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VI etapp - Püssi ring. Fotod: Viivian Päll

Püssi seeriajooks tõmbas otsad kokku
Püssi seeriajooks  on Lüganuse valla spordielu
toredaks traditsiooniks, mis on kestnud juba
üle veerand sajandi. Püssi Puitlaastplaatide
tehase tublide sportlaste eestvedamisel alguse
saanud linnajooks kasvas üle populaarseimaks
ja tuntuimaks maakondlikuks spordiürituseks.
Jooksude sari algab kevadel ja lõpeb sügisel
ning etapid toimuvad Lüganuse valla erinevates kohtades kaasates kogu Ida-Viru maakonna
spordisõpru.
37. Püssi seeriajooksu etapid
toimusid: I etapp Jüri-öö jooks
27. aprillil, II etapp Uljaste mäejooks 25. mail, III etapp Maidla
mõisajooks 29. juunil, IV etapp
Kiviõli linnajooks 17. augustil,
V etapp Püssi mõisajooks 7. septembril, VI etapp Püssi ring 28.
septembril. Kuuel etapil kokku
on osalenud 323 spordisõpra.
Seeriajooksu korraldajaks on
Lüganuse Vallavalitsus ja läbiviijaks MTÜ Püssi Spordiklubi
ning võistlust toetavad Lüganuse
Vallavalitsus, Ida-Virumaa Spordiliit, MTÜ Püssi Spordiklubi ja
sponsorid.
28. septembril 2018 toimus
37. Püssi seeriajooksu VI etapp
Püssi ring, millega tõmmati
seeriajooksule joon alla, selgitati välja parimad ning toimus
sportlaste autasustamine, kus tervitussõnad ütles ning andis auta-

sud üle Ida-Virumaa Spordiliidu
juhatuse esimees ja Lüganuse
Vallavolikogu esimees Risto
Lindeberg, keda toetas võistluse
läbiviija MTÜ Püssi Spordiklubi
esindaja Jevgeni Sarri.
Absoluutarvestuses
meeste
arvestuse esikolmik oli Dmitri
Aristov, Vjatšeslav Košelev ning
Allain-Marco Anton. Naiste arvestuses aga Anastassia Bogatõrjova, Irena Stankevitš ja Darja
Bažulina. ning noorte arvestuses
- Timur-Daniel Lagoda, Eerik
Hudilainen ning Alex Ojava.
Reedel, 12. oktoobril toimus
Püssi Kultuurimajas tänuüritus
kogu sarja jooksul abikäe ulatanud 66-le inimesele, kellest üle
poole on valla noortekeskuste
vabatahtlikud noored.
Viivian Päll
avalike suhete spetsialist

Avasõnad ütles Risto Lindeberg, keda toetas Jevgeni Sarri

Meelelahutust pakkus Isar Dance Studio

Staažikaim võistleja
Priidu Priks

Oktoobrikuu volikogus
10. oktoobril 2018 toimunud
Lüganuse Vallavolikogu istungi
päevakorras oli 9 päevakorrapunkti, mille hulgas olid arutusel
vallale väga olulised teemad arengukava aastateks 2018-2028
ja eelarvestrateegia 2018-2022.
Mõlemad punktid olid teisel lugemisel ning arutelu tulemusena
võeti need dokumendid vastu.
Arengukava ja eesarvestrateegia
on avalikustatud valla veebilehel
www.lyganuse.ee.
Lüganuse Vallavolikogu muutis ka 18.04.2018 määrust nr 17
„Lüganuse valla põhimäärus“ ja
määrusele lisati Lisa „Valla sümboolika“. Alates 19. oktoobrist
2018 kehtib uus Lüganuse valla
sümboolika - lipp ja vapp, millel on kujutatud rohelisel taustal
laiendatud ärastala ja must õisikrist sookailu õitest. Õisikrist

sümboliseerib tugevust, on iidne
kaitsesümbol ja tähistab koostööd, aga viitab ka hiiemäele,
muinaseestlaste
pühapaigale
ning muistsetele asustustele
(Askele, Uljaste). Sookail sümboliseerib valla soist pinnast
ja looduskaitsealasid, tuntud
ravimitena ka jõudu ja väge.
Ärastala sümboliseerib valla
mägesid. Langeva mäenõlvana
viitab see spordi edendamisele
- vallas on erakordselt tugevad
sportimisvõimalused, mis on
tuntud üle maa ja kaugemalgi
- Kiviõli Seikluskeskus, Aidu
veespordikeskus, motokeskus.
Roheline värv viitab metsadele
ja viljeldavale põllumajandusele.
Must värv tähistab tööstust, kaevandusi ja tööstuse arengu tõttu
tekkinud alasid.

Seaduse kohaselt tuleb peale vallavanema valimist 4 kuu jooksul
kinnitada ka vallavalitsuse liikmed ning nimetada palgalised
valitsuse liikmed. Vallavanem
Andrea Eiche tegi ettepaneku, et vallavalitsuse liikmetena
jätkaksid samad inimesed, kes
seni ning palgalise vallavalitsuse
liikmena jätkas samuti abivallavanem. Volikogu võttis vastu otsuse, et Lüganuse Vallavalitsuse
koosseisu kuuluvad vallavanem,
Andrea Eiche ja abivallavanem
Krsili Kaldaru ning vallavalitsuse liikmed on Anne Jõesaar, Anu
Needo, Angela Tikoft ja Kadri
Kuusmik.
Volikogu algatas ka Jaama
tn 7, Kiviõli (vana kaevanduse
peahoone)
sundvõõrandamise
menetluse, et liikuda edasi hoone lammutamise suunas. Samuti

võttis volikogu vastu otsuse loobuda kinnisasja ostueesõigusest
Lüganuse alevikus.
Vallasekretär Tiina Urban’i ettepanekul kinnitati uus Lüganuse
valla valimiskomisjon. Senini
tegutses seoses eelmisel aastal
toimunud haldusreformi läbi viimisega maavanema poolt moodustatud komisjon.
Viimase punktina oli päevakorras vallavanema umbusaldamine, mis toetust ei leidnud. -

Risto Lindeberg
Vallavolikogu
esimees

2

Oktoober 2018

AMETNIKE KONTAKTANDMED
JA VASTUVÕTUAJAD

Vallavolikogu esimees Risto Lindeberg, tel 511 7435, e-post: risto.
lindeberg@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 15.00 - 17.00
Vallavanem Andrea Eiche, tel 332 1321, 505 2195, e-post: andrea.
eiche@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 09.00 - 12.00
Abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu, arengu ja vara halduse alal Krisli Kaldaru, tel 332 5872, 5309 2276,
e-post: krisli.kaldaru@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 - 12.00, muul ajal kokkuleppel.
VALLAKANTSELEI
Vallasekretär Tiina Urban, tel 332 1322, 505 3162, tiina.urban@
lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 09.00 - 12.00; K 13.00 - 16.00.
Jurist-hankespetsialist Jaana Karo (täidab andmekaitsespetsialisti
ülesandeid), tel 332 5849, 5305 7377, e-post: jaana.karo@lyganuse.ee
Sekretär-juhiabi Kristel Petrova, tel 332 1320, 5818 8728, e-post:
kristel.petrova@lyganuse.ee
Registripidaja Margarita Kappinen, tel 332 1334, e-post: margarita.
kappinen@lyganuse.ee
Asjaajaja-arhivaar Kaja Välk, tel 332 5848, 5300 4203, e-post: kaja.
valk@lyganuse.ee
Avalike suhete spetsialist Viivian Päll, tel 332 5840, 512 4398,
e-post: viivian.pall@lyganuse.ee
Administraator Ene Provornikova, tel 332 1338
Autojuht Tiit Aruste, tel 332 1320
SOTSIAAL-, HARIDUSE-, KULTUURI-, SPORDI- JA
NOORSOOTÖÖ OSAKOND
Kultuuri- ja spordinõunik Riia Tallerman, tel 332 5874, 5818 8725,
e-post: riia.tallerman@lyganuse.ee
Haridusnõunik Andero Põllu, tel 332 5841, 5197 2788,
e-post: andero.pollu@lyganuse.ee
Sotsiaalnõunik Ketlin Mõru, tel 332 1333, 5349 7060, e-post: ketlin.
moru@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 – 12.00, 13.00 - 17.00; N 10.00 – 12.00, muul
ajal kokkuleppel.
Sotsiaaltöötaja Anne Rembel (puudega inimesed, täiskasvanute
eestkoste), tel 332 1332, 5400 4808,
e-post: anne.rembel@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; T, K 13.00 – 16.30; N
10.00 – 12.00.
Sotsiaaltöötaja Eve Uueküla (eakate küsimused, sotsiaalkorterid), tel
332 1335, 5191 7910, e-post: eve.uuekula@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 - 12.00, 13.00 – 17.00, N  10.00 - 12.00, 13.00
- 16.30.
Teisipäeviti kella 10.00 – 12.00 vastuvõtt Kiviõli Päevakeskuses (Soo
13).
Sotsiaaltöötaja Eda Tärno (toimetulekutoetus, ühekordse sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine),
tel 332 5876, 502 1246, e-post: eda.tarno@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; T, K 13.00 – 16.30; N
10.00 – 12.00, 13.00 – 16.30.
Iga kuu kolmandal reedel kella 09.00 - 11.00 vastuvõtt Sonda endises
vallamajas Lembitu 9.
Sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe (toimetulekutoetus, ühekordse
sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine), tel 332 5876, e-post: anne.
kalamae@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00; T, K 13.00 – 16.30; N
10.00 – 12.00, 13.00 – 16.30.
Lastekaitsespetsialist Signe Siru (lastekaitse, laste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud), tel 332 5877, 5331 0065, e-post: signe.siru@
lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00; N 10.00 – 12.00, muul
ajal kokkuleppel.
Lastekaitsespetsialist Margi Tohver (lastekaitse, laste eestkoste,
hoolduspered ja asenduskodud), tel 332 1336, 5307 2787, e-post:
margi.tohver@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 – 12.00, 13.00 – 17.00; N 10.00 – 12.00.
KOMMUNAALMAJANDUSE, MAJANDUSE, EHITUSE,
PLANEERINGU JA VARAHALDUSE OSAKOND (Majandusosakonna ametnike vastuvõtuaeg tööpäeviti eelneval kokkuleppel.)
Arendusnõunik Anu Needo, tel 332 1340, 5302 6061, e-post: anu.
needo@lyganuse.ee
Ehitusnõunik Enno Saarmets, tel 332 5842, 511 4727,
e-post: enno.saarmets@lyganuse.ee
Keskkonnaspetsialist Kristi Olt, tel: 332 1331, 5361 8707, e-post:
kristi.olt@lyganuse.ee
Maaspetsialist Tatjana Pääro, tel 332 1341, e-post: tatjana.paaro@
lyganuse.ee
GIS-spetsialist Eve Aavik, tel 332 1339, e-post: eve.aavik@lyganuse.
ee
Majandusspetsialist Aivo Hannus, tel 5553 7224, e-post: aivo.
hannus@lyganuse.ee
Heakorraspetsialist Toomas Martin, tel 332 5871, 5807 3701, e-post:
toomas.martin@lyganuse.ee
Kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt, tel 332 1342, 5694 9248, e-post:
kristel.kytt@lyganuse.ee
FINANTSOSAKOND
Finantsjuht Heidi Kõrvek, tel 332 1323, e-post: heidi.korvek@
lyganuse.ee
Finantsist-raamatupidaja Mari-Liis Soosaar, tel 332 1324, e-post:
mari-liis.soosaar@lyganuse.ee
Raamatupidaja Eve Kasela, tel 332 5846, e-post: eve.kasela@
lyganuse.ee
Raamatupidaja Küllike Pleskovski, tel 332 1325, e-post: kyllike.
pleskovski@lyganuse.ee
Raamatupidaja Eha Kallavus, tel 332 1326, e-post: eha.kallavus@
lyganuse.ee

Lüganuse vald sai aastaseks!
21. oktoobril 2018 täitus Lüganuse vallal esimene tegevusaasta (21.10.2017 ühinesid
Kiviõli linn ja Sonda vald ning
sundliideti Lüganuse vald).
Ühinemislepingus, mille menetlemises osalesid vabatahtlikult
liitunud vallad, ettenähtud investeeringutes ei kajastunud endise
Lüganuse valla projekte. Suurim
investeering – Püssi linna Viru
tn rekonstrueerimine läks sellel
aastal endisesse Lüganuse valda. Suurimaks õnnestumiseks on
traditsioonilised valla üritused,
mida jätkati. Hea on tõdeda, et
vallakodanike osavõtt on olnud
erakordselt suur. Suurim murekoht on olnud võimuvõitlus,
mis on takistanud igapäeva tööd
ja valla arengut. Ettenähtud riigipoolse liitumistoetuse on vald
suunanud Sonda rahvamaja
uuendamisse ja Kiviõli linna piirkonna kõikide projektide kaasfinantseeringuks (ujula, tänavavalgustus, tervisekeskus, lasteaed).
LVL

PERSOON

Krisli Kaldaru
Krisli Kaldaru (pildil) on Lüganuse abivallavanem kommunaalmajanduse, ehituse, planeeringu,
arengu ja varahalduse alal.
Krisli Kaldaru on sündinud 4.
veebruaril 1988.aastal. Lõpetanud Lüganuse Keskkooli, Eesti
Maaülikooli (keskkonnakaitse
spetsialiseerumisega maastikuarhitektuurile), Tallinna Majanduskooli (keskkonna-ja kvaliteedihaldus).
Krisli Kaldaru töö kohalikus
omavalitsuses sai alguse keskkonnaspetsialistina 2014. aastal
endises Lüganuse Vallavalitsuses, kus majandusosakonnaga
koos töötades ka igapäevaselt

valla majandustegevusega kokkupuude alguse sai. Abivallavanemana alustas tööd ühinenud
Lüganuse Vallavalitsuses no-

vembris 2017.
Kaldaru alustas septembris
uuesti kooliteed koos oma esimesse klassi mineva lapsega,
sellepärast on see aasta teistest
erilisem ja vajab kohanemist.
See uus periood on nõudnud
kannatlikkust ja oskust veel paremini aega planeerida. Kohalikus omavalitsuses töötades on
ta õppinud, kui tööpäev on läbi,
tuleb töö jätta tööle ja suunduda
igapäeva kohustuste juurde. Kohustused on tema jaoks pigem
positiivsed tegevused, mille käigus ta püüab leida igast kohustusest endale midagi kasulikku ja
kaasata sinna oma pere.

Paratamatult on sellise ametikoha juures nagu seda on abivallavanem, olukordi, kus lähedased saavad vähem tähelepanu
kui peaks. Siin on Krisli Kaldaru arust aga oluline roll iseenda
prioriteetide seadmisel, nende
järgimisel ning kaasamisel. Olulisel kohal tema elus on olnud
aktiivne ja sportlik eluviis juba
algkoolist alates. Krislil on hea
meel tõdeda, et on suutnud oma
lapsed aktiivse eluviisiga nakatada. Teda võib nädala sees kohata
nii joogast kui jõusaalist, nädalavahetustel loodusest.

Ühinenud vallana oleme olnud edukad
Täna on ühinemisest aasta mööda saanud ning on jõutud lahendada kiireloomulisi ja igapäevaseid probleeme kui ka ära tehtud
suuremaid investeeringuid ja
projekte.
Ühinemisjärgse perioodi väljakutse on seotud olnud ka majandusosakonna ametikohtade
täitmisega, kus eesmärk on olnud

vallakodanikele parema teenuse
tagamiseks kaasata meeskonda
oma ala spetsialiste. Lüganuse
valla majandusosakond koosneb
kaheksast ametnikust, kelleks
on arendusnõunik, ehitusnõunik,
kinnisvaraspetsialist, maaspetsialist, heakorraspetsialist, majandusspetsialist, keskkonnaspetsialist ja GIS-spetsialist. Täna

on vallas toimiv majandusosakond ja elame ikka lootuses, et
ühinemine toob meile paremat
elukeskkonda ning, et nii mõnigi
asi kohaliku elu korraldamises
paremaks muutub.
Loodame siinkohal mõistmist
ja koostööd vallakodanikega.
Abivallavanemana soovin, et
Lüganuse vallas oleks tagatud

kodanike kaasatus, piirkonna
esindatus ja eripärad.
Valla rahavale ilusat sügist ja
värvilisi emotsioone!
Krisli Kaldaru
abivallavanem

Ida–Virumaal tunnustati ettevõtjaid
01.– 07. oktoobrini toimus üle
eestiline ettevõtlusnädal juhtmõtte alla „Samm Sinu unistusteni”. Ettevõtlusnädala eesmärk
on julgustada ning nõustada inimesi, kes on kaalunud oma äri
alustamist, kuid pole seda seni
söendanud teha. Selleks korraldatakse oktoobri esimesel nädalal kõikides Eesti maakondades
seminare, konverentse, töötubasid ning muid üritusi.
Ettevõtlusnädala raames tunnustati Eestis eri piirkondades
tublisid ettevõtteid ja ettevõtmisi.
Ida-Viru
Ettevõtluskeskus
koostöös partnerite Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti
Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi
esindus, Europe Directi Jõhvi
teabekeskus, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja PR Põhjarannik tunnustasid Ida-Virumaa
aasta ettevõtteid, et väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust
Ida-Virumaal. Meie maakonnas
jagati asutustele ja ettevõtetele

Vallavolikogu esimees Risto Lindeberg ja
Lüganuse valla nominendid.
tunnustust juba teist aastat.
4. oktoobril toimus ettevõtluskonkursi „Ida-Viru Aasta Ettevõtted 2018” pidulik tunnustamine kaunis Saka mõisas, kuhu
oli kogunenud ligi 70 külalist
ning kuulutati välja nominendid
ja võitjad seitsmes kategoorias.
Lüganuse vallast olid no-

minendid üles seatud neljas
kategoorias: Ida-Viru Aasta
Turismiettevõte 2018 – Kiviõli Seiklusturismi Keskus
SA, Ida-Viru Aasta Uustulnuk
2018 – SleepyFox OÜ, Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja
2018 – Kiviõli Seiklusturismi Keskus SA, Ida-Viru Aasta

Noorte Ettevõtlik tegu 2018 –
Kiviõli I Keskkooli „Loomefest
2018“. Kahes kategoorias tuli
võit meie valda.
Ainsana pääses sellel aastal
kahes valikus nominentide hulka Kiviõli Seiklusturismi Keskus SA, kes osutus žürii arvates
parimaks euroraha rakendajaks.
Keskusesse, mis on viimaste aastate jooksul muutunud talvekeskusest aastaringseks perepargiks,
on läbi aastate investeeritud ligi
kuus miljonit eurot euroraha,
mis on moodustanud eelarvest
lõviosa.
Teise võidu tõi Lüganuse valda
Kiviõli I Keskkooli „Loomefest
2018“, kes osutus Ida-Viru Aasta
Noorte tegu 2018 võitjaks. Oleme uhked kõigi oma valla ettevõtete ja ettevõtlike inimeste üle.

Viivian Päll
avalike suhete
spetsialist
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Purtses pulbitseb pruulikoda
Metsik Ida, Industriaal, Mägede Hääl, Siidisuka, Väike Tuhamägi – kõlab meie kandile omalt
ja põnevalt? Ongi oma ja põnev. Sest Purtse
külas Purtse mõisa vahetus läheduses toimetab
aastast 2016 nelja osanikuga Purtse pruulikoda,
mille tegevust muuhulgas on toetanud ka kohalik Leader tegevusgrupp Virumaa Koostöökogu.
Uurisime kahelt pruulikoja asutajalt, kuidas
neil senini läinud on ja mis plaane tulevikuks
peetakse.
Juttu vestsime ühe osaniku Janner Eskori ja praeguse pruulmeistri Innar Marmoriga, kelle
õlul pruulikojas toimetamine tänasel päeval peaasjalikult ongi.
Janner tulihingelise kodukoha
patrioodina leiab, et suurim kasu
ettevõtmisest on olnud pruulikojas toimetajate panus pisikese
Purtse küla ja laiemalt Ida-Virumaa Eesti kaardile sättimine.
Mis juhtus, et Purtsesse pruulikoda tekkis?
Janner: Kõigepealt juhtus
see, et oli vaja lisateenuseid Purtse kindluselamu juurde ja tekkis
huvi õlletootmise vastu ja Innariga kodus garaažis ajasime seda
asja paar aastat. Siis mõtlesime,
et võiks ikka pruulikoja teha ja
nii ta läks.
Innar: Praegu on meil töötajaid 4 – mina ja kolm kohalikku,
kes elavad 2–10 km raadiuses.
Toodangust – on püsinud sama
või on olnud õllesõpradele ka
üllatusi? Mitu õllesorti hetkel
käigus on?
Innar: On kindlad õlled, mis
on samad olnud, neid on 5–7. Ja
on ka selliseid eksperimentaaltooteid, mida on tehtud vastavalt

vajadusele või ideedele. Sel aastal üllatasime õllesõpru näiteks
tomatiõllega.
Janner: Ketipoodidest leiab
põhitoodangut. Ja siis need eksperimentaalid, nagu selleaastane
tomatiõlle, mida on ka 5 ringis,
teeme vastavalt vajadusele ja
kuidas tellimused on.
Pakute lisateenuseid ka või
olete puhtalt pruulimise peal
väljas?
Janner: Põhiline on ikka
pruulimine, aga juurde tuleb
lähiajal ka degusteerimisruum
(tap-room), siis saab kohapeal ka
maitsta, millega tegeleme.
Innar: Virumaa Koostöökogule sai esitatud projekt, mille
raames on plaanis tootmismahtusid suurendada ja seada sisse
100-liitrise tootmismahuga pruulikoda seadmetega, mida on läbi
klaasi näha. Seal näeme meie siis
ka kliendi vahetut emotsiooni,
mis rinna rõõmsaks teeb.
Kuidas on konkurentsiga? Kas
see on üldse teema käsitööõllede maailmas?
Janner: Pigem teevad Eesti
käsitööõlletootjad koostööd. Aga
mingil määral ikka tunnetame
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ladus on kolme tähega ja lühidalt – töö. Pruulikojaga olen seotud Purtses 24/7 ja nii ongi. Ja
mitu sammu peab ette mõtlema –
näiteks tootmises tuleb aasta pärast mahtude suurendamise peale
mõelda juba praegu.

konkurentsi nagu ikka ettevõtluse puhul. Poeriiulitel on neid
tootjaid ju väga palju tegelikult.
Innar: Hästi saadakse läbi
jah – vajadusel vahetatakse või
laenatakse toorainet näiteks.
Riiulil oleme muidugi konkurendid. Oma pruulimistarkusi käisin
ka omandamas ikka kohalike
tootjate juures – abis pruulimas
ja praktiseerimas ja tehnoloogiaga tutvumas. Internet on ka hea
abimees.
Millega pruulikoja tegemiste
osas oled kõige enam rahul?
Innar: Kui hea toodangu saab
ja hästi maitseb ja välja tuleb.
Janner: Ja see, et saame
Ida-Virumaa asja ajada. Ja kliendid on meie õlled hästi vastu võtnud.
Mis on eksootilisim paik, kust
teie toodangut leida võib ja kas
vallutate ka välisturge?
Janner: Kuna Eesti turul väga

suurt kasvu ei ole, siis tuleb ikka
ekspordiga tegeleda, kuigi see on
aeganõudev. Kõige kaugemale
oleme saatnud oma toodangut
Jaapanisse. Muidu on ekspordiriigid lähiriigid – Läti, Leedu.
Soome ja Rootsi on ka sellised,
millele keskendume.
Mida pruulikoja pidamine ettevõtjaks olemises õpetanud
on?
Janner: Isiklikus plaanis kindlasti teadmised põhjalikust paberimajandusest. Eriti alkoholitootmisega kaasas käiv bürokraatia
on palju praktilist õpetanud küll.
Samas see on ka vajalik. Ettevõte on küll algusjärgus, aktsiisiloa
saime 2016. a lõpus, aga kogu
aeg läheb ikka paremini. Belgias,
kus õllekultuur on ajalooliselt tugevama traditsiooniga kindlasti
kui Eestis, on pisikeste kodupruulikodade toimetamise protsess
kindlasti lihtsam.

Mis pruulmeistri ameti juures
kõige toredam on? Ja mis kõige keerulisem?
Innar: Positiivne tagasiside.
Keerulisem… Müük on kõige
keerulisem. Aga 2017. a augustist on meil üks edasimüüja, kes
sellega kõvasti abiks on just ekspordi poole pealt.
Kuidas inspireerid ettevõtluse
võtmes neid, kes veel kõhklevad alustama mingi „oma asjaga“, kui nad seda veel teinud
ei ole?
Janner: Kui tuleb mingi idee,
siis tuleb sellega edasi töötada,
kasvõi proovida. Kui läheb õnneks, on hästi, kui ei, pole ka midagi hullu – oled kogemuse võrra
rikkam. Hobikorras ettevõtluse
loomisel tulemuslikkuse mõttes
minu nägemuses pikka perspektiivi pole. Et peaks kohe alguses
mõtlema ettevõtluse poole pealt,
kuidas asi välja võiks kukkuda.
Innar: Eduka ettevõtte sa-

Mida tulevik pruulikojale
toob? Millest sa pruulikoja
kontekstis unistad?
Innar: tahame oma tootmismahtusid kahe-kolme kordistada. See on järgmine samm ja
eesmärk. Degusteerimisruumi
avamine on meie jaoks verstapost. Praegu on igapäevaselt
ukse taga kliendid, kel on huvi
ekskursioonide ja meie tegemiste osas. Ja järgmiseks hooajaks
festivalide jaoks võibolla mingi
lastetoode ka mahla baasil on
plaanis. Aga see on alles mõte.
Janner: Palju õllesõpru. Eks
mahud peavad kasvama ja ekspordi arv, Innaril on õigus.
Purtse mõisas, mis on pruulikoja vahetus läheduses, toimetavat kummitused. Kas pruulikojas on ka mõnda kohata
olnud?
Janner: Ei, pruulikojas ei
kummita. Kummitused on kindluse majas kindlalt kinni.
Purtse pruulikoja kontakt:
https://www.purtsepruulikoda.ee/
Facebook: Purtse Brewery
e-post: innar@purtse.ee
tel: +372 506 3771

PILTUUDIS

Jälle üks tee rohkem asfaltkatte all
Vastavalt Lüganuse valla
ühinemislepingule tehtud tööd 2018-2019
PROJEKTI VÕI INVESTEERINGU
LÜHIKIRJELDUS
Kiviõli 1. Keskkooli ujula renoveerimine
Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee rajamine

HETKE SEIS
Käimas on hankemenetlus töövõtja leidmiseks ja ehitustööd on planeeritud jaanuar-veebruar 2019
Ehitustööd käivad. Ehitaja : Jõhvi KEK OÜ.

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine I etapp Kiviõlis Käimas on hankemenetlus töövõtja leidmiseks ja ehitustööd on planeeritud 20192020
Püssis Viru tänava rekonstrueerimine
Valmis. Ehitaja: Verston Ehitus OÜ

Lüganuse Vallavalitsus on valmis saanud Põllu tänava asfalteerimisega. Antud teelõik on oluline kogu valla rahvale, kes
pääseb kooli, kes poodi, kes sportima ja kes loodust nautima.

Perearstikeskuse rajamine Kiviõli polikliiniku 2. korrusele Projekteerimisfaasis. Hankemenetlus töövõtja leidmiseks viiakse läbi novembris
2018. Ehitustööd on planeeritud jaanuar-august 2019.
Püssi jalgpalliväljak
Valmis. Ehitaja: Estamet OÜ
Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine
Projekteerimisfaasis. Hankemenetlus töövõtja leidmiseks viiakse läbi novembris
2018. Ehitustööd on planeeritud jaanuar-august 2019.
Sonda veemajandustaristu renoveerimine
Valmis. Ehitaja: Nordecon AS
Soonurme-Kiviõli metsavahelise tee rekonstrueerimine Freesasfaldi peale vedu tehtud, kraavitamine ja pindamine on kavandatud aastal
2019.
Tänavavalgustuse parendamine
Maidla-Kiviõli kergliiklustee tänavavalgustus. Selle objekti rahastamine sai
teoks tänu positiivsetele lisaeelarvetele. Valmis. Ehitaja: Virtel Grupp OÜ
Kiviõli lasteaia Kannike kanalisatsioonisüsteemide reno- Lahendatakse energiatõhususe edendamise projektiga samal ajal.
veerimine
Kiviõli Vene Kooli remonditööd
Planeeritud remonditööd A-korpuses on valmis. Ehitaja: Ariego OÜ
Kiviõli Kunstide Kooli remonditööd
Planeeritud remonditööd kooli aulas on valmis. Ehitaja : Later GR OÜ.
Vallavalitsuse II korruse ruumide remont
Ruumides remondid tehtud.
Lüganuse kiriku põranda renoveerimine
Põrand renoveeritud.
SA AIDU Veekeskuse invest. projekti vallapoolne toetus Investeeringuotsus tehtud ja toetus eraldatud
SA Kiviõli Seikluskeskuse invest. projekti vallapoolne Investeeringuotsus tehtud ja toetus eraldatud
toetus
Hajaasustuse programm
2018 aastal taotles toetust 20 majapidamist vee-ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks hajaasustusega piirkondades .
Valla toetus oli 33% ehk 31 755,00 eurot.
Kiviõli kesklinna uute bussiootekodade paigaldamine
Hange välja kuulutatud.
Kiviõlis Jaama tn taastusremont
Projekteerimisfaasis. Ehitustööd (asfalteerimine) on planeeritud lõpetada kevadel 2019. Ehitaja : Viamer OÜ
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MÕNE REAGA

Foto: Anne Tikoft

Piraadid lasteaias
Suvekuumuses mööda maailma reisides ja puhates avastasime,
et septembrikuus on piraatide päev. Kõik mereröövlid peavad
sellel kuul suurt merepidu.
Otsustasime, et meie ühineme koos lastega selle suurepärase
ideega. Alustasime kohe piraatide laeva ehitamisega. Otsisime
vajalikku atribuutikat ja mõtlesime välja mänge, ülesandeid ja
tantse merepeo jaoks.
19. septembril kutsusime lapsed laevale, et üheskoos tõelist
piraatide pidu pidada. Õige ja tõeline piraat on aga see, kes oskab kaitsta oma laeva, koguda varandust ja raha lugeda, kala
püüda ning tõeliselt pidutseda.
Seda kõike väikesed piraadid laeval õppisidki. Meie laev lausa kõikus piraatide naerust, kilgetest ja rõõmust – see oli tõeline
piraatide pidupäev.
Täname kõiki lapsevanemaid toredate kostüümide eest ja
õpetajaid abi eest!

TÖF ehk teadlaste
öö festival KIKis
24.–28. septembrini toimus Kiviõli 1. Keskkoolis juba neljas
teadlaste öö festival, mille teema
oli sel aastal „Teadus- ja kultuuripärand läbi viimase 100 aasta“.
TÖFi laiem eesmärk on süstida
noortesse uudishimu teaduse
vastu.
Mis kohe meenub, kui kuulete
või näete sõna „teadus”? Kindlasti teleskoobid ja ehk ka see, et
teadusest on pea alati väga raske
aru saada. Viis külalist tõestasid
oma ülipõnevate loengutega,
et päris nii see ei ole. Teadust
saab teha erinevates valdkondades: kultuuri, tehnoloogia ja ka
muus vallas. Külalisteks olid
taibukas ajaloolane Jaak Valge,
punktuaalne Euroopa parlamendi nõunik Kaja Villem, sportlik
geograaf Antti Roose, noor haridus- ja teadusministeeriumi asekantsler Mikk Kasesalk ja suhtlemisaldis Muinsuskaitseameti
direktor Siim Raie, kes kõik on
muuseas meie kooli vilistlased.
Loengud jätsid külalistest põneva mulje ning kuulamine mõjus
koolitunnina rahustavalt ning
maailma avardavalt.
Väga tore oli algklasside õpilastel, kes 11.–12. klassi õpilaste
juhendamisel AHHAA-töötube
läbisid. Koos tehti taskulampe,
huulepalsamit ja hullu teadlase

kombel erinevaid katseid.
TÖFi viimasel päeval toimus
1.–8. klasside õpilastel osalusel teadlaste öö mess, kus iga
klass esitles teemat, mida ta oli
septembrikuu jooksul uurinud.
Gümnaasiumi õpilastele toimus
aulas väga intrigeeriv paneeldiskussioon „Kelle aia taha ehitame
tuumajaama?“. Panelistid olid

murelik maailmakodanik Andres
Käosaar, külaelu aktivist Kaja
Toikka, Lüganuse vallavanem
Andrea Eiche, OÜ Trogar juhatuse liige Hannes Prits ning Eesti
Geoloogiateenistuse asedirektor
Kalev Kallemets. Oli väga intrigeeriv ning palju huvitavaid vaatenurki pakkuv diskussioon.
Võimsa teadusliku paugu pani

festivalile lõpupidu Kiviõli Seikluskeskuses, kus saime osa põnevast teadusteatrist, lisaks veel
jäätis ja disko. Midagi paremat
on teadusega sõprust tehes keeruline välja mõelda.
Cristofer Kivipalu
Kiviõli 1. Keskkool
10. klassi õpilane

Õpetajate päev Kiviõli Vene Koolis

Euroopa keelte ja
kultuuri mitmekesisus
Euroopa keeltepäeva tähistatakse 26. septembril juba seitsmeteistkümnendat korda. Viiekümnel Euroopa riigil on palju
ühist – loodus, raha, kultuur, keeled.
Seoses selle sündmusega toimus Kiviõli Vene Koolis mitu
üritust, kus õpilased kasutasid olemasolevaid teadmisi ning õppisid ka midagi uut.
Eesti keele tunni raames joonistasid kolmanda klassi õpilased
pilte, kus kujutasid ja kirjutasid oma lemmiksõnu päike, maja,
rukkilill eesti keeles.
7. b klassi õpilased tegid valmis värvika seinalehe erinevatest
Euroopa riikidest.
4.-7. klasside õpilased joonistasid pilte erinevate riikide lippudega, kus märkisid ära pealinnad ja riigikeeled. Inglise keele
tundides räägiti mõningate riikide kommetest, oma reisidest ja
unistustest. Seitsmenda klassi õpilased õppisid inglise keeles
selgeks Euroopa riikide nimed, rahvused, pealinnad ja rahaühikud. Kaheksanda ja üheksanda klasside õpilased mängisid inglise keele tunnis Kuldvillakut, kus neile esitati küsimusi viies
kategoorias - Euroopa vaatamisväärsused (Colosseum, Toweri
sild, Pariisi Jumalaema kirik), tuntud eurooplased (Tizian, Adriano Celentano, Hozie), Suurbritannia, Mix ja Keeled. Viimases kategoorias kõlasid laused ungari, rootsi, läti, hispaania ja
leedu keeltes.
Kolmapäeval, 26. septembril ootas ees kaheksanda ja üheksanda klassi õpilasi mäng „Euroopa reis“. Üksteist kolme kuni
viieliikmelist võistkonda näitasid oma teadmisi sellistes küsimustes nagu Euroopa riikide pealinnad, jõed, lemmikroad, põnevad faktid keelest, vaatamisväärsused jne.
Aega veedeti lõbusalt ja kasulikult.
Kiviõli Vene Kooli võõrkeelte õpetajad

Kiviõli Kunstide Kool 50
2. detsembril 2018 kell 13.00 tähistab Kiviõli Kunstide Kool
50. aastapäeva. Oodatud on kooli vilistlased, endised ja praegused õpetajad ning kõik, kes kooliga seotud viimased 50 aastat.

Reedel, 5. oktoobril valitses
meie koolis juba hommikul pidulik meeleolu.
Enne esimest tundi üllatasid õpilasesinduse noored juba
fuajees õpetajaid lillelise tassi ja
teega.
Üheksanda klassi õpilased
viisid läbi tunnid algklassides,
mis andis õpetajatele võimaluse
nautida pidu täiel rinnal. Õpilased aga said panna end proovile
selles raskes, kuid nii vajalikus
ametis.
Peale lõunat algas õpilasesinduse noorte poolt korraldatud
pidulik kontsert, kus õpilased
näitasid õpetajatele koolielu sellisena, nagu nemad seda näevad.
Kõik esitatud numbrid olid äärmiselt lõbusad ja liigutavad. Öel-

dud olid kõige tähtsamad asjad,
mis panid südamest naerma ning
tõid heldimuspisarad silma.
Täname oma endisi kolleege
Maria Sergejevat, Galina Kaurlat, Galina Rudomjotovat, kes
on juba väljateenitud puhkusel,
kuid tulid tähistama seda päeva
koos meiega. Loodame kohtuda
veebruari esimesel laupäeval vilistlaste kokkutulekul veelgi suuremas koosseisus.
Soovime kõigile meie kooli
ja Lüganuse valla õpetajatele
põnevat, viljakat ja unustamatut
õppeaastat!

5. oktoobril toimus Maidla Koolis traditsiooniline Õpetajate
päeva tähistamine. Põhikooli lõpuklassina saime võimaluse olla
õpetaja rollis, mis oli omamoodi
väljakutse, sest tunnis tuleb nii
õpetada kui ka õpilaste tähelepanu hoida.
Otsustasime
intervjueerida
Maidla Kooli uusi õpetajaid, et
mõista, miks nendel oli soov saada õpetajaks. Vestlesime inglise
keele õpetaja Angela Tikoftiga,
matemaatika õpetaja Tuuli Hannusega ja lasteaiaõpetaja Tiia
Tilgaga.

Kohustuslik oli ka õpetaja praktika. See oli vajalik, sest muidu
ülikooli lõpetada ei saanud. Kui
ma ülikooli lõpetasin, ei arvanud, et hakkan õpetajana tööle.
Kõigepealt asusin tööle Riigi
Statistikaametisse ning hiljem
töötasin paaris eraettevõttes.
Mind kutsuti õpetajaks tööle 13
aastat tagasi, kui ma kolisin Tallinnast maale. Esimene töökoht
õpetajana oli Põlula koolis, kus
õpetasin matemaatikat. Alguses
oli raske, kuid pärast hakkas
väga meeldima.
Tiia: Mulle meeldis, et me
saame ühiselt midagi õppida.

Veera Korotajeva
Kiviõli Vene Kooli huvijuht

Intervjuu uute õpetajatega

Miks Te valisite õpetaja ameti?
Angela: Olen alati tahtnud
proovida õpetaja ametit, minu
kooliajast inspireerisid õpetajad
mind väga. Kindlasti on see ka
hästi äge väljakutse ning enda
proovile panek.
Tuuli: Ma tahtsin minna õppima Tartu Ülikooli matemaatikat,
sest see oli mu lemmik õppeaine.

Kellena töötasite varem?
Angela: Praegu töötan noorsootöötajana Lüganuse vallas.
Varem tegelesin kultuurivaldkonnas ning olin seotud ka noorte valdkonnaga.
Tuuli: Töötasin Statistikaametis spetsialistina, hiljem ka eraettevõtetes.

Tiia: Töötasin lastekodus kasvatajana.
Kuidas sattusite tööle Maidla
Kooli?
Angela: Maidla Kool vajas
õpetajat ja kuna ma siin kandis
tegutsen, siis nii see võimalus
tekkiski. Oli õige aeg ja õige
koht.
Tuuli: Mulle helistas Maidla
kooli direktor Meelike Abroi,
küsides, kas ma ei tahaks tulla
Maidla kooli matemaatika õpetajaks, sest endine õpetaja oli läinud pensionile.
Tiia: Asusin elama Ida-Virumaale Savalasse. See oli kõige
lähem asutus, kes otsis lasteaiaõpetajat.
Mis on õpetaja ameti juures
kõige raskem? Aga kõige meeldivam?
Angela: Kõige raskem on see,
et töö on väga vastutusrikas. Iga
inimene peaks panema ennast

õpetaja kingadesse, et näha, kui
vastutusrikas amet see on. Kõige
meeldivam on see, et saab suhelda ja tegutseda noortega ning iga
tund on erinev.
Tuuli: Kõige raskem on see,
kui õpilane ei tunne huvi aine
vastu ning tema motiveerimine
on keeruline. Kõige meeldivam
on, et töö noortega hoiab ka ennast noorena ning kui õpilane
sooritab töö hästi, on ka enesetunne hea.
Tiia: Raskem on alguses ennast kehtestada, ka koostöö sujumine lastevanematega. Meeldivam pool on, kui koostöö hakkab
sujuma, lapsed on meeldivad ja
toredad.
Tänan kõiki õpetajaid intervjuu
eest!
Anna Helena Heinmaa
Maidla kooli 9. klass
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200 000 inimest on oodatud tasuta koolitustele
Karin Andre
Lauri Kool
Eesti Töötukassa

Tööturul on käes hullud päevad. Tööandjate sõnul ei ole neil enam kusagilt tööjõudu leida, töötajad väidavad, et pakutav palk on liiga madal.
Eksperdid leiavad, et töö iseloom on hakanud muutuma, et
majandus areneks tuleb üle vaadata töösuhted, töö korraldus ja
kokku viia vajadus ning oskused.
Vajadus eri ametite ja oskustega
töötajate järele muutub pidevalt.
Tekivad uued töökohad, mis
nõuavad teistsuguseid oskusi kui
varem omandatud. Oluline on
olla enda täiendamiseks või millegi sootuks teistsuguse juurde
õppimiseks valmis.
Tööl käivale inimesele on
koolitusel osalemine kõige kiirem viis oma oskusi täiendada.
Töötukassa pakub töötavatele
inimestele võimalust saada tasu-

ta koolitusi.

Kes saab
koolitusel osaleda?

Töötukassa toetab eeskätt neid
töötavaid inimesi, kellel ei ole
erialast haridust (on lõpetanud
vaid põhikooli või keskkooli) või
kes on vanuses 50+ või kelle eesti keele oskus vajab täiendamist
ja kelle sissetulek on Eesti keskmisest madalam. Samuti neid,
kes tervisest tulenevalt ei saa
oma senist tööd jätkata. Kokku
on töötukassa andmetel selliseid
inimesi Eestis üle 200 000.
Tänast tööturu olukorda vaadates võib tunduda, et tööd saab

iga inimene, miks peaks minema midagi juurde õppima? Sel
puhul tasub meenutada millised
olid tööülesanded 5-10 aastat
tagasi ja mõelda, milliseks võib
kujuneda minu töö järgmise 5-10
aasta jooksul. Tänane kogemus

näitab, et üha rohkem tungib tehnoloogia tööprotsessidesse või
tuleb tööandjale oma tegemistest
aru anda nutiseadmete kaudu.
Hea tunde toob teadmine, et uute
oskustega suureneb võimalus valida omale sobivaim töö.

Töötust ennetavate meetmete pakkumisega
alustas töötukassa eelmise aasta mais.
Töötavad inimesed on tööturukoolitust
alustatud 1800 korral.
Kõige enam on koolitusi läbinud Ida-Virumaa elanikud, järgnevad Harjumaa ja
Tartumaa.
Keskmine koolitusel käinud inimese
vanus on vanus 45.
Vanim koolitust alustanud
mees oli 62 ja naine 63.

EuroPeerside koolitus Hannoveris
Septembrikuu viimased viis päeva veetsin Saksamaal Hannoveris EuroPeerside koolitusel. See
oli minu esimene koolitus ning
esimene lennureis täiesti üksi.
Sihtkohta jõudsin takistusteta
ning uue seltskonnaga kohanesin
ruttu. Antud koolitusel tutvustati meile, kes on EuroPeersid ja
millega nad tegelevad. Läbisime
erinevaid, kuid väga loovaid töötube, kus tuli panna proovile oma
meeskonnatöö oskused. Õppisime, kuidas olla hea tiim ja kuidas
arvestada teiste arvamusega isegi
siis, kui arvamused lahknevad.
Proovisime läbi, kuidas lahendada situatsioone, kus sinu teele
satuvad inimesed, kel on sinu
tegemistest ükskõik ning kuidas
käituda, kui keegi sind solvab.
Võtsime ka hetke, et vaadata
iseendasse ja kaardistada enda,
kui indiviidi tugevamad iseloomuomadused. Arutlesime, kuidas motiveerida ennast ja teisi.
Ühe päeva veetsime Hannoveri
tänavatel street actionit tehes.
Kasutasime erinevaid võtteid, et
inimeste tähelepanu võita ning
jagada rohkem infot Erasmus+i

ja EuroPeerside kohta. Koolituse
käigus jagasime palju isiklikke
emotsionaalseid kogemusi. Kuigi olin koolituse noorim osaleja,
ei jäänud ma alla vanematele
osalejatele. Sain jagada oma rah-

vusvahelisi kogemusi ning esindada Eestit kultuuriõhtul. Kuigi
päevad olid pikad ja väsitavad,
ei puudunud mõnusad õhtused
koosviibimised. Need viis päeva
Hannoveris olid täis seiklusi, põ-

nevaid lugusid, uusi kogemusi,
uusi teadmisi ja ülimalt vingeid
inimesi. Olen uhkusega värske
EuroPeers.
Ragne-Lys Paavo

LÜGANUSE VALLA AJALOORAAMATU KOOSTAMINE

Kes kirjutab ajalugu?
Räägitakse, et ajalugu kirjutavad võitjad, kuid seekord on
teistmoodi. Lüganuse kihelkonna ajaloo paneb kirja ajaloolane
Egon Mets, kes on asunud korjama kõike, mis ajaloo vääriline
tundub. Seda, mis aga tema silmade ja sõrmede vahelt läbi käib
on aktiivsete kodanike teha. Kas
sinu vanaema peidab kummutisahtlites tõelisi aardeid? Või lellepoeg pani oma päevikusse kirja seda, teist ja kolmandatki, mis
too hetk tundus täielik ajaraisk,
kuid ehk on sest sitast ajapikku
sai saanud? Ka kõige tühisem
võib osutuda kihelkonna ühises loos pöördeliseks detailiks
- näiteks su endisest kallimast
sai kõrvalkolhoosi pealik, kuna
ta sõjalise tunnis õpetajale silma
tegi. Ajaloo ja ajaloolase kõrvu
kõditavad needki faktid, mis lihtkodanikule korda ei lähe.
Hetkel on Metsal käsil just
fotomaterjali kogumine, et minevik ka illustreeritud saaks.
Kas sinu kapis või albumites on
hoiul vanu fotosid, mis kajasta-

Mõista, mõista, mis see on? Seisis kiviseintena, tõusis kolmekordsena. Pildil olev maja paistab välja kõige tavalisema
hütina, kuid tegelikult on tegemist Lüganuse ühe tähtsaima
vaatamisväärsusega, tema eelmises versioonis. Mõistatuse õige
vastus on artiklis peidus.
vad siitkandi elu viimase sajandi
või rohkemagi aja jooksul? Tehkem ka oma esipõlvede kummutites väike inventuur ja ehk just
seal peitub see õige tõde. Need

võivad olla fotod mõisahoonetest (Püssi, Maidla, Erra); kunagistest koolimajadest, samuti
koolielust ja koolijuhtidest; seltsi- ja kultuurielust varasematel

aegadel; kolhoosielust ja kolhoosi rajatistest (nii Lüganuse
kui Viktor Kingissepa nimelisest
kolhoosist, aga ka varasematest
väikekolhoosidest); rannaelust
ja kaluritest; paikkonna olulistest
tähtsündmustest; ka rasketest aegadest - sõjast, küüditamistest.
Just eriti lõbusad, ja eriti traagilised juhtumid on ajaloolase jaoks
need maitsvaimad palad.
Eraldi teema on siitkandi
tuntud ja märgilise tähtsusega
isikute portreed - kirikuõpetajad, koolijuhatajad, koorijuhid
ja kultuurielu eestvedajad, aga
ka kolhoosiesimehed, kunagiste
seltside ja ühistute juhid, ettevõtjad ja nimekamad talupidajad.
Äkki sa tead kedagi, kelle teised
on unustanud, kuid keda unustada ei tohiks? Et kõik saaks kirja,
pane oma panus teele. Lood ja
fotod on oodatud - MTÜ Purtse
Jõe Arenduskeskus, iisa@iise.ee,
56494115. Ja mõistatuse vastus
on Purtse kindluselamu.

Kui õpihimuline töötaja ei
saa koolitust töötukassa kaudu,
leidub mitmeid teisigi võimalusi tasuta koolitustel osaleda.
Kutseõppeasutused ja kutseõpet
pakkuvad rakenduskõrgkoolid
korraldavad erinevaid tasuta
lühikursusi. Pakutavate tasuta
kursuste nimekiri on haridus- ja
teadusministeeriumi kodulehel
ning info kursustele registreerimise kohta leiab koolide kodulehtedel.

Mida saab õppida?

Milliseid oskusi tasub omandada
ja koolituse saamise võimalused
aitab välja selgitada töötukassa
karjäärinõustaja. Aastaks 2025
kasvab enim vajadus töötajate järele tarkvaraarenduses, telekommunikatsioonis, puidutööstuses,
haldus- ja abitegevuste alal ning
seoses rahvastiku vananemisega
tervishoius ja sotsiaalhoolekandes.
Töötukassa toetab ettevalmis-

tamist ametitele, mida tööandjate
ja ekspertide hinnangul on rohkem vaja ning millel ei ole piisaval hulgal sobivaid töötajaid.
Toetatavad ametid on välja valitud valdkondlike tööjõuvajaduse
uuringute põhjal (nn OSKA uuringud), mida teostab Kutsekoda.
Toetatavate ametite valik laieneb
koos järgmiste OSKA uuringute
valmimisega.
Töötajad saavad kolme aasta
jooksul töötukassa toel investeerida oma oskustesse 2500
eurot. Uued oskused viivad elus
edasi ja õppimine vanust ei küsi.
Töötukassa teavituskampaania
kutsub inimesi uurima, kas ka
nemad saaksid ja vajaksid mõnda koolitust. Aadressilt www.
töötajaõpi.ee saab infot ja nõuandeid koolituste kohta ning lugeda
ka teiste inimeste õppimiselugusid – kuidas massöörist sai medõde ja klienditeenindajast tegevusjuhendaja.

TASUB TEADA

Palju tervist ja õnne,
Elizaveta Egorova 100!
Väärikas eas juubilari Elizaveta Egorovat (pildil), kellel oli saja
aastane sünnipäev, külastasid 10. oktoobril Lüganuse Vallavolikogu esimees Risto Lindeberg, vallavanem Andrea Eiche, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe ja avalike suhete spetsialist Viivian
Päll, ning andsid üle vallavalitsuse poolt soojad ja südamlikud
õnnesoovid.
Elizaveta Egorovale saatis EV 100 hõbedase meenemündi ja
õnnitluskaardi Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes
kirjutas järgmised read: „Austatud proua Elizaveta Egorova, palun võtke vastu minu südamest tulevad õnnitlused Teie sajanda
sünnipäeva puhul. Olete oma elus palju näinud ja kogenud, olete
saanud kaasa elada terve sajandi rõõmudele ja muredele ning
alati hoidnud alal lootust. Mul on hea meel, et Teil on jätkunud
elurõõmu jagada seda kõike ka noorematega. Soovin Teile tervist ja palju õnne. Teie Kersti Kaljulaid“.
LVL

Sajandi elanud eestimaalasi peetakse meeles
EV100 meenemündiga
Juubeliaastal saadab Vabariigi President koostöös EV100 korraldustoimkonnaga saja-aastastele ja vanematele Eestis elavatele inimestele sünnipäevaks EV 100 hõbedase meenemündi.
Tavapäraselt saadab riigipea kõigile 100. sünnipäevaks õnnesoovid, sel aastal saavad aga ka juba rohkem kui saja aastaseks elanud inimesed juubelimündi ja kaasa head soovid.
Viivian Päll
toimetaja
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Õnnitleme
oktoobrikuu
juubilare!
Elizaveta Egorova 100
10. oktoober

Hilda Maaslep 90
6. oktoober

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.

ÕNNITLEME!

Priit-Andres Pärtna 79
15. oktoobril täitus Kiviõli linna aukodanikul, austatud muusikamehel, segakoor „Loit“ ja Lüganuse segakoor dirigendil ja
kauaaegsel Kiviõli Muusikakooli (hiljem Kiviõli Kunstide Kooli) direktoril Priit-Andres Pärtnal (pildil keskel) 79. eluaastat.
Priit-Andres Pärtna on saanud märkimisväärse tunnustuse
osaliseks viiel korral:
1986 – Eesti NSV teeneline kultuuritegelane
1999 - Kiviõli linna aukodaniku nimetus
2003 – Ida-Viru maakonna kultuuri elutööpreemia
2006 – Ida-Virumaa teenetemärk
2009 – Kultuurkapitali Ida-Virumaa aastapreemia
Priit-Andres Pärtnat käisid tema kodus Lüganusel sünnipäeva
puhul õnnitlemas Lüganuse Vallavolikogu esimees Risto Lindeberg (pildil vasakul), vallavanem Andrea Eiche (pildil paremal)
ja avalike suhete spetsialist Viivian Päll.
Palju tervist ja õnne, Priit-Andres Pärtna!

Kaitseliit korrastas laagriplatsi
Kaitseliidu Lüganuse malevkond
korrastas laupäeval, 6. oktoobril
koos noorkotkastega oma laagriplatsi.
Virunurme memoriaali ja
metsavendade punkri juures on
Kaitseliit teinud koos noorkotkastega laagripaiga, mida nad
laupäeval korrastasid. Noori oli
kahjuks vähe, kuid kohalolijad
olid väga tublid. Kaitseliidu Lüganuse malevkonna pealiku abi
ja juhatuse liikme Andrea Eiche
sõnul plaanib Kaitseliit tulevikus seda platsi edasi arendada,

EELK Lüganuse Ristija Johannese koguduse kalender
KUUP SÜNDMUS

KOHT

KELLAAEG

04.11

24. pühapäev peale nelipühi
missa

Kiviõli kirik

09.30

04.11

24. pühapäev peale nelipüha
missa

Lüganuse kirik

11.00

04.11

Leerikool

Lüganuse pastoraat 12.30

11.11

25. pühapäev peale nelipüha
missa isadepäev

Lüganuse kirik

11.11

Leerikool

Lüganuse pastoraat 12.30

18.11

Valvamispühapäeva missa

Kiviõli kirik

09.30

18.11

Valvamispühapäeva missa

Lüganuse kirik

11.00

18.11

Leerikool

Lüganuse pastoraat 12.30

25.11

Igavikupühapäeva missa

Lüganuse kirik

25.11

Leerikool

Lüganuse pastoraat 12.30

02.12

Advendiaja 1. pühapäeva
missa

Lüganuse kirik

Leerikool

Lüganuse pastoraat 12.30

02.12

11.00

11.00
11.00

et teha sellest noortele väljaõpe
paik, kus oleks võimalik laagris
olla ning kohapeal ööbida. Eiche
ütles, et sellest platsist umbes kilomeeter eemal asub punker, mis
sai samuti nädalavahetusel korda
tehtud. See siin on näidispunker
sellest punkrist, kus metsavennad reaalselt hukkusid.
Koos noorkotkastega tehti
laagriplatsile korralik lõkkeplats
ning paigutati pingid koos grillimisvõimalusega, kuhu Lüganuse malevkonna toetajaliikmed
panustasid grillimisvahenditega.

Korda tehtud punkris on nüüd
võimalik ka ööbida, varem lasi
see vett läbi.
Korda tehtud laagriplats ja
punker on päris põnev elamus,
võtsin ise selle käigu ette ja soovitan teistel seda külastada, et
näha, kuidas metsavennad reaalselt elasid. Nüüd on seal võimalik grillida ning nautida häid
maitseelamusi kaunis looduses,
ka puitmaterjal on vanade pinkide-laudade näol laagriplatsil
olemas, mis vajavad põletamist.
Kõik, kellel on soovi, võivad

sinna grillima minna. Loodame,
et inimesed hoiavad laagriplatsi
korras.
2004. aastal avati tollases
Maidla vallas Virunurme külas
Metsavendade Memoriaalis mälestustahvlid 165 Ida-Virumaal
hukkunud metsavenna nimega
ning metsavendade punker. Inimesed, kes ei ole Metsavendade
Memoriaali Virunurmes veel
näinud ega seal käinud, võiksid
selle käigu ette võtta.
Viivian Päll

Novembris „Hakkame santima!“
Eesti Folkloorinõukogu ning
Rahvakultuuri Keskuse eestvedamisel toimub sel aastal mardipäeva ajal mastaapne üle-eestiline mardisandi jooksmine külades
ning kogukondades. Lisaks toimub veel hulgaliselt põnevaid
koolitusi, rahvusvaheline sanditamiskombestiku konverents, saab
näha eriskummalisi folkloorirühmi välismaalt ja palju muud. Ühtlasi on see võimas kulminatsioon
Euroopa Kultuuripärandi aastale.
Juba praegu on võimalik Eestimaa erinevais paigus osaleda põnevatel koolitustel ja õpitubades,
et end kurssi viia kohalike sanditamiskommetega. Ida-Virumaal
toimuvad kogemuspäevad 3. novembril Lüganuse vallas Püssi
kultuurimajas ning 4. novembril
Jõhvi vallas Tammiku rahvamajas
algusega kell 11.00. Kogemuspäeval saab lähemalt tutvuda Virumaa sanditamiskombestikuga,
valmib isikupärane mardimask
ning mängitakse läbi mardikava.
9. novembri õhtul on kõik lapsed, pered, sõpruskonnad ning
kollektiivid oodatud suurejoonelisele üle-eestilisele mardisandi-

jooksmisele. Alates 10. oktoobrist
on võimalik oma mardiseltskonda
registreerida festivali kodulehel
www.sanditamine.weebly.com.
Samas on võimalik ennast ka
kirja panna sante ootava koduna.
Maakonna kuraator aitab omakorda kokku viia mardisandid
ning marte ootavad pered.
Lisaks sanditavatele eestlastele
võib pea kõikides maakondades
kohata väliskülalisi Venemaalt,
Lätist, Leedust, Sloveeniast, Indiast või Skandinaaviamaadest,
kes tutvustavad oma maa sanditamiskombestikku,
annavad
kontserte ning käivad koos kohalike sõpradega kodust kodusse
mardiõnne viimas. Mardipäeval,
10. novembril toimub Tartus rahvusvaheline konverents „From
door to door, from time to time“,
kus kõnelevad eri rahvuste esindajad oma maa sanditamiskombestikust. Festivali lõpetab 11.
novembril ERMis suurejooneline
väliskollektiivide kontsert.
Lisaks maakonna sündmustele
toimub novembrist detsembrini
suur kogumiskonkurss „Märka
Marti“. Konkurss toimub neljas

erinevas vanuserühmas alates
algklassidest kuni täiskasvanuteni
ning sinna saab esitada lühifilme,
fotosid või lugusid mardi- või
kadrisantidest.
Kui Sul on tekkinud mõte,
mida veel võiks seoses mardipäevaga
korraldada,
siis
kõik ideed ja ettepanekud on
oodatud
e-posti
aadressile
mariskriisa18@gmail.com.
Hoia pilk peal ka festivali
Facebooki lehel „Hakkame santima!“, kuhu lisandub pidevalt uut
infot koolituste, pidude ja sündmuste kohta.
Hea mardisõber! Näitame
üheskoos, et meie mardisandijooksmine kuulub elava pärimuse
hulka ning tule oma sõpradega
teistelegi mardiõnne jagama!
Postita kindlasti fotod või videod
oma meeleolukast mardijooksmisest sotsiaalmeediasse ning lisa
juurde ka teemaviide #hakkamesantima.
Mardisant on õnne pant!
Maris Kriisa
„Hakkame santima!“
maakonna kuraator
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Näitus „Lõbus peenar“
Juba aastaid toimub meie koolis
sügisene näitus „Lõbus peenar“.
Käesoleva aasta 1. oktoobril tõid
oma tööd näitusele algklasside
õpilased. Laste fantaasial ei olnud piire. Kohal olid animafilmide tegelased, metsaelanikud,
autod, koduloomad ning eksootilised kaelkirjak ja tulilind. Näitus
kestis mitu päeva, kuid huvi selle
vastu püsis. Kõik laste meisterdatud tööd olid väga huvitavad
ning valida nende seast parim oli
väga raske.
Osa töid saadeti žürii otsusega
esindama meie kooli näitusele
„Sügisfantaasiad“, mis toimus
Kohtla-Järve Koolinoorte Loomemajas. Meie õpilaste tööd
olid vääriliselt tunnustatud: kaks
tööd said eriauhinna ja diplomi
„Kõige loomingulisem kompositsioon“ – Amalia Mišina 2.a
klass ja Sofia Groševa 2.b klass.
Diplomi ja suveniiri esimese
koha eest nominatsioonis „Imeline muinasjutt“ sai esimese klassi
õpilane Danil Klein ning diplomi

03. november, kell 11.00 Püssi Kultuurimajas
Kogemuspäev: Virumaa sanditamiskombestik
Koolitaja Anne Nurgamaa Iisaku muuseumist
08. november, kell 10.00 Erra Kultuuriseltsi ruumides
Kartongist karpide õpituba
08. november, kell 19.00 Kiviõli rahvamaja
Komöödiateatri etendus „Hotell California” / Osades Katrin
Karisma ja Tõnu Kilgas. Pilet 14.- ja 16.- eurot
12. november, kell 18.00 Kiviõli rahvamaja
Pensionäride klubi „Ajaratas” puhkeõhtu
15. november, kell 19.00 Kiviõli rahvamaja
Sankt Peterburgi operett, pilet 16.- ja 20.13.-17. november Maidla Kool
Lahtiste uste nädal
20. november, kell 19.00 Sonda rahvamaja
Sonda mälumängusari „7” II mäng
20. november, Erra Kultuuriseltsi ruumides
Keraamika õpituba / juhendaja Erika Aasa

ja suveniiri teise koha eest nominatsioonis „Imeline muinasjutt“
sai Tristjan Toome 2.b klassist.
Diplomi ja suveniiri kolmanda
koha eest nominatsioonis „Sü-

gispilt“ sai 2a klassi õpilane Uljana Müürsepp. Ülejäänud osalejad said tänukirjad ja magusad
auhinnad.
Soovime kõigile osalejatele

loomingulist edu!
Irina Silina
Kiviõli Vene Kooli
algklasside õpetaja

Kaunis päev Tallinnas
Riigikogu liige ja Kiviõli Vallavolikogu liige Dmitri Dmitrijev
kohtus kevadel Kiviõli päevakeskuses linnarahvaga ja pakkus
võimalust 19. septembril väljasõiduks Tallinna Toompea lossiga tutvuma.
Esmalt külastasime Riigikogu, kus meid võttis vastu Dmitri
Dmitrijev. Tutvusime riigikogu
hoonega ning seejärel tegi Dmitrijev lühiülevaate Riigikogus
toimuvast. Majajuht tutvustas
maja maketti ja rääkis Toompea
lossi ajaloost. Saime osa võtta
Riigikogu infotunnist ja seejärel
umbes pool tunnikest Riigikogu

KULTUURIKALENDER

istungist. Väisasime Eesti Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi
vastuvõtusaali ja Keskerakonna
peakorterit. Maja sööklas pakuti
meile ka maitsvat lõunasööki.
Edasi sõitsime Kadrioru lossiparki, kus meid lummasid
purskkaevud ja õitsev lillemeri.
Jalutasime pargis tunnikese ja
nautisime hilissuve värve. Päev
oli päikesepaisteline ja muljeterohke ning meeldis kõigile.
Täname Dmitri Dmitrijevit
selle võimaluse eest!

Ekskursioonist osavõtjad Kiviõli Päevakeskusest ja Errast

Ekskursioonist osavõtjad

27. november, Erra Kultuuriseltsi ruumides
Küünalde dekoreerimine

LÜHIDALT
Koera väljaheidete koristamine
näitab koeraomaniku suhtumist
kaaskodanikesse!
Lüganuse Vallavalitsus tuletab meelde kõikidele koeraomanikele ja ka neile, kes plaanivad koera võtta, et oma lemmiku järgi
tuleb koristada isegi siis, kui väljaheidete korjamine vastik või
tüütu tundub. Koera võtmine ei ole ilusa karvase aksessuaari
ostmine, see on uue pereliikme lubamine oma ellu koos kõigi
rõõmude, murede ja kohustustega. Koera või kassi omaniku
ülesanne on hoolitseda lemmiklooma eest, koristada koheselt
koera või kassi poolt reostatud trepikoda, tänav, pargialune, haljasala või muu avalik koht.
Lahtiseletatuna tähendab see, et oma lemmiklooma õue jalutama viies on peremehel kaasas kilekotike, kuhu muruplatsilt,
kõnniteelt, kõnnitee äärest ning avalikust kohast korjab kokku
väljaheite ning viskab seejärel koos kotikesega lähimasse prügikasti.
Kõik kortermajade lemmikloomaomanikud peavad pidama
oma lemmikuid korterites ning hoiduma trepikodade reostamisest. Trepikodasid tuleb regulaarselt koristada, et tagada iseendale ja naabritele elamisväärsed tingimused.
Ole hooliv lemmiklooma omanik ja pea puhtust!
LVL

SPORT

Euroopa spordinädal
Uue õppeaasta alguses toimuvad koolides mitmed üritused.
Nii ka meie koolis on saanud
traditsiooniks osalemine Euroopa spordinädalal, mis käesoleval
aastal toimus 23. - 30. septembrini.
Spordinädal algas võimlemispausidega kolmanda tunni ajal,
kus õpilastel oli võimalus ise
läbi viia võimlemine või lihtsalt

liikuda.
Esmaspäevast komapäevani
jalutasid õpilased koos õpetajatega pika vahetunni ajal ümber
kooli, soovijad võisid ka joosta.
Kõik olid aktiivsed vaatamata
külmale ilmale.
Neljapäeval võisid pika vahetunni ajal kõik soovijad kooli
aulas tantsida, kus neid juhendasid 9. klassi õpilased Valeria

Müüdid said murtud
Üleeuroopalise spordinädala
raames toimus Lüganuse vallas müüdimurdmise lahing.
Teada tuntud faktid „Noor ei
viitsi ja eakas ei jaksa!” vajasid ümberlükkamist. Seega 25.
septembrist kuni 02. oktoobrini korraldasid nii noorte- kui
päevakeskused retki, eesmärgiga koguda kokku võimalikult
palju samme. Reeglid olid
lihtsad – liikuma pidi oma asutusega koos ning päevas tohtis
võtta ette ühe organiseeritud
sammuderetke.
Tulemus? Eakas jaksab ikka
küll. Sel nädalal ei olnud ilmataat osalejate suhtes armuline, kuid ometi suutsid eakad
seljatada ilmataadi vembud
ning ületada noorte sammude
koguarvu peaaegu et topelt.

Eakatel kogunes 824 000 ja
noortel 496 415 sammu. Teistpidi aga lükkasid noored ka
ümber müüdi viitsimise kohta,
sest märkimisväärseks osutus
noorte osalus võrreldes eakatega. Erinevates retkedes osales
üle 50 noore ning eakaid oli
ligi 30. Nii et seis küll viigis,
kuid mõlemad müüdid murtud!
Peaauhinna ehk uhkuse vääriliseks ning hea vitamiini koguse
osaliseks said agaramad retkelised Kiviõli päevakeskusest
ning Sonda noortetoast. Kuid
auhinna – reipama enesetunde - said ka kõik teised osalised.
Aitäh kõigile osalistele!
Riia Tallerman
kultuuri- ja spordinõunik

Bitjutskaja ja Ksenia Borodkina.
Spordinädal lõppes reedel
spordipäevaga. Kahjuks tugeva
vihma tõttu ei olnud võimalik
läbi viia planeeritud orienteerumisvõistlust ja spordipäev
jätkus spordisaalis, kus meistriklassi poksis näitas kehalise
kasvatuse õpetaja Sergei Tšaškin. 4. – 6. klasside õpilased
mängisid rahvastepalli, 7. -9.

klassidele korraldati kehalise ettevalmistuse testid.
Täname õpetajaid ja õpilasi
aktiivse osalemise eest spordinädalal ning soovime kõigile
Lüganuse valla elanikele tugevat tervist, head tuju ja toredaid
spordipäevi!
Kiviõli Vene Kooli kehalise
kasvatuse õpetajad

Belgia Open Ilyo 2018
Belgia Open Ilvo 2018 turniiril osales kokku 550 võistlejat. Kohal
oli 80 meeskonda 16-st riigist. Eesti oli esindatud kolme võistlejaga Spordiklubist Idablokk, kes saavutasid meeskondliku 24. koha
kahe kuldmedali ja ühe 5. kohaga. Kuldmedali vääriliseks tunnistati Niklas Kardava ja Markus Salmus 36 kg Black belt category,
Reigo Eskel saavutas 5. koha 40 kg kehakaalus.

Kuldne olümpiakinnas 2018
Alanud on uus poksihooaeg
2018-2019. Suvel sai läbi viidud
suur ettevalmistustöö uueks hooajaks.
Noored poksijad osalesid treeninglaagrites Peipsi järve ääres,
Tartus ja Kohtla-Järvel, suur
individuaalne töö on tehtud ka
Kiviõli klubis. Loodame, et pingutused polnud asjata ning uuel
hooajal näitavad noored ennast
parimast küljest.
6. - 7. oktoobril toimus Tartus
turniir Kuldne Olümpiakinnas, mis osutus noorte poksijate jaoks
tõsiseks katsumuseks, kuid saavutati märkimisväärsed tulemused: Aleks Ivanov U-15 51 kg 3. koht; Sergei Jakovlev U-17 64
kg 3. koht; Mihhail Višnevski U-17 57 kg 1. koht; Kirill Suprunov U-17 81+ kg 1. koht.
Treener Vladimir Tšurkin tänab Kiviõli Poksiklubi poksijad tehtud töö eest ning soovib edusamme edaspidiseks.
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Oktoober 2018

15. novembril 2018 kell 19.00

Sankt-Peterburi klassikalise opereti teater

TŠAARDAŠI
KUNINGANNA
Imre Kalmani
operett kahes osas

Kiviõli Rahvamajas

Piletid 16.ja 20.- eurot

