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President Kersti Kaljulaidi külaskäik
6. septembril külastas
Lüganuse Vallavalitsust Eesti Vabariigi President Kersti
Kaljulaid. Oma külaskäigu ajal kohtus ta
vallajuhtide ja vallavolikogu liikmetega.
Presidendiga kohtumine oli huvitav, sest paljud meist ei ole ju
presidendiga nii lähedalt ja vahetult suhelda saanud. Loomulikult
andis see võimaluse paremini
aru saada Kersti Kaljulaidi arusaamisest ka kohalikust eluolust.
President tutvustas kõigepealt
globaalsemaid teemasid nagu
milline on Eesti paiknemine NATO-s ning milleks ja kuidas on
oluline Eesti kaitsevõime tugevdamine. Tähtis on, et piltlikult
öeldes iga siil oleks omamoodi
vapper ning teaks, mida ta tegema peab, sest ainult nii oleme
ka koos tugevad ja teotahtelised
ning moodustame ohu korral tugeva turvavõrgu. Selline oli presidendi sõnum.
Üllatas see, kui hästi oli Kersti
Kaljulaid kursis kohaliku eluoluga. Oma jutus tõi ta välja
riiklikul tasemel tublit Kiviõli 1.
Keskkooli, kus on kõrgel tasemel
arenenud ettevõtlik õpe ning kus
käivad kogemusi saamas teiste
maakondade koolid. Samuti tunnustas ta omavalitsuse pingutusi
aidata kaasa ettevõtluse arenemisele isegi olukordades, mis
ettevõtjatele endile ei ole ehk
kõige soodsamad ning kus tuleb
kompromisse osata luua. Siiski
on alati kohalik omavalitsus see,
kes peab mõtlema ühelt poolt kogukonna huvidele ja vajadustele
ning teiselt poolt ettevõtluse soodustamisele ja uute töökohtade
loomisele.

Fotod: Viivian Päll
President avaldas kahetsust,
et tal ei ole olnud aega tutvuda
Kiviõli Seikluskeskusega ning
tulla talvel siia suusatama. Kuid
on juba ette teada, et käesoleva
aasta novembrikuus saab Kersti

Kaljulaid pikemaks ajaks tulla
Lüganuse valda ning siis kavatseme talle ära näidata nii Kiviõli
Seikluskeskuse kui ka Aidu Veemaa. Kas siis juba lund mäe peal
on, seda garanteerida ei saa, kuid

ettekujutuse sellest, mida on aastaid siinkandis arendatud, saab ta
kindlasti.
Anu Needo
arendusspetsialist

-

PILTUUDIS
25. septembril 2018
toimus Lüganuse
vallamajas Lüganuse valla ja Riihimäe
Soome-Viru Ühingu
vahelise koostöölepingu allkirjastamine.
Lepingu eesmärk on
edendada ja arendada
Riihimäe linna ja Lüganuse valla koostööd.
Lepingule kirjutasid
alla Lüganuse vallavanem Andrea Eiche
ja volikogu esimees
Risto Lindeberg ning
Riihimäe Soome-Viru
Ühingu esindajad Raimo Häkkinen ja Ritva
Tuamainen.

2

LÜGANUSE VALLALEHT
MÕNE REAGA

Septembrikuu volikogus
12. septembril toimus järjekordne Lüganuse Vallavolikogu istung.
Päevakorra esimesed punktid olid seotud arenguteemadega.
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja Hardi Murula tutvustas
volikogule Ida-Virumaa arengustrateegia 2019-2030+ eelnõud.
Vallavalitsuse poolt oli volikokku suunatud I lugemisele valla
arengukava ja eelarvestrateegia. Vallavanem ja arendusnõunik tutvustasid vallale väga olulisi dokumente, kuhu kõigil oli võimalik
teha ka ettepanekuid 24. septembrini, mil toimus arengukava ja
eelarvestrateegia avalik arutelu Kiviõli I Keskkoolis. Eelnõud võetakse vastu hiljemalt 15. oktoobriks 2018.
Aidu Tuuleprgi olukorrast ja hetkeseisust andsid ülevaate arendajate esindajad Andres ja Oleg Sõnajalg, vallavanem Andrea
Eiche ning valla esindaja selles küsimuses Jaanus Tehver.
Volikogu kehtestas jäätmehoolduseeskirja, samuti asutati jäätmevaldajate register ning kehtestati ka registri põhimäärus.
Esimesel lugemisel oli valla põhimääruse muutmine, mille sisu
seisnes Lüganuse vallale uue sümboolika lisamine põhimäärusesse. Oktoobri volikogus toimub II lugemine ja suure tõenäosusega
määruse muudatus ka vastu võetakse ning vald saab kasutusele
võtta uue lipu ja vapi.
Eelmisel volikogu istungil katkestati volikogu töökorra vastuvõtmine, et oleks rohkem aega dokumendiga tutvuda ja vajadusel
muudatusi teha. Seekordsel istungil töökord koos muudatusettepanekutega ka kehtestati.
Lisaks eelpooltoodule toimusid väiksed muudatused ka volikogu revisjoni ning majandus- ja turvalisusekomisjonide koosseisudes, samuti tehti otsused seoses valla kinnistute ja varaga.
Volikogu istungi protokolliga saab tutvuda valla dokumendiregistris.
Risto Lindeberg
Lüganuse Vallvolikogu esimees

TEATED
Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 77 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu algatas 22. augusti 2018 otsusega
nr 99 Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise.
Üldplaneeringu eesmärk on uue Lüganuse valla territooriumi
ruumilise arengu põhimõtete ja üldiste arengusuundade määratlemine, maakasutuse ja ehitustingimuste seadmine ning täpsustamine ning seeläbi Lüganuse vallast atraktiivse elamis- ja ettevõtluspiirkonna kujundamine.
Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja
on Lüganuse Vallavolikogu ning koostaja ja koostamise korraldaja
on Lüganuse Vallavalitsus.
Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
(KSH) algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis (Keskpuiestee 20 Kiviõli linn Lüganuse vald)
tööpäeviti kell 8.00-15.00-ni või Lüganuse valla veebilehel https://
www.lyganuse.ee/et/uudised-ja-teated
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Lüganuse Vallavolikogu
esimees Risto Lindeberg

Risto Lindberg on
sündinud 27. juulil
1975, abielus, 4 lapse
isa. Lõpetanud Sonda
Põhikooli ja Kiviõli
I Keskkooli, kõrghariduse omandanud
Lääne-Virumaa Rakenduskõrgkoolis.
Risto Lindeberg (pildil) on töötanud erinevates Eesti ettevõtetes
müügi ja juhtimise alal, nendest
suurimad- Rakvere Lihakominaat, Ragn Sells, Eesti Energia.
Omavalitsuse tööga seotud aastast 2002, olles olnud linnavalitsuse liige, aastatel 2009-2012
Kiviõli abilinnapea, edasi linnavolikogu liige. Peale haldusreformi valiti Lindeberg uue
Lüganuse valla abivallavanema
ametikohale. Alates 28. juunist
2018 Lüganuse Vallavolikogu
esimees.
Pisik kaasa rääkida kohalikus
elus on Lindebergil sees juba
keskkooli ajast, sest oli just tema
see, kes tegi omal ajal geograafiatunnis klassikaaslastele ülevaate toimunust eelneval nädalal
Kiviõlis, kodu maakonnas ja ka
Eestis ning mida lähitulevikus
oodata on.
2002. aastal kutsus toonane
linnapea praeguse volikogu esimehe esmakordselt kandideerima kohalikele valimistele. Sealt
kasvas jätkuv huvi ja tahtmine
kohalikus elus kaasa lüüa. Risto
peab oma südameasjaks tegut-

seda selle nimel, et Lüganuse
vallas oleks kõigil hea elada ja
et meie noored peale ülikoolide
lõpetamist ja maailma avastamist
tagasi koduvalda pöörduksid.
Selleks annavad suurt inspiratsiooni peres kasvavad 4 last.
Lisaks põhitööle on Risto Lindeberg ka ühiskondlikult väga
aktiivne. Alates 2013 aastast on
Risto Lüganuse Ristija Johannese Koguduse juhatuse esimees.
Käesoleva aasta juunist juhib
mees ka Ida-Virumaa Spordilii-

du juhatust. Sport on Lindebergi
elus alati väga tähtsal kohal olnud. Eelkõige on teda paelunud
pallimängud, võrk- ja korvpall.
Viimases on ta ka praegu aktiivne kaasa lööma nii mängijana
kui ka meeskondade eestvedajana. Võõras ei ole ka osalemine hoolekogude töös - Kiviõli I
Keskkool, Kiviõli Kunstide Kool
ja lasteaed Kannike, millest viimases olnud pikalt ka hoolekogu
esimees.
Kindlasti on omavalitsuse töö

pingeline ja vahel ka närvesööv
ning tööpäevad ei lõpe kell viis.
Ka halli tuleb juustesse järjest
rohkem juurde. Võib ju küsida,
milleks see kõik? Tegelikult on
vastus Risto kui kodukoha patrioodi poolt lihtne tulema – meie
kõigi pärast ja eelkõige laste nimel, sest nende päralt on tulevik.
Suur soov on, et meie laste tulevik
oleks seotud Lüganuse vallaga.
Selleks seisab ees suur töö, millesse Risto Lindeberg jätkuvalt
ka panustab.

re (saasteainete mõõtmise) ja
õhukvaliteedi
modelleerimise
saasteainete heite vähendamist
asjakohaste meetmete rakendamise kaudu. Kogu Eestit hõlmava juhtimissüsteemi loomist
finantseeriti Phare abiprojektiga EuropeAid/114968/D/S/EE
„Eesti õhukvaliteedi juhtimissüsteemi loomine“ ja süsteem
loodi Rootsi Meteoroloogia ja
Hüdroloogia Instituudi kaasabil. Süsteem hõlmab hetkel
üheksat erinevat õhukvaliteedi
hajumismudelit, ühte lõhnamudelit ja ühte müramudelit. Vee-

bilahenduse loomist finantseeris
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus. Andmeid Eesti kohta ja
Lüganuse valla kohta saab jälgida aadressil: airviro.klab.ee/ ja
http://www.ohuseire.ee/

Tänu!
Lüganuse Vallavalitsus tänab aktiivseid Püssi linna kodanike, kes
aitasid kaasa bussiootepaviljoni värvimisel ja selle ilme kaunimaks muutmisel. Teeme jätkuvalt koostööd!

„Püssi linna Viru
tänava rekonstrueerimine ja Viru
ning Energeetika
tänavate piirneva
kergliiklustee ehitusprojekt“ I osa
Lüganuse Vallavalitsus on koostöös Verston Ehitus OÜ-ga valmis saanud Lüganuse vallas,
Püssi linnas Viru tänava rekonsutrueerimise (ümberehitamine
ja drenaaži rajamine). Töö maksumus 543 536,89 eurot.

Sonda aleviku veevarustuse rajamine
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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 ühinemisläbirääkimiste ajal.

sündi. Teine pool kantakse
vanemate
arveldusarvele
poole aasta jooksul pärast
lapse aastaseks saamist.

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

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

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

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

Lüganuse Vallavalitsus on koostöös Nordecon AS-ga valmis
saanud Lüganuse vallas, Sonda
alevikus veetöötlusjaama hoone
(pumplahoone) ja ühisveevärgi torustiku, millega on tagatud
ühisveevärk ning sellega liitumine Laane, Sepa, Lembitu,
Tiigi, Tiigi põik, Võsa ja Puistu
tänavatel 25 majapidamisele

ja ettevõtetele. Töö maksumus
240 000,00 eurot.

Õhuseirejaam

Eesti Keskkonnainvesteeringute Kesksuse 2017. aasta maist
novembrini läbi viidud õhukvaliteedi pidevmõõtmised Kiviõli
linnas ja selle ümbruskonnas tuvastasid võimalike heiteallikatena OÜ-le Alexela Group kuuluva
Kiviõli Keemiatööstuse (KKT
Oil OÜ) õlitehase ja vähemal
määral ka endise reoveepuhasti
territooriumi.
Mõõtmiste käigus hinnati
väävelvesiniku, vääveldioksiidi ja peente osakeste sisaldust
välisõhus. 2018. aasta septembrist on mõõtekohtadeks Kiviõli
seikluspargi mägi ja Elkarin OÜ
ettevõtte sisehoov, mis annab
ülevaate õhukvaliteedi seisundist. Aruandlusega on võimalik
tutvuda:
www.envir.ee/sites/
default/files/news-related-files/
kivioli_2017.pdf

Eesti välisõhu
kvaliteet

Õhukvaliteedi juhtimine tähendab läbi õhukvaliteedi sei-

Krisli Kaldaru
abivallavanem
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Noored käisid Ungaris teadmisi kogumas
Augusti keskel leidis
Ungaris aset Erasmus+
rahvusvaheline noortevahetus Migraction/
Off, mille partnerorganisatsiooniks oli ka
MTÜ Maidla Noored.
Mina osalesin mõned aastad tagasi kahes Erasmus+ projektis,
mis olid väga meeldejäävad ja
erilised. Ma armastan reisida,
rääkida inimestega teistest kultuuridest ja soovisin juba ammu
Ungarit külastada.
Sain projekti käigus palju uusi
teadmisi migratsioonipoliitika
kohta. Kuna see on Eestit ainult
väiksel määral puudutanud, oli
väga huvitav suhelda inimestega riikidest, kes on probleemile
palju lähemal. Samuti on alati
huvitav teha grupitöid erineva
kultuuritaustaga inimestega - mis
tundub mõnele loomulik on teisele totaalselt võõras. Õppisin ka
paremini ennast tundma. Projekt
oli intensiivne -kohtud ühekorraga paljude inimestega, oled nendega pikalt ninapidi koos ja sind
pannakse tihti olukordadesse,
kus pead enda mugavustsoonist
välja tulema. See on parim võimalus õppida, kuidas reageerid,
mida tahaksid muuta, milleks
tegelikult suuteline oled, kui tahad. Igas projektis olen õppinud
nii enda kui teiste inimeste kohta

rohkem kui Eestis võib-olla aasta jooksul. Sel põhjusel saab ka
noortevahetuselt endale sõbrad
eluks - sest tundub, et oled neid
tundnud juba aastaid.
Rahvusvaheliste
projektide
juures on hea see, et nad ei ole
kunagi ühesugused - erinevad
inimesed ja teema muudab need
alati täiesti erinevateks kogemusteks. Ka see, kas lähed Eestist suure grupiga, tead kedagi

enne, oled grupiliider või lihtsalt
osaleja. Alati on kogemus erinev.
Põhjuseid, miks võiks rahvusvahelistest projektidest osa võtta
võibki jääda loetlema. Toon välja
neist kolm:
Kas sa tahad saada sõpru üle
kogu maailma?
Kui tahan Protugali reisida, tean,
et mul on vähemalt kolm sõpra
vastas, kes pakuvad mulle ööma-

ja, toitu ja ütlevad, kus on kõige
parem koht päikeseloojangu vaatamiseks.
Kas sa tahad õppida uusi asju,
aga ei taha lugeda seda raamatust või kuulata loengut?
Terve noortevahetuse aja oli mul
nii palju huvitavad jutuajamisi,
sain teada, kuidas teiste riikide inimesed sellesse suhtuvad.
Mängisime mänge (nt etendasi-

me EL tööd) Ma sain selle viie
päeva jooksul teada migratsioonist ja kuidas Euroopa liit sellega
tegeleb meeletult palju.
Kas sa tahad reisida?
Noortevahetuse ajal kogesid “tavalist” Ungarit. Tihti toimuvad
vahetused väiksemates kohtades, kus saad kogeda riigi tõelist
õhkkonda, mitte ainult turistidest
ummistunud tänavaid. Samuti

saad endale kohalikest sõbrad
(kui hästi palud muutuvad nad
ka giidideks).
Euroopa Liit annab osalemiseks ka toetuse, mis katab reisikulud, nii et osa saaksid võtta
kõik. Ma arvan, et kui vastad
vähemalt ühele neist kolmest küsimusest „jah“, siis hoia silmad
lahti ja pane ennast järgmisesse
projekti kirja!
Karolin Innos

Noortevahetus “I Will Be Aware”
15.-23. augustini 2018
leidis Kiviõli I Keskkoolis aset rahvusvaheline noortevahetus
“I Will Be Aware”,
mille läbivaks teemaks
oli meedia kirjaoskus
ja meediakriitilisus.
Osalejariikideks olid
Eesti, Portugal, Soome
ja Slovakkia - kokku
osales 25 noort.
Tegemist oli MTÜ Maidla Noored jätkuprojektiga. Varasemalt
on korraldatud ka noortevahetused teemadel “I Will Remain”
ja “I Will Break Free”. Kuna
igal noortevahetusel tulid esile
teemad, millele võiks veelgi rohkem keskenduda, siis nii sai projektide sarja jätkatud ning toimus
ka projekt “I Will Be Aware”.
Noorte kohtumise jooksul said
osalejad üksteisega lähemalt tuttavaks, mängides erinevaid tutvumis- ning meeskonnamänge.
Neljal õhtul toimusid ka iga maa
kultuuriõhtud, kus noored said
osalevate riikide kohta rohkem
teada, said maitsta õhtut korraldava maa toite, kuulata muusikat
ning tantsida sellele riigile iseloomulikke tantse.
Meedia teemaga tehti algust
läbi plakatite koostamise ning
teema üle arutlemise. Seejärel
tegid iga riigi osalejad vabas
vormis ettekande sellest, milline
on olukord seoses meediakriitilisusega nende riigis. Toodi välja
hetkel aktuaalsed probleemid
ning tõestati neid konkreetsete
näidetega. Pärast iga presentatsiooni toimus väike arutelu äsja

Noortevahetuse ajal külastati ka Lüganuse Vallavalitsust, kus noori
võttis vastu vallavolikogu esimees Risto Lindeberg.
kuuldu-nähtu üle.
Projekti raames olid külla kutsutud ka kaks külalist. Spordiajakirjanik Joosep Susi avas meedia
teema laiemalt, rääkides nii kontekstist, lugemisstrateegiatest kui
ka libauudistest. Teine kutsutud
persoon oli näitleja, koomik ja
tuntud skeptik Märt Koik, kes
rääkis Eesti ja välisriikide meediast, ajakirjanikest ning poliitikast üldiselt. Oma töötoa debüüdi tegi ka meie oma valla noor

Melani Lindeberg, jagades oma
kogemusi meedia ja Youtube’iga
ning pani noored arutlema selle
üle, mida meedia nende jaoks
tähendab.
Noortevahetuse ajal tutvusid
välisriikide noored Kiviõli linnaga ja omavalitsuse tegemistega.
Osaleti põnevas linnamängus,
mille jooksul täideti erinevaid
ülesandeid, sealhulgas suheldi
kohalikega. Samuti võeti osa
Püssi seeriajooksu Kiviõli eta-

Noored Kiviõli I Keskkooli õuel.
pist, et natuke liikuda ja teha
midagi kogukonnaga koos. Viimaste päevade jooksul külastati
Lüganuse vallavalitsust ning

tutvuti valla eluolu ja plaanidega
ning loomulikult ei jäänud noored ilma ka Kiviõli tuhamäelt
avaneva kauni vaate nautimisest.

Eesti taasiseseisvumispäeval
toimus väljasõit Tallinnasse, kus
igaüks sai oma äranägemise järgi
päeva veeta. Kes tutvus kultuuriliste vaatamisväärsustega, kes
veetis niisama sõpradega aega päev läks igal juhul korda!
21. augustil leidis koolimajas
aset noortevahetuse avatud õhtu,
kuhu olid oodatud kõik kogukonnaliikmed ja teised huvilised.
Sellest õhtust kujunes üks väga
mõnus koosolemine, kus tutvuti
teiste maade kultuuridega, nauditi muusikat ja head seltskonda
ning saadi ülevaade noortevahetusel toimunust.
Iga noortevahetus on meeldejääv. Kunagi ei tea, mis sind ees
ootab, milliste väljakutsetega
kokku puutud või milliseid inimesi kohtad. Üks on aga kindel
- iga osaleja lahkub hindamatute
kogemustega.
Minu jaoks olid need üheksa päeva täis elevust, energiat,
unustamatuid hetki, õppimiskohti, põnevaid vestlusi, toetust,
koostööd, üllatusi, enesearendamist, soojust, veidralt geniaalseid seiku, kontrollimatut naeru,
kurbust ja pisaraid ning imelisi
inimesi.
Ma soovitan siiralt kõigil
noortel osaleda rahvusvahelistes
projektides. Noortevahetus on
kogemus, mis muudab inimest,
annab võimaluse rahvusvaheliste
tutvuste loomiseks ning paneb
erinevatel aladel proovile. Sellistes projektides osalemine on
suurepärane võimalus ühendada
omavahel suhtlemine, reisimine
ja õppimine. Minge, avastage ja
looge kustumatuid mälestusi!
Stella Saul
Kiviõli I Keskkooli õpilane
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Noorte mälumängu turniiri
võitjad külastasid Brüsselit
Kevadel toimunud Lüganuse
valla noorte mälumängu võit sõidutas Kiviõli 1. Keskkooli õpilase Melani Lindebergi, abituriendid Kätlin Sõbra ning Steveli
Säde koos Maidla noortekeskuse
noorsootöötaja Gerri Alametsaga
Euroopa keskmesse. Lennujaamas liitus noori nii Tallinnast kui
ka Pärnust. Kohale jõudsime 4.
septembri õhtupoolikul, et alustada harivat ja põnevat retke.
Sõit Brüsselisse oli oodatust
põnevam. Juba kohale jõudes
nägime suurt osa linnast tänu
pooletunnisele bussisõidule hotelli, kust saime oma toakaar-

Kui teiste õpilaste jaoks algas
suvevaheaeg, hakkasid noored
maletajad valmistuma malefestivaliks, mis toimus Pihkvas.
Juba teist aastat järjest avanes
meil võimalus osaleda Pihkva
Maleföderatsiooni toetusel sellest suurepärasest üritusest. Festivali programm koosnes neljast
turniirist, neist kolmest võtsid
osa ka meie noored maletajad.
Tulemused olid märkimisväärsed. Emilin Bondarevskaja võitis
segaturniiri vanuseklassis U14 ja
tegi endale sünnipäevakingituse,
milleks oli turniiri karikas. Jekaterina Smirnova, kes saavutas
kuni 14 aastaste vanuseklassis
üldarvestuses viienda koha, tunnistati parimaks 12-aastaseks
tüdrukuks. Alissa Aksjonovat
märgiti parimaks tütarlapseks 14
aastaste vanuseklassis. Jelisaveta Bitkova osales täiskasvanute
turniiris ning parandas oma rahvusvahelist reitingut. Vaatamata tihedale graafikule, leidsime
aega ka tutvumiseks Pihkva linna ajalooga – külastasime seekord Pihkva kremli muuseumi.
Juulikuus osales Maleklubi
Lootus Eesti meistrivõistlustel
välkmales, Euroopa Liidu meistrivõistlustel Tšehhis ja Euroopa
meistrivõistlustel Lätis. Tšehhis
saime suurepärase ettevalmistuse. Vaikne loodukaunis mägilinn
Kouty-nad Desnou on suurepä-

did, et asjad lahti pakkida. Pika
sõidu peale läks kõht tühjaks ja
kuna vihma ladistas, siis läksime
lähimasse söögikohta, ühte kiirtoiduketti kebabi maitsma. Peale
söömist oli aeg hotelli puhkama
minna.
Hommikul kell 10.00 hakkasime kõndima Euroopa parlamenti. Jalutuskäik sinna oli umbes
kolm kilomeetrit läbi linna. Meie
armas giid Kaja Villem, rääkis
juurde ka põnevatest faktidest
Brüsseli ja selle vaatamisväärsuste kohta. Üks eriti hämmastav
fakt oli see, et Belgia ja Eesti
on pindalalt sama suured, kuid

rahvaarvu poolest on Belgias
10 korda rohkem inimesi. Kõik
majad ja skulptuurid meelde ei
jäänud, aga neid oli seal tohutult
palju, võiks öelda, et iga maja
nurga peal oli midagi ajaloolist.
Linnas ringi liikudes oli hea nende järgi orienteeruda.
Kõige enne tutvustati meile
Euroopa parlamenti. Peale üldist tutvustust kohtusime Tunne
Kelamiga, kes rääkis enda tööst
Eesti esindajana Brüsselis ja vaadetest Euroopa liidu suhtes.
Suundusime edasi Parlamentaariumisse, kus saime rollimängus osaledes ka ise tunda par-

lamendi töö võlusid ja valusid,
kuna pidime vastu võtma kahel
teemal otsused - vesi ja selle
säästmine ning kiibistamine.
Rollimängudeks oli kaks tundi,
mis kulges väga mänguliselt, aeg
lausa lendas otsuseid langetades.
Enne hotelli naasmist veetsime tunnikese Eesti saatkonnas,
kus meile räägiti asutuse ülesannetest Brüsselis, nende tegevustest ja eesmärkidest. Märgiti ära,
et Euroopa Liidus on Eesti väga
normaalne riik. Me ei ole probleemsed ning peaksime samal
viisil, eeskujulikult jätkama.
Õhtu veetsime jällegi linnas,

käisime söömas ja esimesi suveniire oma lähedastele ostmas.
Järgmise päeva plaan oli külastada Brüsseli senatit, kus meid
võttis vastu sarmikas ja intelligentne giid, kes tutvustas Belgia
ajalugu ning tähtsamaid tegelasi.
Senat nägi väga uhke ja kuninglik välja, kogu maja oli täis eelmiste valitsejate ja peaministrite
pilte ning skulptuure.
Peale majatuuri oli meil kohustuslik osa läbi ja kuni õhtuse lennuni saime oma aega ise
planeerida. Käisime poodides
lähedastele kinke ostmas ja veel
põhjalikumalt tutvumas Brüsseli

tänavatega, käisime ka Raekoja
platsil, kus parasjagu toimus õllefestival.
Kui bussiga lennujaama jõudsim, läks meil üpris kiireks, sest
järjekorrad kõikjal olid pikad,
mitte nii nagu meie väikeses
Tallinna lennujaamas. Kõik läks
hästi ja jõudsime lennule.
Tänaseks oleme kõik koju
naasnud, kes kooli, tööle või ülikooli.
Melani Lindeberg,
Steveli Säde, Kätlin Sõber

Kuum suvi 2018

Noored maletajad Riias.

Noored maletajad Pihkvas.
rane koht turniiride analüüsiks ja
malemänguks. Kõik vastased vanuseklassis U12 ja U14 ületasid
tunduvalt meid rahvusvahelises
reitingus. Vaatamata sellele suutis Emilin Bondarevskaja (U14)
märkimisväärselt (+100) paran-

dada oma reitingut. Esmakordselt sellisel suurel tiitliturniiril
osalenud Jekaterina Smirnova
(U12) mängis mitu tulemuslikku
partiid tugevamate vastastega,
suutis tõsta oma rahvusvahelist
reitingut +40 punkti võrra.

Samaaegselt turniiriga Tšehhis
toimus rahvusvaheline maleturniir Venemaal Petergofis, kuhu
suundus esmakordselt iseseisvalt Jelisaveta Bitkova. Treenerina oli mul väga meeldiv saada heakskiitvaid kommentaare

Sankt-Peterburi maleveteranidelt
Jelisaveta mängu kohta. Turniir
andis kuhjaga kogemusi ja +100
punkti rahvusvahelisele reitingule. Suurepärane!
Selle aasta peamiseks turniiriks oli noorte EM Riias, kus
osalesid maailma parimad maletajad. Osalejate arv oli kuni
140 osalejat igas vanuseklassis.
Vaatamata parandatud rahvusvahelistele reitingutele, jäime siiski kvalifikatsioonitabeli lõppu.
Isegi viigid tulid väga raskesti.
Keegi liidritest ei suutnud koguda maksimaalset punktide arvu.
Tunnustan Vladislav Nazarovi
(U12) mängu, kuus tulemuslik-

ku partiid üheksast, kõige pikim
mäng kestis 5,5 tundi. Kuigi Vladislav oli haige ja tundis end halvasti, ei keeldunud ta võitlusest.
Jelisaveta Bitkova (U16) – kuus
tulemuslikku partiid üheksast,
pikim mäng kestis 6 tundi. Peale
selliste väsitavate partiide tuleb
veel analüüsida partiid ja valmistuda järgmiseks kohtumiseks.
Need noored on mitte ainult
meie valla, vaid ka meie riigi
„kullafond“ ning mina kui treener, olen nende üle väga uhke. Te
olete parimad!
Sergey Titov
Maleklubi Lootus treener
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Kohtumine uute õpetajatega

esimesed päevad üpris keerulised, peaaegu kõigis tundides sai
jutt kümme minutit enne tunni
lõppu otsa. See oli paras pähkel.”
Marietta: „Minul on vastupidi, ma planeerin väga palju, aga
esimese klassi võimekus ei ole
nii suur, kuigi nad on väga tublid.
Aga huvitav on, et huvi õpetaja
isiku on tõesti päris suur.”

Viivian Päll
avalike suhete
spetsialist

5. oktoobril tähistatakse Eestis õpetajate päeva. On saanud tavaks,
et sellele eelnevatel
päevadel tunnustatakse ja tänatakse õpetajaid, ent tutvustatakse
ka uusi õpetajaid.
Kohtusin kahe õpetajaga, kellel
oli Kiviõli 1. Keskkoolis esimene tööpäev. Noored õpetajad
Marietta ja Rauno Alliksaar on
leidnud kooli, kus oma unistus
ellu viia. Juba vestluse alguses
oli näha, et nad on valitud kooliga väga rahul. Marietta, kes on
Tallinnast, on 1. klassi klassiõpetaja, ja Rauno, kes on pärit Tartumaalt, gümnaasiumi eesti keele
ja kirjanduse õpetaja. Mõlemad
noored õppisid Tartu Ülikoolis
usuteadust ja religiooniuuringuid. Marietta on Noored Kooli
programmi 12. lennus ning algselt oligi Alliksaartel plaan jääda
Tartumaale. Koolide tabelit vaadates ei leidnud Marietta Tartumaalt aga ühtegi kooli, mis teda
kõnetanuks, kuigi koolid olid
kõik toredad. Mõisteti, et ollakse Lõuna-Eestis kinni ega oldud
laiemalt ringi vaadatud. Teinegi
Noored Kooli 12. lennu esindaja
oli Kiviõli kooli kandideerinud
ning Marietta oli sestap kindel,
et sinna polegi mõtet kandideerida, sest arvas, et teine on juba
koha vastu võtnud. Ometigi tal-
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Kuna elate koos, kas jätkate
õhtul kodus samuti kooliteemal?
Marietta: „Praegu küll. Seda
peab veel õppima, et kodus ei
jätkaks. Enne, kui see, mis tuleb,
näis kauge müstikana, mõtlesime, et teeme kõik koolis ära ja
koju midagi kaasa ei võta. Aga
nii see ei ole läinud.”
Marietta Alliksaar on ülikooli
kõrvalt töötanud Tartu Maarja
Tugikeskuses, Tartu Ülikooli
Kliinikumi psühhiaatriakliinikus
tegevusjuhendajana ja Tartu Linnaraamatukogus.
le meeldis see, mida Kiviõli 1.
Keskkoolis tehakse ning kuidas
seal asjad toimivad.
Marietta tuli siiski kandideerima ning pärast vestlust läbi pargi
rongijaama minnes tundis ta, et
selles kohas võiks elada ning et
see ongi see kool, kus ta tahab
töötada. Pärast Raunoga läbi
rääkimist oli selge, et tullaksegi Kiviõli linna elama. Eelmine
eesti keele ja kirjanduse õpetaja
oli samuti asendajat otsimas ning
selle koha sai Rauno.
Kuidas möödus
esimene koolipäev?
Marietta: „Esimesel koolipäeval oli kohutavalt närvis, sest
klassiõpetaja peab ju tervitussõ-

nad ütlema. Ma ei ole suur avalik esineja, aktust kartsin kõige
rohkem, õpetamist vähem. Päris
esimene koolipäev, kui ma lapsi
õpetama hakkasin, oli tore, sest
siis sai konkreetselt hakata tööd
tegema. Laste nimed olid juba
piltide järgi meelde jäänud, sest
õpilaspileteid sai piisavalt kleebitud.”
Kas midagi põnevat on
ka juba juhtunud?
Marietta: „Esimesed kaks
nädalat on päris väljakutsuvad
olnud, sest osa lapsi, kes lasteaedadest koos tulnud, on veidi
krutskeid täis ning neid tuleb õppetööle suunata. Seitsmeaastastel lastel on kohutavalt keeruline

45 minutit paigal istuda. See on
õppimisprotsess kõigile, kaasa
arvatud mulle endale alustava
õpetajana, sest lahendusi tuleb
leida kiiresti. Lapsed suudavad
üllatada.”
Rauno: „Õpetan eesti keelt ja
kirjandust kogu gümnaasiumile, välja arvatud vene rühmade
noortele, kes õpivad eesti keelt
teise keelena. See on pädevamate õpetajate valduses. Kuna töötan osalise koormusega, oli mul
aega esimesest muljest toibuda
ja siis uuesti närveerima hakata.
Esimesed tunnid õpetasime lõimingu korras, andsin tundi koos
ajaloo- ja kunstiajaloo õpetajaga.
Kui tuli aeg üksi üheteistkümnendike ette minna, oli hirmus, ei

saa salata. Õpetamiskogemust on
mul varem vaid ülikoolist. Õpilasi huvitas väga minu isik ning
and soovisid, et ma end rohkem
tutvustaksin. Esimene tund mööduski tutvudes. Tegelikult olid

Rauno Alliksaar on ülikooli kõrvalt tavalisi tudengitöid teinud,
hiljem olnud Tartu Ülikoolis ladina keele õppejõud, tegutsenud
vabakutselise literaadina ning
pidanud ka raamatupoodi.

TASUB TEADA

Pildil mentor Jane, vabatahtlik Giada ja noorsootöötaja Gerri.

Noored tahavad rohkem vastutust,
näitab kogukonnapraktika kogemus
Noortest on septembri jooksul
räägitud avalikkuses palju. Tavapärasele kooliaasta alguse
elevusele lisandus sel aastal aga
märgatavalt tumedamaid noote, kui meediasse jõudsid lood
noortekampadest. Hetkeks võis
näida, et noored ongi hukas ega
soovi oma aega ühelgi ühiskondlikult kasulikul viisil kasutada.
Tegelikkuses leiab oluliselt rohkem näiteid vastupidisest, näitab
viimase viie aasta jooksul igasse
Eesti maakonda jõudnud ning sel
sügisel veelgi rohkemaid õpilasi
osalema ootava kogukonnapraktika programmi kogemus.
“Kui anda noortele võimalus iseseisvalt tegutseda ja käsi
külge panna, siis neil on ideid
ja tahet midagi ära teha täiesti
olemas. Sealt võivad tulla väga
huvitavad lahendused,” arvab
Viljandi Gümnaasiumis ühiskonnaõpetuse õpetajana töötanud Juhan-Mart Salumäe.
Oma kogemusest meenutab ta
näiteks seda, kuidas matemaatika ja füüsika süvakallakuga klassi poisid käisid paljulapseliste
perede liidu sünnipäeval mustkunstitrikke tegemas. “Loovust
ja varjatud andeid on noortel
palju, aga küsimus on selles, kas
me oleme täiskasvanutena piisavalt julged, et neid võimalusi
pakkuda.”
Kogukonnapraktika annabki

noortele enamasti ühiskonnaõpetuse tunni raames võimaluse
minna lühiajalisele praktikale
mõnda vabaühendusse, et saada
seeläbi praktilist töökogemust
ning parem pilt kodukoha ning
laiemalt ühiskonna probleemidest. Veelgi olulisemana aga
nende lahendusvõimalustest.
2013. aastal alustanud programmi mudel on lihtne: kool
pakub oma õppekava raames
õpilastele võimaluse saada praktikakogemus mõnes kohalikus
Kogukonnapraktika
programmi veab eest
Vabaühenduste Liit,
selles osaleb ligi nelikümmend kooli ja üle saja
vabaühenduse.
vabaühenduses. Lisaks töökogemuse saamisele ning praktiliste
oskuste omandamisele panevad
noored seal käed külge mõne
probleemi lahendamisele, olgu
noorsootöö, lastekaitse, kodutute loomade aitamise või mõnes
muus valdkonnas.
Erinevaid rolle ja tegevusi
proovitakse nii kohalikes kui
üle-eestilistes
organisatsioonides. Teiste algatuste seas on
noored puutunud kokku ausama
ühiskonna loomisega ühingus

Korruptsioonivaba Eesti.
“Kogukonnapraktika kaudu
õnnestus meil teha koostööd
noortega, kes tahtsid rohkem teada, mida korruptsioonivastane
tegevus endast kujutab,” meenutab noori juhendanud Anni
Jatsa. “Kõik abituriendid, kes
praktikaülesande käigus mõne
valdkonnaga täpsemalt tutvuma
pidid, lõpetasid kogukonnapraktika eeskujulikult ja edukalt ning
ühing on õpilaste töö eest igati
tänulik.”
Ka noored ise on oma kogemusega valdavalt rahule jäänud
ning paljud on jätkanud pärast
praktika lõppu vabatahtlikena
või leidnud vabaühenduse juures suisa töö. Sel sügisel ootab
programm rohkemate noorteni
jõudmiseks uusi partnerkoole
ja vabaühendusi. Koolid saavad
seejuures paindlikul moel valida
endale sobivaima mudeli, kuidas
kogukonnapraktikat õppetööga
lõimida.
Viljandi noori juhendanud
Salumäe näeb kogukonnapraktikas võimalust mitte ainult
noorte, vaid ka kooli jaoks: “See
mitmekesistab õppeprogrammi,
toob elulist külge sisse, aitab
tööd sisukamalt teha. Lisakoormat mulle õpetajana tegelikult ei
langenud, sest sain materjali mujalt vähendada, paljud õpikusse
kirjutatud teemad saadi palju

otsesemalt kätte. Praktiline tegevus on aga see, kus teadmised
kinnistuvad.”
Kui meediast tuleb sõnumeid
noorte poolt toime pandud kuritegudest, sotsiaalsest ebapädevusest või jõukudena aja veetmisest, siis kujuneb stereotüüpne
pilt, kirjeldab Salumäe. Ta meenutab, kuidas nii mõnigi kogukonnapraktikaga seotud inimene
ütles, et ei oleks osanud arvatagi,
et mõni 11. klassi noor nii äge
võib olla. “Üheltpoolt avastab
noor täiskasvanute maailma,
kuhu ta ühel hetkel siseneb. Teine külg on see, et vabaühendused
ja vanemad avastavad ka ise noori uue nurga alt.”
Programm ootab liituma koole
ja vabaühendusi üle Eesti. Kui
soovid seda teha, loe lisa: www.
heakodanik.ee/kogukonnapraktika
Kogukonnapraktika
programm on Haridus- ja Teadusministeeriumi Noortegarantii osa
ja seda rahastatakse 2015-2018
aastatel haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi
“Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.”
Vabaühenduste Liit

Maidla Noortekeskuse
üheteistkümnes vabatahtlik
Maidla Noortekeskusele ja Lüganuse vallale oli ka see kooliaasta
algus eriline. Septembri alguses saabus Itaaliast uus Euroopa Solidaarsuskorpuse (endise Euroopa Vabatahtliku Teenistuse) vabatahtlik Giada.
Oma sooja pilgu ja avatud suhtlemisega mõjub Giada väga positiivselt. Töötades Maidla noortekeskuses ja Maidla Kooli lasteasutuses kohaneb ta kiiresti Eesti eluga. Giada on õppinud ülikoolis
kultuuripärandi eriala ja ka graafilist disaini, olnud terve elu seotud erinevate loominguliste töödega, tegelenud väga palju lastega.
On näha, et Giada on lastega palju kokku puutunud. Koheselt leiab
ta noortega kontakti, tema silmis on sära, kui tutvub kohalike noortega, kes peale koolipäeva noortekasse aega veetma on tulnud. Ka
lasteaiast tuleb Giada tagasi soojust ja energiat täis ning lausub:
“Nii armsad, väikesed ja tublid ning vaata, mis nad mulle joonistasid!”
Giada ootused selleks aastaks on saada palju kogemusi, õppida
siinseid noori tundma, tegeleda nendelt saadud ideedega.
Igal kuul on oodata ka kokkuvõtet Giada tegemistest ja seiklustest läbi Maidla noortekeskuse Facebooki, kuhu lisandub kindlasti
infot selle kohta, mida põnevat koos saab ette võtta üle kogu valla.
Itaalia köök ja erinevad arvutiprogrammid ootavad ju avastamist...
Euroopa solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mille
abil luuakse noortele võimalused, kas oma koduriigis või välismaal
vabatahtlikus tegevuses osalemiseks või sellistes projektides töötamiseks, mis on suunatud Euroopa kogukondadele ja inimestele.
Giada Alfieri ja mentor Jane Kõrts

Õpilaste arv Lüganuse
valla üldhariduskoolides
2018/2019 õppeaastal
Kiviõli I keskkool    1. klass - 37 õpilast, koolis 352 õpilast
Kiviõli Vene Kool    1. klass - 19 õpilast, koolis 231 õpilast
Lüganuse Kool       1. klass - 10 õpilast, koolis 68 õpilast
Sonda Kool            1. klass - 3 õpilast, koolis 16 õpilast
Maidla Kool        1. klass - 3 õpilast, koolis 38 õpilast
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1. oktoober Rahvusvaheline eakate päev
Rahvusvahelist eakate päeva traditsiooni algatas ÜRO juba 1990.
aastal sooviga tunnustada eakaid nende panuse eest ühiskonda.
Eestis tähistatakse eakate päeva juba aastaid Tallinnas Salme
Kultuurikeskuses kahepäevase Eakate Festivaliga. Need kaks päeva on täis kohtumisi omaealistega, muusikat, tantsu ja etteasteid,
toimuvad kasulikud loengud ning tutvustatakse huvitavaid tooteid
ja teenuseid. Ka Jõhvi Kontserdimajas tähistatakse Ida-Virumaa
Pensionäride Ühenduse eestvedamisel eakate päeva.
Lüganuse valla sotsiaalosakond püüab järjekindlalt laiendada
eakatele pakutavate teenuste ringi ning leida eelarvelisi võimalusi päevakeskuste tegevuse toetamiseks, et töölt eemalejäämine ei
tooks kaasa aktiivsuse langust ega tõrjutusetunnet.
Pensionile jäämine ei tähenda Eestis enam seda, et jäädakse üksi
koju nelja seina vahele kurtma ja nukrutsema. Vastupidi, üha enam
leitakse tee päevakeskustesse, kohtuma vanade ja uute sõpradega,
tegelema mitmesuguste harrastustega, oma silmaringi laiendama.
Meil on siiralt hea meel, et meie valla eakad on igapäevases elus
väga ettevõtlikud ka aktiivsed.
Püssi Päevakeskuse eakad sõidavad 6. oktoobril eakate päevale Jõhvi Kontserdimajja. Kiviõli Päevakeskuse eakad sõidavad
5. oktoobril Tallinna Salme Kultuurikeskusesse Eakate Festivalile.
Viivian Päll
toimetaja

Palju tervist ja õnne,
Hilda Maaslepp 90!
Püssi Päevakeskus tänab, tunnustab ja õnnitleb
eakat prouat, kes
on oma teadlikku
elu elanud Püssis.
Hilda Maaslepp,
kes saab 6. oktoobril 90-aastaseks, on kogu elu
olnud aktiivne, üle
40 aasta tegelenud
näitemänguga,
laulnud nais-ansamblis, võtnud
osa
kõikidest
klubiüritustest ja
mänginud näitemängudes. Hilda
sõnul oli klubi
tema teine kodu.
Ka nüüd, juba eakana võtab Hilda aktiivselt osa Püssi Päevakeskuse tegevusest ja invaühingu tööst. Ta on väsimatu – tema
deviis on „Meie koduseinad ei räägi“ ja sellepärast soovib ta kodust välja. Memm on kõige eakam päevakeskuse külastaja, kuid
ta ei tunne seda, sest päevakeskuses on kõik võrdsed. Kui Hilda
tuleb päevakeskusesse, on ta väsinud, kuid kui ta lahkub, on ta
rõõmus ja isegi õnnelik. Proua Hilda igatseb omasuguste seltskonda ja tunneb end koos teistega hästi ning on alati rahulolev.
Hilda ütleb: „Elan heade ja abivalmis inimeste keskel, kui tulen
poest, võtavad nad koti ja aitavad kanda. Püssi on väike linn, kõik
tunneme üksteist, kasvõi nägupidi. Olen kõigega rahul, kõik on
hästi!“
Viivian Päll
toimetaja

Siira tänutundega soovime
eakate päeval 2018
kõigile väärikas eas
Lüganuse valla elanikele
tervist ja rõõmu - et elule
jätkuks aastaid ja aastatele elu!
Lüganuse Vallavolikogu esimees Risto Lindeberg
Lüganuse vallavanem Andrea Eiche
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Anemomeeter näppu ja
tuhamäele tuult püüdma!
7. klassi õpilaste matkapäev
möödus sellel aastal loodusainete õppimise ja seoste loomise
vaimus. Nimelt viiakse Sonda,
Kolga, Valtu ja Neeme kooli,
Kiili Gümnaasiumi ning Kiviõli
I Keskkooli koostöös ellu projekt
„Õppeaineid lõimiv mobiilne
õuesõpe“ (rahastaja SA INNOVE), mille raames said koolid
enda kasutusse loodusainete
praktiliseks õppeks vajalikud
Vernieri sensorid. Eriti olulisel
kohal on õppeainete vaheline
lõiming läbi praktilise õppe,
mis aitab luua seoseid õpitava ja
ümbritseva elu vahel.
„Füüsika – see on ju nii raske!
Koolis ei saanud sellest midagi
aru!“ Sellist lauset on tihti kuuldud, kui jutt läheb loodusainete
õppimisele, eriti füüsikale ja
keemiale. Matkapäeval pöörasime olulist tähelepanu sissejuhatusele füüsikasse, mille raames
õpilased said lahendada praktilisi
ülesandeid.
Muuseas pidid noored tegema
katseid kiige ja õunaga, mõõtma
õhu liikumise kiirust tuhamäe
jalamilt ja tipust, mõõtma enda
jõudu käsi- dünamomeetriga ja
arvutama välja Skatepargi pindala.
Üheks põnevamaks punktiks
oli vallavalitsuse külastamine,
kus noored kohtusid arendusnõunik Anu Needo ja GIS-spetsialist
Eve Aavikuga, kes selgitasid
enda tööülesandeid, näitasid erinevaid programme, detailplaneeringuid ning ehitusprojekte. Õpilastele pakkus huvi, millised on
piirkonna tulevikuplaanid ja projektid piirkonna arendamiseks.
Kristiine Meister
Kiviõli I Keskkooli õpetaja

7. klassi noored vallavalitsuses.
Fotod: Kadriliis Rämmann

Amemomeeter.

Dünamomeeter.

Noored tuhamäele matkamas, et mõõta õhu liikumise kiirust.

Jõustus uus korteriomandija korteriühistuseadus
Kristel Kütt
kinnisvaraspetsialist
1. jaanuaril 2018 jõustus uus
korteriomandi- ja korteriühistuseadus. Uue seadusega asendati kaks varem kehtinud seadust
– korteriomandiseadus (KOS)
ja korteriühistuseadus (KÜS) –
ühe seadusega, milles on reguleeritud kõik korteriomandiga
seotud õigussuhted. Uue seaduse
kohaselt majandatakse kõiki korteriomandeid iseseisva juriidilise
isiku – korteriühistu – vormis,
mis seaduse jõustumisel tekib
koos korteriomandite loomisega.
Olemasolevatele korteriomanditele, mida majandati kuni uue
seaduse jõustumiseni korteriomanike ühisuse vormis, lõi riik
ise korteriühistu. Kõige lihtsam
on korteriühistut otsida tema seadusjärgse nime järgi korteriühistute registrist (kasutades e-äriregistri päringusüsteemi), sest
selles nimes sisaldub kinnisasja
aadress. Otsimiseks piisab ka
nime osast, näiteks asula või tänava nimest.
Uue seaduse valguses korteriühistul võib aga ei pea olema põhikiri. Riigi poolt registreeritud
uutel korteriühistutel ei ole põhikirja registris ning seda ei nõua
ka enam seadus. Kuid uue seadu-

Pilt on illustratiivne.
se kohaselt tuli avalduse alusel
esitada korteriühistu registrile
hiljemalt 30. juuniks 2018 juhatuse liikme või valitseja andmed.
Korteriühistu juhatust võib asendada valitseja. Valitseja esindab
ja juhib korteriühistut käsunduslepingu alusel. Valitseja määrab
korteriühistule füüsilise isiku
ehk majahalduri, kes tegeleb valitseja ülesannete täitmisega sel-

les korteriühistus. Need korteriühistud kes pole antud tähtajaks
oma avaldusi esitanud saavad
oktoobris registrist hoiatuskirjad. Seega palume kõigil uutel
riigi poolt loodud korteriühistutel kontrollida oma andmeid
korteriühistute registrist, et andmed oleksid õiged ning juhatuse
liikmed või valitseja registrisse
kantud. Registriosakond saadab

oktoobris korteriühistutele, kellel on toimingud tegemata, kirja
ning annab puuduste kõrvaldamiseks lisaaja. Juhatuse või
valitseja määramiseks tuleb majas korraldada üldkoosolek, kus
antud küsimus otsustatakse ning
andmed tuleb edastada registrile.
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Võimalus saada tasuta ning
soodustingimustel õigusabi!

Aru kult 2018
16. septembril toimus Aru laskepaigas
jahilaske
võistlus
Aru kult 2018, mille korraldasid Ida-Viru Jahimeeste Selts,
Maidla Jahimeeste Selts, Kiviõli Jahimeeste Selts ja Ida-Viru Jahilaskurklubi. Võistlusel
osalesid jahilaskurid Ida- ja
Lääne-Virumaalt.
Võistluste
peakohtunik oli Kaupo Tihvan.
Esmakordselt avas võistlused
Ida-Virumaa Spordiliidu juhatuse esimees Risto Lindeberg.
Laskureid - jahipüssist 28, vintpüssist - 32.
Tulemused:
JM 2- jahipüss Juuniorid:

I koht Kaspar Miggur 41, II
koht Marten Saral 37 punkti.
Seeniorid: I koht Henry Tammann 47, II koht Margus Miggur
46, III koht Rain Salk 46 punkti.
Veteranid: I koht Allan Simm
45, II koht Alar Süda 40, III
koht Viktor Lonski 39 punkti.
Super veteranid: I koht Pavel
Veikolainen 35, II koht Elmo
Kasela 33, III koht Karl-Johannes Kärner 17 punkti.
VJM 2- vintpüss Juuniorid: I koht Marten Saral 86, II
koht Marvin Lemendik 73, III
koht Kermo Kingu 40 punkti.
Seeniorid: I koht Margus Miggur
90, II koht Mardo Lemendik 88,

III koht Juss Leinbock 88 punkti.
Veteranid: I koht Alar Süda
88, II koht Raul Lipp 77, III
koht Allan Simm 68 punkti.
Super veteranid: Elmo Kasela
48, II koht Pavel Veikolainen 46,
III koht Vello Veske 38 punkti.
Võistkondade
tulemused JK 2 (jahipüss): I koht
Viru -Nigula, II koht Ontika
ja III koht Maidla laskurid.
Võistkondade tulemused VJM 2
(vintpüss): I koht Maidla, II koht
Sonda 1, III koht Ontika laskurid.

Eesti Õigusbüroo koostöös Justiitsministeeriumiga pakub tasuta
ning soodustingimustel õigusabi
Eestis elavatele inimestele, kelle brutokuupalk jääb alla 1981
euro (Statistikaameti avaldatud
1,5-kordne keskmine).
Teid abistavad 27 juristi üle
Eesti, kelle keskmine tööstaaž on
17 aastat ning nad kõik omavad
õigusteaduse magistrikraadi.
Ida-Virumaal on Eesti Õigusbürool kaks kontorit inimeste
abistamiseks: Jõhvis aadressil
Keskväljak 1 ning Narvas Tallinna mnt 8-1. Kokku on neil
üle Eesti 15 kontorit, kuid lisaks
nõustatakse ka veebis ning telefoni teel.
Selle projekti raames on aasta
jooksul tasuta ning soodustingimustel õigusabi jagatud juba
11 000 inimesele, kuid palju on
veel kindlasti neid, kes seda abi
vajaksid.
Inimeste pöördumised on seni
olnud seotud peamiselt võla- ja
perekonna õigusega: vaidlused

laenuandjate, pankade ja inkassofirmadega ning elatise, lapse
hoolduse ja vara jagamise probleemid. Samuti on juristid andnud inimestele nõu ka vaidlustes tööandjaga, pärimisasjades,
naabrite- ja korteriühistu liikmete vahelistes vaidlustes ning
suhtluses kohalike omavalitsuste
ja ametiasutustega.
Tasuta ning soodustingimustel
õigusnõu saamiseks tuleb:
1. sõlmida kliendileping ning
tasuda 5 eurot lepingutasu
(kehtib terve kalendriaasta,
see tähendab, et kalendriaasta jooksul uuesti nõustamisele minnes enam lepingutasu
tasuma ei pea).
2. Eelnevalt broneerida aeg kas
internetis aadressil www.
juristaitab.ee või helistades
telefonile 688 0400.
3. Seejärel on inimesel õigus
saada juriidilist abi kokku
15 tundi, millest: 2 esimest
tundi on kliendile tasuta

(riik hüvitab 40 eurot tunnis); 3 järgmise tunni eest
tuleb kliendil tasuda 20
eurot tunnis (riik hüvitab
ülejäänud 20 eurot tunnis);
10 järgmise tunni eest tuleb kliendil tasuda 40
eurot tunnis.
Eesti Õigusbüroo senise praktika
järgi jääb keskmine õigusnõustamise aeg alla kahe tunni ning see
näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.
Kliendil on valida kolme
nõustamise vahel: telefoni teel
nõustamine,
veebinõustamine
ning kohtumisega nõustamine
(juristiga kohtumine Eesti Õigusbüroo kontoris)Info tasuta
ning soodustingimustel õigusabi
kohta on leitav aadressil www.
juristaitab.ee, samuti saab lisainfot Eesti Õigusbüroo klienditeenindajatelt numbrile 688 0400
helistades.

LVL

Spordiringide ajad
Maleklubi
LOOTUS
Püssi Motoklubi

E-K alates kella 12.00

Kiviõli Vene kool

K kell 17.00

Kiviõli Päevakeskus

Igal nädalavahetusel

Püssi Motoklubi, Kalevi 10

Korvpalliklubi HITO

Sergei Titov
titov69@mail.ru
Ivo Kütt
ivokytt@hot.ee; 53226393
Priit Sternhof
priit@hito.ee; 5053053

1. klass

N kell 13.15 ja R kell 12.00

Kiviõli I Keskkool

2.-5. klass

T kell 14.15, K kell 14.00, R kell 13.00

Kiviõli I Keskkool

6.-7. klass

E ja N kell 15.00, T kell 15.30 ja R kell 14.15

Kiviõli I Keskkool

8.-12. klass

E ja N kell 16.30

Kiviõli I Keskkool

8.-12. klass ja
täiskasvanud

K kell 18.30, R kell 19.00

Maidla Kool

Kiviõli Poksiklubi

E-R kell 17.30
T kell 17.00

Turu 3,
Kiviõli Vene kool

Vladimir Tsurkin
vladimirtsurkin@gmail.com; 56575885

Võrk- ja korvpall, jõusaali kasutus,
meeskonnamängud jne.

E ja K kell 16.00
T ja N kell 18.00

Lüganuse Kool

Juho Põld
juho.pold@mail.ee; 56989374

Sulgpall

K kell 18.00

Püssi Kultuurimaja spordisaal

Mehis Kreisman
kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Võrkpall

T ja N kell 19.00

Maidla Spordihoone

Kogukondlik ettevõtmine Allan Kriisa
53534350

Noorte ja
täiskasvanute jalgpall

alates oktoobrist

Maidla Spordihoone

Jevgeni Sarri
jevgeni.sarri@gmail.com; 5019480

Aeroobika

E ja N kell 19.00

Kiviõli I Keskkool

Svetlana Aleksejeva
58041570

Zumba

E ja K kell 19.00

Maidla rahvamaja

Gerly Kiivet
kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Yogafunc (pilet 4 eurot kord)

N kell 18.30

Lüganuse Kultuurikeskus

Karolin Möllits
kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Jõutreening (pilet 4 eurot kord)

T kell 19.00

Lüganuse Kultuurikeskus

Karolin Möllits
kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Jalgpalli klubi Irbis
Vanusegrupid: 2004/2005.a.,
2006/2007 .a., 2010/2011.a., al.2012

alustab oktoobris

Erik Šteinberg
fcirbis@gmail.com; 55634811
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Noored osalesid Rakveres Ööjooksul

Juba viiendat aastat järjest osales
Kiviõli Noortekeskuse meeskond
viieteistkümne noore Lüganuse
valla jooksuhuvilisega 18. augustil Rakveres Eesti Ööjooksul.
Suurejoonelisest spordiüritusest
osa võtmine on Kiviõli Noortekeskusel juba 2013. aastal alguse
saanud traditsioon, mille vastu
on noorte huvi säilinud ning aastatega aina kasvanud. Juba aasta
alguses hakatakse tundma huvi,
kas ka sel aastal on võimalus ööjooksul osaleda. Nii saigi aprillikuus meeskond kokku pandud ja
jooksule registreeritud.
Kiviõli Noortekeskuse meeskond esines edukalt. Ürituse
toimumise päevaks paar noort
pidid kahjuks osalemisest loobuma, kuid asendajad leiti kiiresti.
Noored said valida kahe distantsi
- 4 km ja 10 km vahel. Enamus
valisid lühema raja, kuid julgemad panid end pikemal distantsil
proovile.
Sel aastal osales ööjooksul ka
Eesti Vabariigi president Kersti
Kaljulaid, kes jooksis poolma-

ratoni 21,1 km. Ükski riigipea
ei ole varem Rakvere ööjooksust
osa võtnud. Jooksjatel oli seetõttu ka ootusärevus stardis seistes
suurem kui eelnevatel aastatel.
Enne starti pidas president kõne.
Ta oli meeldivalt üllatunud nii
rohkearvulise osavõtjate üle.
Esmakordselt võtsin ka mina
jooksust osa, esialgu tagasihoidlikult nelja kilomeetrisel distantsil. Peale jooksu valdasid mind
tõeliselt positiivsed emotsioonid
ning ma tabasin end mõttelt,
miks ma juba varem ei ole sellest spordiüritusest osa võtnud
ning seetõttu olen ilma jäänud
nii võimsast kogemusest.
Suur rahvahulk, inimeste ühtsustunne, pealtvaatajate kaasaelamine, võimas ürituse korraldamine ning jooksjate soov end
proovile panna – need on märksõnad, mis kutsuvad inimesi igal
aastal uuesti üritusel osalema.
Egle Kasela
Kiviõli Noortekeskuse
juhataja

SPORT

Maleklubide võistkondlikud
meistrivõistlused
14.-16.09.2018
toimusid
Kohtla-Järvel
Eesti
noorte maleklubide võistkondlikud
meistrivõistlused. Lüganuse valla maleklubi Lootus noored, koosseisus Dmitri Derevjanko, Andrei Shvedov, Vladislav Nazarov, Elizavetta
Bitkova ja Emilin Bondarevskaja saavutasid võistlustel III koha.
Palju õnne noortele ja juhendaja Sergei Titovile.
Riia Tallerman
kultuuri- ja spordinõunik

Laste jalgpalliturniir
26. augustil 2018 toimus Kiviõlis laste jalgpalliturniir 8-7 aastaste
vanuseklassi etapp.
Osalesid neli meeskonda - Tartust, Otepäält, Viljandist ja Kiviõlist. Esikoha saavutas Viljandi meeskond, teise koha Otepää
sportlased, kolmas koht läks Tartusse, meie jalgpallurid pidid leppima neljanda kohaga.
Autasustamisel osales ka Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.
Kõik osalejad said medalid ja karikad.
Täname Lüganuse vallavalitsust laste jalgpalli toetamise eest.
Anatoli Žõbin

Tennisevõistlus
Augustis toimusid Kiviõli spordiklubi eestvedamisel suurejoonelised tennisevõistlused. Võistlused toimuvad juba 16 aastat järjest
ning neist võtavad osa sportlased erinevatest linnadest. Selleks, et
saada kutse osalemiseks, on vaja täita teatud tingimused.
Sellel aastal osales 8 sportlast – neli paari. Finaalis kohtusid
Aleksandr Makarov, Stanislav Gruzdev ja meie külalised Anton
Ivanov Sankt-Peterburist ning Andrei Siridenko Jõhvist. Pingelises
võitluses saavutasid võidu meie külalised 4:6 6:3 7:5 ning meie
linna karikas läks Sankt-Peterburgi.
Kolmanda koha sai paar Nikolai Jurkov ja Andrei Morozenko,
saavutades võidu Kiviõli tenniseveteranide Anatoli Zõbini ja Vitali
Sikora üle 6:4 4:6 6:2.
Täname vallavanemat Andrea Eichet tennise toetamise eest Kiviõli linnas!
Anatoli Žõbin

Mis juhtub, kui pere investeerib hoonesse,
mis mõneks ajaks kasutamata seisma jääb?
Juhtub see, et sinna tekib autotöökoda. Laane Auto OÜ on
2012 jaanuaris loodud ettevõte,
mis tegeleb autode remont- ja
hooldustöödega, elektritöödega,
rehvitöödega, sõidukite sildade
reguleerimise töödega, diagnostikaga ja varuosade ning rehvide
müügiga. Virumaa Koostöökogult on ettevõtte omanik ja asutaja Joonas Erm taotlenud edukalt
toetust mõlemal programmperioodil – 2013. aastal meetme 2
ehk mikroettevõtluse arendamise
meetme kaudu seadmete soetamiseks ja aastal 2016 teenuste
laiendamiseks samuti mikroettevõtluse meetmest.
Kuidas Joonas Erm 15-aastaselt tärganud huvist oma tarbeks
autode putitamise vastu on tänaseks jõudnud ettevõtte omaniku
staatusesse rääkis ta meile septembri keskpaiku.
Teed ettevõtjaks alustas Joonas eneselegi märkamatult – isa
ja tema sõprade ostetud hoonekompleksis Sondas, mis seisis
kasutuseta, oli hea oma esimesi sõidumasinaid remontida ja
ümber ehitada. Info tegusast
noormehest piirkonnas levis ja
tuttavaid, kes oma neljarattalised
Joonase kätte usaldasid, tekkis
üha juurde. Kulus umbes 4 aastat, kuni Joonas jõudis ettevõtte
asutamiseni.
2013. aastal, kui kliendibaas
oli juba laienenud, tekkis vajadus seadmete baasi suurendamiseks ja Joonas jõudis otsaga
Virumaa Koostöökoguni: „Virumaa Koostöökogu projektitaotluseni jõudsin tuttava soovitusel. Esimese taotluse esitamine
oli keerulisem, kuna kogemusi
polnud ja paberimajandust ja
blankette oli ikka rohkesti. Uuel
programmperioodil, kui taotlesin
raha teenuste laiendamiseks, oli
juba E-pria, kus kõik oli oluliselt
lihtsam. Selles suhtes soovitan
julgelt huvilistel proovida, et midagi keerulist taotluse esitamises
kartma ei pea“.
Ettevõtlusest üldiselt rääkides
möönab Joonas, et mõnikord on
see omamoodi peavalu ka – 12
tunnised ja vahel pikemadki

tööpäevad, vastutus on suurem
kui palgatöö puhul aga positiivne kaalub senini kõik selle üles:
„Kuna ettevõttel läheb hästi,
saame palgata ka inimesi tööle
– raamatupidamine ja tellimuste
haldamine ja kõik ei ole enam
ainult minu õlul. Oleme tekitanud töökohti ja palganud endale abilisi. Kogukonnas on eriti
vanemad inimesed tänulikud,
et nad ei pea kaugele sõitma, et
oma autot korda saada.“ Muuhulgas ei pea Joonas paljuks ka
kliente töökojast vajadusel koju
sõidutada, kui tööga pikemalt läheb – täisteenindus lõbusa nüansina oma ettevõtjakarjäärist toob
Joonas välja selle, et kui mõned
ajad tagasi ilmus tema postkasti
kutse riiki teenima minna, puhkes kogukonnas pisike paanika –
kuhu oma neljarattalistega nüüd
minna, kui ettevõte kinni läheb.
Õnneks asi siiski nii traagiliseks
ei kujunenud ja ettevõte jätkas
tegevust.
Kõige positiivsemana oma te-

gevuse juures toob Joonas välja
selle, et isikliku auto remondi
pealt hoiab suhteliselt suurel
määral kokku ja võrgustik ja
kontaktid on see, mis ettevõtte
omanikuna laieneb üsna jõudsalt
ja konkurentsi Joonas ei karda:
„Erinevad müügiinimesed, muud
koostööpartnerid… loodan, et
hätta ei jää, kui kunagi peaks
millegagi abi vaja minema. Kogemuste põhjal saan öelda, et töö
kvaliteet on see, mis otsustab ka
klientide rohkuse, seega selles
osas tunnen ennast kindlalt.“
Õppetund ettevõtjana on see, et
selleks, et tagasiside klientidelt
oleks hea, on kindlam ise veenduda, et töö oleks hästi tehtud.
Teistele potentsiaalsetele tulevastele ettevõtjatele või ka
neile, kes juba selleni jõudnud
on ja plaanivad oma tegevustele hoo sisse saamiseks või tegevuse laiendamiseks Virumaa
Koostöökogusse toetust taotlema
tulla, soovitab Joonas südamega
ajada oma asja, siis sujub ka kõik

muu. „Virumaa Koostöökogult
julgustan toetust küsida küll,
midagi keerulist taotluse esitamises ei ole. Aga seda tahaks ka
öelda, et nii ettevõtlusega algust
teha ei ole mõttekas, et mõtled,
et kirjutad projekti ja alles siis,
et hakkad millegagi tegelema.
See peaks ikkagi vastupidi olema – sa tead, mida sa teed, tead,
mida tahad teha ja kui siis jääb
raha puudu, siis tasub proovida.
Eks ma oma ettevõttega oleks
ikka edasi toimetanud ka siis,
kui ma toetusele millegi pärast
poleks kvalifitseerunud. Lihtsalt
väiksemas mahus ja aeglasemas
tempos.“
Laane Auto veebileht on www.
laaneauto.ee, kust leiate põhjaliku nimekirja pakutavatest teenustest ja ka teenuste hinnakirja.
Samuti leiab neid Facebookist
www.facebook.com/laaneauto/
või Laane Auto OÜ.
MTÜ Virumaa Koostöökogu
Lahtiolekuajad ja kontakt:
E-R 09:00-17:00
L-P Kokkuleppel
Email: info@laaneauto.ee
Telefon: +372 5060671
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Elukohaandmed
tasub rahvastikuregistris
hoida täpsetena
Et mitte ilma jääda avalikest
teenustest, tasub kohalikule
omavalitsusele oma täpsed elukohaandmed esitada kõigil neil,
kelle andmed praegu on vaid
omavalitsuse täpsusega (puudub
küla või tänav, maja- või korterinumber).
Ida-Viru maakonnas puudutab
see 4262 inimest, kellest 137 inimest Lüganuse vallast.
Uuel aastal jõustub rahvastikuregistri seaduse muudatus, mille
tulemusena jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste
elukoha andmed, kes pärast kolimist pole oma elukoha andmeid
uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on
palunud nad enda juurest välja
registreerida. Selle tulemusena
on inimese elukoht praegu linna
või valla täpsusega. Soovitame
kõigil, keda muudatus puudutab,
esitada esimesel võimalusel oma
täpsed elukohaandmed omavalitsusele. Andmete muutmist ei

tasu jätta viimasele hetkele, sest
muidu võib jaanuaris tabada halb
üllatus, kus inimene jääb ilma
elukohaga seotud avalikest teenustest nagu lasteaiakoht, juhiloa
pikendamine vms. Siseministeerium saatis aprillis kõikidele
neile, kes sihtgruppi kuuluvad
ja kelle meiliaadress on rahvastikuregistris olemas, ka kirjaliku
teavituse e-kirja näol. Kordusteavitus on plaanis sügisel. Samas sihtgrupist ligi kolmandiku
meiliaadresse rahvastikuregistris
ei ole.
Elukoha registreerimine on
lihtne: seda saab teha paari minutiga eesti.ee veebilehel, samuti
võib selleks pöörduda kohalikku
omavalitsusse nii isiklikult, posti kui e-posti teel. Täna kehtiva
seaduse kohaselt on inimesel
kohustus oma elukoha andmeid
uuendada 30 päeva jooksul alates uude elukohta elama asumisest, uuest aastast on see tähtaeg
14 päeva.

Tõenäoliselt on märkimisväärne osa neist tegelikult Eestist lahkunud. Nii korrastatakse

rahvastikuregistri andmeid ja
saavutatakse täpsem teadmine
Eesti rahvastiku kohta. Eesti

plaanib 2020. aastal toimuva
rahvaloenduse esimest korda
läbi viia registripõhiselt. Rahvas-
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tikuregister on üks olulisematest
andmekogudest, kust saadakse
andmed registripõhise loenduse
läbiviimisel ja oluline on lähtuda
võimalikult täpsetest andmetest.
Tegelike elukoha andmete esitamine on kasulik nii inimesele
endale, kohalikele omavalitsustele kui ka riigile. Elukoha registreerimisega omandab inimene
õiguse valida kodukoha omavalitsuse juhte ning saada sealt teenuseid ja toetusi. Riigiasutused
saadavad kutseid, näiteks vähi
sõeluuringule, just rahvastikuregistrisse registreeritud aadressil.
Ja mis samuti tähtis: kui inimese
elukoht on registreeritud õigele
aadressile, laekuvad tema makstavad maksud tegelikku elukohta
ja kohalik omavalitsus saab talle
selle eest pakkuda paremaid teenuseid, korras teid ja ilusat ümbruskonda, kooli- ja lasteaiakohti
lastele.

MÕNE REAGA

Koolifolk tuleb taas!
Koolifolk toimub 03. oktoobril 2018 ja sel korral Lüganuse Rahvamajas. Koolifolk on ellu kutsutud kaheaastase projektina tähistamaks EV100 sünnipäeva ning on vabariigile suurejoonelise juubeli
puhul kingituseks üleval www.ev100.ee kodulehel.
Esimene pärimuspidu toimus 28.09.2017 Maidla aidas. Tegemist on Lüganuse valla koolinoorte pärimuspeoga ja sarnaselt eelmisele aastale esinevad koolilapsed pea kõikidest Lüganuse valla
koolidest. Ettekandeid tuleb pärimusräpist kuni 19. sajandi pulmapeo etendamiseni.
Ajakava on järgmine:
15:30 koolinoorte toitlustamine
16.00 algab pärimuspidu tantsude, laulude, pillilugude ja etendustega
17:00 käelise tegevuse töötoad
18:00 simman- esinevad Kiviõli Kunstide Kooli õpilased ja vilistlased.
20:00 peo lõpp ja tuleskulptuur
Ootame nii suur kui väikseid publikuks. Simmani pileti hind on
3 €. Lisainfo www.koolifolk.ee
Tertur Arendus MTÜ kirjutas VIKOsse ühisprojekti:
„Pärimusmuusikafestivali KOOLIFOLK korraldamine Eesti
100 tähistamiseks”.

Koerte ja kasside pidamisest
Kristi Olt
keskkonnaspetsialist
Sügise saabudes pöörduvad inimesed aina sagedamini vallavalitsuse poole murega, mis puudutab hulkuvaid kasse, harvem
ka koeri. Lüganuse vallavalitsus
tuletab kõikidele kassi- ja koeraomanikele meelde, et Teie õlul
lasub suur vastutus: esmalt, et
lemmikloom oleks hooldatud ja
toidetud ning teiseks, et lemmiklooma pidamine ei häiriks avalikku korda ja teiste isikute rahu.
Kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena

moodustunud Lüganuse valla
„Koerte ja kasside pidamise eeskirja“ kehtestamiseni kehtivad
Sonda valla, Lüganuse valla ja
Kiviõli linna samasisulised õigusaktid. Siinkohal toon meeldetuletuseks välja olulised punktid
eelnimetatud õigusaktidest: koera või kassi on lubatud pidada
omanikule kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või territooriumil nii, et oleks välditud
koerte lahti pääsemine ning eeldusel, et tagatakse nende eluks
vajalikud tingimused ega kahjustata teiste isikute huve; koera või
kassi omanik on kohustatud koristama koheselt koera või kassi
poolt reostatud trepikoja, tänava,
pargi, haljasala või muu avaliku
koha; avalikus kohas (tänavad,
pargid jms) tuleb koera pidada

rihma otsas ja vajadusel suukorvistatult; lemmiklooma on
keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta,
tekitada valu, füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma
hukkumise või panna toime muu
looma suhtes lubamatu tegu.
Hulkuvate koerte ja kasside
püüdmist, pidamist ning hukkamist korraldab vallavalitsus, ostes vastavat teenust asjakohastelt
ettevõtjatelt või asutustelt. Kui
hulkuvat koera või kassi ei ole
võimalik kohe tagastada loomapidajale, tuleb loom kuni loomapidajale tagastamiseni paigutada
hulkuvate loomade pidamiseks
ettenähtud kohta (varju- või
hoiupaika). Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja

looma tagasi nõuda, kui ta tasub
looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud
aja möödumist, kui pole leitud
loomaomanikku, antakse loom
uuele isikule või kui uut loomapidajat leita, viiakse läbi looma
eutanaasia loomakaitseseadusega sätestatud korras.
Kassi- või koerapidaja võiks
kaaluda looma steriliseerimist/
kastreerimist ning pöörduda selles küsimuses loomakliinikusse.
Steriliseerimine/kastreerimine
aitab ära hoida soovimatuid kassi
ja koera pesakondi ning läbi selle
vähendada ka hüljatud loomade
arvu.
Hulkuvast loomast teatada Lüganuse Vallavalitsusele e-kirjaga
valitsus@lyganuse.ee või telefonil 33 21 331.

Lüganuse Maarahva Laat
juba kolmandat korda
8. septembril 2018
toimus MTÜ Lüganuse Küla Seltsi
eestvedamisel juba
kolmas Lüganuse
Maarahva
Laat,
mida sel korral
soosis eriti ilus suveilm. Laada ühe
peakorraldaja Anne
Kalamäe sõnul oli
kauplejaid kohale
tulnud 84, laadakaupa oli villastest
sokkidest autodeni
ja suitsukalast pelletikateldeni.
Lapsed said ratsutada ning lõbutseda batuudil, laadalised said
osa kogu päeva kestvast meeleolukast kultuuriprogrammist ja õnneloosist.
Õhtul meelitas hulgaliselt publikut kohale Alen Veziko kontsert,
millele järgnes simman ning laadapäeva lõpetas ilutulestik.
Kohtume järgmisel aastal 7. septembril!
LVL
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Õnnitleme
septembrikuu juubilare!

80. juubeli puhul
Mati Sepp

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.

KULTUURIKALENDER
07. oktoober, kell 17.00 Kiviõli rahvamaja
Vana Baskini Teatri etendus „Kas hakkame seksima?“.
Piletid 14.- ja 16.08. oktoober, kell 18.00 Kiviõli rahvamaja
Pensionäride klubi „Ajaratas“ puhkeõhtu

Pilt on illustratiivne.

Talv ei ole mägede taga
Õigeaegne ja kvaliteete ettevalmistus kütteperioodiks tagab
mitte ainult tõrgeteta soojusvarustuse vaid aitab hoida ka
küttearved kontrolli all.
On rõõm tõdeda, et korteriühistud suhtuvad antud teemasse
suure tõsidusega – paljudes majades on rekonstrueeritud soojussõlmed, balansseeritud küttesüsteemid, paigaldatud soojustatud
välisuksed ja trepikodade aknad.
Kõik nimetatud meetmed aitavad

13. oktoober, kell 11.00 Kiviõli rahvamaja
Töö-ja karjäärimess

18. oktoober, kell 19.00 Kiviõli rahvamaja
St. Peterburgi komöödiateater
20. oktoober, kell 11.00 Erra Kultuuriseltsi ruumides
Endla Lipu meistritööde näitus ja õpituba „ Looduslikud materjalid metsast, põllult”
21. oktoober, kell 14.00 Kiviõli rahvamaja
Sergei Maasini ja Igor Latõško kontsert. Pilet 8.23. oktoober, kell 19.00 Sonda rahvamaja
Mälumängusarja I etapp
30. oktoober, kell 10.00 Erra Kultuuriseltsi ruumides
Kartongist karpide õpituba
20.-30. oktoober Raamatukogupäevad 2018

LÜHIDALT

Kirjutame ajalugu!
Purtse Jõe Arenduskeskusel ja ajaloolasel Egon Metsal on käsil
Lüganuse kihelkonna ajaraamatu koostamine. See võtab kokku
meie ühise kodupaiga mineviku alates muinasajast ning jõuab välja
tänasesse päeva, käsitledes siitkandi asustuse ja külade kujunemist,
mõisate käekäiku, kihelkonna haridus- ja kultuurilugu, XX sajandi
keerulisi aegu ning kõike seda, mille poolest Lüganuse kihelkond
eristub teiste Eesti kihelkondade seas. Selleks, et raamat saaks
hea ja tummine, kogume lugusid, pilte, mälestusi ja mõtteid, mis
vähegi meie kodukoha ajaloos olulised tunduvad. Kirjutada võib
aadressil iise@iise.ee ning kolhoosiaega, kalatööstust, piiritsooni
ja ärkamisaega puudutava küsitluse leiab siit: http://bit.ly/lyganuse
Laila Meister
MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus

Lüganuse kirik XX sajandi algus.

Rekonstrueerimistööd sellega
ei lõpe. Tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahenditele
ja Lüganuse Vallavalituse toetusele on plaanis järgmisel aastal
vahetada veel 440 meetrit magistraaltorustikke.
AS Kiviõli Soojus pälvis tehtud edusammude eest käesoleva
aasta kevadel soojusvarustuse
valdkonnas Eesti Elektrijaamade
Liidu ,,Energiaefektiivsuse märgise“. See kinnitab soojusvarus-

tussüsteemi vastavust Euroopa
Liidu direktiiviga 2012/27/EL ja
tagab võimaluse süsteemi arendamiseks erinevate fondide abil.
Tänu koostööle Kiviõli Keemiatööstuse OÜ-ga jääb järgmisel kütteperioodil soojusenergia
hind tarbijale endiseks, 48,69 € 1
MWh (ilma käibemaksuta).
Vladimir Tšikul
AS Kiviõli Soojus juhataja

Tervisepäev

14. oktoober, kell 12.00 Erra Kultuuriseltsi ruumides
Lõikuspüha. Sügisandide näitus, hoidiste degusteerimine
14.oktoober, kell 19.00 Sonda rahvamaja
Jõgeva Linna Teatri etendus „Aabitsa Kukk”

kaasa küttekulude vähendamisele ja elukvaliteedi tõstmisele.
Selleks, et minimeerida energiakandjate hinnatõusu mõju
soojusenergia hinnale, vahetab
AS Kiviõli Soojus pidevalt välja amortiseerunud ja liigläbimõõduga torustikke. Viimase
kümne aasta jooksul on Kiviõlis
rekonstrueeritud 6,1 kilomeetrit
ehk siis 50% kasutuses olevatest
soojustrassidest, mis võimaldas
vähendada kadusid 40% võrra.

Uue õppeaasta esimese nädala
lõpetas meie koolis traditsiooniline tervisepäev, mis toimus 7.
septembril Kiviõli Seikluskeskuses. Tervisepäevast osavõtjad
tänavad siiralt Kiviõli Seikluskeskuse meeskonda meeldejääva
päeva eest. Kõik, kes veetsid selle päikesepaistelise päeva seikluskeskuses, said positiivseid
emotsioone ja energiat pikaks
ajaks. Päeva meenutuseks on
valminud video, mis on leitav
kooli Facebooki lehelt. Eraldi
tänu dünaamilise video autorile
Kristiina Ragnile.
Osad koolipere liikmed otsustasid veeta tervisepäeva kodustaadionil, kus neilgi polnud
igav. Õpetajate juhendamisel
said lapsed võtta osa teatevõistlustest ja erinevatest spordimängudest. Üheskoos veedeti aega
lõbusalt ja aktiivselt.
Soovime kõigile meie õpilastele, õpetajatele ja vanematele
tugevat tervist, häid emotsioone
ja unustamatuid päevi uueks õppeaastaks!
Veera Korotajeva
Kiviõli Vene Kooli huvijuht

Kõik, kes veetsid selle päikesepaistelise päeva seikluskeskuses,
said positiivseid emotsioone ja energiat pikaks ajaks.

Lisapuhkepäevad
täisealiste hooldajatele
Alates 1. juulist on tööl käivatel
sügava puudega täisealise hooldajatel võimalik kasutada oma
tööandja juurest kalendriaastas
kuni viis tööpäeva lisapuhkust.
Lisapuhkepäevi saab kasutada
töötaja, kes hooldab oma sügava
puudega lähedast, kelleks võib
olla tema õde, vend, poolõde,

poolvend, ema, isa, vanem või
vanavanem, abikaasa või registreeritud elukaaslane kooseluseaduse tähenduses. Samuti
saavad puhkepäevi kasutada sügava puudega täisealise inimese
eestkostjad või kohaliku omavalitsuse määratud ametlikud
hooldajad. Hoolduspuhkust on

võimalik kasutada kalendriaasta
jooksul viis tööpäeva korraga või
ka päevade kaupa.
Hoolduspuhkuse
kasutamiseks peab töötaja selles tööandjaga kokku leppima ja selle kohta
avalduse esitama. Vajadusel on
tööandjal õigus küsida hoolduspuhkuse õigust tõendavaid lisa-

dokumente. Puhkusetasu arvestatakse lisapuhkepäevade eest
alampalga määras, mis 2018.
aastal on 23,62 eurot päevas.
Lisainfo: www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Sotsiaalkindlustusamet

TASUB TEADA
Olen alles alguses
Algaja
noorsootöötajana
olen tihti tabanud end mõttelt, miks meil ei olnud selliseid võimalusi vaba aja
veetmiseks nagu tänapäeva
noortel? Ometi tundub, et
nad ei oska või ei taha kõike
vastu võtta, mida pakutakse.
Olen ametlikku noorsootööd teinud pool aastat. Mõnes mõttes täiesti algaja, aga
ise värskelt noore east väljununa, mõistan noori ja saan
aru nende muredest. Kuulen
sageli noortelt lauset: „Mul
on igav!” Olen teismelisena
seda isegi kordades kasutanud ja pean tunnistama,
et praegugi kõlab see mõnikord mõttes. Paarkümmend aastat tagasi oli igavus
võib-olla natuke rohkem õigustatud kui täna.
Näen peaaegu iga päev
kuidas noored ei tea, mida
oma vaba ajaga peale hakata. Lemmiktegevus on muidugi arvutimängude mängimine. Erilised lemmikud
on sõjamängud. Kuna aga
arvuteid on kaks ja mängida soovijaid tihti rohkem,
siis läheb võitluseks. Jagan
küll aega, et igaüks saaks
oma osa, aga need, kes kohe
ei saa mängima ongi õnnetud ja ei tea, mida teha. Pakun võimalusi kas Xboxiga
mängida või lauajalgpalli,
joonistamist või lauamänge,
olen ka ringmänge soovitanud. Enamasti on vastuseks,
et neid ei huvita. Isegi kui
leidub keegi, kes oleks nõus
midagi pakutavast tegema,
on nende tähelepanu sageli
hajunud peale viit minutit.
See on minu väljakutse, et
noortes rohkem huvi tekitada ka teiste tegevuste vastu.
Pean neis tekitama tahtmise
midagi muud teha, kui arvutimänge mängida. Mõtteid
ja tahet minus on. Nüüd
pean õppima noori rohkem
kaasama ja ka ise suuremalt
mõtlema, et noored tahavad
meie noortekas aega veeta.
Mänguõhtud, teemanädalad,
väljasõidud on mõned näited
sellest, mis meid ees ootab.
„Käärime aga käised ülesse” ja jätkame tööd noortega, et nad tahavad tulla
ja teha kõike, mis me koos
suudame ette võtta.
Ann Leon
Sonda noortetoa
noorsootöötaja
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Huviringide ajad
KIVIÕLI RAHVAMAJA
Naisrahvatantsurühm „Tuhkali”

K kell 19.00

Helju Veedam

veedam@hot.ee; 56872875

Laste Isar Dance Studio
Baby (4-6 aastased)
Kids 1 (I-IV klass)
Kids 2 (V-VIII klass)
Grupp 1 (neiud alates IX klass)

Alena Zemlyak 55691164

T ja N kell 17.30
T ja N kell 16.00
E ja K kell 16.30
E kell 18.00, N ja R kell 18.40

Memmede lauluring Elulõng

K kell 10.00

Tiit Aruvee

tiitaruvee@gmail.com; 5156472

Line – tantsurühm „Red Roses”

E kell 19.00

Helju Veedam

veedam@hot.ee; 56872875

Gennadi Butuzovi nim. vene segakoor

K kell 17.30 ja P kell 11.00

Raissa Višnjova 53834756

Segakoor „Loit”

E kell 19.00

Valdur Raie

Segakoor „Poolkuu”

T kell 18.00

Tiina Dammann 56989408

Memmede tantsuansambel „Lõngakera”

alates oktoobrist

Riia Tallerman

riia.tallerman@gmail.com; 58188725

Tantsukollektiiv „Mes Amis”

T kell 19.00

Ingrid Viks

5167168

Line tantsurühm

T ja N kell 18.30

Jekaterina
Sikora

5018877

Näitering „Otpad”

N kell 19.00 ja P kell 13.00

Natalia Tšikul

natalia57kivi@mail.ru; 5120660

Vokaalinstrumentaalansambel

N kell 18.00

Ülo Kangur

rahvamaja.kivioli@mail.ee; 53329171

Pensionäride klubi „Ajaratas”

iga kuu teine esmaspäev kell 18.00

Niina Normak

56632918

Pensionäride käsitööring

iga kuu viimane teisipäev kell 14.00

Vilma Siim

53329480

Loovusring noorematele ja vanematele lastele

E kell 15.30 ja E kell 17.00

Virje Härm

kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Esteetika ja tantsukool
(11.-14. aastased)

T kell 18.30 ja N 15.45

Karolin Möllits

kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Naisrahvatantsurühm „Omasoodu”

T kell 19.00 ja P kell 16.00

Maris Kriisa

53407045

Segarühm „Lampjalakesed”

P kell 18.00

Merike Hobolainen

5143951

Line-tantsurühm „Tuulest Viidud”

T kell 17.30 ja N kell 19.00

Pille Naur

kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Memmede lauluansambel „Rukkilill”

alusatab oktoobrist

Tiit Aruvee

kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Lüganuse segakoor

T kell 18.30

Keio Soomelt

kultuurikeskus@lyganuse.ee; 53345137

Memmede tantsurühm Minnid-Mannid

alates oktoobrist

Helju Veedam

veedam@hot.ee; 56872875

Neiduderühm

E kell 17.30

Riia Tallerman

riia.tallerman@gmail.com; 588188725

Sonda naisrühm

N kell 19.00

Riia Tallerman

riia.tallerman@gmail.com; 588188725

Näitering lastele ja täiskasvanutele

alustab oktoobrist

Karmen Kõrts

karmen.korts@lyganuse.ee; 58188731

valdurraie@gmail.com; 5160322

LÜGANUSE KULTUURIKESKUS
PÜSSI KULTUURIMAJA

MAIDLA RAHVAMAJA

LÜGANUSE RAHVAMAJA

SONDA RAHVAMAJA

MAIDLA NOORTEKESKUS
Mängude päev

E

noortekeskus@maidla.ee; 5348507

Kokkamine

T kell 15.00

noortekeskus@maidla.ee; 5348507

Kodutütred

K kell 14.30

noortekeskus@maidla.ee; 5348507

Keraamika ring/Noored Kotkad

N kell 15.00

noortekeskus@maidla.ee; 5348507

Erinevate kultuuristiilide päev/ piljarditurniir

R kell 12.30

noortekeskus@maidla.ee; 5348507

Kokandusring

K kell 16.00

angela.tikoft@gmail.com; 59109462

Piljarditurniir

al.28.sept. üle reede

angela.tikoft@gmail.com; 59109462

ERRA NOORTETUBA

LÜGANUSE NOORTEKESKUS

Lugupeetud
lapsevanemad!
On võimalik organiseerida
jalgpallitreeningud erivajadustega lastele 2 korda nädalas.
Professionaalse jalgpalliklubi “Irbis” poolt organiseerimine, kvalifitseeritud
treener, inventar ja spordiplatsi rent.
Tulge ja tooge oma lapsed treeningule, hakkab olema väga huvitav ja lõbus.
Lisainfo telefonil 5563
4811.

Kunsti- ja keraamikaring

K kell 14.00

Kärt Riives

juho.pold@mail.ee; 56989373

Muusika ja ansambliring

N kell 13.00

Tiit Aruvee

juho.pold@mail.ee; 56989373

N kell 16.00

Robert Martin

noortekeskus@kivioli.ee; 5151482

Mediteerimine

T kell 16.00

Andres Käosaar helena.kivestu@gmail.com; 53473131

Kandlemäng, pärimuslood ja -mängud

K 15.15

Pille Kekki

helena.kivestu@gmail.com; 53473131

Robootika

alustab oktoobrist

Kristiine Meister

helena.kivestu@gmail.com; 53473131

alates oktoobrist

Maia Pavlenko

maiazac@gmail.com; 5264847

KIVIÕLI NOORTEKESKUS
Kokandusring
KIVIÕLI I KESKKOOL

ERRA KULTUURISELTS
Erra Näitering
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LÜGANUSE VALLALEHT

september 2018

EELK Lüganuse Ristija Johannese
koguduse kalender
07.10.2018 09.30

20.pühapäev peale nelipüha missa

Kiviõli kirik

07.10.2018 11.00

20.pühapäev peale nelipüha missa

Lüganuse kirik

07.10.2018
12.30

Leerikool

Lüganuse pastoraat

14.10.2018
11.00

Lõikustänupüha missa, pärast
kohvilaud

Lüganuse kirik

21.10.2018
09.30

22. pühapäev peale nelipüha missa

Kiviõli kirik

21.10.2018
11.00

22. pühapäev peale nelipüha missa

Lüganuse kirik

21.10.2018
12.30

Leerikool

Lüganuse pastoraat

28.10.2018
11.00

Apostlite Siimona ja Juuda päeva ehk Lüganuse kirik
simunapäeva missa

28.10.2018
12.30

Leerikool

5. oktoober –
Õpetajate päev
Soovime kõigile Lüganuse
valla õpetajatele
meeleolukat õpetajate päeva!
Lüganuse Vallavolikogu
esimees Risto Lindeberg
Lüganuse vallavanem
Andrea Eiche

Lüganuse pastoraat

