et sukeldume sisusse, mida pakutakse, kas see on okei. Olemasolevate
hoonete kaardistamine, võimalik et midagi saab reorganiseerida. Jõudu jaksu, kindlat
kätt, rõõmsat meelt :)!
Laste mänguväljakute korrastamine nt Varja küla
Kergliiklusteede loomine kiviõli-püssi ning kiviõli-lüganuse vahel. Samuti Võiks
kergliiklustee viia püssist ja kiviõlist randa. Tsentraalse kanalisatsiooni ja veetorustiku
väljaehitamine Lüganuse tagakülla.
Rohkem lastele mänguväljakuid.
Kergliiklustee Kiviõli-Püssi ( 3 x)
Sondas teha korda sõiduteed.
Teed korda Kiviõlis.
Püssi Viru tn on vaja remontida, see on avariilises olukorras.
taastada bussipeatus, mis oli nõukogude ajal endise raketibaasi tee otsas Lüganusel.
Kergliiklustee Lüganuse-Kiviõli ; Lüganuse-Varja
Kergliiklustee on väga vajalik Kiviõli-Lüganuse. Võimaldaks ka Lüganuse inimestel
jalgrattaga Kiviõlis käia asju ajamas või lihtsalt jalutada. Maidlas ja Sondas ja Püssis on
see ju olemas.
Kergliiklustee Lüganuse-Lüganuse kalmistu. Olemasolev tee nii jalakäijatele kui
ratturitele väga ohtlik.
Kergliiklustee Kiviõli-Lüganuse-Lüganuse kalmistu. ( 4 x) Tahaks rattaga Kiviõlis käia, ei
julge, sõidavad surnuks ! Jalgsi külavahel liikuda on ka eluohtlik. Lüganusel on rattaga
liiklejaid palju. Püssi sõidetakse aga Kiviõlisse ei julge. Liiklus on tihe, võib surma saada!
Kiviõlis kaotada ära kõnnitee Soo 13, Soo 15 ja Soo 16 vahel, s.o Soo 16 poole peal.
See kõnnitee dubleerib olemasolevat Soo 13 ja Soo 15 esist kõnniteed. Selle asemele
tuleb ehitada parkla. Sest Soo 16 on ebaseaduslikult hõivanud terve parkla.
Kiviõlis Lasteaed Kannike juurde vaja rajada parkla lastevanematele, suurendada
ohutust.
Sõiduteed korda ja rohkem kergliiklusteid.
Paremad võimalused jalgsi ja ratastega liikumiseks. Rohkem kergliiklusteid ning
otseteid. Nt Kiviõli-Erra Liiva metsavaheline tee. Erra ja Sondasse viiv kergliiklustee
peaks läbima tehase ja tuhamäe alad. Lüganuse ja Erra vahel läbi põödude saaks teha
väga hea kergliiklustee, mis viiks kirikusse ja rahvamajale lähemale.
Väiksemad külavaheteed korda teha.
Valla teede iga-aastane hooldus. Nt külatee Sigwari sigala ja Sillaoru elektrijaama viiv
tee (valla tee nr 4370059).
Riigimaantee Varja-Sonda-Kabala selle koha peale, kus tehase tehnoloogiline
transport ületab seda maanteed, teha viadukt või tunnel, et see tehn.transport ei
rikuks maanteed pidevalt.
Asfalteerida Kiviõlis Keskpuiestee viimane lõik alates Soo tn kuni Pargi tn. ( 2x)
Kiviõlis teha korda jalakäijate teelõik Viru tn Swedbangast edasi Maxima poole (u 100
m). igal kevadel ja sügisel on see läbimatu (vett täis) ja tallatakse murul.






























Kiviõlis Keskpuiestee 33, 32a, 34, Uus 1 palume teha korda tänavad. Ära koristada
killustik, kännud ja võsa, panna asfalt.
Bussitransport Kiviõli-Püssi-Lüganuse-Liimala suveperioodiks.
Bussi liikuma suveperioodiks Kiviõli-Uljaste järv.
Tihedam ja kindlam bussiliiklus. Vaja oleks kindel leht, kus on KINDLAD busside
liikumised Lüganuse vallas (lisaks peatus.ee).
Korralikud bussipeatused nt Erra-Liivale.
Oleks vaja Liiva tn lõppu raudtee ääres Karja tänaval teha bussipeatus, et vanad
inimesed saaksid Erra-Liivale.
Oleks vaja Erra-Liivale bussipeatus (hoonena), lapsed ja vanad inimesed saaksid istuda
ja vihma, lume, tuule eest. Olen seda nõudnud 18 aastat kui esimene lapselaps läks
kooli.
Palun kui võimalik siis bussid 107 ja 100 sõidaksid läbi Graniidi tn. praegu 6.30 ja 8.20
sõidavad, aga teised reisid ei sõida. Metsavahel ei ole üldse reisijaid aga läbi Graniidi
tuleb küll.
Autobussiliiklus ! Nt Purtsest Kiviõlli kui valla keskusesse regulaarne bussiühendus.
Korraldada transporti kontsertidele Jõhvi ja K-Järvele.
Tihedam transport nt mere äärde.
Soov oleks, et Kiviõlis peatuks Moskva – Tallinn rong. Kasvõi selleks, et Kiviõli mäele
tuleksid rohkem ekstreemturistid.
Rohkem ilusaid parke.
Rajada supluskoht Purtse jõele Püssi tammisillast ülesvoolu. Juba 90-ndate lõpus
võetud veeanalüüsid kinnitasid jõevee supluskõlbulikkust, üksnes kalda ja jõepõhja
setted olid reostunud. Kuuldavasti seisab ees Purtse jõe puhastus. Loodan, et Purtse
jõele kuni 100 meetrise kalda- ja jõepõhja puhastamine ja järgnevalt liivaga katmine
ei tohiks olla vallale üle jõu käiv ja vähemalt jõe puhastamiseks ettenähtud summade
arvelt.
Muuta Püssi linna piiresse jääv metsatukk metsapargiks. Selleks poleks esimese
sammuna muud teha kui teha metsatukas harvendus- ja puhastusraiet. Usun, et Püssi
elanikud annaksid üritusele abikäe, mina igatahes, vaatamata vanusele.
Suur talgupäev, kus kogu vald koristab !
Püssis on paljudel lemmikloomad aga puudub korralik infrastruktuur. Omanikud
jalutavad oma kasse ja koeri laste mänguväljakutel. Ettepanek Viru 10 lammutatud
maja alale rajada koerte väljak.
Püssi uue estlink alajaama arendamisega kaasneb igapäevaelu häirimine. Ettepanek –
et tehtaks müratara, mis undamist vähendaks.
Rekultiveerida Püssi tuhamägi.
Kanalisatsiooni väljaehitamine Püssis A.Kitzbergi tänavas. Tahaks ka elada 21.sajandil.
Püssis A.Kitzbergi tn kraavide kordategemine. Upume !
Püssi linnas Jõe tn soovime ka kanalisatsiooni. Vaatamata eelmisesse AK tehtud
ettepanekutele siiani vaid unistuseks jäänud !
Püssis Hõbepaju tn lõpus on suur probleem vesi kraavides, kui ikka kallab vihma siis ka
uputab. On kraavid aga ei toimi. Metsa tn pole üldse kraave.














Püssis Hõbepaju tn sooviks ka kanalisatsiooni aga juba peale Kivi tn ei midagi. Miks nii?
Hoonete ümbruste ja üldine heakord. Nt Purtses kaupluse ümbrus ja tagahoov on
lausa häbiväärne ! Trepp katki, prügikast logadi.
KÜ Võidu 10 Kiviõlis pakub võimalust ühiselt ette võtta mingi kunstliku veekogu
loomist oma territooriumile.
Rajada sadeveekanalisatsioon maja Keskpuiestee 35 Kiviõli juures ja koos vallaga
töötada välja maja fassaadi remondi projekt. Oma vahenditest sellised vanad majad ei
suuda lähimad 20 aastat fassaadi korda teha.
Rajada sadeveekanalisatsioon maja Uus 4 Kiviõli juures. Samamoodi fassaadi
kordategemise projekt koos vallaga.
Rajada sadeveekanalisatsioon Võidu tn piirkonnas, asfalteerida tee osa alates Võidu
10 kuni Võidu 8, 6, 4 ja 2.
Rajada kaldapealne või promenaad kus saaksid puhata lapsed ja täiskasvanud
Kontrollida vee kvaliteeti.
Ei ole Kiviõlis parki puhkamiseks, kus oleks kohvik.
Palun leida võimalus rakendust leida endise postkontori majale Kiviõli tee 19
Lüganuse.
Vanad kasutud korterid lammutada, ehitada uued asemele.

Keskkond






Rohkem prügi sorteerimist propageerida. Biojäätmed eraldi ning sellest toodetud
korralik, huumusrikas muld valla haljastusse. Hetkel täituvad konteinerid liialt kiiresti
ja näha on, et inimesed ei ole väga keskkonnateadlikud. Sonda metsades leidub veel
väga palju prügi.
Valgus reostuse vähendamine Repo Vabrikus
Savala-Rääsa tee tolmuvabaks.
Õhusaaste monitorid tuleb esmajoones üles saada! Ma ei taha elada Kiviõlis, kui näen
seda paksu musta suitsu hõljumas üle kodulinna. Veel vähem tahan siin oma tulevasi
lapsi kasvatada, siia aiamaad rajada, või tarbida kohalikult kasvatatud toitu. Ometi
peaks julgustama ja toetama kohalikke tootjaid ja ettevõtjaid. Kuidas? Looduses on
kõik omavahel seotud - reostades õhku reostame ka maad, rääkimata siinsete
inimeste kopsudest ja mõtetest. Alati kui Kiviõlisse sisse sõidan, tekib autosse/rongi
tuntav tehasehais. Üks seltskond on kunagi naljatanud, see oli siis, kui otsiti Kiviõli
tunnuslauset, et motoks sobiks "Tuhalõhn on kodulõhn". See on kõnekas fakt, mis
paneb mind muretsema. Mulle on äärmiselt olulised ÜRO säästva arengu eesmärgid
aastaks 2030. Palun lähtuge nendest, kui planeerite valla tegutsemist. Teen omalt
poolt kõik oleneva, et noortele, kellega kokku puutun tööalaselt, tutvustada neid
eesmärke. Nemad lähtuvad samadest väärtustest, valides kunagi, kuhu oma pesa
punuda. Kuidas meelitada neid Lüganuse valda?
Kodulinn peab olema hubane,
omanäoline aga ka kaasaegne ja huvitav. Tean, et siinsed noored tahavad, et oleks
turvaline kena ruum, kus nad saavad aega veeta, ilma kohustuseta midagi osta, mis
oleks lahti pigem õhtuti - aastaringselt. Seega siseruum. Midagi kohvikulaadset.
Hinnad seal ei tohiks olla noortele liiga kallid - seda peaks elus hoidma noored ise.
Loomulikult on vaja sinna asjatundlikku täiskasvanut, kes juhendaks noori. Esialgu
oleks ta eestvedaja, aga tal peaks olema alati plaan taandumiseks, et anda järkjärgult








aina rohkem vastutust noortele.
Aktiivsemalt peaks siia tööle, praktikale ja
vabatahtlikuna tööle kutsuma noori, kes on meie vallast pärit, aga õpivad kõgkoolis
mujal, või ka töötavad mujal. Hoida kontakti. See muidugi eeldab isiklikku
kokkupuudet. Ma olen alati pakkunud noortele, kellega tööalaselt siin tutvunud olen,
võimalusi ka pärast aktiivsema suhtlemise lõppu. Võimalusi osaleda
noorteprojektides, käia töövarjuks, saada olulisi kontakte, et neil oleks tulevikus
rohkem võimalusi. Ja et need võimalused oleksid vahendatud kellegi poolt, kes ei oota
neilt otseselt midagi muud, kui hea inimene olemist, oma kodukohast hoolimist.
Rohkem värsket õhku !
Pöörata rohkem tähelepanu keskkonnale – prügi, tööstus.
Purskkaev Kiviõlisse ! rohkem puid istutada.
Lammutada vanad majad.
Vana tehas Püssis (?) laseb välja ohtlikke heitmeid, reostab õhku.
Koostöös RMK-ga teha puhtaks metsad.

Ettevõtlus ja turism









Kogu maine kujundus tuleks làbi môelda. Sh ka turundustegevused.
Näiteks toitlustus ja majutus ettevõtte loomine näiteks Püssi, vana roosmarini kohvik,
mis iganes. Samuti võiks ära kasutada ka endist Püssi katlamaja koos tuhamäega
näiteks kohaliku muuseumi loomiseks jne.
Juba praegu oleks vaja luua mõne aktiivse asutuse juurde, näiteks kooli juurde rakuke,
mis juhiks ettevõtluse ja ettevõtlikuse teket meie vallas ja piirkonnas, st oleks inimene,
kes kutsuks üles ja aitaks inimestel rohujuure tasandil luua ideid eraettevõttest (ka
sotsiaalse taustaga) - see inimene korraldaks näiteks kohalike seminare,
koostöötubasid jne ettevõtluse ja ettevõtlikuse teemal. Selle teemaga meil näiteks
koolis praegu tegeletakse, kuid see peaks olema eraldi asutus ja eraldi inimene, kellel
fookus oleks ettevõtluse arendamine piirkonnas.
Lüganuse vald võiks toimida nagu offshore rajoon, kus on madalamad maksud nende
ettevõtete jaoks, kes toovad oma tootmise ja kontorid reaalselt siia.
Kinnisvara
omanikud võiksid vastutada materiaalselt oma vara hea väljanägemise eest. St ühistud
vastutavad selle eest, et majade ümbrus oleks puhas ja koristatud. Visuaalne aspekt.
Räämas majad lammutamisele. Prügi võiks olla koristatud aastaringselt.
Kiviõli
linnas võiks olla piiratud koerapark takistusega, kus loomad ja nende omanikud võiksid
omavahel sotsialiseeruda. Prügikast kilekotidega väljaheidete korjamiseks.
Valda
ühendavatel kergliiklusteedel võiks olla rohkem prügikaste. Hetkel päris kole pilt teede
ääres. Kiviõli keemiakombinaadist tuleb liiga palju halba lõhna. Mingi filter või asi
võiks olla + elanikud peaksid saama tervise uuringuid tasuta, mis puudutavad vähki,
kopse jne või mingeid hüvesid, et hingatakse seda jura.
Kohalikud koolid võiksid
koonduda ühe katuse alla. Vahetada kogemust, metoodikaid, võtta üksteiselt parimad
praktikad üle.
Unikülas Luha tn rekonstrueerimine/korralikuks ehitamine - praegu on aegud juba nii
suured, et kuskilt poolt kõrvalt minna ei saa, tuleb hooga läbi sõita, tee on ära vajunud,
kitsas ja auke täis, kunagi parandati aga see tegi asja veel hullemaks. Maidla
rahvamaja ja päevakeskus - miks siin midagi ei toimu? Kõik üritused on kas Püssis või
Kiviõlis. Maidla perearstipunkt - kahel tööpäeval nädalas, mõlemal päeval 2h perearsti
vastuvõttu - häbiväärselt vähe. Savala bussiühendus Kiviõli, Jõhvi, Kohtla-Järvega -







inimesed tahaksid rohkem sõita, nii tööle kui kellelegi nt sünnipäevale. Kuidas ma
minna saan, kui L läheb 2 bussi ja tagasi ka, seda aga kella 13ni? Aga P mitte ühtki bussi
Jõhvi/Kohtla-Järvele. Kas me, maakad, peamegi välja surema? Nädalavahetusel ei saa
rongi pealegi... No jala võib ka minna, oma kompsudega ja 6km sinna-tagasi, mis see
siis ära ei ole. Savala on piisavalt suur keskus, et siin pood peaks olema - ma ei mõtle
Maximat või Grossi, aga meie praktiliselt eluaegne Silla poe maja lihtsalt hääbub
vaikselt ja Allika poe maja, mis juba aastaid müügis on, lihtsalt mädaneb samamoodi.
Leiva-saia, piima, vorsti järgi ei peaks Kiviõlis käima.
Lapsi ja noori viia ekskursioonidele ettevõtetesse, sest % neist läheks sinna tööle.
Aidu karjäär – rohkem infot !
Teema Kiviõli linna TURG. Kus saab inimväärselt müüa omakasvatatud istikut, lilli, tilli,
metsamarju jne (Kiviõlis). Olemasolev müügikoht on kaubanduskeskuse K5 kõige
kaugema nurga taga – terve mõistusega inimene nii kaugele ei kõnni ja see koht on
pidevalt varjatud kaubaautodega. Möödunud aastatel vihmase ilmaga seisime kioskite
räästa all, sellel aastal viidi kioskid minema. Tehke meile vihma vari ! Palun infot
järgmises vallalehes !
Ürituste kohta infot ei ole, sinna saavad ainult tutvuse kaudu.

Muu


Kõige olulisem on, et see arengukava ei jääks riiulisse tolmuma, vaid oleks reaalne
töödokument, mis aitaks ühendada ja viia edukasse tulevikku kolm väga eriilmelist ja
erinevat ühinenud valda/linna. Oluline on tark ja edumeelne juhtimine-valla ja valla
inimeste heaks ja hüvanguks. Võimuvõitlus ja oma isiklikud suhted jäetagu minevikku.
Sellised arvamusküsitlused ei peaks olema piiritletud ajas, vaid pidevalt võiks olla
üleval
arvamuskastid
(nt
raamatukogudes, koolides,
kultuurimajades,
noortekeskustes ja päevakeskustes) ja samuti internetis, et vajadusel saaks inimesed
anda oma hinnang,arvamus või küsimused niimoodi edasi. Oluline märksõna on
"turvalisus", seda igas mõttes: 1. füüsiline turvalisus ehk et inimesed tajuks oma
kaitstust ja oleks kaitstud - nt tegeletakse narkomaanidega jm probleemsete isikutega,
politsei avatus ja kättesaadavus ning mitte ainult karistuslikus mõttes, üksinda
hulkuvad koerad. Väga oluline on tasuta prügikonteinerid suuregabariitse prügi jaoks
nt 4x aastas, et vältida prügi viimist metsa vm, jäätmejaamad, realiseerimiskeskus või
taaskasutuskeskus, kuhu saab viia oma vana, mis kellelegi uus. Oluline on teavitada
kõigest sellest (eesti kui ka VENE keeles) õigeaegselt. Samuti teavitustöö prügi
sorteerimisest ja lemmikloomade pidamisest. Kahjuks peaks olema ka valal
heakorraeeskirjades karistuslik punkt ja vallal töötaja, kes seda jälgib ning lisaks
teavitusele vajadusel karistaks (metsa alla prahi viijaid, lemmikloomade järgi mitte
koristajaid, kes lasevad süstemaatiliselt oma loomi hulkuma jne). 2. kaitstud oleks
vallakodanike tervis ja vara - keskkonna puhtus, nt ei vedeleks süstlad, katkised
pudelid, praht, loomaomanikud koristaks oma loomade järelt, koertejalutusplatsid- nt
Viru 21 taga oleval põllul, kus nagunii oma koeri jalutatakse 3. turvalisus tuleviku
suhtes - et noored tuleks tagasi, et inimestel oleks töö, tegevused vabaks ajaks ja
puhkevõimalused-sportimis- ja kultuurivõimalused, kergliiklusteede võrgustik,
kohalikud turismiatraktsioonid mitte ainult turistidele, vaid ka soodsamalt oma valla
inimestele, et inimesed julgeks luua siia oma kodu, toetada noori kodu loomisel, eriti
vajalike spetsialiste (nt õpetajaid, arste), infrastruktuur- internet, teedevõrgustik,













kättesaadav info nii eesti kui ka vene keeles (praegu tekib vene keelse info puudumine
või vähesus disinformatsiooni, kuulujutte, kõrvalejäetuse tunnet jne), kättesaadavad
teenused alates haridusest kuni tervishoiuni. Oluline on, et oleks teenused, sh vaba
aja sisustus võimalus alates hällilapsest kuni pensionärini. Oluline punkt on, et valla
inimesed oleks terved - selleks tuleks teavitustööd teha maast madalast ja võimaldada
tervislikke eluviise ning teavitada nendest, mitte ainult liikumise mõttes, vaid ka
toitumise mõttes, nt lasteaiad suhkruvabad, tervislikud, koolipuhvetites ei müüda nö
rämpsu nagu krõpsud, limonaad, lasteaias, koolis tervisliku toitumise õpetus.
Liikumise propageerimine alates lasteaiast - perepäevad, terviserajad, kergliiklusteed,
infopäevad. Praegu on kahjuks valla igapäevapildis näha palju ülekaalulisust ja juba
laste seas. Info ühte kohta- alates vallas toimuvate kultuuri- ja spordiürituste kui ka
muude põnevate ürituste/projektide kohta ja ka vene keeles, et mitte kõrvale jätta ka
seda kogukonda. Koolisüsteem- optimeerimine, nt ühtne juhtimine, õpetajatebaasi
kvaliteedi tugevdamine. Igas koolis ei ole vaja nt 100% koormusega füüsikaõpetajat,
piisab 1 tugev õpetaja valla koolide peale, selle asemel, et on 3 nõrka õpetajat. Ei
tohi unustada turismiatraktsioonide valguses ka oma valla minevikku. See pole ehk nii
atraktiivne turistidele, kuid kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Praegu ei ole
vallal muuseumi, on mitmeid huvigruppe ja üksiküritajaid, kes koguvad või uurivad
mingit lõiku oma valla või valla inimeste ajaloost (koolides muuseuminurgad,
koduloouurijad jm asjast huvitatud), kuid puudub ühtne muuseum, kuhu kõik oluline
materjal kokku koguda ja kus seda töödeldakse ning avalikkusele näidatakse. Praegu
jääb paljuski huvilistel asi raha taha ning igaüks teeb midagi, kuid ühtset lähenemist ja
info kogumist pole, millega palju infot, sh huvitavaid inimesi ja materjale läheb lihtsalt
kaduma (inimesed surevad, materjalid mujal muuseumides). Miks mitte kasutada
selleks veetorni.
Soovin et kõik asutused mis on Lüganuse vallas läheks õigeks ajaks lahti kellaajaliselt
kuna kõik asutused seda ei tee
Eelkõige vajaks Lüganuse vald ühes suunas tegutsevaid volikogulasi, kelle kogu aur ei
läheks omavahelisele võimuvõitlusele ja sõnelusele. Välja arendamata on siiani Kiviõli
keskel(K5 taga) asuv roheala. Ka vene kooli ja Pargi tänava vahelise võpsiku võiks
viisakamaks teha. Noored vajaksid kohta linna keskel, kus koos käia.
Vabaneda jutupaunik Rauamist ja veel mõnest ehk siis läheb ka elu edasi
"Juhtimine on eelkõige mainekujundus" (memost). Lõpetage võimuvõitluse ja
reetlikuse promomine.
sonda baari kinni panemine kun olen kuulnud et inimesed ei saa korralkiult magada
reede vastu laupäeva ja laupäe vastu pühapäeva
Võimuvõitlus tuleb ära lõpetada ja asuda tööle ühise eesmärgi nimel, et asjad ja
plaanid saaks tehtud nii, et IGA valla elanik võiks uhke olla, et elab Lüganuse vallas!
Kergliiklusraja ühendamine ja pikendamine valla piirideni. Kiviõli tuhamäe alt Errasse
näiteks jms. Sonda Rahvamaja vajab uuenduskuuri.
Praegune võim võiks olemata olla ning vana tagasi tulla, siis midagi muutuks kuid
praegu ei muutu midagi.
Peaks koostama petitsiooni, et Veiser ja Rauam ei ole rahva poolt soositud
omavalitsusjuhid!
Valla "Turvalisuse" või "Elanikonna kaitse" keskus , opereerijad võiksid olla
vabatahtlikud päästjad -ja merepäästjad. Loome valla, kus kogukonnas on hea ja
turvaline elada. Kaasame noori, hangime varustuse, teeme komandohoonest Purtses



















kohaliku elu turvalisuse tuiksoone.Eesmärk: Lüganuse vald on ohutu elukeskkonna ja
turvalise kogukonnaga ühiskond, milles inimesed tunnetavad oma teadlikkuse ja
oskuste kasvu ning algatava hoiaku võtmise tõttu rolli ühiskonna turvalisuse
loomisel, oskavad turvalisuseriske märgata ja nendele adekvaatselt reageerida.
Vaja on luua parim koostöö ja koosmõju süsteem riikliku ja kohaliku tasandi
vahel. Siseturvalisuse valdkonnas on selliseks võimaluseks kogukonnakeskne
lähenemine, mis seisneb koos kogukonnaga sealsete probleemide väljaselgitamises
ja koos kogukonna esindajatega nende lahendamises. Kogukonnakeskse
lähenemisega jõutakse kogukondade kaudu senisest tõhusamalt ka üksikisiku
kaasamiseni. Ühtlasi aitab see tõsta usaldust riigiasutuste vastu ning parandab
nende legitiimsust.
Kiviõlis võiks olla täisteenindusega Swedbank ! ( 3 x)
Kiviõlis puudub korralik söögikoht, kohvik, restoranist ei julge unistadagi.
Taastada Püssi klubi ees oleval kivil sinna raiutud tekst. 1992.aastal paigaldas tollane
alevivalitsus klubi ette mälestuskivi tähistamaks 500 aasta möödumist Püssi kui
asukoha esmamainimisest. Tänaseks on kivil olev tekst nähtamatuks muutunud.
Kohvik kauem avatud. Rohkem söögikohti.
Kiviõlisse sissesõidul (vene kooli poolt) rajada sinna tee äärde allee mälestamaks linna
aukodanikke. Tuleks tuua nende sünnikohast puu istik ja istutada koos nimetahvliga.
Lüganuse kooli juures vaja teostada II maailmasõja mälestusmärgi renoveerimine ja
panna sinna infostend.
Taastada mälestusmärk Kiviõli tuhamäel, lisada sinna infostend. Viia motovõistluste
trass ja võistlused ära sobivamasse asukohta.
Muinsuskaitseobjektide inventuur ! Nt Purtse külas asuv silmaallikas on väge veerohke
ja palju inimesi käib. Allikas on märgistamata. Naabrid peavad seda hooldama aga
enam ei jaksa.
Rohkem tähelepanu eakatele
Bassein suur koos saunadega.
Rohkem pinke rahvarohketele tänavatele.
Kohvik peaks töötama kasvõi 22-ni ja menüü peaks olema nii lastele kui
täiskasvanutele.
Tahaks näha ülemuste portreesid kohalikus ajalehes !
Kirjutada rohkem projekte !
Suurendada turistide voogu !

Venekeelsed vastused :


В городе Кивиыли, много частных домов или таких домов где всего несколько
хозяев, за счёт чего у них есть большие дворы. И у них есть возможность летом,
или в любой другой тёплый период делать пикники. Но также, есть множество
многоквартирных домов, где от двора одно название осталось. И к сожалению
у нас в городе есть также и парки, ничем не примечательны парки... Одно из
наших предложений, устроить в таких парках специально обустроеные места
для пикника с навесами, грилем, столами, скамейками, мусорками. Очень
здорово если бы таких мест по городу было бы несколько и в разных парках (а






















в некоторых и по нескольку штук). А также в разных местах города чтобы были
указатели показывающие к ним дорогу и показывающие что ТАМ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОЖНО сделать шашлык не боясь быть наказанным (так как
люди непривыкшие к такому могут быть к сожалению).
Произвести качественный ремонт дорог, а также заменить асфальтовое
покрытие!!! Создать лучшую сеть велодорожек по примеру Голландии!!!
Построить один нормальный стадион для всех. Больше возможностей для
активного образа жизни и досуга. Продолжить строительство освещенных
пешеходных дорожек и соединить уже имеющиеся.
увеличить работу с детьми. Возрадить уроки труда на прежнем уровне. Что бы
дети знали как это сделать. Организовать в Люганузе авиомодельный кружок
Думаю, что хорошая идея была бы, если бы волость награждала или как-то
поощерала молодёжь волости за какие-то заслуги и успехи. Будь то хорошее
выступление на олимпиаде, победа в конкурсе, активная внеклассная
деятельность. Может быть поддерживать тех ребят, кто загимается каким-то
занятием, где требуются траты на какое-то оборубывание(фотографы,
видеографы, художники, музыканты). Это мотивировало бы ребят делать
волость лучше!
Kiviõli linna sissesõiduteed korda, ükskõik kust poolt sõidad Kiviõlisse, teed on
jubedad.Kuidas on võimalik rajada külasse veetrass ilma kanalisatsioonita? (nt ErraLiiva küla.
1.в Кивиыли центр отдыха на природе ( парк, с прудом как в К-Ярве), где будет
кафе и беседки для отдыха с гостями и детьми. 2. Дорожку для велосипедов в
Пурстсе на пляж. 3. Летом в сезон автобус на пляж. 4. Бассейн с саунами в
Кивиыли (хотя бы маленький СПА). 5. Заасфальтировать тротуар на Виру у
Swedbank, там постоянно лужа. 6. Автобусы Кивиыли-Йыхви-Кивиыли плохо
ходят, последний автобус идет из Йыхви слишком рано, не успеть с концерта
или из кино из Йыхви уехать. Нужно чтобы хотя бы в 22 часа из Йыхи уходил на
Кивиыли.
Создать предпринимательский парк, таким образом расширяя возможности
по трудоустройство.
Дороги отремонтировать. Стадион обещанный построить.
Спортзал
нужен хороший спортзал где можно заниматься .
Современный спортивный зал городе Кивиыли
Тренажерный современный зал.
Современный спортивный зал, чтобы молодое поколение росло здоровым и
спортивным. Им было бы заняться в свободное время полезными вещами.
Хорошая возможность создать дополнительные рабочие места, найти новые
знакомства, мотивировать друг друга, увеличить знания о спорте и его пользе
и, конечно, площадь для проведения соревнований, таких как пауэрлифтинг и
т.п.
В Кивиыли нужен современный спорт зал. В котором будет возможность
заниматься детям и женщинам. И будет душ и раздельные раздевалки.
Заявляю о необходимости появления современного спортивного зала в
городе Кивиыли для всех желающих!















Необходимо открыть современный спортивный зал в городе Кивиыли
Искусственное футбольное поле
Современный спортивный зал в городе Кивиыли!
Дороги и фонтан
Привести в порядок дорогу от русской школы в сторону Эрра. И хотелось бы
детский городок вместо убраных домов, напротив Soo11.
Сохранить единственную русскую основную школу, прекратить отток
населения из волости, проводить совместную работу с предприятиями по
развитию предпринимательства
Марально обьеденить волость и жителей. Бюджет делить справедливо и
равноценно, как для Кивиыли, так и для Сонда и Люганузе. На
благоусстройсиво и уборку местностии уделить особое внимание.
Здравствуйте. Где находится здание старой шахты, в кивиыли, там свалка
мусора! Большая просьба её ликвидировать. Можно поставить камеру
наблюдения, хотя бы временно, чтобы поймать кто выкидывает мусор. И
установить таблички что выкидывать мусор запрещено. Надеемся на вашу
помощь. Спасибо.
Staadion
ДОРОГУ ПРИ ВЫЕЗДЕ ИЗ ГОРОДА ЧЕРЕЗ РУССКУЮ ШКОЛУ!

