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Kiviõli I Keskkooli tammik
Heidi Uustalu
Kiviõli I Keskkooli direktor

Olime ühed esimestest, kes Riigikantselei üleskutsega kaasa läksid. Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tammepargi saamislugu Kiviõlis algas
tõrude korjamisest kooliaeda ääristavate tammede alt. Puud on sinna istutatud meie lõpetajate poolt – just nende, oma kooli tammede alt on
korjatud tõrud uue „Kiviõli I Keskkooli tammiku“ loomiseks.
Natuke külmavõetud tõrud pisteti lillepottidesse sügisel ja siis
jäädi huviga ootama, millal puud
endast märku annavad. See võttis
ikka aega, alles kuu aja möödudes hakkasid nad endast elumärki andma. Edasi tuli hoolt kanda,
et vett jaguks ja ere päike liiga ei
teeks. Tasapisi koguti „tammetarkust“, kuidas puud kasvatada
ja hoida. Appi olid kutsutud ka
RMK asjatundjad. Ja nii nad seal
aknalaudadel siis kosusid kuni
kevadeni, mil esimesed 16 väikest puuhakatist maikuus 2013
pottidest peenramaale kolisid.
Lõpuks saabus aeg, kui olime
juubelikingituse üleandmiseks
valmis. 5. juunil 2018 istutasime
oma hoole ja armastusega kasvatatud pisikesed tammed haljasalale, et alguse saaks üks ilus ja

päris oma „Kiviõli I Keskkooli
tammik”. Osalesid nii need, kes
viis aastat tagasi tõrusid korjasid
kui ka hilisemad liitujad. Mõni
mäletas veel täpselt, kuhu ta
oma puu esialgselt kasvama oli
pannud ja sai selle nüüd päris ise
uude kasvukohta viia. Side uue
tammikuga sai loodud, seda tuleb hoida nüüd ja edaspidi.
Meelde jääb see sündmus osalejatele kindlasti erakordselt tuulise ja jaheda ilma tõttu, millest
me end õnneks häirida ei lasknud
ning töö sai lõpuni viidud. Tammed said istutatud ja loitsuks loeti ette Leili Andre luuletus „Kes
selle tamme istutas?”.
Aitäh kõikidele, kes tammiku
loomisele kaasa aitasid, aitäh
Riigikantseleile, kes meid tänutäheks kringliga kostitas.

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
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Toimus Loomefest 2018

TASUB TEADA

Helena Kivestu
Kiviõli I Keskkool huvijuht

Staadioni arengutest
Vallakeskuse uue multifunktionaalse staadioni rajamise plaan on
endiselt jõus ja sellega tegeletakse aktiivselt. Vastavalt kohtumistele ja aruteludele erinevate osapooltega, tellis Lüganuse vallavalitsus tasuvusanalüüsi, mis on valminud ja esmatutvustus toimus
4. juunil vallavalitsuses. Analüüsi põhiliseks lähteülesandeks olid
järgmised teema püstitused: staadioni ehitamise erinevad finantseerimise võimalused (alternatiivid); ehitamise maksumused ning
edaspidised ülalpidamiskulud ja võimalikud tulud; partnerite võimalik kaasamine staadioni rajamisse ja ka edaspidisesse haldamisse.
Tasuvusanalüüsi teostaja BDA Consultingu esindaja Harli Uljas
tegi tunniajase kokkuvõte kõigile kokkutulnutele analüüsi protsessist ja tulemustest. Samuti tõstatati ka mitmed otsustuskohad,
millele staadioni rajaja peab enne võimalikku ehitamist vastused
leidma.
Töö teostamise käigus suhtles ja kohtus BDA mitmete ettevõtjatega, jalgpalli- ja kergejõustikuliiduga, erinevate omavalitsustega,
kuhu on lähiminevikus staadioneid rajatud, samuti spordiklubide
esindajatega, mille tulemusena saadi erinevaid sisendeid analüüsi.
Lühikokkuvõte analüüsist on järgmine: finantsiliselt kõige otstarbekam on omavalitsusel rajada staadion ise omavahenditest ja
laenurahaga, samas on mitmed ettevõtted nõus panustama väiksemate summadega ja ka toetama materjalide näol; staadioni ehituse maksumus sõltub sellest, kui multifunktsionaalne see tuleb,
alustades ca 800 tuhandest lõpetades 1,2 miljoniga; staadioni halduskulud jäävad aastas vahemikku 15-25 tuhat, mis on sõltuvuses
staadioni suurusest, funktsioonist jne, halduskulude osas on ettevõtjad nõus võtma enda kanda kindlaid kuluartikleid; kindlasti ei
ole staadion tuluobjekt, tegemist on teenuse pakkumisvõimalusega
kohalikule kogukonnale.
Kogu protsessiga edasi minekuks on vallal koostööst partneritega vaja paika panna järgmised asjad ja vastata küsimustele: planeerida võimalikult täpselt staadioni kasutusmaht, eelkokkulepped
staadioni kasutuse osas (koolid, spordiklubid, ettevõtted); kuidas
lahendada kergejõustiku pool - heitealad, jooksurajad ning -ringid;
finantseerimisvõimalused- omavahendid, laen, koostööpartnerid;
kokkulepped ettevõtjatega staadioni ehitamise ja haldamiskulude
katmise osas.
Lõpliku seisukoha staadioni ehitamise ja finantseerimise kohta
võtab vastu volikogu. Loodame, et kogu staadioni rajamise protsessi tempo ei rauge ja juba sügisel on täispakett otsustamiseks
volikogu laual.
Risto Lindeberg

Ida-Viru maakonnaliinidel kehtib alates
01.07 kuni 31.12.2018 0-eurone pilet
Maakonnaliinide nimekiri
Nr 31 Narva – Narva-Jõesuu
Nr 43 Kohtla-Nõmme – Kohtla-Järve – Jõhvi – Iidla
Nr 111 Savala – Oandu – Maidla – Kiviõli
Nr 105 Jõhvi – Valaste – Saka – Kohtla-Järve
Nr 106 Jõhvi – Toila
Nr 107 Jõhvi – Iidla – Puru Haigla
Nr 108 Jõhvi – Voka
Nr 114 Jõhvi – Mäetaguse – Kohtla-Järve – Jõhvi
Nr 115 Jõhvi – Sillamäe
Nr 904 Narva – Sillamäe
Nr 116 Jõhvi – Kuremäe
Nr 118 Jõhvi – Pagari – Kuremäe (K,R)
Nr 119s Kohtla-Järve – Jõhvi – Raudi kalmistu – Kuremäe (suvine)
Nr 503 Narva – Sillamäe – Jõhvi – Kohtla-Järve (E-R)
Nr 543 Jõhvi – Kauksi – Alajõe (E,K,R)
Nr 545 Kohtla-Järve – Jõhvi – Iisaku – Kauksi – Alajõe – Vasknarva (T,N,L,P,Rs)
Nr 546 Kohtla-Järve – Jõhvi – Kuremäe – Gorodenka (K,R,P,Ls)
Nr 552 Jõhvi – Avinurme – Laekannu (T, K,N,L)
Nr 553 Jõhvi – Roostoja – Laekannu (E,R)
Nr 903 Narva – Sillamäe – Jõhvi – Kohtla-Järve (E-P)
Nr 98 Lüganuse – Purtse – Voorepere
Nr 100 Savala – Kiviõli – Kohtla-Järve – Jõhvi
Nr 102 Kohtla-Järve – Kiviõli
Nr 103 Kiviõli – Sonda
Nr 103a Püssi – Kiviõli – Rakvere
Nr 104 Kiviõli – Kohtla-Järve
Nr 113 Jõhvi – Avinurme – Ulvi
Nr 117 Savala – Kiviõli – Püssi – Kohtla-Järve – Jõhvi
Nr 99 Aseri – Kiviõli
Nr 1 Iisaku – Jõhvi
Nr 2 Iisaku – Tudulinna – Avinurme
Nr 3 Iisaku – Remniku – Alajõe – Lohusuu
Nr 4 Ulvi – Kõrvemetsa – Adraku – Avinurme
Nr 5 Kärasi – Lohusuu – Avinurm

2. juunil täitus Kiviõli
õunapuude park mõnusa suvise meluga.
Loomefesti töötubade
korraldajad ja osalejaid said puude varjus
mõnusalt kokku - loodi
kunsti, rütmi, mänge,
näidendeid, lavastati
fotosid, kooti kangastelgedel ja veel palju
muud, kokku oli külastajatel võimalus valida
24 erineva huvitava
loometegevuse vahel.
Rõõmustav oli see, et kaasa tulid meie kandi kõige aktiivsemad
inimesed, kes tõsiselt soovivad
kogukonda arendada ja koostööd teha. Lisaks meie piirkonna
koolidele - Kiviõli I Keskkool,
Maidla Kool, Kiviõli Kunstide
kool, Kiviõli Vene Kool ja Lasteaiale Kannike olid kohal ka
erinevad organisatsioonid ja ettevõtjad. Loomefestil oli väljas ka
Lüganuse vallavalitsus ehk Valla
Tuleviku Telk, kus elanikel oli
võimalus luua visiooni ja edastada ettepanekuid loodavasse arengukavasse.
Loomefest õnnestus suurepäraselt ning täitis oma eesmärki.
Toimus kogukonnapäev, mille

Noored koos kunstiõpetaja Aivar Rihkrandiga.

Noorte talentide tööde näitus
Noored kunstnikud Kiviõli Vene kooli kunstistuudiost esitlesid
Kiviõli Linnaraamatukogus oma töid, mis on täis positiivsust ja
rõõmustavad näituse külastajaid oma loomingulisusega ja erksate
värvidega. Peisaažid, natüürmordid, meremaalid ning terve seeria
animalistlikke töid on tehtud hämmastava meisterlikkusega ning
üllatavalt suur on kunstistuudios osalevate laste hasart ja töövõime.
On raske ülehinnata noore põlvkonna loomingulise arengu
rolli – ainult loomingulised ja vaimselt rikkad isiksused suudavad
arendada meie ühiskonda, kaunistada meie elu ja teha seda huvitavamaks ning värvikamaks.
On lootus, et paljud kunstistuudios õppinud õpilased lähevad
oma oskusi edasi arendama Kiviõli Kunstide Kooli.

korraldamisse oli kaasatud palju
erinevaid asutusi ja organisatsioone ning koostöös loodi meie
oma kultuuri, suhteid, elukeskkonda. Inimesed võtsid aega
ühisteks tegevusteks ja suhtlesid päriselt silmast silma, tutvusid ning nautisid koosolemist.
Loomefesti varjatud eesmärk on
tegelikult tähelepanu juhtimine
meie linna südames asuvale erilisele õunapuude pargile, mida

tulevikus üheskoos korrastada
ning kujundada kauniks ja kaasaegseks rohealaks, kus inimestel
oleks meeldiv vaba aega veeta
ja erinevaid sündmusi korraldada. Loomefest oli kingitus Eesti
Vabariigi 100. aastapäevaks ning
pühendatud noortele, meie noortele, kes värskelt ühinenud suure
valla elu arendama ja looma hakkavad.
Korraldajad loodavad, et se-

dalaadi
kogukonnaprojektid
saavad hea hoo sisse ning koos
tehakse tulevikus aina rohkem
üritusi, mis tekitavad ühtsustunnet ning soovi anda oma panus
kodukoha heale käekäigule.
Õunapuude park on ilus kohtumispaik, teeme koos pargi korda
ja saame kokku, et tunda elust
rõõmu.

Valdur Raie 65

Viivian Päll
toimetaja

Valdur Raie on sündinud 3. juunil 1953,
lapsepõlv ja kooliaeg
möödusid Kiviõlis,
kus ta lõpetas Kiviõli
I Keskkooli 23. lennu.
Koolis tegeles Valdur
aktiivselt muusika ja
spordiga, laulis poistekooris, tantsis rahvatantsuringis, mängis
klaverit. Ta lõpetas
Kohtla-Järve Muusikakooli.
Peale keskkooli
lõpetamist
suundus õppima Tallinna Konservatooriumi muusikapedagoogi erialale, mis jäi aga nooruse
uljuse tõttu lõpetamata. See ei tähenda, et Valdur oleks lõpetanud
muusikaga tegelemise, pillimäng
on alguse saanud koolist ning ta
ei kujuta elu ette ilma muusika.
Valdur Raie on mänginud
klahvpille erinevates ansamblites - ansamblis „Junepid“ Ain
Sanderi juhtimisel, Ants Raametsa estraadiorkestris, mis tegutses
Kiviõli Klubis (praeguses Kiviõli
Rahvamajas), restoran „Kevade“
bändis, ansamblis „Mõmm“ ja
hiljem juba pani sõpradest kokku
oma bändi „Valdur ja sõbrad“,
kellega koos on aastaid muusikat
tehtud ning meelelahutust pa-

Foto: erakogu
kutud, koos esinetakse tänaseni
erinevatel sündmustel ja pidudel.
Pillimäng ja aktiivsus on Raiel
kodust päritud. Valduri isa Olav
Raie oli 37 aastat Kiviõli I Keskkooli direktor ja ka koorijuht.
Poeg on korraldanud isa mälestuseks koorimuusikapäevi 2004.
aastast alates seitsmel korral.
Valdur ise juhatab juba 15 aastat segakoori Loit, olles ise eelnevalt 15 aastat kooris laulnud.
Ta on kokku 55 aastat tegelenud
isetegevusringides, mänginud/
laulnud bändides ja tantsinud
tantsuringides. Ka sport ei ole
Valdurile võõras. Koolis ja nooremas eas tegeles ta spordiga
väga aktiivselt, harrastas laskmist, lauatennist, kabet, malet,
võrkpalli, kuid aastaid tagasi
põlvevigastuse tõttu tuli aktiivsest spordist loobuda.

Valdur Raie on aastaid omavalitsuse töös aktiivselt osalenud,
alguse sai see 1994. aastal volikogu liikmena, lisaks volikogu
kultuurikomisjonis.
Üheksateist aastat on mees
töötanud Kiviõli Keemiakombinaadis, kuid 1984. aastal otsustas koos abikaasa Annega luua
perefirma OÜ Osme, mille tegevusalaks oli raamatute ja kontoritarvete müük, firma on praeguseks oma tegevuse lõpetanud.
Enne perefirma loomist töötas
abikaasa Anne Raie Kiviõli Keemiatehase kommertsdirektorina.
Viimased viisteist aastat on
Valdur Raie osalenud muusikaäris Jõhvi Kontserdimajas, sellest
kuus aastat tegutseb oma firma
OÜ Muusikamees (pillipood) all
müües muusikariistu plokkflöödist tiibklaverini. Lisaks muu-

Aivar Rihkrand
Kiviõli Vene kooli kunstistuudio juht
Kiviõli Kunstide Kooli pedagoog

sikaärile tegeleb firma ka helitehnika rendiga ürituste tarvis.
Juba 20 aastat on Raie tegelenud
ürituste helindamisega.
Valduri enda arvates on tema
kõige suuremaks saavutuseks
see, et nad on koos abikaasa Annega kasvatanud üles kolm tublit
poega ning nad on neljale lapselapsele vanavanemateks. Vanem
poeg Jaak Raie on juhatuse liige
SA-s Tallinna Teaduspark, Siim
Raie kehtestab ennast Muinsuskaitse peadirektori ametikohal,
eelnevalt on ta olnud ametis
Vabariigi Presidendi kantselei
direktorina ja Kaubandustööstuskoja direktorina.
Noorim poeg Teet Raie tegeleb autodega ning on ametis
Veho Eesti AS-s (Citroen ja Honda keskus) autolukksepana.
Oma saavutustest peab Valdur
veel tähtsaks seda, et on segakoori viinud kahel korral laulupeole, sellele on aga eelnenud
meeletu töö, millega ta on edukalt toime tulnud.
2. juunil 2018, päev enne
mehe 65-aastast juubelit, korraldati Kiviõli rahvamajas kevadkontsert, kus oli tervitama
tulnud segakoor, mille tuumiku
moodustasid Loidi praegused ja
endised lauljad. Osad nendest
olid kaugemalt, kuid ei pidanud
paljuks mõneks tunniks sõita
Kiviõli rahvamajja sõpra õnnitlema. Solistidena esinesid kontserdil sõbrad Tiit Kuusmik, Tiit
Aruvee, Ago Toovis, Ivo Kõrts,
Aivar Surva ja Vladimir Setševski. Koos meenutati vanu aegu ja
veedeti tore õhtu.

Jõudis lõpule Erasmus+
projekt “Food and healt”

Lüganuse filmifestival
Viimasest KOFFist (Kiviõli Oma
Filmifestival) on möödunud paar
aastat, see viis meid mõttele festivalile taas elu sisse puhuda.
Kuna vahepeal on Eesti regionaalpoliitikas toimunud muutused ja Kiviõli linngi on suure
ühendvalla osa, otsustasime festivali nime muuta ning sel aastal
toimus KOFFi asemel LÜFF –
Lüganuse Filmifestival.
Festivalist said osa võtta ja
meile lühifilme saata kõik meie
valla elanikud, kes vähegi filmitegemisest huvitusid. Lüganuse filmifestivali kestvuseks
oli tänavu 4 päeva, 4.-7. juunini.
Esimesel kolmel päeval vaatasime üheskoos erinevaid filme.
Esmaspäeva õhtul nautisime Kiviõli 1. Keskkooli aias õudukat
“The Quiet Ones”, mis tekitas
paljudes õudust. Kuna ilmaolud
muutusid üpris halvaks, möödus
teisipäevane filmiõhtu kooli teise korruse koridoris, mille olime
muutnud euroaluste, patjade ja
tekkidega õdusaks ja hubaseks.
Tol päeval oli kavas välismaine
draama- ja armastusfilm “The
Choice”. 6. juuni õhtul vaatasime
Eesti esimest täielikult Ameerikas üles võetud filmi “Ameerika
suvi”, mis rääkis eestlastest raamatumüüjatest, kes Ameerikas
õnne otsivad.
Viimasel õhtul, 7. juunil oli
aeg vaadata meile laekunud
lühifilme. Kavas oli viis lühifilmi - “Tuuletallaja”, “Taksojuht”, “Õpetajate salajane kadumine”, “20 aastat ajaloo klassis”
ning “K1K 70. lennu dokumentaalfilm”. Õhtu lõpetuseks saime

koos nautida Kaire Polli (Kaire
Tordid) valmistatud kooki ning
premeerisime kõiki lühifilmide
tegijaid.
Täname toetajaid, kelleta poleks olnud võimalik filmifestivali korraldada. LÜFF 2018
toimumisele aitasid kaasa Kiviõli 1. Keskkool, Filmimuuseum,
Raadiko talu, Vendi talu, MTÜ
Maidla Noored, Kiviõli K5 kohvik, Tulivee rannarestoran, Virtel
Grupp, Kiviõli Noortekeskus,
Lüganuse Kultuurikeskus ning
Kaire Tordid.
Täname kõiki, kes leidsid aega
ja võtsid osa filmiõhtudest ning
ka neid, kes meile oma lühifilmid
saatsid.
Melani Lindeberg,
Loore Vau, Liisu Tohver,
Elis Tapner, Rauno Põld
LÜFF 2018 korraldustiim

27.05- 02.06 viibisid Lüganuse Keskkooli 4 õpilast ja 2 õpetajat
Hispaanias Rota linnas. Tegemist oli Erasmus+ projekti “Food and
health” viimase kontaktkohtumisega.
Projekt sai alguse 2016. aastal. Selle eesmärgiks oli tervislike
eluviiside propageerimine, õpilaste silmaringi laiendamine ning
inglise keele praktiseerimine. Projektis osalesid Hof Skole Norrast,
Emelwerda College Hollandist, Auce Vidusskola Lätist, IES Astaroth Hispaaniast ning Lüganuse Keskkool Eestist.
Igaks kohtumiseks tuli valmistada ette projekti kalenderplaanis
ette nähtud kodutöö. Kohapeal toimusid erinevad projektitegevused ning tutvuti ka kohalike vaatamisväärsustega. Õpilased elasid
peredes, mis aitas kaasa inglise keele õppimisele.
Esimene kohtumine toimus 2017. a alguses Norras Hofi linnas.
Külastasime viikingimuuseumi, käisime mägedes suusatamas ning
küpsetasime Norra leiba.
Teine kohtumine leidis aset 2017. a maikuus Lätis Auces. Selgi
korral tegelesime projektitegevustega, osalesime kooli spordipäeval ning külastasime võrratut Dobele sireliaeda.
2017. aasta novembris olime Hollandis. Nautisime kauneid
Amsterdami linnavaateid, käisime uisutamas ning tutvusime sigurikasvatusega.
2018. a veebruaris olid kõik projektis osalevad riigid Lüganusel. Nüüd oli meie kord tutvustada oma riiki ja kodukanti. Käisime
Narvas, Tartus Ahhaa keskuses, tähistasime Tagavälja talus vastlapäeva ning külastasime ka kaevandusmuuseumi. Kohtumine läks
korda, sest nii mõnelgi külalisel jäi kripeldama soov Eestit uuesti
külastada.
Selle õppeaasta lõpus oligi käes viimane kohtumine Hispaanias.
Külastasime Cadizi linna, proovisime flamenkot tantsida, sõitsime
kajakkidega, valmistasime kitsejuustu ning hispaania rahvustoitu
paellat. See oli vast kõige nukram kohtumine, sest käes oli projekti
lõpp.
Nautisime väga sellises õppevormis osalemist, saime juurde
palju uusi tuttavaid ja sõpru, oli võimalus reisida ning silmaringi
laiendada. Vast kõige olulisem oli see, et iga projektis osalenu sai
inglise keelt praktiseerida ning proovida hakkama saada võõras
keele- ja kultuurikeskkonnas.
Rahvusvaheline koostöö täitis igati oma eesmärki ning kindlasti
osaleme ka edaspidi sellistes projektides.
Kaili Kivi
Lüganuse Keskkooli õpetaja
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IV Unistuste jooks
Rahvaspordisündmus „Unistuste jooks“ sai alguse mõned aastad
tagasi kooliõpilaste unistusest „Meie kodukohas võiks toimuda
spordivõistluseid, kus saavad osaleda kõik meie linna elanikud“. Kiviõli I Keskkooli õpilased püüavadki unistusi juba neljandat aastat.
Spordisündmus oli suunatud kogu Lüganuse valla rahvale ning pühendatud EV 100-le.
Unistuste jooksu eesmärgiks on propageerida aktiivset liikumist
ja heategevuses osalemist meie kogukonnas. Võimalus on osaleda
kõigil, kes soovivad võtta mõõtu teiste kiirete jooksjatega ning ka
neil, kellele meeldib aeglases tempos sörkida või jalutada. Osalustasu kogutakse kindla eesmärgiga toetada laste unistuse täitumist. Hetkel kogutakse raha Kiviõli I Keskkooli koolihoovi vahendite soetamiseks, millega oleks põnev liikumisvahetunnil aktiivselt tegeleda.
Võistluse korraldajateks olid sel aastal Kiviõli I Keskkooli 10.
klassi õpilased, kelle praktilise töö raames sai 26. mail 2018 meie
valla spordisündmus teoks.
Unistuste jooksu tulemused: 2 – 4aastaste laste 50 m jooksus
olid poistest kiiremad Aleks Kekki, Dimitri Šilov ja Kim Väikenurm ning tüdrukutest Vasilisa Vasiljeva, Miia-Karolina Laineste ja Lisandra Peenemaa; 5 – 7aastaste laste 100 m jooksus olid
poistest väledamad Rico Rihet Needo, Ken-Marten Teffo, Artjom
Jeltsov ja tüdrukutest Anette Normak, Maria Vladimirov, Miia-Miretta Räis; 8 – 10aastaste 300 m distantsil olid poistest kiiremad
Artjom Aleksejev, Mergo Lindeberg ja Sten Normak ning tüdrukutest Lota Kivipalu, Maria Tarum ja Mirtel-Mirell Galindons; 11
– 13aastaste 500 m jooksus olid kiiremad Pirko Härm ja Getlin
Filippov; 3 km distantsil olid poistest kiiremad Raul Roots, Meelis
Välk, Janar Jakovlev ning tüdrukutest Riina Galindond, Anastassia Undusk ja Steveli Säde.
Unistuste jooks sai teoks tänu kõigile toetajatele, sponsoritele,
abilistele ning osalejatele.
Helena Kivestu
Kiviõli I Keskkooli huvijuht

Fantaasial ja
loomingul ei ole piire
Tundub, et sõna „lõpp“ peaks
seostuma millegi rahuliku ja lõplikuna, kuid kooliaasta lõpu puhul ei ole see kaugeltki nii. Selles
mängis oma rolli see, et õppeaastat pikendati õppeprotsessi
muutmise tõttu, millest tingituna
toimus meie traditsiooniline veebruarikuu loomingunädal juunis.
Selle õppeaasta lõppu jagus loomingulist vabadust, ebatraditsioonilisi õppevorme ning häid emotsioone nii õpilastele kui õpetajatele.
Reedel, 1. juunil oli 9. klassi eesti keele eksam, kõik teised Kiviõli Vene Kooli õpilased käisid koos klassijuhatajatega matkal
piirkonna eripaikades.
Laupäeval oli tehnoloogia õpetaja Aleksandr Ragni koos oma
töökate õpilastega väljas Loomefest 2018 raames nailonpaeltest
punumise töötoaga. On märkimisväärne, et kõigil, kes külastasid
meie telki, oli võimalus mängida kolme keskaegset mängu, mis
olid valmistatud tehnoloogia õpetaja poolt ning mis hakkavad
uuest õppeaastast õpilasi rõõmustama vahetundidel.
Neljapäeval, 7. juunil olid kõik klassid jaotatud nelja rühma.
Suurtes meeskondades viidi läbi lõimitud tunnid. Kõige väiksemad koolilapsed sõitsid Purtse, kus toimus tund nimega „Armasta
ja tunnusta oma kodukanti“. Vanemad lapsed esitasid oma loomingut kooliõuel. Teise astme õpilased veetsid aktiivse päeva, kus nende jaoks oli ette valmistatud „lõbusad stardid“. Ja kõige vanemaid
ootas ebatavaline tund „Maailmareis muudmoodi“.
8. juunil jätkus maailma tundmaõppimine ja arenemine väljaspool kooli. Osad lapsed suundusid Purtse, kus võtsid osa oma vanemate poolt ette valmistatud programmist ,,Piraatide rand“, teised
külastasid kitsefarmi Konjus või käisid Narvas kinos. Teise astme
õpilased käisid Maidla terviserajal ja korraldasid pikniku, kuid oli
ka neid, kes soovisid veeta aega kasulikult ja huvitavalt oma kodulinnas – teine klass käis kohvikus ja raamatukogus, vanemad õpilased võtsid osa viktoriinidest ja seiklusmängudest.
Lisaks sellele veetis suur osa lapsi erinevatest klassidest kaks
põnevat päeva Sankt-Peterburgis, kus nad avastasid suurepäraseid
paiku koos kirjanduse õpetaja Marina Strukovaga.
Viimane õppenädal algas traditsioonilise tantsuüritusega „Just
Dance“, mille raames õpiti tantse koos oma juhendajatega. Sel korral olid õpetajateks 9., 8. ja 6. klassi lõpetajad. Peale kahte tundi
usinat tööd kogunesid kõik aulasse, et nautida üheskoos värskeid ja
sütitavaid tantsunumbreid. Sel päeval rõõmustasid meid oma suurepäraste muusikaliste numbritega meie oma kooli laulusolistid.
Viimasel koolipäeval toimus pärast aktust kogu koolipere pildistamine, valisime pildistamiseks Eesti Vabariik 100 logo.
Veera Korotajeva
huvijuht

juuni 2018

Ühendati õppimine ja lõbu
5.-6. juunil veetsid Kiviõli I
Keskkooli 10. klassi õpilased
Aegviidus toredalt aega. Nimelt
olid koolis toimumas õuesõppepäevad ning 10. klass teostas
oma ettevõtlikku õpet just selliselt.
Ettevalmistused kooliaasta lõpureisiks algasid juba maikuus.
7. mail käisime kogu klassiga
Vendi talu põllul õppimas, kuidas istutada mulda sibulaid.
Õppepäev toimus lõimingus
koolitundidega - kehalise kasvatuse raames sõitsime sihtkohta
jalgratastega, geograafias tegime
algust teemaga „Muld“ ning inimeseõpetuses õppisime töökasvatust ning eesmärkide püstitamist. Vendi talu peremees toetas
vastutasuks meie klassireisi.
Ei läinud kaua aega, kui olime välja valinud reisi sihtkoha
ja majutuse. See sündis tänu
suurepärasele koostööoskusele
ja kiirele tegutsemisele. Jaotasime omavahel ülesanded, kes
ja kuidas klassi ühistegevusse
panustab - kujunesid välja toitlustusgrupp, mängude-tegevuste
mõtlejad ning päevaprogrammi
koostajad.
Meie reisi sihtkohaks sai
matkapealinn Aegviidu ning
ööbimiskohaks Aegviidu Kool.
Esimesel päeval kohale jõudes
panime kirja oma ootused reisi
suhtes, ühised kokkulepped ja
isikliku panuse. See oli väga hea,

et saime oma kahepäevase reisi
kaardistada, panna kirja ootused
ja alles seejärel neid järgides asuda tegutsema.
5. juunil oli meie eesmärgiks
tutvuda Aegviidu ümbruskonnaga ning matkata Nelijärvele, kus
sammusime mööda metsas kulgevat Presidendirada. Veetsime
Nelijärve Puhkekeskuse juures
mõnusalt aega, käisime järve
ääres ning läbisime lühikese
seiklusraja. Jõudes tagasi Aegviitu, asus tööle meie köögitiim
ja avati restoran nimega „Kõhuremont“. Õhtul käisid julgemad
ja agaramad ka kohalikus järves

veemõnusid nautimas ning seejärel algas õhtune programm, kus
mängisime erinevaid meeskonna- ning mõttemänge.
6. juunil seadsime sammud
Kõrvemaa matka- ja suusakeskusesse, et mängida disc golfi,
kus igaüks sai oma kettaheitmiseoskust veel paremaks lihvida.
Ööbimiskohta jõudes alustas
tööd uus köögitiim ja lõunat sõime restoranis „Sidepunkt“. Peagi
oli aeg hakata kodu poole sättima.
Nende kahe päeva jooksul sai
klass üheks meeskonnaks, õpiti
üksteisega arvestama ning koos-

olemisest rõõmu tundma. Reis
Aegviitu tõestas, et võimalusi ettevõtlikuks õppeks on palju.
Õppepäevade jooksul saime
õppida rahaga arveldama, söögikoguseid hindama ning valmistama reaalselt toitu mitmekümnele
inimesele, saime planeerimisoskust, läbirääkimisoskust, oskust
kiireid muudatusi läbi viia ning
looduses orienteeruma, üksteisega arvestama ja koostööd tegema. Õppimine ja lõbu on võimalik ühendada.
Stella Saul

Lastekaitsepäeva tähistamine
Marjakese lasteaias
Juba aastaid korraldame Püssi Marjakese lasteaias 1. juunil
traditsiooniks saanud suurt lastekaitsepäeva tralli. Eelnevatel
aastatel on meil käinud külas
kloun Ummi, oleme korraldanud
spordipäeva, käinud Püssi kultuurimajas muusikat kuulamas,
trallinud koos Prügihundi, Pipi
Pikksukkiga, pidanud pikniku
lasteaia õuel ning teinud veel
palju muudki toredat. Eesti Vabariigi juubeliaastal otsustasime
pidada väärilise lastekaitsepäeva
peo. Juba varakult hakkasid lasteaiaõpetajad üheskoos mõtlema,
mida huvitavat pakkuda lastele
sellel aastal. Idee pandi paberile
ning seejärel hakati pidu korraldama.
1. juuni hommikul istutasime
kogu lasteaiaperega õuele õunapuu, mille olid lasteaia lõpetajad
kinkinud. Läks lahti rongisõit
ümber lasteaia. Rongijuht, kel-

leks oli lasteaia juhataja, kutsus
kõiki lapsi ning õpetajaid, kes
olid ennast riietanud erinevateks tegelasteks, sõidule. Ühendasime käed ning rong hakkas
liikuma, peatudes erinevates nimedega peatustes - muusikapeatus, kunstijaam, mängupeatus ja
spordipeatus. Kõigis nendes said
lapsed teha erinevaid tegevusi.
Rõõmukilkeid oli kuulda kaugele, kui lapsed võtsid spordipeatuses sokid jalast ja astusid erinevatesse kaussidesse, kus jalgu
kõditasid kivid, liiv ja soe vesi.
Tore rongisõit mürtsuva muusika
saatel jõudis lõpuks kohvikusse,
kus lapsi ootasid värvilised õhupallid ja maiustamiseks jäätis.
See päev oli meeldejääv ja eriline kõigi jaoks.

Foto: Maryana Panfilova
Lõbusa muusika saatel viidi
läbi soojendusvõimlemine. Laste naeratuste järgi oli aru saada,
et neile pidu meeldib. Seejärel
jaguneti vanusegruppidesse ning
lapsed said võistelda tõukerat-

Igal esmaspäeval hommikul koguneb Kiviõli I Keskkooli pere
aulas, et ühiselt nädalat alustada, tähtsaid teateid kuulata ning
nädala tegemistega end kurssi
viia. Igal esmaspäeval ilmub ka
kooli uudiskiri, mis kajastab õpilaste saavutusi, koolielu tegemisi algavaks nädalaks, kiitust ja
mõnikord ka veidi manitsemist.
Oluline on see, et saame kokku
ja siseneme ühtsesse inforuumi.
Väike ülevaade sellest, mida
uudiskirjad meie kohta pajatavad.
Meie kooli väärtuseks on kasvatada ILUS INIMENE: iseseisev, loov, uudishimulik, suhtleja,
innustuv, naerusuine, infovaldaja, mõtlev, empaatiline, nutikas,
eluline.
Sellise inimese puhul on igal
juhul oluline virisemise asemel
pakkuda lahendusi ja neid ka julgelt ellu viia. Usun, et meie aasta
saavutused ja tegemised annavad
tunnistust sellest, et need reeglid
on kehtinud ja kehtivad kindlasti
ka edaspidi.
Äsja lõppenud õppeaasta
märksõnad meie kooli jaoks olid
kogukonnakool, lõimitud õppimine ja EV 100.
Lõimitud õppimine annab
võimaluse erinevate programmide ja ürituste kaudu riikliku
õppekava õppetulemuste saavutamiseks, ilma et peaks istuma
klassiruumis
õpikute-töövihikute taga. Üheks vahvaks ürituseks, mis järgmisel õppeaastal
(2018/2019) juba neljandat korda meie koolis aset leiab, on TÖF
(teadlaste öö festival). Nädala
jooksul saavad õpilased ise õpetada, õppida põnevate külaliste

käe all ning mõtiskleda teaduse
ja elu seoste üle.
Suureks rõõmusõnumiks oli
sügisel pälvitud tunnustus meie
kooli lõiminguprojektidele, meid
peeti Ida-Virumaa aasta tegu hariduses tiitli vääriliseks. Saime
ka haridusprogrammi “Ettevõtlik
kool” kuldtaseme kooli austava
tiitli. Oleme väga uhked Kerttu
Filippovi üle, kes ettevõtlikkuse
programmis Superheroes Estonia 2017/2018 oma meeskonnaga esikoha saavutas – on ju
seegi märk ettevõtliku õppe õnnestumisest. Meie kooli lõimingutunde on käidud filmimas nii
Tallinna Ülikoolist kui ka Eesti
Rahvusringhäälingust,
samuti
oleme ses vallas koolitanud teiste koolide õpetajaid ning Innove
programmis „Hariduse tulevikutegijad“ osalejaid.
Kindlasti on muutunud õpikäsituse üheks positiivseks väljundiks seegi, mida võtavad ette
meie kooli õpilasesinduse (ÕE)
liikmed. Sel õppeaastal valiti ÕE-le uus president, Helina
Hansar andis ametikoha üle 10.

klassi õpilasele Priit Parkmanile. Uus juhatus ja uued liikmed
on suutnud aasta jooksul kenasti koostöiselt toimima hakata ja
seetõttu võisime kevadel uhkust
tunda, kui korraldati KIK ÕE
esimene üldkoosolek.
Vist ei möödunud ühtki esmaspäevast kogunemist, mil
poleks tänatud, kiidetud, tehtud
pai õpilastele või õpetajatele, kes
nii koolitöö kui ka kooliväliste
tegemiste raames häid ja väga
häid tulemusi saavutasid. Meie
kooli õpilased, kes noppisid
taekwondo võistlustelt kõrgeid
kohti – Nikas Kardava, Stefani
Nikolajeva, Marissa Mirontšik,
Markus Salmus, Reigo Eskel
– tegid meid uhkeks päris kindlasti rohkem kui ühel-kahel korral. Samuti Mirtel Põdra edukad
esinemised lauluvõistlustel või
noorte sportlikud saavutused
erinevatel võistlustel. Ka aineolümpiaadidelt ja erinevatelt
konkurssidelt nopiti häid kohti. Tammsaare võistulugemisel
osalesid juba mitmendata aastat edukalt Christofer Kivipalu
ja Merilin Innos. Christofer on
väärinud äramärkimist Tallinna
Draamateatri arvustuste kirjutamise võistlusel.
Selle õppeaasta viimastel
kuudel viis Tallinna Ülikooli
meeskond meie koolis läbi kooliuuenduse teemalist uuringut.
Küsitleti nii õpilasi kui ka õpetajaid. Tulemusi tutvustatakse
sügisel, aga uhkusega tõdeme, et

uuringu läbiviijad olid vaimustunud meie kooli muhedast ja hirmuvabast keskkonnast.
Õppeaasta jooksul oleme vastu võtnud päris mitmeid külalisi erinevatest koolidest. Olgu
siinkohal toodud mõned näited:
Sillamäe Kannuka kool, Türi
valla õpetajad, Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajad, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi
õppejõud, õpetajad Viljandi koolidest, Väätsa kool, Tartu koolijuhid, Tartu Veeriku kooli seltskond, Tartu koolijuhid, Tallinna
Reaalkool, Tartu Hansa kool,
Tartu Forseliuse kool, Pärnumaa
koolijuhid. Väliskülalistest on
meie kool huvi pakkunud Hollandi koolijuhtidele ja Myanmari
ajakirjanikele. Juunikuus ootame
veel külalisi Valga gümnaasiumist ja Tartus Jaan Poska koolist.
Külalisõpetajatena on õpilaste
ja õpetajate ette astunud Urmas
Paet, Kaja Kallas, Jan Kaus,
Urmas Vadi, Tõnu Pekk, Jesper Parve, Teach First (Noored
Kooli) Inglismaalt, Grete Arro,
Pille Lille Muusikute toetusfondi
muusikud jt.
Jah, tegemisi on olnud eripalgelisi ja aasta on olnud huvitav!
Oleme uhked tehtu üle ja ootame
pikkade silmadega järgmist õppeaastat.
Anu Vau
Kiviõli I Keskkooli
Eesti keele ja kirjanduse
õpetaja

Kiviõli 1. Keskkool
muutuste tuultes

Spordipidu lasteaias Kannike
Päikesepaistelisel 28. mail toimus Kiviõli lasteaias Kannike
spordipidu, mille teemaks olid
liiklusreeglid. Üritusest võttis
osa terve lasteaiapere alates sõimerühma lastest kuni õpetajateni välja. Kõik panustasid ürituse
korraldamisse. Õpetajad olid
riietatud politseivormi, lastel aga
seljas helkurvestid.
Pidu algas rongkäiguga. Ürituse, mis toimus õhupallide, vanikute ja lipukestega kaunistatud
staadionil, avas lasteaia direktor
Anne Tikoft.

Kiviõli I Keskkooli
aastaring

Sõnastasime kooliaasta alguses
kolm väga olulist reeglit:
1. Ole positiivne!
2. Ära virise/jonni!
3. Paku lahendusi!

Janne ja Jekaterina
Marjakese lasteaia
sõimerühma õpetajad

tasõidus. Tüdrukutele meeldis
kõige rohkem see, et nad pidid
kärutama nukuvankrit nii, et nad
väldiksid kokkupõrget takistusega. Lõbus oli joosta kahekesi
ühes võimlemisrõngas ja mitte

rikkuda liikluseeskirju.
Autasustamistseremoonial
said kõik väsinud, kuid õnnelikud lapsed kingituseks diplomid
ja õhupallid, Maanteeameti esindaja poolt aga raamatud liiklusohutusest.
Spordipidu aitasid korraldada muusikaõpetaja Elena Dorš
ja muusikakooli õpetaja Anna
Drozdova.
Kristina Mähonen
liikumisõpetaja
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Viimastel aastatel on hariduselus räägitud palju kaasaegsetest
suundades õppimises ja õpetamises. Kiviõli 1. Keskkool on nendega hoogsalt kaasa läinud.
Oleme muutnud oma õpetamise praktikat ning üha enam
kasutame lõimitud aineõpet nii
üksikute teemade, tundide, ainevaldkondade kui ka erinevate
kursuste raames. Näiteks võivad
õpilased kehalise kasvatuse tundide raames orienteerumispunktides lahendada eesti keele grammatikaülesandeid või õppida
ajaloosündmusi hoopiski inglise
keeles. Ebatavaline pole enam
seegi, et klassiruumis on korraga mitu õpetajat, kes juhendavad
lõimitud õppetööd lähtuvalt oma
ainest, aga samas erinevaid aineid kokku sulatades.
Muutunud õpikäsitus muudab
kogu koolikultuuri, sealhulgas
õpikeskkonda. Oleme paindlikud nii aja kui ka ruumi suhtes.
Näiteks pole 45-minutilised õp-

petunnid enam ainus õppetöö
korraldamise viis. Gümnasistide lõimitud kursused võivad
väldata terve koolipäeva. Päeva
keskele oleme planeerinud oma
kooliperele kolmveerandtunnise
lõuna- ning liikumispausi. Ainetunnid ei toimu vaid klassiruumides, uusi teadmisi ja oskusi saab
omandada ka õppekäikudel või
kodus iseseisvalt interneti vahendusel ülesandeid lahendades
(digipäev).
Õppimine on sotsiaalne tegevus, mistõttu peame oluliseks
koostöist õppimist. Oleme kaasanud külalisõpetajateks teiste
valdkondade
professionaale,
kes jagavad oma kogemusi ning
teadmisi. Teisalt oleme lahkesti
jaganud oma kogemusi teistele
Eesti ja välismaa koolidele. Näiteks aprillis külastasid Kiviõli 1.
Keskkooli Hollandi koolijuhid,
kes vaatlesid tunde ning kellega
arutleti Eesti haridussüsteemi
üle.

Liigume õpilaste individuaalse eripära arvestamise suunas,
kus toetame õpilase arengut kujundava hindamise kaudu. Sõnaline kirjeldus juba omandatud
ning veel harjutamist vajavate
oskuste kohta annab õpilasele
ning tema perele parema ülevaate hetkeolukorrast. Numbriline
hinne võib lapsevanemale tunduda küll harjumuspärasem ja
mugavam, kuid ei sisalda endas
teavet selle kohta, mis on läinud
väga hästi, mis vajaks veel õppimist-harjutamist.
Oleme võtnud sihi, et kõik õppetegevused peavad olema eesmärgistatud ning seotud reaalse
eluga. Kuna väärtustame õpilastes ettevõtlikkust ning loovust,
siis oleme uhked, et meie saavutusi on tunnustatud haridusprogrammi „Ettevõtlik kool“ kuldtaseme standardiga.
Oleme kindlad, et innovaatiline lähenemine õppimisele parandab õpitulemusi. Sel õppeaastal

tunnustasime kiituskirjaga „väga
hea õppimise eest” 45 õpilast.
Kuldmedaliga tunnustatakse
gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne
on „väga hea” ja hõbemedaliga
kuni kahes õppeaines hindeks
hea. Abituuriumi 31 lõpetajast on
Kiviõli 1. Keskkoolis sel aastal
viis kuldmedalisti: Hanna-Liina
Kingsep, Getter-Sandra Lipp,
Merlin Kont, Käbi Kreisman ja
Marul Paist. Hõbemedaliste on
kolm: Helina Hansar, Anna Liisa
Piirimägi ja Steveli Säde.
Ei ole kahtlustki, et muutustega kaasaminek pole alati kerge,
kuid oleme kikikatega tõestanud,
et õppimine muutub mõtestatumaks ja oleme saanud südamest
rõõmustada oma laste loovuse,
ettevõtlikkuse ja head õpitulemuste üle.
Pilvi Kuurmann
Kiviõli I Keskkooli
õppealajuhataja

HUVITAV

Põnev lõimitud õppimine
Idee kasutada selle õppeaasta projektõppes meie linnas olevat õunapuuparki sündis eelmise aasta augustis õpetajate koostööpäevadel. Projektiõppe teemaks valisime „Linnud“, sest sulelisi elab
palju meie parkides ning teemat käsitletakse nii 4. kui 7. klassi
loodusaine tundides.
Kohe õppeaasta algul käisime õunapuupargis linnulaulu kuulamas ning püüdsime laulu järgi linde ära tunda. Neljandikud tutvusid
ka pargis kasvavate leht- ja okaspuude ning rohttaimedega, 4.a klass
tuletas meelde lindude kehaosad ning Eestis elavad paiga- ja rändlinnud. Kunstitunnis joonistasime linde ning 4.b klass tegi plakateid.
7. klass õppis tundma lindude siseehitust ning vaatles kaardilt,
kuhu linnud talveks rändavad.
Korjasime pargist kuivatamiseks palju sügisvärvides lehti, 4.a
klassi õpilased kleepisid lehtedest muinasjutulinde ja tegid kaunid
järjehoidjad linna raamatukogule juubelikingituseks ning draamaõpetuse tunnis mängisid linde erinevates linnukostüümides.
Eesti keele tundides tutvusid nii 4. kui 7. klassi õpilased erinevate tekstiliikidega ja rahvaloominguga. Lugesime teabetekste,
muistendeid ja muinasjutte lindudest ning mõlema klassi õpilased
kirjutasid ka ise muistendi, mille tegelasteks olid linnud ning 4.a
klassi õpilased koostasid teabetekste lindudest.
Novembris toimus 4.a ja 7. klassi õpilaste lõimingutund, kus
õpilased lugesid kaaslastele ette endakirjutatud muistendeid, kuulasime plaadilt erinevate lindude laulu, lisaks esitasid neljandikud
muusikatundides õpitud rahvaloomingut linnuhäältest ning seitsmenda klassi ülesandeks oli ära arvata, millised linnud laulavad.
Viktoriiniküsimused olid eelnevalt kuulatud omaloominguliste
muistendite kohta ja tähelepanelikumad võistkonnad said magusad
auhinnad. Tund meeldis õpilastele väga ning nad olid seda meelt,
et selliseid tunde võiks sagedamini toimuda.
Detsembrikuus tegid 4.a klassi õpilased jääkmaterjalist lindude
söögimaju ning arutlesid selle üle, miks ja millise toiduga on vaja
paigalinde talvel toita.
Kevadeks valmistasid kolm 7. klassi noormeest praktilise tööna
igale klassile kuldnokkade pesakastid.
Projekti käigus arenesid ka 4. klassi õpilaste digioskused, igaüks
trükkis ära endakirjutatud linnumuistendi, kujundas juurde sobiva
illustratsiooni ning majandusõppe tundides valmis klassi ajaleht
lindudest.
10. aprillil osalesid neljandate klasside õpilased Kauksi külastuskeskuses programmis „Linnud ja lindudest“, kus tuletasid meelde kõike õpitut lindude kohta ja vaatlesid söögimaja külastavaid
linde täites samas ka töölehe ülesandeid. Kuna ilm oli sel päeval
taas talviseks muutunud, siis metsas linde kohata ega linnulaulu
kuulata ei õnnestunud.
Maikuus enne kooliaasta lõppu vaatlesime 4.a klassiga taas õunapuupargis kevadel õitsevaid rohttaimi, puid ja põõsaid, kuulasime linnulaulu, täitsime loovülesandeid ja mängisime.
Kaire Sulp
Kiviõli I Keskkooli
klassiõpetaja

Loodusalaseid teadmisi tuleb
omandada looduses
Lüganuse Keskkooli õpilastel on juba kolmandat aastat võimalus
käia sügiseti ja kevadeti looduskeskustes õppimas ning loodusradadel matkamas, mis on teoks saanud tänu Keskkonna Investeeringute Keskusele, kes neid projekte on rahastanud.
Ka lõppenud õppeaastal käisid õpilased kolmes looduskeskuses - sügisel külastati Alam-Pedjat, matkati loodusrajal ja
õpiti tundma erinevaid puuliike, hiljem töölehti täites kinnitati
ka oma teadmisi. Kevadel käisid algklassid Nõva looduskeskuses, kus oli programmi teemaks „Tuli metsas“. Praegusel kuival ja tuleohtlikul ajal oli see eriti kasulik. Õpiti lõkke tegemist
ning seda, kuidas käituda looduses nii, et tulekahju ei tekiks.
Teine kevadine väljasõit toimus Matsalu looduskeskusesse, kus
vaadati lühifilmi Matsalu linnuriigist ja hiljem sai matkarajal linde
ka ise binokliga jälgida. Pärast matka sõideti Keemu linnuvaatlustorni, kus oli jällegi hea võimalus erinevate binoklitega linde
vaadelda.
Loodushoid ja keskkonnasõbralik käitumine on tänapäeva maailmas muutunud üha tähtsamaks teemaks, seetõttu on oluline seda
õpetada ka koolis ning parim viis selleks on käia looduses seda
praktiliselt omandamas.
Kaili Kivi

Õpilased linde jälgimas.
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Suvisel perioodil sõidab bussifirma
Aves Service OÜ suur 42-kohaline buss

igal pühapäeval Lüganuse kalmistule
marsruudil Püssi-Savala-Maidla-Graniidi-Lüganuse kalmistu
Väljumine kell 10.30 Püssi kaupluse juurest
10.45 Savala bussipeatuses
10.50 Maidla kooli bussipeatus
10.53 Graniidi tn peatus
10.55 Küttejõu poe bussipeatus
11.00 Lüganuse bussipeatus
Sihtkoht Lüganuse kalmistu
Buss hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 13.00 ning läbib samad
peatused
Hooaja esimene reis on 17.juunil, viimane 7.oktoobril 2018
Piletiinfo vastavalt Lüganuse VK 07.06.2018 määrusele 23: tasuta 						

Suvisel perioodil sõidab bussifirma
Aves Service OÜ 15-kohaline buss

igal pühapäeval Lüganuse kalmistule
marsruudil Sonda-Erra-Lüganuse kalmistu
Väljumine kell 10.00 Sonda kooli lipuväljakult
10.05 Vana-Sonda bussipeatuses
10.10 Varinurme bussipeatus
10.20 Erra bussipeatus
Sihtkoht Lüganuse kalmistu
Buss hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 13.00 ja peatub samades
kohtades
Hooaja esimene reis on 17.juunil, viimane 7.oktoobril 2018
Piletiinfo vastavalt Lüganuse VK 07.06.2018 määrusele 23: tasuta
Suvisel perioodil sõidab bussifirma Aves Service OÜ suur 42-kohaline buss
igal pühapäeval Lüganuse kalmistule
Väljumine kell 9.30 Varinurmest,
peatub 9.35 Kiviõlis Jaama-Kuuse tn bussipeatuses,
peatub Uus 2 ning Viru 9 juures ning hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 12.00
Hooaja esimene reis on 6.mail, viimane 7.oktoobril 2018
Piletiinfo vastavalt Lüganuse LVK 07.06.2018 määrusele 23: tasuta

Suvisel perioodil sõidab bussifirma
Aves Service OÜ suur 42-kohaline buss

igal pühapäeval Lüganuse kalmistule
Väljumine kell 9.30 Varinurmest,
peatub 9.35 Kiviõlis Jaama-Kuuse tn bussipeatuses,
peatub Uus 2 ning Viru 9 juures ning hakkab kalmistult tagasi sõitma kell 12.00
Hooaja esimene reis on 6.mail, viimane 7.oktoobril 2018
Piletiinfo vastavalt Lüganuse LVK 07.06.2018 määrusele 23: tasuta				

LIINI 18 SUVINE GRAAFIK 13.06 – 31.08

(Liin ei ole käigus pühapäeval)
V ä l j u - Peatus
Tänavate nimistu, mida liin läbib
misteajad
järgmise peatuseni
10.15
KESKUSE Kesk- Metsa, Viru, Pargi, Karja, Irvala
13.30
puiestee ja Metsa tee,
17.15
tn
Graniidi, Maidla sild
ristmikul
10.25
VANA SILLAOT- Graniidi, Küttejõu, Lepa tee, Jaa13.40
SA Maidla sild
ma, Säde
17.25
10.45
SÄDE Varinurmes Jaama, Vabaduse pst, Keskpuiestee
13.50
Säde ja Rohu tn
17.35
ristmikul
10.55
KESKUSE
Liini pikendus suveperioodil 14.00
Keskuse peatusest edasi mööda
17.45
Metsa tn, Viru tn ja Soo tn lõpuni
välja
Peatub ka kõigis vahepeatustes.

TEADE

Lüganuse Vallavalitsus
kuulutab välja konkursi
järgmiste ametikohtade
täitmiseks:
Jurist-hankespetsialist, kandideerimise tähtaeg 15.07.2018
Haridusnõunik, kandideerimise tähtaeg 15.07.2018
Keskkonnaspetsialist, kandideerimise tähtaeg 15.07.2018
Järelevalvespetsialist, kandideerimise tähtaeg 15.07.2018
Lastekaitsespetsialist, kandideerimise tähtaeg 29.07.2018
Sotsiaaltöötaja (toetuste spetsialist), kandideerimise tähtaeg
29.07.2018
Raamatupidaja, kandideerimise tähtaeg 29.07.2018
Motivatsioonikiri koos palgasooviga, CV ning haridust tõendava
dokumendi koopia palume saata Lüganuse Vallavalitsusele aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, 43199 Lüganuse vald või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: valitsus@lyganuse.ee
Täpsem info kandideerimise, teenistusülesannete ja kandidaadile esitatavate nõuete kohta Lüganuse valla veebilehel
www.lyganuse.ee või tel 33 21 320.
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Pritsumehed said
tunnustuse osaliseks
15.-17. juunini 2018 toimus Priitahtlike pritsumeeste XVII Foorum Lammasmäel. Purtse VPK
ja Purtse VMP esindus osales
foorumil kaheteistkümne liikmega.
Foorumi põhiteemadeks olid
kodanikukaitse ja Vikipalu metsatulekahju.
President Kersti Kaljulaid,
kes foorumit külastas, sulandus
puhkepausil kenasti vabatahtlike
sekka, osales aktiivses arutelus
ning hiljem koos siseministri ja
Päästeameti peadirektoriga võttis osa ka paneeldiskussioonist.
Heaks üllatuseks foorumil
oli Lüganuse valla pritsumeeste
tunnustamine Eesti vabatahtliku
pääste arendamisse panustatud
pikaajalise tegevuse eest.
Tunnustuse osaliseks said
Purtse vabatahtlikud veteranidest pritsumehed Juhan Pärtna
ja Arvo Pärtna, keda autasustati
kuldristiga ning Ants Nurk, keda
autasustati kuldmedaliga.
Andrus Kütt

LÜHIDALT

Püssi seeriajooks Uljaste mäel
37. Püssi seeriajooksu II etapp Uljaste mäejooks toimus 25. mail
2018 Uljastel. Ajavõtuta tillujooksul osales 29 last, 900 meetri
pikkuses lastejooksus 36 spordisõpra.
Keskmise 3,4 kilomeetri pikkuse distantsi läbis 68 noorsportlast,
naisjooksjad ning kõndijad. Võistluse pikimal 6,8 km ringil võistles 30 meesjooksjat.
Distantsivõitjateks olid vastavalt Magnus Jagant Viru-Nigulast ja
Anette Ahu Alutaguselt, Eerik Hudilainen Kohtla-Järvelt ja Aveli
Uustalu Alutaguselt ning pikimal rajal Dmitri Aristov Kohtla-Järvelt.
Lüganuse valla kiiremateks jooksjateks erinevatel distantsidel olid
Liza Komalova ja Aleksaner Karning Kiviõlist, Diana Ožur Aast
ning Ülo Tuur Püssist, pikal distantsil Ragnar Lipp Maidlast.
Jevgeni Sarri

Ida-Virumaa suurim
rahvaspordiüritus - Narva
Energiajooks
Laupäeval, 09. juunil 2018 kaheksandat korda toimunud Narva
energiajooks tõi rajale üle nelja tuhande osaleja. Sel aastal oli Lüganuse Vallavalitsuse esindajatel erakordne võimalus joosta Euroopa Liidu kõige idapoolsemal jooksurajal kauni Narva jõe kaldapealsel. Rahvaspordiürituse raames oli tegu sel aastal omalaadse
jooksuga, kus tunti heameelt üheskoos liikumisest, heast ilmast,
põnevast rajast, mis viis esimest korda Kreenholmi tööstushoonete
vahele, mööda raja ääres ergutanud bändidest ning tantsijatest.
Krisli Kaldaru
Vasakult Juhan Pärtna (kuldrist), Arvo Pärtna (kuldrist) ja Ants Nurk (kuldmedal).
Foto: Andrus Kütt

Noorte maletajate tegemistest
Viimase kuue kuu jooksul on
valla lapsed ja veteranid võtnud
osa rohkem kui 30 turniirist,
kus on mänginud üle 200 meie
maletaja. Noorte aktiivsus, sihikindlus ja võiduhimu üllatavad
ja rõõmustavad mind kui treenerit. Selja taga on raske Eesti
meistrivõistluste seeria, kus osaleti kõikides vanusegruppides.
Neljakümne parima seas, kes
said õiguse osaleda finaalis, oli
ka Vladislav Nazarov (U-12),
kes saavutas kolmanda koha,
3-4ndat kohta jagas Jekaterina
Smirnova (U-12) ning 2-4ndat
kohta jagas 14-aastane Emilin
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Bondarevskaja. Viie parima kuni
20-aastase maletaja hulka kuulub
ka 15-aastane Jelizaveta Bitkova.
Aktiivne on ka meie valla noor
põlvkond – Mihhail Hudilainen
ja Oleksandra Kuzmina.
Juba kolmandat korda võitis
Eesti koolidevahelise turniiri
Kiviõli Vene Kooli meeskond.
Meis on tugev meeskonnavaim,
mida tõestasid ka meie esimese
klassi õpilased, kellest sai kolmandat korda Ida-Virumaa tugevam meeskond. Eriti paistsid silma J. Gerassimova, S. Groševa,
O. Andrejeva, V. Moskaljov, D.
Derevjanko.

Esmakordselt osales Maleklubi Lootus Rahvusvahelisel Malefestivalil Vilniuses Kasparovi
karikale, tõi koju palju muljeid
ning foto kolmeteistkümnenda
maailmameistriga.
Võib veel ära märkida kaheksast etapist koosnevat turniiride
seeriat, kus osales 12-aastane
Vladislav Nazarov. Kui teised
käisid teatud etappidel, siis Vladislav võttis osa kõigist kaheksast, minnes üle oma kategooriast U-12 vanusegruppi U-16
ning kokkuvõttes oli kümne tugevama seas.
Tänusõnad kõikidele maleta-

jatele. Sel suvel jätkame tööd
– ees ootavad rahvusvahelised
malefestivalid Pihkvas, Pärnus,
Sankt-Peterburgis, Daugavpilsis, Euroliidu meistrivõistlused
Tšehhis, Euroopa meistrivõistlused Riias. Me vajame toetust ja
usku endasse, lapsed ei vea alt,
annavad endast parima. Meie
noored maletajad pakuvad konkurentsi Tallinna, Tartu ja Narva
juhtivatele maleklubidele.
Sergei Titov
Maleklubi LOOTUS treener

Asutati vaba Eesti partei
30 aastat EKDE loomisest

1988 oli Eestis laulva revolutsiooni aasta. Astuti jõulisi
samme suurema suveräänsuse
suunas. Tehti ettepanek asutada ERSP, mis paljuski ühendas
endisi dissidente ja poliitvange.
Toimus loomeliitude pleenum.
Käidi välja IME-programm.
Loodi fosforiidisõda pidav Eesti
Roheline Liikumine ja Rahvarinne uutmise (vn k perestroika)
toetuseks NSV Liidus. Öölaulupidudel ja „Eestimaa laulul“ kõlasid vanad ja uued isamaalised
laulud. Massiüritustele toodi välja sinimustvalged rahvuslipud.
Ehkki Eesti pinnal olid endiselt

Vene okupatsiooniväed, ei olnud
Eestis endas enam miski endine.
Oli kiirete muudatuste aeg. Üha
rohkem võitis kandepinda soov
taastada Eesti iseseisvus. Selle
suundumuse üks kandja Tallinnas oli noorte meeste sõpruskond, kes tulisteks aruteludeks
päevasündmuste ja Eesti tuleviku üle kogunes Meremuuseumi
ruumes Suure Rannavärava kaarel. Sündis rühmitus Uus Eesti.
Peagi sai rühmituse liikmetele
selgeks, et ühiskondlike protsesside mõjutamiseks ja poliitikas
osalemiseks tuleb luua laiapõhjalisem erakond (partei). Selle

asutamiskoosolek toimus 23.24. juulil 1988 Virumaal Kalvis.
Nimeks võeti Eesti Kristlik-Demokraatlik Erakond (EKDE).
Esimeheks valiti Aivar Kala.
Kinnitati erakonna põhikiri; aasta hiljem samas ka programm.
Anti välja saksa keelest tõlgitud
raamat sotsiaalsest turumajandusest, mis sarnaselt Saksa kristlikele demokraatidele oli majandusseisukohtade aluseks ka
EKDE-le.
1992. aastal toimusid valimised okupatsiooni lõppemise järel
taas tööd alustanud Riigikogusse. EKDE osales valimisliidus

Isamaa, kes tookord võitis. Erakonna liikmetest osutusid valituks Jaanus Betlem, Kalle Jürgenson, Toivo Jürgenson, Aivar
Kala ja Andrus Villem.
Sama aasta sügisel ühines
EKDE Eesti Konservatiivse
Rahvaerakonnaga, Eesti Kristlik Demokraatliku Liiduga ja
Vabariiklaste Koonderakonnaga
üheks parteiks – Rahvuslikuks
Koonderakonnaks Isamaa.
Jaanus Betlem

TEATED

Püssis toimus 19. jalgrattamatk
Traditsiooniline 19. Püssi jalgrattamatk toimus 10. juunil 2018.
Jalgrattamatka kaks erinevat
distantsi tõid kokku 93 osalejat.
Tillusõidul osales 27 last ja
pikemal, 14 kilomeetrisel matkal
Püssi - Aidu Sipelgamägi – Püssi, 79 erinevas vanuses osalejat.
Ratturid kandsid nõuetekohast
varustust, vahepeatuses ootasid
korraldajad osalejaid jahutava
joogiga.
Sõltumata peatuste arvust, kehalisest võimekusest ja kiirusest,
loositi osalejate vahel välja palju
auhindu ning väike ja suur jalgratas. Peaauhindade võitjateks
osutusid Annabel Penek ja Marja
Liisa Eesmäe.
Jalgrattamatka korraldamisele
aitasid kaasa Fixsus Sport, Reio
Peenemaa, Lüganuse Vallavalitsus ja muidugi kõik osalejad.

Hea vallarahvas!
Istutasime Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks Purtse jõkke tammisilla lähedusse ja Purtse kindluselamu juures olevasse tiiki
omakasvatatud õitsvad vesiroosid. Hoiame neid, et need võiksid
kasvada ja laieneda.
Tänulik Säästla pere Püssist

Kiviõli Powerlifting Club
saavutused
9. juunil 2018 toimusid Tammikus iga-aastased võistlused jõutõstmises, kus osalesid sportlased Soomest, Venemaalt ja Eestist,
nende seas ka viis Kiviõli sportlast – Arvet Heinsoo, Aleksei Žuravljov, Oleg Bõstrov, Deniss Petlitski ja Matti Järve. Kõik nad
näitasid suurepäraseid tulemusi.
Absoluutses arvestuses tuli esikohale Aleksei Žuravljov, Oleg
Bõstrov saavutas kolmanda koha ja Deniss Petlitski püstitas isikliku rekordi. Eriti üllatas Matti Järve, kes 76-aastasena oma teisel
võistlusel parandas eelmise aasta näitajaid tulemusega kükis 120
kg, surumises 75 kg ja jõutõmbes 150 kg ning sai kirja 300 kg.
Mai lõpus osales Arvet Heinsoo jõutõstmise maailmameistrivõistlustel Maltal, kus saavutas esikoha kategoorias „jõutõmme“.
Arvet osaleb rahvusvahelistel võistlustel igal aastal ning tihti kuulub ka esikolmikusse.
Aleksei Žuravljov

Kiviõli I Keskkooli
koguti raha heategevuseks
11. mail korraldati Kiviõli I Keskkooli tublide õpilaste ja õpetajate eestvedamisel „Spring Charity Fair“ heategevuslik üritus, mille eesmärgiks oli koguda raha heategevuseks. Üritusega koguti kokku 60 eurot, mis võibolla ei ole väga suur
summa, kuid heategevuslikul eesmärgil väga oluline panus. 6.
klasside õpilased otsustasid annetada kogutud summa MTÜ-le
Eesti Vähiliit, et anda oma panus kellegi raske võitluse toetamiseks.
Kutsume kõiki üles heategevusele andma oma panus!
Kiviõli I Keskkooli 6. klasside õpilased

Konkurss „Eesti Kaunis
Kodu 2018“ ja kaunite
kodude tunnustamine
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit jätkab koostöös Eesti Kodukaunistamise Ühendusega üldrahvalikku liikumist „Kodu kauniks“.
Jätkatakse pikaajalist traditsiooni, kus tänukiri ja mastivimpel
antakse maakonna kaunite kodude omanikele, kelle on välja valinud omavalitsused.
Lüganuse vald esitas konkursile oma vallast kuus kauni kodu
kandidaati, mis on mastivimpli väärilised.
Lüganuse vallavalitsus otsustas omalt poolt tunnustada silmapaistvaid koduomanikke, keda tänatakse 07. juulil 2018 toimuval
Lüganuse vallapäeval Maidla Mõisa pargis.
Viivian Päll

Lüganuse Kultuurikeskus
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Võisteldi võrkpallis
Lastekaitsepäeval, 1.juunil toimunud võrkpallivõistlusest Püssi pallimängude platsil võttis
osa neli võistkonda. Võiduka I
koha saavutas võistkond Matz
koosseisus Roger Kaldaru, Käbi

Kreisman, Mats Kreisman, Janar
Jakovlev, II kohale jäi võistkond
Kiviõli koosseisus Stanislav
Gruzdev, Mihhail Kolontajev,
Artjom Bušmanov, Julia Pelikhova, III koha pälvis võistkond

Lüganuse koosseisus Reio Innos,
Elisabeth Riives, Paul Maalma,
Juho Põld ning neljandaks jäi
võistkond Püssi XD, koosseisus
Ivari Saluvee, Robin Põld, Stiven Tsõnduk, Elisabeth Riives.

Võistluse korraldajad olid Lüganuse noortemaja juhataja Juho
Põld ja Püssi Noortekeskuse
noorsootöötaja Mairo Gorbatšjov.

mai 2018

Väljaandja
Toimetaja
Sada aastat
Lüganuse Vallavalitsus
Viivian Päll
Eesti Vabariiki
Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Tel 512 4398
Lüganuse vald
viivian.pall@lyganuse.ee
www.lyganuse.ee
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda www.lyganuse.ee
Eestlased on vabadust ihkav, kannatlik ja heas mõttes jonnakas rahvas. Soov olla
vaba ja ise oma tegemisi korraldada on antud meile geenidega kaasa. Kolmeteistkümnenda sajandi vabadusvõitlusele mõeldes tekkis 1918. aasta Eesti Vabariik masendava
hilinemisega, sest läks mööda tervelt seitse sajandit, enne kui riik lõpuks sündis. See
oli pikk aeg täis võitlust, kannatusi ja valu, kuid lõpuks sai sellest rõõmuaeg, mida
kaua oodati ja millest unistati.
Oluline roll ja tähendus Eesti Vabariigi eksistentsi tagamisel on Vabadussõjal, kus
hukkus 2236 ning sai haavata 13 775 inimest. Seetõttu pole Tartu rahuleping allkirjastatud mitte ainult sule ja tindi, vaid ka nähtamatu verepitseriga.
Uus vabanemine 20. augustil 1991. aastal jäi paljude jaoks lootusetult hiljaks, kuid
me oleme täna vabad, meil on taastatud oma riik ja loodame, et saavutatu hoidmise
kõrval oskame mäletada ka hinda, mida selle vabaduse eest maksti. Maailma mastaabis ei ole sada aastat ühe riigi jaoks pikk aeg. Juubelisünnipäeva tähistades võime
uhked olla aga selle üle, et ehkki meie riigi ajalugu on lühike, on meie rahva ajalugu
sajandite pikkune ja rahvusena oleme vanemad kui mitmed Euroopa suurriigid.
Juubelil ei tohi unustada iseennast – oleme oma oluliste tähtpäevadega osa riigist,
selle väike peegelpilt. Kui võrrelda riiki raamatuga, siis selle saamisloos on olulisima
peatüki kirjutanud meie esivanemad, aga meil ja meie lastel tuleb selle kirjutamist
jätkata.
2017. aasta oli märgiline: tekkis uus omavalitsus – Lüganuse vald. Lihtne oleks öelda,
et koos sellega tekkis ka uus kogukond. Reaalsuses läheb selle tekkimiseks veel aega.
Jätkuks ainult praegustel valitutel tahet mõista üksteist ja mäletada, et omavalitsus on
kodanike jaoks, mitte poliitiliste mängude pärusmaa. Loodame, et Lüganuse ületab
kasvuraskused ja meist saab hea partner riigile.
Kallis rahvas! Õnnitleme teid kõiki Eesti Vabariigi juubelisünnipäeval ning soovime jõudu oma riigi hoidmisel ja oma kodukandi tuleviku kujundamisel.
Head vabariigi aastapäeva!
Lüganuse vallavalitsus
Lüganuse vallavolikogu

Järgmine Lüganuse vallaleht
ilmub augusti lõpus.
Peatse kohtumiseni!

Lüganusel hakkas kehtima uus toetuste andmise kord
Veebruari esimesel nädalal toimunud volikogu istungil võeti vastu sotsiaalabi andmise
kord, mis sätestab uue valla toetuste suuruse
ning nende maksmise korra.

Uue korra näol on tegemist
dokumendiga, mille koostamist alustati juba ühinemisläbirääkimiste ajal.
„Kord on sündinud ühinemisläbirääkimiste juures
olnud konsultantide, sotsiaaltöötajate ja volikogu
sotsiaalkomisjoni koostööst
ja vaidlustest,” ütles abivallavanem Risto Lindeberg.
Ehkki erinevad toetuste
määrad omavalitsustes ei
langenud ning võib-olla
isegi tõusid, jäi toetuse liike
vähemaks. Kõige enam erinevaid toetusi maksis seni
Sonda vald.
Uue, 1. veebruarist kehtima
hakanud korra kohaselt maksvab vald sünnitoetust 300
eurot. See toetus on jagatud
kahte ossa: poole summast

sündi. Teine pool kantakse
vanemate
arveldusarvele
poole aasta jooksul pärast
lapse aastaseks saamist.
Ranitsatoetuse
suurus,
mida makstakse lastele
1. klassi mineku puhul, on
50 eurot lapse kohta. Kooli
lõpetamise toetus pärast
põhikooli on 35 eurot, gümnaasiumi lõpetaja saab
50 eurot. Kuldmedaliga lõpetanutele makstakse toetust
200 ja hõbemedaliga lõpetanutele 150 eurot.
Kindlasti makstakse toetust
nendele lastele, kes käivad
ühes viiest valla enda koolist.
Need lapsed, kes õpivad väljaspool valda, saavad toetust
juhul, kui nende õppimine
seal on põhjendatud ja õigustatud. „Vaatame selles osas

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

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

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

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

SOTSIAALOSAKONNA KONTAKTID JA VASTUVÕTUAJAD
KETLIN MÕRU (osakonna juhataja, sotsiaalteenused, sotsiaalnõustamine)
kontakt: 332 1333, 5349 7060 ketlin.moru@lyganuse.ee
EVE UUEKÜLA (eakate küsimused, sotsiaalkorterid)
kontakt: 332 1335, 5191 7910 eve.uuekula@lyganuse.ee
ANNE REMBEL (puudega inimesed, täiskasvanute eestkoste)
kontakt: 332 1334 anne.rembel@lyganuse.ee
AIRIIN ALLIKMÄE (lastekaitse, laste eestkoste, hoolduspered, asenduskodud, puudega lapsed)
kontakt: 332 1336, 5307 2787 airiin.allikmae@lyganuse.ee
SIGNE VELBAUM (töö probleemsete peredega)
kontakt: 332 5877, 5331 0065 signe.velbaum@lyganuse.ee
EDA TÄRNO (toimetulekutoetus, ühekordsed sotsiaaltoetused, sotsiaalnõustamine)
kontakt: 332 5876, 502 1246 eda.tarno@lyganuse.ee
Sotsiaalosakond töötab Lüganuse vallamajas Kiviõli linnas aadressil Keskpuiestee 20.
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 märtsikuust võtab sotsiaaltöötaja Eda Tärno inimesi vastu ka vastuvõtupunktides: iga kuu kolmandal reedel kl 9-12 Sondas
endises vallamajas (Lembitu 9) ja iga kuu kolmandal kolmapäeval kl 9-12 Lüganusel endises vallamajas (Kiviõli tee 8).
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Õnnitleme
juunikuu juubilare!
85. juubeli puhul

Ella Elemaa 12. juuni
Nadežda Lepikainen 14. juuni
Maria Soonik 14. juuni
Vassili Kuusmets 22. juuni
Linda Laurisson 29. juuni

Kultuurikalender
07. juuli, Maidla Mõis
LÜGANUSE VALLA PÄEV
Kogu pere päev, kus tegevusi kõigile!
Esinevad kohalikud taidlejad, ansamblid MÄNNISTE
PEREBÄND, KRUNKS MORE, KALLE SEPP ja
THE PURPLE GANG
14. juuli, Sonda rahvamaja, kell 19.00
SONDA SUVEPIKNIK
Ühendus R.A.A.A.M / Argo Aadli
HULLUMEELSE PÄEVIK

80. juubeli puhul

Vladimir Kokh 02. juuni
Hilja Elm 04. juuni
Malle Müür 10. juuni
Helvi Sallo 21. juuni
Helgi-Elvire Rohumets 26. juuni
Ivan Gvozdkov 28. juuni

15. juuli, Sonda Kõrtsikoppel, kell 21.00
SONDA SUVEPIKNIK
Vokaalgrupp OTHERS

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.

juuni 2018

20. juuli, Sonda Kõrtsikoppel, kell 23.00
SONDA SUVEPIKNIK
Vabaõhu ÖÖKINO
MEHETAPJA. SÜÜTU. VARI

21. juuli, Sonda Kõrtsikoppel, kell 23.00
SONDA SUVEPIKNIK
Vabaõhu ÖÖKINO
21. juuli, Lüganuse külaplats
LÜGANUSE KÜLAPÄEV
Tantsuks ansambel VANKER
22. juuli, Sonda Kõrtsikoppel
Ajaloofestival – Milleks meile EKDE täna, 30 aastat hiljem
29. juuli, Sonda Kõrtsikoppel
SONDA SUVE - PEREPIKNIK
Flatland BMX ratturid Bert Ribul ja Erik Laev, Lasteteater
TRUMM,
Tuletõrjeolümpia, tänavakunstnik Dan Le Man jpt. tegevused
Ansamblid ESTONIAN DIXIELANDBAND, SKA FAKTOR,
DAGÖ
29. juuli, Erra külaplats, kell 17.00
Kontsert „TÄHED” MAALE LÄHEMALE – Merle Lilje,
Peeter Kaljuste

EELK Lüganuse Ristija Johannese
koguduse juuli ja augustikuu kalender

01.07
kell 09.30
01.07
kell 11.00
08.07
kell 11.00
15.07
kell 09.30
15.07
kell 11.00
22.07
kell 11.00
29.07
kell 11.00
05.08
kell 12.00
12.08
kell 11.00

Apostlite pühapäeva missa

Kiviõli kirikus

Apostlite pühapäeva missa

Lüganuse kirikus

7. pühapäev peale nelipüha
missa
Issanda muutmise ehk
kirgastamispüha missa
Issanda muutmise ehk
kirgastamispüha missa
9. pühapäev peale nelipüha
missa
10. pühapäev peale nelipüha
missa
Kirikaia kalmistupüha missa
teenib õpetaja Avo Kiir
12. pühapäev peale nelipüha
jumalateenistus teenib
praktikant Ulvar Kullerkupp
19.08
13. pühapäev peale nelipüha
kell 11.00 jumalateenistus teenib
diakon Tiit Zeiger
26.08
Teenistust ei toimu,
kirik suletud

TEADE

Lüganuse kirikus
Kiviõli kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik

Hea vallarahvas!
Ootame linnade ja külade elanike Lüganuse valla päeva avamise rongkäigule 07. juulil 2018 kell 13.00 külade ja linnade silte
kandma. 

