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ALGAB KOOL

Head esimest koolipäeva!
1. septembrit võib julgesti nimetada meie inimeste suurpäevaks — oleme ise kooliteed käinud, kes Kiviõlis, kes Maidlas,
kes Lüganusel või Sondas, kes mujal Eestis või hoopis kaugemal. Oleme oma lapsi ja lapselapsi kooli saatnud ja koolist koju
oodanud. Kuigi koolitee kestab aastaid, on see põnev teekond,
kus iga päev on võimalus teada saada ja avastada midagi uut ja
senitundmatut.
Kallid Lüganuse vallas alustavad õpilased, hoidke oma kooli,
uskuge oma õpetajaid ning küsige nõu vanematelt, õdedelt ja vendadelt, et täna alguse saanud kooliaastates oleks palju rõõmu teile
teie peredele.
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SOTSIAALOSAKONNA KONTAKTID JA VASTUVÕTUAJAD
KETLIN MÕRU (osakonna juhataja, sotsiaalteenused, sotsiaalnõustamine)
Sonda Kool
kontakt: 332 1333, 5349 7060 ketlin.moru@lyganuse.ee
Esmaspäeval, 03.09.2018 kell 9.00
EVE UUEKÜLA (eakate küsimused, sotsiaalkorterid)
kontakt: 332 1335, 5191 7910 eve.uuekula@lyganuse.ee
Lüganuse Keskkool
ANNE REMBEL (puudega inimesed, täiskasvanute eestkoste)
Esmaspäeval, 03.09.2018 kell 9.00
kontakt: 332 1334 anne.rembel@lyganuse.ee
AIRIIN ALLIKMÄE (lastekaitse, laste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, puudega lapsed)
kontakt: 332 1336, 5307 2787 airiin.allikmae@lyganuse.ee Maidla Kool
Laupäeval, 01.09.2018 kell 10.00
SIGNE VELBAUM (töö probleemsete peredega)
kontakt: 332 5877, 5331 0065 signe.velbaum@lyganuse.ee
EDA TÄRNO (toimetulekutoetus, ühekordsed sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine)
kontakt: 332 5876, 502 1246 eda.tarno@lyganuse.ee
Lipu Kiviõli
heiskasidlinnas aadressil Keskpuiestee 20.
Sotsiaalosakond töötab Lüganuse vallamajas
Kiviõli I Keskkooli
Eda Tärno ja Anne Rembeli vastuvõtuajad
on Emedalistid.
kl 10-12 ja 13-17, T ja K 13-16.30 ja N 10-12 ja 13-16.30. Alates märtsikuust võtab sotsiaaltöötaja Eda Tärno inimesi vastu ka vastuvõtupunktides: iga kuu kolmandal reedel kl 9-12 Sondas
endises vallamajas (Lembitu 9) ja iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 9-12 Lüganusel endises vallamajas (Kiviõli tee 8).
Eve Uueküla vastuvõtuajad E kl 10-12 ja 13-17, T 10-12 (Kiviõli Päevakeskuses), K 13-16.30, N 10-12 ja 13-16.30. Ketlin
Mõru, Airiin Allikmäe ja Signe Velbaumi vastuvõtuajad E kl 10-12 ja 13-17, N 10-12 ja 13-16.30, muul ajal kokkuleppel.

Rongkäik.
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LÜGANUSE VALLALEHT

VALLAVANEMA PÖÖRDUMINE

Kallid Lüganuse valla elanikud!
Lüganuse vallas on suvi olnud sündmusterohke. Meelepäraseid
kultuuriüritusi on läbi viidud igale eale ja maitsele mõeldes. Loodan, et need on andnud häid emotsioone ja tugevdanud valla elanike ühtekuuluvustunnet.
Vaatamata suvisele puhkuste perioodile on vallavalitsus teinud
tublisti tööd seatud eesmärkide saavutamiseks. On olnud tagasilööke, kuid rohkem siiski edasiminekuid. Leian, et on põhjust julgelt
tulevikku vaadata ja edasi minna. Meid aitab edasi koostöö ja kõigi
ühine panus valla arengusse.
Peagi möödub aasta valdade ühendamisest. Haldusreformi järgne muutuste rohke aeg nõuab kõigilt kannatlikkust ja mõistvat
suhtumist. Tänan vallakodanike toetuse ja sallivuse eest. Mul on
äärmiselt hea tunne olla selle areneva ja looduslikult kauni valla
vallavanem. Vaid mõni üksik kord on tulnud kuulata arvamust sellest, kuidas kõik enne parem oli, kuigi tegelikult oleme rakendanud
eelnevaid teadmisi, saanud juurde uusi kogemusi ja värskeid ideid.
Muutus ilmas annab märku saabuvast sügisest. Enneolematult
kuum ja kuiv suvi on lõppemas ja sügis oma vihmadega hakkab lähenema. Puhkused on möödas ja vähehaaval taastub tavaline, töine
elurütm. Soovin kõigile toredat suve lõppu, tegusat sügise algust
ning kõigile koolilastele sisukat algavat kooliaastat!
Andrea Eiche

VOLIKOGU ISTUNG
1. koosseisu 13. istung
Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 13. istung toimus 22.augustil
2018, päevakorras oli 18 päevakorrapunkti.
Eelmise aasta suvel alustati Kiviõli Omavalitsuste Liidu eestvedamisel piirkonna noorte valdkonna arengukava koostamist. Volikogu istungil toimus dokumendi teine lugemine, mis koos mõne
muudatusega ka vastu võeti. Väga positiivne on see, et meie piirkonna noored mõtlevad suurelt ning neilt on saadud mitmeid sisendeid ka valla arengukavasse.
Menetluses oli ka valla II lisaeelarve. Rõõm on tõdeda, et tulumaksu laekumine on olnud üle prognooside, mis lubas suurendada laekumist 140 000 euro võrra. Nii see, kui võimalikud eelarvelised ümbertõstmised võimaldavad omakorda
suunata raha tegevustesse. Lisaeelarvega sai Püssi Lasteaed
Marjake 40 000 eurot ventilatsiooni kambrite tuletõkkesektsioonide projekteerimiseks ja ehitamiseks. Kiviõli Kunstide Koolile eraldati 25 000 eurot uute toolide ja kardinate soetamiseks, et
kooli 50. sünnipäevaks oleks kõik valmis. Enne pimedat aega
ehitatakse lõpuni Kiviõli- Maidla kergliiklustee valgustus, kuhu
eraldati 28 500 eurot. Ka teede remonti ning vallavalitsuse parkla ehitamiseks suunati rahalisi vahendeid summas 40 000 eurot.
Valla üks prioriteete on kindlasti noored ning kindel plaan on jätkata koostöös Kiviõli Seikluskeskusega soodustuste tegemisega nii
suvel kui talvel, suunates valla eelarvest huvitegevuse toetuseks
täiendavad 10 000 eurot. Lisaeelarvega suunati konkreetsetesse tegevustesse ka endise Sonda valla ühinemistoetus summas 150 000
eurot, millest 125 000 läheb Sonda koolimaja rekonstrueerimiseks
teenus- ja vabaajakeskuseks (projekteerimine, muud ettevalmistavad tööd) ning 25 000 Kiviõli Seikluskeskusele.
Ühinenud omavalitsuses on mitmeid määruseid, mis vajavad
ühtlustamist. Seekordsel istungil kehtestati Vabaühenduste toetamise kord, mille alusel saavad vallas tegutsevad ühingud esitada
vallavalitsusele toetuste taotlusi ning vallavalitsus teotuseid eraldada. Taotluste esitamise tähtaeg on 1. oktoober.
Aasta pärast ühinemist peab omavalitsus algatama valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Vastavasisuline eelnõu võeti ka volikogus vastu.
Lugemisel olid veel töökorralduslikud dokumendid. Vastu võeti Lüganuse valla finantsjuhtimise kord ja Lüganuse valla eelarve reservfondi kasutamise kord. Samuti oli päevakorras volikogu
töökord, mille lugemine üksmeelselt katkestati. Täiendavaid muudatusettepanekuid on võimalik teha 31. augustini. Töökord läheb
kinnitamisele järgmisel istungil.
Istungil kehtestati ka uued Kiviõli I Keskkooli ja Sonda Rahvamaja põhimäärused, nimetati esindajad Eesti Linnade ja Valdade
üldkoosolekule ning volikokku, samuti Ida-Virumaa Omavalitsuste Üldkogule, muudeti haridus- ja noorsootöökomisjoni koosseisuuueks liikmeks sai Tiit Kuusmik, anti positiivne seisukoht Moldova
kruusakarjääri keskkonnaloa pikendamisele.
Kui vaadata natuke ettepoole, siis kohe on volikogu lauale tulemas valla arengukava, samuti uus jäätmehoolduseeskiri. Ja ei ole
mägede taga ka uue, 2019 aasta, eelarve menetlemise protsess.

Risto Lindeberg
Lüganuse vallavolikogu esimees
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Väljaandja
Toimetaja
Sada aastat
Lüganuse Vallavalitsus
Viivian Päll
Eesti Vabariiki
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Tel 512 4398
Lüganuse vald
viivian.pall@lyganuse.ee
www.lyganuse.ee
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda www.lyganuse.ee
Eestlased on vabadust ihkav, kannatlik ja heas mõttes jonnakas rahvas. Soov olla
vaba ja ise oma tegemisi korraldada on antud meile geenidega kaasa. Kolmeteistkümnenda sajandi vabadusvõitlusele mõeldes tekkis 1918. aasta Eesti Vabariik masendava
hilinemisega, sest läks mööda tervelt seitse sajandit, enne kui riik lõpuks sündis. See
oli pikk aeg täis võitlust, kannatusi ja valu, kuid lõpuks sai sellest rõõmuaeg, mida
kaua oodati ja millest unistati.
Oluline roll ja tähendus Eesti Vabariigi eksistentsi tagamisel on Vabadussõjal, kus
hukkus 2236 ning sai haavata 13 775 inimest. Seetõttu pole Tartu rahuleping allkirjastatud mitte ainult sule ja tindi, vaid ka nähtamatu verepitseriga.
Uus vabanemine 20. augustil 1991. aastal jäi paljude jaoks lootusetult hiljaks, kuid
me oleme täna vabad, meil on taastatud oma riik ja loodame, et saavutatu hoidmise
kõrval oskame mäletada ka hinda, mida selle vabaduse eest maksti. Maailma mastaabis ei ole sada aastat ühe riigi jaoks pikk aeg. Juubelisünnipäeva tähistades võime
uhked olla aga selle üle, et ehkki meie riigi ajalugu on lühike, on meie rahva ajalugu
sajandite pikkune ja rahvusena oleme vanemad kui mitmed Euroopa suurriigid.
Juubelil ei tohi unustada iseennast – oleme oma oluliste tähtpäevadega osa riigist,
selle väike peegelpilt. Kui võrrelda riiki raamatuga, siis selle saamisloos on olulisima
peatüki kirjutanud meie esivanemad, aga meil ja meie lastel tuleb selle kirjutamist
jätkata.
2017. aasta oli märgiline: tekkis uus omavalitsus – Lüganuse vald. Lihtne oleks öelda,
et koos sellega tekkis ka uus kogukond. Reaalsuses läheb selle tekkimiseks veel aega.
Jätkuks ainult praegustel valitutel tahet mõista üksteist ja mäletada, et omavalitsus on
kodanike jaoks, mitte poliitiliste mängude pärusmaa. Loodame, et Lüganuse ületab
kasvuraskused ja meist saab hea partner riigile.
Kallis rahvas! Õnnitleme teid kõiki Eesti Vabariigi juubelisünnipäeval ning soovime jõudu oma riigi hoidmisel ja oma kodukandi tuleviku kujundamisel.
Head vabariigi aastapäeva!
Lüganuse vallavalitsus
Lüganuse vallavolikogu

Lüganusel hakkas kehtima uus toetuste andmise kord
Veebruari esimesel nädalal toimunud volikogu istungil võeti vastu sotsiaalabi andmise
kord, mis sätestab uue valla toetuste suuruse
ning nende maksmise korra.
Uue korra näol on tegemist
dokumendiga, mille koostamist alustati juba ühinemis-

sündi. Teine pool kantakse
vanemate
arveldusarvele
poole aasta jooksul pärast

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

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

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

Sotsiaalabitoetuse
kord
reguleerib ka mitmeid teenuseid, mida vald pakub.
Sotsiaaltoetuste korraga
saab tutvuda valla kodulehel www.lyganuse.ee. Infot
saab küsida ka sotsiaaltöötajatelt.
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Ametnike välitööd
Ida-Virumaal
Viivian Päll
avalike suhete
spetsialist

6.- 17. augustini 2018
toimusid Ida-Virumaal
riigiametnike välitööde seminarid, mille
põhieesmärk oli arengustrateegiate jaoks
sisuliste ideede kogumine koostöös erinevate ametkondade ning
kohalike partnerorganisatsioonidega.
Riigiametnike välitöö eestvedajaks oli Kultuuriministeerium,
kus mõisteti, et ametnikutööd on
küll mugavam teha pealinna kabinetis, kuid korraliku ülevaate
saamiseks peaksid poliitikakujundajad ka kohapeale tulema
ning inimestega silmast silma
suhtlema, kohalikus poes käima,
sündmustest osa saama ja omavalitsusi külastama.
Kahenädalase programmi käivitas avakonverents Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.
Ametnike välitööd kestsid 17.
augustini ning sinna oli kaasatud
enam kui 160 osalejat 16 asutusest. Lisaks kesksele kavale
korraldasid asutused ning kohale
tulnud ametnikud ka oma valdkondlike kohtumisi ja seminare.
Avakonverentsi järel toimusid
riburada minikonverentsid kõigis kaheksas Ida-Viru omavalitsuses, kus osalesid riigiametnike
ja kohalike omavalitsuste esindajate sega grupid ning arutelud
toimusid laudkondades kas ühel
või mitmel teemal. Murekohad,
mis arutusele tulid, olid omavalitsused ise välja pakkunud.
14. augustil jõudsid välitöötajad Lüganuse valda. Seminar toimus Maidla Rahvamajas, mida

külastas ka kultuuriminister Indrek Saar. Tegemist oli viimase
sellelaadse seminariga kaheksast
toimunust. Ametnikud istusid
kenasti väiksemate gruppidena
laudade taga. Iga laudkond oli
kokku pandud võrdses koguses
ametnikest ja kohalikest inimestest. Laudadel olid tähtsad paberid ning tööülesanded olid lahke
käega laiali jagatud - igale laudkonnale omad.
Lüganuse valla arutelupäeva teemadeks olid: elanike arvu
kiire vähenemine ja vananemine; avalike teenuste optimaalne

korraldamine, sh haridusvõrgu
korrastamine; potentsiaali rakendamine rahvusvahelise puhke- ja
seikluspiirkonnana; hea elu-,
tööstus/ettevõtlus- ja külastuskeskkonna kombineerimine.
Päeva esimesel poolel toimusid ettekanded. Räägiti, mis
antud vald endast kujutab, millised on siin väljakutsed. Seejärel kaardistati koos ametnikega
probleemid ning päeva teisel
poolel töötati koos lahenduste
kallal. Igal laudkonnal oli oma
probleemistik ja väljakutsed,
millele tuli lahendusi otsida.

Välitööl kogutud ideid esitleti
ja pandi rahvahääletusele 16. augustil Narva Kolledžis toimunud
lõpuseminaril. Rahvahääletuse
võitis Lüganuse valla idee keskkonnatasude
ümbermõtlemise-parema jagamise osas. Kust
võetakse, sinna tuleb ka tagasi
anda. Oluline on see, et antud
idee puudutab kõiki Ida-Virumaa
omavalitsusi.
Üks Lüganuse valla seminaril kõlanud mõte „Kui midagi
teed, tee suurelt!“, toodi samuti
lõpuseminaril välja.

PERSOON

Lüganuse vallavanem Andrea Eiche
Sündinud 18. mail
1974. aastal. Lõpetanud Sonda Põhikooli,
Kiviõli 1. Keskkooli ja
Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor. Tööl
Sonda Vallavalitsuses
1996. aastast, vallavanem 2004. aastast.
Alates 15. novembrist
2017 – 02. maini 2018
ühinenud Lüganuse
valla vallavanem. 28.
juunist 2018 Lüganuse
valla vallavanem
Kiviõli omavalitsuste liidu juhatuse liige, MTÜ Virumaa
Koostöökogu juhatuse esimees,
Alutaguse maleva Lüganuse malevkonna pealiku abi ja juhatuse
liige.
Andrea Eiche asus Sonda valda tööle 1996. aastal - juhtima
munitsipaalettevõtet. Kui munitsipaalettevõtete aeg sai läbi ning
ettevõte likvideeriti, jätkas ta
tööd Sonda vallavalitsuses majandusosakonna juhatajana 2004.

aastani, kuni volikogu otsustas
valida ta vallavanemaks.
Andrea Eiche on aktiivne ja
mitmekülgne inimene - on olnud
üle kümne aasta MTÜ Virumaa
Koostöökogu juhatuse esimees,
viimasel aastal ka SA Kiviõli
Tervisekeskus nõukogu esimees,
viimased seitse aastat Kaitseliidu Alutaguse maleva Lüganuse
malevkonna pealiku abi ja juhatuse liige, ta on olnud pikka aega
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige.
Võiks veel välja tuua ühe olulise teema. 1997-1998 algatas
Ida-Virumaa Omavalitsusliit ja
Rootsi Ölsta Rahvakõrgkooliga
pilootprojekti, mille raames said
minna Eestist inimesed õppima
projektijuhtimist. Andrea Eiche’l
oli õnn selles projektis osaleda.
Projekt kestis 2 aastat, pikad
semestrid toimusid Rootsis, lühemad Eestis. Eiche läbis selle
projekti ning omab projektijuhi
tunnistust.
Kui Andrea Eichelt küsida,
millisest tegevusest ta loobuda
ei tahaks seoses vallavanema
ametikohaga, vastab ta, et on
kaks asja, millest ta loobuda ei
tahaks - Kaitseliit ja VIKO
(MTÜ Virumaa Koostöökogu).

Foto: erakogu
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Perekond Uudekülli talu Varja külas.
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Piret ja Rain Salga kodu Sondas.

Tunnustati
kauneid kodusid
Viivian Päll
avalike suhete spetsialist

Lüganuse Vallavalitsus
tunnustas ka sel aastal
heakorrastatud kodude omanikke tänukirja ja rahvusvärvides
mastivimpliga.
„Kaunis Kodu 2018“ tiitel anti
Jaanika ja Urmas Pojo talule
ning perekond Uudekülli talule
Varja külas, Piret ja Rain Salga kodule Sonda alevikus, Estra Kaikonen ja Johan Herbert
Backmani talule Nürikülas, Aili
Saareste kodule ning Valentina
ja Sergei Mospani kodule Kiviõli
linnas ning Heidi ja Uku Uustalu
kodule Maidla külas.
Vallavanem Andrea Eiche,
vallavolikogu esimees Risto Lindeberg ja abivallavanem Krisli
Kaldaru tänasid kaunite kodude

omanikke Lüganuse vallapäeval
7. juulil 2018 Maidla Mõisa pargis ning andsid üle tänukirja ja
EV 100 logoga mastivimpli.
Sarnaselt eelnevatele aastatele
tunnustas ka Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit maakonna heakorrastatud kodude ja objektide
omanikke tänukirja ja rahvusvärvides mastivimpliga.
Lüganuse vald esitas „Ida-Virumaa kaunis kodu 2018“ konkursile oma vallast kuus kauni
kodu kandidaati, kelleks olid
Juhan ja Helle Leemetsa kodu
Sonda alevikus, Evelin ja Tarvi
Männi talu Purtse külas, Jelena Kardava kodu, Alar Kapp’i
kodu ning Kristi Tormi ja Piret
Mirontšiku kodu Kiviõli linnas
ning AMEM Kinnisasja Arenduse Osaühingule kuuluv kinnistu
Lüganuse alevikus.
Ida-Virumaa Omavalitsuste
Liit korraldas 19. augustil tänuürituse, kuhu olid kutsutud kõik
omavalitsuste poolt esitatud
kandidaadid.

Valentina ja Sergei Mospani kodu Kiviõli linnas.

Aili Saareste kodu Kiviõli linnas.

Jaanika ja Urmas Pojo talu Varja külas. Fotod: Viivian Päll

Estra Kaikoneni ja Johan Herbert Backmani talu Nürikülas.

Heidi ja Uku Uustalu kodu Maidla külas.
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TASUB TEADA

Kiviõli Linna Maleva
töösuvi oli edukas
Kiviõli Noortekeskus korraldas töömaleva 2. juulist kuni 20. juulini, mis oli mõeldud 13-18 aastastele Lüganuse valla noortele.
Sel aastal oli soovijaid palju ning malevasse saamiseks tuli läbida
erinevad etapid. Soovijatel tuli esitada kandideerimisavaldus koos
lapsevanema nõusoleku ja perearsti tõendiga.
Noortel tuli osaleda Eesti Töötukassaga koostöös korraldataval
koolitusel, kus õpetati koostama motivatsioonikirja ja CV-d. Kõigil tuli põhjendada, miks ta soovib malevas osaleda, hinnata oma
nõrkusi, tugevusi ja oskusi. Koolitusel saadi ka ideid, kuidas ennast
tööandjale nähtavamaks teha.
Töömalevasse said koha 30 noort, kes jaotati kolme vahetusse.
Ühe vahetuse kestvus oli viis tööpäeva. Malevlastega sõlmiti töölepingud ning nad jäid ootama oma töönädala algust. Töötati neli
tundi päevas kella 9.00 kuni 13.00, mille jooksul tehti erinevaid
töid - okste ja kivide korjamine, kõnnitee äärte ja mänguväljaku
korrastamine, muru külvamine, pinkide puhastamine ja värvimine,
akende pesemine.
Igale grupile korraldas Töötukassa noortekeskuses infotunni,
kus tutvustas töölepingu ja töövõtulepingu erinevusi. Peale infotundi toimus omandatud teadmiste kontroll ning edukamaid premeeriti väikese auhinnaga.
Tehtud töö eest said malevlased ka tasu. Tulemused olid individuaalsed, kõik noored olid väga tublid.
Teenitud raha kasutatakse erinevalt. Oli neid noori, kes soovisid
osta kooliks vajalikke tarbeid või riideid, oli neid, kes soovisid investeerida suuremasse ostu või kusagile sõita, aga oli ka neid, kes
soovisid kasutada raha pere igapäevaelu toetamiseks.
Kiviõli Linna Maleva eesmärk oli kujundada tööharjumust, anda
praktilisi oskusi ja kogemusi läbi töötegemise. Noored said oskusi
meeskonnatööks ja iseseisvaks toimetulekuks. Maleva lõpus korraldati tublimatele preemiareis Vembu-Tembumaale. Positiivne oli
ka see, et malevasse tulid noored erinevatest valla piirkondadest
- Kiviõlist, Püssist, Lüganuselt, Sondast ja Savalast.
Kiviõli Noortekeskus tänab malevas osalenud noori ning toetajaid Kiviõli Keemiatööstust ja Eesti Töötukassat!
Egle Kasela
Kiviõli Noortekeskuse juhataja

Tehnikalaager liitis valla
erinevate piirkondade noori
Mõedaku Puhkekeskuses leidis juuli keskel aset tehnikalaager,
millest võtsid osa ka Lüganuse valla erinevate piirkondade noored vanuses 10 -14. Nagu laagri nimigi ütleb, oli laagris osalevatel
noortel võimalus oma oskusi arendada ning end proovile panna
erinevate tehnikavahenditega. Laagris õpiti kasutama ja lennutama
droone ning nendega fotosid ja vigurlende tegema, saadi selgeks
kõik ATVga sõitmise kohta, õpiti raketimudelismi valdkonna põhitõdesid ning tehti tutvust automudelismiga.
Laagrinädalasse mahtusid ka lõkke- ja saunaõhtud, tutvusmismängud ning imeilusa Mõedaka piirkonna avastamine.
Laagris osalenud noored Kevin Raudsoo, Meiko Lindeberg
ja Ranno Isküll vaatasid õpitule tagasi ning nende arvates kõige
vingema elamuse pakkusid droonid, nende lennutamine ja ehituse tundma õppimine. Täiesti esmakordne ja meeldejääv kogemus
oli noormeeste jaoks automudelism ning selle valdkonna tundma
õppimine. Mitte ainult ei sõidetud mudelautodega vaid tegeldi ka
nende lahti võtmise ja kokkupanekuga, mille kaudu saadi juurde ka
erinevaid teadmisi.
Laagrisse kokku tulnud noored nii Lüganuse kui ka Vinni vallast
kinnitavad ühest suust, et uusi sõpru saadi nii koduvallast kui kaugemalt ning nad soovivad osaleda sellises ettevõtmises ka edaspidi.
Noorte osalemist laagris toetas MTÜ Virumaa Koostöökogu
Leader programm.
Angela Tikoft
Lüganuse valla liikuv noorsootöötaja

Tiim, kellega sai 4 päeva koos teadmisi kogutud.

Lüganuse valla noored
koguvad teadmisi
teiselpool Euroopat
Jane Kõrts
Noorteprojektis „Cherry
on the cake“ osaleja

MTÜ Maidla Noored
korraldab juba aastaid Erasmus+ raames
erinevaid rahvusvahelisi noorteprojekte.
Projektitaotlus on
mahukas.
Projekti vajalikkust tuleb põhjendada ning tegevused, mis
toimuvad noortevahetuse ajal,
vajavad laialdast planeerimist ja
ettevalmistamist. Noortevahetus

on vaid üks projekti osa. Selleks,
et Euroopas aina rohkem edukaid projekte läbi viidaks, korraldatakse organisatsioonidele
mõeldud koolitusi.
„Cherry on the cake“ ehk „Kirss
tordil“ on üks neist koolitustest,
mida juba mitmendat aastat korraldatakse. Juuni lõpus toimunud
koolitus keskendus rahvusvaheliste noorteprojektide noortevahetuse osale, noortevahetuse
programmile ja sellele, kuidas
Erasmus+ raames olla hea grupijuht ja noorte motivaator. Samuti
oli teemaks, kuidas digitaalseid
vahendeid (erinevaid arvutiprogramme, telefonirakendusi)
noortevahetuse õppimisprotsessi
enam kaasata.

„Cherry on the cake“ toimus
Sloveenia väikelinnas Laško,
mis pealinnast Ljubljanast pooleteisetunnise käänulise rongisõidu kaugusel. Osalejaid oli
kokku 25, enamus Euroopa liidu
liikmesriikidest ja Balkanimaadest. Eestist olin ainus osaleja,
esindades MTÜd Maidla Noored. Küsimusi meie mittetulundusühingu tegemiste kohta esitati väga palju ning potentsiaalseid
projektipartnereid tuli vägagi huvitavatest riikidest, nagu Serbia,
Türgi, Kosovo.
Koolitus kestis neli päeva, mis
olid täis huvitavaid diskussioone
ja koolitajate poolt ettevalmistatud töötube, mille käigus oli võimalik tutvuda uute ja huvitavate

inimestega, kellega koos kindlasti mõni projekt ära teha.
Mitte ainult koolitajad, vaid ka
kõik koolitusel osalejad said jagada oma kogemusi ja teadmisi,
mida hiljem on võimalik kõigil
teistel oma tegevustes kasutada.
Augustikuus toimus Lüganuse vallas MTÜ Maidla Noored
poolt korraldatav rahvusvaheline noortevahetus „I Will Be
Aware“, mille teemaks oli meediakriitilisus ja meedia kirjaoskus ning mis tõi kokku noored
Eestist, Portugalist, Slovakkiast
ja Soomest. Nüüd oli võimalus
uusi teadmisi ja kogemusi ära
kasutada.

Lüganuse valla noored
laiendasid silmaringi Hispaanias
Helena Heinjärv
Kiviõli I Keskkooli õpilane

MTÜ Maidla Noored
on viimase poole aasta
jooksul saatnud kümneid noori Erasmus+
projektide raames
välismaale teadmisi ja
kogemusi omandama.
Suvi on mittetulundus-ühingule
rahvusvaheliste noorte vahetusprojektide ning koolituste osas
kõige kiirem aeg – üks grupp
naasis hiljuti Austriast, teine Hispaaniast. Augustikuu jooksul on
veel plaanis üks noortevahetus
Ungaris ning teine Eestis, mida
tuleb korraldada ja võõrustada.
Seitsmeliikmeline
noorte
grupp esindas Lüganuse valda
13.-21. juunini toimunud noortevahetusel „Europe vs Bullying“
Hispaanias Majadases.
Selle projekti käigus arutasime
teistest rahvustest noortega, kuidas lahendada tänapäeval kiusamisega seotud probleeme.
Soovitame ka teistel noortel

osaleda Erasmus+ projektides,
sest see on imeline võimalus
tutvuda teistest rahvustest inimestega, saada läbi selle uusi
sõpru ja samas kasulikult ning
lõbusalt aega veeta. Kõige tähtsam on leida koos läbi põnevate
tegevuste ja arutluste lahendusi
aktuaalsetele probleemidele. Li-

saks on projektide raames võimalik laiendada oma silmaringi
tutvudes erinevate rahvaste kultuuridega. Erasmus+ programmi
abil on kõigil vanuses 13 kuni 30
see võimalus olemas. Seda, mis
üks projekt endast kujutab, ei ole
võimalik sõnadesse panna, seda
peab ise kogema ja nägema - see

on kogemus, mis jääb kauaks
meelde.
MTÜ Maidla Noored tegutseb
2009. aastast ja organisatsiooni
eesmärk on ühendada noori, võimaldada neile suhtlemist ja arendavat tegevust kodu- ja koolivälisel ajal, seades esikohale noorte
omaalgatuse arendamise.
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Bulgaaria.

Unistused täituvad

Lüganuse valla noorsootöötajad
arendavad rahvusvahelisi
koostöösuhteid

Juuni alguses toimus Portugalis,
linnas nimega Cascais programmi Europe Goes Local üleeuroopaline konverents-kohtumine,
kuhu kogunesid noorsootöötajad
ning väikeste piirkondade noorsootöö arendajad üle kogu Euroopa. Nagu kaks aastat kestva
programmi nimi „Europe Goes
Local“ ka viitab, tegeletakse
välismaa kolleegidega koostöös
justnimelt kohalikul tasandil
noorsootöö arendamisega läbi
rahvusvaheliste võimaluste –
noorsootöötaja harimisega, rahvusvahelise koostöövõrgustiku
tugevdamisega, uute kohalike ja
rahvusvaheliste noorteprojektide
väljatöötamisega.
Programmi raames toimuvad

riigisisesed
noorsootöötajate
kohtumised iga mõne kuu tagant
ning rahvusvahelised kohtumised kord aastas, vahepealsel
ajal viiakse kodupiirkonnas ellu
erinevaid tegevusi noortele ja
noorsootöötajatele, mille põhjal
siis ka kogemusi jagatakse ning
teineteiselt õpitakse. Kogu programm koondab üle kahesaja inimese kahekümne kahest riigist.
Lisaks rahvusvaheliste noorteprojektide ning noorsootöötajate projektide korraldamisele
tegeletakse üheskoos ka üleeuroopalise dokumendi loomisega.
Programmi raames valmib kohaliku tasandi noortevaldkonna
harta, kus sõnastatud kõik kõige
olulisem kohalikul tasandil noor-

sootöö arendamisest, võimaluste
leidmisest, noorte kaasamisest
ning noore inimese harimisest
läbi mitteformaalse õppe ja noorsootöö võimaluste.
Lüganuse valla üks esindajaid
Europe Goes Local programmis,
piirkonna liikuv noorsootöötaja
Angela Tikoft, võtab programmis osalemise olulisuse kokku
järgnevalt: „Niivõrd kiiresti arenevas ning muutuvas valdkonnas nagu noorsootöö, peaks iga
noorsootöötaja südameasi olema
ajaga kaasas käimine, tahe noori
mõista ning neile enesetäienduse
ja maailma avastamise võimaluste pakkumine läbi kaasaegsete võimaluste. Igal noorel peab
olema võimalus oma kodukandis

läbi mitteformaalsete õppimisvõimaluste enese arendamine
ning uute inimestega tutvumine.
Europe Goes Local programmi
kohtumiste käigus oleme piirkonna noorsootöötajatega kogenud ning näinud, et mitte igal
pool Euroopas pole noorsootöö
valdkond niivõrd arenenud ning
riiklikult toetatud nagu meil. Ent
teisalt on meil veel samuti pikk
maa minna, et noortele, lähtudes
justnimelt nende vajadustest ja
huvidest, sobivaid tegevusi ja
võimalusi pakkuda. Selle teemaga programmi raames tegeletaksegi, seejuures erinevate
omavalitsuste ning noorte organisatsioonide omavahelist koostööd arendades.“

Itaalia noormees õppis Savalas elades
hindama väikeste asjade ilu
Juba viimased seitse aastat on
Maidla Noortekeskuses töötanud
vähemalt üks vabatahtlik välismaalt, kes noortega erinevaid tegevusi läbi viib, neid kodutöödes
aitab ning erinevaid keeli õpetab.
Välisvabatahtlike elamist ja
töötamist teises riigis rahastab
Euroopa komisjon. Välisriiki
suunduv noor vanuses 18 kuni
30 saab valida, kellena ja millise piirkonna ja asutuse heaks
ta töötada soovib ning õnneks
jätkub igal aasal neid noori, kes
ka väikesesse Eestisse ja nimelt
meie valla ja noorte käekäiku
soovivad panustada.
Septembrist 2017 kuni käesoleva aasta juulikuuni töötas
Maidla Noortekeskuses Itaalia
noormees Alessio Pelagotti. Ta
ei töötanud ainult noortega noortekeskuses, vaid ka Maidla Kooli
lasteasutuses ja Kiviõli Lasteaias
Kannike, Kiviõli I Keskkoolis
ning Erra noortetoas, alustades
itaalia keele tundidega ning lõpetades erinevate ringide ning
teemapäevade korraldamisega.
Oma vabatahtliku aega meenutades räägib Alessio, et mitmed inimesed on temalt küsinud,
miks ta soovis nimelt nii väikeses paigas, nagu Maidla, töötada.
Ta vastas, et soovis näha Eesti
elu ja eestlasi tõeliselt elamas
koos väikeses kogukonnas, mitte
suures linnas, tahtis näha inimeste elu lähedalt ja kogeda traditsioone. Elu välisvabatahtlikuna

Minu tütar võitis eelmisel aastal Maidla Mõisa pargis toimunud
Lüganuse vallapäeval korraldatud loterii peaauhinna, mille oli
välja pannud Tensi Reisid. Loteriipiletit ostes oli tütar kindel, et
võidab reisi ning pidevalt küsis, kellega ta reisile läheb, kas ema
või isaga. Mind hämmastas lapse naiivsus, kuid suureks üllatuseks
olimegi need õnnelikud, kes peaauhinna võitsid.
Pakutavate reiside nimekiri oli pikk, kuid hooaja reisidest oli
pakkuda vaid reis Ahvenamaale. Tütre unistus oli minna soojale
maale ja nii pidimegi ootama, millal tulevad müüki 2018. aasta reisid. Broneerisime novembris reisi Bulgaariasse. Kuna Tensi Reisid
korraldab kultuurireise, valmistas meile muret bussisõit ja ööbimine erinevates hotellides. Reisifirma tegi soodustuse kolmanda
reisija ja lisavoodi eest. Mingeid suuri ootusi hotellide suhtes meil
ei olnud.
Meeldivad üllatused algasid juba saabumise hetkest Varna
linna – saime bussis head istekohad, hotellitoad oli luksuslikud ja
lummavate vaadetega merele ning mägedele.
Oleme tänulikud Tensi Reisidele meeldejääva reisi eest, täname
giid Markot põnevate ekskursioonide eest. Bussireis ei olnudki nii
väsitav. Iga paari tunni järel toimus ekskursioon, mille käigus külastasime erinevaid linnu, käisime mägedes ja nautisime imeilusat
loodust. Reisil saadud emotsioonid olid nii tugevad, et puhkus tundus olevat palju pikem kui tegelikkuses.
Soovitame kõigil tulla Lüganuse vallapäevale, osaleda loosimises ja võib-olla ka teile naeratab õnn! Uskuge unistuste täitumisse - nii nagu teevad seda lapsed!
Viktoria Lubnevskaja

Kogugem loodusrekordeid
2013. aasta Postimehe Arteri jõulunumbris esitles Marek Vahula
oma 25 loodusrekordit. Seal oli igasugust põnevat: küll 134 aastane ebapärlikarp, küll 35 aastat puus püsinud hiireviu pesa, küll
maailma ilusaim metsisemäng Majakivil, 7 kilomeetrine käik kivilt-kivile Juminda poolsaare läänerannas ehk Eesti pikim kividega
rannalõik, Eesti pikim, 14 kilomeetrit pikk Neeruti-Porkuni oosistik või muud väga erilist ehk kus midagi-kedagi rekordihõngulist
kirjas.
Nüüd on ta tulnud mõttele hakata sarnaseid loodusest leitud rekordeid koguma üle Eesti, mille lõpptulemuseks võiks olla teos
„Meie Loodusrekordid”. Seega, kel on põnevaid loodusest leitud
rekordeid, võiks need üles tähendada ja ära vormistada. Ühe rekordi täpne kirjeldus võiks olla 10 kuni 20 lauset pikk ja nii hea
jutujooksuga, et võib otse raamatusse minna. Rekordi nimi peab
kajastuma saadetava faili nimes, näiteks Majakivi_metsisemäng.
Soovituslik on foto, kus rekordi nimi peab kajastuma faili nimes,
näiteks Letipea_Ehalkivi. Ja kohustuslik on kaastöö autori nimi,
kes läheb raamatusse kui kaasautor.
Saadetavad loodusrekordid vormistada Wordis, doc või docx failiformaadis ja saata need Marek Vahula e-posti aadressile marek.
vahula@online.ee
Kõik rekordid, mis on ka tegelikult rekordid, pääsevad raamatusse. Telefoni teel rekordeid vastu ei võeta.
LVL

ei ole alati kerge, eriti väikeses
paigas elades, kuid selles on ka
oma võlu. Alessio õppis tõeliselt
hindama väikeste asjade väärtust, olgu selleks siis esimesed
kevadised lilled, öine tähistaevas
või ka näiteks ideaalse kujuga lumehelves. Väikeste asjade hindamisele aitas kindlasti kaasa lasteaias töötamine, mis avas silmad
hoopis teistsugustele asjadele.
Ta õppis maailma vaatama läbi
väikeste laste silmade ning arenes inimesena mitme teise nurga
alt – sai iseseisvaks esimest kor-

da üksinda elades oma armsas
väikeses korteris Savalas. Ta ütles, et sirgus meheks, sest pani
oma tugevuse proovile.
Enne Eestisse elama asumist
ütlesid talle sõbrad, et eestlased
on kindlasti sama külmad, nagu
nende talvised külmakraadid.
Just seetõttu soovitab Alessio
kõigil mõnda aega teises kultuuris elada, mõistmaks, et kõik,
mida kuuled või stereotüübid,
mida usud, ei ole sugugi tõesed. Ta veendus, et eestlased on
soojad, abivalmid ja naeratavad.

Eestist lahkudes ei öelnud Alessio „Hüvasti“, vaid „Näeme peagi, sõbrad!“
Tagasiteel koju, lennukis lennates, leidis ta end ühtäkki pisaraid pühkimas, kuna armus
Eestisse, sellesse väikesesse, aga
suure kirega riiki ja inimestesse
tõeliselt.
Angela Tikoft
Lüganuse valla liikuv
noorsootöötaja,
MTÜ Maidla Noored
projekti koordinaator

Ebapärlikarbi kojapoolmed.
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Lüganuse lubjakivikarjääri
hetke olukorrast

SPORT

Krisli Kaldaru
abivallavanem

Medalisadu Taekwondos
Spordiklubi Idablokk väikesed sportlased võistlesid Kunda Beach
Open 2018 ning tõid Lüganuse valda 9 kuldmedalit - Markus Salmus, Anette Normak, Kermo Krith, Nikas Kardava, Sten Normak,
Chris Pihlakas, Jasper Kattai, Ragnar Poola ja Andri Pärtna ning
7 hõbemedalit - Adrian Volvkovtsev, Kirill Petrov, Kahro Neeme,
Marissa Mirontšik, Svjatoslav Moskovtsev, Ly Sakkis ja Kevin
Kuning.

Purtse karikas 2018
4. augustil toimus Purtse männikus võrkpallivõistlus, kus osales 5
võistkonda.
Kiviõli võistkond koosseisus Stanislav Gruzdev, Ervin Rätsep,
Vitali Borisenko, ja Oleg Pisarevsk saavutas I koha, II kohale jäi
Männi SK Walter koosseisus Raigo Männi, Janar Jakovlev, Mats
Kreisman ja Karl Pill, III koha sai võistkond Lüganuse koosseisus
Paul Maalma, Juho Põld, Jaanis Soomer ja Reio Innos.
Võistluse korraldas Lüganuse Noortemaja juhataja Juho Põld.

Kaltsiumkarbonaat
OÜ esindaja OÜ Advokaadibüroo Rask on
esitanud Tartu Halduskohtusse kaebuse Lüganuse Vallavolikogu
28.06.2018 otsuse nr 81
„Arvamuse andmine
Lüganuse lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse
ja otsuse eelnõu kohta” tühistamiseks.
Lüganuse Vallavolikogu ei nõustunud oma 28.06.2018 otsusega
nr 81 Lüganuse lubjakivikarjääri kaevandamisloa andmisega,
kuna ei arendaja poolt tellitud
eksperthinnangud ega nende alusel koostatud eelnõud ei arvestanud kõikide kaevandamisest
tulenevate häiringutega ega nende häiringute minimeerimiseks
vajalike leevendusmeetmetega.
Samas on Lüganuse Vallavolikogu valmis oma otsust ümber
hindama pärast vastavate häiringute ja vajalike leevendus- ja
kompensatsioonimeetmete väljaselgitamist ning arendajapool-

Lubjakivi. Pilt on illustratiivne.
set valmisolekut neid meetmeid
mõistlikus ja vajalikus ulatuses
rakendada
26.07.2018 on Keskkonnaamet teavitanud Lüganuse
Vallavalitsust, et eeltoodut arvestades teeb Keskkonnaamet
otsuse Lüganuse lubjakivikarjääri kaevandamisloa järgnevate
menetlusetappide osas pärast

kohtuvaidluse tulemuste selgumist. Kohtuvaidluse menetluse
tulemustest anname teada valla
kodulehel www.lyganuse.ee
Lüganuse Vallavalitsus korraldas alla lihthanke piirmäära hanke “Lüganuse lubjakivikarjääri
rajamisega kaasnevate keskkonnahäiringute analüüs ning leevendus- ja kompensatsiooni-

meetmete koostamise teenuse
ostmine”, mille pakkumuste
esitamise tähtaeg oli 13.08.2018.
Hanke tulemusena on hankekomisjon tulemused kinnitanud
ja hanke võitis Tartu Ülikool,
kes alustab töödega 27.08.2018.
Hankelepingu täitmise tähtaeg
on 60 kalendripäeva alates lepingu sõlmimisest.

Leader meede Virumaa Koostöökogu piirkonnas
MÕNE REAGA

Purtse Kurjuse Ohvrite
pargi paistiigi puhastamine
Lüganuse Vallavalitsus on teostanud koostöös OÜ-ga Preisor
Purtse Kurjuse Ohvrite pargi paistiigi puhastuse veetaimedest.
Tõid teostati 13.08.2018 ja puhastamiseks kasutati vastavate lisaseadmetega amfiibtraktorit. Tagamaks visuaalse aastaringse ilme
paistiigil, püüame eelpool toodud puhastusteenust järjepidevalt
kasutada.
Krisli Kaldaru
abivallavanem

Püssi linna jalgpalliväljak
Endise Lüganuse Vallavalitsuse 2016. aasta kaasava eelarve raames on valmis saamas projekt „Püssi jalgpalli väljaku renoveerimine”.
Projekti idee eesmärk oli muuta Püssi spordiplats noortele rohkem sportlike ajaveetmise võimalusi pakkuvaks platsiks.
Koostöös Estamet OÜ-ga tasandati muruplats, külvati muru,
paigaldati jalgpalliväravad ning valgustus.
Kaasava eelarve eesmärk oli, et esitatava idee tulemusena realiseeritav objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku
hüve, olema vallas avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida
oluliselt suuri püsikulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
Krisli Kaldaru
abivallavanem

Ehk on juhtunud, et olete märganud siin-seal Lüganuse valla
ja ümberkaudsete omavalitsuste piirkonnas infotahvleid, mis
märgivad, et ettevõtte loomist,
tegevuse toimumist või objekti
valmimist on toetanud Virumaa
Koostöökogu ja Leader meede.
Ehk on tekkinud küsimus, millega täpsemalt tegu?
Alates käesolevast väljaandest anname ülevaate Virumaa
Koostöökogu Leader meetme
võimalustest meie piirkonnas ja
sellest, mis juba tehtud – inspiratsiooniks uutele võimalikele
taotlejatele.
Leader meede on Euroopa
Komisjoni algatus, mis toetab
maaelu arengut. Eestis on Leader meedet rakendatud laiemalt
2006. aastast ning tänase seisuga
on Eestis 26 tegevusgruppi, kelle käest piirkondlikuks arenguks
maapiirkondades on võimalik
projektitaotluse käigus oma ideede elluviimiseks raha taotleda.
Üks nendest on MTÜ Virumaa
Koostöökogu.
Virumaa Koostöökogu visioon
on jõuda projektitoetuste eraldamise läbi Eesti tuntuimaks seikluslikuks puhke- ja turismipiirkonnaks aastaks 2023. Piirkond
on maailma mastaabis unikaalne,
põimides
põlevkivikaevandamise ning mitmekesise looduse
keskkonnasõbralikul moel ühtseks tervikuks ning regioonist
on kujunenud atraktiivne ning
hinnatud elu- ja ettevõtluskeskkond. Visiooni saavutamiseks
on püstitatud viis strateegilist
eesmärki: piirkonnas on kasvanud jätkusuutlike töökohtade
arv ja/või tõusnud uuenduslike
kohalikul ressursil põhinevate
teenuste ja toodete arv ning mitmekesisus; piirkonna võimekus
turistide teenindamiseks on kas-

vanud; piirkond kasutab nutikaid
energialahendusi;
kogukonna
ettevõtlikkushoiakud on kõrged,
elanike silmaring on lai ja oskusteadmiste tase kõrge; noorte
ettevõtlikkushoiakud on kõrged,
silmaring lai ja oskusteadmiste
tase kõrge.
Eesmärkideni loodetakse jõuda läbi viie valdkonna finantseerimise, mille alla liigituvaid
projekte saab esitada erineval
ajal toimuvate taotlusvoorude toimumisel. Nimetatud viis
valdkonda ehk meedet on M1
– mikroettevõtluse arendamine,
M2 – turismiteenuste- ja toodete arendamine, M3 – nutikate
energialahenduste
kasutusele
võtmine, M4 – piirkonna kompetentside tõstmine, M5 – noorte aktiviseerimine ja kaasamine. Esimene võimalus lähiajal
oma ideed projektiks vormida
ja taotlusega Kõrtsialusele Virumaa Koostöökogu kontorisse
konsultatsioonile tulla on juba
nüüd – ootame teid tööpäeviti
kuni septembri keskpaigani, sest
17.–28.09.2018 on avatud taotlusvoor kolmele esimesele meetmele – M1 ehk mikroettevõtlus,
M2 ehk turismiteenused- ja tooted ning M3 ehk nutikad energialahendused – ja meeles mõlkuv
projekt peaks selleks ajaks juba
valmis olema, et õigeaegselt see
esitatud saada. Sügisene taotlusvoor avatakse kevadise taotlus-

vooru jääkide arvelt.
Senini on Virumaa Koostöökogu toetanud oma tegutsemise algusajast 2009. aastast 99
piirkondlikku projekti eelmisel
programmperioodil ning 75
sel programmperioodil, millest
enim taotlusi on laekunud ning
eraldussummasid saanud turismi
ehk M2 meetme projektid.
Lüganuse valla taotlejate
hulgas on populaarseimad turismimeede ja ettevõtlusmeede,
esimesel
programmperioodil
olid aktiivsed ka noortemeetmesse taotluste esitajad. Kahe
programmperioodi peale kokku
on rahuldatud taotlusi üldse 90,
sealjuures väikseim eraldatud
summa on 1 192 € ja suurim 69
892 €. Üldsummana kahe programmperioodi peale kokku on
eraldatud 1 581 030 €, sealjuures suurimad insvesteeringud on
läinud meetmesse M1 ja M2 ehk
turismi ja ettevõtluse valdkonna
arenguks – kokku 1 186 022 €.
Virumaa Koostöökogu tegus meeskond osaleb ka ise
organisatsioonina
aktiivselt
projektitaotlusvoorudes. Selle
tulemusena on käesoleval aastal uuenduskuuri saanud nii organisatsiooni veebileht kui uue
hingamise leidnud kohalikku
piirkonda tutvustav Virumaa Südame veebileht www.virumaasuda.ee – valminud on tutvustavad
videod piirkonnast, millele pea-

gi ka lisa tulemas ning just äsja
on leitud on fotograaf, kes meie
piirkonna tutvustamise jaoks Virumaa kauneid paiku ja meie tegemisi läbi fotosilma jäädvustama hakkab. Lisaks on piirkonna
strateegiliste eesmärkide saavutamiseks, ja et kõik meie tegusad
ettevõtjad ja tegevused paremini
kaardil oleksid ja külalistele ikka
leitavad, jõudnud lõpule projekt,
mille käigus paigaldatakse projekti lõpuks piirkonda 50 viita,
22 väliturismikaarti, 22 seinakaarti, 15 infostendi, ning valminud on 9000 turismivoldikut
turismiasjalistele, mis aitavad
külastajatel kõik vaatamisväärsused ja teised turismiobjektid
mugavalt üles leida. Külastajatele mõeldes ja piirkonna nähtavaks tegemise ning looduskeskkonna turundamise eesmärgil on
kaardistatud ka piirkonna kolm
sood 6 infotahvliga – Sirtsi,
Kestla ja Uljaste. 2017. aastal
sai alguse erinevate rannaäärsete
Leader-piirkondade koostööprojekt „Pealinnast piirilinna“, mille
peamine eesmärk on põhjaranniku kui turismiobjekti turundamine.
Esimesed rahvusvaheliste projektide katsetused on ka tehtud
– projektipartneriteks Soome ja
Ungari.
Täpsemat infot käimasolevate ja lõppenud projektide kohta
leiab organisatsiooni uuenenud
veebilehelt www.viko.ee.
Järgmisel korral tutvustame
juba täpsemalt erinevaid meetmeid, alustades esimesest, ja
nende raames rahastust leidnud
projekte – järjepidevuse tagamiseks senini taotlenutele kui inspiratsiooniks uutele taotlejatele.
MTÜ Virumaa Koostöökogu
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Omavalitsused
võistlesid omavahel
Lüganuse Vallavalitsuse esindajad osalesid Eesti Linnade ja
Valdade Liidu suvepäevadel,
mille korraldajaks oli Valga Vallavalitsus ja mis toimus 10.- 12.
augustini Kuutsemäel. Suvepäevadele oli kohale tulnud 16 omavalitsust ning Eesti Linnade ja
Valdade Liit.
Igal omavalitsusel tuli ette
valmistada
esinemisnumber
teemal „Kingitus Vabariigile“.
Lüganuse tiim tuli sellega üsna
hästi toime ning jäi 5-le kohale.
Võisteldi
erinevatel
aladel - etteaste, märulipolitsei, takistusriba läbimine, kastide kaalu
määramine, ekstreemlaskmine,
Sup polo ja teatevõistlus.
Auhinnalise II koha saavutas
Lüganuse takistusriba läbimisel,
üldkokkuvõttes saavutati 8. koht.
Võitjaks tuli Kastre Vallavalitsus, teiseks jäi Rakvere Linnavalitsus ning kolmandaks Kiili
Vallavalitsus.

Jaama tänav Kiviõlis
saab remonditud

Viivian Päll

Purtse jõe valgala korrastustöödest
15. augustil 2018 toimus Kohtla-Nõmme pargis infoüritus, kus
jagati teavet Purtse jõe ja selle
lisajõgede jääkreostusest puhastamise kohta. Infot jagas Keskkonnaministeerium koos eskpertide ja puhastustööde teostajaga.
Eeltöödena on tehtud mitmed
uuringud, viidud läbi keskkonnamõju hindamine ning koostatud eelprojektid reostuse ohutustamiseks. Põlevkivitööstuse
jääkreostust Purtse jões, Kohtla
jões ja fenoolisoos asub likvideerima Pinnasepuhastuse OÜ.
Fenoolisoo on Kohtla-Järve
poolkoksimäest välja nõrgunud
fenoolidega tugevalt reostunud
ala, mille ohutustamiseks tuleb
fenoolisoo puhastada ja korrastada umbes 14 ha ulatuses. Fenoolisoo reostunud osast kogutakse
vesi kokku ja pumbatakse Kohtla-Järve reoveepuhastisse. Puhas
vesi juhitakse kraavide süsteemiga fenoolisoost mööda Varbe
peakraavi.
Purtse jõe puhastatava osa

Foto: Keskkonnaministeerium

pikkus on 1,4 km ning see puhastatakse lõikude kaupa. Jõe
puhastamiseks
eemaldatakse
Püssi ja Lohkuse paisu vahelises
osas ligikaudu 7200 m3 reostunud muda ja pinnast. Lisaks
tuleb eemaldada Püssi paisjärve
kogunenud ligikaudu 2500 m3
reostunud muda, mille maksimaalne paksus ulatub 1,4 meetrini. Kohtla jões tuleb puhastada
ligi 77 000 m3 reostunud pinnast

ning rajada 4,2 km ulatuses uus
jõesäng.
Purtse jõe valgala ja fenoolisoo puhastamise projekti I etapi
maksumus on 21 miljonit eurot.
Projekti rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Ühtekuuluvusfondist ning 15% ulatuses SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist ja
riigieelarvest.
Rohkem infot leiab Kesk-

konnaministeeriumi kodulehelt
http://www.envir.ee/et/purtse-joe-valgala-korrastamine

Kristi Olt
keskkonnaspetsialist

Ajutine vabaturu olukord endise
Lüganuse valla territooriumil
Kuna korraldatud jäätmeveo
leping endise Lüganuse valla
ja AS-i Ragn-Sells vahel lõpeb
31.08.2018, hakkab endise Lüganuse valla territooriumil kehtima ajutine vabaturu olukord.
Ajutine vabaturu olukord tähendab, et olmejäätmeid võivad
vedada ettevõtted, kes omavad
jäätmeluba olmejäätmete veoks
majandus- või kutsetegevuses.
Vabaturu olukorras on jäätmevaldajatel võimalik jätkata jäätmeveolepingut Ragn-Sells ASga või sõlmida uus leping tema
enda poolt valitud jäätmevedajaga.
Jäätmete nõuetekohane üleandmine jäätmekäitlejale on
vastavalt jäätmeseadusele ja Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirjale kohustuslik. Jäätmeid ei
tohi põletada ega ladestada sel-

LÜHIDALT

leks mitteettenähtud kohtades.
Lüganuse Vallavalitsus on
kinnitamas peale haldusreformi liidetud omavalitsuste ühist
jäätmehoolduseeskirja,
mille
aluse saame uue jäätmeveo riigihanke läbi viia ning korraldatud
jäätmeveo vedaja leida. Seoses
Keskkonnaameti, Terviseameti ja Veterinaar- ja toiduameti
kooskõlastuste saamise ning
hanke läbiviimisega on hetkel
vabaturu hinnad kehtivad 2018.
aasta lõpuni.
Korraldatud jäätmeveo uuesti
rakendumisel lõpevad vabaturu
tingimustes kehtinud jäätmeveolepingud vedajapoolse lepingu ülesütlemisega, sest vedaja,
kes ei ole riigihanget võitnud, ei
oma õigust piirkonna teenindamiseks. Korraldatud jäätmeveo
uuesti rakendumisel teatatakse

Vabaturu hinnakiri:
(hinnad sisaldavad käibemaksu)
Mahuti suurus

Ekovir OÜ

Ragn-Sells AS Ragn-Sells AS
(tühjendus)
(mahuti rent)

jäätmekott

5.63 €

-

80 l

5.33 €

1.75 €

140 l

5.36 €

5.63 €

1.75 €

240 l

6.28 €

6.67 €

2.10 €

370 l

7.69 €

2.60 €

600 l

8.96 €

3.85 €

800 l

9.45 €

10.39 €

4.25 €

1500 l

17.66 €

17.63 €

12.00 €

2500 l

27.53 €

26.03 €

16.80 €

4500 l

45.91 €

42.34 €

19.20 €

jäätmevaldajaid kirjalikult.
Käesolev teade ei puuduta Lüganuse valla haldusterritooriumi
endise Sonda valla piirkonna ja

Kiviõli linna jäätmevedu.
Kristi Olt
keskkonnaspetsialist

Kiviõli linna territooriumi oodatuim investeeringuprojekt on kahtlemata Jaama tänava uue ülekatte ehitustöö.
Sel aastal õnnestus vallavalitsusel saada riigipoolset juhtumipõhist investeeringutoetust 371 828 eurot, millele on plaanis lisada
valla omafinantseering ca 80 000 eurot. Seda raha võib kasutada
kuni 2019. aasta lõpuni.
Vallavalitsus on läbi viinud projekteerimis-ehitushanke, milles osutus edukaks OÜ Viamer. Töövõtuleping on sõlmitud tähtajaga märtsi lõpp 2019.a. Selle firmaga on meil eelnevalt mitu
head koostöökogemust. OÜ Viamer ehitas 2008.a suuremahulist
tee-ehitusprojekti Keskpuiestee-Metsa tänav ja 2009. aastal teostasid veidi väiksemaid töid nagu Kalevi tn asfalteerimine. Viimane
koostöökogemus selle ettevõttega oli taas suuremahuline – 2016.
aastal rekonstrueeriti Viru tänav. Objektidel on kõik tööd sujunud
ning nõutav ehituskvaliteet on tagatud ka halbadest ilmaoludest
hoolimata.
OÜ Viamer poolt pakutud ehitusmaksumus mahtus ära projekti
esialgsesse eelarvesse ning veidi jäi raha ülegi. Projekteerimistööde käigus koorub mõistagi välja lisatöid, millega pole arvestatud,
kuid mis vajavad tegemist. Üheks olulisemaks lisatööks on tänavavalgustuse projekteerimine ja väljaehitamine, millega esialgses
projektis pole arvestatud.
Kuna tegemist oli projekteerimis-ehitushankega, tuleb ehitajale
esmalt anda vajalik aeg projekti koostamiseks. Projekteerimisega on alustatud ning hinnanguliselt võib kvaliteetse projekti valmimiseks ja kõigi asjassepuutuvate pooltega kooskõlastamiseks
kuluda 2 - 2,5 kuud. Protsessi teeb aeganõudvamaks asjaolu, et
Jaama tänav ristub kahe raudteega Varinurmes ja algab ning lõpeb
riigimaanteedega Sonda ja Maidla teel. Seoses sellega on asjassepuutuvaid osapooli palju, kõigil on kindlasti omad tingimused
ja kooskõlastamine võib võtta palju aega. Tee koosseisus lahendatakse ära ka jalakäijate ning ratturite turvaline liikumine, paigaldatakse uued bussiootekojad ning uuendatakse liiklusmärgid ja
teetähistused.
Olgem optimistlikud, Jaama tänav saab korda tehtud, vallavalitsus palub veidi kannatlikkust.
Anu Needo
arendusnõunik

Eestis toimub leibkonna ja
elukoha andmete võrdlusuuring
Sattusid statistikaameti uuringusse? Osale kindlasti! Statistikaamet
saatis kevadel enam kui 10 000 Eesti inimesele teate, et nad on sattunud „Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringusse“. Hoolimata uuringu pikast nimetusest on küsimustik üsna lühike ja lihtne
ning selle täitmine ei võta aega rohkem kui viis minutit.
Statistikaamet viib läbi maist oktoobrini toimuvat leibkonna ja
elukoha andmete võrdlusuuringut, millega testitakse registripõhise
rahva ja eluruumide loenduse metoodika kvaliteeti. Uuringu käigus küsitletakse ligi 30 000 inimest.
2021. aastal plaanib statistikaamet rahva ja eluruumide loenduse
korraldada registriandmete põhjal, mis tähendab, et inimeste käest
andmeid ei küsita, vaid need pannakse kokku erinevate registrite
abil.
Registrite andmetele tugineva loenduse tegemisel on suurim
probleem registreeritud ja tegeliku elukoha erinevus, mille mõju
tuleb eriti selgelt esile, kui hakata registrite andmete põhjal määrama leib- ja perekondi. Probleemi lahendamiseks on statistikaamet
loonud püsielanike määramise reeglid, mille abil hinnatakse, kas
isik elab uuringuperioodil Eestis või on välismaale läinud. Statistikutele pole praegu selge, kui õiged on registrites sisalduvad
andmed. Selle selgitamiseks tehaksegi uuring, mille juures arvestatakse, et inimesed ankeedile vastates annavad täpseid ja õigeid
andmeid.
Andmete analüüsimise tulemusena saavad statistikaameti inimesed teada, kas registritest saadud andmeid võib loendusel kasutada
või tuleb neid täiendavalt kontrollida ja täpsustada.
Kulutades mõned minutid „Leibkonna ja elukoha andmete võrdlusuuringu“ küsimustiku täitmisele hoitakse kokku paljude inimeste ajakulu, kui Eestis õnnestub 2021. aasta loendus teostada registripõhiselt, s.o ilma inimestelt nende andmeid küsimata.
Uuringu tulemused avaldab statistikaamet 2018. aasta lõpus.
Ene-Margit Tiit
Statistikaamet rahvastikustatistika ekspert
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Õnnitleme
augustikuu
juubilare!

TÄHELEPANU!
Isikuandmete kaitse üldmääruse
jõustumine ja sellega seotud
muudatused ajalehes
Alates 25. maist 2018. a jõustunud uue andmekaitse määruse
peamiseks eesmärgiks on anda nutitelefonide, sotsiaalmeedia ja
internetipanganduse ajastul kodanikele parem kontroll oma andmete üle. Uue määruse järgi peab isikuandmete registri haldaja
suutma näidata (tõendada), et töötleb isikuandmeid nõuetekohaselt. Kuna isikuandmete töötlemine toimub isiku nõusolekul, siis
peab olema võimalik tõendada, et vastav nõusolek on saadud.
Lisaks muutusid nõusolekuga seotud reeglid rangemaks. Nõusolek peab olema antud sõnaselgelt kas kirjaliku, elektroonilise
või suulise avalduse vormis. Nõusolek peab tõendama, et isik on
vabatahtlikult, konkreetselt, teadlikult ja ühemõtteliselt andnud
loa oma isikuandmete kasutamiseks. Seoses määruse jõustumisega ei avaldata enam valla lehes elanike sünnipäeva õnnitlusi,
kuna selliste isikuandmete avaldamiseks on nüüdsest tarvis isiku
nõusolekut kirjalikul või taasesitamist võimaldavas vormis.
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.

EELK Lüganuse Ristija
Johannese koguduse septembri
ja oktoobri kalender
02.09
15.pühapäev peale nelipüha Kiviõli kirikus
kell 09.30 missa
02.09
15.pühapäev peale nelipüha Lüganuse kirikus
kell 11.00 missa teenib diakon Tõnis
Tamm
08.09
Neitsi Maarja sündimise
kell 11.00 päeva roosipärja palvus

Lüganuse kirik
Maarja kabel

09.09
16.pühapäev peale nelipüha Lüganuse kirik
kell 11.00 missa vanavanemate päev
16.09
17.pühapäev peale nelipüha Kiviõli kirik
kell 09.30 missa
16.09
17.pühapäev peale nelipüha Lüganuse kirik
kell 11.00 missa
23.09
18.pühapäev peale nelipüha Lüganuse kirik
kell 11.00 missa
30.09
19.pühapäev peale nelipüha Lüganuse kirik
kell 11.00 missa
07.10
20.pühapäev peale nelipüha Kiviõli kirik
kell 09.30 missa
07.10
20.pühapäev peale nelipüha Lüganuse kirik
kell 11.00 missa

august 2018

Lüganuse Ristija Johannese kogudus
kutsub septembris leerikooli.
Kursusel saadakse teadmised
ristiusu põhialustest ning
soovijad saavad koolituse
lõppedes leeriõnnistuse.
Registreerimine alates septembrist
e-posti aadressil
luganuse@eelk.ee
või telefonil 56 909 954

