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SÜNDMUSED

Sada aastat
Eesti Vabariiki

Lüganusel peeti kevadlaata
12. mail korraldas MTÜ Lüganuse Küla Selts koos Lüganuse
Keskkooliga külaplatsil juba traditsiooniks saanud kevadlaada.
Laadal kaubeldi istikutega, toimus rohevahetus, kirbuturg, kontsert
ja kohvik.

Maakonna HEA EMA
valimine ja tunnustamine
Päev enne emadepäeva,
12.
mail
2018,
toimus
Jõhvi
Kontserdimaja
kammersaalis
maakonna HEA
EMA tunnustamise ja pärjamise
Foto: Põhjarannik
pidulik
sündmus.
Konkursile
esitati
11
kandidaati kuuest omavalitsusest, kelle hulgast valiti parim.
Tunnustuse osaliseks sai Lüganuse valla tubli ema Kaja Kreisman
(pildil paremal).
Maakonna heaks emaks 2018 pärjatud Kaja esitasid konkursile
tema lapsed. Naine on nelja lapse ema ja nelja lapse vanaema. Ta
on ettevõtja ja väga aktiivne ühiskonna liige, kes on olnud tegev nii
kohalikus poliitikas kui riigikogus, kes pühendab end kaitseliidule,
matkamisele ja koorilaulule.
Ida-Viru omavalitsuste liit, HEA EMA tunnusürituse korraldaja
kinkis Kaja Kreismanile Tunnuskirja ja hea ema märgise, mille autor on kunstnik Aarne Hanni.

Lüganuse valla
arengupäev
Lüganuse Vallavalitsus korraldas
16. mail Kiviõli 1. Keskkooli
saalis arengupäeva. Seminari
esimeses pooles osalesid piirkonnas tegutsevad ettevõtjad
ning volikogu liikmed. Hea meel
on tõdeda, et ettevõtjad võtsid
kuulda vallavalitsuse üleskutset
ning osalesid arenguseminaril nii
rohkearvuliselt. See annab tunnistust sellest, et ootused uue Lüganuse valla lähiaastate arengule
on kõrged.
Järgmise 10 aasta üks tähtsamaid teemasid on töökohtade
säilitamine ja loomine ning ilma
ettevõtjateta on sellega küllaltki
raske toime tulla.
Küsimusele, mida Lüganuse
vald saaks teha, et ettevõtja tuleks valda oma äri arendama, tuli
mitmeid ettepanekuid, näiteks
soodsamad maahinnad, toetused, koolitused, ruumide kasutus,
lihtsam asjaajamine, koostöö.
Väga oluliseks peeti korralikku
internetiühendust, hea oleks kui
vallavalitsus saaks sellele kaasa
aidata, et tagada kaugtöökohtade

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
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Livak hakkab kuus korra inimesi vastu võtma Kiviõli Päevakeskuses (Soo 13) kl 9.00 - 16.30 (lõuna 12.00-12.30).
Esimene vastuvõtt toimub 29. mail 2018. Alates juunikuust hakkavad vastuvõtud toimuma regulaarselt iga kuu kolmandal teisipäeval.

sest rääkimine väga oluline.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
üliõpilased ja õppejõud otsustasid tänavusel südamekuul tähelepanu pöörata lisaks lähilinnadele
(Kohtla-Järve ja Jõhvi) ning ka
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Ida-Virumaal osutatakse õiKETLIN MÕRU (osakonna juhataja, sotsiaalteenused, sotsiaalnõustamine)
sihtgrupi
esindajatena
nõustaveebisilla
vahendusel
(Skype)),
on
võimalus
kasutada
nõustamisgusnõustamise
teenust iga kuu
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misele pöörduda ka sihtgrupi õigusinfot saab küsida telefonitsi protsessis viipekeeletõlki.
1. kolmapäeval aadressil Kaare
EVE UUEKÜLA (eakate küsimused, sotsiaalkorterid)
hooldajad või pereliikmed. ja veebinõustamise teel.
Täpsem info teenuse kohta 7, Jõhvi, Ida-Virumaa Puuetega
kontakt:
332 1335, 5191 7910 eve.uuekula@lyganuse.ee
Teenuse eesmärgiks on tagada
Õigusnõustamise
teenust on leitav EPIKoja veebilehelt: Inimeste Koda.

ANNE REMBEL (puudega inimesed, täiskasvanute eestkoste)
kontakt: 332 1334 anne.rembel@lyganuse.ee
AIRIIN ALLIKMÄE (lastekaitse, laste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, puudega lapsed)
kontakt: 332 1336, 5307 2787 airiin.allikmae@lyganuse.ee
SIGNE VELBAUM (töö probleemsete peredega)
Lisaks naljakuule, jürikuule ja valdadele. Alustasime Lüganuse sattunule selga, vaid haarab kohe koos mängida tervisliku toitumikontakt: 332 5877, 5331 0065 signe.velbaum@lyganuse.ee
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Südamekuu üritused Lüganuse vallas

käed päästavad elu. Täpselt nii
ongi - elustamisoskusega inimene julgeb võtta vastutuse ja teha
kõik selleks, et hättasattunud
kaaskodanikku päästa. Vastutustundlik inimene ei pööra hätta-

ning õppisid, kuidas ja millist
infot vajaduse korral kiirabile
anda.
Teiseks sihtgrupiks olid Püssi,
Lüganuse ja Kiviõli lasteaedade
lapsed, kes said meie tudengitega

la tulema. Ootame kõiki!

Ivi Prits
Tallinna Tervishoiu
Kõrgkooli õppejõud
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LÜGANUSE VALLALEHT
MÕNE REAGA

Foto: Anne Tikoft

Suurejooneline tsirkuseetendus
lasteaias Kannike
Kiviõli linna lasteaias Kannike toimus suurejooneline tsirkuseetendus. Etendused toimusid lausa kaks korda järjest, sest saal oli
topelt välja müüdud. Kohal olid maailmakuulsad klounid, koeraja kassitaltsutajad koos loomadega, trikke tegevad karud, kartmatud köieltantsijad, ülipainduvad akrobaadid, maailma tugevamad
jõumehed, võlurist mustkunstnik ja salapärane daam, kes kaabu
seest jänese välja võlus. Kõige eelnevaga said hakkama meie lasteaia Meelespea rühma lapsed, kes koos oma õpetajate Kerli, Age,
Jaanika ja muusikaõpetaja Elenaga sellise suurejoonelise etenduse meile andsid. Saali valmistas tsirkuse jaoks ette lasteaia tubli kunstiõpetaja Riina. Meelespea rühmas käivad Kiviõli lasteaia
kõige vanemad lapsed, kelle me kohe-kohe kooli ära saadame.
Loodame, et selline energia ja ettevõtlikkus jääb neisse püsima ka
kooli minnes ja seal oma esimese õpetajaga toimetades.
Anne Tikoft
Lasteaed Kannike juhataja

Robootika ja programmeerimine
aitavad õppeprotsessi mõtestada
Tehnoloogia on
pidevas arengus,
nagu ka haridus.
Üheskoos
on
need kaks võimaldanud muuta
õpet põnevamaks
ja
praktilisemaks. Eelmisel
aastal seadsime
algklassidega
eesmärgiks võtta
kasutusele robootika komplektid ning siduda robootika ja programmeerimine õppetööga. Käesoleva õppeaasta eesmärgiks oli jätkata
robootika ja programmeerimise lõimimist algklassides ning laiendada tegevust põhikooli klassides, pakkudes võimalusi kogemuste
saamiseks ka õpetajatele.
WeDo robootika komplektidega on algklassides väga huvitav
õppida näiteks putukate elu või taaskasutuse kohta. Lisaks põnevatele teadmistele ja kaasaegsele õpikäsitlusele on tähtis ka loogilis-matemaatilise mõtlemise ja digipädevuse arendamine.
Esimest korda proovisime ka veebis programmi koostamist. Selleks kasutasime www.code.org pakutavaid kursuseid, mis sobivad
igas vanuseastmes õpilastele. Peab ütlema, et väljakutseid jätkus,
sest esmapilgul lihtsad ülesandeid nõudsid palju loogikat ja mõtlemist.
Koostöös Tartu Ülikooliga testisime põhikooli astmes programmeerimise lõimingukavasid. Katsetatud programmeerimiskeskkondi saame nüüd edaspidiste omaloodud lõimingukavade tarbeks
kasutada ja oma teadmisi arendada.
Heaks kogemuseks oli ka loodusteaduste (füüsika) õppimine läbi
robootika. 7. klassi loodusõpetuses õppisime kiiruse valemit ja arvutamist, arendades digipädevust ja luues uusi seoseid teadmiste
vahel. Selliseid kogemusi ja tegevusi peaks õppetöös rohkem olema ja seetõttu osaleme järgmisel aastal mitme kooli projektis, mille
kaudu arendatakse läbi digipädevuse ja robootika õuesõpet.
Käesoleval õppeaastal alustasime digipäevade korraldamist,
mille raames said oma digiteadlikkust proovile panna nii õpilased,
lapsevanemad kui õpetajad. Digiõppe eesmärgiks on suurendada
õpilase omavastutust õppimisel, viia õppetöö läbi erinevates keskkondades ja luua seosed erinevate õppeainete vahel.
Järgmisel õppeaasta eesmärgiks on robootika, programmeerimise ja digiteadmiste lõimingu jätkamine õppetöös, kaasates ka keskkooli õpilased.
Rahastust ootavad mitu projekti, mille tulemusena saame loodetavasti juurde EV3 robootikaseadmeid ja avame koolis robootikaringi.
Kristiine Meister
haridustehnoloog
Kiviõli I Keskkool
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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 koosta-

sündi. Teine pool kantakse
vanemate
arveldusarvele

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

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

lekutest sõltumatutele toetustele maksab vald toetusi
vähekindlustatud inimestele. Nemad saavad küsida
abi kooli või lastelaagriga
seotud kulude katmiseks,
lasteaia söögiarvete tasumi-

Sotsiaalabitoetuse
kord
reguleerib ka mitmeid teenuseid, mida vald pakub.
Sotsiaaltoetuste korraga
saab tutvuda valla kodulehel www.lyganuse.ee. Infot
saab küsida ka sotsiaaltöö-
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Noorte mälumängu maraton
jõudis võiduka lõpuni
Alates novembrikuust sai alguse
Lüganuse valla noorte mälumängu maraton, kus osalesime ka
meie – Steveli, Melani ja Kätlin.
Mälumängud toimusid kord kuus
kuni aprillikuuni.
Kõik tiimid pidid olema kolmeliikmelised ning sisaldama
vähemalt ühte põhikooliõpilast.
See tingimus oli vajalik selleks,
et areneks suhtlus erinevast vanusest noorte vahel. Kuna esimene kord oli meil aega ja tahtmist
minna mälumängule ning kaotada polnud ju midagi, siis proovisime. Me ei kujutanud ettegi,
mida me teadma peame ning mis
tasemel küsimusi esitatakse. Pärast turniiri esimest vooru olid
emotsioonid laes. Mati Ulm, kes
küsimusi koostas, andis meile
edasi väga palju teadmisi ja me
ei valeta, kui ütleme, et need olid
kohati naljakad, aga igati kasulikud.
Teistele noortele soovime julgust proovida kõikvõimalikke
ettevõtmisi meie vallas. Tuleb
lihtsalt julgus kokku võtta ja
kasvõi nalja pärast proovida.
Meie proovimine läks lausa nii
kaugele, et võitsime mälumängu
maratoni. Viimane mälumäng oli
tõsiselt humoorikas. Esiteks me
teadsime ette, et meil on mingi
võimalus võita, kuna sel hetkel
oli juhtimas meeskond, kes kohale ei tulnud. Teiseks mitme küsimuse korral proovisime õnne
ning kui valik oli kolme variandi
vahel, siis pakkusime vastuseks

Kivi-paber-käärid
selle, mis võitis mängus kivi-paber-käärid. Finaalmäng lõppes
sellega, et poole punktiga olime
me esikohal. Uskumatu! Turniiri lõppu tähistasime üheskoos
maiustades „Kaire Tordid“ küpsetistega. Mälumängu maratoni
võitjale on ettenähtud külastus
Brüsselisse Euroopa Parlamenti, Eesti saadiku Tunne Kelami
kutsel, mis meid nüüd sügisel
ees ootab. Võidu üle on meil
muidugi tohutult hea meel, sest
me ei osalenud eesmärgiga võita,

vahepeal isegi ununes, et see tore
ajaviide oli võistlus.
Seda suurem rõõm on selle
üle, et juba maikuust algas meie
valla noortele järjekordne võimalus ennast ja oma teadmisi
proovile panna ning sõpradega
mõnusalt aega veeta.
23. maist sai Erra noortetoas
alguse Lüganuse valla noorte
muusikaviktoriin, mis hakkab
toimuma aasta vältel iga kuu
erinevas noortekeskuses. Viktoriinis osalevad kaheliikmeli-

sed meeskonnad ning eelnevad
teadmised muusikavaldkonnast
pole üldse määravad, peamine
on tahe osaleda ning toredasti
aega veeta. Muusikaviktoriinile
on auhinnad välja pannud muusikafestivalid Mägede Hääl, Viru
Folk, Intsikurmu ja Eesti Pärimusmuusika Keskus.
Steveli Säde
Melani Lindeberg
Kätlin Sõber

Esimesed sammud üldõpetuse suunas ehk
lõimitud tunnid Lüganuse Keskkoolis
21. sajandi õppimise alustaladeks on digitaalne kirjaoskus,
arusaam elust ja karjäärist. Et
seda kõike ellu viia, on pedagoogide ülesandeks vaadata oma
aine õpetamist teistmoodi. Õpilastele on vaja jagada koolis oskuseid, millega nad tuleks toime
muutuvas ühiskonnas kogu elu
vältel. Seda kõike toetab üldõpetuse ja projektipõhise õppe rakendamine õppetöö läbiviimisel.
16. - 20. aprillini toimus Lüganuse Keskkoolis avatud uste nädal,
mille raames viidi põhikoolis
läbi lõimitud õppetunnid, mis
koondasid ühe teema alla mitu
erinevat õppeainet ning lõppesid
projektitöödega.
Esimene lõimitud tund toimus
8. klassis ja teemaks oli “Tervislik toitumine”, ühendatud olid
inimeseõpetus, matemaatika ja
emakeel. Tunni käigus tutvuti
tervisliku toitumise põhitõdedega, otsiti internetist erinevate
toiduainete energia-, valgu- ja
rasvasisaldust, arvutati välja toidukordade kaloraaž ning kanti
saadud andmed Exelisse. Seejärel koostati rühmatööna päevamenüü. Enne selle kirjapanekut
käsitleti toitude nimetuste õigekirja, mis tekitab peavalu nii
mõnelegi söögikoha omanikule.
Tund lõppes menüü esitlemisega keskkonnas canva.com. Töö
käigus tuli välja, et tervislike toidukordade kokkupanek polnudki
nii lihtne, kuid õpilaste arvates
oli see meeldiv vaheldus tavapärastele tundidele.
5. klassis toimus lõimitud tund
teemal “Raamatud muudavad
maailma”, mis hõlmas emakeele,
kirjanduse, ajaloo ja kunstiõpetuse. Alguses rääkis emakeeleõpe-

taja üldiselt raamatute tähtsusest
ja kirja tekkest ning arengust.
Kui juttu tuli sumeritest ja nende
kiilkirjast, oli õpilastel võimalus
ise – tõsi küll, mitte savitahvlitele, vaid plastiliinile – kirjutada kiilkirjas üks sõna. Järgmine
tähtis verstapost kirja arengus on
loomulikult egiptlased ja hieroglüüfid. Ka siin said viiendikud
võimaluse päris papüüruse peale
hieroglüüfides kirjutada. Tore
oli mõtiskleda selle üle, millised
näeksid välja eesti keele tunnis
etteütluse vihikud, kui kasutaksime nii omaste ladina tähtede
asemel kiilkirja või hieroglüüfe.
Keskajal kasutati kirjutamiseks
üldiselt sulge ja tinti, aga kasutatavad kirjatähed olid natuke
teistsugused. Meie kooli viiendikud saavad nüüd soovi korral
omavahel salakeeles kirjutada,
sest nemad said gooti käsikirjas kasutatavad tähed selgeks.
Tunnis oli veel juttu pärgamendi
valmistamisest ja sellest, kuidas pimsskivi kasutati. Soovijad
said ka lugeda 122 aastat vanast
kokaraamatust retsepte ja pead
murda tolleaegsete mõõdu- ja

kaaluühikute üle. Natuke teistmoodi tund on alati tore.
6.-7. klassi tunni teemaks oli
“Minu oma retseptiraamat”. Teema sidus vene, inglise ja eesti
keele ning tööõpetuse. Õpilaste
ülesandeks oli tõlkida vene- ja
inglisekeelsed retseptid eesti
keelde, seejärel valmistati rühmades nende järgi toidud, kaeti
laud ning asuti ühiselt valmistatut maitsma. Degusteerima paluti
ka õpetajad. Lisaks sellele koostas igaüks endale nendest retseptidest oma kokaraamatu.
9. klassi tunni teema oli „Firma loomine“ Tunni pealkiri oli
atraktiivne, ühendatud oli geograafia ja ühiskonnaõpetus. Eesmärk oli anda ettekujutus sellest,
kuidas luua firmat, kui lähtuda
kapitalist. Õpilaste ülesandeks
oli välja mõelda firma tegevusala
ning seejärel otsida internetist
infot füüsilise kapitali, rahakapitali ja inimkapitali kohta. Tutvuti
erinevate töölepingutega. Tunnis
oli ka külaline - kohalik ettevõtja
Marko Mõru, kes rääkis isiklike
kogemuste põhjal sellest, kuidas
tegutseb väikefirma.

Lisaks lõimitud ainetundidele
toimus sellele nädalal 6.- 7. klassi õpilastele ja õpetajatele veel
elustamiskoolitus “Sinu käed
päästavad elu”, mille viisid läbi
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
Kohtla- Järve struktuuriüksuse
õppejõud.
Oli muudki põnevat. 17. aprill
olid koolis külas Päästeameti komandod. Korraldati tuletõrjeõppus, mille käigus tuli “põlevast”
koolimajast päästa 5. klass koos
matemaatikaõpetajaga ning üles
leida tulle jäänud eripedagoog.
Kõik hädasolijad said tulest välja toodud. Õnneks oli see vaid
mäng, mitte tõelisus ja loodame,
et reaalselt ei tule meil sellise
olukorraga kunagi kokku puutuda.
Kuna aprill oli südamekuu,
rääkis 19. aprillil toimunud südamepäval kooliõde õpilastele vererõhust ning õpetas seda
õigesti mõõtma. Nädal lõppes
tantsuga. Õpetaja Reeli õpetas
algklassilastele line-tantsu.
Juba 30. aastatel märkis tuntud pedagoog Johannes Käis, et
oleks ebaloomulik, kui koolitöö
kujuneks üksikute ainete õpetamiseks, mis lapse teadvuses ei
liitu tervikuks. Loodame meiegi, et erinevate õppeainete tiheda lõimimise tulemusel tekib
õpilastel suurem huvi teadmiste
omandamise vastu ja tänu projektitöödele ning IT-vahendite
kasutamisele suudavad nad paremini tajuda koolis õpetatava
seost igapäevaeluga.
Tiina Sai
Lüganuse Keskkooli
õppealajuhataja

Rahvusvahelised projektid,
milline on nende kasu inimesele?

Ühel ilusal Eestimaale omaselt
jahedal augustikuu päeval alustasin ma oma teed Erasmus+
maailmas. Algas MTÜ Maidla Noored poolt organiseeritud
rahvusvaheline noortevahetus „I
Will Remain“, mille jaoks me
juba pikalt ettevalmistunud olime. See hetk ei osanud ma veel
aimatagi, et noortevahetus kujundab minu tulevikku nii suurel
määral, nagu ta järgneva 9 kuuga
teinud on.
Erasmus+ on Euroopa Liidu
programm aastateks 2014-2020,
millega rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordija noortevaldkonnas. Erasmus+il
on eesmärgid, mida toetatakse
läbi projektide. Nendeks eesmärkideks on noorte võtmepädevuste (nt aktiivne tegutsemine
Euroopa demokraatlikus elus,
tööturu oskuste arendamine)
edendamine, noorsootöö kvaliteedi tõstmine, teadmus- ja tõenduspõhise noortepoliitika arengu
toetamine ning rahvusvahelise
noorsootöö tugevdamine.
Nüüdseks on minu esimesest projektist möödas kõigest
9 kuud, kuid see aeg on õpetanud mulle rohkem, kui minu
eelnevad 17 eluaastat kokku.
Olen saanud imelisi võimalusi
end arendada, tehes midagi, mis
mulle väga meeldib - reisimine.
Olen saanud endast kõik anda
selleks, et korraldada üks suurepärane projekt koos suurepärase
meeskonnaga, mis muudaks midagi inimeste eludes. Kuid mida
annab inimesele rahvusvaheliste
projektide korraldamine ja nendes osalemine?

Enese tundma
õppimine

Olles koos teiste kultuuridega,
veetes teatud aja teatud kohas,
tehes teatud tegevusi, saab enda
iseloomu, võimete, emotsioonide ja reaktsioonidega palju
tuttavamaks. Kuidas reageerid,
kui teise kultuuri inimese tervitamisviis on põsemusi, mitte eestlastele omane tagasihoidlik tere,
millele võib järgneda ka käepigistus. Millisena näed ennast, kui

Rahvusvaheline noortevahetus „I Will Break Free“, mille korraldas
MTÜ Maidla Noored, 2018 aasta märtsis. Pildil küberkiusamise ennetamise töötuba. „I Will Break Free“ oli küberkiusamise teemaline
ning koostööd tehti ka näiteks Telia kampaaniaga „Suurim Julgus“.

ridest inimestega, leiad end kogemas nende kultuuri erinevaid
külgi, nende kodukanti ja iseloomu. Kultuuriõhtutel ja koos aega
veetes tutvutakse üksteise riikide
erinevustega ja üleüldise riigi
seisukorraga.
Nii palju on eripärasid, millest
me meedia kaudu kunagi ei kuule. Projektide teemad on silmaringi avardavad, sest tegeledes
mitu päeva näiteks küberkiusamise teemaga, saad teada väga
palju uut nii küberkiusamisest
kui ka internetist ja selle toimimisest üldiselt.

Uued võimalused
tulevikuks

„I Will Break Free“ Eesti korraldusmeeskond. Koosolekud võivad ka
mõnusad olla!
pead end võõrkeeles tutvustama.
Saad aru, kui erilised võivad olla
hommikusöögikombed, mis kodumaalt kaasa tood, või kui palju
sa ilma magamata suudad funktsioneerida. Viimast tuleb mingi
hetk tahest-tahtmata proovida,
kui toredaid inimesi, situatsioone
ja lugusid juhtub õhtustest tegevustest varahommikuteni olema.
Need on vaid väikesed näited,
projekti aega kuulub väga palju
emotsioone ja eneseületamisi,
mis loovad aina selgema pildi
endast ja enda tugevustest ning
nõrkustest.

Enda tugevuste
kasutamine

Noortevahetuste, rahvusvaheliste koolituste jms ajal toimub

tavaliselt palju meeskonnatööd,
milles eesmärgi õnnestumiseks
kõik panustama peavad. Oma tugevusi saab hakata vaikselt kasutusele võtma, üks hetk märgates,
et projekti lõpuks oled sellel alal
meeletult arenenud. Kindlasti
areneb projektide käigus suhtlemisoskus, kohanemisvõime,
positiivsus (mis minu arvates on
inimese üks parimaid tugevusi),
otsustusvõime ning suurte oskuste kõrval arenevad ka väikesed
tegevused tugevusteks, näiteks
keeruliste teemade loominguline
esitamine, arvutioskused ning
isegi kiire ja korralik nõudepesu.

Silmaringi
laiendamine

Tutvudes uute inimeste, riikide ja elulaadidega avaneb uksi
uutesse võimalusteni. Võib-olla
leiad projektist endale tahte sellelaadset teemat edasi õppida,
võib-olla selles samas riigis,
kus projekti ajal viibisid. Leiad
tutvuseid ja organisatsioone,
kes sinu vaadete ja eesmärkidega klapivad ja kellega tulevikus
koostööd teha. Leiad sõpru, kelle
külastamiseks pead ette võtma
reisi, mis kindlasti uusi kogemusi annab ja silmaringi laiendab.
Korraldades projekti õpid
palju bürokraatiaga ja raamatupidamisega seotud tegevustest
ning õpid aktuaalsetel teemadel
kaasa rääkima, mis igal elukutsel kasuks tuleb. Oma tugevuste
arendamisega oled tööturul aina
rohkem hinnas ja suure kogemustepagasiga ei karda võtta
vastu uusi väljakutseid.
Rahvusvahelised projektid annavad imelise võimaluse õppida
nii, et koged selle kõrval ka palju
rõõmu, avastad uusi maid, leiad
sõpru terveks eluks ja saad hiljem arendada ka enda kodukohta uute teadmiste ja oskustega.
Mina olen saanud rahvusvaheliste projektide kaudu hindamatuid
õppetunde ja palju seiklusi, mis
aitavad mul enda tegemistes edukamad olla.
Jane Kõrts

Olles koos erinevatest kultuu-

TehnoKool-3. Lendame kosmosesse
9. mail toimus Kiviõli Vene Koolis maakonna tehnoloogiaalane
üritus „TehnoKool-3. Lendame
kosmosesse“ Ida-Virumaa koolide vahel.
„TehnoKool“ eesmärkideks on
keskkonnateadlikkuse arendamine materjalide taaskasutamise
kaudu, tehnoloogiaalase mõtlemise ja loovuse arendamine ning
teadmiste ja oskuste praktiline
rakendamine tehnoloogia valdkonnas.
Eelmistel aastatel valmistasid õpilased autode ja paatide
mudeleid taaskasutatavatest materjalidest. Oma mudelite jaoks
kasutati kahte liikumiskeskkonda – maismaad ja merd. On
jäänud ainult õhukeskkond. Selles aastal otsustasid ürituse korraldajad pakkuda rakettide õhkulaskmist, tinglikult kosmosesse.
Ürituse käigus oli vaja valmistada kahte tüüpi rakette.
Veepumba abil töötav rakett
valmistati
plastikpudelitest,
jalgrattakaamerate niplitest ning
veinikorkidest. Tahkel kütusel
töötav rakett valmistati kastutatud küpsetus- ja fooliumpaberi
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Foto: Ksenija Borodkina, 8.klass, Kiviõli Vene Kool
papprullidest. Mootoritena kasutati Saksamaalt tellituid tahkekütuse padruneid.
Enne lõunat teostati veepumba
abil töötavate rakettide õhkulaskmist. Õpilastel ja õpetajatel
oli lõbus, stardi ajal olid kõik
veega üle pritsitud. Parimad raketid jõudsid 7-korruselise hoone kõrguseni.
Päeva lõpus teostas iga meeskond kooli staadionil kaks
oma rakettide õhkulaskmist
spetsiaalse stardiseadme abil.
Maksimaalse kõrguse saavutamisel toimus langevarju väljalase ning rakett maandus. Parim
tulemus – raketi maandumine

Soo ja Viru tänavate vahel.
Ürituses osalesid meeskonnad Narva Eesti Gümnaasiumist, Narva-Jõesuu Koolist,
Toila Gümnaasiumist, Jõhvi
Põhikoolist, Jõhvi Vene Põhikoolist, Kohtla-Järve Tammiku
Põhikoolist ning Kiviõli Vene
Koolist. Tehti ka ürituse kokkuvõte. Auhinnaks valis iga osaleja
temale meeldiva tööriista vastavalt saavutatud kohale. Kooli
sööklas valmistati 6,5 kg maitsvat kringlit, mis üheskoos ära
söödi, kuna selja taga oli pikk
tööpäev. Peale ühist pildistamist
sõitsid väsinud kuid rahulolevad
osalejad oma koolidesse.

Tahaks tänada projekti „TehnoKool“ peasponsoreid – Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu ja
Lüganuse Vallavalitsust rahalise
toetuse eest.
Eraldi tänud Kiviõli Vene
Kooli direktor Arne Piirimägile,
kooli huvijuht Veera Korotajevale, Kiviõli Kunstide Kooli lennumudelismi õpetaja Romas Shalkauskasele, kooli infotehnoloog
Rašid Sujumkulovile ning fotograaf Ksenija Borodkinale.
Aleksander Ragni
Projektijuht
Kiviõli Vene Kooli
tehnoloogia õpetaja

TASUB TEADA

Kiviõli Kunstide Kool
tuuritamas
18.-20. mail käisid Kiviõli
Kunstide Kooli õpilased
Pärnus ja Kihnus kontserttuuril. Tuurist võtsid lisaks
muusikaosakonna õpilastele osa ka kunsti- ning fotograafiaõpilased.
Kogu reis sai alguse
Pärnu Kunstide Majas esinemas
sellest, kui eelmisel aastal
käisid külalised Pärnu Kunstide Majast Kiviõlis kontserti andmas.
Tekkis idee koostöö tegemiseks ning otsustati, et järgmisel aastal
sõidavad hoopis Kiviõli noored Pärnusse külla. Sügisel pandi kokku kaks orkestrit ning alustati usinalt lugude õppimist. Suure töö
tulemus kulmineerus mais toimunud 3-päevasel kontserttuuril.
Pärnus antud esimene kontsert läks meil väga hästi. Ühislugude
ajal tulid ka Pärnu muusikud oma pillidega lavale kaasa mängima
ja see tekitas mõnusa ühtsustunde. Pärast pikka päeva puhkasime
end välja Jõulumäe Tervisespordikeskuses.
Järgmise päeva varahommikul läksime praamile, et vallutada
uus sihtkoht - Kihnu. Seal andsime päeva jooksul kaks kontserti - päeval Kihnu koolis ja õhtul Kihnu rahvamajas. Peale õhtust
kontserti toimus ka meeleolukas simman.
Kontsertide vahepealsel ajal tegime saarega lähemalt tutvust.
Külastasime muuseumit ja kirikut ning sõitsime kogu saare läbi.
Käisime Kihnu kõige lõunapoolsemal tipul ning nautisime Kihnu
tuletornist avanevat vaadet. Ekskursioon toimus pealt lahti olevas
veoauto kastis sõites, seega ka transpordivahend polnud meil päris
igapäevane.
Mulle endale meeldis kogu tuuri juures enim just Kihnu. Kogu
see õhkkond oli väga sõbralik ja oli tunda, et meid tõesti oodati.
Kihnu kultuur ja saareelu üldiselt on väga põnev ja oli huvitav selle
kohta rohkem teada saada. Lisaks väikestele seiklustele ja kohalikega tutvumisele sai ennast mõnusalt vabaks lasta ja koolist veidi
puhata. Kihnust lahkudes oli tunne, justkui oleks me seal viibinud
vähemalt nädal aega. Ilmselt tuli see sellest, et kõik oli nii uus ja
huvitav ning päeva jooksul sai nii mõndagi kogetud. Tagasisõidul
tegid meie pillimehed praamil väikese kontserdi ja see oli minu
arvates suurepärane lõpp reisile. Milline luksus - pillimuusika ja
kaunis vaade merele ühes paketis.
Uurisin ka osalejatelt, millised on nende muljed kontserttuurist.
Kirsika: “Mulle meeldis kogu reisi juures muusikuelu üldiselt. Annad kontserte ja vabal ajal saad uusi paiku avastada ning uute inimestega kohtuda. See oli tõeliselt äge. Autokastis sõitmine oli ka
lahe kogemus.” Riina: “Pärnu kontsert tuli hästi välja ja oli meeldejääv. Kihnus aga oli üks südantsoojendav hetk, kui Kihnu tüdrukud ühtäkki meie ühisloo ajal kaasa laulma hakkasid. Huvitav oli
ka Kihnu naiste kördi kandmine (kört - Kihnu seelik). Muuseumis
rääkis giid, kuidas naised iga päev uue kördi ette panevad. Algul
me mõtlesime, et neil 20 körti ainult kokku ongi, kuid selgus, et tegelikult on enamikel naistel kodus umbes 200 körti. Kihnu söögid,
mida proovida saime, olid samuti väga head.” Erik-Ivari: “Reisi
tegi huvitavaks seltskond, kellega seal käidud sai. Mulle meeldis
väga esimese päeva õhtu, mil saime kõik rahulikult olla ja teha,
mida tahtsime. Teisel päeval oli väga huvitav sõit veoauto kastis
ümber saare. Saime Kihnu kultuuriga tutvuda. Kolmandal päeval
meeldis mulle praamil peetud kontsert.”
Kokkuvõtteks võib öelda, et kontserttuur läks korda. Saime oma
eesmärgid täidetud. Usun, et kõik osalised said kindlasti ühe uue
kogemuse võrra rikkamaks. Arendati endas nii esinemisoskust
ja -julgust kui ka suures seltskonnas üksteisega arvestamist.
Olen tohutult tänulik, et mul oli võimalus olla osa ühest suurest
muusikute kambast ning luua, nautida ja pakkuda muusikat ning
muusikaelamusi. See oli fantastiline!
Stella Saul

Hakkame sättima
Lüganuse segakoori lauljad said kätte XXVII laulupeo laulikud
ning üllatus oli suur, kui nägid esimesel leheküljel Lüganuse regilaulu „Kannel“ nooti. Segakoori alati optimistlik dirigent Keio
arvas, et „saame hakkama“.
Nii nagu meile on kallid meie emad ja isad, on meile kallid ka
meie isamaa ja emakeel. Eesti laulupidu on sündinud armastusest
meie maa ja keele vastu. Selle armastuse läbi sai maarahvast eesti
rahvas ja maast Eesti riik. Pühitsedes laulupidu pühitseme me oma
emakeelt ja isamaad, et võiksime neid pärandada oma lastele ja
kesta igaviku tuultes igavesti.
Tulemas on väga eriline pidu - esimesest laulupeost möödub 150 aastat. Juubelilaulupidu „Minu arm“ toimub 2019.
aasta suvel. Nii et ettelaulmisel kõik hästi õnnestuks, on paras aeg asuda laule õppima. Tuleb anda endast parim, et Lüganuse regilaul kõikide teiste laulude seas hästi kõlaks.
Kõigil koorilaulu huvilistel on võimalus veel Lüganuse Segakooriga ühineda.
LVL
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Eesti rahvariietes nukkude näitus

Õnnitleme
maikuu juubilare!

Kiviõli Linnaraamatukogus on
maist kuni augustini avatud näitus „Nukud Eesti rahvariietes
Heli Männi kogust“.
Heli Mänd on Kiviõlist pärit
kunstiõpetaja ja kollektsionäär,
kelle esimene mänguasjade näitus nimega “Möödunud sajandi mänguasjad” toimus Kiviõli
Kunstide Kooli näitusesaalis
2000. aastal, kus olid eksponeeritud valdavalt 20. sajandi teisest
poolest pärit mänguasjad. Asju
kogunes juurde sõpradelt-tuttavatelt näituse käigus, neid sai
kokku üllatavalt palju, nii 700

90. juubeli puhul

Niina Spaževa 1. mai
Anna Chashcina 29. mai

85. juubeli puhul

Galina Yudina 10. mai

80. juubeli puhul

Nikolay Sulima 13. mai
Marge Lõhmuste 24. mai
Kalju Hiie 25. mai

		
Juhul, kui Lüganuse valla kodanikud ei soovi juubeliinfo avaldamist palume kuu viimasel nädalal teatada sellest vallavalitsusse või e-posti aadressil
viivian.pall@lyganuse.ee või tel 512 4398.

Kultuurikalender

02. juuni, kell 17.00 Kiviõli rahvamaja
Kevadkontsert „Sõpradega koos”
02. juuni, kell 12.00 Kiviõli õunapuude park
Kogukonna Loomefest 2018 ja Noortepäev. Esineb Jüri Pootsman
03. juuni, kell 11.00 Lüganuse küla
lastekaitsepäeva matk.
04. - 07. juuni, kell 17.30 Kiviõli Kunstide Kool
Õpilaste kontserdid
04. - 07. juuni Kiviõli I Keskkool
Lüganuse Filmifestival – LÜFF
10. juuni, kell 15.00 Kiviõli rahvamaja
Alena Zemlyaki tantsukollektiivide kontsert
10. juuni, kell 11.00 Püssi Kultuurimaja
19. Püssi Jalgrattamatk - kell 11.00 Tillusõit; 11.30 jalgrattamatk marsruudil Püssi – Aidu sipelgamägi – Püssi (15 km)
11. juuni, kell 18.00 Kiviõli rahvamaja
Pensionäride klubi “Ajaratas” puhkeõhtu
13. -14.juuni Lüganuse vanas vallamajas
Laste ja perede Tugikeskus KOOS avatud uste päevad.
17. juunil kell 11.00 Lüganuse kogudus
Lüganuse kalmistu surnuaiapüha
22. juuni, kell 20.00 Kiviõli Kiigeplats
Jaaniõhtu. Esinevad rahvatantsuansambel “Lausa Lust” ja
Kohtla-Järve noorte ansambel. Tantsuks “Ivetta trio”
23. juuni, kell 12.00 Sonda Kõrtsikoppel
Sonda Jaanik ansambliga S.E.K.S
23. juuni, kell 20.00 Lüganuse külaplats
Lüganuse küla jaanituli ansambliga Tulv
24. juuni, kell 20.00 Purtse männikus
Purtse jaanituli, esineb Jaanika Piiroja ja ansambel Patune Pool
29. juuni, kell 17.00 Maidla Mõis
XXXVII Püssi seeriajooksu III etapp – Maidla Mõisajooks
Kuni 30. juunini Kiviõli Kunstide Koolis
lõpetajate lõputööde ja fotograafiaõpilaste tööde näitus

EELK Lüganuse Ristija Johannese
koguduse juunikuu kalender

03.06
kell 09.30
03.06
kell 11.00
10.06
kell 11.00
17.06
kell 11.00

2. pühapäev peale nelipüha
missa
2. pühapäev peale nelipüha
missa
3. pühapäev peale nelipüha
missa
Lüganuse kalmistu surnuaiapüha jumalateenistus

Kiviõli kirikus
Lüganuse kirikus
Lüganuse kirikus
Lüganuse kalmistu

Mälestamiste tellimine
kalmistu värava juures alates
kella 10.15.
24.06
Ristija Johannese sündimise Lüganuse kirik
kell 11.00 püha missa, koguduse nimepäev, käärkambri pühitsemine
Maarja kabeliks.
Teenib piiskop emeriitus
Einar Soone
01.07
Apostlite pühapäev missa
Kiviõli kirik
kell 09.30
01.07
Apostlite pühapäev missa
Lüganuse kirik
kell 11.00
08.07
7. pühapäev peale nelipüha Lüganuse kirik
kell 11.00 missa

TEATED
•Kiviõli Kunstide Kool võtab vastu uusi õpilasi 4. ja
5. juunil kell 17.00-19.00.
Õppimisvõimaluste
kohta
saab infot kooli kodulehelt
www.kivikunstkool.edu.ee
•17. juunil algusega kell
11.00
on
surnuaiapüha
Lüganuse
kalmistul.
Mälestamissoovide vastuvõtmine kalmistu väravas alates
kella 10.15.
• Suveperioodil sõidab bussifirma Aves Service OÜ 42-ko-

mai 2018

haline buss igal pühapäeval
Lüganuse kalmistule. Väljumine kell 9.30 Varinurmest,
peatub 9.35 Kiviõlis Jaama - Kuuse tn bussipeatuses,
peatub Uus 2 ning Viru 9 juures
ning hakkab kalmistult tagasi
sõitma kell 12.00. Hooaja esimene reis on 6. mail, viimane 7.
oktoobril 2018. Piletiinfo vastavalt Kiviõli LVK 26.06.2008
määrusele 44: Täispilet 0,50
eurot, alla 70-aastasele pensionärile 0,25 eurot, üle 70-aastastele isikutele ning eelkooliealistele tasuta.

ringis. Tasapisi on Heli asju
juurde soetanud antiigilaatadelt,
second-hand poodidest, headelt

annetajatelt, praegu on kogus üle
7000 eseme. Esialgu põhiliselt
nukkudele ja karudele keskendunud kogu on ka temaatiliselt
laienenud, praegu on võimalus
teha tosin erinevat näitust lisaks
„Möödunud sajandi mänguasjadele“, nt „500 mängukaru“,
„Klounid“,
„Mänguautod“,
„Lauamängud ja konstruktorid“,
„Nukumajad“, „Suveniirnukud“.
Suveniirnukke on praegu kogus
veidi üle 2000, ca 100 neist Eesti suveniirnukud või eesti rahvariietesse riietatud käsitöö- või
plastnukud, seetõttu ka näituse

pealkiri „Eesti rahvariietes nukud“.
Eksponeeritud on paarkümmend „Salvo“ plastnukku erinevate piirkondade rahvariietes,
kaks korda rohkem „Salvo“
puust suveniirnukke, väikesed
segamassist nn kunstikombinaadi nukud 1950-ndatest, pooltosinat käsitöönukku I Eesti Vabariigi ajast, sama palju käsitöönukke
Laulva revolutsiooni ajast, lisaks
ka suuremaid plastnukke, millele
rahvariided selga meisterdatud.

Kevad Kiviõli Rahvamajas

Väike tagasivaade möödunud
aprillikuu sündmustele Kiviõli
rahvamajas.
21. aprillil toimus rahvamajas
üle aasta korraldatav Helju Jürsi nimeline laste laulukonkurss.
Sellel aastal võttis konkursist osa
25 laululast erinevates vanuseklassides ning 3 ansamblit. Konkursil osalesid laululapsed Kiviõli lasteaiast Kannike, Kiviõli
Kunstide Koolist, Kiviõli I Keskkoolist ja Kiviõli Vene Koolist.
Kõik lapsed laulsid instrumentaalansambli saatel. Žürii tegi
vastavad hinnangud ning valis
välja parimad, kes osalevad Eesti
Televisiooni laste lauluvõistlusel
„Laulukarussell“.
3 - 6aastaste vanuserühmas
oli parim Emma-Paula Krekker,
juhendaja Anna Drozdova. Teise

koha saavutas Lana Kardava,
juhendaja Elena Dorš. Kolmandaks osutus Emma-Leena Murulaid, juhendaja Vilje Taukus.
Eripreemia sai konkursi kõige
noorem osaleja 3aastane Berit
Martmaa, juhendaja Elena Dorš.
7 - 9aastaste vanuserühmas saavutas esimese koha Adeele Tammeoja, juhendaja Vilje Taukus.
Teise koha vääriliseks tunnistati Karola Kolpakov, juhendaja
Riina Saare ning kolmandaks
jäi Eliane Agurejeva, juhendaja
Anna Drozdova. 10 - 12aastaste
vanuserühmas tunnistati esikoha
vääriliseks Kuldar Konsap, teise
koha saavutas Edeline Maljutina
ning kolmandaks jäi Raul Pärtna.
Juhendaja Tiina Dammann. 13 15aastaste vanuserühmas saavutas esimese koha Mirtel Põdra,

juhendaja Anna Drozdova ning
teiseks jäi Isabel-Mary Roos,
juhendaja Taisi Pettai. Selles vanuserühmas otsustas žürii anda
kaks kolmandat kohta, mille vääriliseks tunnistati Emma Vassiljev ja Teona Berget.
Ansamblitest saavutas esikoha duett Veronika Agurejeva ja
Rozaly Felert, juhendaja Anna
Drozdova. Teist ja kolmandat
kohta jäid jagama duett Emma-Paula Krekker ja Mirtel Põdra, juhendaja Anna Drozdova
ning kvintett Raul Pärtna, Sandra Taukus, Edeline Maljutina,
Kuldar Konsap ja Ave Alamets,
juhendaja Tiina Dammann. Külalisesinejateks olid Küllike
Šapovalovi laululapsed Jõhvist.
28. aprillil toimus rahvamajas
maakondlik vene koorimuusika-

päev, millest võtsid osa koorid
Narvast, Kohtla-Järvelt ja Kiviõlist. Kõik osalejad esitasid 3
laulu oma uuemast repertuaarist.
Kontserdi esimese poole lõpetas Gennadi Butuzovi nimeline segakoor, kes esitas 5 laulu
ning sai tugeva aplausi osaliseks.
Kontserdi lõpetas külaliskollektiiv, kelleks oli Maardu segakoor
„Raduga” Juri Sorokini juhendamisel. 10. juunil kell 15.00
toimub Kiviõli rahvamajas Alena Zemlyaki tantsijate hooajalõpu kontsert ning 22. juunil kell
20.00 ootame vallarahvast Kiviõli kiigeplatsile jaanitulele.
Ülo Kangur
Kiviõli rahvamaja juhataja

Teater Noa II filmiprojekt “Kord oli nii”
“Kord oli nii” on Teater Noa II
filmiprojekt. Projekti on rahastanud “Nopi Üles” projektifond.
Film räägib noorest inimesest,
kes eluraskuste tõttu on sunnitud kolima Tallinnast tagasi kodukanti Ida-Virumaale ja asuma
kodukoolis tööle eesti keele ja

kirjanduse õpetajana. Uuest õppeaastast on kodukool ja naaberlinna erakool omavahel liidetud
ning vastasseisu võib leida nii
klassiruumist kui ka õpetajate
toast. Film käsitleb noore inimese tundeid alustava õpetajana - mida tähendab olla õpetaja,

millised on need varjatud raskused sellel tööl? Ühtlasi heidame pilgu elule Ida-Virumaal
noore inimese vaatevinklist.
Võtted toimuvad Lüganuse vallas ning Tallinnas. Filmi näitlejad on leitud avaliku castingu
kaudu, kuhu registreeris ennast

inimesi alates 10. eluaastast kuni
65. eluaastani üle kogu Eesti.
Filmivõtted ja teatrialased
koolitused leiavad aset 18. juunist - 24. juunini Tallinnas ja
Kiviõlis.
Rauno Põld

Tegevust alustas tugikeskus KOOS
Lüganuse vald koostöös MTÜga
Igale Lapsele Pere algatas laste
ja perede tugikeskuse KOOS.
Tugikeskus alustas oma tegevust Lüganuse endise vallamaja
ruumides Kiviõli tee 8. Keskus
pakub lastele ja peredele nõustamist ja vajalike tugiteenuste

koordineerimist. Toimuvad ka
kasuperede tugigrupid ja sügisest korraldab keskus erinevaid
koolitusi ja tugigruppe ka teistele sihtgruppidele, ikka laste ja
perede heaolu suurendamiseks.
Teenused on nii eesti kui vene
keeles.

Keskusest on võimalik osta
ka MTÜ Igale Lapsele Pere
poolt välja antud laste trauma
ja kiindumussuhte alast kirjandust. Keskuse ametliku avamise
päevad on 13.-14. juuni, kui toimuvad avatud uste päevad. Kõik
huvilised on oodatud uudistama

ja informatsiooni saama.
Täpsem info: sotsiaalnõunik
Ketlin Mõru, telefon 332 1333,
5349 7060; lastekaitsespetsialist Signe Velbaum, telefon 332
5877, 5331 0065.

SPORT

37. Püssi
seeriajooksu
esimene etapp

27. aprillil toimunud 37. Püssi seeriajooksu esimesel etapil
osales 184 sportlast. Ilmaga vedas – tuli vaid kerge vihmasabin
enne starti.
Ühekilomeetrilisel distantsil
olid kiiremad Georgi Jašitšev
Kohtla-Järvelt ja Anette Ahu
Illukalt, kolmekilomeetrilisel
P-12 vanuseklassis võistlev
kohtla-järvelane
Timur-Daniel Lagoda. Naistest saavutas sellel distantsil võidu oma
kolmandal olümpial
osalenud Lüganuse valla sportlane Tatjana Mannima. Viiekilomeetrilisel rajal sai kindla
võidu Ida-Virumaa esinumber
Dmitri Aristov Kohtla-Järvelt.
Püssi seeriajooksul osaleb
jooksjaid kokku 22 vanusegrupist, lisaks tillujooksjad ning
kepikõndijad.
•••
19-21. aprillil toimus rahvusvaheline poksiturniir Maardu Cup
2018 Aleksandr Baranovi mälestuseks, kus osalesid kümne

riigi esindajad, sealhulgas sportlased Venemaalt ja Valgevenest. Turniirist võtsid osa väga
tugevad võistlejad, Euroopa
meistrid ning oma riikide meistrid ja auhinnasaajad. Kahjuks
turniiri reeglite kohaselt võis
Kiviõli Poksiklubi esindada ainult kaks võistlejat, kelleks olid
Mihhail Višnevski (U-17 -57kg)
ja Aleks Ivanov (U-15 -48kg).
Sellel turniiril Kiviõli poksijad
esinesid väga veenvalt. Poolfinaalis alistas Aleks Ivanov
väga tugevat sportlast Eestist,
kes on osalenud rohkem kui 20.
võistlusel, sealhulgas rahvusvahelistel turniiridel. Finaalis
kaotas Aleks Ivanov võistlejale Saksamaalt ning saavutas 2.
koha. Poolfinaalis Mihhail Višnevski alistas Narva võistlejat,
kellele oli varem kaotanud, finaalis aga kohtus ta Eesti meistrivõistluste finalistiga, saavutas
võidu ning sai 1. koha.
•••
11. kuni 14. aprillini osales jalgpalliklubi Irbis vanim grupp
U-15 Minskis (Valgevene) toimunud suurel rahvusvahelisel
turniiril, kus saavutas 1. koha.

Turniiril osalesid sellised tugevad meeskonnad nagu Dünamo Minsk, JK Minsk, Baltika
Kaliningrad ja teised. Aprillis algasid Eesti jalgpallimeistrivõistlused erinevates vanuseklassides. U-15 vanuseklassi poisid
võisid neli kohtumist neljast ning
juhivad oma vanuseklassis. U-13
vanuseklassi poisid võitsid ühe
kohtumise, üks kohtumine mängiti viiki ning kaotati kaks kohtumist, hetkel on nad neljandal
kohal. Mais algavad meistrivõistlused kõige väiksemetele
klubi liikmetele vanuseklassis

U-9 ja U-10. Tulge staadionile ja
toetage meie noori sportlasi.
•••
Võistluskunstiga
tegelevad
väikesed sportlased Spordiklubist Idablokk osalesid Iirimaal
Dublin 1st Champion Open
turniiril, kus võitsid medalid:
Stefani Nikolajeva - kuld; Reigo Eskel - hõbe. Markus Salmust autasustati kahe medaliga,
Black Belt kategoorias - pronks
ning meeskondlikus võistluses
6 vs 6 – hõbe.

