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Sada aastat
Eesti Vabariiki
Eestlased on vabadust ihkav, kannatlik ja heas mõttes jonnakas rahvas. Soov olla
vaba ja ise oma tegemisi korraldada on antud meile geenidega kaasa. Kolmeteistkümnenda sajandi vabadusvõitlusele mõeldes tekkis 1918. aasta Eesti Vabariik masendava
hilinemisega, sest läks mööda tervelt seitse sajandit, enne kui riik lõpuks sündis. See
oli pikk aeg täis võitlust, kannatusi ja valu, kuid lõpuks sai sellest rõõmuaeg, mida
kaua oodati ja millest unistati.
Oluline roll ja tähendus Eesti Vabariigi eksistentsi tagamisel on Vabadussõjal, kus
hukkus 2236 ning sai haavata 13 775 inimest. Seetõttu pole Tartu rahuleping allkirjastatud mitte ainult sule ja tindi, vaid ka nähtamatu verepitseriga.
Uus vabanemine 20. augustil 1991. aastal jäi paljude jaoks lootusetult hiljaks, kuid
me oleme täna vabad, meil on taastatud oma riik ja loodame, et saavutatu hoidmise
kõrval oskame mäletada ka hinda, mida selle vabaduse eest maksti. Maailma mastaabis ei ole sada aastat ühe riigi jaoks pikk aeg. Juubelisünnipäeva tähistades võime
uhked olla aga selle üle, et ehkki meie riigi ajalugu on lühike, on meie rahva ajalugu
sajandite pikkune ja rahvusena oleme vanemad kui mitmed Euroopa suurriigid.
Juubelil ei tohi unustada iseennast – oleme oma oluliste tähtpäevadega osa riigist,
selle väike peegelpilt. Kui võrrelda riiki raamatuga, siis selle saamisloos on olulisima
peatüki kirjutanud meie esivanemad, aga meil ja meie lastel tuleb selle kirjutamist
jätkata.
2017. aasta oli märgiline: tekkis uus omavalitsus – Lüganuse vald. Lihtne oleks öelda,
et koos sellega tekkis ka uus kogukond. Reaalsuses läheb selle tekkimiseks veel aega.
Jätkuks ainult praegustel valitutel tahet mõista üksteist ja mäletada, et omavalitsus on
kodanike jaoks, mitte poliitiliste mängude pärusmaa. Loodame, et Lüganuse ületab
kasvuraskused ja meist saab hea partner riigile.
Kallis rahvas! Õnnitleme teid kõiki Eesti Vabariigi juubelisünnipäeval ning soovime jõudu oma riigi hoidmisel ja oma kodukandi tuleviku kujundamisel.
Head vabariigi aastapäeva!
Lüganuse vallavalitsus
Lüganuse vallavolikogu

Lüganusel hakkas kehtima uus toetuste andmise kord
Veebruari esimesel nädalal toimunud volikogu istungil võeti vastu sotsiaalabi andmise
kord, mis sätestab uue valla toetuste suuruse
ning nende maksmise korra.
Uue korra näol on tegemist
dokumendiga, mille koostamist alustati juba ühinemisläbirääkimiste ajal.
„Kord on sündinud ühinemisläbirääkimiste juures
olnud konsultantide, sotsiaaltöötajate ja volikogu
sotsiaalkomisjoni koostööst
ja vaidlustest,” ütles abivallavanem Risto Lindeberg.
Ehkki erinevad toetuste
määrad omavalitsustes ei
langenud ning võib-olla
isegi tõusid, jäi toetuse liike
vähemaks. Kõige enam erinevaid toetusi maksis seni
Sonda vald.
Uue, 1. veebruarist kehtima
hakanud korra kohaselt maksvab vald sünnitoetust 300
eurot. See toetus on jagatud
kahte ossa: poole summast
saab inimene kätte poole
aasta jooksul pärast lapse

sündi. Teine pool kantakse
vanemate
arveldusarvele
poole aasta jooksul pärast
lapse aastaseks saamist.
Ranitsatoetuse
suurus,
mida makstakse lastele
1. klassi mineku puhul, on
50 eurot lapse kohta. Kooli
lõpetamise toetus pärast
põhikooli on 35 eurot, gümnaasiumi lõpetaja saab
50 eurot. Kuldmedaliga lõpetanutele makstakse toetust
200 ja hõbemedaliga lõpetanutele 150 eurot.
Kindlasti makstakse toetust
nendele lastele, kes käivad
ühes viiest valla enda koolist.
Need lapsed, kes õpivad väljaspool valda, saavad toetust
juhul, kui nende õppimine
seal on põhjendatud ja õigustatud. „Vaatame selles osas
kõiki juhte üksikult ja eraldi.
Vanem teeb meile toetuse

saamiseks avalduse ning kirjutab ka juurde, miks ühe või
teise vallast väljaspool asuva
kooli kasuks on otsustatud,”
rääkis Lindeberg.
Eakatele
makstakse
30-eurost sünnipäevatoetust
alates 70. sünnipäevast igal
juubelil. Alates 95. eluaas-

tast saab sünnipäevatoetust
juba igal aastal.
Tšornobõli katastroofi likvideerimisel osalenutel on
aastas õigust saada 50 eurot
lisaraha.
Matusetoetuse suurus on
250 eurot.
Lisaks nendele, sissetu-

lekutest sõltumatutele toetustele maksab vald toetusi
vähekindlustatud inimestele. Nemad saavad küsida
abi kooli või lastelaagriga
seotud kulude katmiseks,
lasteaia söögiarvete tasumiseks, aga ka näiteks küttepuude muretsemiseks.

Sotsiaalabitoetuse
kord
reguleerib ka mitmeid teenuseid, mida vald pakub.
Sotsiaaltoetuste korraga
saab tutvuda valla kodulehel www.lyganuse.ee. Infot
saab küsida ka sotsiaaltöötajatelt.

SOTSIAALOSAKONNA KONTAKTID JA VASTUVÕTUAJAD
KETLIN MÕRU (osakonna juhataja, sotsiaalteenused, sotsiaalnõustamine)
kontakt: 332 1333, 5349 7060 ketlin.moru@lyganuse.ee
EVE UUEKÜLA (eakate küsimused, sotsiaalkorterid)
kontakt: 332 1335, 5191 7910 eve.uuekula@lyganuse.ee
ANNE REMBEL (puudega inimesed, täiskasvanute eestkoste)
kontakt: 332 1334 anne.rembel@lyganuse.ee
AIRIIN ALLIKMÄE (lastekaitse, laste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, puudega lapsed)
kontakt: 332 1336, 5307 2787 airiin.allikmae@lyganuse.ee
SIGNE VELBAUM (töö probleemsete peredega)
kontakt: 332 5877, 5331 0065 signe.velbaum@lyganuse.ee
EDA TÄRNO (toimetulekutoetus, ühekordsed sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine)
kontakt: 332 5876, 502 1246 eda.tarno@lyganuse.ee
Sotsiaalosakond töötab Lüganuse vallamajas Kiviõli linnas aadressil Keskpuiestee 20.
Eda Tärno ja Anne Rembeli vastuvõtuajad on E kl 10-12 ja 13-17, T ja K 13-16.30 ja N 10-12 ja 13-16.30. Alates märtsikuust võtab sotsiaaltöötaja Eda Tärno inimesi vastu ka vastuvõtupunktides: iga kuu kolmandal reedel kl 9-12 Sondas
endises vallamajas (Lembitu 9) ja iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 9-12 Lüganusel endises vallamajas (Kiviõli tee 8).
Eve Uueküla vastuvõtuajad E kl 10-12 ja 13-17, T 10-12 (Kiviõli Päevakeskuses), K 13-16.30, N 10-12 ja 13-16.30. Ketlin
Mõru, Airiin Allikmäe ja Signe Velbaumi vastuvõtuajad E kl 10-12 ja 13-17, N 10-12 ja 13-16.30, muul ajal kokkuleppel.
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Lüganuse vald alustas uue koosseisu ja eelarvega
Alates 1. jaanuarist ühtsena tegutsema
hakanud Lüganuse vald alustas uut aastat
uue ametnike kooseisuga, kelle üheks olulisemaks ülesandeks saab planeeritud investeeringute elluviimine.
Aasta lõpuni toimetanud
Lüganuse ja Sonda vallast
ning Kiviõli linnast sai uue
aasta alguses ametlikult
üks ühine omavalitsus, mis
tähendas ka uut struktuuri
ning vähendatud ametnike
koosseisu.

Igale valdkonnale
oma spetsialist
Kokku koondas uus Lüganuse vald 15 varasemat
ametnikku, kuid kuulutas
samas välja konkursi seitsme
uue inimese leidmiseks.
„Me koondasime kõik need
inimesed, kellele uues struktuuris sama nimetusega tööd
polnud pakkuda. Küll said
kõik koondatud võimaluse
kandideerida uutele ametikohtadele,” ütles Lüganuse
vallavanem Andrea Eiche.
Kui vallakantseleisse otsiti
sekretäri-juhiabi ja avalike
suhete spetsialisti ning sotsiaal-, haridus-, kultuuri-,
spordi- ja noorsootööosa-
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PROJEKTI VÕI
INVESTEERINGU
LÜHIKIRJELDUS
Kiviõli 1. Keskkooli ujula
renoveerimine
Maidla-Aidu-Liiva
kergliiklustee rajamine
Tänavavalgustuse
taristu renoveerimine I
etapp Kiviõlis
Püssis Viru tänava
rekonstrueerimine
Perearstikeskuse
rajamine Kiviõli
polikliiniku 2.korrusele
Püssi jalgpalliväljak
Kiviõli lasteaia Kannike
energiatõhususe
edendamine
Sonda
veemajandustaristu
renoveerimine
Soonurme-Kiviõli
metsavahelise tee
rekonstrueerimine
Tänavavalgustuse
parendamine külades
Kiviõli lasteaia Kannike
kanalisatsioonisüsteemi
de renoveerimine
Kiviõli Vene Kooli
remonditööd
Kiviõli Kunstide Kooli
remonditööd
Vallavalitsuse II korruse
ruumide remont
Lüganuse kiriku
põranda renoveerimine
Kiviõli kesklinna uute
bussiootekodade
paigaldamine
Hajaasustusprogramm

konna kõik ametikohad olid
täidetud, siis enim muudatusi on majandusosakonnas,
kus täitmist ootavad viis uut
ametikohta.
Majandusosakonda otsiti
konkursiga
arendusnõunikku, kellel on suur roll nii
valla tuleviku kujundamisel
kui kõikvõimaliku toetusraha leidmisel. Eiche näeb,
et väga suur ja oluline roll
saab olema kanda vallaarhitektil-planeeringuspetsialistil, kuna kohe tuleb hakata
koostama uut üldplaneeringut, aga ka hankenõunikul
ja ehitusnõunikul ning kinnisvaraspetsialistil.
„Arvestades seda, et meil
on äärmiselt palju kinnisvara, millega tuleks tegeleda,
nagu ka kinnisvara, mis
tuleks lammutada, siis näen,
et kinnisvaraspetsialistil on
väga palju tööd,” ütles ta,
lisades, et nad tahavad tühjalt ja kasutult seisvate hoonete lammutamiseks kaasata
nii Kredexi toetust linnapiir-

ELLUVIIMISE
AASTAD
2017-2018

FOND

2017-2019

2018-2019

konnas kui Keskkonnainvesteeringute Keskuse tuge
maapiirkonnas.
Eiche sõnul on pilt Kiviõlis
ka pärast mitmete hoonete
lammutamist veel kurb ning
tööd selles osas on palju.
Iga lammutamine tähendab
aga pikka ettevalmistusprotsessi, kuna korterelamu
puhul peavad siis kõik korterid olema valla omandis.
Valitsemiskulud
uues
struktuuris jäävad alla selle
summa, mida kulutasid
kolm omavalitsust eraldi.
Kulude vähendamine ei ole
aga kõige olulisem eesmärk
struktuuri
korrastamisel.
Pigem püütakse ametikohad luua nii, et igal töötajal
oleks üks teema, millega
tegeleda ja mille eest vastutada. „Muidu kuhjub ühele
inimesele mitmeid asju ning
lõpuks ei ole ükski ülesanne
hästi täidetud,” ütles vallavanem, kes ei välista, et kui
mõnel ametnikul töökoormus liialt suureks kasvab,
võetakse inimesi juurde.

Lähevad inimestele
lähemale
Kõik uued töötajad saavad
koha Kiviõlis asuvas valla-

EAS

INVESTEERINGU
MAKSUMUS
107 000

TOETUS
FONDIST

VALLA
OMAOSALUS

KIK

1 200 000

204 221
960 000

36 040

EAS

240 261

80 000

27 000

240 000

2018-2019

Toetuseta

554 000

-

554 000

2018

16 555

-

2017-2018

Kaasav
eelarve
KIK

402 630

249 630

16 555

2018

Toetuseta

195 000

-

195 000

2018

Toetuseta

20 000

-

20 000

2018

Toetuseta

30 500

-

50 000

-

30 500

2018

Toetuseta

40 000

-

2018

Toetuseta

64 000

-

33 920

2017-2018

2018

2018
2018
2018
2018

SotsMin ja
RahMin

Toetuseta

Toetuseta
Toetuseta
Toetuseta
EAS

1 032 615

774 461

258 154

153 000

50 000
40 000

40 000

-

20 000

-

64 000

-

33 920

10 000

40 000
20 000

10 000

SA AIDU Veekeskuse
2018-2019 EAS
Investeering koosneb EAS-i,
164 000
invest.projekti
erinevate partnerite ja KOV
vallapoolne toetus
panusest.
19 SA Kiviõli
2018
EAS
Investeering koosneb EAS-i,
55 000
Seikluskeskuse
erinevate partnerite ja KOV
invest.projekti
panusest.
vallapoolne toetus
Kõik numbrid võivad hangete läbiviimise, projektide ja ehituslepingute muudatuste tõttu muutuda ning
seetõttu anname vallarahvale teada, et käesolevasse tabelisse koondatud info väljendab eelarveaasta alguse
hetkeseisu. Lisaks on eelarves planeeritud väiksemaid ehitustöid, milliseid teostatakse jooksvalt.

Lüganuse vallavalitsuse teise korruse kasutamata ossa ehitatakse
ametnikele tööruumid.
valitsuse majas. Olemasolevatesse majadesse jäävad
tõenäoliselt majandusspetsialist, kes praegu töötab
Sonda vallavalitsuses ning
heakorraspetsialist,
kelle
töökoht on Lüganusel.
Sotsiaaltöötajad asuvad ka
endise Kiviõli linnavalitsuse
majas. Nemad hakkavad
tulevikus käima vastuõttudel päevakeskustes. „Kuna
nende sihtgrupp käib nii
ehk naa päevakeskuses, on
mõistlik, et nad sinna inimestele lähemale lähevad,”
rääkis Eiche.
Tänu sellele jõuaksid sotsiaaltöötajad ka Maidlasse,
Purtsesse ja Püssi, kus päevakeskused olemas.
Vallavalitsuse enda ruume
hakatakse laiendama teise
korruse ruumide arvelt.
Maja teisest korrusest pool
seisab praegu tühjana. Seal
korraldati kunagi abielu
registreerimisi.
Hoone selle osa korrastamiseks on hange juba välja
kuulutatud. Vallamaja välisilmet kohendati eelmisel
aastal veel Kiviõli linnavalitsuse eelarvest.

Lipuväljak peab
olema
Vallavalitsuse
hoone
rekonstrueerimisele lisaks
lubab vallavanem, et selle
aasta sees saab Kiviõli endale
korraliku lipuväljaku.
„Mul on laual mitu varem
valmis tehtud plaani, millest
ükski pole jõudnud ehitamisse,” ütles Eiche, lisades,
et ressurssi on erinevatesse
ideedesse pandud palju ning
seal on mitmeid vägagi leidlikke lahendusi, mida võiks
riburada ellu viia.
Kiviõli linn on varem projekteerinud nii kiigeplatsi,
kus praegu suuremad üritused toimuvad, kui ka õunapuuparki, millest pidi saama
üks osa promenaadist.
Lisaks projekteeriti veel
keskväljakut koos Kiviõli
1. keskkooli kõrvale jääva
tänavaga. Selle tegemiseks
loodeti toetust piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise meetmest, kuid sealt

saadi negatiivne vastus.
Keskväljakuks planeeritud
ala tuleks Eiche hinnangul
korrastada, kuid kindlasti
ei saa sellest linna esindusväljakut. „Mina näen, et seal
võiks olla korrastatud ala
koos teede ja istumiskohtadega. Lipuväljakut me sinna
kindlasti ei tee,” ütles ta.
Kas lipuväljak saab olema
kiigeplatsil, kuhu on planeeritud kõlakoda ja peopaik,
või hoopis õunapuuaias,
kuhu on lisaks peopaigale
ja kõlakojale planeeritud ka
näiteks laste mänguväljakud, on otsustamise koht.

Olulised projektid
Lipuväljaku ehitamisega
on uues, veebruari alguses
vastu võetud eelarves ka
arvestatud.
Eelarvesse on planeeritud
mitmeid
investeeringuid
ning nende elluviimiseks
kulub ära ka saadud ühinemistoetus. Osa sellest läheb
Kiviõli 1. keskkooli ujula
rekonstrueerimise omaosaluse katmiseks, osa kulub
Kiviõli esmatasandi tervisekeskuse ehitamise omaosaluse katmiseks. Toetust on
juba saadud ka Kannikese
lasteaia remontimiseks ja
tänavavalgustuse uuendamiseks. Ka nende omaosalus
kaetakse ühinemistoetusest.
Ka endise Lüganuse valla
territooriumile on planeeritud mitmeid rahamahukaid
töid. Kuna Lüganuse vald
sundliideti, siis nende arvelt
ühinemistoetust ei saadud
ning toetuseks saadud raha
ka sinna ei suunata.
„Aga eelmine vallavalitsus
on sõlminud lepingu Püssis
Viru tänava rekonstrueerimiseks ja remont seal kindlasti
ka sel aastal hakkab,” lubas
Eiche. Lisaks hakatakse ehitama kergliiklusteed AiduLiiva ja Maidla vahele, mille
rajamine oli sise kirjutud juba
Maidla, Püssi ja Lüganuse
ühinemisleppesse. Kergliiklustee ehitamine tõusis päevakorda siis, kui sellele riigilt
rahalist tuge saadi.
„Kõige väiksem investeeringute maht on praegu

Sondas, kus plaanisime ühinemistoetuse suunata Ajavaguni projekti, mis kahjuks
piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise programmist toetust ei saanud,”
tõdes Eiche, kelle sõnul on
Sonda selle aasta suurim
investeering veetrasside ehitamise jätkamine.

Toetavad Aidu
veespordikeskust
Juba varem on volikogu
andnud heakskiidu raha eraldamiseks sihtasutusele Aidu
Veespordikeskus. Ehkki sellel aastal oleks pidanud vald
eraldama keskusele vaid 40
000 eurot, tekkis olukord,
kus keskuse väljaarendamine oleks takerdunud
maade ostmisesse.
Maade ostmist plaanis sihtasutus rahastada Eesti Energialt tuleva toetusega, kuid
kuna seda õigeks ajaks ei
saadud, oli sihtasutus seisus,
kus notari aeg maade ostmiseks oli kokku lepitud, kuid
raha nende eest tasumiseks ei
olnud. Maatehing oli aga oluline piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmist enam kui 3 miljoni
eurose toetuse saamiseks.
„Me ei saanud riskida võimalusega, et Aidu arendamine jääb nüüd, kus positiivne rahastusotsus olemas,
katki,” põhjendas vallavanem, miks veespordikeskusele juba enne eelarve
vastuvõtmist 164 000 eurot
eraldati.
Lüganuse valla ja Aidu
veespordikeskuse
vaheline raamleping näeb ette,
et vald toetab keskust igaaastaselt ning kokku 140
000 euroga. „Nüüd eraldasime selle raha neile lihtsalt
korraga ja vahe polnud nii
olulise projekti puhul märkimisväärne,” lisas ta.
Lisaks Aidu veespordikeskusele eraldati 35 000
eurot sihtasutusele Kiviõli Seiklustursmi Keskus
suviste atraktsioonide arendamiseks. Lüganuse kirikut
toetatakse 20 000 euroga,
mis kulub kiriku põranda
rekonstrueerimiseks.
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Opositsioon jättis protestiks
istungile tulemata
Lüganuse volikogu kaheksa opositsioonisaadikut jätsid ilmumata volikogu istungile,
kus võeti vastu eelarve ning sotsiaalabi andmise kord.
Veebruari esimesel nädalal
toimunud Lüganuse volikogu istungile, kus arutati
valla jaoks kolme olulist
punkti - eelarvet, sotsiaalabi andmise korda ning
omaosaluse garanteerimist
AS-ile Kiviõli Soojus torustike rekonstrueerimiseks -,
tuli kohale vaid 11 praeguse
võimuliidu
moodustavat
liiget. Kuus Keskerakonna
nimekirjas volikokku pääsenud inimest ning kaks valimisliidust Oma Valla Eest
opositsiooni kuuluvat saadikut kohale ei ilmunud. Oma
mittetulemisest andis teada
vaid üks saadik.

Ootamatu
käitumine
Lüganuse
vallavanema
Andrea Eiche sõnul oli opositsiooni käitumine neile
ootamtu, sest tegemist oli
vallale äärmiselt oluliste
küsimustega. Nii näiteks
võttis opositsioon endalt võimaluse rääkida kaasa eelarveküsimustes, sest kuna eelarve kohta kellelgi küsimusi
polnud, võeti see kohe pärast
esimesest lugemist vastu.
Seaduslikku takistust selleks
polnud, sest eelarve menetlemist reguleerivad volikogu
vastu võetud eraldi õigusaktid või põhikiri. Lüganuse
vald kasutab hetkel Sonda
valla põhikirja, mis ei nõua
mitut eelarvelugemist.

Ehkki
opositsiooniliider
Dmitri Dmitrijev ütles Põhjarannikule, et eelarve vastuvõtmine on ette teada ning
nemad peavad sellist vastuvõtmist ebaseaduslikuks,
kinnitas Eiche, et eelarve
menetlemise tarbeks oli planeeritud veebruarikuus kaks
volikogu istungit.
„Esimesel istungil planeerisime eelarvet tutvustada,
siis oleks jäänud kaks nädalat selleks, et muudatusi
sisse viia, muuhulgas oleks
eelarve läinud komisjonidesse, kuid kuna eelarve
kohta ühtegi küsimust ei esitatud ja ainus ettepanek oli
eelarve vastu võtta, siis seda
ka tehti,” selgitas ta. Varem
on opositsioon heaks kiitnud Lüganuse ja Sonda lisa-

eelarve ning seal ei leidnud
opositsioon, et üks lugemiskord oleks liiga vähe ning
eelarve menetlemine selliselt seadusevastane.
Ka teised arutatud küsimused oli vallavanema hinnangul äärmiselt olulised:
sotsiaalabi andmise kord on
sotsiaalvaldkonna tähtsaim
dokument ning omaosaluse
tagamine torustike rekonstrueerimisele mõjutab soojaarvete kaudu otseselt kõikide Kiviõli linna elanike
rahakotti.

Ei lase endast üle
sõita
Dmitri Dmitrijev kommenteeris opositsiooni organiseeritud puudumist Põhjarannikus protestiga koalitsiooni poolt elluviidava
poliitika suhtes, mis ei võta
opositsiooni häält kuulda.
“See on meie protest selle
vastu, et koalitsioon ei

arvesta opositsiooniga ja
sõidab temast nagu teerulliga üle, kasutades selleks
ka ebaseaduslikke võtteid,”
ütles ta, lisades, et volikogu
on nende hinnangul juba
võtnud vastu ühe ebaseadusliku otsuse, andes vallavalitsusele lisaaega eelarve
koostamiseks. “Ka eelarve
vastuvõtmine esimesel lugemisel ei ole meie hinnangul
seadusega kooskõlas,” ütles
ta.
Dmitrijevi sõnul on opositsioon esimesest istungist
peale teinud muudatusettepanekuid, mis kõik maha
hääletatakse.
Viimaseks
piisaks karikas sai eelmine
istung, kui hoolekogudest
hakati tagasi kutsuma nende
nimekirja inimesi ning volikogu esimees pillas lause, et
nagunii on kõik juba otsustatud. “Minu meelest tehakse
otsuseid ikka volikogu saalis, mitte kuskil kitsas ringis
tagatoas,” ütles ta.

Kiviõli piirkonna omavalitsuste liidu eestvedamisel on viimase poole aasta jooksul kaardistatud piirkonna noorte soove ja vajadusi,
mis koondatakse kokku noortevaldkonna
arengukavaks.
Lüganuse abivallavanema Risto Lindebergi sõnul on noortevaldkonna arengu- või tegevuskava tarbeks tehtud laiapõhjalisi uuringuid ning korraldatud erinevaid mõttetalguid,
mis annaksid pildi sellest, mida regiooni lapsed tahavad ja
ootavad.
„On palju erinevaid teemasid ja ideid, mida noored välja
on pakkunud. Üks oluline küsimus on näiteks olnud olemasoleva Kiviõli noortekeskuse kolimine praegusest kohast
rahvamaja juures kesklinna,” rääkis ta.
Kuna tegemist on olulise küsimusega, mis on kerkinud
päevakorda mitmeski kohas, püüab vald nüüd saada hasartmängumaksu nõukogult toetust noortekeskuse ruumide
rekonstrueerimiseks.
„Oleme selle kohana mõelnud Viru tänav 9 majas olevaid
vallale kuuluvaid ruume, kus varem asus toidupood,” selgitas
abivallavanem. Kunagi planeeriti sinnasamma perekeskust
ning nüüd näeb Lindeberg võimalust kahe asutuse liitmiseks.
„Arvestades, et noored kasutavad keskust pärast kooli, oleks
täiesti mõeldav, et päeva esimeses pooles oleks see emade ja
väiksemate laste päralt. Ruumi seal on,” leidis ta.
Noortevaldkonna arendamiseks on piirkonda võetud tööle
liikuv noorsootöötaja, avatud ja sisustatud on noortetubasid
Erras, Purtses ja Varjal. Täiendatud on huvitegevuse poolt
ning praegu pannakse paika bussiliini, mis tagaks lastele
parema pääsu huvitegevuse juurde.

Mõeldes Eesti Vabariigi
100. sünniaastapäevale

Lüganuse volikogu opositsioonisaadikute materjalid volikogu laual jäid eelmisel
istungil puututamata.

Noorte Tugila programm
Kui 15 - 26-aastane noor
on jäänud ühel või teisel
põhjusel koolist eemale või
on raskused õpingute jätkamises ja tal puudub töökogemus, tuleb appi Noorte
Tugila, kes tuge pakkudes
ja sobivate lahenduste abil
aitab noorel jõuda taas kas
kooli või tööturule.
Noorte Tugila on partneriks
Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühenduse (Eesti ANK) poolt
koordineeritavale programmile “Noorsootööasutuste
kaudu raskemates oludes
noorte jaoks tugimeetmete
käivitamise ja rakendamise
programm”, mis on seadnud
eesmärgiks pakkuda 2016 -

Noortevaldkond seab suundi

2018 lisatuge ligi 8800-le 15
- 26-aastasele noorele.
Eesmärk on nende noorte,
kes ei õpi või ei tööta, tagasitoomine kogukonna- ja ühiskonnaellu. Tugitegevused on
suunatud kohalikule tasandile ehk noorele võimalikult
lähedale ja tema igapäevaelu
keskkonda.
Tegevuskava
keskendub noorte ülesleidmisele ja motiveerimisele
otsiva noorsootöö kaudu ning
kohaliku tasandi võrgustiku
sekkumise kaudu, et suunata
nad teadmisi ja oskusi omandama või tööturule sisenema.
Ühe noore kohta nähakse
programmis aktiivset olekut
üks kuni kuus kuud. Prog-

rammi lõppedes jälgitakse
noore tegevusi veel vähemalt
kuus kuud.
Meie piirkonnas ehk uues
Lüganuse vallas alustas
Noorte Tugila programm
tegevust 2017. aasta suvel.
Noorsootöötajana näen, et
paljud noored vajavad tuge
ja motiveerimist kas õpingute jätkamiseks, eriala
valimiseks, töö leidmiseks
või oma elu korrastamiseks.
Kaheksa kuu jooksul oleme
jõudnud kahekümne viie
nooreni, kes vajasid abi ja
suunamist eluvalikute tegemisel. On olnud juhtumeid,
kus minu kui noorsootöötaja
pädevusest või teadmistest

ei piisanud ning selleks, et
saavutada positiivseid tulemusi, tegin koostööd teiste
spetsialistidega.
Me peame märkama noori,
eriti neid, kes vajavad silmnähtavalt abi, sest paljud ei
julge abi küsida ega pöörduda kellegi poole. Kui
näed kedagi noortest, kes on
hädas ja vajab tuge, pöördu
Noorte Tugila poole.
Kontaktandmed
tel. 528 5760
FBs Robert Martin
Roberto95@mail.ru
Noorsootöötaja
Robert-Martin Vahtras

Püssi Marjakese lasteaia pere on mõtetega Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva lainel olnud juba eelmise aasta septembrist, mil algas uus õppeaasta. Õpetajad panid ühiselt kokku
uue õppeaasta ürituste kava ja koos lastega alustati ettevalmistuste tegemisega. Headest ideedest ning nobedate näppude tööst valmisid kaunistused rühmadesse, lapsed tegid
ise teemakohaseid käelisi tegevusi näituse jaoks, ehitud said
stendid ja seinad.
Jaanuarikuust aga said hoo sisse Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud üritused. Et iga uus päev oleks sammuke sünnipäevale lähemale, kaunistasime lasteaia hoone
ees oleva laeva uhke kirjaga ja tõmbasime masti Eesti lipu.
Uue aasta esimesest kuust sai alguse ka täiesti uus ürituste
tsükkel, mis toimub iga kuu kolmandal esmaspäeval ja nii
neli kuud järjest. Neid toredaid hommikuid nimetame me
kultuurihommikuteks, kus iga rühm koos oma õpetajatega
saab tutvustada Eesti kultuuripärandit. Ühel ilusal esmaspäevahommikul toimuski kõikidele lastele lasteaia saalis
luulehommik „100 Eesti lasteluuletust ja tuntumat lastekirjanikku”, mida korraldasid sõimerühma lapsed ja õpetajad.
Õpetajad trükkisid 100 eesti lasteluuletust stendile, mõtlesid luulehommiku kava, tegid ettevalmistusi ning jagasid
lastele luuletusi. Kaunistatud lasteaia saalis lugesid kõik
üheskoos pidulikult luuletusi, mängisid näpumänge, laulsid
luulest viisistatud laulukesi, kuulasid natuke tähtsat juttu,
tegid pisut nalja ja loomulikult mängisid. Lapsed saavad
sellistest pidudest juurde esinemisjulgust, koostegemise
rõõmu ja kindlasti uusi teadmisi. Boonuseks oli muidugi
see, et hea luulepisik nakatas seekord meid kõiki ning kindlasti loeme ühel päeval veel meie lasteaia kasvandike loodud luulet. Sellega jaanuarikuu üritused lõppesid, kuid ikka
sajaga edasi, sest põnev veebruar on alles ees.
Janne Lõhmuste
sõimerühma õpetaja

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning
Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Laevas lasteaia õues tõmmati masti Eesti lipp.

LÜGANUSE VALLALEHT
Erra lasteaial igav ei hakka

Kuus Lüganuse valla kodu saavad tuleohutuks

Erra lasteaed on Lüganuse vallas üks väiksemaid, aga see ei tähenda, et meil igav
oleks. Pigem vastupidi.

Riik tahab projekti „500 kodu tuleohutuks”
raames teha Ida-Virumaal korda 80 eluruumi; kuus nendest asuvad Lüganuse vallas.

Sel aastal on terve veebruar pühendatud projektile „Eesti
Vabariik 100”. Osaleme kõikidel valla üritustel, pluss veel
oma maja tegemised. Koos lastega kaunistasime oma lasteaia. Kaunistused valmisid koos lastega – ikka üheskoos.
Kuna lapsed on vanuses 1,5 – 8 aastat, siis on õpetajatel
tegemist ja organiseerimist rohkem, et õppe- ja kasvatustegevusi lõimida nii, et need kõikidele lastele huvi pakuksid.
Õpime uusi laule, tantse ja luuletusi. Tahame ju juubeliaastal eriti tublid olla ja need ka oma kodumaale kinkida.
Eriti vahva emotsiooni tekitasid Kiviõli koolinoored, kes
meie lapsi filmimas käisid. Sellist elevust, naeru ja naeratusi sooviks kohe iga päev näha. Andero, kes naeratusi
pildistas, lubas lausa hambaarstiks hakata, sest nii palju ja
nii ilusaid hambaid polegi varem näinud. Merlini jaoks oli
meie majja tulek rõõmsaks taaskohtumiseks – ta ju meie
vilistlane. Uudistamist oli oi kui palju. Vaadati fotosid sest
ajast, kui tema veel lasteaias käis. Anderole tegid nalja need
fotod, millelt ta enda üles leidis.
Mulle on alati meeldinud laste arvamusi asjade kohta
küsida. Nii ka seekord ja teadmised meie riigi kohta olid
üllatavalt positiivsed. Teatakse presidendi ja peaministri
nime, Eesti rahvuslille, -lindu ja teisigi sümboleid. Toredad
asjad Eestis, mida lapsed nimetasid, olid meie laulu- ja tantsupeod, jaanipäevad ja see, et meil on talv, lumi ja tuhamägi, kus saab suusatada. Et president annab medaleid, et
räägitakse eesti keelt.
Kingitus tuleb ju ka teha. Lapsed lubasid head lapsed olla:
paremini käituda, vaiksema häälega rääkida, kaaslast rohkem kuulata ja kevadel istutame lasteaia hoovile väikese
pärna.
Soovime kogu vallarahvale toredat Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva tähistamist.
Erika Eskel
Erra lasteaia õpetaja

Riik rahastab projekti „500
kodu tuleohutuks” 1,5 miljoni
euroga. Projekt kestab kaks
aastat ning Ida-Virumaale
tuleb sellest rahast üle 270
000 euro ehk korda saavad
80 eluruumi. Lüganuse valda
tuleva summa suurus on ligi
20 000 eurot, millest jagub
esialgse arvestuse kohaselt
kuue korteri või majapidamise korrastamiseks.
Eelkõige kasutatakse toe-

Andero ja Merlin pildistasid üles meie laste
naeratused.

Vald alustab staadioni
tasuvusuuringuga
Vahepeal unustusse vajunud Kiviõli kunstmurukattega staadioni ehitamine tõuseb
uuest päevakorrale ning vald alustab staadioni tasuvusanalüüsi tellimisega.
Ehkki Kiviõli regiooni omavalitsuste liidus osalevad omavalitsused otsustasid juba aasta tagasi pärast võimalike toetajatega kohtumist, et staadion on oluline tervele piirkonnale
ning selle ehitamise juurde jõudmiseks on vaja teha erinevaid uuringuid, oli idee sisuliselt aasta aega varjusurmas.
Nüüd on vald valmis tellima staadioni tasuvusanalüüsi,
mille tegemiseks anti Kiviõlile volitused juba eelmisel
aastal.
„Nii spordiklubid kui ka ettevõtjad, kes olid valmis staadioni rajamist ja ülalpidamist toetama, on jätkuvalt huvitatud staadionist ning meie soov on selle teemaga jätkata,”
ütles Lüganuse abivallavanem Risto Lindeberg, kelle sõnul
on jätkuvalt valmis panustama ja õlga alla panema ka jalgpalliliit, mille president on Aivar Pohlak.
Selleks, et saada aru, kuidas võiks staadion toimida pärast
selle väljaehitamist, millised on planeeritavad kulud ning
kuidas neid kaetakse, ongi tasuvusanalüüsi vaja.
Kunstkattega staadion on planeeritud nii jalgpalli kui ka
kergejõustiku harrastamiseks. Praegu on linnas olemas üks
murukattega jalgpalliväljak, kuid kergejõustikuga tegelemiseks taristu puudub. Staadioni saaks peale kohaliku Irbise
jalgpalliklubi ja Kiviõli linna kahe kooli kasutada terve vald.
Lindebergi sõnul on oluline harjutamisvõimaluste parandamine kohapeal, sest vastasel juhul liiguvad nii klubid
kui ka treeningud või treenimisest huvitatud lapsed piirkonnast välja.
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tust ohtlikus seisus kütteseadmete ja elektrijuhtmestiku kordategemiseks. „Töid
hakatakse tegema inimestel,
kellel endal puudub võimalus sellise investeeringu
tegemiseks, kuid kelle kütteseadmete ja elektrijuhtmestiku seisukorrast sõltub
ka ümbritsevate inimeste
ohutus,” ütles vallavanem
Andrea Eiche.
Kodud, millel aidatakse

tuleohutumaks
muutuda,
valitakse välja koostöös
valla sotsiaaltöötajatega.
Keskmiselt arvestatakse ühe
kodu tuleohutustööde maksumuseks 3500 eurot; maksimumsumma, mida ühes
korteris või eramus kasutada
saab, on 5000 eurot. Kui sellest ei piisa, siis tehakse ära
kõige karjuvamad tööd. Selleks, et vähemalt kuues kodus
saaksid tööd kindlasti tehtud,
on vald valmis ka omalt poolt
veidi panustama.
Nimetatud projekt on üks
osa eesmärgist saavutada

aastaks 2025 tuleõnnetustes
hukkunute arvuks 12, mis
oleks keskmine Põhjamaade
tase elanike arvu suhtes.
Kuigi tuleõnnetustes hukkunute arv on aastate lõikes
vähenenud, küündis see Eestis mullu 38ni (Ida-Virumaal
kaheksa).
Ida-Viru maakonnas on
tuleõnnetuste arv ja hukkunute hulk olnud ikka veidi
kõrgem kui riigis keskmiselt.
Päästeamet selgitab seda nii
vähese teadlikkuse kui ka
näiteks inimeste sotsiaalmajandusliku olukorraga.

Aasta algus Kiviõli rahvamajas
Jaanuarikuu ehk näärikuu
on ikka selline vaikne, rahulik ja mitte sündmusterikas.
Küll saime aga veidi nautida
kaunist talveilma, mida kaua
ootasime. Tagasihoidlik oli
kuu ka ürituste poolest.
Esimeseks
suuremaks
ürituseks sellel aastal oli
maakondlik vene rahvalauluansamblite päev, mis toimus 27.jaanuaril. Osa võtsid
sellest ansamblid Narvast,
Narva-Jõesuust, Kohtla-Järvelt, Sillamäelt, Mäetaguselt ja Aserist. Kuigi Aseri
liitus Viru-Nigula vallaga ja
kuulub nüüd hoopis LääneVirumaa alla, tuli nende
ansambel sellest hoolimata
päevast osa võtma, mis on
igati kiiduväärt. Peale häälte
lahtilaulmist algas kontsert
linnarahvale, kus kõik kollektiivid esitasid 2-3 laulu
oma uuemast repertuaarist. Külaliskollektiiviks oli
vokaalansambel Iris
Tallinnast, kes esines väikese kontserdiga. Kogu kontsert oli väga meeleolukas ja

Rahvalauluansamblite päev tõi Kiviõlli kollektiive üle maakonna. Pildil on ansambel
Kalõna Narvast.
võeti pealtvaatajate poolt
hästi vastu. Ilus päev oli.
Esimene teatrietendus sellel aastal toimus küünlakuu
8. kuupäeval. Külla tuli
Komöödiateater etendusega
„Kohe näha, et vanad sõbrad”, osades Pille Pürg ja
Anne Paluver.
Venekeelsele elanikkonnale toimus teatrietendus
13. veebruaril. Külas oli
Peterburi teatri näitlejad
etendusega „Пока молчат
мужчины”. See oli kahevaatuseline lüüriline komöödia.

Küünlakuu teises pooles
on meie vabariigil juubelisünnipäev. Kiviõli rahvamajas tähistame seda päeva
nagu ka varasemetel aastatel
ikka 24. kuupäeval ja algusega kell 14. Toimub pidulik
kontsertaktus. Kuna tegemist on suure juubeliga, siis
on ka kontsert hoopis teisiti
üles seatud kui oleme aastate jooksul seda harjunud
nägema. Kontsert kannab
nime „Inimestele, kes on
ühendatud...”.
Vabariigi aastapäeva tähis-

Kiviõli rahvamajas märtsis:
3. märtsil kell 19 Vana Baskini Teatri etendus „Öökuninganna”, peaosas Helgi Sallo.
Piletid eelmüügis 13 ja 15 eurot.
10. märtsil kell 14 rahvusvahelisele naistepäevale pühendatud kontsert.
		
Korraldab Kiviõli Vene Kool.
15. märtsil kell 19 külas humorist Sergei Drobotenko.
17. märtsil kell 19 puhkeõhtu. Lauad ettetellimisel.

tamine algab aga juba kell
7.30 Maidla rahvamajas
piduliku lipuheiskamisega,
kus on kaastegev ka Kaitseliit. Avasõnad ütleb Lüganuse vallavolikogu esimees
Enno Vinni. Toimub väike
kontsert kus esinevad Kristiina Ehin ja Silver Sepp.
Kell 11 algab Lüganuse
kirikus jumalateenistus ning
laulab Lüganuse segakoor.
Seejärel toimub ausambatseremoonia ja pärgade asetamine.
Päev lõpeb kell 19 simmaniga Maidla rahvamajas, kus
esineb ansambel Folksell
ning külalisteks on Gaute
Kivistik ja Paul Bobkov.
Jälgige reklaami!
Kaunist küünlakuud
kõigile!
ÜLO KANGUR,
Kiviõli rahvamaja
juhataja

