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Lasterikaste
perede jõulupidu
Ketlin Mõru,
sotsiaalüksuse juhtivspetsialist

Kiviõli linna korraldatud traditsioonilisele jõuluüritusele on igal
aastal oodatud need pered, kus
kasvab neli või rohkem last.
Selle aasta vastuvõtt toimus 11.
detsembril Kiviõli kunstide kooli
saalis, kus kohale tulnutele esinesid
kontserdiga sama kooli lapsed ja
nende juhendajad. Vallavanem jagas
kingikotte ja peo lõpus pakuti torti.
Lisaks said kõik suurpered pangaülekandega rahalise kingituse. Seekordsele üritusele olid oodatud ka Sonda
ja Lüganuse lasterikkad pered.

Lüganuse Vallavolikogu
soovib kogu vallarahvale
kaunist jõuluaega,
rõõmu ja õnne algaval
2018. aastal.
Lüganuse Vallavolikogu
nimel volikogu esimees
Enno Vinni
Valgust ja soojust
kodudesse,
rahu südameisse,
soovide täitumist
uuel aastal!
Lüganuse Vallavalitsuse
nimel vallavanem
Andrea Eiche

Armsad lauljad, tantsijad,
ringide juhid, naisteklubi
liikmed, peolised ja
sponsorid!
Tuhat tänu senise meeldiva
koostöö eest!
Olgu teil õnne,
olgu teil tervist,
kodusoojust, edu töös,
palju sõpru, palju rõõmu
kogu uue aasta sees!
Tänulik Lüganuse
rahvamaja

Esmakordselt uue ühinenud Lüganuse valla ajaloos kuuluitati Kiviõlis 3. detsembril alanuks advendiaeg.
Foto Kristiina Ragni
Tervitusega pöördus vallarahva poole Lüganuse vallavanem Andrea Eiche.

Päkapikkude korraldatud
jõululaat
Tiio Reisi, Marjakese lasteaia õpetaja

Nii nagu igal aastalб on päkapikkudel detsember väga kiire
kuu. On ju vaja piiluda ja uurida,
kas lapsed on ikka head ja paid,
et siis jõuluvana võiks suuresuure kingikotiga külla tulla.
Püssi Marjakese Lasteaia lapsed,
nii väikesed kui suured, on tõesti
terve aasta olnud tublid, mängu- ja
õpihimulised. Nii et jõuluvana võib
julgelt meile tulla!
On muutunud traditsiooniks, et
vanemas rühmas toimub igaaastane
päkapiku jõululaat. Juba varakult
hakkasid lapsed huvi tundma, et
mida laadalettidele panna. Lapsevanemad olid väga usinad küpsetajad
- muffinid, vahvlid - magusust lisas
juurde vahukooretäidis, kaunistatud
piparkoogid, pulgakommid.
Laadalette kaunistasid lapseva-

nemate poolt meisterdatud lõbusad ja naerusuised lumememmed,
värvilised jõulukuused, heegeldatud
päkapikud, vallatu hiiremamma,
valgustatud lumememm ja palju
jõuluteemalisi esemeid.
Meeldiv üllatus oli see, et uudistajaid tuli ka väljastpoolt lasteaeda.
Rühma töökad päkapikud pakkusid päkapiku kohvikus sooja
teed, piparkooke ja jõulukomme.
Mõnusas küünlavalguses oli tore
jõulusoojust ja rahu nautida.
Iga laadaline lahkus rahulolevalt
ja heade soovidega.
Selline suhtumine innustab
päkapikke ka edaspidi pingutama.
Õpetajad Janne Mõru ja Tiio
Reisi ning õpetaja abi Liivi Mae
soovibvad kõigile mõistmist, hoolivust, armastust ja loomulikult palju
koosveetmist oma kallitega, oma
perega! Rahulikke ja lumiseid jõule!

Marjakese lasteaia lapsed jõululaadal.
Foto lasteaia arhiivist

Ettevõtlikud
Õnnetriinud
Sigrid Šnaider, lapsevanem

Käes on detsembrikuu ja nagu
me kõik teame, on see väga tegus
kuu päkapikkudele. Nii ka meie
pisikestel päkapikkudel Õnnetriinude rühmas.
Detsembri esimesel nädalal korraldasid Õnnetriinude õpetajad mitmeid
töötubasid- esimesest töötoast, kus
valmistati jõulukaarte, võtsid osa
minu vanem tütar Marianne koos õe
Mariiaga. Mina aga osalesin teistes
töötubades, kus valmistati pulgaküpsiseid ja Eesti Vabariik 100 kingitus.
Ka Õnnetriinud võtsid osa kõigist
töötubadest ja said sellega väga hästi
hakkama. Oli väga vahva ja tegus
ettevõtmine. Lapsed, õpetajad ja lapsevanemad korraldasid ka jõululaada,
kus müüjateks olid Õnnetriinud ise.
Lapsed said müügitööga väga hästi
hakkama ja oskasid väga hästi suhelda.
Õnnetriinude lapsed ja õpetajad
on väärt suurt kiitust. Loodan väga,
et need toredad ettevõtmised leiavad
aset ka järgnevatel aastatel, sest suurim rõõm on lastega jagatud rõõm.
Ilusat jõuluaega ja kõike paremat
uuel aastal!

Lugupeetud lugejad, autorid ja meie arvukad abilised!
Vallalehtede „Valla Sõnumid“ ja „Sonda Sõnumid“, ning linnalehe
„Meie Reede“ toimetus tänab kena koostöö eest 2017. aastal!
Kena jõuluaega ja head uut aastat!
Samuel Golomb, vastutav toimetaja

Jõulurõõm ja küünlasära
saatku vana aasta ära.
Uuel aastal uue hooga
saatjaks olgu rõõmus meel.
Mingu tööl ja oma kodus
kõik teil ikka tõusuteel.
Soovime kõigile,
kellele meeldib
siin majas käia,
tujuküllast aastavahetust
ning teguderohket
uut aastat.
Kiviõli Rahvamaja

Kiviõli linna aastavahetuse ilutulestik - seda peab nägema!
Kiviõli linna aastavahetuse ilutulestik on saavutanud populaarsuse kogu piirkonna elanike seas. Oleme aasta-aastalt suurendanud vaatemängu mahtu nii
ajaliselt kui ka rahaliselt. Ka sel korral hakkab vaatemäng 2017.aasta
esimestel minutitel ning kestab ca 8-10 minutit ! Palume varuda kannatust.
Ilutulestiku maksumus on 4800 EUROT. Läheme meeldejäävate ja efektsete
tähepommide kaskaadiga uude muutuseid toovasse aastasse !
Täname kaasa aidanud sponsoreid, sõpru ja häid koostööpartnereid:
OÜ Järve Biopuhastus
AS Kiviõli Soojus
OÜ Triplex Eesti
OÜ Ercars
OÜ Svarmil

Maamaksust
Lüganuse vallas
Lüganuse Vallavolikogu
kehtestas 18.12.2017
maamaksumäära ja
maksuvabastuse andmise
korra Lüganuse vallas.
Korraga saab tutvuda:
http://www.lyganuse.ee/
documents/119048/
10895530/m%C3%
A4%C3%A4rus+nr+8%
2C%2018.12.2017.pdf/
8aa74997-0b51-4dd39229-0fc438afbc32
Avaldused maksuvabastuse
taotlemiseks tuleb esitada
Lüganuse Vallavalitsusele
hiljemalt maksustamisaasta
20. jaanuariks 2018.
Avalduse vorm on kättesaadav:
http://www.lyganuse.ee/
eeskirjad-ja-korrad3
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Aasta hakkab lõppema...
Risto Lindeberg, Lüganuse Ristija
Johannese koguduse juhatuse esimees

Käes on detsember ja peagi on aasta
läbi. Ja nagu ikka on just nüüd aeg
teha kokkuvõtteid möödunust ja
vaadata ka tulevikku.
2017. aasta on olnud Lüganuse
kogudusele väga tegus. Kõige olulisem
asi, mis sai tehtud, oli kiriku elektrisüsteemi renoveerimine. Nüüdseks
on kirikus täiestio uus kaabeldus ning
uued elektrikilbid. Töid teostas Viru
Varahaldus OÜ. Siinkohal suur tänu
nende meeskonnale eesotsas Toomas
Hendriksoniga.
Suve jooksul on hoogsalt toimetatud
ka kogudusemaja juures. Tänu Kiviõli
Omavalitsuste Liidule, kelle toetuse abiga on püstitatud uus abihoone. Järkjärgult on parandatud maja välisilmet. Viimasena sai sellel aastal soojustatud sokli
osa ja seda tänu Ilmar Köögile, Marko
Kamsile ning abivalmis Ida-Prefektuuri
Jőhvi politseijaoskonna patrullitalituse
patrulligrupile IV. Samuti sai heakorrastatud maja ümbrust- paigaldatud
tänavakivi sillutist, tehtud haljastust.
Kogudusemajas on uue ilme saanud
kaks esikut ning suur kokkusaamiste
ruum. Väga oluline on see, et välja on
ehitatud maja sisene kanalisatsioon ning
tualettruum. Samuti on renoveeritud
maja elektrisüsteemi, ja seda tänu Lüganuse vallavalitsusele.
Lisaks eelpool tänatutele suur aitähh
koguduse poolt ka teistele koostööpartneritele ja toetajatele, tänu kelle abile ja
mõistvale suhtumisele on palju teoks
saanud: Virtel Grupp OÜ, Wecman
Eesti ja Peep Siimon, Kiviõli Kaubahoov, Tartu Pauluse kirik, Muinuskaitseamet, Meelis Eldermann, Artur Põld,

30. novembril 2017 toimus ühinenud
Lüganuse valla volikogu kolmas istung, kus valiti volikogu komisjonide
esimehed ja nende asetäitjad.
Hääletamisele esitati igale komisjonile kahe esimehe kandidatuur. Enim
saanud hääli kandidaat osutus valituks
esimehe kohale, teine häälte saak andis
komisjoni esimehe asetäitja volitused.
Hääletamine toimus taas valemi 11:8
järgi, nagu see oli ka kahel eelmisel
volikogu istungil.
Keskkonnakomisjoni esimeheks
valiti Enno Vinni (Eesti Reformierakond), tema asetäitja on Arno Strauch
(valimisliit MEIE KODU).
Majandus- ja turvalisuse komisjoni
juhib Jevgeni Korniltsev (valimisliit
MEIE VALD), teda asendab MarjaLiisa Veiser (valimisliit OMA Valla
Eest).

Lüganuse kogudust teeniv diakon Tõnis
Foto Kristiina Ragni
Tamm.

Aare Vent, Villo Tikoft, Bitterbuild OÜ.
Kui vaadata natuke järgmisesse
aastasse, siis tegemisi, mis vajavad ellu
viimist, on palju- eks kõik sõltub finantsilistest võimalustest. Kogudus on esitanud taotluse pühakodade programmi,
et renoveerida halvas olukorras olevad
altariruumi ja käärkambri põrandad.
Suurematest asjadest on plaan tellida
kiriku rekonstrueerimisprojekt, mille
olemasolu tagab edaspidi võimaluse
esitada rahataotlusi erinevatesse meetmetesse. Kindlasti on soov ka jätkata
kogudusemaja ümbruse heakorrastamist
ning siseruumide remonti. Kokkuvõtvalt
võib öelda- tegemistest puudust ei ole.
Soovin kõigile kaunist jõuluaega,
meeldivat aastavahetust ja tegusat uut
aastat!

Rahandus- ja arengukomisjoni esimeheks valiti Heidi Uustalu (Eesti Reformierakond), siin on aseesimehe koht
Dmitri Dmitrijevil (Eesti Keskerakond).
Tiit Kuusmik (Eesti Reformierakond)
juhib haridus- ja noorsootöökomisjoni.
Tema asetäitja on Juho Põld (valimisliit
OMA Valla Eest).
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks valis volikogu Naima Soppe (valimisliit MEIE VALD). Aseesimees selles
komisjonis on taas Juho Põld.
Revisjonikomisjoni juhib Mehis
Kreisman (valimisliit MEIE KODU).
Selle komisjoni aseesimehe valimise tulemus erines volikogu poliitiliste jõudude
arvulisest vahekorrast - 10:1
(8 sedelit olid tühjad). Vaatamata
sellele osutus revisjonikomisjoni aseesimeheks valituks Inna Kalamäe.
Tervishoiu- ja sotsiaaltöö komisjoni
juhid otsustati valida järgmisel volikogu
istungil.

Katuseraha: sport ja noored
Meie Reede

Eesti Keskerakond jagab üle riigi
ühe miljoni euro, toetatakse 136
ernevat ettevõtmist või ühingut.
Ida-Virumaale tuleb 155 tuhat eurot,
toetuse saab 14 projekti.
Keskerakonna poolt Ida-Virumaale
suunatud rahast läheb kõige suurem
summa ehk 30 tuhat eurot Kiviõlis
registreeritud Taekwondo võitluskunsti
harrastavale spordiklubile Idablokk
inventari ostmiseks ja suvelaagri korraldamiseks. Veel eraldatakse Kiviõli

Pilguheit 2017. aastale endises
Lüganuse vallas
Marja-Liisa Veiser, vallavolikogu
liige, endine Lüganuse
vallavolikogu esimees

Volikogu valis komisjonidele
esimehed ja aseesimehed
Samuel Golomb
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vene koolile näiteks 15 tuhat eurot (10
tuhat spordiväljakute ehituseks ja 5 tuhat
tööõpetuse klassi sisustuseks) ning Püssi
noortekeskusele 7 tuhat eurot helitehnika ostmiseks. MTÜ Purtse Vabatahtlik
Pääste saab 8 tuhat eurot hoone küttesüsteemi renoveerimiseks.
MTÜ Püssi Avatud Noortekeskus
saab helitehnika soetamiseks 7 tuhat
eurot. Kaare tn lastemänguväljaku
uuendamiseks otsustati eraldada 5 tuhat
eurot. 3 tuhat eurot eraldas Keskerakond Lüganuse Küla Seltsile varjualuse
rajamiseks.

Hea vallarahvas! Keeruline
haldusreformi eelne periood
on möödas, kuid tuleb tõdeda, et keerulisem periood
ootab alles ees. Puhumas
on uued tuuled ning edasi
tuleb meil kõigil elada juba
uues ja suures Lüganuse
vallas. Loodame parimat,
mis muud meil üle jääbki!
Uus aasta on uksele koputamas ning aasta 2017 on üsna
pea möödanik. Vaatamata
muudatustele, mille tõid nii
haldusreform kui ka kohalike omavalitsuste volikogude
valimised, tahaks siiski heita
lähemalt ja
pilgu möödunule - võtta kok- Lüganuse vallapäev Maidla mõisapargis toob kokku rahvast
Foto Samuel Golomb
kaugemalt.
ku ühinenud endise Lüganuse
valla olulisemad teemad ja
tegemised peagi mööduval aastal.
Lüganusel, Varja külateel, Maidla tunduvalt elanike veevarustusNagu ikka, oli aasta töine nii külas Nurme tänaval ning Liimala teenuse kvaliteet. Lisaks sai Püssi
vallavalitsusele kui volikogule. Ar- külas. Uue valgustuse sai ka Kulja linna soojamajanduse küsimuses
vesades tänast suurt valda ja olulisi bussipeatus Soonurme külas, Oan- vastavalt soojamajanduse arenguteemasid kõigist kolmest ühinenud du küla bussipeatus ning Püssi vast kavale ette valmistada puitkatlamaja
piirkonnast, ei saa sel korral lehe- avatud mälestuskivi. Lisaks korras- rajamist ning ka soojatorustik sai
ruumi nappuse tõttu küll tavapärast tati mitmeid valla bussipeatused. Adven Eesti AS-le üle antud. Hea
põhjalikku ülevaadet kajastada, kuid Uued klaasid ja kohanimekleepsud meel on ka Lüganuse kooli võimla
noppisin välja olulisema. Enne veel said bussipeatused Püssis, Purtses, uue katuse üle ning valitud sai kooli
märgin, et volikogu jõudis endises Lüganusel ja Maidlas. Hea meel on katlamaja operaator. Lisaks sai Varja
koosseisus perioodil 2017 jaanuar märkida, et lõpule jõuti ka läbirääki- raamatukogu puurkaevu ning Püskuni oktoober käia suvepuhkuseta mistega RMK-ga Soonurme-Kiviõli sis avati mälestuskivi aastatel 1937koos 9 korral. Vastu võeti 45 otsust tee RMK-le kuulunud teeosa üle, 1973 töötanud elektrijõuaamale.
ning kehtestati 7 määrust. Tublisti kus valla eesmärk oli seada kõneKui 2015. aastal avasime Purtse
tegid tööd ka volikogu ja valitsuse alusele teeosale kasutusõigus ning päevakeskuse ja 2016. aastal sai
juures nõuandvat rolli kandvad see korrastada. Loodame, et tuleval loodud teenuste kvaliteedi parenkokku 30 inimesest koosnevast 6 aastal teeb uus omavalitsus ka selle damiseks ja arendamiseks endise
komisjoni.
lõigu korda.
Maidla vallamaja ruumidesse mulNagu eelnevatel aastatel, osaJuba kolmandat aastat rakendati tifuktsionaalne Savala teenuskeskus,
lesime ka tänavu Ida-Virumaa Lüganuse vallas kaasavat eelarvet siis 2017. on seal lisaks eakate
mahukaima hajaasustuse prog- summas 20 000 eurot. 2015. aas- päevakeskuse teenusele ka perearsti
rammi läbiviimises investeeringute tal valmis kaasava eelarve alusel vastuvõtt. Lisaks sai Püssi linn esikogumahuga üle 100 000 euro, Lüganuse külaplatsi juurde parkla, mese sotsiaalkorteri.
millega sai rahuldatud üle 20 taot- 2016. aastal sai kaasava eelarve
Toimusid ka kõik valla traditluse. Programmi eesmärk on luua rahvahääletusel enim hääli Püssi sioonilised üritused nagu vallahajaasustusega maapiirkondades jalgpalliväljaku renoveerimine. päev, võrratute esinejatega mõisaelavatele peredele head elutingi- 2017. aastal hääletati vallakodanike tuled, jaaniõhtu Purtse männikus,
mused ning seeläbi säilitada maa- poolt parimaks ideeks Lüganuse aga ka Püssi simman ning muipiirkondade elanike arvu. Eesmärgi kooli juurde jõulinnaku rajamine, nastulede öö Liimalas. Juba 36.
saavutamiseks toetati programmist mis annab kohalikele nii noortele aastat toimus Püssi seeriajooks
majapidamiste vee- ja kanalisatsioo- kui vanematele spordihuvilistele ning aastatepikkuse traditsiooniga
nisüsteemide, juurdepääsuteede toredat tegevust juurde.
XVIII jalgrattamatk. Mainimata ei
ning autonoomsete elektrisüstee2017. aasta oli väga oluline Aidu saa jätta lusikapidu meie kõige pimidega seotud tegevusi.
Veespordikeskusele. Endise Aidu sematele, kooli alguse pidu, tublide
Mainimata ei saa jätta ka taas- põlevkivikarjääri tehismaastikule õpilaste vastuvõttu, haridustöötakord edukat „Ehitised korda” kavandatav ainulaadne külastusat- jate tunnustus-ja tänuüritust. Üriprogrammi, mille läbiviimiseks oli raktsioon „Aidu Veemaa” sai valla tusi oli palju ning siinkohal kõiki
eelarves ette nähtud 30 000 eu- toel uue hingamise. Läbiviidud mõt- üles lugeda ei jõuagi. 2017. aastal
rot. Programmi raames anti valla tetalgud ja aktiivne asjaajamine kan- omistati Lüganuse vallas kaks Aaseramajade omanikele ning korte- dis vilja. Eduka projekti tulemusena ta Tegija 2016 aunimetust, mille
riühistutele võimalus parandada rajatakse sinna rahvusvahelistele said Lüganuse Küla Selts MTÜ ja
elumajade välisilmet või elamistin- nõuetele vastav veespordikeskus, Purtse Mõis OÜ. Esimest korda
gimusi, saades teostatavate tööde mis võimaldab korraldada rah- valiti ka valla aukodanik, kelleks
teostamiseks ja materjali ostuks vusvahelisi tippspordivõistlusi, sai tänu ja tunnustuse vääriline
vallalt toetust. Võimaluste piires ühendades tipptasemel veespordi Paul Alasi.
tegeleti ka vallateede remontimise mitmekesiste vaba aja aktiivse veetSelline sai aasta 2017 lühidalt
ja parendamisega. Mitmetel halvas mise võimalustega ning pakkudes kokkuvõetuna, kuigi märkimist
olukorras teelõikudel teostati kahe- nii veesõite, suplust, aerutamist, väärivat oleks veel küllaga. Lukordne pindamine. Olulisematest sõudmist, veemotot, ronimist ja bati, et ühinemisega muutub elu
teetöödest tooksin välja Piilse tee, kultuurielamusi. Ettevõtluse Aren- kõigis ühinevates omavalitsustes
Roodu aiandusühistu tee, Aa ranna damise Sihtasutus otsustas toetada paremaks. Endisele Lüganuse
tee, aga ka Lüganuse kalmistu teede keskuse väljaarendamist veidi enam vallale andis esimese mõru maigu
pindamise. Pinnatud ja joonitud sai kui 3,7 miljoni euroga.
selles osas novembrikuu uuenenud
Püssis Maidla tee. Lisaks toimus
Märkimisväärsena tooksin välja vallaleht Valla Sõnumid, mille poskruusapealevedu Arupäälse teeele, ka koostöökokkuleppe Kiviluksi- tikannet enam vajalikuks ei peetud,
Aidu-Sooküla teele ja Purtse-Mat- ga, mis sai nii valla kui kogukonna mistõttu keskusest kaugemale
ka külateele, mis tõsi küll kehvade allkirjad ning rakendatakse uue jääjad pidid jääma seekord leheta.
ilmastikuolude tõttu ei ole veel täie- kaeveloa osana. Lõpuni jõuti ka Loodan siiski, et see viga saab palikult lõpule viidud. Uue asfaltkatte Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee randatud ja edaspidi liigume ikka
sai Purtse männiku jaanitule plats, ning Püssi Viru tänava hangetega paremuse poole.
mis loodetavasti aastateks jaanitu- ning hankelepingud said tööde
Käes on aasta kauneim aeg – aeg,
lelistele jalakeerutamislusti pakub. teostamiseks allkirjastatud. Oluli- mil ollakse koos oma pere ja kallite
Parandatud sai ka Lüganuse kiriku- sena märgiks ära ka selle, et kogu lähedastega. Hoidkem ja hooligem
tee sild. Tänavavalgustuse renovee- endise Lüganuse valla ÜVVK alad üksteisest. Soovin teile hingesoorimistöid viidi läbi Püssis Raudtee on nüüdseks üle antud OÜ-le Järve just, rõõmsaid ja kauneid pühi ning
tänaval, Kiviõli tee pikendusel Biopuhastus, millega on paranenud meeleolukat uut aastat!
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MTÜ Erra Kultuuriseltsi tegevusest
Ülle Tiitsu,
Erra Kultuuriseltsi eestvedaja

10. märtsil 2018 täitub Erra Kultuuriseltsil 18. tegevusaasta. 2017. aastasse mahuvad nii käsitöö õpitoad
kui ka muud ettevõtmised. Sügistalvisel hooajal tegeleme põhiliselt
käsitööga. Oleme meisterdanud
käsitöökarpe, siidipaelast rinnaprosse, sel aastal õpetas meid Aili
Paavo. Karmen Kõrts õpetas polümeersavist voolima ehteid.
Veebruarikuus oli meil Erra külaplatsil lõbus vastlapäev. Toimus
väike maastikumäng, kus tuli pargis
üles otsida puude külge peidetud küsimused Erra ajaloo kohta. Koos sai
mängitud ringmänge ja kelkudega sai
teha vastlasõitu. Kui väikestel külm
juba nina hakkas näpistama, läksime
kultuuriseltsi ruumesse kuuma teed
jooma ja võileivatorti ning pannkooke
sööma. Suure laari kooke küpsetas
Irina Rosi. Puhusime võidu õhupalle,
kes suudab suurema. Võitjaks osutus
Kairi Kams.
Aprillis süütasime külaplatsi laval
küünlad laste-ja noorte laulupeo auks
„Mina jään“.
Talgupäeval korrastasime Erra
külaplatsi. Külavanem Veiko Rosi
eestvedamisel sai lipuvarras värske
näo ning Sirje Kõrts valmistas maitsva
külasupi.
23. juunil toimus külaplatsil jaanipäev. Päeva juhtis Aare Rebban.
Vallavanem Andrea Eiche tõi meile
võidutule, millega süütas jaanilõkke.
Laulsid Kaunite Kunstide Kooli
õpetajad Kaarin ja Anna ning tantsis
Kiviõli rahvatantsurühm Tuhkali.
Tantsuks mängis ansambel Mahe.
Lapsed hüppasid batuudil. Augustis
toimus EV100 raames laste-ja noorte
kultuuriaastale pühendatud pärandkultuuri perepäev „Kuldkera keset
koplit“. Päeva juhtis Pille Kekki ja

15. ja 16. detsembril korraldati
Kiviõlis lahtised meistrivõistlused,
mis sellel korral olid pühendatud
kohaliku maleklubi LOOTUS 10.
aastapäevale.
Turniiri esimesel päeval istus malelauas 28 kõige nooremat võistlejat,
kes alles alustavad oma maleajalugu.
A-turniiril parimaks tuli Denis Derevjanko (4 võitu neljas mängus).
Küll oli poisil suur rõõm oma läikivast
medalist.
B-turniiril oli võidukas Oleksandra
Kuzmina (klubi LOOTUS), ka tema
viis koju „kulavärvi medali“. Lootuse
Karika sai kohaliku vene kooli 1. klassi
õpilane Olga Andrejeva.
Kui oli söödud küünaldega kringel
ja jagatud kingitused asusid noored
maletajad Tallinnast, Narvast ja Kohtla-Järvelt koduteele.
16. detsembril toimus kolm põhiturniiri. Võistlejate esindus oli üllatavalt arvukas ja tugev. Kokku oli kohal
106 maletajat.
Klubi LOOTUS korraldatud juubeliturniir oli esmakordselt registreeritud rahvusvahelisel FIDE maleportaalil www.chess-results.com
A-turniiril osales teist aastat järjest
suurmeister Tallinnast Igor Švõrev.
Temale lisaks olid Kiviõlis 8 Eesti meistrit ja EM medaliomaniku.
Mängudes osalesid mitmed meister-

Lüganuse õpilased
Erasmus+ programmiga
Hollandis
Kaie Mariette Kruus

Erasmus + programmi raames
käisid Lüganuse keskkooli õpilased 12.-18. novembril Hollandis.
Programmis osalesid ka Hispaania, Läti ja Norra lapsed. Kogu
tegevus toimus inglise keeles.
Koos käidi uisutamas ja Amsterdami avastamas. Samuti külastati
siguri- ja juustufarmi.
Seekordseks kodutööks oli külastada kohalikke vanadekodusid ja
viia läbi uurimus vanurite tervisliRahvapärandi säilitamine on Erra Kultuuriseltsi esmane ülesanne.
Foto Ülle Tiitsu

kena esinemise tegid Maidla kooli
kandleringi õpilased.
Septembris võtsime tervise turgutamiseks ette jalgrattamatka sügisesse
loodusesse. Üllatuseks sattusime
Koljala külas jahimajakese juurde, kus
jahimehed meile meeleldi kordatehtud
hooneid ja territooriumi tutvustasid.
Oktoobris tähistasime lõikuspüha
sügisnäituse korraldamisega.
Toimus hoidiste degusteerimine.
Seeneraamatu abil tuvastas Mare
Müür Erra pargiservalt leitud seeni.
Novembri lõpus kutsus meid külla
Erra-Liiva külaelanik Aili Paavo, kes
sai omale lehmamuuseumis 1000.
eksponaadi. See, kes veel pole seal
käinud,võtke Ailiga kindlasti ühendust, te ei kahetse, tema muuseumis
on nii palju vaadata.
Hingedepäeval külastasime Lüganuse kalmistul lahkunud liikmete
haudasid, süütasime nende kalmudel
küünlad. Surnuaialt naastes luges Eha
Vilumets seltsi ruumes meile oma
uut luulet.

Meie tegemistesse jäävad veel
ühiskülastused nii teatri- kui ka
kontserdisaalidesse. 9. detsembril
käisime Vihula mõisas kontserdil
„Jõulurõõm“, kus laulsid Jazzi Zahharov ja Novella Hansoni laululapsed. Oli väga meeleolukas kontsert.
Suur tänu seltsi liikmetele ja meie
sponsoritele, kelleks on Sonda Vallavalitsus, OÜ Erra Agro, OÜ Artinson,
Kaupo Tihvan, AS Sleepy Fox, OÜ
Betoonimeister ja OÜ Aldenberg.
Suur aitäh kohalikele elanikele, kes on
meie ürituste organiseerimisele igati
kaasa aidanud!
Järgmise aasta jaanuaris tähistame
A.H.Tammsaare 140. sünniaastapäeva, veebruaris - EV 100 sünnipäeva.
Näitering alustab uut hooaega.Tahame organiseerida rohkem üritusi külaplatsil. Kindlasti teeme edasi käsitööd.
Mais sõidame Tartusse külastama
Eesti Rahvamuuseumi.
Soovime kõigile valla rahvale rahulikku jõuluaega ja meeldivat koostööd
uuel aastal!

Malejuubelit tähistati
esindusliku turniiriga
Sergei Titov,
treener
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veteranid.
Tu r n i i r i ava s F I D E h ü m n ,
mõtlesime sellel hetkel kahele
meie seast lahkunud maletajale - J.Hansumäele Kiviõlist ja
G.Orlovile Kohtla-Jär velt. Siis
austasime meie külalisi - klubi asutajaliiget A.Aleksejevit, Lüganuse
abivallavanemat R.Lindebergi, riigikogu liiget D.Dmitrijevi ja Lüganuse
vallavolikogu liiget I.Mininat. Tugeva aplausi said Kiviõli vene kooli
juht A.Piirimägi ja tema asetäitja
J.Arefjeva - tänu kooli suhtumisele
on võimalik korraldada selliseid
maleturniire. Ka külalised said sõna
tervituseks, nende tööks oli kingituste üleandmine. Heameel oli näha
meie esimisi õpilasi - A.Gordejeva,
A.Lip ja A.Jurtov. Tervituse saatis
ka M.Borodavin. Oleme tänulikud
nende mälestuste ja tervituste eest!
Oli kena juubelipidu! Nüüd on
auhinnad jagatud ja külalised Tallinnast, Tartust, Narvast, Rakverest,
Kohtla-Järvelt ja kodulinnast meenutavad kindlasti hea sõnaga Kiviõli
malevõistlust.
Tu r n i i r i v õ i t i s s u u r m e i s t e r
I.Švõrjev(6,5 punkti seitsmest võimalikust). Parim Kiviõli võistleja oli
A.Jurtov, seda juba neljandat korda
järjest (5.-6. koht).
Naiste arvestuses oli parim meie
klubi esinadaja Veronika Nazarova.
B-turniiril meie maletajatel ei
läinud kõige paremini, siin oli meie

esindajatest parim 11-aastane Vladislav Nazarov.
C-turniir aga tõstis meie reitingut
- vennad Andrei ja Artjom Pepelevid
tõid meie klubile ühe „hõbeda“ ja
U-18 karika. 9-aastane Maria Ostrjakova võitles viimase partiini, seitse
vooru oli ta võidulauas. Lõpuks võtsid
12-14-aastased poisid ikka võidu.
Kõik turniiris osalenud maletajad
said kingitused. Magusad suupisted
valmistasid meie emad - kuldsete
kätega V.Bitkova, O.Gagarina ja
J.Smirnova ning koos nendega super
vanaema L.Svetlova.
Oleme tänulikud abi eest Lüganuse vallavalitsusele, Kultuurikapitalile, Kiviõli vene koolile ja firmale
MAKKENA&LM.
Kiviõli klubi LOOTUS maletajatel
on sellel aastal ees veel üks võistlus 25. detsembril osaleme jõuluturniiril
S-Petergurgis.
Vallalehe järgmises numbris kirjutan 2017. aasta tulemustest pikemalt.
Soovin kõikidele kena jõuluaega
ja head uut aastat! Vallavõimudele
soovin tarkust otsuste vastuvõtmisel.
Treeneritele ja ringijuhtidele soovin
kannatust ja veel kord kannatust. Siit
tulevad kõrged tulemused. Linnarahvale soovin tervist ja lõbusat aastavahetust. Edu kõikidele!
Meie aga liigume edasi ja seame
enda ette uued sihid. Soovige ka meile
edu! Uskuge, Kiviõli noored maletajad
ei vea teid alt!

kest eluviisidest. Tulemuste põhjal
koostasime esitluse. Teise kodutööna
valmis video kiirtoidu kahjulikkusest. Reedel oli hüvastijätuõhtusöök,
kuhu tulid nii õpilased, kaasas olnud
õpetajad kui ka pered.
See oli juba kolmas Erasmus +
programmi kontaktkohtumine. Ees
on ootamas veebruar, kui külalised
Norrast, Lätist, Hollandist ja Hispaaniast tulevad nädalaks Lüganusele
ning siis on meil võimalus tutvustada
neile nii Eestit kui ka oma kodukohta.

Noortekohtumised
jätkuvad
Kärt Lindlo,
noortekohtumise projektijuht

Kiviõli vene kooli noored osalesid
taaskord 10-päevases noortekohtumise projektis. Noortekohtumise eesmärk on tuua kokku
vene ja eesti kodukeelega noored
ning tegeleda ühiselt huvipakkuva
teemaga.
Sel korral oli meie partnerkooliks
väike Meremäe kool Lõuna-Eestist.
Mõlemast koolist osales projektis üle
kümne õpilase 5.-7. klassist. Projekti
teemadeks olid film ja teater.
Esimest korda kohtuti omavahel
septembris Kiviõlis. Meremäe ja
Kiviõli õpilased elasid viis päeva
koos Kiviõli vene koolis. Nad tegelesid hommikust õhtuni intensiivselt
erinevate eneseväljendusoskust ja
-julgust arendavate tegevustega.
Kohtumise lõpuhommikul korraldasid õpilased vanematele ja sõpradele kontserdi, et näidata nädala
jooksul õpitut ning mängida ühiselt
lemmikuks saanud mänge. Lisaks
käidi ekskursioonil Rakvere Teatris ja
osaleti Tiina Mälbergi teatrimängude
õpitoas.
Novembris sõitsid Kiviõli noored
Lõuna-Eestisse. Sel korral asusid nad
elama ja tegutsema Meremäe kooli
ruumidesse. Meremäe asub väga
kauni looduse keskel ja seetõttu oli
võimalik suur osa tegevustest läbi
viia õues.
Ühel päeval näiteks mõeldi gruppides välja filmistsenaariumid ning
filmiti need Sänna Kultuurimõisa
ümbruses üles. Lisaks matkati Piusa
koobastes ning mängiti looduses
Meremäe õpilaste välja mõeldud
seiklusmänge. Käidi ka ratsutamas
– kogenud ratsutajad meie osalejate
seast aitasid kõiki teisi ükshaaval
hobuse selga ning näitasid, kuidas
tuleb hobusega ümber käia. Vii-

masel hommikul kutsuti koolimajja
ka vanemad ning näidati neile enda
tehtud filme, väljamõeldud tantsu,
räppi ja teatrietendust ning söödi
ühiselt torti.
Noortekohtumise projekti juures
on eriline see, et tegevused peavad olema läbi viidud võimalikult palju noorte
endi poolt. Nemad mõtlevad välja ja
juhivad mänge, õpetavad teistele tantse
ja laule, organiseerivad grupitöid ning
viivad läbi näiteks keeletunde. Õpilastel
on erinevad vastutusalad ning pärast
tegevust analüüsitakse ühiselt, mis
välja tuli ja kuidas saaks järgmine kord
paremini teha.
Selle aasta jooksul on Kiviõli
vene kooli noored osalenud kuues
noortekohtumises. Eelnevate kohtumiste ajal viisime projekti läbi Nõva
kooliga Läänemaalt ja Mäetaguse põhikooliga. Kohtumiste käigus oleme
tegelenud peamiselt loominguliste
tegevuste ja spordiga. Õpilased on
välja toonud, et projektides osalemine aitab neil paremini õppida eesti
keelt ja leida uusi sõpru ning pärast
iga kohtumist küsitakse, millal juba
järgmine toimub.
Selline huvitav õpitegevus näitab,
et ennast arendada saab igal pool, ka
väljaspool kooli. On vaja lihtsalt leida,
märgata ja kasutada võimalusi. Noored on ise valmis väljakutseid vastu
võtma, neid tuleb neile lihtsalt pakkuda. Meie kogemus näitab, et noori,
kes soovivad projektist osa võtta,
on rohkem kui vabu kohti. Õpilaste
jaoks tähendab projektis osalemine
seda, et nad teevad palju tööd, aga
kogu protsess on samal ajal meeldiv
ja rikastav. Kogemused ja teadmised,
mida õpilased kogu noortekohtumise
protsessist saavad, on hindamatud.
Need, kes on osalenud mitmes noortekohtumises, on võimelised juba
ise järgmisi projekte välja mõtlema,
kirjutama ja korraldama.

Sümboolikakonkurss

Lüganuse vallavalitsus kuulutab
välja konkursi Lüganuse valla
sümboolika loomiseks. Konkursitöö tuleb esitada hiljemalt
22.01.2018 kell 12.00.
Konkursitöö tuleb tuua või saata
posti teel aadressile: Lüganuse vallavalitsus, Keskpuiestee 20, Kiviõli linn,
Lüganuse vald, märksõnaks „Lüganuse valla sümboolika konkurss".
Konkursitöö peab sisaldama vähemalt järgmisi elemente:
• vapi ja lipu kavand värvilisena
(vapp ja lipp eraldi lehel);
• vapi ja lipu kavand mustvalgena
(vapp ja lipp eraldi lehel);
• vapi kasutamise eskiislahendust

kirjaplangil, majasildil ja visiitkaardil;
• kirjeldus ja selgitused kavandil
kujutatu sümboolse tähenduse kohta
ning piirkonna eripäraga arvestamise
kohta (kuni üks A4 lehekülg);
• konkursitöö võib sisaldada muid
kirjeldavad ja illustratiivseid materjale sümboolika kasutusvõimaluste
näitlikustamiseks.
Konkursi auhinnafondiks on
3000 eurot, mis jaguneb vastavalt
komisjoni otsusele.
Lüganuse valla sümboolika konkursi tingimused on üleval kodulehel
www.kivioli.ee. Kontaktisik: Risto
Lindeberg, e-post: risto.lindeberg@
kivioli.ee, tel +3725117345
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Kiviõli linna detsembrikuu juubilarid
Ljudmila Semjonova 01.12.1947 70
Jekaterina Papševa 07.12.1947 70
Anatoli Grabov 17.12.1947 70
Eha Mukonina 18.12.1947 70
Elje Neero 25.12.1947 70
Ülle Vaselo 14.12.1942 75
Nina Lebedeva 25.12.1942 75
Senni Bojeva 27.12.1942 75
Lehte Lippasaar 30.12.1942 75
Evi Lõhmus 31.12.1942 75
Leida Lekk 04.12. 1937 80
Jekaterina Iljina 07.12.1937 80
Ljubov Inozemtseva 08.12.1937 80
Valentina Rodionova 14.12.1937 80
Veera Loginova 14.12.1937 80
Lilja Lipp 14.12.1937 80
Helgi Priks 18.12.1937 80
Nadežda Zolina 01.12.1932 85
Elmar Vesk 08.12.1932 85
Emilie Antonova 14.12.1932 85
Nadezhda Makarenko 27.12.1932 85
Anna Lodõsseva 27.12.1932 85
Vladimir Sahharov 30.12.1932 85
Lembit Rääk 01.12.192790
Ustinja Kozlova 15.12.1927 90
Maria Javorskaja 19.12.1927 90

Aastanumber meid ei sega –
Las ta muutub ajapikka ...
Olles ühes sõpradega,
Päevad mõnusad on ikka!

L.Tungal

Võtame aega ja vaatame tagasi
lõppevale aastale ...
Palju on toimunud erinevaid kultuurija spordisündmusi; mille õnnestumisele
aitasid kaasa erinevad osalejad,
ettevõtted ja toetajad.
Suur tänu teile kõikidele!
Rõõmsaid pühi ja õnnelike
kohtumisteni algaval aastal!
Lüganuse Kultuurikeskus

Uus vallakodanik Lüganuselt
23.11.2017 Marvo Novikov
Vanemad Marina ja Margo Novikov
Lüganuse detsembrikuu juubilarid
Salme Luige (Püssi) 3.
Aino Kõlli (Jabara) 3.
Tiiu Vannus (Püssi) 4.
Evi Säästla (Püssi) 5.
Faina Salnikova (Püssi) 5.
Edgar Kinnas (Lüganuse) 7.
Alide Pukk (Varja) 8.
Endla Kungur (Aa) 8.
Meinhard Kanermaa (Soonurme) 9.
Liidia Punga (Veneoja) 9.
Jekaterina Vooljärv (Aa) 12.
Jüri Leppik (Kulja) 15.
Raissa Pihkva (Lüganuse) 19.
Magda Latuhhina (Lüganuse) 21.
Erich Lipp (Soonurme) 22.
Zinaida Markova (Maidla) 23.
Adolf Ait (Püssi) 23.
Elle-Mall Võsa (Virunurme) 24.
Vilma Paavo (Püssi) 24.
Maria Janus (Püssi) 25.
Ingrid Mirt (Püssi) 25.

detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember
detsember

86
70
75
86
80
89
92
70
83
80
85
75
89
97
84
80
70
81
70
87
75

Lüganuse lahkunud
Heljo-Julie Vent 18.08.1932 - 04.12.2017
Vello Sinisoo 13.12.1964 – 04.12.2017
Vyacheslav Potapov 07.03.1948 – 06.12.2017

Jõulurahu, soojust, valgust,
Hingerahu, kirgast algust!
Kauneid hetki, kalleid palju,
Vahvaid retki, rõõmsaid nalju!
Rahulikku aega mõtlemaks
aastale tagasi,
et meenuks
kõik hea ja ilus,
mis puudutas ja
jäi meeldivalt kestma!
Soovime imeilusat jõuluaega
ning teguderohket
ja õnnerikkast uut aastat!

Uued vallakodanikud Sondas
06. 01. 2017 Raju Leppik
Vanemad Jaanika Kill ja Rivo Leppik
18.07. 2017 Leana Luidre
Vanemad Laura Kruzman ja Mehis Luidre
16.08. 2017 Georg Lillipuu
Vanemad Eike Õunas ja Marko Lillipuu
13.09. 2017 Lily Minyaylo
Vanemad Margarita ja Vitaly Minyaylo
14.11. 2017 Elly Loomus
Vanemad Olga Marintšenko ja Reimo Loomus
09.12. 2017 Joanita Liblik
Vanemad Liis ja Janis Liblik
Õnnitleme Sonda eakaid sünnipäevalapsi!
Peedu Erm (Sonda) 70
Ene Proover (Sonda) 70
Valentina Anissimova ( Sonda) 75
Peeter Ott (Erra-Liiva) 82
Valve Rikas (Sonda) 82
Evi Maasik (Erra-Liiva) 83
Lunde Kaljund (Sonda) 87
			
Tugevat tervist ning ilusaid päevi edaspidiseks!
Meie hulgast on lahkunud
Jaan Ränkel
Tiit Lukk
Olga Martin
Margus Harlamov
Gennadi Gusev
Alja Sander
Silvia Ehrlich

Mihhail Taraskin
Praskovja Šubina
Erich Martin
Laidi Tinnuri
Sirje Ots
Ljubov Fõrikova
Rein Mölder

Sügav kaastunne omastele.

Kiviõli noortekeskus

Tänuavaldus

EELK Lüganuse Ristija Johannese koguduse
jõulud 2017 ja jaanuarikuu 2018 kalender
24.12.17 16.00
25.12.17 11.00
31.12.17 17.00
07.01.18 11.00

14.01.18 11.00
21.01.18
28.01.18
04.02.18 09.30
04.02.18 11.00

Jõuluõhtu jumalateenistus.
1. Jõulupüha missa.
Vana aasta ärasaatmine.
Missa.
Kristuse ilmumise püha
missa ja käärkambri vitraaži
pühitsemine. Teenib piiskop
emeritus Einar Soone.
2. pühapäev peale
ilmumispüha.
Vaimulik puhkusel.
Vaimulik puhkusel.
Küünlapäeva missa.
Küünlapäeva missa.

Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik
Lüganuse kirik

Lüganuse kirik
Kirik suletud
Kirik suletud
Kiviõli kirik
Lüganuse kirik

Korraldatud jäätmeveost vabastamine
Lüganuse Vallavalitsusel on õigus tühistada jäätmevaldaja
vabastus korraldatud jäätmeveost, kui korraldatud
jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja ei esita järgmise
aasta 20. jaanuariks Lüganuse Vallavalitsusele
jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud kirjalikku
kinnitust, et kinnistul ei ole vabastamise perioodi kestel
elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
Vabastuse saamise eelduseks on, et kinnistu seisab
tühjana st seal ei elata või ei tarvitata muul otstarbel

Jooga Club Kiviõli teatab
Algajad jooga huvilised on kutsutud:
esm. - 17.45 ja kolm. - 18.45. Ootame teid Kiviõli
vene kooli aulas. Treener Anna Darda.
Kontakt: tel 532 40 373 või nutali@yandex.ru
Vaata ka Facebook: Jooga Club Kiviõli.

Täname kogu hingest Kiviõli linna
päevakeskuse südamlikku ja
aktiivset töötajat Julia Kleini.
Ta on hea ideede generaator,
kes ärgitab meid ja on alati
koos meiega. Ta on südamlik
ja optimistlik inimene. Suhtleb
avatult ja rõõmsalt ning temas on
initsiatiivi ja tegutsemislusti.
Päevakeskuse eestikeelne
seltskond

Jõulubussi teade
Jõululaupäeval, 24. detsembril 2017 sõidab tasita
buss Lüganuse kalmistule. Väljumine kell 14.00
Kiviõlist Varinurme peatusest. Järgmised peatused
- Jaama tn, Uus tn 1, Viru 9 ja tagasi surnuaialt
kell 15.30. Häid jõule!

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

