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Hea vallarahvas!
Oleme oma esimese ühise kalendriaasta koos mööda saatnud. See
on olnud igati toimekas aasta. Kui vaadata kõike, mis möödunud
aasta jooksul juhtunud on, siis peab tõdema, et toimunud on nii palju toredat, aga ka niipalju mõtlemapanevat. Tänu toredatele koosolemistele kultuuri- ja kogukonnaüritustel on meie valla eri piirkondade inimesed saanud omajagu tuttavamaks.
Igale inimesele meie vallas on ilmselt nüüdseks selge, et põhiline
ei muutu – kohalikku elu veavad eest ikka needsamad inimesed,
kes seni arvamust avaldanud ning oma nõu ja jõuga kohaliku elule
ja kogukonna ettevõtmistele hoogu andnud. On palju inimesi, keda
me võiks nimetada sädeinimesteks ning keda saab iseloomustada
ütlusega „Kes tahavad, need saavad!“. Tänu nendele oli 2018. aasta
täis toredaid ettevõtmisi. Kokku on saanud mitmed erinevad omas
valdkonnas tublid tegijad ning julgen ütelda, et koos tegutsemisest
sünnib tõepoolest alati midagi head ja põnevat. Näeme seda nii kultuurikeskuste ja rahvamajade koostöös kui ka noortekeskuste jõudude ühendamises.
Vaadates nüüd edasi aastasse 2019, siis nii vallavolikogu kui
ka vallavalitsus on vastu võtnud olulisi otsuseid valla tuleviku ja
heaolu osas. Vallavolikogu on vastu võtnud eelarve, kus on kaasa mindud vabariigi valitsuse ettepanekuga tõsta lasteaiaõpetajate
palka, anda lasteaias tasuta toit lastele, tagada tasuta kiire internet
vallaterritooriumil, ehitada välja staadion Kiviõlis, kergliiklusteede
kava väljatöötamine, välja vahetada linnaruumis bussioote paviljonid, rajada kaasaegne jõusaal Kiviõli linna, laste mänguväljakute
ehitamine valla külades ja alevikes ning palju muid tegevusi, mis aitavad kaasa valla inimeste heaolule ja elukeskkonna parandamisele.
Kindlasti tahab vallavalitsus ehitada välja Kiviõli linna lipuväljaku.
Uuel aastal jätkame Lüganuse vallas plaanipäraste eesmärkide
poole püüdlemist. Hoiame meeles, et oleme üks suur pere, paljude
liikmetega, paljude erinevate vajadustega ning püüame ikka iseenda tegemiste kõrval tähtsaks pidada ka kõikide teiste tegemisi ning
toimetusi. Vaid nii, sõbralikult ja arvestavalt, saame hoida elu meie
vallas elamisväärsena ning teha seda aina paremaks.
Kaunist jätkuvat aastat, pealehakkamist, julgust, edu ja õnnestumisi, hea Lüganuse valla rahvas!

Andrea Eiche
Lüganuse vallavanem

Jaanuarikuu volikogus
14. jaanuaril toimus käesoleva aasta Lüganuse Vallavolikogu esimene istung. Päevakorras oli 13 punkti.
Kinnitati valla nelja allasutuse põhimäärused: Kiviõli Lasteaed
Kannike, Kiviõli Vene Kool, Maidla Kool ja Kiviõli Noortekeskus.
Arutlusel oli ka kaks keskkonda puudutavat punkti, millele kummalegi anti positiivne arvamus. Üks neist puudutas Põhja-Kiviõli II
põlevkivikarjääri korrastamistingimusi ja teine õhusaasteluba Kiviluks AS-le kuuluvas karjääris.
Kindlasti üheks olulisemaks päevakorra punktiks oli 2019. aasta
eelarve vastuvõtmine. Eelarves on tuginetud valla arengukavale ja
eelarvestrateegiale, samuti ühinemislepingule. Eelarve menetluse
protsessis ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud ning volikogu istungil võeti see vastu üksmeelselt.
Siinkohal ka mõned märksõnad: valla üldilme parandamiseks
jätkatakse „Ehitised korda Lüganuse vallas“ programmiga ning panustatakse tühjalt seisvate hoonete lammutamisse ning valla teede
seisukorra parandamisse; hajaasustusega maapiirkondades elavate
inimeste elutingimuste parandamiseks jätkatakse hajaasustuse programmiga; panustatakse vaba aja veetmise ja sportimisvõimaluste
loomisesse ja parandamisse, sh ühise pere- ja noortekeskuse, staadioni ja jõusaali rajamisse ning mänguväljakute ja spordiplatside
uuendamisse; jätkuvalt toetatakse vallas tegutsevaid vabaühendusi
ja spordiklubisid; alates 2019. aastast võtab vald enda kanda Lüganuse lasteaedades käivate valla laste toiduraha katmise. Eelarve ja
selle seletuskirjaga saab lähemalt tutvuda: https://www.riigiteataja.
ee/akt/417012019046
Volikogu istungil kinnitati ka huvihariduse ja -tegevuse aruanne
ning uus kava. Eesmärk on mitmekesistada vallas noorte huvitegevuse võimalusi, kaasates selleks ka riikliku toetust. Uues kavas on
sees jätkutegevused eelmisest perioodist, kuid samas ka mitmeid
uusi võimalusi. Täpsem info on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/417012019047
Aasta esimesel istungil anti vallavalitsusele ka luba korraldada
riigihanked valla teede ja haljastute korrashoiuks tähtajaga kuni 3
aastat.

Risto Lindeberg
Vallavolikogu esimees
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Valimistel on igal häälel jõud
Veebruari lõpus ja märtsi alguses
valime uue Riigikogu koosseisu.
Suuri muudatusi valija jaoks seekord ei ole – valimisperiood on
ikka kümme päeva, hääletada saab
nii jaoskonnas kui ka juba kümnendat korda elektrooniliselt. Kuid
mõnele olulisele punktile tahan
siiski tähelepanu juhtida.
Valimisjaoskondi on tänavu
vähem kui 2017. aasta kohalikel
valimistel (vastavalt 557 ja 451),
mistõttu tasub varakult välja selgitada, kus täpsemalt teie kodujaoskond asub. Vajadusel tuleb appi
kaardirakendus, mille leiate aadressilt valimised.rahvastikuregister.
ee. Neljal esimesel eelhääletamise
päeval, 21.-24. veebruarini paikneb enamik jaoskondi maakonnakeskuste kaubamajades ja teistes
populaarsetes paikades. Seega, kui
valik on langetatud, on vormistamine mugav ja lihtne. Samuti oleme
julgustanud kohalikke omavalitsusi
tegema mobiilseid valimisjaoskondi – ehk et 25.-27. veebruarini, kui
kõik jaoskonnad on avatud, toimuks hääletamine ühel päeval näiteks valla ühe küla kultuurimajas,
teisel päeval aga teise küla raamatukogus.		
Riigikogu valimistel on 12 ringkonda, valija saab hääletada vaid
kandidaadi poolt, kes on üles seatud tema ringkonnas. Ringkonnad
määratakse
rahvastikuregistris
oleva aadressi alusel 1. veebruari
seisuga. Kui elukohaandmetega
tekib probleeme, on nende kordategemine lihtne – uue aadressi saab
vormistada paari minutiga eesti.ee
veebilehel, samuti võib pöörduda
kohalikku omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel.
Korraldajatena on meie jaoks
tähtis, et valimiste läbiviimine

Riigikogu valimised 2019
Valimisringkond nr 7 Ida-Virumaa
Jaoskondade arv omavalitsustes:

Kohtla-Järve linn

8

7

mandaati

Sillamäe linn

Toila vald

4

Jõhvi vald

3

Lüganuse vald

6

1

Narva linn

Narva-Jõesuu
linn

8

3

Valijate arv:

57 904

Alutaguse vald

3

Lisainfo: valimised.ee
kaart.rahvastikuregister.ee

oleks sujuv ning seda ei mõjutaks
kõrvalised tegurid. Erinevate riikide kogemusele toetudes, kus
valimisi on püütud mõjutada sotsiaalmeedias levivate valeuudiste
ja kandidaatide meiliserveritesse
sissemurdmisega, oleme selgitanud
küberturvalisuse tähtsust. Soovime
ennetada ja varakult märgata, kui
levib valeinfo või muu valimiste
läbiviimist takistav teave. Teeme
koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede
ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Üldse on „koostöö“ märksõna, millega annab palju ära teha
– meiega koos aitavad valimisi läbi
viia oma valdkonna asjatundlikud
asutused, kes on abiks nii jõu kui
ka nõuga.

Riigikogu valimiste eelhääletamine
ja elektrooniline hääletamine algab
21. veebruaril. E-hääletamine algab
neljapäeval, 21. veebruaril kell 9 ja
kestab ööpäevaringselt kuni kolmapäeva, 27. veebruari kella 18-ni.
Hääletada saab aadressil www.valimised.ee. Tuletan meelde, et valija
peab veenduma, et tema arvuti on
korras ning ID-kaardi ja koodide
andmine teiste inimeste kätte ei ole
lubatud. Elektroonilist häält on võimalik eelhääletamise ajal muuta,
sel juhul jääb kehtima hilisem hääl.
Kui valija soovib ikkagi hääletada
pabersedeliga, siis elektrooniline
hääl kustutatakse. Valimispäeval
oma e-häält enam muuta ei saa.
Nelja päeva jooksul, 21.-24.
veebruarini saab olenemata elukohast hääletada maakonnakeskus-

tes. 25.-27. veebruarini on avatud
kõik 451 jaoskonda, samuti on
igas kohalikus omavalitsuses avatud vähemalt üks jaoskond, kus
saab hääletada väljaspool elukohta.
Valimispäeval, 3. märtsil on kõik
jaoskonnad avatud kella 9 – 20, siis
saab hääletada vaid oma elukohajärgses jaoskonnas.
Riigikogu valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha.
Valimistel on igal häälel jõud!

Priit Vinkel
Riigi valimisteenistuse juht

Endise Kiviõli kaevanduse peahoone läheb lammutamisele
SA
Keskkonnainvesteeringute
Keskus otsustas veel enne jõulupühi tingimuslikult toetada 87 120 euroga Lüganuse Vallavalitsuse poolt
keskkonnaprogrammile
esitatud
projekti, mille eesmärgiks on 1987.
aastal suletud Kiviõli kaevanduse
administratiivhoone lammutamine
ja maa-ala heakorrastamine.
Lisaks toetussummale tuleb vallal enda poolt panustada 2400 eurot, mille eest on juba tellitud hoone lammutusprojekt ning tööde ajal
tuleb teostada järelevalvet.
Endise kaevanduse peahoone,
mis asub Kiviõlis Jaama tn 7, on
tühjalt seisnud üle 30 aasta ning
muutunud ohtlikuks kohalikele elanikele. Maja juurde viiakse pide-

Kiviõli 1. Keskkooli
ujula läheb remonti
Kiviõli 1. Keskkoolis asuv ujula,
mida viimati renoveeriti korralikult 1997. aastal, läheb remonti.
Aastail 2011-2012 kui koolimajas
oli põhjalik rekonstrueerimine, jäi
ujula tööde mahust välja, kuna oli
veel heas seisus. Viie aasta möödudes sai selgeks, et ka ujula on ajale
jalgu jäämas ja vajab remonti. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele

Foto: Viivian Päll
valt ebaseaduslikult ehitusjäätmeid
ja olmeprügi.
Nüüd, kus rahastamise otsus on
käes, võiks töödega viivitamatult
alustada, kuid kahjuks ei ole see
veel võimalik. Kiire lammutamise

takistuseks on asjaolu, et hoone
kuulub eraisikule, kelle asukoht
on teadmata ning kontakti temaga
ei ole kohalik omavalitsus viimaste aastate jooksul kuidagi saanud.
Vallavolikogu on juba algatanud

(EAS) regionaalsete investeeringutoetuste programmile esitas toonane Kiviõli Linnavalitsus taotluse
juba 2017. aasta alguses.
Positiivsele rahastamise otsusele
2017. aasta maikuus järgnes projekteerimise periood ning seejärel
võttis projekti üle uus Lüganuse
vald. Esimene ehitushange nurjus, kuna pakkujaid ei olnud. Sai
korraldatud uus ehitushange ning
seekord õnnestus ehitaja leida. Tänaseks on sõlmitud ehituse töövõtuleping kohaliku ettevõtjaga OÜ

Bitterbuild. Ujula remont algab 21.
jaanuaril ning lõpeb graafikujärgselt 26. aprillil 2019.
Projekti rahastab 80 000 euroga
Riigi Tugiteenuste Keskus (projekti EAS-ilt üle võtnud asutus) ning
omafinantseeringu summas 40 000
eurot kannab Lüganuse vald.
Teostatakse remonditöid kogu
ujula osas, riietus- ja duširuumides,
saunas, abiruumides, parandatakse
ventilatsioon ning paigaldatakse
säästlik valgustus. Suurimad investeeringud lähevad basseini, kus

avalikes huvides sundvõõrandamise protsessi, mis võib aega võtta
kuni kuus kuud. Enne kui hoone
valla omandisse ei saa, pole võimalik lammutamisega alustada ega
toetusraha kasutada. See ongi rahastaja poolne tingimus.
Optimistlikult asjale vaadates
loodab vallavalitsus, et hiljemalt
2020. aasta suveks võiks varisemisohtliku ja maastikupilti kahjustava
objekti lammutada ning maa-ala
heakorrastada. Seejärel tasuks üle
vaadata ja ära korrastada ka hoone
esine võsamets, millest praegu võib
vaid aimata kunagist kaunist parki.
Anu Needo
Arendusnõunik

vahetatakse välja kogu torustik ja
basseinikott ning paigaldatakse erinevad automaatsed filtreerimis- ja
kemikaalide doseerimissüsteemid.
Ujulat käesoleva õppeaasta lõpus
enam ei käivitata, vaid alles 2019.
aasta septembris.

Anu Needo
Arendusnõunik
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MÕNE REAGA

Pildil vasakult Jana Marin, Martin Langer, Risto Lindeberg, Anu
Needo, Angela Tikoft. Foto: Viivian Päll

Külalised Saksamaa
Liitvabariigi Suursaatkonnast
Saksamaa Liitvabariigi suursaadiku asetäitja ja majandusnõunik Martin Langer ja Jana Marin suursaatkonna majandusosakonnast külastasid Ida-Virumaad 08.- 09. jaanuarini, et saada ülevaadet Ida-Virumaa
majandusest ning tutvuda uute projektidega ja väljakutsetega piirkonnas.
Kohtumised olid ajendatud sellest, et märtsi lõpus on tulemas Eestisse visiidile Saksamaa Baieri liidumaa riigikantselei delegatsioon ja
lisaks e-riigi ning digitaliseerimise teemadele soovivad nad käsitleda
visiidi raames tööstuse, (taastuv)energia, põlevkivitööstuse, keskkonna ja jäätmekäsitluse, samuti põllumajanduse valdkondade arenguid
Eestis.
9. jaanuaril toimus kohtumine Lüganuse vallajuhtidega, kes jagasid
informatsiooni Lüganuse valla ajaloost, majandusest, ettevõtlusest,
haridusest, keskkonnateemadest ning tuleviku väljavaadetest. Kohtumisest võtsid osa Lüganuse vallavolikogu esimees Risto Lindeberg,
arendusnõunik Anu Needo, vallavalitsuse liige ja noorsootöötaja Angela Tikoft.

1. veebruarist rakendub
korraldatud jäätmevedu
Lüganuse Vallavalitsuse poolt läbiviidud riigihanke „Kontsessiooni
andmine korraldatud jäätmeveoks
Lüganuse vallas” tulemusena
tunnistati edukaks Ragn-Sells
AS-i pakkumus. Omavalitsuse ja
ettevõtte vahel on sõlmitud hankeleping tähtajaga 01.02.201931.01.2024.
Ragn-Sells AS alustab alates
01.02.2019 korraldatud jäätmeveo
raames olmejäätmete, paberi ja
kartongi, biolagunevate jäätmete
ning suurjäätmete veoteenuse osutamist Lüganuse valla haldusterritooriumil.
Kiviõli linna territoorium, kus
korraldatud jäätmeveo hankeleping olmejäätmete, paberi ja kartongi ja suurjäätmete veo osas OÜga Ekovir kehtib kuni 16.12.2020,
liitub praegu kuni eelnimetatud
kuupäevani ainult biolagunevate
köögi-ja sööklajäätmete veo osas.
Liitumise
kohustuslikkus ja veo sagedus
Jäätmevaldaja loetakse liitunuks
korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või
sõlmimata jätmine Ragn-Sells ASga ei avalda mõju jäätmevaldaja

Korraldatud
jäätmeveost vabastamine
Lüganuse Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada
korraldatud jäätmeveost perioodiliselt (näiteks talveperioodiks
suvilad) või kuni kontsessiooniperioodi lõpuni (kui kinnistul ei
elata). Vabastuse saamiseks tuleb
Lüganuse Vallavalitsusele esitada põhjendatud taotlus, milles on
toodud jäätmevaldaja nimi, elukoht ja kontaktandmed, kinnistu
aadress, korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamise põhjused

(kinnistul ei elata või kinnistut ei
kasutata ja selgitus) ning tähtaeg,
mille jooksul soovib jäätmevaldaja olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Ragn-Sells AS-il ei ole õigus
jäätmevaldajat korraldatud jäätmeveost ainuisikuliselt vabastada. Abiks taotluse koostamisel on
Lüganuse valla veebilehel www.
lyganuse.ee/jaatmemajandus asuv
korraldatud jäätmeveost erandkorras vabastamise taotluse vorm.

Lüganuse valla veebilehel www.
lyganuse.ee/jaatmemajandus asuv
ühise jäätmemahuti kasutamise
avalduse vorm.

Ühismahuti kasutamine
Ühismahutit on lubatud kasutada
lähestikku asetsevatel kinnistutel
või kruntidel või ühise õuealaga
korter- ja ridaelamutes tekkivate
jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit,
peavad esitama omavalitsusele
taotluse ühismahuti kasutamiseks,
mille alusel on omavalitsusel õigus anda nõusolek ühismahuti
kasutamiseks või keelduda sellest.
Jäätmevaldajad, kes soovivad kasutada ühismahutit, peavad sõlmima omavahel kirjaliku ühismahuti
kasutamise kokkuleppe ja volitama ühte jäätmevaldajat sõlmima
jäätmekäitluslepingut.
Abiks taotluse koostamisel on

Kontaktid:

Kristi Olt
Keskkonnaspetsialist

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, 43199
Kiviõli linn; Kristi Olt
keskkonnaspetsialist, tel
332 1331, e-post kristi.
olt@lyganuse.ee
Ragn-Sells AS
Iseteenindus www.
ragnsells.ee/iseteenindus,
e-post: info@ragnsells.ee
Kliendiinfo telefon 60 60
439  E-R 8.00-17.00.

JÄÄTMEKÄITLUSTEENUSTE HINNAKIRI LÜGANUSE VALLA JÄÄTMEVEOPIIRKONNAS
Hinnakiri kehtib alates 01.02.2019. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

JÄÄTMELIIK

MAHUTI TÜÜP

REGULAARNE
GRAAFIKUJÄRGNE
TÜHJENDUS

GRAAFIKUVÄLINE
TELLIMISEL
TÜHJENDUS

TÜHISÕIT

KONTEINERI
RENT (KUU)

Olmejäätmed

jäätmekott kuni 50
l (kuni 5 kg)
80 l konteiner
140 l konteiner
240 l konteiner
370 l konteiner
600 l konteiner
660 l konteiner
800 l konteiner
1100 l konteiner
1500 l konteiner
2500 l konteiner
4500 l konteiner
140 l konteiner*
240 l konteiner*
600 l konteiner
660 l konteiner
800 l konteiner
1100 konteiner
1500 l konteiner
2500 l konteiner
4500 l konteiner
m3

0,84 €

1,67 €

1,20 €

-

1,34 €
2,34 €
3,73 €
5,59 €
5,74 €
6,31 €
7,64 €
9,20 €
12,55 €
20,92 €
37,64 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,01 €
0,02 €
0,04 €
0,06 €
0,01 €

2,68 €
4,68 €
7,46 €
11,18 €
11,47 €
12,62 €
15,30 €
18,41 €
25,10 €
41,83 €
75,30 €
0,02 €
0,04 €
0,02 €
0,02 €
0,02 €
0,04 €
0,05 €
0,07 €
0,13 €
0,04 €

1,20 €
1,20 €
1,86 €
2,80 €
2,87 €
3,16 €
3,83 €
4,60 €
6,28 €
10,46 €
18,83 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €
1,20 €

1,75 €
1,75 €
2,10 €
2,60 €
3,85 €
3,85 €
4,25 €
5,70 €
12,00 €
16,80 €
19,20 €
1,75 €
2,10 €
3,85 €
3,85 €
4,25 €
5,70 €
12,00 €
16,80 €
19,20 €
-

Viivian Päll
Avalike suhete spetsialist

Teade korteriühistutele
Tuletame kõigile korteriomanikele meelde, et 01.01.2018 registreeris
Eesti Vabariik kõigile kortermajadele korteriühistud ning selle tulemusena oli kohustus kanda 30.06.2018 äriregistrisse juhatuse liikmete andmed.
2018. aasta lõpuga hakkas registriosakond kontrollima korteriühistu juhatuse olemasolu registris ning väljastas majadele, millel puudasid andmed juhatuse kohta märgukirjad, kus palutakse kahe kuu
jooksul registrisse kanda juhatuse liikmed. Kui seda pole tähtaegselt
tehtud, määrab registripidaja sunniraha suuruses 200 kuni 3200 eurot
kuni kohustuste täitmiseni.
Korteriühistu juhatuse andmete registrisse kandmiseks tuleb esitada registripidajale kandeavaldus, üldkoosoleku protokolli originaal
koos nimekirjaga koosolekul osalejate allkirjadest ning kande eest
tuleb tasuda riigilõivu 7 eurot.
Seega paneme kõigile südamele kontrollida oma kortermaja juhatuse olemist registris, et ei tuleks kellelegi ebameeldivat sunniraha
tasuda.
Hetkel kehtiv korteriomandi- ja korteriühistuseaduses on märgitud,
et korteriühistu võib toimetada ilma juhatuseta vaid kahel tingimusel:
kui korteriomandite arv ei ole suurem kui kümme ja kui kõik korteriomandid kuuluvad ühele isikule.
Kõige lihtsam on korteriühistut otsida selle seadusjärgse nime järgi korteriühistute registrist (kasutades e-äriregistri päringusüsteemi),
sest selles nimes sisaldub kinnisasja aadress. Otsimiseks piisab ka
nime osast, näiteks asula või tänava nimest.

liitunuks lugemisele korraldatud
jäätmeveoga.
Olmejäätmete regulaarne äravedu tiheasustusaladelt peab toimuma vähemalt üks kord nelja nädala
jooksul ja hajaasustusaladelt vähemalt üks kord 12 nädala jooksul. Suvilate ja kuni 2-liikmeliste
leibkondade puhul võib kogumisvahendina kasutada 50-liitrist jäätmekotti, kuid selle kasutamisel
tuleb jäätmed üle anda üks kord 4
nädala jooksul või harvem. Jäätmete üleandmiseks sagedamini
kui üks kord 4 nädala jooksul tuleb jäätmete kogumiseks kasutada
jäätmemahutit.

Biojäätmed
Paber ja kartong

Suurjäätmed

* tühjendamise hind sisaldab vooderduskoti vahetamise tasu

LISATASUD
Kristel Kütt
Kinnisvaraspetsialist

NR 8

Oktoober 2018

Väljaandja
Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Lüganuse vald
www.lyganuse.ee

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

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

KIRJELDUS
Kordusarve saatmine tasumata arve kohta
Võlateate saatmine tasumata arve(te) kohta
Konteinerite mahtu ületavate olmejäätmete äravedu
Konteinerite mahtu ületavate jäätmete või konteineriväliste,
vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud
jäätmete äravedu (tellimisel)
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile
Vedaja logoga kott
Vedaja logoga koti kohale viimine või saatmine postiga

ÜHIK
tk
tk
m3
0,05 kilekott/tk

HIND KM-GA
2,30 €
3,84 €
45,00 €
1,67 €

konteiner
tk
kord

36,00 €
0,30 €
1,20 €

** Ragn-Sellsi rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja pesu kuni
1100 liitrise konteineri puhul 18,00 €/kord ja 1500-4500 liitrise konteineri puhul 36,00 €/kord
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Heast brändingust, ajaloost
ja keele-vimkadest Liimalas
Seekordne Virumaa
Koostöökogu artikkel valmis piirkonnas
hetkel vaieldamatult
kõige enam sahinaid ja
põnevust tekitanud ettevõtmise ühe eestvedaja
Hannes Pritsiga. Juba
avatud Tulivee Rannarestoran ja valmimisjärgus külastuskeskus
ootab kõiki huvilisi
Liimalas.
Olete piirkonnas üsna jõuliselt
alustanud. Milles edu saladus
peitub?
No päriselt alustasime juba
2012. aastal Trogar OÜ asutamisest ja sealt edasi tuli 2015 jahisadam. Arvan, et peamine on see,
et meil on väga tugev võrgustik –
kontaktid erinevates valdkondades
on meid palju aidanud.
Ja muidugi see, et alustasime
oma asjaga pigem brändingust.
Mõtlesime algul välja kontseptsiooni, selle, kuhu tahame jõuda
panime üldpildi paika ja siis hakkasime tegutsema. Detailideni päris läbi ei mõelnud, aga siht, kuhu
jõuda, oli silme ees. Kasvõi meie
ettevõtte nimi – Trogar OÜ. Pirtutrokari on otsetõlkes soome keelest
salapiirituse vedaja.
Salapiiritus ja pereturism? Kuidas seote ja kuidas küsijatele
põhjendate?
(Naerab) Vaata, sellega on nii,
et ajalooline mälu on ühest küljest
visa tuhmuma ja teisest küljest
väga suhteline. Salakaubandus on
ju iseenesest kriminaalne tegevus.
Aga Põhja-Eesti Tallinna-poolsema rannarahva salakauba artiklid
olid mingil hetkel ju ka apelsinid,
tikud ja kohv.
Mida ettevõtlusest piirkonnas
üldiselt arvate? Kas tasub ära?
Ikka tasub. Kuigi teenindusvaldkonnas siinkandis päris miljoneid
ei teeni. Aga meie põhimõte on, et
kohalikult tasandilt edasi tuleb ka
mõelda. Me oleme algusest peale
mitte ainult kogukonnale keskendunud olnud, vaid tervele Eestile.
See on ka ehk üks edu võti.
Mida Virumaa Südame koostöö-

Otsime tunnustusväärilisi
inimesi, ettevõtteid, tegusid
Vabariigi aastapäeval, 24. veebruar 2019 soovib Lüganuse vald tunnustada ja tänada 2018. aastal silma paistnud edasipüüdlikke ning
haridus-, kultuuri- ja spordivaldkonnas andekaid inimesi, ettevõtteid,
tegusid jne, tänu kellele või millele on kantud edasi Lüganuse valla
nimi selle kõige paremas vormis. Kandidaate saab esitada vabas kirjalikus vormis, kuid põhjendusega, mille eest kandidaat on tunnustamist
väärt. Kandidaatide võivad esitada kõik üksikisikud, organisatsioonid
ja ettevõtted 14. veebruarini Lüganuse Vallavalitsuse postiaadressil
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil
riia.tallerman@lyganuse.ee.
Esitatud kandidaatidega tutvub Lüganuse Vallavalitsus, kes teeb
valiku tunnustatavate kandidaatide osas ning kellele jääb õigus mitte
rahuldada kandidaadi ettepanek ebapiisava põhjendatuse, põhjendatuse puudumisel või komisjoni hinnangul konkursile mitte sobivuse
tõttu.
Tunnustusüritus toimub 24. veebruaril 2019 Kiviõli rahvamajas
kell 14.00 Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdi raames.
Pöörame tähelepanu, et välja kuulutatud tunnustamine on heatahte
eesmärgiga ning tunnustamisega ei kaasne rahalist preemiat.
LVL

Tulivee rannarestoran. Foto Viivian Päll
võrgustikust arvate? Tundub
sed teie juurde tee võiks leida?
kasulik ettevõtmine?
Läinud suve suurüritus oli kindMeile on kasu toonud küll. Tu- lasti Muinastulede öö, mida koos
rundust peabki koos tegema, mitte kohaliku omavalitsusega korraldaigaüks omaette, nii päris ei toimi.
sime. Erinevatel hinnangutel käis
Aga kuidas konkreetselt teie tu- läbi ca 4500 külalist, mis piirkonrundusega on? Teete ise? „Keeldu- na mõistes on üsna muljetavaldav.
dest kangemad elamused“ on väga Erinevad teatrietendused on meie
intrigeeriv slogan.
juurde jõudnud ka mitmel korral.
See konkreetne slogan on jah Head muusikat naudime ise ja
meie enda töö. Mul on selline filo- kutsume ka teisi kuulama. Näiteks
soofia, mida ma ka oma pojale hil- Ines käis meil külas. Aga muidu
juti tutvustasin, et IBM ja Apple on ootame enda juurde pulmalisi, juuküll kenad erandid oma juhtidega, bilare ja üldse seltskondi, kes sookes ülikooli pooleli jätsid, aga ree- vivad mõnusalt aega veeta, head
gel on ikkagi see, et mingid tead- toitu nautida ja häid emotsioone
mised aitavad
kogeda. Meil
sind elus pareon
võimalus
www.tulivee.ee
mini edasi. Ja
ehedale kalatFB: Purtse Jahisadam
turunduse tundraalerile rajatud
Tel: +372 505 8695
mine on selles
sauna rentida,
konkreetses
pakume jahisõiaspektis meie ettevõtmise juures du võimalust.
kõvasti kaasa aidanud kindlasti.
Heast toidust lugu pidajad tunOlete saanud oma ettevõtluse
nevad kindlasti huvi, kas restoarendamiseks EASilt üsna suure rani menüü tooraine on kohalikrahastuse. Mida selle rahaga
ku päritolu. Jagub üldse menüü
plaanis on teha?
tarbeks kohalikku ainest piirNo kogu projekti ehk kompleksi konnas?
välja ehitamise maksumus on oluNiipalju kui võimalik, ikka jaa.
liselt suurem, kui meie toetus-sum- No õunamahla saame Mihklilt Tamad. Aga konkreetselt… No tuleb lupoest, sealiha Sigwarist, leib ja
vaatetorn, mis on üsna muljetaval- leivaretsept on meil enda omad.
dav – 15 m kõrgune. L-kujuline Kala niipalju kui võimalik, sõltub
peahoone ca 600 m², mille ühes tii- hooajast. Kohalikuna võtame meie
vas on siis muuseum ja teises ho- ikka tervet Virumaad – Rakvere
tell. Siis tuleb katusega välilava, et on meie jaoks samasugune tõmbeka kohati kasinas Eesti suves oleks keskus, kui Jõhvi ja tarnijaid on ka
talutav kultuuri nautida väiksema sealtpoolt.
vaevaga, kui väliüritustel kehvema
ilmaga meil tavaks.
Koostööpartnereid, tänu kellele
saate edukalt toimetatud, tahate
Mis teil senini Tulivees toimuvälja tuua?
nud on? Ja mis puhkudel inimeMuidugi. Meremuuseum, Ran-

narahva Muuseum. Oleme saanud
viimasel ajal koostöös nendega
muuseumis avatava ekspositsiooni
jaoks just esemelisi väga huvitavaid asju.
Soovitused neile, kes oma
ettevõtlusega veel alustanud
pole, aga millega võiks alustava
ettevõtjana kindlasti arvestada?
Ei tohi karta suurelt mõelda ja ei
tohi karta suuri numbreid. Ei tasu
illusioone luua, realistlikult tegutseda on oluline. Ja nagu öeldakse –
where there’s a will, there’s a way
(„kus on tahet, seal on võimalus“
– tõlk).
Kes veel ei ole Tuliveesse jõudnud,
siis asja on sinna minekuks küll ja
veel ning kuigi kogu kompleks on
veel valmimisjärgus, siis külalisi
restoranis võtavad nad juba praegu
vastu aastaringselt, seega asugem
nädalavahetuseks plaane tegema.
Ja enne kui sammud Liimala poole
seate, rääkige oma abikaasa, sugulase või vanaisaga – ehk saate külakostiks mõne vahva loo vanadest
aegadest ja piirituseveost kaasa
võtta, et oma perekonna lugu valmiva muuseumi tarbeks ajalukku
talletada.
MTÜ Virumaa Koostöökogu

Abivajadusega seotud
toetused Lüganuse vallas
Lüganuse vallas on vähekindlustatud isikutel ja peredel võimalik taotleda erinevaid toetusi. Vähekindlustatud pere all mõeldakse üksikisikut
või isikuid, kes jagavad ühist eluruumi ja kasutavad üht või enamat
tuluallikat ning kelle netosissetulek
pärast eluasemekulude mahaarvamist on iga pereliikme kohta alla
riiklikult kehtestatud kahekordset
toimetulekupiiri. 2019. aastal on vähekindlustatuse piir 300 eurot pereliikme kohta.
Detsembrikuu lõpus oli volikogus
ülevaatamisel sotsiaalhoolekande
abi andmise korra määrus nr 14 ja
peamisi muudatusi tehti sissetulekust sõltuvate toetuste osas. Allpool
on ülevaade erinevatest toetuse
saamise võimalustest ja 2019. aastal kehtima hakanud muudatustest.

KASULIK TEADA

Toetuse saamiseks tuleb avaldus
koos lisadega ehk kuludokumentidega esitada Lüganuse Vallavalitusele.
Koolitoetust määrtakse perele
laste hädavajalike koolitarvete ostmiseks. Alates 2019. aastast saab
koolitoetust taotleda lastele ka riiete ja jalanõude ostmiseks. Avalduse
juurde on vaja lisada eelneva kolme
kuu dokumendid ja toetust saab õppeaasta jooksul ühe korra. Toetuse
suurus on 50 eurot.
Toiduraha toetust määratakse
perele kooli pikapäevarüma toitlustuse hüvitamiseks. Tegemist on perioodilise toetusega, mida määratakse avalduse alusel õppeaasta jooksul
kaks korda, august – detsember ja
jaanuar – juuni. Toetus kantakse
toitlustusteenuse osutajale.

Lastelaagris osalemise toetust
makstakse avalduse alusel vähekindlustatud perekonna lapse lastelaagri soodustuusiku kulude katmiseks.
Küttetoetust on õigustatud saama vähekindlustatud üksikud seaduse- ja lepingujärgsete ülalpidajateta
vanaduspensionärid ja mittetöötavad osalise või puuduva töövõimega
isikud. Küttetoetuse piirmäär on 200
eurot aastas.
Tervisetoetuse taotluse eelduseks
on terviserike, krooniline haigus
või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus. Tervisetoetusena
võib määrata ravimitoetust (kolme
viimase kuu retseptiravimite hüvitamine), prillide ostmise toetust
(alates 2019. aastas ka täiskasvanutele), transporditoetust (sõiduks

ravi- või rehabilitatsiooni asutusse),
abivahenditoetust (tehniline abivahend, ortopeediline protees jne),
visiiditasu ja haigla voodipäevatasu
kompensatsiooni ja alates jaanuarist
2019. aastal uue tervisetoetuse liigina hambaravi toetust. Tervisetoetuse
piirmäär on 100 eurot aastas.
Lisainfo saamiseks palume pöörduda Lüganuse Vallavalitsusse või
helistada lauatelefonil 332 5876 või
mobiiltelefonile 5566 0630 (Anne
Kalamäe), 502 1246 (Eda Tärno).

Ketlin Mõru
Sotsiaalnõunik

Kiviõli linna tänavavalgustuse
ehitustööd on alanud
Virtel Grupp OÜ on alustanud tänavavlagustuse ehitustöödega Kiviõli linnas, mille eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurenemine.
Projekt on suunatud Kiviõli kesklinnas ja korterelamute rajoonides tänavavalgustuse taristu renoveerimisele ning selle kaudu energia
säästmisele. Seoses ehitustöödega on ettenähtud ka suuremahulised
raietööd, mille käigus eemaldatakse vanad puud Viru tänaval alates
Vabaduse pst kuni Aasa tänavani. Samale lõigule rajatakse uus kõnnitee valgustus. 2019. aasta sügisel istutatakse maha raiutud puude
asemele 24 uut kuni 2-meetrist linnakeskkonda sobivat puuistikut.
Anu Needo
Arendusnõunik

Bussiliiklusest edaspidi
Lüganuse Vallavalitsuse üleskutsele anda teada bussiliikluse kitsaskohtadest ja ettepanekutest reageeris meeldivalt palju inimesi ning
kogusime mitmeid häid ettepanekuid. Täname kõiki! Ettepanekute
koond on edastatud bussiliiklust korraldavale MTÜ-le Ida-Viru Ühistranspordikeskus.
Nimetatud MTÜ koos Maanteeameti logistikutega on koostamas
uut Lüganuse piirkonna liinivõrku ning valmistub uueks avaliku bussiliini hankeks, mis kuulutatakse välja hiljemalt jaanuaris 2019.
Uued lepingud hakkavad kehtima ja muudetud liinivõrgu alusel
uued bussid liikuma eeldatavalt 2020. aasta algul. Logistikute poolt
koostatud ja vallavalitsuses üle vaadatud uus liinivõrk on tunduvalt
reisijasõbralikum ning lahendab mitmed ühinenud vallas tekkinud
inimeste transpordiga seotud kitsaskohad.
Selleks, et juba käesoleval aastal bussiliiklus sujuvam oleks, teeb
vallavalitsus ühistranspordikeskusega tihedat koostööd, et viia sisse
väiksemaid põhjendatud ja teostatavaid muudatusi.
Anu Needo
Arendusnõunik

Lüganuse Vallavalitsuse
teade detailplaneeringu
kehtestamisest
Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 10. detsember 2018 korraldusega nr
662 Moldova külas, Mõru vkt 15 (43701:002:0384) kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 2909 m2.
Detailplaneeringuga muudeti 2005. a Ida-Viru Maamõõdubüroo
poolt koostatud detailplaneeringuga „Mõru maaüksuse detailplaneering“ määratud maakasutuse sihtotstarvet elamumaast ärimaaks
100%. Detailplaneeringuga antakse ehitusõigus perspektiivseks majutushoone ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitisealune pindala
on 400 m2. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne negatiivseid
mõjusid looduskeskkonnale. Detailplaneeringu ega selle lähialal ei
asu Natura 2000 võrgustiku alasid ega muid kaitstavaid loodusobjekte. Detailplaneeringu elluviimisel on positiivne majanduslik, sotsiaalne ja kultuuriline mõju.
Kehtestatud detailplaneeringuga saab tutvuda Lüganuse valla kodulehel www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.
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Õnnitleme! Meelike Abroi 60
Jaanuaris tähistas
Maidla Kooli direktor
Meelike Abroi oma 60.
sünnipäeva. Meelike
on töötanud 40 aastat
pedagoogika erialal,
mille ta omandas Tartu
Ülikoolis.

Meenutusi
Sonda Kooli jõuluootusest
„Oh jõuluaeg, oh jõuluaeg, millal sina tuled…“ ohati Sonda Koolis
juba oktoobris. Loeti kuid, nädalaid ning päevi jõuludeni ning oodati
lund. Et aeg läheks kiiremini, võeti ette nii mõndagi põnevat. Näiteks
tihasekellade valmistamine paigalindude toitmiseks või kohtumine
meie kooli endise õpilase Juulia Holomejevaga, kes praegu töötab
Swedbankis.
Ja ootamatult oligi käes esimene advent. Koolimaja akendele ilmusid nagu võluväel lumehelbed ning jõuluehted. Lund hakkas sadama
ka õues ning käes oligi aasta toredaim aeg – jõulude ootamise aeg.
Teise korruse koridoris süttis esimene advendiküünal ja koolimajas
võis kohata esimesi päkapikke.
Eelmisel aastal valminud lindude toidumajad riputati tuttavatele
kohtadele ning ei läinud poolt tundigi, kui sulelised juba platsis olid.
Muidugi peab meeles pidama, et kui lindude toitmist on alustatud, siis
tuleb seda jätkata kevadeni. Eelmistel talvedel harjutamine on meid
loodetavasti meistriteks teinud ning heade sõprade abiga ei jää lindude kõhud kunagi tühjaks.
Pärast teist adventi ilmus kooli fuajeesse kaunis kuusk, mille jaoks
õpilased ise ehted olid valmistanud. Et pimedal ajal valgust rohkem
oleks, sai kuusk külge elektriküünlad ning teise korruse koridoris süttis kaks advendiküünalt. Jõuluvanale esitamiseks õpiti luuletusi ning
laule talvest, päkapikkudest ning jõuludest.
Viimasel nädalal enne jõule toimus traditsiooniline piparkoogiralli,
kus kogu koolipere küpsetas ning kaunistas piparkooke. Ning neid
sai nii palju, et jätkus peolauale ning vaheajaks näkitsemiseks. Üle
mitme aasta pidasime jõulupidu kooli sööklas ühise pika laua taga.
Õpilasesindus Eriku juhtimisel oli välja mõelnud mitu huvitavat mängu – toimus viktoriin ning loomulikult tuli külla jõuluvana.
Nelja advendiküünla säras saabus lõpuks tõeline talvevaheaeg lumesaju, suusaradade ning jõulukingitustega.
Sonda Kooli päkapikud

Meelike alustas tööd õpetajana
Põlula Koolis 20-aastaselt, 27-aastaselt oli ta juba õppealajuhataja
ning sai kohe ka vanemõpetajaks.
Õpetajate puuduse tõttu hakkas
saksa keele kõrvalt ka eesti keelt
õpetama. Selle kõige nimel tuli
teha palju tööd, mis polnud lihtne
ning vajas pühendumist. Motivatsiooni andis soov olla hea õpetaja.
Meelike ise meenutab, et ta tahtis õpetajaks saada juba esimeses
klassis.
Maakooli õpetajast direktoriks
Meelike on läbinud oma pedagoogikatöös kõik astmed, madalamast
kõrgemale ja see on tema arvates
päris hea - alustanud maakoolis,
läinud linnakooli, olnud õpetaja,
õppealajuhataja ja praeguseks on
ta karjääriredelil tõusnud Maidla
Kooli direktori ametikohale. Ta
kandideeris Maidlasse 2012. aastal ning oli esialgu „suvedirektor“.
Oli väga keeruline aeg, ühendati
kool ja lasteaed. Ta lahkus töölt ja
läks Aseri kooli saksa keele õpetajaks. Midagi jäi aga hinge kripeldama ning peale aastast vahet
kandideeris ta uuesti Maidla Kooli
direktoriks ja ühtlasi osutus ka valituks.
Naise sõnul on kõige raskem
tema tööaja jooksul olnud õppealajuhataja töö, sest õppealajuhataja
on nii õpilaste, õpetajate, direktori
kui lapsevanemate vahel ning peab
kursis olema ka kõigi seaduste ja
dokumentidega. Meelike ütleb, et
me räägime küll, et õpilane peab

Õnnitleme.
Aita Talts 75
30. jaanuaril tähistas Kiviõli linna
aukodanik ja armastatud lasteaednik Aita Talts oma 75. sünnipäeva.
Aita Talts on kogu oma elu pühendanud lasteaiale ja lastele. Tänuväärset ametit alustas ta 1964.

olema fookuses, kuid Eestis on paberimajandus fookuses ja laps on
veidi tagapool, liiga palju keskendume paberitele.

Saksa keel on alati olnud südames
Meelike räägib pikalt ja huvitavalt
oma tööst saksa keele õpetajana.
Ta selgitab, et keele õpetamises
on põhiline vestluse arendamine,
piltide järgi jutustamine, et laps
julgeks hakata rääkima. Meenutab, et sai õpetatud nii tundide ajal
kui pärast tunde. Tema põhimõte
on olnud, et igal ajal kui õpilane
vajab abi, on ta valmis aitama ja
seeläbi leidis ta ka õpilaste hulgas
usalduse.
Ühe õpilase lausutud sõnad on
seniajani meeles ja soojendavad
südant: „Meie õpetaja on väga
range, aga ta on sõbralik.“ See on
Meelikese meelest olnud parim
tunnustus. Naine ütleb, et õpetajaks peab tahtma saada, kui soovi
ei ole ja määratakse või suunatakse
lihtsalt tööle, ei tule midagi välja.
Ta on ka oma kursuselt ainus, kes
on jäänud selle ameti juurde.
Meelikese tunnid on lastele alati
huvi pakkunud, sest ta kasutab palju näitlikke õppematerjale. Ajal,
kui õppematerjale vähem saada
oli, saatis Meelikesele sakslasest
kirjasõber palju Saksamaad puudutavaid materjale – raamatuid ja
piltpostkaarte. Need tekitasid ka
lastel huvi saksa keele vastu. Kirjasõbraga on ta jäänud seniajani
kirjavahetusse.
Saksamaa ning keelega on Meelikesel lähedane suhe, sest ta on
külastanud Saksamaa koole ning
neis ka õppinud. Lisaks Saksamaale on Meelike käinud külas ka
Rootsi, Soome ja Venemaa koolides.
Hing ihkab tagasi klassiruumi
Täna juhib Meelike nii kooli kui
ka lasteaeda, ta ütleb, et on sellega
juba ära harjunud, tegelikult on ikkagi kaks eri organisatsiooni, las-

teaias on oma dokumentatsioon,
koolis oma, see peab olema korras
ja seda tuleb ka täiendada. „Liiga
palju paberimajandust,“ muigab
naine. „Ise tahaks ka rohkem tundides käia, kuna koolis ei ole õppealajuhatajat ja lasteaias ei ole ka
eraldi inimest selleks, siis paratamatult kõigega tegeleda ei jõua.“
Meelikesele oma koolis meeldib ning ta räägib: „Oleme saanud
aastatega väga hea meeskonna ja
meil on väga hea meeskonnatöö,
kõik aitavad üksteist, aga midagi
ei juhtu üleöö, kõik võtab aega.
Iga algus on raske, pead nullist

alustama, ennast tõestama õpilastele, kolleegidele, lastevanematele ja loomulikult ka kohalikule
omavalitsusele. Kui kõik ei suju
nii, nagu ootused on väljastpoolt,
siis hakatakse kaikaid kodaratesse
loopima. Minu algus siin koolis oli
ka väga raske. Tänasel päeval võin
öelda, et olen jäänud sirge seljaga,
ei ole alla andnud ja mind on toetanud nii kolleegid kui ka kohalik
omavalitsus“.
Soovime edu edaspidiseks!

aastal asudes lasteaednikuna tööle
Kiviõli lasteaias Kannike, 1970.
aastal sai temast juba selle lasteaia
juhataja. 1985. aastal avati Kiviõlis lasteaed Kannikese uus ja avar
maja, kus ta oli juhatajaks aastani
2010.
Aita on tänulik oma kollektiivile
Kiviõli lasteaias Kannike, kellega
koos kasvatati ja õpetati lapsi ning
samuti meenutab ta hea sõnaga

oma endiseid lasteaialapsi, kes seniajani teavad ja peavad meeles ka
kasvataja Aitat.
Lastega töötamisest ning nende
õpetamisest ei ole Aita tänaseni
suutnud loobuda ning praegu töötab proua Kohtla-Järve lasteaias
Karuke eesti keele õpetajana.
Lisaks kasvataja tööle on Aita
osalenud ka volikogu töös kahes
koosseisus.

Aitale omistati Kiviõli linna aukodaniku nimetus 06.03.2008.
Proua Aitat käisid tema juubelil
õnnitlemas Lüganuse vallavanem
Andrea Eiche ja volikogu esimees
Risto Lindeberg.
Palju tervist ja õnne, Aita!

Kiviõli Linnaraamatukogu näitusesaalis oli esimesest advendist
kolmekuningapäevani välja pandud näitus „Elas kord üks küünal“,
mille idee saadi Ott Arderi samanimelisest luuletusest. Näitusele esitatud küünlad, küünlajalad ja küünaldega postkaardid möödunud
sajandist olid kokku kogutud Kiviõli Naisseltsilt, lasteaialt Kannike,
Iisaku muuseumist ja vallarahvalt.
Kogu näituse jooksul olid avatud töötoad, kõik soovijad võisid
seal küünlaid voltida ja meisterdada. Viidi läbi ka muinasjutunädal
lasteaialastele, loeti jõululugusid
ja muinasjutte, vaadati näitust.

Raamatukogu töötajad Urve ja
Anu ütlevad nagu ühest suust, et
väga palju oli äratundmist, sest
paljudel meist on olnud kapis klaasi taga mõni küünal või küünlajalg, mis ka näitusel olemas oli.
See oli ju nõukogude ajal moevärk – kõik ilus ja väärtuslik tuli
hoida alles ja nimelt klaasi taga,
sest ega siis ei olnud nii lihtne
küünlaid saada, tuli hoida. 90ndatel oli juba veidike lihtsam.
Näitusel olid mõned esemed ka
oma looga, nagu näiteks ristimisel
olnud küünlajalg, 80ndate pulmaküünlad.
Seintel olid küünaldega kaardid,

mis olid jagatud kümnendite järgi,
osad isegi mustvalged inimeste
enda tehtud fotodest, arvatavasti
50ndatest. Huvitav oli, et kaartidel kasutati väga palju korduvaid
motiive, ikka sama küünlajalg või
sama küünal, lisatud vaid erinevaid detaile.
Ilus näitus oli!

Viivian Päll
Toimetaja

Viivian Päll
Toimetaja

Ma häid tundeid äratasin lüüraga
Novembris toimus Kohtla-Järvel 3. vabariiklik vaimse poeesia etlejate konkurss „Ma häid tundeid äratasin lüüraga“, mille korraldajaks
olid Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik, Pühtitsa Jumalaema
Uinumise nunnaklooster, Kohtla-Järve ja Sillamäe regionaalkomiteed.
Konkursi tingimustes oli öeldud, et osalejad deklameerivad klassikalisi ja nüüdisaegseid poeetilisi teoseid, mis ülistavad moraalseid
põhimõtteid, mis omakorda ajendavad inimesi mõtlema oma elu üle.
Konkursil osalejaid hindasid naisluuletaja Vera Svetšina, lugemissaali juhataja Larissa Ladanjuk, Pühtitsa nunnakloostri nunn Viktorina, MTÜ „Sretenie“ esindajad Olga Bograja ja Natalja Karjagina,
Kohtla-Järve hariduseosakonna peaspetsialist Olga Golovatšova ja
žürii esinaine Kohtla-Järve vene kultuuri ühingu juht Roza Ivanova.
Žürii liikmetel oli raske valida peaaegu sajast andekast lapsest neid,
kellel õnnestus kõige paremini esile tuua teose mõte, näidata artistlikkust, äratades kuulajates tundeid.
Meie kooli esindasid 2. klassi õpilased: Amalia Mišina luuletusega
„Hing“, Polina Šišova „Solvang“, Vadim Butuzkin „Patt“ ja Sabina
Sillat „Halastus“. Lapsed pabistasid, sest lugesid esmakordselt luuletusi mitte klassikaaslastele, vaid Kohtla-Järve Rahvamaja suurel laval
professionaalse žürii ees. Noored näitlejad esinesid väga väärikalt,
keegi ei vedanud oma õpetajat alt ning said pärjatud Sertifikaatidega
MTÜ „Sretenie“ poolt.
Konkursi väärtuseks on see, et noor põlvkond mitte ainult ei loe,
vaid ka õpib suurepäraseid hinge rikastavaid, kultuuritaset tõstvaid
luuletusi, mis soodustavad isiksuse arengut ja laiendavad silmaringi.
Irina Silina
Kiviõli Vene Kooli 2. klassi õpetaja

Elas kord
üks küünal
Elas kord üks küünal.
Kui pimedus lähenes,
süüdati see küünal,
ja pimedus vähenes.
Nii on küünlad tehtud,
et elavad põledes.
Käsikäes elu ja surm
on küünalde tuledes.
Elas kord üks küünal,
ja põledes lühenes.
Ära põles küünal,
kuid pimedus vähenes.
/Ott Arder/

Viivian Päll
Avalike suhete
spetsialist
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Mis saab Püssi
soojamajandusest?
Sellel aastal on soojuse
hind tekitanud oma
pideva kerkimise tõttu
üsna palju poleemikat.
Nendes kaugkütte piirkondades, kus soojust
toodetakse ainult maagaasist, sh ka Püssis,
on soojuse piirhinnad
2018. aastal märgatavalt tõusnud.

ne kütus ning selge on see, et selle
aktsiis ning hind kasvab tulevikus
veelgi. Hakkpuit on Eestis kohapeal tekkivat puitjäätmeid suurepäraselt kasutav taastuv biokütus,
mille hinda on Eestil paremad
võimalused mõjutada kui maagaasi maailmaturuhinna puhul.
Viimasel aastal on hakkpuidu hind
küll tõusnud, kuid sellele vaatamata on hakkpuidul soojuse tootmine
mõistlikum. Lisaks on hakkpuidu
eeliseks see, et tegemist on kodumaise kütusega, mille tootmine
annab tööd kohalikele inimestele,“
selgitas Heinam olukorda.
Adven Eesti on tänaseks mitmes
piirkonnas maagaasil töötanud
katlamajad taastuvale biokütusele üle viinud ning tänu sellele
on saavutatud ka soodsam hind.
„Meie tänane kogemus näitab, et
hakkpuidust toodetud soojus on
tarbijatele sõltuvalt kaugkütte võrgust 10-20% soodsam. Sama eesmärk on meil ka Püssis,“ täpsustas
Urmo Heinam.  

Püssis on toasooja hind 82.17 (kmta) eurot megavatt-tunni kohta.
Siinkohal on oluline välja tuua, et
soojuse hind on kulupõhine ning
seda reguleerib Kaugkütteseadus. Adven Eesti AS peab kohaliku soojustootjana esitama konkurentsiametile andmed, mis kulutusi
tootmiseks tehakse. Sellest lähtuvalt määrab amet piirhinna, millega ettevõte tohib soojust kliendile müüa. Kui tootmise kulutused
muutuvad rohkem kui 5 protsenti,
peab ettevõte taotlema piirhinna
muutmist. Sealjuures hoiab konkurentsiamet silma peal, et ükski
tootja ei teeniks hädavajaliku teenuse müügilt põhjendamatult suurt
kasumit.
Millest siis ikkagi
selline krõbe hind?
Peamiseks mõjuteguriks on
katlamaja kütusena kasutatava
maagaasi hind, mis aasta algusest
tõusis u 45%. Siiski pole see ainus
põhjus. Olulist rolli mängivad ka
klientide hõre asustatus ning võrkude soojuskaod. Olukorra on
kehvemaks muutnud just tarbimise
vähenemine, sest soojuskadusid ei
ole võimalik vähendada samaväärselt tarbimise vähenemisega. Mida
väiksem on tarbimine, seda suurem
on suhteline soojuskadu ning seda
suuremad on torustikku investeerimise suhtelised kulud. Näiteks,
kui võrgu keskelt lülitatakse välja

KASULIK TEADA

tarbijaid, siis sellepärast ei saa veel
torustikku oluliselt lühemaks, sest
võrgu lõpus olevad tarbijad vajavad ka vahepealset torustikku ning
soojuskaod jäävad alles.
Kuidas edasi?
Adven Eesti eesmärk on olla
oma klientidele pikaajaliselt hea
partner, otsides pidevalt võimalusi, kuidas tarbijale soodsamat

toasooja pakkuda. Olukorra parandamiseks viidi läbi soojamajanduse audit ning koostati soojamajanduse arengukava, millest tuli välja,
et hinna alandamise lahenduseks
võiks olla senise gaasi asendamine hakkpuiduga. Adven Eesti tegevjuhi Urmo Heinami sõnul on
maagaasi hind tulevikus jätkuvalt
kasvav ning seda kiiremas tempos
kui hakkpuit. „Maagaas on fossiil-

Olukorra parandamine
on pikaajaline protsess
0,7 megavatise võimsusega hakkpuidul ja turbal töötava katlamaja
eelprojekti koostamist alustati juba
2017. aastal. Läinud aastal esitati
selle ehitamiseks rahastustaotlus
Keskkonnainvesteeringute Keskusele, kes andis positiivse vastuse.
Uue katlamaja kogumaksumus
saab olema 380 000 eurot, millest toetusena tuleb umbes pool.
Praegu on ehitaja leidmiseks käimas hange ning 2019. aasta kütteperioodi alguseks võiks uus katlamaja töövalmis olla. Olemasolev
maagaasil töötav katlamaja jääb
alles talviste tippkoormuste katmiseks ning reservkateldeks.
Maret Martsepp
Turundus- ja
kommunikatsioonijuht

Oled sa valmis, kui katkevad
elutähtsad teenused?
„Mis saab siis, kui elekter nädal aega ära on?“
pole ilmselt küsimus,
millele vähegi tihedamalt asustatud kohas
elav Eesti inimene kuigi
sageli mõtleks. „Kas ma
saan hakkama, kui vett
ei ole või kui ma omakodust mitmeid päevi
välja ei saa? Mida teha,
kui tekib tulekahju,
kuidas anda erinevate
õnnetuste korral esmaabi ja kas minu kodu on
turvaline?“
Kõigile neile ja veel väga paljudele küsimustele annab vastuse
Naiskodukaitse loodud mobiilirakendus „Ole valmis!“
Ootamatuste eest ei ole keegi
meist kaitstud ning iial ei tea, kus
oht varitseda võib. Naiskodukaitse

on alati hea seisnud selle eest, et
tema liikmed oleksid teadlikud ja
oskajad ning ei kaotaks ohuolukorras pead. Naiskodukaitse liikmeid koolitatakse nii ohutushoiu
kui esmaabi alal, aga eelmise aasta
kevadest on nii naiskodukaitsjatel
endil kui ka kõigil tavakodanikel
võimalus ootamatuks kriisiolukorraks või väiksemaks õnnetuseks
valmis olla, laadides oma nutitelefoni mobiiliäpi „Ole valmis!“. Äpi
saab alla laadida kas Play poest või
AppStore´ist ning äppi saab hiljem
kasutada ka siis kui internetti ei
ole.
Mobiiliäpi teemad on jagatud
kaheks. Esiteks leiab sealt väga
palju juhiseid selle kohta, kuidas
käituda erinevate olukordade puhul ning kuidas anda endast parim,
et välditavaid õnnetusi sinuga ja
sinu kodus ei juhtuks. Näiteks on
kergesti leitavad tule-, gaasi- ja
veeohutusjuhised ning samuti õpetused, kuidas toimida, kui õnnetus
on siiski juhtunud. Kui ilmaennustus annab tormihoiatuse, saab äpist
üle vaadata, mida teha tormiks
valmistudes ja tormi ajal, kuidas

kaitsta ennast ja lähedasi.
Lisaks paljudele tegevusjuhitele
on äpis ära toodud ka kõikvõimalikud telefoninumbrid, kust võib
erinevatel puhkudel abi saada ning
„Ole valmis!“ äpp võimaldab neile
numbritele ka otse äpist helistada. Tõsi kõik need numbrid on ka
väga paljudel erinevatel kodulehtedel olemas, aga kellel on kiirel
ja äreval hetkel aega mööda kodulehti surfida ja otsida, kust vajaliku
numbri kätte saab.
Teine suur osa äpist koosneb
erinevatest soovituslikest nimekirjadest, mis võiks kodus olemas
olla näiteks selleks, et vähemalt
nädal aega ilma kodust väljumata
hakkama saada. Sest pole üldse
imekspandav, kui mõne kriisi korral on koduste varude täiendamine
raskendatud või võimatu. Kas sina
näiteks tead, mida ja kui palju võiks
olla pere 7-päeva toiduvarudes?
Kus ja kuidas seda toitu säilitada?
Mida võtta kaasa, kui olete sunnitud oma kodust evakueeruma? Mis
kuulub ellujäämispakikesse ja millised nö päästevahendid võiks olla
autos? Oma äpis saab ära märkida,

millised varud sul juba olemas on
ning püüelda selle poole, et iga
vajaliku asja juurde tekiks lõpuks
linnuke. Ka seda, miks peaks kodus olema patareidel töötav raadio
või hulk prügikotte ja teipi, saab
äpist teada.
Kuigi tundub, et äpp juba annabki juhised kõikideks kriisiolukordadeks, arendatakse seda pidevalt
edasi ning midagi kasulikku tekib
rakendusse alatasa juurde.
Tänaseks päevaks on „Ole valmis!“ äpp peaaegu 6800-s nutitelefonis üle Eesti. Loomulikult on
hea telefon välja võtta ja naiskodukaitsjate äpp lahti teha, siis kui
mõni ootamatu olukord käes on ja
ei tea, mida teha. Aga veel parem
on, kui sa tutvud äpiga juba varem
ning valmistad ennast ette kõigeks,
mis juhtuda võib. Ole valmis!
Ootame teid Naiskodukaitse ridadesse, kus saate õppida oma peret ja lähedasi praktiliselt kaitsma.
Huvi korral kirjutage elle.vinni@
naiskodukaitse.ee või helistage
5083437.
Nele Pernits

Huvihariduse ja -tegevuse
täiendav riiklik toetus
2017. aastal suunas riik rahalisi vahendeid kohalike omavalituste huvihariduse ja -tegevuse toetuseks, eesmärgiga mitmekesistada noorte
huvitegevus võimalusi ja parendada nende kättesaadavust. Läbi selle
on peamine noorte osaluse suurendamine huvitegevuses.
Toetuse rakenduseks loodi kõigis omavalitsustes aastateks 2017 –
2018 tegevuskavad, millele tänasel päeval lõpujoone alla tõmmata saab. Ellu viidi mitmeid tegevusi nagu näiteks soodustati laste ja
noorte Kiviõli Seikluskeskuse suusamäel käimist, tagades sissepääsu
mäele ja suusavarustuse rendi. Maidla noortekeskus algatas kodundus-, matka- ja keraamikaringi. Lüganuse Kool ja Noortemaja suunasid toetuse näiteks spordiringidele vahendite soetamiseks, et treeninguid läbi viidaks täisväärtuslikult ja kvaliteetselt. Kiviõli Kunstide
Kool avas aga tänu rahastusele fotograafia- ja robootikaõppe. Tegevuste nimekiri on tegelikult palju pikem.
Siinkohal peab ka tõdema, et nii mõnigi planeeritud algatus ei saanud teoks. Põhjuseid mitmeid: reaalne vajaduste kaardistus jäi kava
koostamisel puudulikuks; ei leitud vajalike eestvedajaid ning ka haldusreformi protsess on jätnud oma jälje.
Aastateks 2019-2020 on oodata uut riikliku toetust. Lüganuse vald
proovis seekord olla kava koostamisel avatum ning kõikidel noorsootöö teenust pakutavatel organisatsioonidel, asutustel jne oli võimalus
kaasa rääkida ning Lüganuse valla huvitegevuse kitsaskohti analüüsida. Laste, noorte ning osaliselt ka lastevanemate seas viidi läbi väike
uuring selgitamaks välja noorte huve.
Vallas on 970 noort vanuses 7 – 19. Uuringu küsimustele vastas
ligi 50% kogu sellest noorte arvust. Kuna nooremate laste puhul on
huvitegevuse valiku suunajateks lapsevanemad, siis olid ka nemad
kaasatud. Võib öelda, et nii palju kui on meie vallas lapsi, nii palju on
huve, kuid tihtipeale need kattuvad.
Kõikide vastuste tulemusena selgus on populaarseimad huvitegevused lastel ja noortel on ujumine, fotograafia, korvpall, ekstreemsport
ning sotsiaalmeedia. Ealiselt eraldi vaadatuna on ka huvid erinevad.
Algklasside ja lastevanemate eelistused: ujumine, meisterdamine, robootika. Keskmise kooliastme (IV-IX klass) eelistused: sotsiaalmeedia, korvpall ja ujumine. Gümnaasiumi ja kutsekooli õppurite pingerida: fotograafia, IT-valdkond ning jõutreening.
Uuringu tulemusi, noorsootöötajate ning noorsootöö teenusepakkujate hinnangut arvestades koostati uus tegevuskava aastateks 20192020. Nii mõnigi tegevus vanast kavast kandus üle uude, sest teatud
huviringide töö on aktiivselt käivitunud ning oma tegevuseks vajavad
nad täiendavat toetust. Uute tegevustena võib välja tuua näiteks Kiviõli Vene Kooli tehnoloogia- ja robootikaringide tegevuse, Lüganuse
valla lastele/noortele suunatud täiendav ujumisõppe, mängude programmeerimisõpe, kohtumised sotsiaalmeedia ning ekstreemspordi tegijatega ohutuse teemadel jne. Siinjuures olgu öeldud, et nii mõnegi
tegevuse alustamiseks on vaja anda aega, et kogu vajalik süsteem korrektselt toimima saada – huvitegevuse kättesaadavust toetav transpordi võimaldamine jne.
Kogu Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse tegevuskava on
kõikidele huvilistele leitav valla kodulehel www.lyganuse.ee ning
loodame, et kogu riiklik toetus läheb asja ette ning noored, kes seni
pole huvitegevuses osalenud, leiavad siiski sellest valikust endale midagi ning saavad võimaluse enda vaba aja veetmise võimaluste valikut laiendada.
Riia Tallerman
Kultuuri- ja spordinõunik

Aasta tööandjaks valiti AS Svarmil
Eesti Töötukassa tänas kõigi maakondade eelmise aasta parimaid tööandjaid ja koostööpartnereid.
Ida-Virumaa 2018. aasta tööandjaks valiti AS Svarmil, kes on võtnud tööle vähenenud töövõimega inimesi ja arvestab iga töötaja eriliste vajadustega leides võimalusi töötajaid toetada ja hoida.
LVL
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Laadalt saadud tuluga
toetati enneaegseid lapsi
17.-21. detsembril toimus Kiviõli Vene Koolis heategevuslik laat.
Kuna Eestis sünnib aastas ligikaudu 800 enneaegset last ning paljud
neist peavad jõulupühade aja veetma haiglas, siis otsustati laadalt saadud tuluga toetada MTÜd Enneaegsed lapsed, et ka haiglas viibivatele peredele ja pisikestele imedele, kes on sündinud liiga vara, viia
natukenegi jõulurõõmu.
Heategevusliku laada idee tekkis käsitöö- ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpetajatel. Mõeldud – tehtud!
Heategevuslikul laadal olid müügil 5.-9. klasside õpilaste isetehtud
esemed – puidust võtmehoidjad, 2019. aasta sümbolid – sead, ehete
karbid, seakujulised lõikelauad, jõulukaardid, nii puidust kui ka klaasist ehted, nii puidust kui ka vanadest vinüülplaatidest sulatatud kausid, küünlaalused, šokolaadid ja palju muud ilusat ja huvitavat, mis
sobisid suurepäraselt jõuluvana kingikottidesse.
Heategevusliku laada kogutulu oli 300 eurot, mis anti pidulikult üle
MTÜ Enneaegsed lapsed juhatuse liikmele Livia Laasile. Tänutäheks
sai kool heategevusliku seinakalendri „Maailmale nähtavamaks“.
Täname idee algatajaid, kõiki toetajaid ja ostjaid!
Tänusõnad koolile MTÜ Enneaegsed lapsed juhatuselt:
Jõulupühade-eelsel nädalal toimus Kiviõli Vene Koolis terve nädala
väldanud heategevuslik laat. Head õpilased olid müüki pannud palju
erinevaid enda meisterdatud tooteid, samuti oli võimalik soetada meie
meeneid. Laada käigus koguti 300 €, millega toetati meie haiglatesse
viidavate jõulupakkide kampaaniat. Suur-suur aitäh kooliperele laada
korraldamise eest ja tublidele õpilastele, kelle meisterdatud toodete
müügist raha tuli. Oleme väga tänulikud!
Anne Illopmägi
Kiviõli Vene Kool
Projektijuht

Lüganuse valla noored on
muusika ja viktoriini noored
Lõppenud aasta maikuus sai alguse Lüganuse valla noorte
muusikaviktoriin, mille
raames toimus noortel
üle valla kaheksa kohtumist.
Kokku saadi piirkonna erinevates
noortekeskustes -ja tubades ning
kaheliikmelistes
meeskondades
tuli noortel end proovile panna ja
tõestada erinevate muusikavaldkonna küsimustega. Arvata tuli
laulude nime, esitajat ning ilmu-

Rajakaamera tekitab huvi
Ühel augustikuu koolitusel kutsuti õpetajaid oma klassidega Aasta
Looma meeskonna poolt metsa rajakaameraid paigaldama ja loomi
jälgima. Asi tundus huvitav ning sai sellest ka oma klassi õpilastele ja
nende vanematele räägitud. Viimastele tuli ju ka väike kohustus juurde – peaaegu igal nädalal lapsi transportida metsa ja tagasi, seetõttu
oli vaja nende nõusolekut.
Soetasime kooli abiga omale kaamera, aku ja mälukaardid ning siis
jäi üle veel kõige raskem osa – koha valik, kuid ka see sai lahendatud.
Nüüd tuli kohta „sisse söötma“ hakata. Enne kaamera paigaldamist
viisid lapsed valitud kohta kaks kotti nisu ja lakusoola, mille andis
meile talunikust lapsevanem. Kaamera sai üles pandud kuu aega hiljem. Meid käis juhendamas Helen Arusoo Aasta Loom MTÜst ja Tarmo Mikussaare.
Rajakaamera ülespanek annab õpilastele võimaluse iga nädal metsas käia, jälgida looduse muutumist ja vaadelda jälgi, mis on metsaservale tekkinud. Rajakaamerast loodeti silmata jänest, põtra, metskitse, karu, nugist, ilvest või mäkra.
Esimesel nädalal jäidki juba kaamera ette mäger, kährikud ja pasknäärid. Üks huvitav juhtum leidis aset aga teisel nädalal. Metsa jõudes
selgus, et keegi on meie rajakaamera toitejuhtme katki teinud ning
minema viinud. Lapsed leidsid hiljem jupid metsa alt laiali pillutuna.
Võtsime juhtmed ja kaamera kaasa.
Hiljem kaamerast videosid ja pilte vaadates selgus, et kährik oli toitekaabli peale pahane ning näris selle vähemalt kolmest kohast katki.
Õnneks olid jupid nii pikad, et neid sai kokku lappida ning kaamera
uuesti tööle panna. Peale videode vaatamist omakeskis klassis, arutasime, et tõenäoliselt oli sööki vähe ning kolm mäkra ei lubanud neid
toidulaualt sööma, mis muutis kährikud agressiivseks.
Kui lumi maha tuli kadusid mägrad ja kährikud, aga asemele tulid metskitsed, jänes ja rebane. Loodame, et ka teised loomad jäävad
meie kaamera silma ette ning meie rajakaamera videosid saab näha
Youtube´ist kui ka Facebooki Koolilaste rajakaamera leheküljelt.
Jaanika Merirand
Kiviõli I Keskkooli klassiõpetaja

mise aastat ning teada vastuseid
küsimustele kirjust muusikamaailmast. Kaheksa kuu vältel
käis võistlustulest läbi koguni 20
meeskonda, kellest pooled jäid
võistlustulle lõpuni. Tasavägise
punktiseisuga viimane kohtumine
leidis aset detsembrikuus, mil selgitati välja, millised meeskonnad
suunduvad koju viktoriinisarja
peaauhindadega – erinevate Eesti
suurimate muusikafestivalide passidega. Viktoriinisarjale panid õla
alla Viru Folk, Intsikurmu festival
ning meie kohalik – Mägede Hääl
Kohtla-Nõmmel. Muusikaviktoriini üks võitjaid Käbi Kreisman
jagab muljeid: „Ootasin viktorii-

nisarjalt, et muusikat oleks erinevatest ajajärkudest ja et kogeks
äratundmisrõõmu. Mõlemad ootused said kindlasti täidetud, kuid
selgeks sai see, et ega nendest
ajajärkudest me tegelikult suurt
ei teadnudki.. Äratundmisrõõmu
oli aga küllaga ja sai ka laulda nii,
kuis jaksasid. Leian, et alati on lõbus korraks reedeti aeg maha võtta
ja millessegi hoopis teistsugusesse
süveneda, kui seda on igapäeva
töö- või koolielu. Ja see, et võistlusmoment ja auhinnad (ja vahest
ka söök) on asjasse segatud, teeb
selle veel ahvatlevamaks!“
Muusikaviktoriinile järgneb jaanuarist maikuuni kestev järgmine

viktoriinisari – Lüganuse valla
noorte filmiviktoriin, kuhu on auhinnad välja pannud Forum Cinemas OÜ ning Eesti Filmi Instituut.
Esimene kohtumine leiab aset juba
25.jaanuaril kell 19 Erra noortetoas, tule Sinagi oma kahe- kuni
neljaliikmelise meeskonnaga!

Angela Tikoft

HETK LOODUSES

Lüganuse valla kaunitel lumistel teedel sõites võib kohtuda nii mõnegi
huvitava teistsuguse vallaelanikuga. Kaks uudishimulikku põtra Sonda
aleviku ja Uljaste vahel teed ületamas.

Fotod: Viivian Päll
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Koos orienteerumine liitis eri
koolide õpilased ja õpetajad
Detsembris toimus Aidu
põlevkivikarjääri vanal
alal „Ida-Virumaad
tutvustavate ja piirkonna eripära välja toovad
tegevused” projekti
raames orienteerumine
koos geograafia valdkonda hõlmavate ülesannetega, millest võtsid
osa Sonda, Maidla ja
Kiviõli Vene Kooli õpilased ning õpetajad. Kogu
üritus oli eestikeelne –
nii loengud kui töölehed.
Päev oli jagatud kaheks – päeva
esimesel poolel kuulati Enn Käissi loengut kivimite ning fossiilide
kohta ning osaleti Väino Auli lühiorienteerumise kursusel, kus õpetati kaarti lugema, tutvustati kaardi
legendi, ting- ja leppemärke, õpiti
kasutama kompassi.
Päeva teisel poolel pidid õpilased rakendama õpitut praktikas –
mindi orienteeruma. Enne õueminekut kinnitati keha – joodi sooja
teed ning söödi saiakesi ja pirukaid. Moodustati kuus võistkonda
lihtsa „kuueks loe!“ meetodi abil

ning orienteerumisrajale minekuks
jagati välja kaks kaarti, kolm kompassi ja täiendavad juhised. Võistkonnal oli kaasas ka õpetaja, kelle
käes olid geograafia valdkonda
hõlmavad küsimuste lehed, mida
õpilased pidid vastavates punktides täitma. Punkte ja ülesandeid
oli kokku kuus ning võistkonnad
lasti rajale 5-minutiliste vaheaegadega, et mitte üksteisele jalgu
jääda.
Rajameister Väino Aul pakkus,
et õpilased peaksid antud raja läbima umbes tunniga. Päris nii see
muidugi ei läinud. Kuuest võistkonnast üks, kelleks osutus kol-

mas võistkond, tuli tagasi ajaga
1 tund 12 minutit ning kõikidel
võistkondadel jäi 1 kontrollpunkt,
mis jäi kaevanduse territooriumilt
pisut välja metsa sisse, leidmata.
Rajameistri tagasisidest selgus,
et õpilaste jäljed jõudsid peaaegu
õigesse kohta, puudu jäi vaid kümmekond sammu, kuid siis läksid
jäljed tagasi.
Finišisse jõudes, andsid võistkonnad üle oma kaardid ja täidetud
töölehed ning said minna kuuma
suppi sööma. Kui kõik võistkonnad olid kosutava supi ära söönud,
ootas ees autasustamine ning pildistamine ilusa Kaevandusmuu-

seumi kuuse taustal. Õnnestus
näha ka Mutimaa tegelasi, kes korraks maapeale kuuske uudistama
tulid ning osadel õpilastel õnnestus nendega koos ka pildistada.
Küsides õpilastelt tagasisidet
toimunud ürituse kohta, meeldis
kõige rohkem üks Sonda kooli õpilase lühike ja lööv vastus: „Äge!“
On oluline, et meie valla lapsed
said tutvuda kodukandi omapäraselt haruldase looduse ja maastikuga ning tegutseda koos, mis
omakorda liidab kollektiivi. Selle
eest, et see üritus toimus, täname
kivivana Enn Käissi ja rajameistrit
Väino Auli, Kultuuriministeeriumi
ja Integratsiooni Sihtasutust.
Anne Illopmägi
Kiviõli Vene Kooli projektijuht

Iga-aastase
maleturniiri tulemused

SPORT

Kiviõli poksiklubi
hooaja vahekokkuvõte
Alates oktoobrist on Kiviõli poksijad osalenud seitsmel turniiril ja
võistlustel, millest viis on rahvusvahelised. Igas võistluses olid meie
sportlased esikolmikus.
Rõõmu tegid meie veteranid – Kirill Suprunov, Mihhail Višnevski,
Aleks Ivanov, kuid tahaks ära märkida ka meie noored tublid poksijad –
Danil Trofomovit, Ivan Izotovit ja Diana Gorišnajat.
Rahvusvaheline poksiturniir Kuldne Olümpiakinnas toimus 06.07. oktoobril Tartus mille tulemused meie võistlejatele olid järgmised:
Kirill Suprunov – 1. koht, Mihhail Višnevski – 1. koht, Aleks Ivanov
– 1. koht.
Novembris toimud Jõhvi Open tulemused olid: Aleks Ivanov –
1. koht, Kirill Suprunov – 2. koht, Danil Trofimov – 2. koht.
Ida-Virumaa Open: Diana Gorišnaja – 1. koht, Kirill Suprunov –
1. koht, Aleks Ivanov – 2. koht, Ivan Izotov – 2.koht.
Tartu lahtised võistlused olid tulemused: Aleks Ivanov – 1. koht,
Danil Trofimov – 1. koht.
Kohtla-Järve Open: Kirill Suprunov – 1. koht, Mihhail Višnevski
– 1. koht, Aleks Ivanov – 1. koht.
Eelmisest aastat osales meie klubi kahel turniiril Venemaal –
Sankt-Peterburis ja Pihkvas, kus meie spordiklubi esindas Mihhail Višnevski. Pihkvas jõudis Mihhail finaali ning saavutas teise koha. Mihhail ja treenerid said praktilise kogemuse.
Poksiklubi tänab toetuse eest Lüganuse valda ja Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-d.
Ootame Teid poksitrenni!
Vladimir Tšurkin
Treener

„Suurepärane! Suur
tänu! Ootamatu!“ –
need olid kõige emotsionaalsemad sõnad, mis
olid öeldud maleturniiri
korraldajatele.

Lüganuse valla lahtised meistrivõistlused males toimusid 14.15. detsembril 2018 Kiviõli Vene
Koolis. Põhiturniiri osalejate
koosseis oli muljetavaldav: FIDE
suurmeistrid, meistrid ja meistrikandidaadid, Eesti meistrid, Euroopa turniiride võitjad. Paljud
neist külastasid esmakordselt meie
linna ning me suutsime neid üllatada. Juba teist aastat toimuvad
A- ja B-turniirid FIDE reitinguarvestuses.
Tervitussõnadega osalejate poole pöördus Lüganuse vallavolikogu esimees ja Ida-Virumaa Spordiliidu esimees Risto Lindeberg, kes
on huvitatud ja toetab erinevate
spordialade edendamist regioonis.
Vallavolikogu liige Irina Minina
tervitas osalejaid soojade sõnadega ja kostitas neid maiustustega.
Meistrivõistluste
avapäeval
peale Kiviõli Vene Kooli direktori Olesja Ojamäe tervitust astusid
võitlusesse kõige väiksemad osalejad. Esimese klassi õpilased olid
väga ärevil, nende vastasteks olid
lapsed Narvast, Kohtla-Järvelt ja
Sillamäelt. Esikoha eest võitlesid meie tüdrukud Laura-Valeria
Dmitrijeva ja Jelisaveta Jeltsova. Üldarvestuses sai kuldmedali
Laura, hõbemedali Liisa. Poistest
läks pronksmedal Ilja Mazajevile.
Selles turniiris ei olnud kaotajaid,
kõik olid tublid. Ärevuse ja emotsioonidega said hakkama E. Joost,
V. Vassiljeva, M. Valadzko (noorima osalejana pälvis Lootuse karika), B. Gorlov, M. Martšenko, A.

Jeltsov, A. Poljakova.
A-turniiris sai sellel päeval hõbemedali Olga Andrejeva. Medaleid, kingitusi ja maiustusi jagus
kõigile. Koju mindi väsinutena,
kuid heas tujus.
Teisel päeval toimus samaaegselt kolm turniiri. Turniiris B osalesid noored maletajad vanuses
kuni 10 aastat. Hõbemedali sai
meie Oleksandra Kuzmina.
Meie valla parimaks sportlaseks sai esmakordselt 12-aastane
Vladislav Nazarov, kes sai rändkarika ja nimelise eriauhinna kui
aktiivseim ja tituleerituim sportlane. Silma paistsid ka meie veteranid, hõbemedal on N. Dunajevil,
pronksmedal R. Kruusal. Maleklubi parimaks seenioriks osutus A.
Jaksin, kes äsja tähistas oma 70.
juubelit. Palju õnne!
B-turniiris tüdrukute seas sai
kolmanda koha J. Smirnova, Lootuse karika sai 10-aastane M. Hudilainen.
Turniiri võitjate autasustami-

Vladislav Nazarov,
Lüganuse valla parem maletaja 2018

sel osales Riigikogu liige Dmitri
Dmitrijev, kes juba aastaid on meie
klubi toetaja. Üks peaauhindadest
läks meistrile Venemaalt, kes peale meie klubi edukat esinemist
Pihkvas tuli vaatama linna, kus
kasvavad noored andekad lapsed.
Üritus läks korda. Kõik läksid
koju kingituste ja hea tujuga. Me

suutsime teha veidi õnnelikumaks
159 inimest. Pisut lummust ja üllatusi enne jõulupühi olid ära teeninud kõik maletajad. Pole teada,
kes rõõmustas kingituste ja tähelepanu üle rohkem, kas veteranid,
kõige vanim kellest on 82-aastane,
või noored osalejad, kellest noorim on kõigest 6-aastane. Male sobib igale vanusele.
Suur tänu valla juhtidele karikate, medalite ja kinkekaartide eest,
Kiviõli Vene Kooli juhtkonnale
ja tehnilisele personalile, meie
esimeste maletajate armsatele vanaemadele L. Svetlovale ja R. Borodavinale ning emadele V. Bitkovale, O. Gagarinale ja J. Jušinale,
kes valmistasid suupisted, ettevõttele Makkena&LM OÜ auhindade
ja kingituste eest A turniiris.
Meie aga liigume edasi uute võitude poole. Hoidke meile pöialt!
Sergey Titov
MK Lootus treener

Stefani Nikolajeva
Foto: www.facebook.com/idablokk

Maarika Raik- foto erakogu

Medalisadu detsembris
Lüganuse valla ja ühtlasi Eesti esimene medal Taekwondo võistluskunstis. 3.-7.detsembril toimusid Hispaanias Euroopa klubide
Taekwondo Meistrivõistlused, kus Lüganuse valla neiu Stefani Nikolajeva võitis pronksmedali laste kaalukategoorias kuni 27 kg.
Võistlustel osales 1267 sportlast üle kogu Euroopa. Lisaks Stefanile osales Lüganuse vallast meistrivõistlustel: Nikas Kardava - 5 koht,
Markus Salmus - 15 koht, Stefani Nikolajeva - 3 koht, Reigo Eskel
- 7 koht.
Kiviõli Poksiklubi sportlane Mihhail Vishnevskiy osales kahel rahvusvahelisel võistlusel St. Peterburgis ja Pihkvas, millest võttis osa
114 võistlejat. Kehakaalus kuni 56 kg saavutas Mihhail teise koha.
Detsembri lõpus osales Lüganuse valla line-tantsija Marika Raik
Saksamaal 13. maailmameistrivõistlustel ning võistlusel kuhu ei pääse igaüks kinnitati Marika kahekordseks maailmameistriks. Esimene
tiitel tuli Modern Platinum Basic kategoorias ning teine ja eriti magus
võit kaheteistkümne võistleja seas Classic Novice Silver kategoorias.
Palju õnne Teile, Stefani ja Marika ning noored taekwondo sportlased! Olete hakkama saanud suure vägiteoga ning Lüganuse Vallavalitsus soovib edukat maailma vallutamise jätku!
LVL
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Õnnitleme
jaanuarikuu juubilare!

veebruaril
Kell 19.00

Aita Talts 75
30. jaanuar

Lüganuse valla kodanikel, kellel läheneb juubel (75, 80, 85,
alates 90 iga aasta) ja kes soovivad juubeliinfo avaldamist
ajalehes, palun kirjalikult sellest teada anda sünnipäevale
eelneval kuul vallavalitsuses või e-posti aadressil viivian.
pall@lyganuse.ee.

KULTUURIKALENDER
03. veebruar, kell 11.00 Lüganuse Rahvamaja
Naisteklubi
08.veebruar, kell 10.00 Maidla Rahvamaja
Noorte inspiratsioonikonverents „Ma saan, kui ma tahan!“
11.veebruar, kell 16.00 Püssi Kultuurimajas
Laste disko (5-10 aastastele lastele). Riietus – PUNANE
11. veebruar, kell 18.00 Kiviõli Rahvamaja
Pensionäride klubi „Ajaratas“ puhkeõhtu
14.veebruar, kell 17.30 Kiviõli Kunstide Kool
Õpilaste ja õpetajate kontsert.
16.veebruar, kell 12.00 Kiviõli Rahvamaja
Ülemaakondlik vene koorimuusikapäev
17.veebruar, kell 13.00 Kiviõli Rahvamaja
„Eesti parimate selgeltnägijate tuur“
Pilet 10.- eurot, perepilet 15.- eurot
20. veebruar, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
Sonda mälumängusari „7“ V mäng
22. veebruar, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
Vabariigi aastapäevale pühendatud kandleansambli Kõuekeeled kontsert
24. veebruar, kell 7.25 Maidla Rahvamaja
Eesti vabariigi sünnipäeva hommik:
Lipu heiskamine, Lüganuse segakoor
C-Jam kontsert
24. veebruar, kell 11.00 Lüganuse Ristija Johannese kirikus
Jumalateenistus;
Pärgade asetamine Vabadussõja ausambale
24. veebruar, kell 13.00 Kiviõli Rahvamaja
Vabariigi aastapäevakontsert – Birgit Sarrap ja Urmas Lattikase ansambel
26.veebruar, kell 19.00 Kiviõli Rahvamaja
Venemaa humoristi Elena Vorobei show „20 aastat laval“.
Piletid 15.-ja 18.- eurot.

KIRIKUKALENDER
EELK Lüganuse Ristija Johannese kogudus
03.02.19 kell 09.30
Küünlapäeva missa Kiviõli kirikus
03.02.19 kell 11.00
Küünlapäeva missa, küünalde õnnistamine Lüganuse kirikus Maarja kabelis
10.02.19 kell 11.00
5. pühapäev peale ilmumispüha missa Lüganuse kirikus Maarja kabelis
17.02.19 kell 09.30
3. pühapäev enne paastuaega missa Kiviõli kirikus
17.02.19 kell 11.00
3. pühapäev enne paastuaega missa Lüganuse kirikus Maarja kabelis
24.02.19 kell 11.00
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik jumalateenistus Lüganuse kirikus
03.03.19 kell 09.30
Pühapäev enne paastuaega missa Kiviõli kirikus
03.03.19 kell 11.00
Pühapäev enne paastuaega missa Lüganuse kirikus Maarja kabelis

20 aastat laval

JELENA

VOROBEI

ja tema show
JUUBELIÕHTU

