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Aasta isa
elab Aa külas

Riigikogu kinnitas
rahanduskomisjoni
koosseisu
muudatused

Larissa Kaljurand

12. novembril Estonias toimunud
isadepäeva kontserdil kuulutati
välja aasta isa, kelleks sel korral
on Meelis Sibrits.
Aa küla põline elanik on koos
abikaasa Helmiga kasvatanud üles
kuus last, neist neli tütart ja kaks
poega. Eesti Naisliidu juht Siiri Oviir
rõhutas autasustamise tseremoonial,
et Meelist on tema lapsed iseloomustanud kui töökat ja tõsist Eesti
meest. „Ma tänan oma abikaasat.
Ilma temata ei oleks meil neid lapsi
ning tema on kandnud lõviosa sellest
raskusest.“

Lüganuse
päevakeskus
taas avatud
Lüganuse vallavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist Signe Velbaum
teatas vallalehe toimetusele,
et taas on avatud päevakeskus
Lüganusel. Päevakeskus töötab
esmaspäevast reedeni (08.0016.00).
Ametisse on rakendatud uus töötaja ning päevakeskus tegutseb taas
täies hoos.

Detsembrikuu
kultuurikalender
Püssi kultuurimaja
9.12. 10.00-13.00 Jõululaat koostöös Lüganuse ja
Maidla kooliga. Tule ostma ja
müüma. Kontsert valla taidlejatelt kell 11.00.
18.12. 17. 30 Koduste laste jõulupidu. „Lepatriinu“ lasteteatri etendus „Kord nii, kord
naa“ ja külla tuleb Jõuluvana.
22.12. 18.00 Lüganuse
segakoori kontsert. Kontsert
TASUTA.
30.12. 21.00 Aastalõpupidu „Särav ja sädelev“. Esineb
ansambel IŽ 58 ja õhtujuht
Tõnu Einasto. Piletid eelmüügist 10 eurot. Samal õhtul 15
eurot.
Maidla rahvamaja
17.12. 12.00-15.00 Eakate jõulupidu. Esinevad valla
eakad laulu ja tantsumemmed,
külalisesinejad Sõmerult ning
Duo Kaarin ja Anna.
Transpordisoovist anna teada päevakeskustesse või Püssi
raamatukokku 13. detsembriks.
23.12. 18.00 Aastalõpupidu venekeelsele elanikkonnale. Esinevad ansambel Jolly
ja tantsuansambel Viva. Pilet
15 eurot. Piletid müügil Püssi
kultuurimajas.
Lisainfo kultuurikeskus@lyganuse.ee või tel
53345137.

https://m.riigikogu.ee

Maidla kooli päkapikud võtavad advendiaega tõsiselt ja koguvad sportlikku jõudu kinkide jagamiseks.

Riigikogu juhatus registreeris
Dmitri Dmitrijevi lahkumise sotsiaalkomisjoni liikme kohalt ja
rahanduskomisjoni liikmeks asumise.
Dmitri Dmitrijev: „Töö riigikogu
rahanduskomisjonis annab head
võimalused mitmete Ida-Virumaa
programmide arendamiseks ja väljatöötamiseks. Tunnen heameelt, et
ometi on riik pööranud tähelepanu
Ida-Viru muredele.“

Foto Maidla kooli arhiivist

Advendimõtisklus
Tõnis Tamm, Lüganuse kiriku diakon

Armas ühendvalla rahvas! Aasta
viimane kuu on kätte jõudmas
ning advendiaeg algamas.
Eestimaa vallad on peale valimisi
tublisti suuremaks saanud, kas siis
nõuga ehk omavahel kokkuleppele
jõudes või jõuga ehk siis vägisi sundliites. Mõlemal puhul tuleks kõiki
tunnustada. On ju hea, kui leitakse
ühisosa ning ollakse veendunud vallarahva eluolu paranemises, aga ka
vastuvõitlejad on olnud vaprad oma
veendumuste eest seistes. Lüganuse
kiriku jaoks ei muutnud vallapiiride
kasvamine midagi, sest kihelkonnakiriku piirid on jätkuvalt suuremad
kui ühendvald. Sellegipoolest võivad
nii kirik kui ka vallavalitsus olla
tänulikud, et ühendamise käigus ei
mindud üle kihelkonnapiiride, sest

nii mõneski uues omavalitsuses on
kaasavarana saadud mitu kirikut ja
kogudust, näiteks Järva-Jaani vallas
on nüüd viis kirikut. See võiks olla
rõõmuks, kui muistsed pühakojad
oleksid heas korras ning kogudused
jõukad, aga tegelikkuses me teame,
et vaid vähesed, enamasti Tallinna
ja Tartu kirikud, saavad iseseisvalt
hakkama.
Nõnda ei alga seekordse advendiajaga mitte ainult Jeesuse sünnipäeva ootusaeg, vaid ka uus aeg
enamikule Eestimaa omavalitsustest, mis on ju loodud oma valla elu
korraldamiseks ning vallakodanike,
olgu nad usklikud või uskmatud,
teenimiseks ja toetamiseks. Kuidas
see kõik toimima hakkab, seda ei
tea hetkel ilmselt mitte keegi peale
meie Looja. Selletõttu on ilmselt
kõigil uutel vallajuhtidel ootusäre-

vus suurem kui vallaelanikel endil.
Aga mis on siis sellel kõigel pistmist
algava advendiajaga?
Nagu juba julgesin oletada, on
meie lähitulevik teada vaid Jumalale.
Selle tõttu oleks mõistlik ootusaega
mitte sisustada ärevuse või ennatlike
mõtetega, vaid otsida rahu nii endas
kui ka teiste inimestega. Vaatamata
uue valla suurusele tuntakse ju omavahel päris paljusid ning inimestevaheline hea läbisaamine, üksteise
toetamine kas või hea sõnaga tähendab rasketel aegadel palju. Ärgem
unustagem, et riik, need oleme meie,
mitte erakonnad või valitsused. Hoiame kokku ning pöördume Taevase
Isa poole. Mitte ainult paludes, vaid ka
tänades, nii heas kui ka halvas. Oleme
ustavad Temale ja meid ei jäeta maailma tuulte kätte vaenlase vintsutada.
Rahu meile kõigile!

Päkapikkude treeninglaager Maidla koolis
Karmen Raik, Maidla kooli klassiõpetaja

Kuna päkapikud on peaaegu
terve aasta puhanud ja mänginud, oli tarvis nad enne detsembrit töövormi saada. Et
nad jaksaksid jälle akende taga
piilumas käia ja komme sussi
sisse vedada, korraldasime neile
treeninglaagri.
Maidla spordihoonesse tulid 21.
novembril kokku kõik pisikesed
päkapikud Maidla kooli lasteaiast ja
natuke suuremad päkapikud 1.- 4.
klassist. Esialgu sai keha soojaks
võimelda hoogsa muusika saatel.
Et ka sõrmed soojaks ja tugevaks
saaksid, mängiti päkapikkude näpumängu. Pärast seda algas aga tõeline treening. Spordihoone saali oli
seatud takistusrada, mille osalised

pidid läbima. Takistusrajal olid välja
toodud kõikvõimalikud katsumused,
mis päkapikkudel
igapäevatöös ette
võivad tulla. Tuli
kõndida kitsastel
radadel tasakaalu
hoides, pugeda läbi
väikestest avadest,
ronida üle esemete
jne. Seda kõike tuli
teha kommi kaasas kandes, mis raja Kiviõli kauplused panid jõulukaubad müüki juba
lõpuks sussi sisse oktoobrikuus.
Foto Kristiina Ragni
sai poetatud. Kui
rada läbitud ehk töö tehtud, said suurem töö veel ees.
päkapikud minna puuvilju sööma
Päkapikuvõimlemise treeningja puhkama, sest detsembris ootab laagrit toetas Ida-Viru maavalitsus.

Lõõtsavägilased avasid jõuluaja

Virje Härm, Lüganuse kultuurikeskuse
kunstiline juht

Peagi jõuab kätte see imeline
aeg, mil püüame olla paremad.
Jagada ning kogeda headust ja
hellust enese ümber. Aeg, mis
on täis imelist muusikat ja ülla-

tusi - jõulupühade ootuse aeg!
Lüganuse vallas on aastate jooksul kujunenud selleks välja mõned
traditsioonid ja tahame neid ka
tänavu ellu viia. Advendiaja sissejuhatuseks toimus 28. novembril
advendiaja alguse kontsert - Püssi

Kultuurimajas esinesid Lõõtsavägilased. Lisaks pakuti teed ja
piparkooke ning soovijad jõudsid
kontserdile tellitud tarnspordiga.
Lüganuse kultuurikeskus soovib kaunist jõuluootust ning rahu
igale kodule ja perele!

Head endised
kolleegid ja
koostööpartnerid!
… lahkusin 15. novembril 2017 volituste tähtaja lõppemise tõttu Kiviõli
linnapea ametikohalt;
… koostöö rõõmude ja murede
aegteljel ei käinud ma teie ees ega teie
taga, vaid teie kõrval;
… see oli ja on mulle suureks
väärtuseks;
… tugev käepigistus, õlalepatsutus, kallistus ning lihtne ja inimlik
aitäh hooliva ja tegusa koostöö eest!
… kõige suuremat lugupidamist
avaldades,
Nikolai Vojeikin

Siiras tänu koos
arenemise eest
15. novembri volikogu istungil
valiti uuele Lüganuse vallale uued
juhid ehk vallavanem koos valitsusega. Seega on minu volitused
vana Lüganuse vallavanemana
lõppenud. Tahan teid tänada meeldiva koostöö eest viimase 2,5 aasta
jooksul. Koos on kogetud muresid
ja rõõme ning jagatud mõistmist.
On olnud huvitav aeg ja olen suure
kogemuse võrra rikkam.
Soovin huvitavaid väljakutseid
meile kõigile, kelle roll on muutumas,
ning edu oma kohal jätkamiseks
neile, kel muutusi ees ei seisa. Siiras
tänu koos arenemise eest, sest ainult
üksteiselt õppides saame targemaks.
Lugupidamisega,
Viktor Rauam, endine Lüganuse
vallavanem, tänane vallakodanik

Raamatukogu
on tänulik
Urve Eskor

Kiviõli linnaraamatukogu tänab
tublisid meisterdajaid, kes meie
üleskutsest innustust said.
Saime sünnipäevaks ligi 420 toredat ja väga erinevat järjehoidjat, mis
nüüd raamatute vahel lugejat ootavad, et aidata neil raamatute lugemisel
järge pidada.
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KIVIÕLI LINNA LEHT

VALLAVOLIKOGU

Lüganuse vallavolikogu kaks uut asendusliiget Naima Soppe ja Evelyn Danilov
Foto Samuel Golomb
(fotol keskel) oma kohustuste täitmisel.

Lüganuse vallavolikogu
otsused
15. november 2017, väljavõte

nr 6. Valida Lüganuse vallavanemaks
Andrea Eiche.
nr 7. Määrata Lüganuse vallavanema Andrea Eiche töötasu suuruseks
2500 eurot kalendrikuus alates volituste saamisest.
nr 8.
1. Kinnitada palgaliseks Lüganuse
vallavalitsuse liikmeks ja nimetada
ametisse:
- Krisli Kaldaru - abivallavanem
kommunaalmajanduse, ehituse, planeerimise, arengu ja varahalduse alal;
- Risto Lindeberg - abivallavanem
sotsiaal-, hariduse-, kultuuri-, spordija noorsootöö alal.
2. Kinnitada Lüganuse vallavalitsuse liikmeteks:
- Anu Needo;
- Angela Tikoft,
- Anne Jõesaar;
- Kadri Kuusmik.
3. Määrata abivallavanema töötasuks 2000 eurot kuus.
4. Määrata teistele vallavalitsuse
liikmetele hüvitist vallavalitsuse istungitel osalemise eest 100 eurot iga
istungi kohta.
nr 9. Kiviõli linnavalitsusel maksta
Nikolai Vojeikinile hüvitist kohali-

ku omavalitsuse volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamise päevale
eelnenud kahe aasta ametikoha kuu
keskmise töötasu 12-kordses ulatuses,
s.o 21268 eurot.
nr 10. Kiviõli linnavalitsusel maksta Kiviõli linnavolikogu 8. kooseisu
volikogu esimehele Eldur Lainjärvele
seoses tema volituste lõppemisega hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste tulemuste väljakuulutamise
päevale eelnenud kahe aasta ametikoha kuu keskmise töötasu 12-kordses
ulatuses, s.o 4596 eurot.
nr 11. Lüganuse vallavalitsusel
maksta Viktor Rauamile hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste
tulemuste väljakuulutamise päevale
eelnenud kahe aasta ametikoha kuu
keskmise töötasu 6-kordses ulatuses,
s.o 11794 eurot.
nr 12. Lüganuse vallavalitsusel
maksta Lüganuse vallavolikogu 1.
kooseisu volikogu esimehele MarjaLiisa Veiserile seoses tema volituste
lõppemisega hüvitist kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste
väljakuulutamise päevale eelnenud
kahe aasta ametikoha kuu keskmise
töötasu 6-kordses ulatuses, s.o 4200
eurot.

Talv ei jää ka meie piirkonda
tulemata
Paul Kriisa,
piirkonnapolitseinik

Soojad ja kuivad ilmad on vahetunud jahedamate ja vihmaste vastu.
Peatselt saabub ka talv, mida me
omal nahal juba tunda saanud ka
oleme. Pimedus pitsitab ja see võib
liikluses kaasa tuua ebameeldivaid
hetki.
Mida talvine aeg tavalise liikleja
jaoks kaasa toob? Vaatamata heale
valgustusele tänavatel ei tohi jalakäija
unustada, et pimedal ajal on helkuri
kandmine kohustuslik. Neile, kes õhtusel ajal palju liiguvad, soovitab politsei
hoopis helkurribadega ohutusvesti
kasuks otsustada, seljas mugav ja mis
kõige tähtsam - juba kaugelt nähtav.
Pimedas peavad end nähtavaks
tegema ka jalgratturid. Seda saab teha
ette valget ja taha punast tuld kinnitades. Samuti ei tohi jalgrattasõbrad
unustada, et liikuma - seda ka ratast

käekõrval lükates - peab just sõidutee
paremas ääres.
Miks me peame olema paremini
märgatavad? Ei tohi unustada, et
jalakäija või jalgrattur on liikluses
tahes-tahtmata nõrgem pool. Tehes
end pimedas nähtavaks, kaitseb
jalakäija iseend. Helkurit näeb autojuht juba kaugelt ja nii on tal aega
reageerida – vähendada hoogu ja
ümber põigata. Ei tohi unustada, et
pidurdusteekond sõltub juhi reageerimise kiirusest. Helkurita jalakäijat
märkab juht alles väikeselt distantsilt
ning siis võib olla juba liiga hilja, et
ohutult mööda sõita.
Paraku näeb politsei oma igapäeva
tööd tehes, et liiklejaile seatud kohustustest põigeldakse teadlikult kõrvale,
seades nii ohtu iseend. Kutsun siinkohal veelkord üles kõiki liiklejaid olema
hoolivamad iseenda suhtes ning mõistma autojuhtide vajadust teid pimedas
märgata.

Programmeerimise algtõdesid tutvustavad robotid on saanud Maidla laste lemmikuks. Blue-Bot robotid „töötavad“
ainetundides ja huviringides. Robotite kasutamine on loogikaõpetuse algkursus. Robotitele on võimalik külge
teipida marker, nii valmib paberile „programmeeritud kunst“. Praegu kasutatakse robotite juhtimiseks vaid nuppe,
tulevikus saab programme kirjutada ka arvutil. Siis liiguvad mesimummud läbi bluetoothi.
Foto Gerda Veiser

Maidla ja Kiviõli koolide koostöö
Evely Press, arendusjuht

22. novembril toimus Maidla kooli 5. klassil kohtumine Kiviõli
vene kooli 5. klassiga. Kohtumist
alustasime õues, kus tuli liikuda
koolimaja ümbruses ning teha
oma meeskonnaga pilte - ja mitte
tavalisi pilte, vaid niisuguseid, et
pildile jääb midagi ka etteantud
nimekirjast.
Nimekiri oli ühelt poolt lihtne
(Purtse jõe silt, piljardikuul, kasepuu,

koolimaja uks…), kuid teisalt tuli
pildile saada midagi keerulisemat,
näiteks esimese klassi õpilane või
kellegi paljad varbad. Tuppa jõudes
viis viies klass külalistele läbi ekskursiooni mõisas, giidina oli abiks
ka 7. klassi õpilane Ivan. Külalistele
tutvustati mõisa ajalugu, näidati
olulisi ruume ning fragmente sellest,
mis on säilinud. Kiviõli noortele
meeldis just mõisa kelder oma võlvlagedega ning suurt elevust pakkus
mõisa saalis oleva laua lugu. Hilisem

sportlik viktoriin pani noored kooli
peal liikuma ning mõisaga seotud
küsimustele vastama. 24. novembril
toimub vastukäik Kiviõli vene kooli,
seekord on küllaminejateks Maidla
kooli 8. klass.
Toimetuselt: 24. novembril Narva kolledžis toimunud Ida-Virumaa
Noortefoorumil anti Maidla koolile
üle noorte arengutoetaja tiitel „Noor
südameke“. Sama tunnustuse pälvis
ka kooli arendusjuht Evely Press.
Õnnitleme!

Vastu advendiajale
Ülo Kangur

Kui oktoobrikuu lehenumbris soovisime kõigile kaunist sügist, siis
nüüd on aeg juba soovida ilusat advendiaega. Kui kiirelt möödub aeg.
Novembrikuu alguses toimus
Vana Baskini Teatri etendus „On
alles perekond”. Etendus oli väga
humoorikas ning näitlejate poolt
hästi esitatud. Etendus võeti hästi
vastu ning publik jäi väga rahule.
Kuu keskel toimus aga teatrietendus venekeelsele elanikkonnale.
Oleme mitu aastat soovinud siia
venekeelset etendust, kuid pole
õnnestunud. Meie Tallinna Vene
Teater valmistab etendusi vaid suurele lavale ning sellepärast nad eriti
väljapoole oma maja etendusi ei vii.
Meie rahvamaja lava on aga väike
ning iga etendust ei ole võimalik siin
esitada. Nüüd, aasta lõpus, aga õnn
naeratas ja meile tulid külla nimekad
St.Peterburgi näitlejad etendusega
„Мужей много не бывает». Kohe,

kui etenduse kohta reklaamid välja
pandi, algas ka piletite ostmine ja
broneerimine. Saal sai nädalaga välja
müüdud. Etenduse ajaks tuli müüa
pileteid ka rõdule. Midagi sellist pole
siin ammu olnud. See näitas, kui
teatrilembene rahvas on, inimesed
tahavad teatris käia. Nii kaua pole
venekeelset etendust ju olnud. Aga
etendus oli ise ka väga hea. Suurepärased näitlejad olid tõesti tasemel.
Etenduse lõppedes ei tahtnud publiku
aplaus kuidagi lõppeda, mis näitas,
et nähtuga jäädi igati rahule. Peale
etendust oli võimalus ka näitlejatega
teha fotojäädvustus. Kevadel lubati
tulla uue etendusega. Jääme ootama.
Kuu teises pooles toimus rahvamajas taas hea kontsert. Esinejaks
oli Boris Lehtlaan ning teda saatis
suurepärane kitarrist Are Jaama. Sellist
kontserti, kus rahvas laulab kõiki laule
kaasa, pole ammu olnud. See kõlas
nagu soovikontsert. Esitusele tulid
laulja tuntumad hitid ja ka muud tuntud laulud. Kahetunnisest kontserdist

Ettevõtliku Maidla kooli lahtiste uste nädal
1.- 8. detsember 2017.
5. detsember kell 16.00
jõulukaartide valmistamise töötuba.
Juhendavad õpetaja Gerli Pill ja õpetaja abi Eva Vahemets.
6. detsember kell 16.30
isade töötuba EV 100.
Juhendab Ester Elanori isa Toivo Heinla.
7. detsember kell 9.00 pulgaküpsised.
Juhendavad õpetaja Pille Kekki ja õpetaja abi Eva Vahemets.
8. detsember kell 9.00 - 15.00 jõululaat.
Korraldajaks Õnnetriinude rühma lapsed, lapsevanemad,
õpetajad Pille Kekki, Gerli Pill,
õpetaja abi Eva Vahemets.
Ootame külla kõiki lapsevanemaid,
vallaelanikke, lapsi jt huvilisi!

sai kogu saal väga positiivse emotsiooni kohe pikemaks ajaks. Esinejad jäid
ise ka publikuga väga rahule.
Tulekul detsembris:
2. detsembril kell 20.00-02.00
Noorte disko.
3. detsembril kell 14.00 Ootame
kõiki meie kuuse juurde. Toimub I
advendiküünla süütamine. Esinevad
Anna Drozdova ja Vilje Taukuse
laululapsed ning laulukollektiivid
„Elulõng”, „Rukkilill” ja „Sinilind”.
12. detsembril kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Elagu eurotoetused” Piletid eelmüügis 13.- ja
15.- eurot.
16. detsembril kell 15.00 Alena
Zemlyaki tantsukollektiivide jõulukontsert.
17. detsembril kell 13.00 III advendi kontsert. Esineb Pearu Paulus
& Liveband.
18. detsembril kell 18.00 Pensionäride klubi „Ajaratas” jõuluõhtu.
Jälgime reklaami! Kaunist advendiaega!

Mürakaru lustipesas
alustas
loovusring
Kolmapäeviti kell 10.00
toimub Lüganuse kooli
kõrvalhoones väikelaste
loovusring.
Rohkem infot https://
www.facebook.com/
MurakaruLustipesa/
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NOORSOOTÖÖ

Käimas on noorte mälumängu maraton
Angela Tikoft, noorsootöötaja

Novembris sai alguse Lüganuse
valla noorte mälumängu maraton, mis liidab uue liitvalla noori
ning annab neile võimaluse end
proovile panna kord kuus toimuvas mälumängu „lahingus”, mille
peaauhinnaks on reis Brüsselisse
Euroopa Parlamenti Tunne Kelami kutsel.
Mälumängu viib läbi Uljastelt
pärit mälumängija ja mälumängude
korraldaja Mati Ulm, kellele noorte
mälumängu maratoni korraldamine
on esmakordne kogemus, aga sellevõrra ka põnevam. Igas kuus korra
on kolmeliikmelised meeskonnad
oodatud osalema ning seda maikuuni
välja. Esimeses voorus oli meeskondi
viis ning kindlasti pole hilja detsembris toimuvas „lahingus” oma tiimiga
liituda.
Sondast pärit ja mälumängus osalev Ana Amanov kutsub ka teisi noori
üles kaasa lööma: „Ma ütlen ausalt, et
auhindadest ma algul ei teadnudki, kui
mälumängule osalema läksin. Leian,
et see on hea võimalus tutvuda uute
inimestega, sest mäng toimub ikkagi
kogu suure valla noortele. Teisi kutsun

Noorte mälumäng pakkub meelelahutust ja annab uusi teadmisi.

Foto Kelli Vassiljev

osalema, et elu värvikamaks muuta.
Saad tutvuda uute inimestega, näha
vanu tuttavaid, panna proovile oma
oskused. Ja mis peamine, meeskonnatöö - minu arvates pole midagi
ägedamat kui see, et saad teha asju
koos teistega.”
Järgmine mälumängu maratoni

kohtumine toimub 7. detsembril kell
18.30 Maidla noortemajas.
Lüganuse valla noorte mälumängu
maratoni auhinnad on välja pannud
Kiviõli Seikluskeskus, Viru Folk, Ojasaare golf, Osaühing Jovi, Vendi Talu,
Mesinet OÜ, Kaire Tordid, Signe
Studio, EPP Group ja Tunne Kelam.

Noortetoad avasid uksed
MTÜ Kiviõli Omavalitsuste Liidu teade

Lüganuse vallas avati novembri
esimesel nädalal kolm uut noorte
ajaveetmispaika - noortetoad Erras, Purtses ja Varjal.
Noortetubade avamisega on vallas
tegutsevale viiele noortekeskusele
lisandunud tervelt kolm uut ajaveetmispaika, mis mõeldud eelkõige
ääremaa noortele. Erra ning Purtse
noortetoa tegevus on alguse saanud
ning Varjal on noortetoa tegevused
hetkeks peatunud ja jätkuvad hetkest,
mil on vee- ning küttevõimaluse

saanud noortetoaks sobivad ruumid
raamatukogu teisel korrusel.
Purtse noortetuba paikneb Purtse
päevakeskuse ruumides aadressil
Purtse 75-7 ning on avatud teisipäeva
pärastlõunati, Erra noortetuba ootab
noori ülejäänud tööpäevadel aadressil
Puiestee 8, lasteaiaga ühes majas.
Avamissündmused olid oodatust
rahvarohkemad ja meeleolukad ning esimesed nädalad, mil noortetoad avatud
on olnud, on paigad end ka juba vajalike
ning huvipakkuvatena tõestanud, tuues
kokku noori ka kaugemalt kui vaid
külast, kus asutakse. Erra noortetoas

alustati juba itaalia keele huviringiga,
Purtse noored võtavad osa heategevuslikust algatusest „Noortega üheskoos!“
Noortetubade loomist toetab
riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus.
Kiviõli koostöögrupi (Kiviõli linn,
Lüganuse vald, Sonda vald) tegevusi
rahastatakse haridus- ja teadusministri
kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidavas ESF
kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“
kirjeldatud tegevuste raames.

Noored kingivad
vabariigi aastapäevaks heateo
Angela Tikoft, noorsootöötaja

Oktoobris alustasid Lüganuse
valla ja Aseri ning Kohtla-Nõmme noortekeskused, noortetoad,
lasteaiad, koolid ning huvikoolid
heategevusliku algatusega, millel
pealkirjaks “Noortega üheskoos!”
„Noortega üheskoos!“ on kohalike
noorte heategevuslik algatus, mille
eesmärk on üheskoos head tehes Eesti
Vabariigi suurt juubelit tähistada.
Meie kodukandis elavad ja töötavad
hoolivad noored ning lapsed, keda

Jooga Club Kiviõli
teatab
Algajad jooga
huvilised on kutsutud
treeningutele:
Esm. - 17.45 ja
kolm. - 18.45.
Ootame teid Kiviõli
vene kooli aulas.
Treener Anna Dirda.
Kontakt:
nutali@yandex.ru
Vaata ka Facebook:
Jooga Club Kiviõli.
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kutsume üles koolides, noortekeskustes, huvikoolides ja kodudes joonistama ning maalima kauneid pilte. Ja seda
mitte endale toa seinale riputamiseks,
vaid kinkimiseks kohalike hooldekodude elanikele, et kinkida neile Eesti
Vabariigi aastapäeva eel rõõmu, tuua
elupaika värvi ning silmadesse sära.
„Lisaks kunstiande teistega jagamisele ja arendamisele saab teha heateo,
kinkida rõõmu, külastada hooldekodude elanikke ning tunda, et väike
panus ja heategu teeb kellegi päeva,
nädala ehk isegi kuu või veel pikema

aja ilusaks ning meeldejäävaks. Ning
mis saaks olla parem aeg selle idee
elluviimiseks, kui mitte meie kõigi
pidupäev ja peoaasta - Eesti Vabariik
100!” kustub kõiki üles algatuse korraldusmeeskonda kuuluv Ragne-Lys
Paavo.
Liitu heategevusliku algatusega ka
Sina! Joonista, maali üks ilus pilt, tee
seda kodus, noortekas või koolis - see
polegi oluline, oluline on andmisrõõm
ja rõõm, mille vastu saad!
Küsimuste korral kirjuta julgesti:
angela.tikoft@gmail.com

Maletajad ja nende abilised
väärivad tänu

Sergei Titov, treener

Õnnitleme klubi Lootus võistkonda
koosseisus Andrei ja Аrtjom Pepeliaev, Liisa Mazajeva, Oleksandra
Kuzmina ja Milena Müürsepp - need
noored maletajad moodustavad IdaVirumaa parima võistkonna (vanuseklass kuni 8 a).
Oleme tänulikud Olga Andrejevale (1
kl), vanemate klasside õpilastele J. Bitkovile,
E. Bondarevskajale ja L. Nikitinale abi eest
võistluste korraldamisel. Täname riigikogu
liiget Dmitri Dmitrijevi ja vallavolikogu lii-

get I. Mininat tervitussõnade, autasustamise
ja magusa üllatuse eest. Siiras tänu Kiviõli
vene kooli juhtkonnale ja personalile, kes
igati toetab male arengut Kiviõlis. Kaks
tublit ema - V. Bitkova ja V. Andrejeva teenisid tänusõnad maitsvate suupistete eest.
Tuletame meelde; et 16. detsembril
2017 korraldab Kiviõli maleklubi Lootus
lahtise turniiri, millega tähistatakse klubi
10. aastapäeva. Turniir toimub Kiviõli
vene koolis, algus kell 11.
Eelnev registreerimine: titovs69@
mail.ru. Olete oodatud meie malepeole!

Eksootiline jooga on nüüd
väga lähedal
Vestles Samuel Golomb

Esmakordselt kogunesid Kiviõli
joogaharrastajad 2016. aastal.
Eestvedaja oli treener Anna
Dirda. Treeninguteks (siin kasutatakse mõistet praktika)
valiti Kiviõli vene kooli aula.
„Meie Reede“ avaldab antud
lehenumbris reklaamteate Jooga
Club Kiviõli treeningutest, kuid
otsustasime vestelda treeneri
Anna Dirdaga.
Anna Dirda: Tõesti, meie koguneme oma grupiga kaks korda
nädalas. Saame kokku õhtuti Kiviõli vene kooli aulas. Asi sai alguse
2016. aastal. Nüüd on meil loodud
ka sotsiaalmeedia Facebooki väljund. Selle aasta sügisel alustasime
klubi teist hooaega. Maailmas on
väga palju joogaharrastajaid, need
on inimesed, kes näevad joogas
võimalust hoolitseda oma tervise
eest. Jooga aitab neil saavutada
hingelist rahu ja hoida eemale
haigustest. Tean, et jooga grupid
käivad koos Tallinnas, Kohtla-Järvel ja Rakveres.
Meie Reede: Kuidas kulgevad
jooga treeningud, vabandust praktikad?
Anna Dirda: Esmalt märgin,
et joogaga alustamiseks pole vaja
mingit erilist ettevalmistust. Meie
treeningud toimuvad kaks korda
nädalas, praktika aeg on umbes
tund. Loomulikult on teretulnud
ka iseseisvad kodused harjutused. Harjutused suunavad inimest
tunnetama oma keha, mõistust
ja hinge. Harjutustele aitab kaasa
lõõgastav muusika. Need, kes alles
alustavad, peavad teada saama jooga algtõed, see on vajalik alus, milleta ei saa liikuda edasi. Jooga klubisse on oodatud ka lapsed alates 12.
aastast. Minu suureks sooviks on
moodustada ka vanemate inimeste
grupp. Praktika ajal reguleerib
inimene ise oma programmi. Pole
sugugi vaja teha kõike nii, nagu seda
saab teha grupikaaslane. Tähtis on
leida endale sobiv heaolutunnetus.
Meie Reede: Võrreldes Tallinna hindadega on Kiviõlis hind
taskukohane igale inimesele.
Anna Dirda: Ühe treeningkohtumise eest tasutakse 3 eurot. Meie
tegutseme vene kooli ruumides, siit
ka 50% allahindlust kooli töötajatele ja õpilastele.
Meie Reede: Anna, olge kena

Anna Dirda

Foto eraarhiivist

ja rääkige endast. Kuidas tulite jooga
juurde?
Anna Dirda: Minu elukutse eripära on selles, et peab palju istuma.
Lõpetasin Siberis ülikooli raamatupidamise erialal. Elasin mõnda aega
Moskvas, siis tulin Kiviõlisse. Töötan
kohalikus õmblustootmises raamatupidajana. Töö on väga huvitav, meil
on palju tellimusi. Nüüd õpin veel ka
inglise keelt. Selline pingeline töörütm
andis tõuke tegelda joogaga. Samas
olen kogu aeg harrastanud ka tantsimist. Joogaga alustasin siis, kui elasin
Moskvas: seal sain ka jooga-hatha
treeneritunnistuse. See jooga stiil
põhineb hingamispraktikatel.
Meie Reede: Kiviõlis ei kohta tihti
inimest, kes on vahetanud suurlinna
Moskva väikese Kiviõli vastu. Kuidas
teil siin läheb?
Anna Dirda: Siin on minu pere,
siin kasvatan oma poega. Nüüd saan
teostada ennast ka joogatreenerina.
Kiviõlis on minul huvitav erialane töö.
Mind on meeldivalt üllatanud Eestimaa loodus. Hea energialaengu olen
saanud Tallinna ja Tartu sõitudest,
kuid kõige põnevam oli tutvumine
Otepääga.
Meie Reede: Tänan teid vestluse
eest. Lubage lõpetada meie jutuajamine
tsitaadiga India filosoofiakooli baasõpikust „Jooga-sutra“: „Jooga taltsutab
meie muretsemised, mis nii omased
inimese mõistusele. Praktika saab olla
edukas ainult pideva ja austava andumuse abiga, see peab kestma pikka
aega.“ Sama soovime teile ja kõikidele
Kiviõli joogaharrastajatele.

Poks: ühised treeningud
aitavad võita

Vladimir Tsurkin, treener

Kiviõli poksiklubi (KPK) uus
hooaeg algas pärast suvevaheaega väga pingeliselt.
Septembris ja oktoobris osalesid
meie klubi liikmed ühistel treeningutel Kohtla-Järvel ja Maardus.
Ühised treeningud toimusid ka
koostöös klubiga Jarve Poksing.
Ühised treeninglaagrid ja pingeline töö kodusaalis on juba andnud
positiivseid tulemusi. Heas vormis
on meie raudvara ja uued liikmed.
Klubiga liitusid perspektiivsed
Sergei Nurõjev ja Albert Koroljov.
Seda tõestavad Kohtla-Järvel
11.novembril peetud linna lahtised
meistrivõistlused. KPK oli esindatud kuue sportlasega. Tulemused
on väga head - neli võistlejat said
esimese koha ja kaks sportlast said

teise koha. Kõik meie sportlased said
medalid kaela.
I koha said Diana Lukantseva,
Sergei Nurõjev, Mihhail Višnevski ja
Artem Mezintsev.
II koha said Aleks Ivanov ja Sergei
Jakovlev.
Kõik meie poksisõbrad näitasid võitlusvaimu ja tahet olla teistest paremad.
Selle aasta viimastel kuudel ootab
meie sportlasi veel neli turniiri. Edu
neile!
Toimetuselt: Vahetult enne selle
lehenumbri ilmumist naasid KPK
võitlejad koju pingeliselt võistluselt
Leedust. Treener Vladimir Tsurkin rõhutas, et eriti edukas oli Leedus Anne
Liis Piirimägi. Anne Liis võistles U-19
vanuseklassis, 75- 80 kg kehakaalukategoorias. Tuli kindel võit ja esikoha
karikas. Leedus toimus maakohtumine Leedu vs Eesti/Valgevene/Läti.
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Õnnitleme juubilare!
Kiviõli linna novembrikuu juubilarid
Niina Limberg 03.11.1947
Raissa Terentjeva 01.11.1947
Valentina Lukancheva  07.11.1947
Nadežda Sommer  09.11.1947
Ljudmilla Liukonen  21.11.1947
Zinaida Plehhova  22.11.1947
Vladimir Petuhhov  25.11.1947
Erna Kõrvek 26.11.1947
Galina Šašina 29.11.1947
Stanislav Stashevitch  29.11.1947
Vladimir Konovalov  11.11.1942
Anastassia Kulakova 12.11.1942
Tatjana Nikulina 15.11.1942
Sergei Glazov 05.11.1937
Victor Kurganov  06.11.1937
Helga Tori 22.11.1937
Ilmar Olt 20.11.1932
Ebba Uustalu 24.11.1932
Vladimir Kend 15.11.1927
Niina Brelova 27.11.1927

70
70
70
70
70
70
70
70
70
70
75
75
75
80
80
80
85
85
90
90

31. detsembril
kell 21.00
Sonda rahvamajas

Meeleolukas
aastavahetus-

pidu
Ansambel
SLEEPWALKERS

Lüganuse valla novembrikuu juubilarid
Agnes Lillepea (Purtse) 1. november
Eila-Sivia Jakovleva (Püssi) 2. november
Johannes Kuusmik (Purtse) 3. november
Linda Heinsalu (Püssi) 3. november
Heino Trummar (Lüganuse) 3. november
Nikolay Kostenko (Püssi) 4. november
Heinrich Laus (Maidla) 6. november
Ljudmila Krainova (Lüganuse) 7. november
Linda Kaukes (Püssi) 8. november
Elsa Voolpriit (Aa) 9. november
Ain Kaskema (Lüganuse) 9. november
Leida Rausi (Varja) 20. november
Arvu Valk (Lüganuse) 20. november
Raivo Orro (Püssi) 20. november
Virve Liblik (Purtse) 21. november
Ella Valk (Lüganuse) 22. november
Laine-Vilhelmine Tarum (Tarumaa) 22. november
Urve Liiva (Voorepera) 28. november

82
88
90
81
70
81
90
70
85
90
75
88
80
80
81
86
84
80

Õhtut juhib
Margus Grosnõi

Peolaual tervitusjook
ja suupiste.

Laudade
broneerimine
telefonil
56 188 725

Õnnitleme Sonda valla 2017. a eakaid juubilare

Hillar Mängel (Satsu)70
Lembit Veskus (Sonda)70
Arne Lipp (Nüri)70
Malle Vasli (Sonda)70
Vladimir Jevtišov
(Sonda)70
Johan Herbert Backman
(Nüri)70
Olev-Otto Astok
(Sonda)70
Sirje Saul (Sonda)70
Heino Paavo (Erra-Liiva)75
Vladimir Omeltšenko
(Sonda)75
Anatoli Šabanov
(Varinurme)75
Kuno Juurismaa
(Koljala)80
Aino Tapner (Erra)80
Inna Sepik (Sonda)80
Ludmilla Salmus (Erra)80
Väine Kähär (Erra)81
Reino Karhu
(Varinurme)81
Antonina Taraskina
(Sonda)81
Liudmila Kovshova
(Koljala)81
Malle Pool (Varinurme)81
Aino Kappinen (Sonda)81
Viivi Kuusler (Sonda)81
Tiiu Jürna (Sonda)81
Tamara Tater (Sonda)81
Laidi Nurk (Koljala)81
Enda Õdraks (Sonda)81
Vladimir Salk (Sonda)82
Meeri Krautman
(Koljala)82
Elvi Ulm (Satsu)82
Salme Pahka (Sonda)82
Nadezda Tuy (Sonda)82
Elle Vospert (Sonda)82
Arnold Tui (Sonda)83
Ivan Golubev
(Varinurme)83
Endel Pajo (Sonda)83
Ameran Kardava
(Vainu)83
Rooza Konar (Sonda)83
Maria Kull (Sonda)83
Otto Tiimus (Sonda)83
Karl-Johannes Rohtmets
(Erra)83

Liia-Adele Sallo (VanaSonda)84
Galina Yudina (Sonda)84
Maria Soonik (Sonda) 84
Ülo Tallermann (ErraLiiva)85
Laine Juurismaa
(Koljala)85
Helgi Rohtma
(Varinurme)85
Karl Older (Varinurme)85
Ülo Sander (VanaSonda)85
Aino Sinimäe (Sonda)86
Niina Šelepova
(Sonda)86
Olli Older (Varinurme)86
Aino Värk (Erra)86
Tamara Trel (Erra)86
Kira Larionova (Sonda)86
Zinaida Aruste (Sonda)86
Viktor Kappinen
(Sonda)87
Lehte Kriisa
(Varinurme)87
Linda Narbekov
(Sonda)87
Maimu-Adele Vilson
(Sonda)87
Selma Mäitse (Sonda)88
Diedrich Olem (Sonda)88
Zinaida Vainer (Sonda)88
Jevgenia Lumi (Koljala)88
Helmuth Pendla
(Sonda)89
Aleksander Sinimäe
(Sonda)90
Hans Värk (Erra)90
Elmar Ehrlich (Sonda)91
Amanda Sepp (Sonda)92
Leida Tammik (Sonda)92
Anna-Marie Pihlak
(Erra)92
Evald Lall (Sonda)92
Virve Valdmaa (Sonda)92
Irja Strauch (Sonda)93
Karl Malva (Sonda)95
		
Tugevat tervist
ning ilusaid päevi
edaspidiseks!

Kaitseingel
Endel Punga, Kiviõli linna elanik

Tihti kuuleme lugusid traagilistest liiklusõnnetustest.
Olen oma elus mootorrattaga sõitnud 30 aastat ilma
avariideta. Vanasti oli liiklus
ka muidugi väiksem. Alati
enne sõidu alustamist palusin Jumalalt kaitsevarju, mis
on väga tähtis.
Räägin ühest juhtumist oma
elus. Ilusal suveajal sõitsime
abikaasaga Lehtsest Kiviõlisse,
kui järsku hakkas mootorratas streikima ja me ei saanud
edasi sõita. Silindrist lendas
küünal välja ja midagi juhtus
veel, pole täpselt meeles. Aega
läks mööda ja ratas töötas taas,
nagu poleks vahepeal midagi
olnudki. Kui jõudsime Uljaste
metsa vahele, kus on risttee,
siis oli seal juhtunud väga raske
liiklusõnnetus, kus kaotasid
elu kaks noort inimest. Sel
ajal, kui ma ratast remontisin,
oligi toimunud avarii. Aega
arvestades oleksime ise selles

õnnetuses olnud. Kaitseingel
takistas meie sõitu.
Ja neid juhtumeid on elus
palju olnud, kui mõistame, et
meid või lähedasi on hoitud
ja kaitstud.
Väga kurb, kui inimesed
sattuvad õnnetustesse. Tihti
kuuleme õnnetustest, kus
autost on järel vaid vanaraud,
aga inimesed on jäänud ellu.
Nende kohta öeldakse, et nad
on õnnesärgis sündinud ja võivad kahte sünnipäeva pidada.
Suur vahe on, kas uskuda või
mitte. Palved on sellised, et kui
usud ja sisendad endale usku,
siis need aitavad sind rasketel
minutitel. Igal inimesel on usk,
usub ta siis keda iganes.
Soovin südamest teile kõigile oskust teha õigeid otsuseid, siis olete õnnelikud. Igal
inimesel on õigus otsustada
oma valikute üle. Jagasin sündmusi ja olukordi, mis on tõesti
sündinud paljude inimeste
elus. Kõike kaunist ja rohkem
kaitsvaid ingleid teile kõigile.

EELK Lüganuse Ristija Johannese koguduse
detsembri teenistuste kalender 2017
03.12.17 09.30
03.12.17 11.00
10.12.17 11.00
17.12.17 11.00
24.12.17 16.00
25.12.17 11.00
31.12.17 17.00
07.01.18 11.00

Advendiaja 1. Pühapäeva
jumalateenistus.
Advendiaja 1. Pühapäeva
jumalateenistus.
Advendiküünla süütamine.
Advendiaja 2. Pühapäev. Missa.
Advendiaja 3. Pühapäev. Missa
koos Kiviõli kogudusega. Pärast
kohvilaud.
Jõuluõhtu jumalateenistus.
1. Jõulupüha missa.
Vana aasta ärasaatmine. Missa.
Kolmekuningapäeva missa.

Kiviõli kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik

Kiviõli linna leht MEIE REEDE/НАША ПЯТНИЦА
Üldinfo – tel 332 13 20, e-post valitsus@kivioli.ee
Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli
Toimetus Golomb Management OÜ, www.golomb.ee
Vastutav toimetaja Samuel Golomb tel 5590 1782, e-post: samuel@golomb.ee
Küljendaja Liina Kald – tel 528 7998
Trükitud trükikojas Trükis – Pargi 27F, Jõhvi, tel 337 2666
Trükiarv: Meie Reede 1500 tk. Leht ilmub üks kord kuus.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda – www.kivioli.ee

