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kodumaa ilu

Kiviõli linna sportlased avaldavad
siirast tänu linnapeale Nikolai Vojeikinile ja linnavalitsuse majandusüksuse juhtivale spetsialistile
Anu Needole linnastaadioni rekonstrueerimises osalemise eest.
Oli hea tunnetada linnavõimude
operatiivset ja tehniliselt oskuslikku suhtumist töödesse.
Eriti märgime Nikolai Vojeikini
isiklikku panust, tema professionaalseid juhioskusi ja head spordivaldkonna tundmist.
Meie, Kiviõli sportlased, loodame
meie ja linnavõimude suhete edukale
arendamisele.
Kiviõli linna sportlaste nimel,
linna spordikoordinaator
Anatolii Zõbin

Lions Klubi
tänab
Kiviõli Kiigeplatsi uue kiige rajamisele on õla alla pannud mitmed meie piirkonnas tegutsevad
ettevõtjad:
Kiviõli Keemiatööstuse OÜ, Järve
Biopuhastus OÜ, Kiviõli Kaubahoov
OÜ, Svarmil OÜ, Shroma OÜ,
Aiastiil OÜ, Bitterbuild OÜ ja Virtel
Grupp OÜ.
Olulise rahalise panuse on andnud Kiviõli linnavalitsus.
Ja kõige rohkem on kahe aasta
jooksul pingutanud Kiviõli 1. keskkooli pere.
Aitäh kõigile sponsoritele ja koostööpartneritele!
Kiviõli Lions Klubi

Kiviõli
linnaraamatukogu
suvel 2017
Suvekuudel, kuni
31. augustini 2017
Kiviõli linnaraamatukogu
on avatud
tööpäevadel
kell 11.00-18.00.
Laupäev ja pühapäev suletud.

EELK Lüganuse
Ristija Johannese
kirik
on 2017. aasta
juulikuus suletud
elektrisüsteemide
remondi tõttu.
Matuse korral palutakse
helistada kiriku
vaimulikule,
tel 56 909 954.

Julia Arefjeva, l
innalaagri juht

Kiviõli linna eakam elanik Larissa Šipitsõna.

Foto Samuel Golomb

Larissa Šipitsõna
Viru tänavalt:
ma sündisin 18. juunil 1917
Juubilariga vestles Samuel Golomb

Proua Larissa selges ja loogilises kõnes on tunda Saaremaa
murrakut, vene lauseehitust
ja mõnusat virulaste ütlemist.
Ta meenutab lapsepõlve Püssi
koolipäevi, Vene valge armee
ohvitseride intelligentseid naisi,
ennesõjaaegset Küttejõu poodi,
Stalini surmapäeva ja Tallinna
juveelitehase laotööd, nagu see
kõik oleks toimunud eelmisel
nädalal.
100. sünnipäeva aitasid tähistada
lähedased Maidlast. Tuntud „Postipoisi“ lauluviisile kirjutati juubelilaul, mis ühendkoorina ka esitati.
„Sada aastat on imetlev iga,
Millist väärib ainult möni meie seast.
Täna juubilar meil kinnitab seda,
Et köik aastad andnud segas, mis nii
head.”
Saaremaalt Virumaale kolinud
peres oli viis last, Larissa kasvas
koos kolme vennaga ja õega. Ühe
venna järeltulija - meie tennisekuulsus Anett Kontaveit - tegi
Larissale uhke juubelikingituse.
Just 18. juunil jõudis Anett karjääri esimese WTA tenniseturniiri
võiduni. Väärikas suguvõsas on
rahandusminister ja kolledži juht,
on ka mitmeid pillimehi . Inimesed,
kes olid selle sugupuu juurteks ja
kelle kohta 100-aastane Larissa ikka
ütleb „papa ja mamma“, puhkavad
Lüganuse kalmistul.
Proua Larissa suutis läbi eluraskuste, mitme kolimise ja sõjaaastate säilitada oma perekonna
fotoalbumid. Veidi tuhmunud
piltidelt vaatavad meie poole Kiviõli
pasunakoori mehed, nende seas ka

Larissa isa. Piltidelt naeratavad kohaliku näiteringi artistid. Küsin, kas
Larissa ka on näiteringi fotol. Saan
vastuseks: mulle usaldati siis suflööri roll, ütlesin teksti ette, kui seda
vaja läks. Ühel fotol on aga kena
ja šarmantne tantsupaar. See on
Larissa ja tema tantsupartner, kes
väga meenutab Aleksandr Puškinit.
Püssi pargis korraldati vabariigi
algusaastatel tantsuvõistlus, Larissa
esinemine pälvis siis esikoha.
Neid perealbumeid võib ja peab
vaatama kahest vaatevinklist. Selge
on see, et tegemist on väga isikliku
ajalooga. Teiselt poolt on fotodel
sajandipikkune ajalooline taust. On
hooned ja asutused, mida enam ei
ole, on meie kaaslinlased, kes on
ammu läinud elama igavest elu.
Suure sõja ajal pidi Larissa üle
elama alatu „koputamise“ ja saksa
vangistuse, siis imekombel vabastamine. Aga kong nr 5 Rakvere vangimajas on tänaseni silme ees. Sõda
lahutas ka esimesest abikaasast,
kellel leegionimehena ei oleks Eestis elu olnud. 10 aastat elas Larissa
Venemaal, kus põhjamaa külmadega pidi tõestama, et ta ei ole Inglise
spioon. Seal Venemaal oli Larissa,
nagu ta ise ütleb, „kuninganna“. Ta
tegeles kaubavarustusega ja raamatupidamisega raudteeosakonnas ja
jõenduses. Tööinimese viimased
sissekanded Larissa tööraamatus
pärinevad Tallinna juveelitehasest.
Loomulikult on küsijale huvitav
teada, millega praegu tegeleb eakas
koduperenaine Viru tänavalt. Kahjuks peab Larissa tunnistama, et
väljas käimine on muutunud väga
raskeks. Samas oma kodus saab
ta kõikide toimetustega hakkama.

Hea, et abiks on linna sotsiaaltöötaja, kes käib kaks korda nädalas
poes. Abiks on Maidla sugulased
ja trepikoja naabrinna. Larissa on
oma elu jooksul olnud suurepärane
kuduja. Praegu sõrmed enam seda
tööd teha ei lase, kuigi silmanägemist oleks küll. Larissa sugulased
korraldasid tema juubelisünnipäeva
tähistamisel omapärase näituse igaüks võttis kaasa ja pani näitusele
välja mingi salli/kampsuni, mida
on teinud Larissa soojad käed.
Larissa täidab oma aega raadiosaadete kuulamisega, telerist meeldib
vaadata ajaloosaateid ja ... jalgratta
võidusõite.
Huumorika uhkusega ütleb
proua Larissa, et viimased 50 aastat
pole ta kordagi grippi põdenud,
pole ka peavalu olnud. Larissa
ise arvab, et pika ea põhjusi on
kaks - hommikul on tema üheks
toiduks küüslauk. Teine põhjus
on aga palju tähtsam- pole soovi
haigekassat tülitada.
Juubelipäevadel oli Larissa kodus palju lilli. Väärikat linnakodanikku õnnitles linnapea Nikolai
Vojeikin. Õnnitluskaartide laual oli
ka selline kirjutis:
„Austatud Larissa Šipitsõna. Palun
võtke vastu minu südamest tulevad õnnitlused Teie sajanda sünnipäeva puhul.
Olete oma elus palju näinud ja kogenud,
olete saanud kaasa elada terve sajandi
rõõmudele ja muredele ning alati hoidnud
alal lootust. Mul on hea meel, et Teil on
jätkunud elurõõmu jagada seda kõike ka
noorematega. Soovin Teile tervist ja palju
õnne. Teie Kersti Kaljulaid.“
Ühineme ka meie nende kõrgete
õnnesoovidega!

Üheksa päeva linnalaagris „Sõprus“ möödusid ülikiiresti. Sellise
sümboolse nime andsid laagrile
lapsed ise, lootuses, et nimi jääb
laagrile ka järgnevatel aastatel.
Kahe Kiviõli kooli õpilastele korraldatakse suvevaheaja alguses ühist
linnalaagrit juba mitmendat aastat
järjest. Sellel aastal osales laagritegemistel 30 õpilast 1. keskkoolist ja
vene koolist. Laager toimus 8. kuni
20. juunini. Laagriüritusi ühendas
teema „Puhka kodumaal!“
Kaheksa päeva veetsime lastega
rännates mööda Eestimaad. Meie
saime külastada Rakvere linnust,
Rakvere veekeskust AQVA, Tallinna
loomaaeda ja Teletorni, käisime Jõhvi kinos Amadeus, Tartus külastasime
teaduskeskust AHHAA ja Jääajakeskust. Meie reisimise teele jäi ka Toila
park. Nähtud sai palju, kõik oli põnev
ja huvitav, kuid tähtis on see, et lapsed
leidsid endale uusi sõpru.
Ühiselt mõtlesid laagrilapsed
vahetuse visuaalse logo ja logolause.
Koos anti soovitusti järgmise aasta
laagrikorraldajatele.
Eestis on veel palju põnevat ja
huvitavat, on kohti, kuhu tahaks
minna uuesti. Jääme ootama 2018.
aasta linnalaagrit, siis on taas eesti ja
vene kooli õpilased ühiselt avastamas
Eestimaa ilu.

Uued toetused
ja hüvitised
Dmitri Dmitrijev,
Riigikogu sotsiaalkomisjooni liige

Lasterikkad pered saavad täiendava toetuse
Perekond, kus kasvab kolm kuni
kuus last, saab lisaks olemasolevale
lapsetoetusele (esimese kahe lapse
eest 50 eurot ja iga järgneva eest
100 eurot) veel 300 eurot kuus. Kui
peres on seitse või enam last, annab
riik juurde 400 eurot kuus. Toetus
jõustub alates 1. juulist 2017.
Suvel käivitub täiskasvanute hammaste parandamise programm
1. juulist 2017 saavad täiskasvanud
ravikindlustatud hambaravihüvitist
kuni 30 eurot aastas. Praegu rahalist
hüvitist saavate inimeste (vanadusja töövõimetuspensionärid, osalise
või puuduva töövõimega isikud, üle
63-aastased, rasedad, alla üheaastaste
laste emad ning suurenenud hambaravi vajadusega patsiendid) hüvitist
suurendatakse 85 euroni aastas. Eakatel jääb alles hambaproteesihüvitis
255,65 eurot kolme aasta peale.
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Meie rahataotlused
on olnud edukad
Anu Needo,
majandusüksuse juhtivspetsialist

Linnavalitsuse majandusüksuse
poolt ette valmistatud ja esitatud
projektid on hakanud tasapisi
saama positiivseid otsuseid. Sellest on suur rõõm ning tahame ka
linnarahvaga oma rõõmu jagada.
Kiviõli 1. keskkooli ujula renoveerimine. Taotletud summa
80 000 EUR, omafinantseering
27 000 EUR ja rahastaja Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus. Tähtajaks
esitati 145 taotlust ning toetuse said
neist vaid 37 s.h 4 projekti Ida-Virumaalt. Kiviõli ujula projekt sai samuti toetuse, oleme alustanud ettevalmistust ning ehitustööd toimuvad
2018.a. suvel. Tehakse remonditöid
kogu ujula osas, basseinis, riietus- ja
duširuumides, saunas, abiruumides.
Rajatakse uus soojustagastusega
ventilatsioon, säästlik valgustus ja
automaatsed filtreerimis- ja kemikaalide doseerimissüsteemid.
Tänavavalgustuse taristu renoveerimise I etapp. Taotletud
summa 960 000 EUR, omafinantseering 240 000 EUR ja rahastaja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Tähtajaks esitati 57 taotlust ning
toetuse said 22 omavalitsust s.h
Ida-Virumaalt Kiviõli linn. Alustame ettevalmistust septembris ning
ehitustööd tehakse aastatel 20182019. Projekt on suunatud tänavavalgustuse taristu renoveerimisele
ning selle kaudu energia säästmisele.
Projektipiirkonnaks on Viru-Võidu
elamukvartal, Uus tn sisehoovid,
kus on väga amortiseerunud valgustuspostid ning valgustid. Samuti
vahetatakse 2005.a paigaldatud
metallmastidel olevad naatriumvalgustid välja LED-valgustite vastu.
Perearstikeskuse rajamine
polikliiniku 2.korrusele. Taot-

letud summa 774 000 EUR, omafinantseering koos Lüganuse ja
Sonda vallaga kokku 260 000 EUR.
Rahastaja Sotsiaalministeerium.
Mai alguses saime positiivse otsuse
meie projekti rahastamise kohta.
Alustame projekteerimist juba II
poolaastal ning ehitustööd on kavas
2018.aastal. Polikliinikuhoone teisele
korrusele pääsemise lihtsustamiseks
paigaldatakse lift ning seal hakkavad
paiknema ruumid viiele perearstile
ja kümnele pereõele, samuti koduõe,
ämmaemanda ja füsioterapeudi vastuvõturuumid. Uus perearstikeskus
polikliiniku 2. korrusel valmib detsembris 2018.
Kirjeldatud ja juba positiivse otsuse saanud investeeringuprojektid
toovad linna raha juurde ca 1,8 miljonit eurot. Konkurents rahalistele
vahenditele, mida KOV-id võivad
investeeringuteks taotleda, on olnud
väga tihe ning seda enam on põhjust
rahuloluks.
Mõni väiksem projekt on olnud
ka töös. Kiviõli linn osales Hariduse
Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) toetusmeetmes, mis oli mõeldud põhikoolidele sülearvutite
soetamiseks. Selle toetusega aitab
riik arendada õpetajate ja õpilaste
digipädevust ning toetab digikultuuri
integreerimist õppeprotsessi. Olime
oma taotlusega taas edukate linnade
seas ning oleme tellinud kokku 26
sülearvutit põhikoolidele. Neist 13
arvutit lähevad vene koolile ning 13
arvutit 1. keskkooli. Tehnika soetamise eest tasub 16 898 EUR HITSA
programm ning omaosalusena 2 981
EUR koolid oma eelarvetest. Meile
on selline toetus suureks abiks. Arvutid saabuvad koolidesse enne uue
õppeaasta algust.
Kena suve majandusüksuse
poolt!

OÜ Järve Biopuhastuse
juhtorganid võtsid kokku
2016. aasta tegevuse
OÜ Järve Biopuhastus teade

OÜ Järve Biopuhastuse (JBP)
osanikeks on Kohtla-Järve linn,
Jõhvi vald, Kiviõli linn ja Lüganuse vald. JBP osutab ühisveevarustuse ja - kanalisatsiooni teenust
ligikaudu 60 000 elanikule ning
põlevkivi- ja keemiatöötluse tegevusvaldkonnas tegutsevatele
tööstusettevõtetele.
19. mail 2017 toimusid JBP nõukogu koosolek ja osanike üldkoosolek, mille üheks päevakorrapunktiks
oli eelmise majandusaasta aruande
kinnitamine. Juhtorganid heitsid
pilgu möödunud majandusaasta
olulisematele sündmustele, mis mõjutasid ettevõtte finantsilist tegevust:
- lisandus uus Maidla tegevuspiirkond Lüganuse vallas,
- lõppes Kohtla-Järve Oru linnaosa veevarustuse projekt.
Lõppes ka Kiviõli linna reoveekogumisala ÜVVK süsteemi
rekonstrueerimise projekt. Projekti
käigus rekonstrueeriti 4,2 km veevarustus- ja 1,9 km kanalisatsioonitorustikku ning rajati 1,0 km kanalisatsioonitorustikku Kiviõli põhjaosas.
Tööd tehti Vabaduse puiesteel, Piiri,

Laste, Õpetajate, Kaevurite, Põllu,
Aasa, Muru, Pargi ja Viru tänaval,
väiksemas mahus Raudtee, Alutaguse, Uuel, Kalda ja Soo tänaval. Projekti maksumus 1,1 mln eurot, ÜF
investeering 78,89 %, JBP 21,11%.
Projekti raames soetati igapäevasteks
hooldustöödeks teleskooplaaduri ja
vaakum-survepesu sõiduk.
Vaakum-survepesusõiduki soetamise ja ekspluatatsiooniga kaasneb
kanalisatsioonitorustike hooldustaseme paranemine, võrkude seisundi stabiliseerimine ning tööea
pikenemine, samuti avariiolukordade
ennetamine, väheneb ka pinnase- ja
põhjaveereostuse risk.
Teleskooplaaduri soetamise ja
ekspluatatsiooniga kaasneb reoveesette käitluse tööprotsesside
optimeerimine ning ladusam töökorraldus. Teleskooplaaduri abil
tagatakse operatiivsem reageerimine
sellistele avariiolukordadele, mis
nõuavad kõrgustööde läbiviimist
või tööd distantsilt. Kiirema reageerimisvõimekusega avariiolukordadele kaasneb keskkonnariskide
vähenemine. Projekti maksumus 0,6
mln eurot, ÜF investeering 78,23%,
JBP 21,77%.

Linnapea Nikolai Vojekin tänab ansambli „Traditsija“ liikmeid meeleoluka esinemise eest linnapäeval.

Foto Kristiina Ragni

Loominguline reis Eestisse
http://vluki-dk.ru

26. kuni 28. maini osales Kiviõli
linna päeva üritustel Velikije Luki
linna loominguline delegatsioon,
kuhu kuulusid rahvakollektiiv
vokaalansambel „Traditsija“ ja
linna kultuurimaja loomeosakonna
töötajad.
Rahvakollektiiv - vokaalansambel
„Traditsija“ esines folkloorikavaga
„Istume mõnusalt“, mille aluseks
olid rahvalaulud ja tavad. Linlased
laulsid kaasa neile tuttavaid laule ja
osalesid ringmängudes. Peo lõpuosas
pöördus meie poole tänusõnadega Ki-

viõli linnapea. Järgmisel päeval esines
ansambel „Traditsija“ Kohtla-Järve
kultuurikeskuses, kus neid samuti
soojalt vastu võeti.
Meie jaoks oli eriti tähtis lillede
asetamine Küttejõu vennaskalmistule.
Loomingulise reisi käigus saime
veel külastada Lahemaa rahvusparki,
tutvusime talukultuuriga ja Kiviõli
seikluskeskusega.
Eriti südamlik oli kohtumine
G.Butuzovi nim. vene segakooriga ja
selle kollektiivi juhi Raissa Višnjovaga.
Rahvakollektiiv vokaalansambel
„Traditsija“ ja linna kultuurimaja
loomeosakonna töötajad avaldavad

tänu loomingulise reisi korraldajatele,
G.Butuzovi nim. vene segakoorile ja
koorijuhile Raissa Višnjovale, Kiviõli
ka Kohtla-Järve linnajuhtidele. Oleme
tänulikud sooja vastuvõttu , huvitava
reisi ja loominguliste kohtumiste
eest. See reis jääb ereda leheküljena
ansambli „Traditsija“ loomingulisesse
ajalukku.
Toimetuselt: Sellise teate pani
oma kodulehele Velikije Luki linna
kultuurimaja. Püüdsime tõlkes jälgida
originaali kõnepruuki. Kena on lugeda
sellist hinnangut. Ansambli „Traditsija“ esinemine oli tõesti ilus osa selle
aasta linnapäeval.

Keskkonnaalased õppekäigud
Kristiine Meister, Kiviõli 1. keskkool

Juba teist aastat järjest on meie
kooli õpilastel ja õpetajatel olnud
võimalus osa võtta mitmetest põnevatest programmidest.
Lisaks erinevatele looduskeskustele
said meie õpilased osaleda näiteks
Põllumajandusmuuseumi, Jääajakeskuse, AHHAA ja Tartu Loodusmaja
programmides.

Mõned näited:
- 2.a ja 2.b osalesid õppeprogrammis „Looduse talvine elu“ (Kauksi
RMK),
- 6.a, 6.b ja 6.c tegid kaasa õppeprogrammis „Lahemaa rikkus – Soome laht“ (Lahemaa),
11. klass osales programmis „Atmosfäär meil ja mujal“ (TÜ Tähetorn).
Projekti eesmärgiks on suunata

noorte tähelepanu keskkonnale ja
sellega seotud probleemidele. Kokku
võttis projektist osa 16 klassi ning
osaleti 27 programmis. Tagasiside
programmides osalemise kohta oli
positiivne ning nüüd on esitatud järgmiseks aastaks uus projektitaotlus. Jääme lootma positiivset vastust! Projekti
rahastab Keskkonnainvesteeringute
Keskuse SA.

Õppimine läbi robootika on lõbus!
Kristiine Meister

Kevade alguses otsustasime Kiviõli 1. keskkooli algklassidega
kasutada ära koolis olevaid robootikakomplekte ja muuta õppimise
põnevamaks.
Alustasime ehitamist 2.b klassist,
kus rääkisime prügi sorteerimisest ja
taaskasutusest ning ehitasime prügi-

autosid.
Liikusime edasi 2.a klassi, kus
rääkisime konna arengust ja elust, elukeskkonnast. Õpilased panid kokku
robotkonnakullese.
1.a klassis rääkisime, millist kasu
toovad mesilased. Õpilased ehitasid
mesilasroboti, mis lendas robotõiele
ja sumises.
Ülejäänud algklassides (1.b klass, 3.

klass ja 4. klass) rääkisime, millised on
robotid meie igapäevaelus ja milliseid
tööülesandeid nad täidavad. Ehitasime vahva roboti nimega Milo.
Iga tunni lõpus sai vastata ühele
ja samale küsimusele „Millal me jälle
roboteid ehitame?“. Järelikult oli töö
huvitav ja õpetlik. Proovime tegutseda
samas vaimus ja jätkata robootikaga ka
järgmisel õppeaastal.

EELK Lüganuse Ristija Johannese
koguduse augustikuu teenistuste kalender
06.08.17
06.08.17
13.08.17
20.08.17
20.08.17
27.08.17
03.09.17
03.09.17

09.30
11.00
11.00
09.30
11.00
11.00
09.30
11.00

9. pühapäev peale Nelipühi. Missa
Kirikuaia surnuaiapüha Lüganusel. Missa
10. pühapäev peale Nelipühi. Missa
11. pühapäev peale Nelipühi. Missa
11. pühapäev peale Nelipühi. Missa
12. pühapäev peale Nelipühi. Missa
13. pühapäev peale Nelipühi. Missa
13. pühapäev peale Nelipühi. Missa

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

Juuni 2017

Lk 3

KIVIÕLI LINNA LEHT

Kiviõli ja Mäetaguse noored ühisel veematkal Aidus.

Foto Katrin Saks

Keeleõpe
läbi spordi
Kärt Lindlo

Kiviõli G. Butuzovi nim vene segakoor Narva festivali rongkäigus.

Foto Kristiina Ragni

Aastapikkune juubel
Samuel Golomb

2017. aasta on kinkinud meile mitme Kiviõlis tegutseva taidluskollektiivi juubelisünnipäeva. Hiljuti
tähistas juubelit eesti segakoor
Loit. Mais sai G.Butuzovi vene
segakoor 65-aastaseks.
Vene koori juht Raissa Višnjova
rääkis, et koori liikmed võtsid vastu
ühise otsuse, et muudavad kogu 2017.
aasta juubeliaastaks, nii on iga esinemine erilise iseloomuga.
Juubeliesinemisteks võib nimetada osalust traditsioonilisel festivalil
„Slaavi pärg“ Narvas. Augustis esineb
vene koor slaavi kultuuri üritustel
Lohusuus.
Kauaks jääb vene koori liikmetele
meelde loominguline reis Venemaale
Velikije Luki linna. Reisi kavas oli mitu
kontserti, osalus pidulikel üritustel
ja tihe suhtlemine vokaalansambli-

ga „Traditsija“. „Traditsija“ lauljad
külastasid omakorda Kiviõli linna,
kus osalesid linnapäeva ja keemikute
päeva tähistamisel.
G.Butuzovi nim koori reist langes kokku venemaalastele tähtsa
püha tähistamisega - võidupäevaga.
Ühe kontserdi andis Kiviõli koor
koos sealse veteranide kooriga.
Sellele ühisprojektile eelnes pikk
ettevalmistus nootide ja repertuaari
vahetusega. Vahetult enne kontserti
toimus kolmetunnine ühine proov.
Pingutused oli seda väärt - publikule kingiti kena ja emotsionaalne
kontsert. Višnjova märgib, et kõik
koori esinemised Velikije Luki linnas
läksid täissaalidele, publiku vastuvõtt
oli väga soe.
Erilise emotsiooni loomingulisele
reisile andis Eesti Laskurkorpuse sõjameeste mälestusmärgi külastus. See
Teise maailmasõja lehekülg puudutab

mitmeid eesti perekondi. Velikije
Luki inimesed teavad, et just nende
linna lähistel võitlesid ja said surma
eestlased. Võõrustajad teadsid ka
seda, et Butuzovi-nim. kooris laulab
inimene, kelle sugulane oli samuti sõja
ajal Velikije Luki alla rindel.
See reis oli heaks tõukeks sidemete laiendamisele. Kiviõli linnapäeva
tähistamisel esines kiigeplatsi laval
Velikije Luki rahvakollektiiv - vokaalansambel „Traditsija“. Nüüd oli
aeg olla võõrustaja osas meie koori
liikmetel. Eriti südamlik oli kohtumisõhtu Kiviõli rahvamajas.
Raissa Višnjova on kindlal arvamusel, et sellised loomingulised
reisid aitavad kaasa inimeste lõimumisele, teiste kultuuride ja tavade
tutvustamisele. Sõprussuhteid peab
kindlasti jätkama ja loominguliselt
arendama.

Tugila annab teada
Robert-Martin Vahtras,
noorsootöötaja

Kui 15-26-aastane noor on jäänud
ühel või teisel põhjusel koolist
eemale ja tal puudub töökogemus, tuleb appi Noorte Tugila,
kes annab tuge ja aitab sobivate
lahenduste abil noorel jõuda taas
kas kooli või tööturule.
NOORTE TUGILA programm
Noorte Tugila on partneriks Eesti
Avatud Noortekeskuste Ühenduse
(Eesti ANK) poolt koordineeritavale
programmile „Noorsootööasutuste
kaudu raskemates oludes noorte jaoks
tugimeetmete käivitamise ja rakendamise programm”, mis on seadnud eesmärgiks pakkuda aastatel 2016-2018
lisatuge ligi 8800-le 15-26-aastasele

noorele.
Eesmärk on tuua noored, kes ei
õpi või ei tööta, tagasi kogukonnaja ühiskonnaellu. Tugitegevused on
suunatud kohalikule tasandile ehk
noorele võimalikult lähedale ja tema
igapäevaelu keskkonda. Tegevuskava
keskendub noorte ülesleidmisele ja
motiveerimisele otsiva noorsootöö
kaudu ning kohaliku tasandi võrgustiku sekkumise kaudu, et suunata
nad teadmisi ja oskusi omandama või
tööturule sisenema. Ühe noore kohta
nähakse programmis aktiivset olekut
üks kuni kuus kuud. Programmi lõppedes jälgitakse noore tegevusi veel
vähemalt 6 kuud.
Noorte Tugila 50 keskust asuvad
üle kogu Eesti, täpsemalt 138 omavalitsuses, neid leiab nii suurtes linnades
kui ka väiksemates kohtades ning ka

juhendamist, abi ning sobivaid koolitusi pakutakse üle Eesti.
Meie piirkonnas - Lüganuse, Sonda,
Aseri vallas ja Kiviõli linnas- tegutseb
üks Noorte Tugila noorsootöötaja.
Temaga saab igal ajal võtta ühendust
kas facebooki kaudu või telefoni teel.
Kontaktandmed:
FBs Robert Martin, tel. 528 5760
või Roberto95@mail.ru
Noortekeskuste Noorte Tugila
programmi tegevusi rahastatakse
haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Noorte
Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus.

Kiviõli vene kool ja Mäetaguse
põhikool tegid ühiselt teoks
projekti „Sport looduses”, mille
eesmärk oli suurendada eesti ja
vene kodukeelega noorte omavahelist suhtlust.
Toimus kaks neljapäevast kohtumist, kus tehti sporti ning harjutati eesti ja vene keelt. Kiviõli vene
koolist osales kokku 14 õpilast
5.-7. klassist. Projekt korraldati
programmi „Noortekohtumised”
raames.
Esimest korda kohtuti Pagari
seltsimajas 19.-22. aprillil. Teist
korda saime kokku Kiviõlis 31.
mail-3. juunil.
Noortekohtumiste projekti eesmärk on, et tegevusi mõtlevad välja
ja viivad läbi õpilased ise. Esimese
kohtumise ajal korraldasid kaks
Mäetaguse õpilast teistele orienteerumisvõistluse Pagari pargis. Kiviõli õpilased viisid läbi vene keele
tunni. Kordamööda pakuti välja
mänge, mida järgmiseks mängida.
Mõlemad koolid õpetasid üksteisele selgeks tantsu ning viisid läbi
sporditeemalise viktoriini.
Väikestes gruppides tehti valmis
neli lühifilmi tervislike eluviiside
kohta. Õppisime mängima ka
discgolfi ning osalesime kohe
ametlikel discgolfi võistlustel Mäe-

tagusel. Samuti külastasime Alutaguse
seiklusparki, kus osalejad said kõrgustes ronida ja üle järve laskuda. Lisaks
said kõik proovida, kuidas teha süüa
18 inimesele - nimelt valmistasid
õpilased väikestes gruppides ise hommiku-, lõuna- ja õhtusöögi.
Teise noortekohtumise ajal Kiviõlis jätkasime sportlike tegevustega.
Toimusid olümpiamängud – õpilased mõtlesid endale gruppides välja
riigi, hümni ja tantsu ning viisid läbi
spordivõistlusi. Lisaks korraldasid
kaks Kiviõli õpilast mitmetunnise
orienteerumismängu, mille abil said
külalised tutvuda linnaga.
Käisime ka Aidu karjääris kanuuga
sõitmas ning osalesime ülekoolilisel
üritusel „Just Dance”. Eelviimasel
päeval sõitsime rattaga Oandule,
kuhu jäime ööseks telkima. Mitmele
õpilasele oli see esimene kord telgis
magada.
Mitmed osalejad tõid välja, et kõige
rohkem meeldiski neile projektis telkimine ja öösel lõkke tegemine. Lisaks
meeldis paljudele see, et nad tohtisid
koolimajas ööbida. Mitmed õpilased
ütlesid, et julgevad nüüd rohkem eesti
keelt rääkida ning tahaksid Mäetaguse
õpilastega veel ühe projekti koos teha.
Noortekohtumisi rahastati Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest
Haridus - ja Teadusministeeriumi ning
Eesti Noorsootöö Keskuse toel.

Otsides armastust
Endel Punga. Kiviõli linna elanik

Me teame, et maailmas ei ole
olemas tugevamat inimestevahelist sidet kui armastus. Armastus liidab kokku miljoneid
ja miljardeid inimesi.
Armastust ei saa keegi me südameist ära röövida. Ilma armastuseta on meie südamed tühjad
ja sinna asemele tuleb kurjus.
Mul on südamest kahju vaadata
ja kuulda juhtudest, kui kaasad
vägivallatsevad üksteisega ja ka
lastega. See on inimkonna suurim
pahe, mida on võimalik võita armastusega. Toon ühe kurva näite.
Elas üks tütarlaps, kes oli umbes
16-aastane. Tüdruk soovis väga
teada, kes on tema bioloogiline
isa. Kui ma nüüd ei eksi, siis kasvatas tütarlast ema. Tüdruk otsis
oma isa ning sai ka lõpuks teada
tema aadressi. Läks isa vaatama
ja tutvustas end ning ütles isale,
et ta on tema tütar. Isa aga ajas

tüdruku kohe minema sõnadega:
’’ma ei taha sind näha’’. Tüdruk
sai teada oma isa telefoninumbri
ja helistas talle. Kui isa aru sai, et
tütar helistab, siis ta enam kõnedele
ei vastanud. Läks aega mööda ja isa
suri. Tütar läks ja otsis üles oma isa
haua ja hakkas tihti seal käima. See
on südantlõhestav lugu.
On juhtumeid, kus mees ja naine
lähevad lahku, kuid neil on ühised
lapsed. Olgu naine või mees milline
iganes, laps armastab mõlemat. Meil
on üksainus elu. Püüdke seda elada
korralikult, ausalt ja tundes armastust
ja armastades.
Kallid mehed, naised ja lapsed!
Palun ärge jätke kunagi oma lähedasi
üksi. Kui te ei taha oma lähedasi aidata, siis vähemalt püüdke nendega
suhelda. Sest just nemad on elus
ainukesed inimesed, kes armastavad
teid tingimusteta. On hea tunne teada,
et sa oled armastatud. Armastus on
väärtuslikum kui kuld ja ilma selleta
oleks maailm tühi ja paljas.
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75 pole mingi vanus, kui vaim on terve!
Et elu Sul ainult õnne vaid tooks,
kangast kena ja tugevat kooks!
Õie Vesk 03.06.1947 70
Vladimir Zaytsev 03.06.1947 70
Valentyna Gerassimenko 10.06.1947 70
Maria Peresypchenko 20.06.1947 70
Valentina Myuyrsepp 24.06.1947 70
Urve Tars 07.06.1942 75
Valentina Kalennikova 16.06.1942 75
Johannes Korendi 21.06.1942 75
Galina Oleinik 22.06.1942 75
Jaan Kõrts 10.06.1937 80
Pavla Vikulova 17.06.1937 80
Leegi Koorits 21.06.1937 80
Veera Toim 23.06.1937 80
Nadežda Jääger 24.06.1937 80
Linda Uustal 04.06.1932 85
Larissa Šipitsõna 18.06.1917 100

Kiviõli Linnavalitsus
õnnitleb juubilare!

Nii suurt lehmakarja
pole Kiviõlis veel kunagi nähtud!
Kiviõli linnaraamatukogu kutsub külastama
suve lõpuni põnevat lehmanäitust.
Koguja Aili Paavo nimetab oma lehmakogu
Püha Lehma Muuseumiks.

Kaks ehitusmeest teevad ehitus- ja remonditööd.
Helista julgelt tel 56872745.

Aleksei Žuravljov

10. juunil korraldati Tammikus jõutõstmise võistlused.
Klassikaline jõutõstmine
koosneb kolmest alast kükk, lamades surumine ja
jõutõmme.
Kiviõli linna esindasid
võistlustel viis sportlast: Vladimir Toropov, Aleksei Žuravljov, Arvet Heinsoo, Denis
Petlitski ja Matti Järve. Kui
neli esimest võistlejat olid
Tammikus jõudu katsunud
varemgi, siis 75-aastasel Mattil
oli see võistlus esimene katsumus jõutõstmises. Matti Järve
suutis täita oma vanuseklassis
vajaliku normatiivi, mis annab
talle õiguse esineda Euroopa
meistrivõistlustel.
Matti tulemused olid järgmised: kükk kangiga 110 kg,
lamades surumine - 75 kg ja
jõutõmme - 150 kg. Eakas
sportlane soovib oma tulemusi parandada ja teeb juba
ettevalmistusi rahvusvaheliseks võistluseks, mis peetakse
sügisel Soomes.

Matti Järve on väge täis ja soovib jätkata jõuspordiga.

Matti on tegelenud jõuspordiga kõigest mõne aasta ja
ta tunneb ennast väga hästi.
Tema näide tõestab, et spordiga alustada pole kunagi hilja.
Ka eakas inimene võib olla

heas füüsilises vormis. Matti
aga ütleb nii: „Olen trennis
koos noortega ja siis muutun
ise ka nooreks!“
Kiviõli linna spordikoordinaator Anatolii Zõbin

märgib huumoriga: „Matti
ootas ära, millal kõik konkurendid lähevad manalateed, nüüd uhkes üksinduses võitis kõik esikohad.“

Meie jõutõstjad jätkuvalt paremate seas
Anatolii Žõbin, jõutõstjate
meeskonna vanemtreener

Tammikus 10.juunil peetud lahtistel jõutõstmise
võistlustel saatis edu Kiviõli
võistkonda.
Meie meeskond oli esindatud viie võistlejaga, neist
kolm astusid ka pjedestaali eri
astmetele.
I koht - Vladimir Toropov
(kolme ala summa 635 kg).
II koht - Aleksei Žuravljov
(kolme ala summa 602,5 kg).
III koht - Arvet Heinsoo

(kolme ala summa 590 kg).
Denis Petlitski sai võistluse protokolli kirja kolme ala
summaks 455 kg ja Matti Järve
335 kg.
Edukas oli meie jõumeeste
esinemine hiljutistel Euroopa
meistrivõistlustel. Eestit esindasid kolm sportlast ja kõik
olid Kiviõlist. Vladimir Toropov tuli oma kaalukategoorias
esimeseks. Tema kolme jõutõstmise harjutuse üldsumma
oli 625 kg. Pjedestaali kõrgemale astmele astus ka Arvet
Heinsoo, kolme jõutõstmise

harjutuse üldsumma - 577,5
kg. Euroopa meistrivõistluste
pronksmedali suutis võita
Aleksei Žuravljov, tema tulemus oli 600 kg.
Soome lahtistel meistrivõistlustel jõutõstmise kolmes
eraldi harjutuses oli meie
sportlastel taas õnne tunda
võidurõõmu. Suurepärase
tulemuse saavutas Vladimir
Toropov, kes kangiga kükkides
sai tulemuseks 245 kg. See
andis kindla esimese koha.
Arvet Heinsoo saavutas lamades surumises kolmanda

Jalgpall: välisklubi
tunnistas IRBISe
ülekaalu
Anatolii Zõbin

Kiviõli linna leht MEIE REEDE/НАША ПЯТНИЦА
Üldinfo – tel 332 13 20, e-post valitsus@kivioli.ee
Kiviõli Linnavalitsus 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 1500. Leht ilmub üks kord kuus.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid nende selguse
huvides toimetada ning lühendada.
Ajalehte saab lugeda – www.kivioli.ee

Foto erakogust

Kolm rahvusvahelist jalgpallimängu, mis toimusid Kiviõli
linnastaadionil, panid kohalikud jalgpallisõbrad heas mõttes
muretsema ja teenitult rõõmustama.
15. juunil olid Kiviõlis külas noored jalgpallurid Ukraina pealinna
Kiievi klubist „Podol“. Kolm võistkonda koos treeneritega korraldasid
Narva-Jõesuus treeninglaagri, mille
üheks osaks olid kohtumised Ida-Virumaa klubide võistkondadega. Kolm
Kiviõli mängu panid treeninglaagri
programmile punkti.
Kiviõli jalgpallisõbrad näitasid
suurt huvi IRBISe ja Ukraina „Podol“
kohtumiste vastu, mänge jälgis terve
staadion kaasaelavat publikut. See on
ka igati õigustatud, sellise kuulsusega klubi pole meie juures sagedane
külaline.
Meie võistkonnad pole ka argade
seast! Suutsime näidata väärikat jalgpalli! Esimene kohtumine noorema
grupi poiste (kuni 2007 sünniaasta)

vahel tõi IRBISele võidu, 4:1. Teine
mäng, kus kohtusid keskmise grupi
poisid, lõppes sõbraliku viigiga 1:1.
Vanema grupi poisid (2003-2004
sünniaasta) suutsid raskes kohtumises tuua IRBISele võidu 1:0. Vanema
grupi võistkond on hetkel meie linna
põhikoosseis, kes kaitseb linna au
Eesti meistrivõistlustel.
Mängude tulemuste juures võib
ju leida lihtsa põhjenduse - Ukraina
noored olid väsinud treeninglaagrist ja Ida-Viru mängudest. Samas
näitasid kõik kolm mängu, et meie
poistel oli väga tugev vastane. Siit
aga tõdemus - meie IRBIS kasvatab
heade oskustega jalgpallureid.
Vaatamata kahele kaotusele ja
ühele viigile ei lahkunud Ukraina
külalised Kiviõlist ilma medalita.
Sõpruskohtumisi jäävad meenutama
Kiviõli 70. juubeli ja Kiviõli jalgpalli
80. juubeli mälestusmedalid.
Jalgpallisõbrad! Ootame teid
linnastaadionile 12. juulil. Siis meie
võõrustame Moskva klubi „Lužniki“
võistkonda.

koha (175 kg). Samuti saavutas
kolmanda koha jõutõstmises
Aleksei Žuravljov (255 kg).
Denis Petlitskile oli sellise
tasemega võistlus esmakordne
kogemus. Pikali surumises
omas kaaluklassis suutis Denis
näidata esimest kohta väärivat
tulemust (125 kg).
Meie jõumehed on juba
mitmendat aastat järjest Eesti
ja Euroopa parimate hulgas.
See peaks innustama Kiviõli
noori samuti leidma ennast
tõelises spordis - jõutõstmises.
Olge terved ja tugevad!

Ida-Virumaa
laste
maleturniir
Leonid Pelešev, FIDE treener

13. mail toimus Narva laste loomingumajas enne 2009. aastat sündinud laste maakondlik maleturniir. Seega olid malelaua
taga koolieelikud ja esimeste klasside
õpilased. Igas võistkonnas oli 4 noort
maletajat, osales 8 võistkonda Kiviõlist,
Kohtla-Järvelt ja Narvast.
Huvi selle turniiri vastu oli väga suur, treenerid
nimetavad Narva võistlust juba ammu maakonna
mitteametlikuks noorte meistrivõistluseks. Laste
võistlus annab märku meie maletulevikust, siin
sünnivad tulevased malemeistrid.
Tänapäeval nooreneb male pidevalt. Selle
vastu ei saa, tuleb seda nooruslikku huvi suunata. Üheks väljundiks ongi Narva turniir nn
üliväikestele maletajatele.
Sellel aastal võitsid rändkarika Kiviõli klubi Lootus maletajad. Nendele kuulusid kõik
võidud eelgruppides ja ka finaalides. Edumaa
teiste ees oli muljetavaldav. Võiduvõistkonnas mängisid vennad Pepeljajevid - Andrei ja
Artjom, ning kolm tüdrukut - Nadja Pritulina,
Liisa Mazajeva ja Milena Müürsepp.
Eraldi arvestust peeti uustulnukate vahel.
Siin olid parimad Oleksandra Kuzmina Kiviõlist ja Aivar Silland. Kõik noored maletajad
said magusad auhinnad.

