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Sada aastat
Eesti Vabariiki

Esimesed
arengud
uues omavalitsuses
Andrea Eiche
Lüganuse
vallavanem

Lüganuse valla arengukava
ja eelarvestrateegia
koostamine on alanud
Vallavalitsus on alustanud uue Lüganuse valla arengukava
2018-2028 ja eelarvestrateegia 2018-2022 koostamise protsessi. Avakoosolek toimus 9.aprillil, mil kogunes juhtrühm.
Nimetud juhtrühma koosseisu olid kutsutud vallavalitsuse
valdkonnajuhid ja volikogust komisjonide esimehed. Hiljem tekivad laiendatud töörühmad iga valdkonna paremaks
läbiarutamiseks ja arengukavas kajastamiseks.
Avakoosolekul öeldi juhtrühma liikmete poolt välja esmased ootused arengukava protsessile. Oli hea meel tõdeda, et enam-vähem need ettekujutused olid sarnased ning
selliselt on meeldiv teha edasist koostööd. Leiti, et olulisim
ülesanne on kõikide osapoolte kaasamine. Tahaks saada teada, mida vallaelanikud mõtlevad – saaks esmalt aimu nende
nägemusest ja siis tegutseks edasi.
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Eestlased on vabadust ihkav, kannatlik ja heas mõttes jonnakas rahvas. Soov olla
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Lüganusel hakkas kehtima uus toetuste andmise kord

Anu Needo

Arendusnõunik
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teise vallast väljaspool asuva
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rääkis Lindeberg.
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Sotsiaalabitoetuse
kord
reguleerib ka mitmeid teenuseid, mida vald pakub.
Sotsiaaltoetuste korraga
saab tutvuda valla kodulehel www.lyganuse.ee. Infot
saab küsida ka sotsiaaltöötajatelt.

Tänuõhtu Elga Saluvee
töö tunnustamiseks

16. aprillil toimus
SOTSIAALOSAKONNA KONTAKTID JA VASTUVÕTUAJAD
tänuõhtu
Elga
Saluvee
KETLIN MÕRU (osakonna juhataja, sotsiaalteenused, sotsiaalnõustamine)
pikaajalise
tunkontakt: 332töö
1333,
5349 7060 ketlin.moru@lyganuse.ee
EVE UUEKÜLA
(eakate küsimused, sotsiaalkorterid)
nustamiseks
Lüganuse
kontakt: 332 1335, 5191 7910 eve.uuekula@lyganuse.ee
rahvamajas.
ANNE REMBEL (puudega inimesed, täiskasvanute eestkoste)

Elga
Saluvee
maakonna
kontakt:
332 on
1334
anne.rembel@lyganuse.ee
teenekas
kultuuritöötaja,
AIRIIN
ALLIKMÄEkes
(lastekaitse, laste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, puudega lapsed)
oma
pikaajalise
ja sisuka
kontakt:
332 1336,
5307te2787 airiin.allikmae@lyganuse.ee
gevusega
olnud eeskujuks
SIGNEon
VELBAUM
(töö probleemsete peredega)
paljudele
kolleegidekontakt:noortele
332 5877,
5331 0065 signe.velbaum@lyganuse.ee
le.EDA
Ta onTÄRNO
oma töö(toimetulekutoetus,
eest pälviühekordsed sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine)
nud
maakonna
kultuuritöötakontakt:
332 5876,
502 1246 eda.tarno@lyganuse.ee
Lüganuse rahvamaja juhataja
Elga Saluvee
töö Lüganuse
jatelt
Hea Kolleegi töötab
preemia.Lüganuse
Sotsiaalosakond
vallamajas
Kiviõli linnas
aadressil Keskpuiestee 20.
Elga Saluvee tänamine.
rahvamajas
on
käinud
alati
2016.aastal
esitati
Elga
Eesti
Eda Tärno ja Anne Rembeli vastuvõtuajad on E kl 10-12 ja 13-17, T ja K 13-16.30 ja N 10-12 ja 13-16.30. Alates märtFotod: Ingrid Härm
tema
ajaarvamist
Rahvamajade
Ühingu tun- Eda
sikuust võtab sotsiaaltöötaja
Tärno
inimesimööda
vastu ja
kaon
vastuvõtupunktides: iga kuu kolmandal reedel kl 9-12 Sondas
nusüritusel maakonna kul- inimestele meeldejääv. Virve
endises vallamajas (Lembitu 9) ja iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 9-12 Lüganusel endises vallamajas (Kiviõli tee 8).
tuuritöötajate ühise otsusena Osila on öelnud, et Elga SaluEve Uueküla vastuvõtuajad
E kl 10-12 ja 13-17, T 10-12 (Kiviõli Päevakeskuses), K 13-16.30, N 10-12 ja 13-16.30. Ketlin
elutööpreemia
kategoorias vee ja Lüganuse rahvamaja
Mõru,
Airiin
Allikmäe
ja
Signe
vastuvõtuajad
E kl 10-12 ja 13-17, N 10-12 ja 13-16.30, muul ajal kokkuleppel.
onVelbaumi
ühe mündi
kaks poolt ning
Kaheksakanna kandidaadiks
Ta on osanud hinnata ja see münt on hindamatu ja
hoida Lüganuse kultuuritra- kõrgeima kullaprooviga.
Aitähh, Sulle, Elga ja palju
ditsioone ning on siduv lüli
Rahvamaja kauaaegne juhataja
kultuuriseltside ja rahvamaja tervist ning edu uutes tegeon eeskujuks paljudele
mistes!
kultuuritegevuse vahel.
noortele kolleegidele.
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MÕNE REAGA

Teeme ära
Teeme Ära talgupäev toimub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval, tänavu 5. mail 2018. Talgupäeva eesmärk
on edendada ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ning tugevdades kohalikke kogukondi.
Teeme Ära talgupäev on kümnete tuhandete eestimaalaste
igakevadine suursündmus, et tulla kokku ja teha üheskoos
ära kodupaiga kõige olulisemad tööd. Talgute registreerimine algas 15. märtsil.
Tänavune aasta on eriline, sest lisaks kevadisele Teeme
Ära talgupäevale toimub sügisel ka Maailmakoristuspäev,
mis leiab aset 15. septembril ja on osaks EV100 programmist ning üleilmsest koristuspäevast. Ettevõtmise eesmärgiks on teha ühine kingitus Eestile ja koristada metsad
prügist puhtaks. Talgupäeva tutvustus www.teemeara.ee/
uudised/talgupaeva-tutvustus.
Seoses Teeme ära talgupäevadega korraldab Lüganuse
Vallavalitsus suurjäätmete äravedu valla haldusterritooriumil ajavahemikul 01- 31. mai. Asukohad täpsustatakse ja
info kajastatakse valla kodulehel ning infotahvlitel.

Hajaasustuse
taotlusvooru avamine
Lüganuse Vallavalitsus teatab, et alates 09.04.2018 on avatud hajaasustuse programmi 2018. a taotlusvoor Lüganuse
vallas. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi
esitada vallavalitsusele kuni 11.06.2018.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud
tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu
ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm”, mis on kättesaadav EAS-i (www.eas.ee/teenus/
hajaasustuse-programm/)
ja Lüganuse Vallavalitsuse
(www.lyganuse.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel. Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud
vajalikud juhendmaterjalid.
Küsimuste korral pöörduda telefonidel: abivallavanem
Krisli Kaldaru +372 530 922 76; majandusspetsialist Aivo
Hannus +372 555 37224

Uuring „Põlevkivi kaevandamise eelispiirkondade määramine looduskeskkonna ja majanduslike tingimuste põhjal“
Lüganuse valla endisele territooriumile jääb kaks kaevandust: suletud Aidu karjäär ja rajatav Uus-Kiviõli karjäär.
Keskkonnaministeerium on tellinud uuringu „Põlevkivi kaevandamise eelispiirkondade määramine looduskeskkonna ja
majanduslike tingimuste põhjal“, millesse kaasati Lüganuse
valla antud piirkonda jäävaid kodanike ja vallaametnike.
Antud uuringu käigus viidi läbi 11.04.2018 grupiintervjuud kaevanduste sotsiaalmajanduslike mõjude väljaselgitamiseks ning arutelude käigus koguti infot kohalike elanike
hoiakute kohta uue kaevanduse rajamise ja suletud kaevanduse mõjude suhtes. Arutelude eesmärk oli aidata vastata järgmistele üldistele küsimustele: millised on peamised
kaevandusega seotud hirmud, millist kasu nähakse kaevandusest, milliseid võimalusi nähakse riskide maandamiseks
ning millised on ootused kompensatsioonimehhanismidele.
Uuringu tulemused avalikustatakse valla kodulehel
www.lyganuse.ee.

Krisli Kaldaru
abivallavanem
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Väljaandja
Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald
www.lyganuse.ee
Toimetaja
Viivian Päll
Tel 512 4398
viivian.pall@lyganuse.ee
Sada aastat
Eesti Vabariiki

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-

Pilt on illustratiivne.

Kergliiklustee ehitamisest
Krisli Kaldaru
abivallavanem

Ida-Viru maavanema 27. juuni 2013.
a korraldusega nr
1-1/2013/202 on kehtestatud Ida-Viru
maakonna teemaplaneering “Ida-Virumaa
tehniline infrastruktuur”.
Planeeringuga kavandatakse
rajada maakonna kergliiklusteede võrgustik, sh Maidla küla ja Kiviõli linna ning
Maidla küla ja Aidu-Liiva
küla vahelised kergliiklus-

teed.
Lüganuse valla, Maidla
valla ning Püssi linna ühinemislepingus oli ette nähtud
kergliiklustee rajamine 2014.
a, mis parku jäi teostamata
finantseerimise
võimaluse
puudumise tõttu. Endine Lüganuse Vallavalitsus esitas
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele taotluse toetuse saamiseks kergliiklustee projekti
realiseerimiseks, kuid projekt

ei saanud põhirahastusotsust
ja jäeti reservnimekirja.
Rahandusministeerium andis Lüganuse Vallavalitsuse
projektile „Maidla - Aidu-Liiva kergliiklustee rajamine“
25.08.2017. a käskkirjaga nr
159 õiguse esitada põhitaotlus
kergliiklusteede toetusskeemi. Lüganuse Vallavalitsus
esitab põhitaotluse hiljemalt
31.05.2018 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele.

Projekteeritud kergliiklustee paikneb Ida-Viru maakonnas, Maidla vallas, Maidla
külas, Nõmme teest (katastritunnus
44901:002:1401)
põhja pool. Projekteeritav
kergliiklustee ühendab omavahel varem valminud Maidla-Savala kergliiklustee ja
Aidu-Liiva – Püssi kergliiklustee.

Taotleja nimi

Projekti nimetus Taotluse
EASile
esitamise aeg

Minimaalne
omafinantseeringu
määr

Maksimaalne
toetuse
summa

Lüganuse
Vallavalitsus

Maidla – Aidu 2018.aasta
Liiva kergliiklustee II kvartal
rajamine

15 %

231 008,00

„LOOMEFEST 2018“ Kiviõli
õunapuude pargis
2. juunil toimub Kiviõli
õunapuude pargis
LOOMEFEST 2018. See on
algatus, mille eesmärk on
koos valla elanikega luua
oma kodukoht paremaks ja
kogukond tugevamaks. Saame kokku õunapuude pargis,
tegeleme loometegevustega kunst, muusika, tants, teater,
kinokunst. See on suurepärane võimalus kohtuda oma
inimestega, veeta mõnusalt
vaba aega ja seejuures arutleda, kuidas muuta Kiviõli
õunapuude park kaasaegseks,
korrastatud rohealaks linna
südames, kus oleks erivanuses inimestel meeldiv vaba
aega veeta ja vabaõhuüritusi
korraldada.
Loomefesti mõte sai alguse kogukonnaprojektõppe ideest. See on kaasaegne
lähenemine õppimisele, mis
teenib ettevõtliku kooli põhimõtteid ja võimaldab rakendada muutunud õpikäsitlust
hariduses. Kogukonnaprojektõpe on eluline õppimine,
seotud kohaliku elu parenda-

misega, lahenduste leidmisega, koostöö tegemisega.
Õppimine on mõtestatud ja
tihedalt seotud reaalse eluga
ning protsessi on kaasatud
lapsed, lapsevanemad ja kõik
kogukonnaliikmed.
Loomefesti korraldamisse
on kaasatud kõik Lüganuse valla koolid ja lasteaiad,
noortekeskused ning teised
valla allasutused, ettevõtjad,
aktiivsed kodanikud ja loomulikult kohalik omavalitsus.
Töötubasid võivad korralda
kõik, kes oskavad ise midagi
luua ja soovivad oma oskusi ja teadmisi teistega jagada. Töötoa tegemiseks tuleb

registreeruda hiljemalt 29.
aprilliks. Registreerimisinfo
on leitav Kiviõli I Keskkooli
kodulehelt.
Loomefest omab väga suurt
tähendust mitmes mõttes. Esmalt on see kingitus EV 100
sünnipäevaks meie riigile
ehk meile endile. Eesti ajaloo mõistes tähistame väga
väärikat verstaposti ning
meie koduloos omab aasta
2018 samuti märgilist tähendust - uus vald, uus algus,
uued traditsioonid.
Lisaks pühendame sündmuse meie noortele. Noored
on need, kes meie homset
päeva kujundavad, seepärast

peame täna oma noorte kõrval olema, suhtlema, kuulama, ühendust hoidma ja
toetama. Põlvkondade vahel
peab toimuma koostöö, sest
ainult nii võime üksteist paremini mõista ning üksteise
seltsis end hästi tunda. Ilmselt on just tänased noored
need, kes meie uues ühinenud Lüganuse vallas kõige
paremini oskavad näha uusi
koostöövõimalusi, luua ühtekuuluvustunnet ning uusi
traditsioone.
Loomefest toimub suuresti
tänu kogukonna omaalgatusele, vabatahtlikule panustamisele ning tihedale koostööle. Loomefesti korraldamist
rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning
Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine
ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
Helena Kivestu

Kiviõli I Keskkooli huvijuht

E-PRIA juhendamine 2018. a
2.-21. maini toimub pindalatoetuste taotlemine ePRIA-s. Hilinenult saab taotlusi esitada kuni 15. juunini.
Kõigi pindalapõhiste toetuste taotlemine toimub 2018.
aastal ainult e-PRIA iseteenindusportaalis!
Pindalatoetuste
taotlejatel on võimalus kasutada ePRIA juhendamise teenust

ajavahemikul 02. mai- 15.
juuni 2017. Teenuse osutamiseks on vajalik taotleja ID
kaart ja kehtivad koodid (sobib ka Mobiil ID) ja taotletavate maade massiivinumbrid
või eelmise aasta taotlus.
Juhendaja on läbinud vastava koolituse (kliendiks registreerimisel, põldude ja niitude
joonistamisel ja pindalatoetu-

se taotluse täitmisel ja esitamisel; keskkonnatoetuste ja
mahetoetuste taotluste täitmisel ja esitamisel).
E- Pria juhendamine on TASUTA KUNI KAKS TUNDI.
Teenust pakub konsulent
KAIE ILVES
56927554,
e-post:
kaieilves@gmail.
com, juhendamiseks palun
ette registreerida.

Juhendamine toimub aadressil Kiviõli tee 8, (endine
Lüganuse vallamaja) Lüganuse alevik, Lüganuse vald.
Vajadusel tuleb juhendaja ka
kliendi juurde kohale. Aeg
tuleb kindlasti ette broneerida.
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Tatjana Mannima meenutus
taliolümpiamängudest
Selle talve suurim
sündmus Tatjana
Mannima jaoks oli
taliolümpiamängud
Lõuna-Koreas Pyeongchangis.
Pärast teise tütre sündi oli
Tatjana kõhkleval seisukohal,
kas jätkata spordikarjääri või
mitte - ta otsustas siiski jätkata, sest tulemas olid 2018.
aasta
taliolümpiamängud,
kuhu oli eesmärk pääseda.
Nimekirjas, kes esindavad
Eestit Pyeongchangis, oligi
Tatjana Mannima nimi. Algasid ettevalmistused olümpiaks.
3. veebruaril algas teekond Lõuna-Koreasse. Pikk
lend möödus hästi. Pyeongchangis oli temperatuur 15
külmakraadi ja tugev tuul.
Olümpiakülla ja võistluspaika sisenemiseks pidi läbima
turvakontrolli.
Paar päeva enne taliolümpia avamist toimus olümpiakülas lipu heiskamine, kus
lauldi Eesti hümni ning Eesti
esindaja ja linnapea vahetasid
meeneid.
10. märtsil oli olümpia avamine. Kuna Tatjanat ootas
järgmisel päeval ees juba esimene start 7,5+7,5km (suusavahetusega sõit) otsustas ta
avamistseremooniast loobuda
ning vaatas teleri vahendusel,

kuidas Eesti koondis marssis
ilusates Montoni riietes, lipukandjaks Saskia Alusalu.
Tatjana läbis enne olümpiamänge kogu võistlusprogrammi - 11. veebruaril suusavahetusega sõit, 13. veebruaril
10 km vabatehnika, 15. veebruaril
klassikaline sprint,
21.veebruaril paarisprint ja
kõige tähtsam Tatjana lemmikdistants 30 km klassikaline sõit 25.veebruaril.
Kui
Olümpiamängude
kolm starti tegi Mannima lühikese aja jooksul, siis oma
põhivõistlust ootas ta 10 päeva, mil oli kavas võistkondlik
sprint. Pikk ooteaeg oli vaimselt üsna raske, sest iga päev
tuli treenida, vahel vaid üks
puhkepäev.
Lõpuks saabus see kauaoodatud päev, emotsioon oli
võimas, Tatjana Mannima libises konkurentidest mööda
ning saavutas 28. koha.
Kui ajakirjanikud küsisid
Tatjanalt, millist kohta ta
olümpial tahab saavutada,
vastas ta, et kui suudaks oma
senise parima 41. koha ületada oleks hästi. Tegelikult oli
tal eesmärk saada 30 parema
hulka. Nüüd on süda rahul,
sest ta saavutas oma eesmärgi, mille nimel tasus pärast
teise tütre sündi tippsporti
naasta.
Tatjana Mannima jaoks
olid need kolmandad olümpiamängud ja tema sõnul on

Tatjana taliolümpiamängudel suusatamas.
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Tänukiri sportlike saavutuste eest
EV 100 raames välja antud tänukirja
Tatjana Mannimale sportlike saavutuste eest
andsid üle vallavanem Andrea Eiche ja
abivallavanem Risto Lindeberg vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul
Püssi kultuurimajas. Tänati ka suusatreener
Viktor Kaursoni.

olümpia alati eriline võistlus,
mis toimub nelja aasta tagant
ja Eesti riigi esindamine on
talle suur au. Samuti on sellel
võistlusel alati mingi omamoodi hõng ning kui tavapäraselt liigutakse ainult murdmaasuusatajate seltskonnas,
siis olümpial saab vahetult
kaasa elada ka teiste talisportlaste tegemistele.
Viivian Päll

Avalike suhete spetsialist

Sonda rahvamaja tegemistest

Maikuusse Kiviõli
rahvamajaga

Maikuu ehk kevadkuu on
aastas üks ilusamaid ja seda
mitte ainult looduse poolelt
vaadatuna, vaid ka seepärast,
et tähistame emadepäeva.
Kiviõli rahvamajas korraldatakse selleks tähtpäevaks
pidulikud kontserdid. 6. mail
tuleb külla rahvalauluansambel „Soroka” Novgorodist
koos kohalike solistide Jelena Kovostjanova ja Mihhail
Dmitrieviga. Kontserdi algus
kell 14.00. Traditsiooniks kujunenud iga-aastane emadepäeva kontsert, mida aastaid
korraldab Kiviõli I Keskkool,
toimub 11. mail algusega kell
18.00.
Kui viimastel aastatel oleme
vabaõhuüritustega kiigeplatsil algust teinud kuu viimasel
laupäeval, mil tähistasime
linna ja keemikute päeva, siis
sellel aastal alustame nädal
varem kui toimub Ida-Virumaa memmede tantsupäev,

kus osalevad tantsurühmad
Illukalt, Toilast, Vokast,
Kohtla-Järvelt, Jõhvist, Kohtla-Nõmmelt, Narvast, Iisakust, Lüganuselt ja Kiviõlist
ning oodata on kollektiive ka
Lääne-Virumaalt. Päev algab
proovidega juba hommikul
kell 10.00 ning kontsert, kus
muusikalist
meelelahutust
pakub Uhtna Mandoliinide
Orkester algab kell 15.00.
19. mai tuleb kindlasti meeleolukas päev.
Kuu viimasel laupäeval tähistame Kiviõli linna ning samas ka keemikute päeva.
Hommikul seatakse üles
esinemislava koos heli- ja
valgusaparatuuriga,
kella 9.00st on Keskpuiesteel
avatud laat. Kiigeplatsile
pannakse üles atraktsioonid,
batuudid ja müügipaviljonid
ning pidustused algavad kell
12.00. Nagu tavaks saanud,
esinevad päeva esimesel poo-

lel Kiviõli isetegevuskollektiivid, õhtune kontsert algab
kell 18.00, kus lavale astuvad
Hanna-Liina Võsa, Kristjan
Kasearu ja Jakko Maltis, õhtul saab jalga keerutada ansambel „Debüüt” muusika
saatel.
Rahvamaja
kollektiivid
teevad usinasti tööd, et Kiviõli päeval edukalt esineda ning hiljem väljaspool
linna oma oskusi näidata.
G.Butuzovi nimeline vene
koor on kutsutud maikuus
esinema Kohtla-Järvele Tatari Seltsi juubelile ning Sillamäele, kus toimub rahvusvaheline festival „Balti Sillad”.
Tantsurühmad Helju Veedami
juhendamisel ja Alena Zemlvaki tantsijad käivad samuti
esinemas väljaspool oma valda.
Ülo Kangur

Kiviõli rahvamaja juhataja

Alates märtsist on mul suur
au olla tegev Sonda rahvamajas. Minu jaoks on see uus ja
huvitav väljakutse.
Sonda rahvamaja on olnud
mulle igati tuttav paik, kuid
siia tööle asudes ei tundunudki see vana maja nii tuttav. Tasapisi õpime üksteist
tundma ning iga päevaga üha
rohkem tajun kui armas ja hubane siin on.
Rahvamajas ringi uidates
leidsin vanad fotoalbumid.
Kahjuks ei tundnud ma enamust neist, keda piltnik oli
toona jäädvustanud, kuid vaatasin neid pilte kuidagi sooja
tundega mõeldes sellele, kui
aktiivsed olid sel ajal fotodele
jäädvustatud inimesed. Tundus, et rahvamaja oligi see
kooskäimise ja koostegemise
koht. Koos esindati Sondat ka
mujal Eestis.
Kindlasti oli elu nendel
kuue-, seitsme- ja kaheksakümnendatel raske, pigem
keeruline, kuid inimesed
olid igati valmis osalema
mitmetes taidlusringides või
üritustel naeratus näol ning
rõõm ka läbi must-valge foto
tuntav. Ma ei tea ehk sellise rõõmu välja näitamine oli
pigem sunduslik või hoopis
rahvamajas teistega koos olemine vabastas neid igapäeva
muredest ning pingetest. Kes
seda enam teab.
Mäletan oma lapsepõlvest,
et rahvamajja või klubisse

Noorte tegemised toovad rahvamajja uut energiat.

läksin ikka suure õhinaga,
küll lapseliku õhinaga. Ma ei
olnud eriline taidleja, pigem
vähe silmapaistev tasane tüdruk, kuid ju see taidluspisik
on olnud kuskil veres ning
kasvades aina rohkem mind
oma haardesse napsanud.
Meie armsas rahvamajas on
leitud ruumi ka väikse noortetoa tarvis, kus tublid noored
oma kätega iluravi teinud.
Selleks, et noortetuba ikka
kihaks laste naerust ja pakatavatest ideedest on nüüdsest
hea seismas rõõmsameelne
Ann Leon, kes tänu oma heasüdamlikkusele aitab kaasa
igas rahvamaja tegevuses.
Uus ja huvitav ning oleme
jõudnud oldud aja jooksul ka
pisukest teha.
Otsustasime
kõigepealt
tutvust teha siinsete lastega
ning nii sai teoks üritus nimega „Tibude kokkutulek”.

Milleks küll selline imeliku
nimega üritus? Sellepärast, et
kohe-kohe oli ukse ees Suur
Reede ja nii meiegi üritasime
olla niinimetatud munadepühadega ühel lainel.
Lõbus oli koos lastega vorpida maitsvaid moora”muna”palle ja külvata nii muru
kui murulauku. Enda tehtud
suupisted maitsesid lastele
väga. Veidi veel mängulusti
ja oligi see päevake õhtus.
Loodan, et osalejad jäid rahule ning hooldavad hoolega
enda külvatud muru-murulauku.
Armas lugeja, selleks korraks tõmban otsad kokku siit
Sonda poolt ja üritan jätkuvalt Teid meie tegemistega
kursis hoida.
Karmen Kõrts

Sonda Rahvamaja juhataja
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Lasteraamatupäev tõi kohale palju väikeseid lugemishuvilisi.

Lasteraamatupäev Püssi
raamatukogus
2. aprillil tähistas Püssi raamatukogu koos lastega rahvusvahelist lasteraamatupäeva.
Külla tulid Lüganuse Keskkooli algklasside õpilased, kellega koos lugesime, mängisime ja tegime lemmikraamatu
näituse. Päeva aitasid korraldada ja läbi viia õpetajad Merle,
Piret ja Reeli.
Koidu Tauts

Püssi raamatukoguhoidja

Keskkonnaharidus koolides
Koostöös Lüganuse Vallavalitsuse ja Keskkonnaametiga
toimusid avatud uste raames 10.04 Maidla koolis ja 11. aprillil Lüganuse Keskkoolis keskkonnahariduse päevad, kuhu
olid kaasatud ka lasteaedadest 5-7. aastased lapsed. Päeva
aitas läbi viia Keskkonnaameti Iisaku looduskeskuses töötav keskkonnahariduse spetsialisti Annely- Ly Feršel, kes
viis läbi õppeprogrammi, mis oli koostatud lähtudes aktiivõppe põhimõtetest – õpilased said teadmisi ja kogemusi
praktilise tegevuse kaudu.
Ürituse tagasiside oli positiivne ning loodame meeldivale
koostööle ka edaspidi.
Krisli Kaldaru
abivallavanem

aprill 2018

Fotokraatia ehk valgusvõim
Fotokraatia on Kiviõli Kunstide Kooli fotograafiaõpilaste
tööde näitus, mis on avatud
06. aprillist kuni 15. juunini.
Näituse nimi tekkis küllaltki huvitaval kombel. Nimelt
kirjutasin ma täiskasvanutele
suunatud fotograafiaõppe esimesel kohtumisel ukse peale
sildi, et nood mind kenasti
üles leiaksid. Tol päeval läks
uutel õpilastel õige ukse leidmisega küll pisut aega, kuid
kõik jõudsid õnnelikult tundi. Läbisime edukalt esimese
tunni.
Järgmisel päeval oma klassiruumi juurde jõudes kohtasin meie kooli koristajat Mairet. Meil on juhtunud nii, et
hommikupoolikutel vestleme
pisut ning vaatleme õpilaste
tehtud töid. Siis aga tekkis
Mairel küsimus, et miks minu
klassiruumi ukse peal on kirjas fotokraatia. Enda teada
olin sinna kirjutanud ju fotograafia. Lähemal vaatlusel
ilmneski tõsiasi, et oli tekkinud uudissõna fotokraatia.
Alguses sai sellest Facebooki grupi nimi, kus täiskasvanute õppes saame omavahel informatsiooni jagada.
Ning kui hakkas kätte jõudma
aeg, mil oli vaja välja valida
näituse pealkiri, ilmneski, et
just see meie uus uudissõna
sobib kõige paremini kirjeldama õpilastööde näitust ja
seda seetõttu, et iga õpilase
piltide kolmikust rullusid lahti niivõrd eriilmelised lood.
Näituse teeb vägagi nauditavaks asjaolu, et tööd on
prinditud kõrgekvaliteedili-

selt Fine Art Printstudio OÜ
poolt, kes meid sponsoreeris.
Üldjuhul näeme me fotosid
või muid pilte erinevate ekraanide vahendusel. Ekraanidelt värvide edasikandmine
toimub justkui vitraažaknal.
Kui on olemas taustvalgus,
siis me näeme pilti ning kui
see puudub, siis ei näe. Kuid
paberkandjal on omadus ilmutada värve selle pinnale
langeva valguse läbi, mis
muudab totaalselt ka vaadeldava pildi tajumist.
Fotograafia on vägagi olulisel kohal meie ajaloo kirjutamisel. Kindlasti ei ole see
hääbuv valdkond ning vajadus päevapiltnike järele on
püsiv. Kuid oluline on teha
kõike seda ka võimalikult
hästi. Mul on hea meel, et Kiviõli Kunstide Kool on võtnud oma südameasjaks seda
rolli täita.
Caspar Sild

Kiviõli Kunstide Kooli
kunstiõpetaja

Noored kinkisid vabariigi
aastapäevaks hooldekodu
elanikele rõõmu

Lüganuse valla noorte
omaalgatuslik projekt
“Noortega Üheskoos!”
sai ellu kutsutud
selleks, et läbi lihtsa
heateo liita kogukonda, tuua rõõmu
hooldekodude elanikele, arendada noorte
algatusvõimet, loomingulisust ning tähistada
üheskoos Eesti Vabariik 100. sünnipäeva.
Ülemistel piltidel keskkonnahariduse päevad Maidla Koolis ja
alumisel Lüganuse Keskkoolis.
Fotod: Viivian Päll

Projekti raames joonistasid
noored ja lapsed joonistusi,
mis veebruarikuus, vabariigi
aastapäeva eel kingiti kohalike hooldekodude elanikele.
Projekt koondas noori nii
suurematest valla paikadest - Lüganuse, Kiviõli,
Püssi, Sonda, Maidla, kui ka
väiksematest - Erra, Varja,
Purtse. Lisaks sellele oli kaasatud naabervallas asuv Aseri
linn.
Kokku osales algatuses 13
organisatsiooni, alates koolidest, lasteaedadest ja noortekeskustest kuni kohalike seltsideni välja. Joonistusi saadi
kokku üle 300.
Iga joonistuse taha kirju-

Noored kokku kogutud teostega hooldekodus.

tasid noored ka südamlikke
soove ning vabariigi aastapäeva eel, sõbrapäeval, 14.
veebruaril
külastatati kohalikke hooldekodusid, et
joonistused
hooldekodude
elanikele kinkida ning nende ellu rõõmu ja värve tuua.
Projekti eesmärk õnnestus
igati - noored said end väljendada, viia rõõmu hooldekodude elanikele, kelle silmad
tõepoolest särasid ja kes üllatuse üle väga rõõmsad olid.
Kogemus, mille korraldus-

meeskonda kuuluvad noored
antud aja jooksul eelkõige
saanud on, on ajaplaneerimiskogemus, noortel on olnud võimalik arendada oma
eneseväljendusoskust, suhtlemisoskust, algatusvõimet.
Joonistamises ja joonistuste
raamimises osalenud noortes
on arenenud loomingulisus,
aga ka matemaatilised pädevused ning üheskoos töötades
kindlasti samuti suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus.
Projektis osalenud noor

Pille Ploom rõõmustab, et algatusest osa võttis: “Sellised
kogukondlikud projektid on
väga olulised, sest need toovad erinevates vanusegruppides inimesi üksteisele lähemale, joonistused ise toovad
rõõmu ja silmailu ning teisele
inimesele heameele valmistamine on tohutult meeldiv.”
Projektile tagasivaadates
nõustuvad korraldavad noored ühiselt, et ettevõtmine õnnestus ning midagi seesugust
võiks ka tulevikus ette võtta.
Noortel on juba ka mõttes
külastada
hooldekodusid
veel, näiteks korraldada mõnes hooldekodus elanike ja
noorte ühine lauamänguõhtu.
Noored, kes varem polnud
vanemate inimestega kas üldse kokku puutunud või nende
hoolekandeasutusi külastanud ja pelgasid pisut, said positiivse kogemuse osaliseks
ning julgevad ja soovivad ka
edaspidi seesuguseid projekte
ette võtta, arendada nii omavahelist kui ka põlvkondade
vahelist suhtlust.
Angela Tikoft

Lüganuse valla liikuv
noorsootöötaja
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Lüganuse valla noored kogusid
teadmisi ja kogemusi Portugalis
24.märtsist 2.aprillini
osalesid noored üle
meie koduvalla, esindades MTÜd Maidla
Noored, Portugalis
rahvusvahelisel Erasmus+ noortevahetusel
„Thinkering“, kus
käsitleti üleeuroopaliselt olulisi
teemasid – demokraatia, kodakondsus ning
kodanikuaktiivsus.
Noored õppisid ja elasid
üheskoos teiste kokkutulnud
noortega Portugalist, Itaaliast, Küproselt, Slovakkiast,
Poolast ja Ungarist. Kohtumisele eelnevalt tehti kodutööd
juba ka Eestis – kaardistati
olukord seoses eelamainitud
teemadega meie riigis, uuriti
häid praktikaid ning arutleti
selle üle, mis võiks paremini
olla. Kõik osalevad noored
tutvustasid oma koduriigis
toimuvat teistele, ühtlasi ka
oma riigi kultuuri ja tavasid
ning noortevahetuse lõpuks
loodi üheskoos etendus Beja
linna rahvale, kus käsitleti
projekti teemasid läbi maalikunsti, tantsu, teatri ja muusika.
Noortevahetusel osalenud
noored jagavad hea meelega
kogetu ja õpitu kohta muljeid
ning kutsuvad ka teisi üles
Erasmus+ programmi võima-

Noored Portugalis kohaliku tänavakunsti ees.

lusest osa saama.
Timo Kustala: Minu jaoks
oli see projekt väga huvitav
ja õpetlik. Mina isiklikult
tahtsin osaleda sellepärast, et
olen eelnevalt ühel projektil
käinud ja see tekitas suure
huvi noortevahetuste suhtes.
Sain Portugalis teada, mis
toimub teistes riikides seoses
demokraatia ning kodanikuaktiivsusega ja kuidas nende
riigis hetke olukord on, millised on suurimad murekohad
näiteks seoses rassismiga.
Mina isiklikult soovitaksin
väga osaleda noortevahetustel, sest sellist kogemust ei
saa mitte kuskilt. Teadmised
ja kogemused, millega sa
sealt tagasi võid tulla, võib su
tulevikku väga muuta.

Ksenia Ivanova: Osalesin
Portugali
noortevahetusel,
sest leian, et akadeemilisest
haridusest jääb elus väheseks,
ning enesetäiendamisele peab
lähenema loominguliselt –
selleks noortevahetused ju
ongi. Noortevahetuses osalemine oli minu jaoks hea
enese proovilepanek. Õppisin, kuidas saada hakkama
võõras keskkonnas võõraste inimestega, ning kuidas
arvestada teiste inimeste
kultuuri ja tavadega. Suurimaks plussiks oli see, et
suhtlemine teiste noortega
oli arendav ja mitmekülgne,
ning samuti keskkond võõrkeelte õppimiseks ning täiendamiseks oli igati soodne.
Võõras riik, kultuur ja inime-

sed – see kõik on hea võimalus, et mugavustsoonist välja
astuda, end paremini tundma
õppida ja kasvada inimesena.
Ragne-Lys Paavo: Minu
jaoks oli „Thinkering“ esimene noortevahetus ning tohutu
suur samm mugavustsoonist
välja. Muidugi algus oli natukene hirmutav, ent sukeldusin
pea ees tundmatusse. Uude
kultuuri, keelde ja maailma.
Need 10 päeva noortevahetust oli minu jaoks võimalus
enda avamiseks ja keele
arendamiseks. Kuna noortevahetuse teema oli demokraatia ja “Euroopa tunne”,
olin pisut pabinas ja ütlen
ausalt, et kahtlesin, kas osaleda või mitte. Tundsin, et ma
ei ole nendes teemades kõige

On aeg paroolikaart välja vahetada
turvalisema lahenduse vastu

Kui 20 aastat tagasi oli
paroolikaart innovatsioon, siis tänaseks on
see paraku ajale jalgu
jäänud.

Tuleva aasta sügisel jõustub
üleeuroopaline seadusemuudatus, mis piirab turvalisuse
huvides paroolikaardiga tehtavaid tehinguid oluliselt ja
see muudab selle kasutuks.
Seetõttu saadame paroolikaardi teenitud puhkusele.
Alates selle aasta 1. veebruarist Swedbank enam uusi paroolikaarte ei väljasta.

Millega paroolikaart asendada?

Hetkel kasutab ainult paroolikaarti interneti- või mobiilipangas
toimetamiseks
ligikaudu 200 000 Swedbanki klienti, kuid nende arv väheneb kiiresti. Ida-Virumaal
on paroolikaardi kasutajaid
ca 38000. Kui Teie olete üks
nende seast, siis soovitame
juba täna endale sobiva alternatiivse lahenduse välja
valida. Nii saate juba varakult
uut lahendust katsetada, kuid
samal ajal on paroolikaart

dil). Lisaks tasub jälgida, et
ID-kaardi sertifikaadid oleks
uuendatud. Ilma nendeta ei
saa nii internetipanka kui ka
muid e-teenuseid kasutada.
PIN-kalkulaator on seade,
mis loob automaatselt ühekordseid paroole. PIN-kalkulaator on tasuline ja selle saab
pangaesindusest.

varuks taskus. Praeguseks
on olemas mitmeid turvalisemaid ja mugavamaid võimalusi pangatoimingute ning
muude e-teenuste kasutamiseks. Seega leiate kindlasti
endale sobiva lahenduse.

Kellele sobivad
Smart-ID
ja Mobiil-ID?

Kui on soov kasutada nii interneti- kui ka mobiilipanka,
soovitame teha, kas SmartID või Mobiil-ID. Viimasel
ajal on kõige populaarsemaks
muutunud Smart-ID, mida
kasutab tänaseks Eestis juba
üle 170 000 inimese. SmartID on tasuta ja sobib ennekõike aktiivsele nutiseadmete
kasutajatele. Smart-ID saab

nii iseseisvalt nutiseadmesse
alla laadida kui ka pangaesinduses vormistada. Mobiil-ID
on tasuline teenus, kuid see
sobib ka nendele inimestele,
kes nuputelefone kasutavad.
Mobiil-ID vormistamiseks
tuleb pöörduda oma mobiilioperaatori poole.

Kelle jaoks on
parim valik
ID-kaart ja
PIN-kalkulaator?

Kui nutiseade puudub ja
pigem kasutatakse internetipanka, soovitame valida
ID-kaardi või PIN-kalkulaatori. ID-kaardiga panka
sisenedes on vaja ID-kaardi-lugejat
(kasutajatunnus
on sama, mis paroolikaar-

Nutikoolitused
ja nõustamine

Meie jaoks on oluline, et
kõik leiaksid endale sobiva
lahenduse paroolikaardi asemele. Lisaks sellele, et meie
nõustajad abistavad pangaesindustes üle Eesti, soovitame osa võtta koolitustest.
NutiAkadeemia korraldab üle
Eesti erinevaid loenguid ja
koolitusi, kus õpetatakse igapäevaseid e-teenuseid ning
nutiseadmeid kasutama (sh
Smart-ID ja Mobiil-ID). Rohkem infot leiab selle kohta
nende kodulehelt www.nutiakadeemia.ee. Samuti kutsume üles nutiteadlikumaid inimesi oma sõpru, töökaaslasi
ja pereliikmeid abistama, et
nende üleminek paroolikaardilt uuele lahendusele, oleks
sujuv.

Noored koos joonistamas.

tugevam. Kuid...selleks ma
ju seal olingi, et õppida ja
ma ei kahetse. Kõik, kes Te
kahtlete, kas võtta osa noortevahetustest või mitte, teadke,
et kaotada ei ole midagi.
Hoopis vastupidi. Inimene on
loodud õppima ja keskkonna
vahetus on õppimise juures
äärmiselt oluline. Projekti
vältel oli rohkelt loomingulisi
ülesandeid,
töötube
ja
õppimist läbi mängu. See
noortevahetus on üks kõige
ilusamaid asju, mis minuga
juhtunud on.
Soovitan kindlasti kõigil,
kes on mõelnud osaleda noortevahetusel enda motivatsioonikirjad kohe laiali saata. Sest
need kogemused jäävad südamesse pikaks pikaks ajaks.

Mina leidsin sealt endale sihi
tulevikuks.
Projekti toetab Portugali riiklik noorteagentuur Erasmus+
programmist, projekti peakorraldaja on MTÜ CheckIn,
koostööpartner MTÜ Maidla
Noored.
MTÜ Maidla Noored tegutseb 2009. aastast ja organisatsiooni eesmärk on ühendada
omavahel noori, võimaldada
neile suhtlemist ja arendavat
tegevust kodu- ja koolivälisel
ajal, seades esikohale noorte
omaalgatuse arendamise.
Angela Tikoft

Lüganuse valla liikuv
noorsootöötaja

TASUB TEADA

Katlamaja 45

45 aastat tagasi, 2. mail, moodustati Kiviõlis, Aasa tänaval
ettevõte nimega, mis on igati vääriline nimetada ära Guinnessi rekordite raamatusse, see nimi kõlas järgmiselt: Eesti
Nõukogu Sotsialistliku Vabariigi Kohtla-Järve linna Töörahvasaadikute Nõukogude Täitevkomitee Elamute Valitsuse Tsentraalkatlamaja.
Katlamaja ehitamine lõppes 1973. a ja 14.-17. aprillini
toimusid esimesed katsekäivitamised. Sellest ajast on ettevõte nimi muutunud ja järk-järgult lühenenud kuni Kiviõli
Soojus AS-ks nimetamiseni. Kuid vastupidiselt nimele kasvasid linna soojustrassi pikkused ja tarbijate arv.
Tänu linna kaugküttesüsteemi arenemisele likvideeriti
18 väikest põlevkiviõliga ja kivisöega töötavat katlamaja.
Selle tulemusena paranes linna ökoloogiline olukord ja linna puhtus.
Kaasaegsete tehnoloogiate kasutamisega soojustrassi renoveerimisel oleme vähendanud ohtlikke heitkoguseid soojuskao vähenemise arvelt. Tänaseks on rekonstrueeritud
67% olemasolevatest soojustrassidest, mis on vähendanud
soojuskadu ligi 40% ja vähendanud soojuse hinda.
Soojuse tootmisprotsesside ja seadmete moderniseerimine on kaasa toonud teenindava personali arvu vähenemise,
kuid samas tõstnud asutuse usaldusväärsust ja vähendanud
avariiolukorra teket. Meil on olnud aegu, kus ettevõttes
töötas üle 80 inimese. Praegu on töötajaid 16. Ettevõttel on
olnud raskeid aegu, mis olid seotud linna mitmete ettevõtte
pankrotiga, linna elanike vähenemisega ja tarbijate vähese
maksevõimega, kuid oleme sellest välja tulnud.
Ettevõtte kollektiiv on olnud üksmeelne, usaldusväärne,
toetav ja mõistev. Paljud töötajad on väga pikaajalise tööstaažiga. Keskmine tööstaaž on 25 aastat.
Viimastel aastatel on ettevõte töö enam-vähem stabiliseerunud. Kuid vaatamata sellele jätkame soojustrasside rekonstrueerimist ja ettevõtte arendamist. Ees ootavad mitmed
väljakutsed.
Vladimir Tšikul

AS Kiviõli Soojus juhatuse liige
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Alustab järjekorras 37. Püssi
seeriajooksu sari

Õnnitleme
aprillikuu juubilare!
90. juubeli puhul

Ilse Källo 11. aprill
Amalia Golembevskaja 27. aprill
Maria Pakhomova 28. aprill
Aleksandra Tsarjova 29. aprill

85. juubeli puhul

Kalju Laur 1. aprill
Vilma Filatova 20. aprill
Heino Prits 20. aprill
Erika Rohumäe 24. aprill

80. juubeli puhul

Avgustin-Bogdan Plešak 07. aprill
Aleksandr Redjolkin 12. aprill
Ekaterina Matveeva 15. aprill
Juta Šerstnjova
16. aprill
Hardi Aarlaid 19. aprill
		
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

Püssi seeriajooks  on olnud
algselt Püssi linna ning nüüdseks kasvanud terve Lüganuse valla ning Ida-Virumaa
spordielu toredaks traditsiooniks.
Püssi Puitlaastplaatide tehase tublide sportlaste eestvedamisel alguse saanud
linnajooks on kasvanud populaarseimaks ja tuntuimaks
maakondlikuks spordiürituseks. Jooksude sari algab kevadel ja lõpeb sügisel, ja seda
Püssis.
Seeriajooksu vahepealsed
etapid toimuvad Maidlas,
Uljastel, Lüganuse ja sellel
aastal esimest korda ka Kiviõlis, kaasates kogu Ida-Viru maakonna spordisõpru.

Juba mitu aastat osaleb Kiviõli sportlaste meeskond
nii üleriigilistel kui ka rahvusvahelistel võistlustel jõutõstmises. Soovime anda ka
oma panuse valla arengusse.
26. jaanuaril on asutatud
MTÜ Kiviõli Powerlifting
Club.
Klubi rajamise eesmärgiks
oli soodsate tingimuste loomine sportimiseks ja vaba
aja veetmiseks, laste tervise
arendamine, tervisliku eluviisi propageerimine, inimeste
elukvaliteedi
parandamine
klubi tegevuse kaudu, ühiskondliku aktiivsuse tõstmine
ning ka jõutõstmise edenda-

Kiviõli Kunstide Kool

Spordiklubi Idablokk väikesed sportlased osalesid
laupäeval, 07. aprillil 2018,
Tallinnas Wiru Lahing 4
võistlustel.
1. koha saavutasid Markus
Salmus, Stefani Nikolajeva
ja Marissa Mirontšik. 2. koha
saavutas Nikas Kardava.
14. -15. aprillil osalesid
Nurzi Open turniiril Soomes.
Tulemused olid järgmised:
Nikas Kardava - kuld; Stefani Nikolajeva - kuld; Reigo
Eskel - kuld; Kevin Kuning kuld; Markus Salmus - hõbe;
Marissa Mirontšik - hõbe;

21.-24. mail kell 15.00-18.00 lahtiste uste nädal
4. - 5. juunil kell 17.00-19.00 uute õpilaste vastuvõtt
06. aprill – 15. juuni I korrusel näitusesaalis fotograafiaõpilaste tööde näitus

EELK Lüganuse Ristija Johannesekoguduse
maikuu 2018 kalender

31.05
03.06
03.06
10.06

KOHT

KELLAAEG
Kiviõli kirik 09.30
Lüganuse
kirik
Lüganuse
kirik

11.00

Lüganuse
kirik

11.00

Lüganuse
kirik
Maarja külaskäigu päeva Lüganuse
palvus
Maarja
kabel
2. pühapäev peale nelipüha Kiviõli kirik
missa
2. pühapäev peale nelipüha Lüganuse
missa
kirik
3. pühapäev peale nelipüha Lüganuse
missa
kirik

NB!
12.00

11.00
NB!
18.00
09.30
11.00
11.00

Aasta jooksul võtab seeriajooksust osa kokku ligi pool
tuhat osavõtjat. Traditsiooniliselt autasustatakse igal etapil vanuseklasside kolme parimat ning selgitatakse välja
ka üldkokkuvõttes parimaid,
keda autasustatakse karikate ja meenetega. Kindlasti
ei unustata ka tillujooksjaid,
kes saavad etapil osalemise
vimpli ja ka suu magusaks.
Nii et kõik jooksma. I
etapp juba 27 aprillil Püssis.
Info seeriajooksu kohta koos
juhendiga on leitav Lüganuse valla kodulehelt www.
lyganuse.ee/spordiuritused
Risto Lindeberg

37. PÜSSI SEERIAJOOKSU ETAPID
27.04.2018 - XXXVII Püssi seeriajooks,
I etapp – Jüriöö jooks - Püssi
25.05.2018 - XXXVII Püssi seeriajooks,
II etapp - Uljaste mäejooks - Uljaste
29.06.2018 - XXXVII Püssi seeriajooks,
III etapp - Maidla mõisajooks - Maidla
17.08.2018 - XXXVII Püssi seeriajooks,
IV etapp - Kiviõli linnajooks - Kiviõli
07.09.2018 - XXXVII Püssi seeriajooks,
V etapp - Püssi mõisajooks - Lüganuse
28.09.2018 - XXXVII Püssi seeriajooks,
VI etapp - Püssi ring – Püssi

abivallavanem

Mittetulundusühingu Kiviõli
Powerlifting Club asutamine

6. mail kell 14.00 Kiviõli rahvamajas
Novgorodi rahvalauluansambel “Soroka”, solistid Jelena
Kovostjanova ja Mihhail Dmitriev.
Pilet 10.- eurot.
11. mail kell 18.00 Kiviõli rahvamajas
Kiviõli I Keskkooli emadepäevale pühendatud kontsert
12. mail kell 11.00 Lüganuse külaplatsil
Kevadlaat
12. mail kell 12.00 Sonda rahvamajas
„Kingi emale üks matkapäev” Sonda rahvamaja – Uljaste
13. mail kell 12.00 Lüganuse Ristija Johannese Kirikus
Emadepäeva kontsert, laulab Karl Madis
14. mail kell 18.00 Kiviõli rahvamajas
Pensionäride klubi “Ajaratas” puhkeõhtu
19. mail kell 15.00 Kiviõli kiigeplatsil
Ida-Virumaa memmede tantsupäev
25. mail kell 17.00  Uljaste spordibaasis
XXXVII Püssi seeriajooks, II etapp Uljaste mäejooks
26.mail kell 12.00 Kiviõli kiigeplatsil
Kiviõli päev

KUU- SÜNDMUS
PÄEV
06.05 Ülestõusmisaja 6.pühapäeva missa
06.05 Ülestõusmisaja 6. pühapäeva missa
13.05 Emadepäeva kontsertjumalateenistus,
esineb Karl Madis
20.05 1. Nelipüha missa Kiriku
altariruumi remondijärgne
uuestipühitsemine ja käärkambri Maarja kabeliks
pühitsemine.
Teenib piiskop em.
Einar Soone
27.05 Kolmainupüha missa

aprill 2018

mine ja arendamine. Samuti
on üheks meie eesmärgiks
kaasaegse spordisaali rajamine Kiviõli linna. Meie soov
on, et kõik valla elanikud
olenemata vanusest saaksid
tegeleda spordiga, harrastada
aktiivset eluviisi või lihtsalt
veeta vaba aega.
Et vallas oleks võimalik
korraldada spordiüritusi ja
võistlusi nii lastele kui ka
täiskasvanutele ja et oleks
võimalused ning tingimused
meie sportlaste ettevalmistamiseks professionaalsel tasemel.
Оleg Bõstrov

Foto: erakogu

Spordiklubi Idablokk tegemised

Markus Salmus saavutas Wiru
lahing 4 võistlustel esikoha.

Andri Pärtna - hõbe; Chris
Pihlakas - hõbe; Kahro Neeme - pronks; Jasper Kattai pronks.

Spordiklubi Idablokk Nurzi turniiril.

Uudised poksiringist
Lõppemas on järjekordne
poksihooaeg 2017-2018. Sel
hoojal on olnud palju võite, kuid on olnud ka vigastusi. Hooaeg osutus Kiviõli
Poksiklubile edukaks. Meie
sportlased osalesid 15 rahusvahelisel ning üleriigilisel
turniiril ja võistlusel. Klubi
sportlased saavutasid nii auhinnalisi kui ka võidukoht.
Tallinna Lahtistel Meistrivõistlustel 2018 sai Aleks
Ivanov hõbemedali, Artjom
Meznetsev, Mihail Višnevski
ja Kiril Supronov kuldmedali.
Rahvusvahelistel võistlustel (Leedu vastasseis Valge-

vene, Läti ja Eestiga) esindas
Eestit meie tüdruk Anna-Liisa
Piirimägi, kes saavutas 1.
koha.
Rahvusvahelisel
turniiril Valgevenes 29.03 01.04.2018 võistles Mihhail
Višnevski ning saavutas suurepärase kolmanda koha.
Tehtud
töö
tulemusena tõusid Eesti Meistriteks
2018 järgmised sportlased:
vanusekategoorias U 15
Aleks Ivanov, kes pidas 2
matši ja sai hõbemedali; vanusekategoorias U 17 Diana Lukantševa, kes pidas
ühe matši ja sai kuldmedali,

Mihhail Višnevski, pidades
kolm matši ja sai pronksmedali ning Artjom Meznetsev, kes kolme matšiga ja sai
pronksmedali; vanusekategoorias U 40 naised pidas ühe
matši Anna-Liisa Piirimägi
ja sai kuldmedal.
Tänan kõiki Kiviõli Poksiklubi sportlasi, kes kannatasid ära koormavad trennid,
näitasid end ringis tõeliste
võitlejatena, austasid jätkuvalt oma trenni- ja võitluskaaslasi.
Vladimir Tšurkin

Kiviõli poksiklubi treener

TEATED
MTÜ Ajalaegas korraldab koostöös Kiviõli Vene Kooli ja Kiviõli Noortekeskusega
18.05.2018 kell 17:30
Kiviõli kiigeplatsil mälumängu värskes õhus
“Aktiivne ajalugu”.
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.
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Igaüks meist saab anda
oma panuse valla arengusse!
Head Lüganuse valla elanikud
ja teised kaasamõtlejad!
Kiviõli linna, Sonda valla ja Lüganuse valla ühinemise tulemusena moodustunud Lüganuse vald on koostamas uut arengukava ja eelarvestrateegiat.
Igaüks meist saab anda siinkohal oma panuse. Üks võimalus selleks
on jagada arengukava koostajatega oma mõtteid ja ettepanekuid vastates
alljärgnevale küsimusele:

Mis vajaks Sinu arvates Lüganuse vallas
kindlasti ära tegemist?

Täidetud sedeli palume tuua hiljemalt 13.maiks 2018 Lüganuse Vallavalitsusse (Keskpuiestee 20, Kiviõli). Küsimustikku saab ära viia või
kohapeal täita kõikides raamatukogudes, päevakeskustes, noortemajades, rahvamajades ja koolides.
Lisainfo arendusnõunik Anu Needo
tel 53 026 61 või anu.needo@lyganuse.ee
PANE
SEINALE!

HOONEVÄLINE TULEOHUTUS
• Küttesüsteeme tuleb puhastada vastavalt vajadusele,
kuid mitte harvemini kui 1x aastas.

PÕLEVMATERJALIST KATUSEL
korstna kõrgus ≥ 1.20 m
ja sädemepüüdja
max võrguavaga 10x10 mm

≥ 0.80 m

• Ühepereelamus ja selle abihoonetes võib enda tarbeks
ise puhastada.
• Ühe korra 5 aasta jooksul peab ka seal korstna
puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija,
kes väljastab korstnapühkimise akti.

Töötasapind kui korstna kõrgus

≥ 1.20 m

METS

Tuleohtlik aeg

≥ 20 m

• Puhasta lõkkekoha ümbrus
vähemalt 0,5 m raadiuses
• Piira kivide või pinnasevalliga
• Tuule kiirus alla 5,4 m/s (nõrk tuul)
• Jälgi, et sädemed ei langeks hoonele
• Ära jäta lõket järelvalveta
• Lase täielikult ära põleda või kustuta
veega.

PÕLEVMATERJALID (nt puuriit)

KATUSEREDEL

Küttegaasil töötavat,
välistingimustes kasutamiseks
mõeldud grillseadet tuleb
kasutada väljaspool siseruume.
Koha valikul juhindu
kasutusjuhendist

≥4m

PRÜGIKONTEINER

≥2m
10 L

või

enam kui 100 L

6 kg

≥ 15 m

LÕKE

läbimõõduga üle 1 m

Tahkel kütusel töötav

grillseade küttepuudega.

Kuluheina ja roostiku põletamine on

≥8m

≥2m

KEELATUD

10 L

≥5m
LÕKE

6 kg

Tahkel kütusel töötav

grillseade grillsöega.

läbimõõduga alla 1 m

või

6 kg

Hoia käepärast sobiv
tulekustutusvahend nt ämber
või kastekann 10 L veega,
6 kg tulekustuti
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