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Vallamaja
kaunistavad uue
sümboolikaga
lipp ja vapp
Seoses alates 19. oktoobrist kehtima hakanud uue Lüganuse valla
sümboolikaga, sai uuendatud ka
vallavalitsuse hoone küljes olevat
sümboolikat.
Lipp ja vapp, millel on kujutatud
rohelisel taustal laiendatud ärastala
ja must õisikrist sookailu õitest.
Õisikrist sümboliseerib tugevust,
on iidne kaitsesümbol ja tähistab
koostööd, aga viitab ka hiiemäele,
muinaseestlaste pühapaigale ning
muistsetele asustustele (Askele, Uljaste). Sookail sümboliseerib valla
soist pinnast ja looduskaitsealasid,
tuntud ravimitena ka jõudu ja väge.
Ärastala sümboliseerib valla mägesid. Langeva mäenõlvana viitab see
spordi edendamisele. Must värv tähistab tööstust, kaevandusi ja tööstuse arengu tõttu tekkinud alasid.

Lüganuse vald alustab mahuka
investeerimisprojektiga
Anu Needo
Arendusnõunik

Lüganuse vald allkirjastas lepingu tänavavalgustuse uuendamiseks,
mis tähendab kesklinna
ja selle ümbrusesse uusi
valgusteid ning vallale ligi 40 protsendilist
elektrikulu kokkuhoidu
aastas.
5. novembril kirjutati Lüganuse
vallamajas alla ehituse töövõtuleping riigihankel „Kiviõli linna
tänavavalgustuse ehitustööd“ edukaks osutunud osaühinguga Virtel
Grupp.
Tegemist on Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) poolt meetmest „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ toetatava projektiga,
milleks ettevalmistusi alustas Kiviõli LV juba 2016.aastal ning milline on kokku lepitud Sonda valla
ja Kiviõli linna ühinemislepingu
investeeringukavas.
Meetmest toetuse andmise eesmärk on tänavavalgustuses elektrienergia kasutamise efektiivsuse
suurenemine.
Kiviõli linna poolt esitatud taotlus KIK-i meetme I vooru osutus
edukaks ning seda ainukese omavalitsusena Ida-Virumaal.
Projekt on suunatud Kiviõli
kesklinnas ja korterelamute rajoonides tänavavalgustuse taristu
renoveerimisele ning selle kaudu
energia säästmisele. Projekti kogumaksumuseks on arvestuslikult 1,2
miljonit, millest KIK-i toetus on
960 000 eurot.

Pildil vasakult projektijuht Jüri Moor, Virtel Grupp OÜ Vaido Lahtmaa, Lüganuse vallavanem Andrea Eiche ja valla arendusnõunik Anu Needo.
Projektipiirkonnaks on Viru-Võidu elamukvartal, Uus tn sisehoovid, kus on väga amortiseerunud
valgustuspostid ning valgustid. Samuti vahetatakse välja 2005. aastal
paigaldatud metallmastidel olevad
naatriumvalgustid LED-valgustite
vastu Viru, Soo, Vabaduse pst ja
Keskpuiesteel. Kokku vahetatakse
välja 441 valgustit ning investeeringu eesmärgiks on 40 protsendine
kokkuhoid kesklinna tänavavalgustusele kuluvast elektrienergiast igal
aastal.

2018. aasta esimene pool kulus
projekteerimise peale ning ehitushange viidi läbi augustis-oktoobris.
Lepinguperiood kestab 12 kuud,
kuni 5. novembrini 2019. Ehituse kogumaksumuseks on 850 000
eurot koos käibemaksuga. Hetkel
käivad veel ettevalmistused lepingu täitmiseks, kuid juba detsembri
algul on linnaruumis näha ehitustöid. Jaanuari on planeeritud vanade puude langetamine Viru tänaval
alates Vabaduse puiesteest kuni
Aasa tänavani, kuhu rajatakse uus

kõnnitee valgustus. Muretsemiseks
ei ole põhjust, juba järgmisel sügisel istutatakse nende asemele 24
uut kuni 2-meetrist linnakeskkonda
sobivat puuistikut.
Märkimist vääriv on asjaolu, et
ehitustööde hanke pakkumused,
võrreldes eeldatava maksumusega,
tulid 15-30 protsenti odavamad.
Kui tavaliselt on viimasel ajal
märgata ehitushindade suurt kasvu
ning hankijad on hädas kallimate
pakkumuste menetlemisega ja raha
juurde otsimisega, siis antud han-

ke puhul olid tulemused head ning
vallavalitsus sai mureta sõlmida
töövõtulepingu. Usaldusväärne on
ka lepingupartner, kohalik ettevõte
OÜ Virtel Grupp, kes omab samalaadset kogemust perioodil 20142017 Kuressaare tänavavalgustustööde ehitamisel, rajades sinna
samuti KIK-i toel uut linnasisest
tänavavalgustuse taristut koguni
2500 valgusti mahus.
Peale ehituslepingu sõlmimist
on selge, et projekti kogumaksumusest jääb teatud summa vabaks.

Alustame läbirääkimisi KIK-iga,
et uurida vaba raha kasutamise lubatavust teistel tänavatel või valla
piirkondades, kus tänavavalgustus
vajab kaasajastamist. Järgida tuleb
meetme tingimust, mille kohaselt
saab kaasajastada ja energiasäästlikumaks muuta ainult olemasolevat
taristut. Uut või täiendavat valgustust piirkondadesse, kus seni valgustus puudub, selle toetusrahaga
välja ehitada ei saa.
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Novembrikuu volikogus
Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 16. istung toimus 14. novembril. Lugemisel oli 2018 aasta 3. lisaeelarve, millega suunati eelarvesse
sihtsuunitlusega vahendeid ning muudeti sisemiselt eelarvet vastavalt
vajadusele.
Vallavolikogu poolt kinnitati Erra Lasteaia ja Sonda Kooli uued
põhimäärused. Samuti ühtlustati valla lasteaedade vanemate poolt
kaetava osa määr, mis määruse kohaselt on alates 1. jaanuarist 2019
15 eurot lapse kohta, mis sisaldab nii kohatasu kui ka õppevahendite
tasu. Vastu võetud määrus reguleerib ka võimalikud soodustused: 1)
kui perekonnas on kolm ja enam last, kes käivad lasteasutuses, õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, on osalustasu ühe lapse
kohta 10 eurot kuus; 2) kui ühest perekonnast käib valla lasteasutuses
3 või enam last, siis alates kolmandast lapsest osalustasu ei maksta.
Soodustuste saamise eelduseks on, et laste ja vähemalt ühe vanema
elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lüganuse vald. Avalduse
vormi kehtestab vallavalitsus.
Päevakorras oli ka Järve Biopuhastus OÜ-s Lüganuse vallale kuuluvast osast osa võõrandamine, see on seotud ühinemisega. 2004
aastal osanike vahel sõlmitud lepingus on punkt, kui omavalitsused
haldusreformi käigus ühinevad, siis kõigile osapooltele jääb võrdne
osa. Volikogu liikmed kiitsid võõrandamise heaks.
Volikogu määras Lüganuse valla konsolideeritud majandusaasta
aruande audiitorkontrolli läbiviijaks Audest Audiitorteenuste OÜ. Lisaks andis volikogu vallavalitsusele loa korraldada hange Lüganuse
valla omandis olevate hoonete, korterite ja inventari kindlustusteenuse pakkuja leidmiseks perioodiks 01.01.2019 kuni 31.12.2020.
Seoses volikogu koosseisus toimunud liikmete vahetustega tuli
valida ka kolme volikogu komisjoni esimehed. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks määrati Naima Soppe, aseesimeheks Igor Borissenko, haridus- ja noorsootöökomisjoni esimeheks Risto Lindeberg,
aseesimeheks Mart Kivistik ning rahandus- ja arengukomisjoni esimeheks Heidi Uustalu, aseesimeheks Mart Kivistik.
Üks olulisemaid päevakorrapunkte oli arvamuse andmine Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamise loa taotluse ja selle kohta
tehtava otsuse kohta. Teema osas toimus arutelu, millele oli eelnenud ka rahvakoosolek Maidla Rahvamajas. Volikogu andis 12 poolt
häälega positiivse arvamuse, lisades loa punkti täiendavaid tingimusi
arendajale, tuginedes just valla elanike heaolule.
Volikogu istungi viimase päevakorrapunkti kandis ette vallavanem
Andrea Eiche, kes andis ülevaate valla teede olukorrast ja edasistest
plaanidest.
Risto Lindeberg
Vallavolikogu
esimees

Jaama tänava remonti
ei ole unustatud
Sel aastal õnnestus Lüganuse vallal saada riigipoolset juhtumipõhist
investeeringutoetust 371 828 eurot, millele oli plaanis lisada valla
omafinantseering ca 80 000 eurot. See raha on ette nähtud kasutamiseks kahe aasta jooksul, aastatel 2018 ja 2019, ilma ministeeriumi
poolsete piiranguteta.
Kuna Kiviõli linnas asuva Jaama tänava remont on väga oodatud,
on mõistetav, et vallakodanikud ei jõua ära oodata tööde algust objektil.
Kuna tegemist oli projekteerimis-ehitushankega, tuli ehitajal esmalt tellida geodeetilised uuringud tee aluse ja katte olemasoleva olukorra hindamiseks ning võtta projekteerimiseks tehnilised tingimused
võrguvaldajatelt AS-ilt Eesti Raudtee ja Maanteeametilt. Seejärel oli
võimalik alustada projekteerimistöödega. Lüganuse Vallavalitsus on
projekti eskiisi mitmel korral arutanud ja täienduste tegemiseks projekteerijale veelkord tagasi saatnud. Lisaks sellele andsid uuringud ja
mõõtmised tulemuse, mille kohaselt tee alusest kogu Jaama tn ulatuses (2,2 km) ei piisa nõuetekohase laiusega 6 m sõidutee + 2 m jalgtee
rajamiseks. Selgus, et senised andmed ei olnud tee laiuse osas päris
täpsed. Võimalik, et tee alust tuleb juurde ehitada ja vallavalitsusel tuleb suurendada lisatööde võrra projekti omaosalust, et Jaama tänav õiges laiuses välja ehitada. Selles osas käivad läbirääkimised ehitajaga.
Me kõik soovime ehitust, mis kestaks, oleks normidele vastav ja
kasutajasõbralik. Kiirustades tehtud töö ei meeldi kellelegi. Head inimesed, Jaama tänav ei jää korda tegemata. Ka vanasõna ütleb „Üheksa korda mõõda, üks kord lõika!“
Anu Needo
Arendusnõunik
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Väljaandja
Toimetaja
Lüganuse Vallavalitsus
Viivian Päll
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
-

Anu Needo
Arendusnõunik

Lüganuse valla keskusesse Kiviõlisse planeeritud mitmeotstarbelise
väljaku rajamine võib
lähiajal alata.
Üle Eesti mitmetes väiksemates
omavalitsustes on juba uuendatud
keskväljakud. Kiviõli linn tegi samuti järjekindlalt ettevalmistusi
linnaruumi edendamiseks. 2014.
aastal kehtestatud Kiviõli linna
üldplaneeringu kohaselt sai mitmeotstarbelise väljaku asukohaks
määratud Linnaväljaku kinnistu
asukohaga Konsumi kaupluse, Kiviõli 1. Keskkooli, Kaubakeskus
K5 ja Põllu tänava vahelisel alal.
Väljaku
mitmeotstarbelisus
seisneb selles, et platsi peal saab
liikuda, istuda ja jalga puhata,
lapsed saavad oma mänguala, rajatakse lipuväljak, jõulukuuse koht
ja haljastus. Oluline on, et aastaid
puudunud ja oodatud väliturg saab
lõpuks oma koha selle väljaku ääres.
Selge on see, et oma vahenditega me iial selliseid rajatisi valmis ei ehita. Investeeringutoetuse
saamiseks esitas toonane Kiviõli
Linnavalitsus 2017.aasta kevadel
taotluse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) programmile, mida haldas Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus (EAS).
Projekti nimi „Kiviõli linna kesku-

Väljaku eelprojekti kohane vaade
edelast peale projekti valmimist.

Väljaku vaade edelast 2017.
se rekonstrueerimine“. 2017.aasta
kevadel esitatud taotlus jäi joone
alla, põhjuseks vahendite lõppemine. Nüüd aga on teiste projektide
arvelt tekkinud vaba raha ning Riigi Tugiteenuste Keskus (EAS-ilt
projekti üle võtnud asutus) on Lüganuse vallale pakkunud võimalust antud projekti rahastamiseks.
Tuginedes Sonda valla ja Kiviõli
linna ühinemislepingule ja prioriteetsete investeeringute nimekirjale, otsustas vallavalitsus kinnitada
oma valmisolekut projektiga lubatud mahus ja eesmärkidel jätkata
ning viia keskuse ehitustööd lõpu-

le 2020.aastal. Projekti ettevalmistustöödena tuleb üle vaadata 2012.
aastal valminud eelprojekt, koostada uuenenud valla tänastele ootustele, vajadustele ja olemasolevale
olukorrale vastav põhiprojekt ning
viia läbi ehitushange.
Projekti hinnanguline kogumaksumus on ca 333 300 eurot, millest
kuni 85% ehk 283 300 eurot on
valmis toetusena eraldama Riigi
Tugiteenuste Keskus piirkondade
konkurentsivõime
tugevdamise
meetmest. Valla omaosaluseks on
Kiviõli Linnavolikogu poolt garanteeritud kuni 50 000 eurot.

Projektis peab olema selgelt
välja toodud mõju piirkonna ettevõtluse kasvule, sest see on antud
PKT meetme põhieesmärk. Nii ei
saagi olla selle väljaku rajamise
peamiseks põhjuseks vallakodanike mõnus vaba aja veetmine
vaid eelkõige mõju ettevõtlusele
ja tööhõivele. Püüame kõik selles
suunas kaasa mõelda ning neid
eesmärke omavahel põimida, et
projektist oleks kasu ettevõtlusele
ja tulemus oleks kasutajasõbralik
kodanikule.

PERSOON

Lüganuse vallasekretär Tiina Urban
Viivian Päll
Avalike suhete spetsialist

Tiina Urban on põline
Püssi tüdruk, ta on sündinud Püssi linnas, kus
möödusid lapsepõlv ja
kooliaeg. Oma esmased
teadmised ja tarkused
omandas ta Püssi Keskkoolis. Pärast keskkooli
lõpetamist õppis Tiina
mõnda aega Tallinna
Ehitus- ja Mehaanikatehnikumis arhitektuuri.
Vahel on lihtsalt nii, et elul on
omad plaanid ja nii juhtuski, et
Tiina alustas oma tööinimese elu
Püssi Puitplaatide Kombinaadis.
Esialgu kantseleis ja hiljem peadirektori sekretärina. Ühtekokku
töötas ta PPK-s 14 aastat. Alates
11. jaanuarist 1996 asus tööle Kiviõli Linnavalitsuses linnapea sekretärina ning pidas seda ametit 10
aastat.
Tiinast sai linnasekretär 2006.
aastal peale kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisi ning ta töötab
sellel ametikohal tänaseni, tõsi
küll, peale linnade ja valdade ühinemist juba vallasekretärina.
Tiina Urban omandas 2000. aastal Siseministeeriumi juures vallaja linnasekretäride kutsetunnistuse
ning 2008. aastal kõrghariduse
halduskorralduse erialal Sisekaitseakadeemias.
Vallasekretäri igapäevatöö on

Tiina Urban.
pigem nähtamatu. Seda tuleb enamasti teha kabinetivaikuses, sest
vallasekretäri esmane kohustus on
vallavolikogu ja -valitsuse istungite materjalide ettevalmistamise,
õigusaktide vormistamise ja avaldamise ning töö avalikustamise
korraldamine. Igapäevaselt valmistab Tiina ette vallavolikogu ja
-valitsuse õigusaktide (määrused,
korraldused, otsused) eelnõusid,
mis suunatakse edasi volikogu ja
valitsuse istungitele arutamiseks
ning vastuvõtmiseks. See ei tähenda seda, et vallasekretär valmistab
ainuisikuliselt need kümned ja
kümned eelnõud ette, seda tehakse meeskonnaga, iga ametnik on
kompetentne oma valdkonnas ja
koostöös valmivadki meie igapäevaelu reguleerivad dokumendid.
Vallasekretär on seadusejärgselt

vallakantselei juht. See ametikoht
hõlmab endas mitmeid erinevaid
ülesandeid ja kohustusi. Näitena
tooks välja vallavalitsuse ja -volikogu tehnilise teenindamise,
volikogu istungite asjaajamise
korraldamise, vallavolikogu ja –
valitsuse töö avalikustamise korraldamine, vallavalitsuse asjaajamise korraldamine jms.
Ka Lüganuse valla valimiskomisjoni esimees on vallasekretär
Tiina Urban, kes ühtlasi on valimiste korraldaja. Selle ametikohajärgseks ülesandeks on korraldada
valimised vallas, juhendada jaoskonnakomisjone ning täita teisi
valimistega seotud ja seadusest
tulenevaid ülesandeid.
Vaba aega armastab Tiina veeta raamatute seltsis, ta peab lugu
heast filmist ja külastab tihti teatri-

etendusi. Kevadest sügiseni toimetab naine oma ilusas suures aias,
mis vajab igapäevast hoolitust ja
armastust.
Oma suurimaks õnneks ja saavutuseks peab Tiina ühtehoidvat
ja armastavat perekonda, ta on
abielus, kolme täiskasvanud lapse
ema ning kahe armsa lapselapse
vanaema. Tiina ütleb, et just lapsed ja lapselapsed on see rõõmuallikas, mis teeb hetked ilusaks ja
aitab üle saada vähemilusatest päevadest. Märksõnad on koosolemine, kallistamine, soojad sõnad ja
üksteisele toeks olemine - perega
koosveedetud aeg annab elurõõmu
ja sära, teeb nooremaks ja õnnelikuks.
Ka meeskonnal on Tiina kohta
öelda ainult kiitvaid sõnu, ta on
harukordselt armas inimene.

3

November 2018

MÕNE REAGA

Bussiliiklusest

Kiviõli Vene Kooli juurde
rajati kaasaegne jõulinnak
Anu Needo
Arendusnõunik

Kõik me teame, et
õpilaste koolipäevad
ja -nädalad mööduvad valdavalt istudes.
Vahetunnid, kus õpilased saaksid liikuda, on
lühikesed.
Seega, tuleb teha kõik selleks,
et õpilastele oleksid liikumiseks

tagatud mitmekülgsed ning kvaliteetsed võimalused. Kui liigub
keha, liiguvad ka mõtted ja õppetöö on produktiivsem.
Jõulinnakud on mitmekülgsete
võimalustega vastupidavad lahendused, mis on mõeldud keharaskusega välitreeninguks. Street workout (keharaskusega jõutreening)
on viimaste aastate jooksul palju
populaarsust kogunud nii välismaal kui ka Eestis.
Kiviõli Vene Kooli juurde rajati kaasaegne street workout-tüüpi
uus jõulinnak. Selleks eraldati 10
000 eurot sihtotstarbelist toetust

riigieelarvest. Väljaku koosseisus
on: monkey-bar koos kaldredeliga, erinevad lõuatõmbekangid,
kolmikrööbaspuud, kahepoolne
kõhulihaste pink, rippumisrõngad
ja ronimisköis. Linnaku projekteeris LOOV Arhitektid OÜ ja rajas SS Jõulinnakud OÜ. Viimane
on spetsialiseerunud jõulinnakute
paigaldustöödele ja kõik nende
poolt pakutavad kõrgekvaliteetsed
spordiväljakud on toodetud ja valmistatud Eestis.
Viimaste aastatega on Vene
kooli juurde tekkinud välispordiatraktsioonide kompleks, mis koos-

neb tennise- ja korvpalliplatsist,
välijõusaalist ning jõulinnakust.
Väljak on valgustatud, osaliselt
asfalteeritud ja sinna on paigutatud
istepingid.
Loodame, et selle uue väljaku
abiga saab kaasata spordi juurde
rohkem noori ja anda panus kehalise kasvatuse tundide mitmekülgsemaks muutmisel.
Lisaks õpilastele ja õpetajatele
saavad kompleksi kasutada kõik
ümberkaudsed elanikud ning street
workout’i huvilised.
Tulge vaatama ja kasutama!

Uus-Kiviõli kaevanduse
loa menetlemisest

Lüganuse Vallavalitsus korraldas
12. novembril 2018 Maidla Rahvamajas rahvakoosoleku seoses
Uus-Kiviõli kaevanduse maavara
kaevandamise loa taotlusele arvamuse andmisega. Kohale olid
kutsutud mõju piirkonda jäävad
kinnistute omanikud, vallarahvas,
Keskkonnaameti esindaja (loa
andja) ja Eesti Energia Kaevandused (loa taotleja).
Keskkonnaamet andis ülevaate kaevandamise loa menetlusest,
hetke seisust ja millised on võimalused kaeveloa kõikidel osapooltel
menetluses osaleda ja tingimusi
kaeveloale seada. Arendaja ehk loa
taotleja andis ülevaate plaanidest
ja vastas vallarahva küsimustele.
Lüganuse Vallavalitsuse esindajad andsid ülevaate hetkeseisust,
uuringute tulemustest ja esitasid
kohalviibijatele eelnõu, mida vallavolikogu hakkas arutama 14. novembril 2018 istungil. Lüganuse
Vallavolikogu võttis 14. novembri
istungil vastu otsuse nr 116, millega andis positiivse täiendavate tingimustega arvamuse Uus-Kiviõli
kaevanduse maavara kaevandamise loa taotlusele.
Vald on eelnõus välja toonud,
et lisatingimustena peab olema
Arendajal kohustus 28.02.2011
aastal sõlmitud koostöölepingut
täita. Lüganuse vallale on siduv
ühinemisleping, mille kohaselt on
ühinemise eesmärgiks muu hulgas

Ühistransporti Ida-Virumaal korraldab MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus (edaspidi IVÜTK), mis on
just selleks tööks asutatud 19.oktoobril 2017. aastal
kohalike omavalitsuste poolt. Alates 01. juulist 2018
kui rakendus tasuta maakonnasisene ühistransport,
on suurenenud probleemid bussiliiklusega. Meie
vallas on uued mured tekkinud ühinemisjärgselt,
kui seni kohalike omavalitsuste vahelised bussiliinid muutusid justkui vallasisesteks ning teiselt poolt
tekkis vallaelanikel vajadus liikuda rohkem vallakeskusesse ja tagasi.
Järgmise aasta alguses kuulutab IVÜTK välja uued
hanked vedajate leidmiseks enamikele maakonnaliinidele. Vallavalitsus püüab keskust selles töös aidata. Eelkõige tuleb meil aru saada, millised on meie
elanike liikumisvõimalused, kus on murekohad ja
kuidas saaks ühistransporti paremaks muuta. See ei
puuduta ainult busside graafikuid vaid ka marsruute,
bussipeatuseid ja teede olukorda. Hetkel tundub, et
väga pikka aega jõus olnud bussigraafikud on kohati
ajale jalgu jäänud. Kindlasti on häid sisse töötatud
liine, mida tasuks kindlasti sellisena säilitada, kuid
mõnes piirkonnas on inimeste liikumine, sihtpunktid ja vajadused muutunud. Võimalik, et kusagil kolistab mööda teid üksik tühi sinine „pilvebuss“.
Lüganuse vallavalitsus palub vallakodanikel, kes
kasutavad palju ühistransporti, avaldada oma arvamust. Silmas ei peeta ainult kriitikat stiilis „nagunii
on kõik väga halvasti ja paremaks ei muutu“, vaid
eelkõige häid ettepanekuid bussiliikluse sujuvamaks
korraldamiseks eesmärgiga saavutada olukord, kus
bussid ei sõidaks tühjalt ja vajalikul kellaajal oleksid
reisijate jaoks olemas.
Haridusseaduse kohaselt peavad kohalikud omavalitsused korraldama koolikohustuslike laste sõidu
haridusasutusse ja tagasi. Seadusest ei tulene, mil
viisil peab sõidu korraldama. See on iga valla ja linna otsustada. Tegu võib olla spetsiaalselt koolilaste
jaoks mõeldud koolibussiga või on kohustus täidetud seeläbi, et vallas või linnas on sobilik ühistranspordivõrk. Lüganuse vald on eelistanud siiani seda
kohustust täita ühistranspordivõrgu abiga, mis võimaldab koolipäeva arvestades kooli ja tagasi sõita.
Õpilase tervisekaitsest lähtuvalt on sotsiaalminister kehtestanud nõude, et koolikohustusliku õpilase
jalgsi käimise koolitee ei tohi olla pikem kui 3 km.
Need on kriteeriumid, millega arvestades peame
bussid selliselt käima panema, et rahul oleksid enamik reisijaid.
Maakonnaliinid, mille kohta arvamusi ootame:
98 Lüganuse-Purtse-Lüganuse
99 Aseri-Kiviõli-Aseri
100 Savala-Kiviõli-Kohtla-Järve-Jõhvi
102 Kiviõli-Kohtla-Järve-Kiviõli
103 Kiviõli-Sonda-Kiviõli
103A Püssi-Kiviõli-Sonda-ViruKabala-Vaeküla-Rakvere-Põhjakeskus
104 Kiviõli-Jõhvi (Puru haigla)
111 Uniküla-Kiviõli-Uniküla
117 Savala-Kiviõli-PüssiKohtla-Järve-Jõhvi-(Viru vangla)
18 Kiviõli linnaliin

Rahvakoosoleku avas Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.
tagada elanikele hea ja turvaline
elukeskkond.
Lüganuse vald on seisukohal, et
kaevandusala piirkonda jäävatele inimestele peab olema tagatud
elamisväärne elukeskkond ja selle
nimel tehakse ka edaspidi Arenda-

jaga koostööd.
Volikogu saadikud, kes hääletasid kaeveloa taotlusele arvamuse andmise vastu oleks toonud
olukorra, kus volikogu ei oleks
seiskohta andnud. See oleks tähendanud seda, et Keskkonnaamet

oleks arvestanud arvamuse mitte
andmist ehk nõustumist kaeveloa
andmiseks ilma täiendavate tingimusteta.
Krisli Kaldaru
abivallavanem

Ühistranspordi sõiduplaanid asuvad veebilehtedel
www.peatus.ee ja www.pilet.ee
Ootame ettepanekuid aasta lõpuni e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee. või telefonil 332 1340.
Anu Needo
arendusnõunik
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02. detsember, kell 11.00 Lüganuse kirik
I advendi jumalateenistus, Lüganuse valla lipu õnnistamine
02. detsember, kell 13.00 Kiviõli Kunstide Kool
Kiviõli Kunstide Kooli 50. aastapäeva tähistamine
02.detsember, kell 14. 00 Erra Kultuuriseltsi ruumides
I advendi tähistamine
02. detsember, kell 17.00 Kiviõli linna kuuse juures
I advendiküünla süütamine
06. detsember, kell 10.00 Erra Kultuuriseltsi ruumides
Viltimise õpituba
06. detsember, kell 16.00 Sonda noortetuba
Jõulukaartide meisterdamine.
08.detsember, kell 10.00 Püssi Kultuurimaja
Jõululaat, esinevad Lüganuse Kultuurikeskuse isetegevuslased
09.detsember, kell 16.00 Püssi Kultuurimaja
Lüganuse segakoori ja sõprade advendikontsert
12. detsember, kell 19.00 Sonda Rahvamaja
Sonda mälumängusari “7” III mäng
13. detsember, kell 17.30 Kiviõli Kunstide Kool
Õpilaste ja õpetajate kontsert
14. detsember, kell 15.00 Kiviõli Vene Kool
Lüganuse valla laste karikaturniir. Kiviõli linna lahtised laste MV 2018
15. detsember, kell 10.00 Kiviõli Vene Kool
Lüganuse valla karikaturniir. Kiviõli linna lahtised MV 2018
15. detsember, kell 15.00 Kiviõli rahvamaja
Alena Zemlyak lasterühmade juubelikontsert
15. detsember, kell 18.00 Erra Kultuuriseltsi ruumides
Jõulupidu
15. detsember, kell 20.00 Lüganuse rahvamaja
Lüganuse küla jõulupidu. Tantsuks ansambel Visiit
16. detsember, kell 16.00 Sonda Rahvamaja
“Kolmanda advendi kella viie tee“ Kaido Kodumäe kitarrimuusika ja
rahvamaja kohvikuga. Koduperenaiste ekstravagantsete hoidiste degusteerimine.
16. detsember, kell 13.00 Kiviõli rahvamaja
III advendi kontsert, esinevad Merle Lilje ja Toivo Asmer
17. detsember, kell 18.00 Kiviõli rahvamaja
Pensionäride klubi “Ajaratas” jõuluõhtu.
18. detsember, kell 17.30 Kiviõli Kunstide Kool
Õpilaste ja õpetajate kontsert
19. detsember, kell 13.00 Maidla rahvamaja
Eakate jõulupidu
23. detsember, kell 20.00 Püssi Kultuurimaja
Jõulupidu venekeelsele elanikkonnale. Tantsuks ansambel Jolly bänd.
Õhtujuht Nikolai Bentsler

Kiviõli linna endise algkooli hoone avati 4. detsembril 1938, millest möödub tänavu 80 aastat. Praegu asub selles majas Kiviõli Kunstide Kool
ja hoone on võetud arhitektuurimälestisena kaitse alla.

Kiviõli Kunstide Kool 50
1964. aastal avati lapsevanemate
ja kohalike võimuorganite eestvedamisel Kiviõlis Kohtla-Järve
lastemuusikakooli Kiviõli filiaal
8 õpilasega. Õpetajaks suunati
Kohtla-Järvelt Õie Mäekivi. Aasta hiljem lisandusid õpetajad L.
Talalajeva ja P. Pärtna, 1966 M.
Kuznetsov ja 1967. aastal V. A.
Nappa.
Nelja-aastase ettevalmistustööga jõudsime nii kaugele, et 15.
augustil 1968 avati Kiviõli laste
muusikakool ja direktoriks määrati
Priit-Andres Pärtna. Õppetöö algas
6 õpetaja ja 61 õpilasega kolmel
erialal (klaverit 34, akordionit 17
ja bajaani 10 õpilast).
1970. aastal algasid esimesed
katsed puhkpilliklassi avamiseks.
1971 toimunud kapitaalremondiga (Nõukogude tn 18) paranes
olukord ruumide osas ja sai võimalikuks avada ettevalmistusklass.
1973. aastaks oli aga uus kool
juba kitsaks jäänud ja viiuliklass
tuli avada barakis (Nõukogude tn

26.detsember, kell 15.00 Lüganuse kirik
Jõulukontsert – Karl Madis, Margus Martmaa

EELK Lüganuse
Ristija Johannese koguduse kalender
02. detsember, kell 11.00 Lüganuse kirik
Advendiaja I pühapäeva missa, küünla süütamine ja ristimine
Lüganuse valla lipu õnnistamine
02. detsember, kell 12.30 Lüganuse pastoraat
Leerikool
09. detsember, kell 11.00 Lüganuse kirik
Advendiaja II pühapäev, Leeripüha
Teenib peapiiskop em. Andres Põder
16. detsember, kell 09.30 Kiviõli kirik
Advendiaja III pühapäeva missa
16. detsember, kell 11.00 Lüganuse kirik
Advendiaja III pühapäeva missa
23. detsember, kell 11.00 Lüganuse kirik
Advendiaja IV pühapäeva missa
24. detsember, kell 16.00 Lüganuse kirik
Püha Jõuluõhtu jumalateenistus
26. detsember, kell 15.00 Lüganuse kirik
II jõulupüha kontsert-teenistus. Laulab Karl Madis
31. detsember, kell 17.00 Lüganuse kirik
Vana-aasta ärasaatmise missa

sed 15 aastat õpetatud ka levi- ja
rahvamuusikat.
Täna õpib koolis umbes 250
last-noort, lisaks 15-20 täiskasvanut. Õpetajaid on kokku 25.
Kiviõli Kunstide Kooli lõpetajaid on olnud muusikaosakonnas
48 lendu 490 õpilasega ja kunstiosakonnas 24 lendu 111 õpilasega. Üsna palju nendest on silma
paistnud nii Eestis, kui ka väljaspool.
Kool on muutunud ja arenenud
koos inimeste maitsete ja huvidega. Oleme uhked kõigi oma kooli
kasvandike üle, kellest igaüks ei
peagi igapäevaselt aktiivselt muusika- või kunstiga tegelema, kuid
omab kindlapeale veidi teistsugust, just meie koolist kaasa saadud maailmavaadet. Vähe ei ole
ka laiemalt tuntud muusikuid ja nimekaid kunstnikke, kes meie kooli
lippu kõrgel hoiavad. Tänud teile
kõigile!
Kiviõli Kunstide Kooli pere

Liivia Lipp 75

29.detsember, kell 20.00 Püssi Kultuurimaja
Aastalõpupidu. Ansambel Starter, õhtujuht Meelis Sekk, showgrupp
31. detsember, kell 21.00 Sonda Rahvamaja
Aastavahetuse pidu ansambliga Plaan B. Õhtujuht Madis Tonka

13), kust pääsesime ära alles 5 aas- mis toimus 1. märtsil 1993, värsta pärast.
kelt remonditud koolimajja Vaba1978 saime värskelt remonditud duse pst 6.
hoone
VabaSajandi vaHea vilistlane, õpetaja
duse tn 16 ja
hetuseks olid liõppetöö hakkas
või lihtsalt tore inimene, sandunud muutoimuma kahes
kes sa oled seotud olnud sikaosakonnas:
majas: puhkpillaulu-,
Kiviõli Kunstide Kooliga kandle-,
lid, akordionid,
arvutimuusika-,
viimased 50 aastat!
üldained vanas
kitarri-, mandoOled oodatud Kiviõli
majas ja klaver,
liini- ja tšelloõviiul jm uues.
pe ning mudiKunstide Kooli 50.
90ndate aaslaulu- ja
aastapäeva tähistamisele laste
tate
alguses
mängurühm.
2. detsembril kell 13.00
tekkis lootus
2002. aastal
kogu kool viia meie kooli saali aadressil läks koolijuht
ühte majja ja
Vabaduse pst 6, Kiviõli. P r i i t - A n d r e s
õppetöö mitmePärtna pensiokesistamise mõttes algas etteval- nile ja uueks direktoriks valiti Jaamistus kunstiosakonna avamiseks. nus Põlder.
Jaanuaris 1992 alustas tööd
Viiskümmend aastat tagasi klakunsti ettevalmistusklass (õpeta- veri, bajaani ja akordioni erialaga
ja Heli Kompus) ja sama aasta 1. alustanud koolist on saanud Kiviseptembrist läksid lapsed kunsti õli Kunstide Kool, kus tänaseks on
I klassi ning kooli nimeks sai Ki- klassikalise pilliõppe kõrvale tekviõli Kunstide Kool. Nii oli ette- kinud kunsti- ja tehnikaõpe. Lisaks
valmistus tehtud meie kolimiseks, klassikalisele muusikale on viima-

Viivian Päll
Avalike suhete spetsialist

25. novembril tähistas
oma 75. sünnipäeva
Kiviõli linna aukodanik,
lugupeetud perearst,
doktor Liivia Lipp.
Proua Liivia Lipp!
Palju tervist ja õnne
soovivad Lüganuse
Vallavolikogu ja
Lüganuse Vallavalitsus.
Liivia Lipp on sündinud 25. novembril 1943 Tartus. Kooliteed
alustas 6-aastaselt, sest oli vaja
arstiks hakata. Just nimelt hakata,
sest Liivia teatas juba 5-aastaselt
kõigile, et tema hakkab arstiks.
Mingi muu ameti peale pole ta isegi mitte mõelnud.
Kuueaastaselt läks Liivia Leevaku mittetäieliku keskkooli esimesse klassi, seejärel aga asus
õppima Räpina Keskkooli, mille
1961. aastal lõpetas. 1967. aastal
lõpetas Tartu Ülikooli arstina.
Liivia Lipp on abielus, tal on

kaks täiskasvanud poega ning neli
lapselast. Ise nimetab ta ennast
võrokeseks.
Proua Lipp on Kiviõlis elanud
1. augustist 1967. aastast. Ta asus
tööle Kiviõli haiglasse, kus töötas
10 aastat, hiljem 20 aastat polikliiniku juhatajana, kus tuli toime
tulla nii jaoskonna arstina, siseosakonna arstina ning lisaks töötada
ka kiirabis.
Kui küsisin Liivialt, miks ta tuli
just Kiviõlisse tööle, sain vastuse:
„Tol ajal määrati, öeldi, et siin on
tööpõld lai, huvitav elu ja palju
traumasid - kui siin saad hakkama,
saad igal pool hakkama. Tõesti,
koht oli raske, töö oli keeruline
ning suhelda tuli vene keeles“
ning lisas naljatades, et tööpõld oli
nii lai, et tänaseni pole jõudnud ära
teha.
1998. aastast töötab doktor Lipp
perearstina. Kuid ka perearstiks ei
saanud lihtsalt hakata, selleks tuli
lõpetada kolme aastased kursused.
Liivia Lipp räägib, et hakkas perearstina tegutsema sellepärast, et
see töö on talle kogu elu olnud südamelähedane, administreerimine
pole teda kunagi huvitanud. Kuigi
töö on raske ja puhkust pole aega
võtta, armastab ta oma tööd ja oma
patsiente, keda on üle 2000 inime-

Liivia Lipp.
se - hällist kuni eakateni. Proua
sõnul on helgemad hetked need,
kui kõige väiksemad patsiendid
tulevad emaga kabinetti ja kohe
jooksevad doktorile sülle, see on
nii armas ja südantsoojendav.
Oma lapsi ja lapselapsi armastab Liivia väga. Ta ütleb, et parim
puhkus on see, kui saab olla lapselastega koos, nendele midagi

maitsvat küpsetada ja lihtsalt koos
aega veeta. Kuigi praegu aega
napib, loodab ta pensionile jäädes
selle puuduse tasa teha. Kui vähegi on võimalik, armastab proua
Liivia Lipp ka reisida.
Doktorit käisid õnnitlemas tema
75. sünnipäeval vallavolikogu esimees Risto Lindeberg ja vallavanem Andrea Eiche.

5

November 2018

MÕNE REAGA

Junkrute ball Narvas

Kiviõli Vene kooli õpilased osalesid taas traditsioonilisel gümnaasiumiõpilaste sügisballil, mida
juba mitmendat korda korraldab
Narva Vanalinna riigikool. Igal
aastal kuulutatakse välja balli teema. Sellel aastal toimus Junkrute
ball, millest võtsid osa külalised

kaheksast nii nimetatud garnisonist (koolist).
Kiviõli garnisoni esindasid
junkrud koos oma kaunite daamidega: Mark Klevets ja Maria Sommer, meie vilistlane Daniil Vorobjov ja Ksenia Vorobjova, Kiviõli I
Keskkooli õpilane Sander Aasmets

ja Valeria Bitjutskaja. Junkrud olid
galantsed ja mehised, daamid aga
õhulised ja võluvad. Kooli aula
parkettpõrandal tantsiti suure rõõmuga poloneesi, valssi, polkat ja
padegrasi. Balli õhkkond, suurepärane muusika, daamide kaunid
rõivad ja kavaleride õlakud – kõik

see jättis osalejatele unustamatu
mulje.
Täname kõiki, kes esindasid
väärikalt Kiviõli garnisoni!
Natalja Borodavina
Kiviõli Vene kooli vene keele
ja kirjanduse õpetaja

Huvitavad koolitused
Erasmus+ programmi abil
Lüganuse Kool osaleb ka sellel õppeaastal Erasmus+ projektis. Seekord on tegemist rahvusvahelise
õpetajakoolituse projektiga, mille
käigus sai väljaspool Eestit teadmisi ja kogemusi omandamas käia
neli õpetajat. Projekti sihtriikideks
olid Rootsi, Küpros ja Kreeka.
Kuna meie kool kuulub ka Ettevõtliku Kooli võrgustikku, sidusime oma projekti uute aktiivõppemeetodite, õuesõppekogemuste ja
erivajadustega laste õpetamismeetodite omandamisega.
Augusti lõpus toimunud koolitusreisi sihtkohaks oli Rootsi väikelinn Borensberg, mis asub Göta
kanali ja Motala jõe ääres. Õppegrupp oli 8-liikmeline ning osalejaid oli veel Bulgaariast, Tšehhist,
Horvaatiast, Saksamaalt, Hispaaniast, Küproselt. Eestit esindas
meie kooli matemaatikaõpetaja Helika Toikka. Nagu teemast
„Nature as a fantastic classroom“

võib välja lugeda, toimus kogu
õppetöö õues. Läbi praktiliste tegevuste jagati juhiseid huvitavate
tundide läbiviimiseks, unustamata
seejuures metoodikat ja didaktikat. Õpilastele mõeldud tegevusi
proovisid sooritada ka õpetajad
ise, saadi palju huvitavaid ideid
ja julgust neid õppetöös kasutada.
Viie päeva jooksul „vallutati“ Lõuna-Rootsi kõrgeim mäetipp, külastati Takerni linnuriiki ja kohalikku
loodusparki, matkati metsades ja
tutvuti Motala algkooliga.
Inglise keele õpetajad Kaili Kivi
ja Reeli Innos lendasid septembri
alguses Küprosele inglise keele
õpetamise metoodika kursusele.
Osalejaid oli Saksamaalt, Prantsusmaalt, Poolast ja Lätist. Koolitusel keskenduti aktiivõppemeetodite kasutamisele ning inglise
keele lõimimisele teiste õppeainetega. Töise nädala jooksul saadi
hulgaliselt uusi ideid ja metoodi-

lisi võtteid tundide elavdamiseks
ning tutvuti ka Küprose looduse ja
kultuuri eripäraga.
Kooli eripedagoog Jaana Kotova osales 30. septembrist kuni 6.
oktoobrini koos seitsme õpetajaga
Rumeeniast koolitusel, mille teemaks oli „Loovad meetodid erivajadustega õpilaste õpetamisel“.
Koolitus toimus Larisas, mis on
suuruselt viies linn Kreekas ning
kus õpetati, kuidas läbi erinevate
tegevust kaasata erivajadustega
õpilast ühiskonda, kuidas arendada loovust, esinemisjulgust,
liikuvust ja kommunikatsiooni.
Korraldati ka linnaekskursioone,
tutvuti kohalike vaatamisväärsuste
ja linna arhitektuuriga ning külastati Larisa omalaadseid kloostreid
mägedes. Kursus oli igati kasulik,
ootustele vastav ja huvitav ning
andis selge arusaama sellest, et
loovad meetodid on erivajadustega
õpilaste õpetamisel eriti vajalikud.

Suheldes teiste riikide õpetajatega tõdesime, et õppetööga seotud
rõõmud ja mured on üsna sarnased. Lisaks teadmistele annavad
Erasmus+ projekti koolitused ka
palju uusi huvitavaid tutvusi, sest
osalejaid on Euroopa erinevatest
paikadest. Mainimata ei saa jätta
ka seda, et iga selline koolitusreis
annab õpetajatele võimaluse laiendada oma silmaringi ning tutvuda
selliste paikadega, kuhu tavalise
puhkusereisi jooksul ei satu.
Tiina Sai

SPORT

Turniir Kolm vägilast
27. oktoobril toimusid Tammikus
iga-aastased WDFPF föderatsiooni võistlused jõutõstmises. Jõutõstmine on spordiala, mis koosneb kolmest alast: kükist, lamades
surumisest ja jõutõmbest. Lüganuse valda esindasid spordiklubi
Kiviõli Powerlifting Club liikmed
Oleg Bõstrov, Arvet Heinsoo ja
Mati Järve, kes kõik parandasid
oma eelmise aasta tulemusi. Arvet Heinsoo sai absoluutarvestuses teise koha, Oleg Bõstrov oli
parim lamades surumises. Mati
Järve (77) osaleb võistlustel juba
mitu aastat ning igal võistlusel pa-

11. novembril tähistatakse isadepäeva. 2.a klassi lastevanemate koosolekul otsustati tähistada seda päeva teistmoodi.
Pühapäeval anti isadele üle suure armastuse ja hoolega tööõpetuse
tunnis valmistatud õnnitlustega aplikatsioonid. Samal päeval suunduti
koos emade ja isadega Kohtla-Järve jäähalli. Eriti aktiivsed olid Evelin Josti, Sabina Sillati, Leena Tšeburaškina ja Butuzkinite pered ning
Nastja Poljakova vanaema ja vanaisa.
Uisutada oli tore, isegi need, kes panid uisud alla esimest korda,
said uisutamise selgeks. Peale uisutamist vaadati Tartu ja Kohtla-Järve noorte hokimängijate mängu. Meeleolukas päev koos isadega
meeldis kõigile ning positiivset energiat saadi terveks nädalaks.
Iruna Silina
Kiviõli Vene Kooli 2.a klassijuhataja

Milvi Kompus jagas nõuandeid kodusest tuleohutusest.

Eakatele suunatud infopäev
15. novembri keskpäeval oli Püssi Kultuurimajja kogunenud hulgaliselt huvilisi - toimus Ida-Viru Omavalitsuste Liidu eestvedamisel eakatele suunatud tervise ja ohutuse infopäev, kus jagati häid nõuandeid
tuleohutusest, helkurist ja eakate toitumisest.
Ida päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist Milvi Kompus, kelle esinemist kõik põnevusega kuulasid, rääkis väga huvitavalt kodusest tuleohutusest ning sellest, kuidas õnnetusi vältida ning
kuidas hädaolukorras õigesti käituda. Darja Lukašenko-Tsistotin
Maanteeametist tutvustas teemat „Ole nähtav“ ning jagas selgitusi
helkurikandmise vajalikkusest, jalakäijatest liikluses ning liiklusohtlikest olukordadest. Maia Tsubenko Ida-Viru Keskhaiglast tutvustas
toidupüramiidi ning jagas juhiseid, kuidas tervislikult toituda. Kohal
olid ka Kiviõli komando päästjad, kes jagasid flaiereid ja andsid nõu,
kuidas kasutada suitsu- ja vinguandurit. Vaadati õppefilme ning kõigil
soovijail oli võimalus mõõta vererõhku ja veresuhkrut. Oli huvitav ja
õpetlik infopäev.
Viivian Päll
Avalike suhete spetsialist

randab oma tulemusi. Käesoleval
aastal täitis ta rahvusvahelistel
võistlustel osalemise normatiivid
ning oma treeneri Aleksei Žuravljovi juhendamisel saavutas ka
maailmarekordi oma vanuseklassis. Tema tulemuseks oli 127,5 kg
kükis, 77,5 kg lamades surumisel
ning 160 kg jõutõmbes (kokku 365
kg). Järgmisel aastal ootavad teda
ees Maailma ja Euroopa meistrivõistlused, mille nimel on Mati
aastaid töötanud ja kus ta saab oma
rekordeid ametlikult kinnitada.
Aleksei Žuravljov

Põnev puhkepäev

TEADE

Teade Tšernobõli katastroofi
likvideerimisel osalenutele

Pildil vasakult Arvet Heinsoo, Oleg Bõstrov ja Mati Järve.

Lüganuse Vallavalitsus maksab toetust Tšernobõli katastroofi likvideerimisel osalenud isikutele, kelle elukoht on rahvastikuregistri
andmetel Lüganuse vald. Toetuse saamiseks on vaja esitada avaldus
(sotsiaaltoetuse avaldus). Avaldust ei ole vaja igal aastal uuesti esitada
juhul kui esmakordsel taotlemisel esitatud andmed ei ole muutunud.
Toetust makstakse kaks korda aastas – 30. aprilliks ja 31. detsembriks. Toetuse määr on 50 eurot.
Lisainfo telefonil: 33 25 876, 5566 0630, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe
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Õnnitleme
novembrikuu
juubilare!
Kalju-Johannes Härm 85
20. november

Liivia Lipp 75
25. november

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.

SPORT

Tagasivaade
maleklubi Lootus aastale
Lõppev 2018. aasta oli meie valla maletajate jaoks edukas. Ida-Virumaa meistrivõistlustel saavutas Mihhail Hudilainen (U10) teise,
Vladislav Nazarov (U12) kolmanda koha ning tüdrukutest jagas
Oleksandra Kuzmina kolmandat-neljandat kohta vanuseklassis U10.
Ida-Virumaalt parimad tüdrukud vanuseklassis U14 olid Emilin
Bondarevskaja ja Alissa Aksjonova. Kümne parima hulka jõudis ka
16-aastane Andrei Švedov ning naistest parim oli 15-aastane Jelisaveta Bitkova. Vanuseklassis kuni 8 aastat said medalid Olga Andrejeva
ja Sofia Groševa.
Tüdrukud osalesid 4. novembril Eesti meistrivõistlustel välkmales
(U8-U18), kus Jekaterina Smirnoval (U12) jäi puudu kuldmedalist,
hõbemedali sai J. Bitkova (U16) ja pronksmedali V. Nazarova (U18).
Traditsiooniliselt toimub sügisel palju turniire. Lühikese aja jooksul võtsid 86 meie klubi maletajat osa üheteistkümnest turniirist, mis
tõestab veelkord, et meie maleklubi on väärt kolmandat kohta üle
Eesti. Kõik turniirid on ettevalmistus Eesti Meistrivõistlusteks 2019.
Sel aastal tuli palju esimese klassi õpilasi malemängu õppima tänu
algklasside õpetaja Natalja Samussevale, kes on huvitatud oma õpilaste mitmekülgsest arengust. Teeb rõõmu, et lapsed on väga lootustandvad ja malemängust huvitatud, on ju meie klubi nimigi Lootus.
Valmistume aktiivselt iga-aastasteks Lüganuse valla lahtisteks
meistrivõistlusteks males, mis sel aastal on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale. Traditsiooniliselt võtab turniirist osa üle 120
osaleja ning turniir on väga populaarne maletajate seas. Tänu Lüganuse vallavalitsuse, Kiviõli Vene Kooli ja sponsorite toetusele on
turniiris osalemine tasuta, mängitakse välja karikad ja medalid viies
klassifikatsioonis, kõik osalejad saavad ka auhinnad.
14.12.2018 kell 15.00 toimub Kiviõli Vene Koolis esimene maleturniir algajatele reitinguga kuni 1200 (mängitakse välja neli medalikomplekti). 15.12.2018 kell 10.00 stardib Kiviõli Vene Koolis põhiturniir.
Ootame palju osalejaid ja külalisi!
Info telefonil 552 7701
www.maleliit.ee
Treener Sergei Titov
Maleklubi Lootus

Tulivee salapiirituse
keskus sai nurgakivi
Lääne- ja Ida-Virumaa
kohtumispaigas Purtse
jõe suudmes Liimala
külas sai nurgakivi
Tulivee salapiirituse
keskus, millega tahetakse koguda ja säilitada
mälestusi salapiirituseveost Soome aastatel
1919-1932.
Keskuses on muuseumihoone
koos majutusvõimalustega, välilava ja 15-meetrine vaatetorn. Hoones saab pidada seminare ja muid
sündmusi, majutada inimesi ning
suvisel ajal korraldada välikontserte. 2019. aasta mais valmivad
hooned ehitab firma Trogar tellimusel Mapri Ehitus, projekteerija
on AS Resand. Samas asub varem
valminud Purtse sadam, mis nimetati 2015. aasta väikesadamaks ja
restoranigiidi White guide poolt
hinnatud Tulivee restoran.
Hannes Prits, Tulivee keskuse
juht: „Oleme vennaga salapiirituse
vedajate järeltulijad, pärit siitsamast külast ja tahame tutvustada
seda erilist perioodi Eesti uuemast
ajaloost. Me oleme kogunud hulga
piirituseveo alast materjali ning
vahendeid, nende seas plaskusid,
kanistreid, keha ümber kinnitatavaid piiritusenõusid ning me
teeme ajaloo kogumises koostööd
Viimsi Rannarahva muuseumiga.“
Hannes Prits toonitab, et tema
ja ta venna, Purtse sadama kapten
Heigo Pritsu soov on teha asju
teistmoodi. Nii näiteks hakkab
iga hotellituba rääkima eri eesti
piiritusekuninga lugu. „Ida-Virumaa mehed ise teevad siin vahvaid
asju, ega keegi muu eriti ei tee,“
märgib Prits.
Margus Väärsi, Mapri Ehituse
müügijuht: „Meie jaoks on Tulivee
salapiirituse keskus eriline eeskätt
seetõttu, et me saame enda geograafiat Ida-Virumaa suunas laiendada. Hooned on arhitektuurselt

väga ilusad ning ümbritsevasse
keskkonda sobivad, nii sise- kui ka
välisviimistluses on kasutusel palju tava- ning liimpuitu. Võrreldes
tootmis- ja tööstusobjektidega pakub niisuguse keskuse ehitamine
hingele rohkem toitu. Usun, et sellega läheme ka konkursile Aasta
puitehitis.“ Tulivee rannarestorani
peahoone leidis 2017. aasta puitehitiste konkursil äramärkimist.
Muuseumi ehitust toetatakse
Euroopa Liidu Regionaalarengu
Fondist ligi 466 000 euroga. Kogu
keskus läheb maksma 1,2 miljonit
eurot, koos sadama ja restoraniga
aga 2 miljonit eurot.
Margus Väärsi,
Mapri Ehituse müügijuht
Hanes Prits,
Tuliuvee keskuse juht

Mapri Ehitus OÜ tegevusalad on ehituse peatöövõtt ja projektijuhtimine,
põllumajandusehitus ning betoonitööde teostamine. Mapri Ehituse 2017.
aasta ehitustööde maht oli 63,5 miljonit eurot, ettevõte annab tööd ligi
100 inimesele. Mapri Ehitusel on tänavu töös mitmed ehitusobjektid üle
Eesti: WoHo kvartali 2. kõrghoone ja Metalli tn 5 büroohoone Tallinnas,
Tulivee salapiiritusemuuseum ja kontserdikeskus, Milremi remondihall
Tapal, kortermajad Pärnus ja Tartus.

Ootuste aeg on taas kätte jõudmas
Tõnis Tamm
Lüganuse diakon

Armas Lüganuse valla
elanik! Ootamise ehk
advendiaeg on taas
kord kätte jõudnud. Kirikule tähendab see uue
kirikuaasta algust ning
möödunud aastale tagasi vaatamist. Heitkem
sellele pilk üheskoos.
2017. aasta advendiaeg algas Lüganuse Ristija Johannese kirikule
ja kogudusele peaaegu et leinameeleolus, sest kogu altariruumi
ja käärkambri põrand hakkas läbi
vajuma. Kohal käinud eksperdid
ja mükoloogid tuvastasid põrandas
oleva tugeva seenkahjustuse. Kõige hullemad oletused majavammi
ründest osutusid õnneks enneaegseteks ning põranda ära söönud
seen põhjustas segadust isegi paljunäinud ekspertide hulgas.
Pahategija tuvastamiseks kulus

rohkem kui pool aastat. Lõpuks
selgus, et tegemist oli mingisuguse
metsaseenega, mis harvadel juhtudel ka hooneid võib kahjustada.
Ka jõulude ajal ning aastavahetusel elas kogudus veel teadmisega, et võibolla tuleb kirik varsti
sulgeda, sest altari- ehk kooriruumi põrandast hakkasid kingakontsad juba läbi vajuma. Muinsuskaitse pühakodade programm andis
kiriku avaldusele eitava vastuse
ning kiriku vaimulik pöördus viimases hädas Lüganuse valla poole.
Vallajuhid mõistsid tekkinud hädaolukorra tõsidust ning otsustasid
ulatada oma abikäe. Zoroaster
OÜ, eesotsas Aivo Rauaga ruttas
projekteerima ning Lüganuse kiriku nimepäeval pühitses piiskop
emeeritus Einar Soone taas altariruumi, taastas rikutud hauarahu
põranda all asuvatele hauakambrites puhkajatele ning pühitses uue
põranda saanud ja ka remonditud
käärkambri Neitsi Maarja kabeliks.
Rääkides sellest kabelist, ei saa
jätta mainimata ka eelmise aasta
Kolmekuninga päeval toimunud
käärkambri vitraaži pühitsemist.

Härra Ilmar Köögi lahke annetus
lubas enne nii ilmetu käärkambri
akna ette panna kauni klaasist pühapildi, kus näeme Maarjat koos
lapsukese – Jeesusega. Kunstnik
Andrei Lobanovi loodud teine
meistritöö Lüganuse kirikus andis ka idee pühitseda käärkamber
Maarja kabeliks. Preester Einar
Laigna poolt Prantsusmaalt, Lourdes’i väikelinnast toodud püha
veega pühitses piiskop käärkambri
ning pudelike selle veega asetseb
ka nüüd juba Maarja kabeli tabernaaklis.
Kogu selle kurva alguse rõõmuks kasvamise lõpptulemus on
see, et nüüdseks täies ulatuses ainult paest tehtud Lüganuse kiriku
põrandaid ei ole ilmselt vaja uuendada järgmise paarisaja aasta jooksul. Sügiseaja rõõmustava viljana
on Lüganuse kirik soetanud valla,
heade inimeste ja asutuste abiga
kirikusaali soojuskiirgurid, millega on lootust saada nii teenistuste
aga ka kirikukontserdite korraldamiseks sobivat temperatuuri. Seda
nii esinejatele kui ka kuulajatele.
Siinkohal tahangi Lüganuse koguduse nimel tänada kõiki abista-

jaid: Lüganuse Vallavalitsus, Eastman Specialties OÜ, Bitterbuild
OÜ, Virtel Grupp OÜ, Zoroaster
OÜ ja Ulvar Kullerkupp, Ilmar
Köök, Andrei Lobanov, Meelis
Eldermann, Priit Rohumaa, Hannes Reinula, Einar Soone, Einar
Laigna, Tiit Zeiger, Aivo Raud ja
Aare Vent.
Armas vallarahvas! Nagu näete,
tähendab ootuste aeg ka seda, et
kui loodame, siis võivad lahendused tulla sealt, kust me neid oodatagi ei oska ning õnnetused võivad
vahel avada tee suuremate õnnestumiste ja kordaminekute täitumisele. Peagi saame taas üheskoos
rõõmustada Jeesuslapse sünni –
jõulupühade üle.
Me ei pea arvet selle üle, kas
see oli sada, viissada või kakstuhat
aastat tagasi, sest Kristusel puudub
eluiga. Ta oli enne maailma loomist, Ta oli meiega maailmas ja Ta
jääb ka pärast aegade lõppemist.
Ka meil on võimalus ja lootus
jääda Temaga alatiseks ja igavesti. Oodakem Teda rõõmsalt ning
ärgem laskem eluraskustel endast
võitu saada! Rahulikku advendiaega!
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Sõpruskontsert Kingissepas

LÜHIDALT

Raissa Višnjova
G.Butuzovi nimelise
Segakoori kunstiline juht

4. novembril rahvakollektiiv, Gennadi Butuzovi nimeline segakoor
osales Kingissepa linna
administratsiooni kutsel
Rahva ühtsuse päevale
pühendatud pidulikul
kontserdil Venemaal.
Linna saabumisel korraldati meile
suurepärane linnaekskursioon, mis
lõppes II maailmasõjas hukkunute
memoriaalkompleksi juures. Mälestasime Kingissepa vabastamisel
hukkunuid 8. Eesti laskurkorpuse
sõdureid leinaseisakuga.
Kontserdil võeti meid väga soojalt vastu, kuulajad ootasid huviga
Eesti kollektiivi esinemist. Peale
igat esitatud laulu ootas meid pikk
aplaus. Eriti soojalt võeti vastu
Kirde-Eesti hümn „Põhjamaa“.
Lõpetasime kontserdi lauluga
„Slaavlanna hüvastijätt“.
Peale esinemist Kingissepa linnas, ootas meid veel üks kontsert
Kingissepski külas. Kohtumine
oli väga soe ja südamlik. Võin
kindlalt öelda, et oleme loonud
loomingulise sõprussilla Kiviõli ja
Kingissepa vahel.
Tahame tänada Lüganuse valda
toetuse ja kingituste eest, mis me
andsime edasi meie naabritele.
Eriline tänu Kiviõli Rahvamaja juhataja Ülo Kangurile aktiivse osaluse eest ürituse ettevalmistamisel.

Lüganuse Keskkool nimetati ümber Lüganuse Kooliks.

Nimepäev Lüganuse koolis
Juba 1. septembrist 2018 tegutseb Lüganuse kool põhikoolina ning
19. oktoobril toimus ka pidulik nimevahetus.
Kooli kaks kõige pikemat meest, direktor Tõnu Lont ja 9. klassi
õpilane Janner Kams eemaldasid katte uuelt nimetahvlilt, millel kirjas kooli uus ametlik nimi Lüganuse Kool. Direktor meenutas oma
sõnavõtus ka kooli ajalugu. Nagu igale nimepäevale kohane, pakuti
kooliperele kringlit ja maiustusi.
1926. aastal valminud vanal ja väärikal koolihoonel on see juba
viies nimi kanda. Kõigepealt oli selleks Püssi 6-klassiline Algkool,
seejärel Püssi 7-klassiline Algkool. 1956. aastal muudeti kool keskkooliks ning kandis nime Püssi Keskkool, mis 1989. aastal nimetati
ümber Lüganuse Keskkooliks. Keskkool tegutses Lüganusel kokku
62 aastat ja selle jõudis lõpetada 59 lendu.
8. juunil 2019 tähistame Lüganuse hariduselu 325. aastapäeva, ootame sellel päeval külla kõiki oma endisi õpilasi ja õpetajaid.
Tiina Sai

Loodame, et hakkame ka edaspidi
looma kultuurisildu linnade ja riikide vahel.
Väljavõte Kingissepa kohalikust
lehest: „Üllatuseks oli külaliste

esinemine Eesti Vabariigist. Õnnitlema Kingissepa elanikke Rahva ühtsuse päeva puhul tuli Gennadi Butuzovi nimeline vene koor
Kiviõli linnast. Koorijuht Arhan-

gelski-nimelise preemia laureaat,
eripreemia „Vene kultuur Eestis“
laureaat Raissa Višnjova.“

KIK õpilased avastavad UNESCO kultuuripärandit
Tiina Kilumets
Kiviõli I Keskkooli ajaloo-ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja

6. - 12. novembrini toimus Kiviõli 1. Keskkooli õpilaste ja õpetajate
kohtumine oma projekti
partneritega Erasmus+
programmi raames.
Kokku saadi põnevas
kohas – saarel, millel on
mitu nime: Türgi kogukonna jaoks on tegemist Gökceada saarega
ning Kreeka kogukond
nimetab saart eelmise
kehtinud nimega – Imbros. Külastati Kreeka
vähemusrahvuse kooli,
mis taasavatuna oli
tegutsenud kolm aastat.
Kokku õpib väikeses
külakeses paiknevas
koolis 17 õpilast.
Maaliliste mägedega saar on Dardanellide väina lähistel ning teadmine, et paiknetakse strateegiliselt
olulises kohas, on tuttav ka eestlastele. Ajalugu on keeruline ja haavad veel värsked, kuid inimesed
otsivad oma juuri ning on saarele
tagasi pöördunud lootuses kunagi
kaotatud kodu taas üles ehitada.
1960. aastate poliitiliste arengute
tõttu saarelt lahkunud inimeste järeltulijad on asutanud kogukonna
kooli, kus õpitakse kreeka keeles
(va türgi keel, geograafia ja ajalugu), rahastamine toimub anne-

tuste, Kreeka valitsuse ning Türgi
valitsuse kokkulepete kohaselt.
2018. aasta on kuulutatud
UNESCO maailmapärandi aastaks. Selle raames on Erasmus+
programm rahastanud meie kooli
õpilaste võimalusi tutvuda viie
UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva kultuurimälestisega,
sel korral külastasid noored Trooja
asulat.
Homerose eeposte baasil on
vändatud rohkem kui 12 filmi,
kirjutatud 34 000 raamatut, Trooja
hobust teame ehk viimasest Hollywoodi filmist või ajalootunnist.
Noored tutvusid eeposte sisuga,
esitasid Homerose „Iliase“ eeposest ühe loo erinevates keeltes: kõlasid moodne kreeka keel, antiikne
kreeka keel, itaalia keel, eesti keel,
hispaania ja portugali keeled. Iga
riik pakub ka ühe uue vaatamisväärsuse, millest võiks edaspidi
saada UNESCO maailmapärandi
nimekirja kuuluv vaatamisväärsus. Kreeka kogukonna jaoks oli
see Schinoudi küla, mis oli olnud
saare suurim asula enne kreeklaste
lahkumist.
Eriliseks tegi kunagi 3500 elanikuga küla asjaolu, et 1950.
aastate lõpuks ja 1960. aastate
alguseks suurte pingutustega üles
ehitatud asula jäeti maha keeruliste poliitiliste olude sunnil. Hetkel
võtsid meid vastu kokku varisenud katused, lagunevad tänavad,
renoveeritud kirik, ühiskondlike
hoonete tühjad aknaaugud, kivisillutisega tänavatel jalutavad kitsed
ning jänese järgi silkavad kaks
umbes viieaastast poissi, kes sellist hulka inimesi eemalt uudistama tulid. Nõrgalt tuksuvat elu oli
kurb kaeda.
Mis me õppisime? Et kogukond
võib olla väike, aga kui ühiselt
pingutatakse, siis võib korda saata

Evripidis Themelis (partner Kreekast).

Teaduspäev Lüganuse koolis
19. oktoobril korraldasid Lüganuse Kooli 7. klassi õpilased algklassidele teaduspäeva, mille käigus viisid läbi mitmesuguseid teaduskatseid.
Sarnase ürituse korraldasime ka möödunud aastal. Seekord hakkasime plaane tegema juba varakult. Mitu nädalat varem proovisime
läbi erinevaid katseid, kuni lõpuks oli igaühel oma töökäik selge. Valmistasime ette neli töötuba: lima- ja mullituba, õhupalli- ja vahutuba,
kõrbemaotuba ning küünlatuba.
Esimeses toas valmistasime PVA-liimist ja läätsevedelikus lima
ning puhusime hiiglaslikke Fairy-mulle. Teises toas näitasime, kuidas
torgata õhupallist läbi grilltikk nii, et pall ei lõhke ning puhusime
seebimulle läbi vatipadja. Kolmas rühm suutis liivast välja võluda
musta kõrbemao. Viimases töötoas demonstreerisime tõusvat vett ja
ujutasime tikulaevukesi.
Neli tundi möödus erakordselt kiiresti. Kuigi päeva lõpuks haises
terve koolimaja kõrbenud suhkru järgi, õnnestus päev igati. Väikestel
oli emotsioone väga palju ja ka meile oli see meeldivaks vahelduseks
koolipingis õppimisele. Võiksime sellist päeva edaspidigi läbi viia.
Lüganuse kooli 7. klass

suuri asju – näiteks rajada koole,
üles ehitada vanaemade majasid,
elada kummituskülas või hoopis
organiseerida kuue riigi kohtumist
oma koolis. Noorte lust ja energia
oma laulude, tantsude, traditsioonidega on see, mis annab lootust,
et taas tõuseb saare Kreeka kogukond sama mõjukaks ja oluliseks
nagu kunagi oldi. Tundsime seda
hoolivust ja sõbralikkust, millega
meid ümbritseti.
Maitsemeeled said proovida
Vahemere köögi põnevaid toite,
silmad imetleda mägede ilu ja pilvede liikumist mööda mäekülgi,
südametunnistus tunda muret hulkuvate koerte ja kasside olukorra
kohta (et siis ikka kiibistatud ja
vaktsineeritud, aga elavad sadamainimeste annetatavast toidust),
kõrvad harjusid Kreeka ja Türgi
muusika rütmidega, nina tunda

Rõõmupesa rühma laste maalitud pildid isadest.

Isadepäev lasteaias

Vahemere soolakat lõhna.
Kooliprogrammis pisikese teemana seisev Homerose eepos
omandas reaalse sisu ja Trooja hobune kogunisti kuju (arheoloogilisel saidil oli noorte rõõmuks ehitatud puust hobune, mille sisemuses
turnides ümbruse ilu imetleda).
Maailm on põnev paik, sõbralikud
inimesed, uued tuttavad ja sõbrad
teevad selle kaasahaaravaks seikluseks.

Maidla Kooli Lasteasutuse Õnnetriinude rühm korraldas teistmoodi isadepäeva. Kogu perega koguneti lasteaeda, et erinevates töötubades toimetada. Samal ajal kui isad maalisid pilte,
mille järgi ülejäänud pere piltide autori hiljem tuvastama pidi, valmistasid emad koos lastega taaskasutusmaterjalidest küünlaid.
Õhtu, kus kõik said oma loomingulisust näidata oli tore ja meeldejääv.
Lapsevanemate soovil jätkame ka edaspidi teistmoodi ja eriliste
ürituste korraldamist.
Lasteaia Rõõmupesa rühm korraldas isadele kauni ja südamliku
kontserdi. Lauldi nii isadele kui ühiselt, mängiti mänge ning pidu lõppes uhke lõpupauguga. Nalja ja laulu jätkus nii suurtele kui väikestele.
Lasteaiapere soovib kõigile rõõmsat meelt, ühtehoidmist ja soojust
südamesse!
Gerli Pill
Õnnetriinude rühma õpetaja
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PILTUUDIS

Hakkame santima
Euroopa kultuuripärandiaasta üleriigilise festivali „Hakkame santima“ raames käisid „Tuhkali“ naised marti
jooksmas. Viisid mardiõnne Kiviõli Kunstide Koolis toimunud „Ilutundi“, AS-i Svarmil’i, Erra Külaseltsi, Erra
noortetuppa ja Kiviõli Tervisekeskuse hooldekodusse, kus said sooja vastuvõtu osaliseks. Käik hooldekodusse
läks hinge nii martidele kui hoolealustele. Samuti oli hea meel noortest, kes „Tuhkali“ tantsude, laulude ja
mõistatustega rõõmuga kaasa tulid. Loodame, et nuti- ja halloweeniajastu noored saavad sellest indu ning kannavad toredat mardikommet edasi.
Jaanika Säde

