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Vabariigi
sünnipäeva
tähistamine
24. veebruar 2018, ilus
ja karge talvehommik,
lumi sätendas ja
külmakraade oli
parasjagu. Maidla
rahvamaja juurde oli
kogunenud üllatavalt
palju rahvast, et
tähistada kauaoodatud
vabariigi sünnipäeva.

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,
eest
oleme talle
väga tänuliselle väike peegelpilt. Kui võrrelda riiki raamatuga, siis selle
saamisloos
on olulisima
Riigilipu heiskasid
kud.tuleb selle kirjutamist
peatüki kirjutanud meie esivanemad,
aga meilvallavanem
ja meie lastel
Andrea Eiche ja Aasta Isa
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jätkata.
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esimees
Enno
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kasvuraskused ja meist saab hea partner riigile.
Kui pidulik aktus oli lõppe-

nud, said kõik maiustada
tordiKallis rahvas! Õnnitleme teid kõiki Eesti Vabariigi juubelisünnipäeval
ning sooga, üles
oli pandus ka fotosein,
vime jõudu oma riigi hoidmisel ja oma kodukandi tuleviku
kujundamisel.

mille taustal oli võimalik end
koos sõpradega jäädvustada.
Head vabariigi aastapäeva!
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Lüganuse
vald osales
Eesti
Lüganuse vald alustas
uue koosseisu
ja eelarvega

Vallavalitsuse ametnike
kontaktandmed ja vastuvõtuajad

Vallavanem Andrea Eiche
Alates 1. jaanuarist ühtsena tegutsema
Tel 332 1321, 505 2195, e-post: andrea.eiche@lyganuse.ee
hakanud
vald alustas uut aastat
Vastuvõtuaeg:Lüganuse
E 10.00 – 12.00

uue ametnike kooseisuga, kelle üheks oluli-

Abivallavanem
sotsiaal-, hariduse-,
semaks ülesandeks
saab planeeritud inveskultuuri-, spordi- ja noorsootöö alal Risto Lindeberg
teeringute
elluviimine.
Tel 511 7435, e-post: risto.lindeberg@lyganuse.ee
Vastuvõtuaeg: E 10.00 – 12.00
Aasta lõpuni toimetanud konna kõik ametikohad olid
Abivallavanem
kommunaalmajanduse,
ehituse,
Lüganuse ja Sonda
vallast täidetud,
siis enim muudaplaneeringu,
arengu
ja
varahalduse
alal
Kaldaru
ning Kiviõli linnast sai uue tusi onKrisli
majandusosakonnas,
Tel
5309
2276,
e-post:
krisli.kaldaru@lyganuse.ee
aasta alguses ametlikult kus täitmist ootavad viis uut
Vastuvõtuaeg:
E 10.00 – 12.00
üks ühine omavalitsus,
mis ametikohta.
tähendas
ka
uut
struktuuri
Majandusosakonda otsiti
Vallasekretär Tiina Urban
ning
vähendatud
ametnike
konkursiga
arendusnõuTel 332 1322, 505 3162, e-post: tiina.urban@lyganuse.ee
koosseisu.
nikku,
kellel
on
Vastuvõtuajad: E 09.00 - 12.00, K 13.00 - 16.00 suur roll nii
valla tuleviku kujundamisel
Sekretär-juhiabi
Kristel Petrovakui kõikvõimaliku toetusIgale valdkonnale
Tel
332 spetsialist
1320, e-post: kristel.petrova@lyganuse.ee
raha leidmisel. Eiche näeb,
oma
et väga suur ja oluline roll
Registripidaja Margarita Kappinen
Kokku koondas uus Lüga- saab olema kanda vallaarhiTel 332 1334, e-post: margarita.kappinen@lyganuse.ee
nuse vald 15
varasemat
tektil-planeeringuspetsialisVastuvõtuajad:
E 08.00
- 17.00, T,
N 08.00 - 16.30, R 08.00
ametnikku,
kuid
kuulutas
til,
kuna kohe tuleb hakata
- 15.00
samas välja konkursi seitsme koostama uut üldplaneerinuue inimese leidmiseks.
Asjaajaja-arhivaar
Kaja Välk gut, aga ka hankenõunikul
Tel
332koondasime
5848, 5300 kõik
4203,need
e-post:jakaja.valk@lyganuse.ee
„Me
ehitusnõunikul ning kininimesed, kellele uues struk- nisvaraspetsialistil.
Avalike
suhete
spetsialist tööd
Viivian „Arvestades
Päll
tuuris sama
nimetusega
seda, et meil
Tel
512
4398,
e-post:
viivian.pall@lyganuse.ee
polnud pakkuda. Küll said on äärmiselt palju kinniskõik koondatud
vara, millega tuleks tegeleda,
Administraator
Enevõimaluse
Provornikova
kandideerida
uutele
ametinagu ka kinnisvara, mis
Tel 332 1338
kohtadele,” ütles Lüganuse tuleks lammutada, siis näen,
Autojuht
TiitAndrea
Aruste Eiche.
vallavanem
et kinnisvaraspetsialistil on
Tel
332
1320
Kui vallakantseleisse otsiti väga palju tööd,” ütles ta,
sekretäri-juhiabi
ja avalike
lisades, et nad tahavad tühSotsiaalnõunik
Ketlin
Mõru
suhete
spetsialisti
ning e-post:
sot- jalt
ja kasutult seisvate hooTel
332 1333,
5349 7060,
ketlin.moru@lyganuse.ee
siaal-,
haridus-,
kultuuri-,
nete
lammutamiseks
kaasata
Vastuvõtuajad: E 13.00 - 17.00, N 10.00
- 12.00
spordi- ja noorsootööosa- nii Kredexi toetust linnapiirSotsiaaltöötaja Anne Rembel
Tel 332 1332, e-post: anne.rembel@lyganuse.ee
Vastuvõtuajad: E 10.00 - 12.00; 13.00 -18.00, T, K 13.00 16.30, N 10.00 - 12.00
Sotsiaaltöötaja Eve Uueküla
Tel 332 1335, 5191 7910, e-post: eve.uuekula@lyganuse.ee
Vastuvõtuajad: E 10.00 - 12.00; 13.00 - 17.00, T 10.00 - 12.00
päevakeskuses, K 13.00 - 16.30, N 10.00 - 12.00
Sotsiaaltöötaja Eda Tärno
Tel 32 5876, 502 1246, e-post: eda.tarno@lyganuse.ee
Vastuvõtuajad: E 10.00 - 12.00; 13.00 - 17.00, T, K 13.00 16.30, N 10.00 - 12.00, 13.00 – 16.30
Alates märtsist vastuvõtt vastuvõtupunktides:
- iga kuu kolmandal reedel kella 9.00-12.00 Sonda endises
vallamajas (Lembitu 9);
- iga kuu kolmandal kolmapäeval 9.00-12.00 Lüganuse endises vallamajas (Kiviõli tee 8).
Lastekaitsespetsialist Signe Velbaum
Tel 332 5877, 5331 0065,
e-post: signe.velbaum@lyganuse.ee
Vastuvõtuajad: E 10.00 - 12.00; 13.00 - 17.00, N 10.00 12.00
Kiviõli päevakeskuse töötaja Julia Klein
Tel 669 9934, e-post: paevakeskus@kivioli.ee
Arendusnõunik Anu Needo
Tel 332 1340, 5302 6061, e-post: anu.needo@lyganuse.ee
Maaspetsialist Tatjana Pääro
Tel 332 1341, e-post: tatjana.paaro@lyganuse.ee
Vastuvõtuajad: E 13.00 - 17.00, T, N 08.00 - 12.00, K 13.00
- 16.30, N 08.00 - 12.00
GIS-spetsialist Eve Aavik
Tel 332 1339, e-post: eve.aavik@lyganuse.ee
Majandusspetsialist Aivo Hannus
Tel 5553 7224, e-post: aivo.hannus@lyganuse.ee
Heakorraspetsialist Toomas Martin
Tel 332 5871, 5807 3701,
e-post: toomas.martin@lyganuse.ee
Kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt
Tel 5694 9248, e-post: kristel.kytt@lyganuse.ee
Finantsjuht Heidi Kõrvek
Tel 332 1323, e-post: heidi.korvek@lyganuse.ee
Finantsist-raamatupidaja Mari-Liis Soosaar
Tel 332 1324, e-post: mari-liis.soosaar@lyganuse.ee
Raamatupidaja Eve Kasela
Tel 332 5846, e-post: eve.kasela@lyganuse.ee
Raamatupidaja Küllike Pleskovski
Tel 332 1325, e-post: kyllike.pleskovski@lyganuse.ee
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asuvasparima
valladividuaalselt
saavutas
tulemuse Sergei Borissov, kes
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Viljandis.
Väga
mestele lähemale
lähevad,”
suures
konkurentsis
saavutarääkis Eiche.
sid
Lüganuse
maletajad
Tänu
sellelevalla
jõuaksid
sotSergei Titovi eestvedamisel
siaaltöötajad ka Maidlasse,
kõrge IV koha, ettepoole jäid
Purtsesse ja Püssi, kus päevakeskused olemas.
Vallavalitsuse enda ruume
hakatakse laiendama teise
korruse ruumide arvelt.
Maja teisest korrusest pool
seisab praegu tühjana. Seal
korraldati kunagi abielu
registreerimisi.
Majandus- ja taristuminister viõli
Linnavalitsus püüdnud
Hoone üle
selleanda
osaMaanteeakorrastaon 19.10.2017.a. vastu võt- teelõiku
miseksaga
ontulemusteta.
hange juba välja
nud määruse nr 53 millega oli metile
Vallamaja
kohalikel omavalitsustel või- kuulutatud.
Kiviõli linnas
asuv välisJaailmet
kohendati
malus taotleda kohaliku tee ma tänav on olnudeelmisel
aastaid
aastal veel Jaama
Kiviõlitänav
linnavaehitamiseks
juhtumipõhist in- murekoht.
on
litsuse eelarvest.
vesteeringutoetust. Taotleda seotud
mõlemast otsast kõroli võimalik transiittee toetust valmaanteedega (ühelt poolt
ja ettevõtlusega seotud tee Sämi-Sonda-Kiviõli
ja teiselt
Lipuväljak peab
- Transiittee toetust sai poolt
toetust.
Kiviõli-Maidla) mida
olema
juhul kui kohaliku tee lõigul peavad raskeveokid ühelt
tekivad täiendavad kulutused kõrvalmaanteelt
liikuVallavalitsuse teisele hoone
seoses kohalikule teele raken- miseks
läbima. Jaama lisaks
tänarekonstrueerimisele
duva täiendava liiklusega.
vale
iga aastaselt investeelubabon vallavanem,
et selle
Sarnane
riigipoolne rahas- ritud
kuid see
on
aasta remondiks,
sees saab Kiviõli
endale
tamisskeem on olnud ka vara- olnud
ebapiisav.
korraliku
lipuväljaku.
- aastatel ning Kiviõli
sematel
Riigimaanteel
„Mul
on laual mitu kulgev
varem
Linnavalitsus on esitanud igal transport
peab plaani,
ühelt kõrvalvalmis tehtud
millest
aastal (2013, 2014 ja 2015) maanteelt
jõudmiseks
ükski poleteisele
jõudnud
ehitaoma taotluse Jaama tn inves- kulgema
läbi Eiche,
Jaama lisades,
tänava.
misse,” ütles
teeringuteks.
Eelnevalt on Ki- Variant
raskeveokite
liikuet ressurssi
on erinevatesse
ideedesse pandud palju ning
seal on mitmeid vägagi leidErik Šteinberg
likke lahendusi, mida võiks
määrati
noorteriburada
meeskonna
ellu viia.
Kiviõli
linn on varem provanemtreeneriks
jekteerinud nii kiigeplatsi,
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tutvustati kokku tulnud riikide
kultuure ja vallavanema
Erasmus+
Lüganuse
programmi
ning
tutvuti
koAndrea Eiche sõnul oli opohaliku
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sest eelarve menetlelise teemaga ning mida teha
mist
reguleerivad
volikogu
selleks, et see paraneks.
Eesvastu
võetud
eraldi
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ka ebaseaduslikke võtteid,”
ütles ta, lisades, et volikogu
on nende hinnangul juba
võtnud vastu ühe ebaseadusliku otsuse, andes vallavalitsusele lisaaega eelarve
koostamiseks. “Ka eelarve
vastuvõtmine esimesel lugemisel ei ole meie hinnangul
seadusega kooskõlas,” ütles
ta.
Dmitrijevi sõnul on opositsioon esimesest istungist
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Ei lase endast üle
hääletatakse.
Viimaseks
sõita
piisaks karikas sai eelmine
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eelarve ning seal ei leidnud
opositsioon, et üks lugemiskord oleks liiga vähe ning
eelarve menetlemine selliselt seadusevastane.
Ka teised arutatud küsimused oli vallavanema hinnangul äärmiselt olulised:
sotsiaalabi andmise kord on
sotsiaalvaldkonna tähtsaim
dokument ning omaosaluse
tagamine torustike rekonstrueerimisele mõjutab soojaarvete kaudu otseselt kõikide Kiviõli linna elanike
rahakotti.

Ehkki
opositsiooniliider
Dmitri Dmitrijev ütles Põhjarannikule, et eelarve vastuvõtmine on ette teada ning
nemad peavad sellist vastuvõtmist ebaseaduslikuks,
kinnitas Eiche, et eelarve
menetlemise tarbeks oli planeeritud veebruarikuus kaks
volikogu istungit.
„Esimesel istungil planeerisime eelarvet tutvustada,
siis oleks jäänud kaks nädalat selleks, et muudatusi
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eelarve läinud komisjonidesse, kuid kuna eelarve
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Projekti koostööpartneriteks on Telia, Rakvere
end harida, ennast ületada ja
Põhjakeskus, Politsei- ja Piirivalveamet, Kiviuusi teadmisi saada põnevas
õli 1. Keskkool, Mõedaku Puhkebaas, Lüganuse
rahvusvahelises keskkonnas.
Vallavalitsus.
Noortevahetusele
tagasi
vaadates rõõmustavad nooProjekti toetajad on Vendi Talu, FoodStudio,
red, et kõik, mis ellu viidi,
Veski Mati, Kadarbiku, MK Reisid, FEISS, SA
läks üle ootuste hästi. TeeArchimedes Noorteagentuur, Dava Foods, Kima, mille käsitlemist algul
kas.
peljati, harutati jooksvalt ja
tasapisi kümne päeva jooksul lahti ning hariti end selle
Projekti toetab SA Archimedese noorteagentuur
osas. Kultuuriõhtutel saadi
Erasmus+ programmist.
sinapeale teineteisega ning
kultuuridega.
Teadmised,
MTÜ Maidla Noored tegutseb 2009. aastast ja
Lüganuse
volikogu
opositsioonisaadikute
materjalid
volikogu
laual jäid
eelmisel
mille
võrra noored
nüüd
rikorganisatsiooni
eesmärk
on ühendada
omavakamad
on täiesti seinast
istungilon,
puututamata.
hel noori, võimaldada neile suhtlemist ja arenseina. Alates teadmisest, mildavat tegevust kodu- ja koolivälisel ajal, seades
liseid samme astuti Austrias,
esikohale noorte omaalgatuse arendamise.
kui riik tõusis küberkiusamise vallas Euroopa esimeseks

Noorte Tugila programm

Noortevaldkond seab suundi
Kiviõli piirkonna omavalitsuste liidu eestvedamisel on viimase poole aasta jooksul kaardistatud piirkonna noorte soove ja vajadusi,
mis koondatakse kokku noortevaldkonna
arengukavaks.
Lüganuse abivallavanema Risto Lindebergi sõnul on noortevaldkonna arengu- või tegevuskava tarbeks tehtud laiapõhjalisi uuringuid ning korraldatud erinevaid mõttetalguid,
mis annaksid pildi sellest, mida regiooni lapsed tahavad ja
ootavad.
„On palju erinevaid teemasid ja ideid, mida noored välja
on pakkunud. Üks oluline küsimus on näiteks olnud olemasoleva Kiviõli noortekeskuse kolimine praegusest kohast
rahvamaja juures kesklinna,” rääkis ta.
Kuna tegemist on olulise küsimusega, mis on kerkinud
päevakorda mitmeski kohas, püüab vald nüüd saada hasartmängumaksu nõukogult toetust noortekeskuse ruumide
rekonstrueerimiseks.
„Oleme selle kohana mõelnud Viru tänav 9 majas olevaid
vallale kuuluvaid ruume, kus varem asus toidupood,” selgitas
abivallavanem. Kunagi planeeriti sinnasamma perekeskust
ning nüüd näeb Lindeberg võimalust kahe asutuse liitmiseks.
Fotod:
Marina
Tkatšenko
„Arvestades, et noored kasutavad keskust
pärast
kooli,
oleks
täiesti mõeldav, et päeva esimeses pooles oleks see emade ja
väiksemate
laste
päralt. Ruumi seal
on,” leidis ta.
Kiviõli
lasteaias
Kannike
Noortevaldkonna arendamiseks on piirkonda võetud tööle
„Meelespea“
rühmas
liikuv
noorsootöötaja, avatud
ja sisustatud on noortetubasid
Erras,
Purtses
ja Varjal. Täiendatud on huvitegevuse poolt
valiti
minimiss
ning praegu pannakse paika bussiliini, mis tagaks lastele
Möödunud
aasta
8. märtsi hommikul
parema
pääsu
huvitegevuse
juurde. oli avatud „Meelespea“
rühmas naisperele hommikukohvik. Siis olid tähelepanu keskmes laste emad ning õpetajad. Tänavu, kui oleme koolieelikud
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Lüganuse valla sportlased võitlesid välja 7 medalit ning Eesti meistriteks said
Stefani Nikolajeva (kuldmedal) 30 kg vanusegruppis ja Markus Salmus (kuldmedal) 35 kg vanusegruppis.

Mõeldes Eesti Vabariigi
100. sünniaastapäevale
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Selle sündmuse korraldamise eesmärgiks on väärtustada peVõib öelda, et võõrustami- reelu ning ema rolli peres ja ühiskonnas. HEA EMA on eelkõiNädal algas hommikuse oli kõikide jaoks huvipakkuv erilist rõõmu maiasmokkadetervitusega ning Lüganuse kogemus.
le. Erakordne kogemus oli ne sujus ladusalt ning meie ge hooliv ja armastav ema, kellel on toredad lapsed ja korralik
kooli tutvustamisega. Kuna
Teisipäeval toimusid ter- Tagurpidi maja avastamine, kooli õpilaste grupp on elevil kodu, kus valitseb kodutunne. HEA EMA on aktiivne ka ühisprojekti teemaks oli „Tervis- visliku toitumise presentat- mis tekitas õpilastes üsna pal- paari kuu pärast ees ootava kondlikus elus ning on tuntud ja tunnustatud oma kodukohas.
lasteaia õues tõmmati masti Eesti lipp.
Hispaania reisi pärast, mis Laevas
lik toit ja tervislikud eluvii- sioonid, valmistati värskeid ju elevust.
Kindlasti on meie vallas tublisid emasid, kes vääsid“, järgnesid sellele esitlu- salateid. Pärastlõunal liiguti
Neljapäevaste
tegevuste selle aastapikkuse projekti riksid seda austavat tiitlit ja suuremat tähelepanu.
sed, milles iga kool tutvustas Tagavälja tallu vastlapäeva hulk kuulus ka sport. Hommi- lõpetab.
Tunnustame oma paikkonna tublisid emasid, esitame neid
oma koolisöökla menüüd. pidama. Koos sõideti saaniga, kupoolikul mängiti võimlas
HEA EMA tiitli kandjaiks.
Kaie Mariette Kruus
Edasi siirduti kohalikku kü- tehti leiba ja valmistati võid saalihokit. Pärast toimus välEsitatud kandidaatide tutvustused saata e-posti aadressile
Lüganuse Keskkool ivol@ivol.ee hiljemalt 20. aprilliks 2018. Esitatud kandidaatilapoodi, kus sai maitsta al- ning tutvuti taluloomadega.
jasõit Eesti KaevandusmuuVIII klass de tänamine ja valitud HEA EMA pärjamine toimub pidulikul
ternatiivseid snäkke, näiteks
Järgmine päev osutus kind- seumisse, mis pakkus külalispeedikrõpse. Päeva tipphet- lasti paljude lemmikuks. Ette tele suurt huvi. Väga meeldis
emadepäeva kontserdil, 12. mail 2018.

Projekti Erasmus+ osalised
Lüganuse Keskkoolis

LÜGANUSE VALLALEHT
EELK
Erra lüganuse
lasteaial Ristija
igav ei hakka
Johannese
Koguduse
Erra lasteaed on
Lüganuse vallas üks väikaprillikuu
kalender
semaid, aga see2018
ei tähenda,
et meil igav
oleks. Pigem vastupidi.

Kuup. Sündmus
Koht
Kellaeg
Sel aastal
on terve
veebruar
pühendatud
projektile
01.04
Kristuse
ülestõusmise
püha
NB!
NB! „Eesti
Vabariik
100”.
Osaleme
kõikidel
valla
üritustel,
pluss veel
missa
Kiviõli kirik 10.00
oma maja
tegemised.
Koos
lastega kaunistasime oma lasTransport
lüganuse
kiriku
teaia. Kaunistused
juurest 09.30 valmisid koos lastega – ikka üheskoos.
1,5 – 8 aastat,
siis on 11.00
õpetajatel
Kuna lapsed
on vanuses
08.04
Lüganuse
Ülestõusmisaja
2. pühapäeva
tegemist
ja organiseerimist rohkem,kirik
et õppe- ja kasvatustemissa
gevusi Nb!
lõimida
nii, etalgus
need kõikidele
lastele huvi 12.30
pakuksid.
15.04
Leerikooli
Lüganuse
Õpime uusi laule, tantse ja luuletusi.
Tahame ju juubeliaaspastoraat
tal eritiÜlestõusmisaja
tublid olla ja 3.pühapäeva
need ka oma kodumaale
15.04
Kiviõli kirikkinkida.
09.30
Eriti vahva
missa emotsiooni tekitasid Kiviõli koolinoored, kes
meie lapsi
ﬁlmimas 3.pühapäeva
käisid. SellistLüganuse
elevust, naeru
ja nae15.04
11.00
Ülestõusmisaja
ratusi sooviks
kohe iga päev näha.kirik
Andero, kes naeratusi
missa
pildistas,
lubas lausa4.pühapäeva
hambaarstiksLüganuse
hakata, sest nii
palju ja
22.04
11.00
Ülestõusmisaja
nii ilusaid
kirik Merlini jaoks oli
missahambaid polegi varem näinud.
meie majja
tulek rõõmsaks taaskohtumiseks
ju meie
22.04
Leerikool
Lüganuse – ta
12.30
vilistlane. Uudistamist oli oi kui palju.
Vaadati fotosid sest
pastoraat
ajast, kui
tema veel lasteaias
käis. Anderole
nalja need
29.04
Lüganusetegid 11.00
Ülestõusmisaja
5.pühapäeva
fotod, millelt
missa ta enda üles leidis. kirik
MulleLeerikool
on alati meeldinud laste Lüganuse
arvamusi asjade
29.04
12.30kohta
küsida. Nii ka seekord ja teadmised
meie riigi kohta olid
pastoraat
üllatavalt
positiivsed.6.pühapäeva
Teatakse presidendi
ja peaministri
06.05
Kiviõli kirik
09.30
Ülestõusmisaja
nime, Eesti
missa rahvuslille, -lindu ja teisigi sümboleid. Toredad
asjad Eestis,
mida lapsed
nimetasid,Lüganuse
olid meie lauluja tant06.05
11.00
Ülestõusmisaja
6.pühapäeva
supeod,missa
jaanipäevad ja see, et meil
on talv, lumi ja tuhakirik
mägi, kus
saab suusatada. Et president
annab medaleid,
et
06.05
Leerikool
Lüganuse
12.30
räägitakse eesti keelt.
pastoraat

Kingitus tuleb ju ka teha. Lapsed lubasid head lapsed olla:
paremini käituda, vaiksema häälega rääkida, kaaslast rohkem kuulata ja kevadel istutame lasteaia hoovile väikese
pärna.
Soovime kogu vallarahvale toredat Eesti Vabariigi 100.
aastapäeva tähistamist.
Erika Eskel
Erra lasteaia õpetaja
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1. Nelipühal 20. mail 2018
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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.

märts 2018
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Riik tahab projekti „500 kodu tuleohutuks”
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tust ohtlikus
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veidi panustama.
Nimetatud projekt on üks
osa eesmärgist saavutada

aastaks 2025 tuleõnnetustes
hukkunute arvuks 12, mis
oleks keskmine Põhjamaade
tase elanike arvu suhtes.
Kuigi tuleõnnetustes hukkunute arv on aastate lõikes
vähenenud, küündis see Eestis mullu 38ni (Ida-Virumaal
kaheksa).
Ida-Viru maakonnas on
tuleõnnetuste arv ja hukkunute hulk olnud ikka veidi
kõrgem kui riigis keskmiselt.
Päästeamet selgitab seda nii
vähese teadlikkuse kui ka
näiteks inimeste sotsiaalmajandusliku olukorraga.

Püssis toimus naiste ja neidude tantsupäev
Aasta algus Kiviõli rahvamajas
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17. märtsil kell 19 puhkeõhtu. Lauad ettetellimisel.
väärtusi ja sümboolikat tund- muud hariduse liigid on muu- telefonil 5690 9954 või emai- rot, kantakse arveldusarvele.
juhataja
mata, jääb selle sisu mõist- tuva sisuga, olenevalt ajast liga luganuse@eelk.ee
Palume juubelitoetuse saamine olematuks. Pühakirja ning kultuuriruumist. Kristjal edastada arvelduskonto
õpetused ja ajalooliste sünd- like teadmiste omandamine
Tõnis Tamm number sotsiaaltöötaja Eda
muste kirjeldused on aasta- annab võimaluse vaadata nii
Lüganuse kiriku diakon Tärno telefonil 332 5876 või
sadu kujundanud erinevate minevikku, olevikku kui ka
502 1246.

Ajatu hariduse omandamine läbi leerikooli TEATED

Aprillikuu kultuurikalender
05.04 kell 18.00 Kogukonnapäev Loomefest 2018 Kiviõli
I Keskkoolis
06.04 – 15.06 Fotograafiaõpilaste tööde näitus Kiviõli
Kunstide Kooli 1. korruse koridoris
07.04 kell 19.00 “Tantsuga kevadesse “ansambliga Singapur Lüganuse rahvamajas
12.04 kell 17.30 Kontsert Kiviõli Kunstide Koolis
15.04 kell 12.00 Huvitavate kohtumiste pühapäev
Lüganuse rahvamajas, külas Ingrid Rüütel ja Jüri Viikberg
15.04 kell 15.00 Vokaalstuudio “Otrada” kevadkontsert
Kiviõli rahvamajas
16.04 kell 19.00 Muusikaline komöödia „Ljubov i golubi“
Kiviõli rahvamajas
20.04 kell 16.00 Kevadpidu 60+ Sonda rahvamajas
21.04 kell 11.00 Helju Jürsi nimeline laulukonkurss Kiviõli rahvamajas
27.04 kell 17.30 XXXVII Püssi seeriajooks I etapp Jüriöö
jooks, võistluskeskus Püssi kultuurimajas
28.04 kell 12.00 Maakondlik vene koorimuusikapäev Kiviõli rahvamajas
30.04 kell 20.00 Volbri – kohvikõhtu Sonda rahvamajas
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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-

