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Keskkool sai
taas tunnustuse

Kultuurkapital
jaotas raha

Meie Reede

Kiviõli 1. keskkooli õpetajate lõiminguprojektid on
pälvinud sel aastal väärika
tiitli - Ida-Virumaa aasta tegu
hariduses.
Projektiga olid seotud õpetajad Tiina Kilumets, Anu Vau,
Pilvi Kuurmann, Karin Pohla,
Jüri Käosaar ja Maria Uuetoa.
Kõik asjaosalised olid kutsustud
pidulikule aasta õpetaja galale
„Eestimaa õpib ja tänab”, mis
sel aastal toimus Pärnu Kontserdimajas.

Õpetaja
Karin Pohla
kena tiitel

Juubelit jääb meenutama linnaraamatukogu praeguste ja endiste töötajate ühisfoto.

Linnaraamatukogu tähistas
juubelit

Samuel Golomb

Meie Reede

Kiviõli 1. keskkooli hea kolleegi tiitli andsid õpetajad sel
aastal oma asjalikule ja heale
kolleegile – loodusõpetuse,
geograafia, bioloogia ja inimeseõpetuse õpetajale Karin Pohlale.
Õnnitleme!

Eesti lipu
heiskamine
28. novembril
2017. a
Eesti lipu seaduse § 6 lõike
5 alusel riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutustel ning
avalikõiguslikel juriidilistel
isikutel heisata 28. novembril
2017. a Eesti lipp, et tähistada
saja aasta möödumist Eesti
Maanõukogu otsusest tunnistada
end Eestimaa ainsaks kõrgema
võimu kandjaks.
Jüri Ratas, peaminister
Heiki Loot, riigisekretär

Teade
puudega lapse
vanematele
Palume kõikidel lapsevanematel kelle lapsed vajavad 2018.
aastal puudega lastele suunatud tugiteenuseid - lapsehoid,
tugiisik ning toetava teenusena
transporti - pöörduda kohaliku
omavalitsusüksuse poole ja koostada koos lastekaitsetöötajaga
lapsele juhtumiplaan, sest alates
2018 on Sotsiaalkindlustusametil
läbi ESF sotsiaalfondi võimalik
pakkuda lisarahastust ainult juhtumisplaani olemasolul.
Pöörduda Airiin Allikmäe (tel
3321336) või Ketlin Mõru (tel
332133) poole.

Foto Larissa Kaljurand

Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin
sai kaks tundi enne seda, kui andis
üle uuele Lüganuse vallavolikogule
tagasiastumise palve, viibida linnapea rollis Kiviõli linnaraamatukogu
juubeliaustamisel. Kiviõli linnavalitsuse tänukiri raamatukogule
on nüüd museaali nimetust väärt
dokument - kindlasti on see aukiri
viimane linnavõimude poolt väljastatud tänutähis.
Linnaraamatukogu juubeli tähistamine toimus 27. oktoobril. Esmalt
kuulati kena luule-ja muusikakava Toila
raamatukogu juures tegutseva Kella
Kuue Kohtumiste klubi poolt. Järgnesid
õnnitlused koos kingitustega ja lilledega.
Näiteks riigikogu ja Lüganuse vallavolikogu liige Dmitri Dmitrijev rõhutas oma
tervituses, et riigikogul ja linnaraama-

tulogud on üks ühine nimetaja - kogu.
Kingitusena raamatukogu töötajatele
kutsus Dmitrijev kõiki raamatukogu
töötajaid tutvuma riigikogu hoonega ja
parlamendi töökorraldusega.
Südamlikud õnnesoovid kõlasid Kiviõli lasteaia, kunstide kooli, rahvamaja,
naisseltsi ja keskkooli poolt. Kõikidel
nendel asutustel ja ühingutel on hea nimetada oma kindlaks koostööpartneriks
just linnaraamatukogu.
Nikolai Vojekin märkis, et tänapäeva
raamatukogu pole ainult raamatute laenutamise koht. Raamatukogu on muutunud kultuurikeskuseks, kus korraldatakse
näitusi ja kontserte, siin leiavad tegevust
mitmed linnaeluga seotud ühingud. Samuti rõhutas linnapea, et ühe kollektiivi
eduka linnaraamatukogu otsustas viia
kokku raamatukogu 70. aastapäeva üritused iga-aastase raamatukogupäevade
kavaga. Nii kandsid kõik ettevõtmised

juubelimeeleolu. Raamatukogu väikesed lugejad valmistasid värvirikkad
järjehoidjad, neid näeb nüüd kõikide
sellel aastal ilmuvate raamatute vahel.
Arvestades Kiviõli, Sonda ja Lüganuse
ühinemist, kutsuti linnaraamatukogusse
kõiki regiooni raamatukogude töötajaid.
Luulesõbrad said nautida Olga Lužina
hingestatud esituses töö aluseks on selle
kollektiivi juht. Kiviõli linna raamatukogu on õnnistatud alati naeratava juhiga
- Urve Eskoriga.
Kiviõli Marina Tsvetajeva luulet.
Juubelihõngu tõid erinevad näitused
ja ajaloolised majasildid.
Linnalehe Meie Reede toimetus
ühineb kõikide juubeliõnnitlustega.
Kiviõlis on kena ütlemine - kui enam
kusagil pole linnalehte saada, siis mine
raamatukogusse.
Jõudu, Lüganuse valla Kiviõli linnaraamatukogu!

Lehitseme ühise ajaloo lehekülgi

Askälä ehk Askele (Taani hindamisraamatus Askælæ) oli muinaskihelkond ajaloolisel Virumaal.
Askälä aeg
Askälä asus tänapäeva Lüganuse
valla territooriumil, osaliselt hõlmas
veel Sonda, Kohtla ja Kohtla-Nõmme
valla territooriumi, ulatudes kohati
üle Pada jõe. 13. sajandi alguses
piirnes Askälä idas Alutaguse, lõunas Lemmu ja läänes Mahu kihelkonnaga ning põhjas Soome lahega.
Askälä tähtsaimaks linnuseks on
peetud Purtse jõe äärset Tarakalda
linnust. Sellest 2,5 km allavoolu, mere
lähistel, paikneb Taramägi, mis Mauri
Kiudsoo arvates võis olla pealinnuse
valvekoht, kus näiteks süüdati märgutuld. Tarakaldast 3,5 km ülesvoolu
asub pika ning kõrgete ja järskude
nõlvadega neemiku tipul Lüganuse
kirik – arvatakse, et ka seal võis kunagi
linnus olla. Sellele viitavad lisaks paiga
kaitseomadustele ka lähedusest leitud
savinõukillud ja jõe vastaskaldal olnud
suur asulakoht. Kihelkonna idapiiril
oli Alulinna soolinnus, mille kasutus-

aeg pole aga teada.
13. sajandi algusest pärineva Taani
hindamisraamatu (ladina Liber Census
Daniae, taani Kong Valdemars Jordebog) andmetel oli Askäläs 221 adramaad (talu).
Askälä ajaloolise kihelkonna maadele moodustati 13. sajandil Lüganuse
kirikukihelkond.
Lüganuse kirikukihelkonna aeg
Lüganuse kihelkond hõlmab praeguse Kiviõli linna, Lüganuse ja Sonda
valla ning osaliselt Aseri ja Kohtla–
Nõmme valla territooriumi.
Kirikukihelkonnana moodustati
Lüganuse kihelkond (Lyggenus Kirspel) 13. sajandil. Lüganuse kirikut,
mille kaitsepühak on Ristija Johannes,
ehk rahvakeeles Lüganuse Jaani kirikut on esmakordselt mainitud 1373.
Pärimuse järgi arvatakse kiriku ehitamise ajaks 1240-1260. Juba Taani
hindamisraamatus, mis on koostatud
1219–1230, leidub märge, et Lüganuse taludel on oma pastor.
16. sajandi alguspoolel ehitas Johann von Taube Purtse kindluselamu,

mida tunti nimede Isenheim või AltIsenheim all. Kindluselamu oletatav
ehitusaeg on aastatel 1533–1565.
15. sajandil liideti Lüganuse kirikukihelkond halduslikult Alutaguse kihelkonnaga ja läks Narva lääni koosseisu.
15.-18. sajandil muudeti mitu korda
kihelkonna piire. Koguduste kasvu tõttu
ja rahva liikumissuundi arvestades loodi
uusi kirikukihelkondi (Rakvere kihelkond, Iisaku kihelkond). Ära anti Pada
jõe tagune ala koos Viru-Nigula külaga,
osa lõunapoolseid alasid Viru–Jaagupi
kihelkonnale. Lüganuse kihelkonnaga
liideti Maumi kirikukihelkonna idapoolsed mereäärsed alad. Viru-Nigula kirikukihelkond kandis sellel ajal veel Maumi
kirikukihelkonna nime.
Kirikukihelkonnana eksisteeris Rakvere kreisi ja Viru kreisi Lüganuse kihelkond 1917. aastani. Eesti Vabariigi ajal
jätkas kihelkond tööd kuni 1925. aastani,
mil kirikukihelkonnad likvideeriti.
Aastatel 1788-1795 oli Lüganuse
pastoriks Otto Wilhelm Masing.
Kihelkonnas kõneldi Alutaguse
murde Lüganuse murrakut.

Eesti Kultuurkapitali IdaVirumaa ekspertgrupi 2017.
aasta III jaotuse tulemused
Kiviõli regioonis:
- Aseri Spordiklubi, traditsioonilise Vello Kõrveku XVII
mälestusvõistluse korraldamine
korvpallis, 425 eurot.
- Lüganuse Kultuurikeskus,
XXXVI Püssi seeriajooksu korraldamine, 600 eurot.
- Maleklubi Lootus, IdaVirumaa lahtise võistkondliku maleturniiri korraldamine
kuni 8 a lastele, 400 eurot.
- Maleklubi Lootus, Kiviõli linna
lahtiste meistrivõistluste korraldamine males, 400 eurot.
- Virumaa Muusikud MTÜ,
Kiviõli kunstide kooli kandleõpilaste CD-plaadi väljaandmine,
500 eurot.

Piirkonna liikuv
noorsootöötaja
asus ametisse
Meie Reede

Alates 25. septembrist 2017
liitus Kiviõli Omavalituste
Liidu meeskonnaga liikuv
noorsootöötaja Angela Tikoft,
kelle peamiseks ülesandeks
on jõuda läbi erinevate noorsootöö tegevuste Kiviõli linna
ning Lüganuse ja Sonda valla
äärealade noorteni, et nende
noorsootöös osalemise võimalusi mitmekesistada.
Tema töölaud asub Erra noortetoas, kuid kindlasti leiate teda
ka Purtse ja Varja noortetubadest
ning edaspidi võib teda kohata ka
kõikides piirkonna noortekeskustes - Püssis, Lüganusel, Sondas
ja Maidlas.
Angelal on nii kohaliku kui
rahvusvahelise noorsootöö korraldamise kogemus ning tema
suur pluss on ka see, et ta on
Kiviõli piirkonnast pärit.
Angelaga saab kontakti eposti aadressil angela.tikoft@
gmail.com ja telefoninumbril
56721331.
Liikuva noorsootöötaja palkamist toetab riiklikest ja Euroopa
Sotsiaalfondi vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskus.
AS Kiviõli Soojus
teatab
Konkurentsiameti
21.09.2017.a. otsusega
nr 7-3/2017-046 on
Kiviõli võrgupiirkonnale
kooskõlastatud uus
soojuse piirhind 48,69 €/MWh. Hinnale
lisandub käibemaks.
Hind käibemaksuga
- 58,43 €/MWh.
Hind kehtib alates
1.12.2017.a.
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Maidlas sai teoks Eesti
esimene koolifolk
Terje Rattur

28. septembril toimus Maidla
mõisa aida katuse all Lüganuse
piirkonna koolinoorte pärimuspidu, kus ühe katuse all esinesid nii
lasteaialapsed, põhikooli noored
kui ka kunstide kooli õpilased.
Osalesid Maidla kool, Lüganuse
keskkool ja Kiviõli kunstide kool.
Kuna Lüganuse on muinasvallana
pärimuse poolest üks rikas kant ja
krahvide, kuradite ja kodukäijate
raamatusse on suur osa neist ka
kokku kogutud, siis polnudki keeruline arvata, et Maidla lasteaialaste
meeleolukale pillimängule ja laulule
järgnevad Lüganuse noorte poolt
mõned humoorikad, kuid õpetlikud
lavastused nimetatud raamatust.
Järgnenud töötubade plokis jagunesid õpilased neljaks: II korrusel
loodi Kaja eestvedamisel regilaulu,
all õpiti Virumaa Pärimuse Sõprade
MTÜ eestvedaja Marise juhendamisel pärimustantsu, kamina juures
meisterdati koos Merjega mihklipäeva vaimus nahast sokukesi ja
Caspar kunstide koolist oli toonud
oma fotograafiatunni otse sündmuskohale, püüdes kaadrisse kõike
seda meeleolukat, mis nimetatud
tegevused pakkusid.
Kokku osales 88 koolilast- selle

numbri üle võib küll ainult rõõmu tunda, sest suurem osa neist käisid püüne
pealt läbi. Siinkohal soovin nimetada
kõiki õpetajaid, kes lapsi õpetasid ja
kes kaasa lõid selle suurepärase peo
ettevalmistamisel: Andra Käärt, Caspar Sild, Jaanus Põlder, Kaarin Aamer,
Kaja Toikka, Maris Toomel, Meelike
Abroi, Merje Niit, Pille Kekki, Piret
Kallin, Riina Kohver, Tõnu Lont,
Velve Mäetaga-Filimonov.
Peo teises osas sai värskelt loodud regilauluga hoo sisse simman,
kus esinesid Kiviõli kunstide kooli
kasvandikud Villu Talsi, Kulno
Malva, Tiit Pärtna, Sten Aamer ning
Jaanus Põlder ja Kaarin Aamer koos
tänaste muusikaõpilastega. Töötoas
õpetatud pärimustantsu sammud
võeti kohe kasutusse ja tantsuplats
ei jäänud selle kahe tunni jooksul
kordagi tühjaks. Tantsisid suured ja
tantsisid väiksed. Simmanile ostis
pileti 69 inimest, lisaks said tasuta
pidutseda päeva esimeses pooles
osalenud kooliõpilased ja õpetajad.
Õhtu lõppes tuleskulptuuriga, kus
Villu Talsi süütas tulekirja: KOOLIFOLK. Suur tänu kõigile ja kohtume
järgmisel aastal jälle!
Tertur Arendus MTÜ taotles
ürituse korraldamiseks vahendeid
Virumaa Koostöökogu tegevusgrupi
Leader meetmest.

Ilmus põlevkivitööstuse
aastaraamat 2016
Põlevkivi Kompetentsikeskuse teade

Kompetentsikeskus esitles värsket Eesti põlevkivitööstuse aastaraamatut. Keskuse juhataja Kalle
Pirki kokkuvõtte järel hindasid
ühisandmeid ja andsid hinnangu tulemustele Tõnu Aas Enefit
Energiatootmisesest, Margus
Kottise VKG Kaevandustest
ja Robert Karpelin Kiviõli Keemiatööstusest.
Kolmandat aastat eesti, vene ja
inglise keeles välja antav aastaraamat
kinnitab, et vaatamata keerulisele
turuolukorrale maailmas püsib
tööstusharu konkurentsivõimelisena. Hoolimata 2016. aasta alguse
madalast toornafta hinnast investeeriti põlevkivitööstuses kokku 63
miljonit eurot, pakuti tööd 6400
inimesele ning panustati riigituludesse 103 miljonit eurot. Eesti
põlevkiviettevõtted on jätkuvalt
globaalsed liidrid, kes muudavad
tööstusharu efektiivsemaks, vähem
keskkonda häirivaks ning nutikamaks ja suudavad seeläbi saavutada
uusi tootmisrekordeid.
Põlevkivi Kompetentsikeskuse
juhataja Kalle Pirki sõnul määrab
põlevkivivaldkonna tuleviku teadusja arendustegevus. „Täna töötavad
Eesti insenerid ja teadlased selle
nimel, et põlevkivi saaks maksimaalselt väärindatud, tööstus oleks jätkusuutlik ja innovaatiline ning tooks
ka ühiskonnale kasu. Oleme end
juba tõestanud uuringute läbiviimise
ja suurte projektide realiseerimisega
ka rahvusvahelisel tasemel. Lisaks
sellele tegutseb aktiivselt standardimise tehniline komitee Põlevkivi ja
põlevkiviproduktide töötlemine,“
lisas Pirk.
Aastaraamat asub: www.pkk.ee ja
ettevõtete veebilehtedel.
Kommenteerib Andreas Laane, Alexela Groupi juhatuse
esimees:

Viimastel aastatel aset leidnud
nafta maailmaturuhinna drastiline
langus pani löögi alla aastakümnete
pikkuse kogemusega tööstusharu
toimimisvõimalused Eestis, olles
põhjustamas tuhandete inimeste
töötuksjää- mist. Terve 2015. ja 2016.
aasta esimese poole lisasid Kiviõli
Keemiatööstuse (KKT) omanikud
kahjumlikku tootmisesse aina enam
omakapitali, et tööstust siiski käigus
hoida. Sellest hoolimata jõudis meie
põlevkivisektor ohtlikku murdepunkti, kus senist maksukoormust
edasi kandes oleks tööstus kindlalt
välja surnud. Vabariigi valitsus näitas üles riigimehelikkust ning kiirete
otsuste saatel loodi maksukeskkond,
mis aitas põlevkivitööstusel raskest
ajast üle saada. Täname riiki pikaajalise visiooni ja tarkuse eest. KKT
on sellest hetkest alates teinud uusi
tootmisrekordeid, parandades efektiivsusnäitajaid ning investeerides
keskkonnahoidu. 2016. aasta tõestas, et rasketel hetkedel suudavad
põlevkiviettevõtted ja riik omavahel
koostööd teha. Ikka selleks, et säilitada maksutulu ning tagada inimestele
töökohad. Oleme kindlad, et samamoodi jätkates viime Eesti põlevkivitööstuse järgmisele arengutasemele.

Vene kooli juubelihetked jäädvustas Kristiina Ragni.

Sünnipäev on möödas, areng jätkub
Kiviõli vene kooli juubeliõppeaasta
kulminatsioon on jäämas minevikku koos esimese õppeveerandiga.
20. ja 21. oktoobril toimus koolis
kaks Kiviõli venekeelse hariduse
ja Kiviõli vene kooli sünnipäevale
pühendatud kontsertaktust. Nagu

ikka pidupäevade tähistamiseks, tulid
kokku kolleegid, tänased ja endised
õpilased, head sõbrad ja partnerid.
Tänati ja meenutati.
Sündmuse sisuline pool annab
julgust uskuda nii Kiviõli regiooni
venekeelse hariduse kui ka uue valla

vene kooli tulevikku.
KIVIÕLI VENE KOOL TÄNAB
KÕIKI, kelle panuseta poleks olnud
seda juubelit ega ka kaunist ning meeldejäävat kontserti.
Arne Piirimägi,
direktor

Riigikogu arutas
Ida-Virumaa tulevikuperspektiive
https://m.riigikogu.ee
Riigikogus 12. oktoobril toimunud
olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Ida-Virumaa tulevikuperspektiivid“ arutelul tegid ettekande ettevõtja, AS Kunda Trans nõukogu
esimees ja AS Lajos nõukogu esimees Lembit Kaljuvee, riigihalduse minister Jaak Aab ja Riigikogu
liige Mihhail Stalnuhhin. Arutelu
toimus Eesti Keskerakonna fraktsiooni ettepanekul.
Kaljuvee tõi esile piirkonda iseloomustavat kolm olulist potentsiaali. Esimesele kohale seadis ta Ida-Virumaal
elavad inimesed, siis sealsed maavarad
ja piirkonna asukoha.
„Kõige tähtsam, mis seal on, on
see rahvas, see 150 000 inimest, kes
seal elavad,“ ütles Kaljuvee. Tema
sõnul on tegu väga tehniliselt haritud
inimestega, kellel on tohutu tarkus, kes
on meile kõigile, iseendile tõestanud
oma lojaalsust meie riigile ja maale.
Teine potentsiaal on maavarad.
„Kogu põlevkivitehnoloogia, olgu
see siis keemia või energeetika, on
ju potentsiaal,“ ütles Kaljuvee. Tema
sõnul on näiteks kümne aasta jooksul
jagatud ära ainuüksi Eesti Energia
dividende 650 miljonit. Erinevatel
aastatel on võetud 50, 70 või 50–90
miljonit dividende. Riigieelarvesse on
saastemakse, veekasutuse makse ja
ressursimakse makstud peaaegu 600
miljonit, millest pool on tulnud otse
riigieelarvesse. Kui me räägime maapõuest ja maavaradest, siis Eesti maavarad on Põhja-Eestis, on Virumaal.
Kolmas potentsiaal on asukoht.
„Siit, sellestsamast puldist on palju
räägitud sellest, et me võiks olla Euroopa Liidu värav Euraasiasse. Kas
me täna seda oleme? Viimasel Narva
arengukonverentsil ütles Tiit Vähi,
et me oleme ehitanud Berliini müüri
Narva jõele,“ märkis Kaljuvee. „Täna
ei ole Venemaal meid vaja. Tal ei ole
aega meie jaoks. Meil ei ole mõtet
tema kallal nokkida, katsume nendega

sõbralikult läbi saada,“ selgitas Kaljuvee. „Kuidas me Ida-Virumaal koos
idavirumaalastega ennast üleval peame,
see on Eesti eksisteerimise küsimus,“
märkis Kaljuvee.
Aab andis lühikese statistilise ülevaate
praegusest Ida-Viru maakonna olukorrast. „Ida-Virumaa on ühe kiirema rahvaarvu kahanemisega piirkond Eestis ja
seda kahjuks ka prognoosides, vähemalt
lähitulevikus,“ ütles Aab. Tema sõnul
on Ida-Virumaa aastatel 2002–2016
kaotanud 9 protsenti oma elanikkonnast.
Aab selgitas, mida on kavas teha
Ida-Virumaa elukvaliteedi, majanduskeskkonna ja ettevõtluskeskkonna
parandamiseks. „Riigil on plaanis suunata aastatel 2017–2020 Ida-Virumaale
ligikaudu 200 miljonit investeeringuid.
Enamasti on tegemist investeeringuga,
mida rahastatakse välisvahenditest, näiteks investeeringud esmatasandi tervisekeskustele, tööstusalade ja transpordi
infrastruktuuri, riigigümnaasiumidesse,
tegevused LEADER-i ja kalanduspiirkonna strateegiate elluviimiseks,“ ütles
Aab. Ta lisas, et valitsus on otsustanud
just sel aastal Ida-Virumaale, Narva,
Sisekaitseakadeemia õppe- ja treeningkeskuse rajamise. Eelarveläbirääkimiste
käigus lisandus ka see, et sinna tehakse
kaheksa ujumisrajaga ujula, mis on avatud ka Narva linna elanikele. Eesti keele
õppe toetamiseks on otsustatud avada
Narvas Eesti keele maja. Üldjuhul toetatakse välisvahenditest rahastatavatest
meetmetest investeeringuid ja tegevusi
üle Eesti ühetaoliselt, mistõttu need
aitavad eduka taotlemise korral hoida
küll Ida-Virumaa mahajäämust majandus- ja elukeskkonna poolest teistest
Eesti piirkondadest senisel tasemel,
kuid see ei anna piisavat arengutõuget
mahajäämuse likvideerimiseks.
Mitmed ministeeriumid rakendavad
ka Ida-Virumaale suunatud erimeetmeid. Sotsiaalministeerium annab läbi
Töötukassa 2016–2018 ajutise meetmena Euroopa globaliseerimisfondi
vahenditest ja tööhõiveprogammi eelarvest täiendavate tööturuteenuste ja

töökoha loomise toetust. See meede
oli mõeldud ja on mõeldud suurkoondamistele reageerimiseks, mis siin viimastel aastatel on toimunud. See peaks
aitama tööle piirkonnas töö kaotanud
inimesi ja vähendama kõrget regionaalset tööpuudust. Viimase paari aastaga
on loodud meetme raames umbes 500
uut töökohta. Kogu paketi maht on 7,7
miljonit. Sellega toetatakse ettevõtjaid,
kes võtavad inimesi tööle. On planeeritud ka riigiasutuse ja riigipalgaliste
töötajate toomine Tallinnast piirkonda. „Ministeeriumid on andnud info,
et kolme aasta jooksul peaks tulema
120 täiendavat töökohta, riigipalgalist
töökohta ka Ida-Virumaale,“ ütles Aab.
Stalnuhhin andis ülevaate IdaVirumaal ja Narvas valitsevatest
meeleoludest ning seda mõjutavatest
teguritest. Ta pidas tähtsaks piirkonda
suhtumise muutmist ja selle positiivse
maine kujundamist.
Tema sõnul on piirilinna jaoks kõige
efektiivsem kasutada seda piiril olemist,
st transiit, logistilised laod, turism jne.
Vaja on parandada suhteid meie idanaabriga. „Meil on ehitatud tööstusalal
kaks tohutult suurt transiitladu, need
seisavad praegu tühjana. Meil oli sealt 37
maatükist, kuhu võis tulla 37 ettevõtet,
investorid, oli juba broneeritud üle 30,
siis hakkasid kõik need sanktsioonid,
millest kaotas meie põllumajandus tohutult, kaotas tohutult transiit,“ selgitas
Stalnuhhin. „Selles suhtes, et kas areneb
mingi ettevõtlus Võrus, Valgas või Narvas – ega me ei erine, meil on ühed ja
samad tingimused,“ märkis Stalnuhhin.
Ta toonitas, et kui olla euroliidu piiril, siis
on kõige tähtsam, et naabriga oleks hea
majanduslik koostöö.
Stalnuhhin toetas ideed - ühendada
kaks Virumaad, Ida-Virumaa ja LääneVirumaa üheks. „See taasühinemine
Lääne- ja Ida-Virumaa vahel võiks
olla positiivne, kui see õigesti läbi
viia,“ ütles ta.
Läbirääkimistel võtsid sõna Marko
Pomerants (IRL), Kalvi Kõva (SDE)
ja Krista Aru (EVA).
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KOHALIKUD VALIMISED 2017

Lüganuse vallavolikogu juhib Enno Vinni
Samuel Golomb

27. oktoobril toimus uue omavalitsuse - Lüganuse valla, 15. oktoobril
valitud volikogu esimene istung.
Vastavalt seadusele kutsub pärast
valimisi esimese istungi kokku
valimiskomisjon.
Sellise istungi päevakord on seadusega ette kirjutatud - valitakse
volikogu esimees, seda protseduuri
juhib valimiskomisjon. Siis järgneb
just valitud volikogu esimehe juhtimisel esimehe asetäitja valimine. Ka siin
on hääletamise korraldamisel abiks
valimiskomisjoni liikmed. Mõlemad
hääletused on salajased.
Viimane päevakorra punk on lahkuvate KOV valitsuste tagasiastumise
palve esitamine. Uue omavalitsuse
kontekstis esitasid tagasiastumise palve Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin,
Lüganuse vallavanem Viktor Rauam
ja Sonda vallavanem Andrea Eiche.
Kindlasti on Kiviõli ja Lüganuse
inimesed märganud, et linnavalitsuse ja
vallamaja hoonel on riigilipu kõrval Sonda valla lipp. Sama sümboolika oli ka uue
volikogu esimese istungi laual. See tuleb
sellest, et vastavalt Kiviõli linna ja Sonda
valla ühinemislepingule kasutatakse peale valimisi Sonda sümboolikat. Hiljem
kuulutatakse konkurss uue Lüganuse
valla sümboolikale - lipule ja vapile.
Lüganuse vallavolikogu esimehe
valimine algas kandidaatide esitusega.
Volikogu liikmed, kes kuuluvad valimisliitu Meie Vald ja Meie Kodu ning
Reformierakonda, esitasid volikogu
esimehe ametikohale Enno Vinni.
Keskerakonda kuuluvad volikogu liikmed esitasid volikogu esimehe kohale
Dmitri Dmitrijevi. Salajase hääletuse

www.maaamet.ee

Lüganuse vallavolikogu liikmed (vasakult paremale)Tiit kuusmik, Enno Vinni, Dmitri
Dmitrijev ja Vladislav Lazarevitš.
Foto Samuel Golomb

tulemusena valiti volikogu esimeheks
Enno Vinni, ta sai 13 häält. Dmitri Dmitrijevi poolt hääletas 6 volikogu liiget.
Huvitava kokkusatumise tõttu istusid
Vinni ja Dmitrijev volikogu lauas kõrvuti, nii sai Enno Vinni esimese õnnitluse
just Dmitrijevi käepigistuse kaudu.
Lühikeses pöördumises volikogu
poole Enno Vinni tänas usalduse
eest. Ta tuletas meelde, et viimati oli
volikogu istungi eesotsas 18. oktoobril
2013, siis oli ta Maidla vallavolikogu
esimees. Loodan, et ei ole rooste läinud,
naljatas Vinni. Kokku on Vinni olnud
viiel korral volikogu juht. Tal on pikkaajaline kogemus ka vallavanemana.
Enno Vinnil on pikkaajalised töökogemused erasektoris. Ta meenutas
huvitavat ja vastutusrikast aega, millal
oli seotud kroonilt eurole ülemineku
korraldamisega. Vinni oli mitme kohaliku suurprojekti algataja, näiteks
Aidu veespordikeskuse arendamine
või Kiviõli tervisekeskuse käivitamine.
Enno Vinni on Maidla valla aukodanik,
Ida-Viru maavanem on annetanud talle
maakonna aumärgi maakonna arenda-

misel. Enno Vinni on lõpetanud Eesti
Põllumajandusakadeemia inseneri erialal ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna.
Enno Vinni, kellel on 27 aastat kohaliku omavalitsuse kogemust, avaldas
lootust, et Lüganuse volikogu suudab
vaatamata erinevatele poliitilistele seisukohtadele tulemuslikult lahendada
kohalikke küsimusi, mis viivad edasi
Lüganuse valla arengut.
Uue volikogu esimehe esimeseks
ülesandeks oli volikogu aseesimehe
valimiste korraldus.
Volikogu liikmed, kes kuuluvad valimisliitu Meie Vald ja Meie Kodu, ning
Reformierakonda, esitasid volikogu
esimehe asetäitja ametikohale Arno
Strauchi. Keskkerakonda kuuluvad
volikogu liikmed esitasid volikogu
esimehe asetäitja kohale Dmitri Dmitrijevi. Salajase hääletuse tulemusena
valiti volikogu esimehe asetäitjaks Arno
Strauch, ta sai 11 häält. Dmitri Dmitrijevi poolt hääletas 8 volikogu liiget.
Järgmisel Lüganuse vallavolikogu istungil peaks saama selgejks, kellest saab
uue ühendomavalitsuse vallavanem.

Valimistulemused
häälte jaotus 2017. aasta
kohalike omavalitsuste
valimisel Lüganuse vallas
(Lüganuse vald, Sonda
vald ja Kiviõli linn).
Kehtivaid hääli kokku:
4 340. Osalejaid kokku (kehtivad + kehtetud): 4 382.
Valijaid kokku: 7 670.
Kohtade jaotus Lüganuse vallavolikogus
Keskerakond, 6 mandaati (27,8%): DMITRI
D M I T R I J E V, I R I N A
MININA, VLADISLAV
LAZAREVITŠ, VALERI DMITRIJEV, ALEKSANDR KOZLOV ja VIKTOR KAURSON.
Va l i m i s l i i t M E I E
VALD, 4 mandaati (19,4%):
ANDREA EICHE, JEVGENI KORNILTSEV,
ELDUR LAINJÄRV ja
ANATOLI ZÕBIN.
Va l i m i s l i i t M E I E
KODU, 3 mandaati
(18,4%): MEHIS KREISMAN, ARNO STRAUCH
ja RISTO LINDEBERG.
Valimisliit OMA Valla
Eest, 3 mandaati (18,3%):
MARJA-LIISA VEISER,
JUHO PÕLD ja INNA
KALAMÄE.
Ref or mierakond, 3
mandaati (15,7%): HEIDI
UUSTALU, TIIT KUUSMIK ja ENNO VINNI.

Haldusreformi järel
muutuvad Eestis ligi
200 000 elukoha aadressid

JUHO PÕLD 102
INNA KALAMÄE 88
ÜLO TUUR 68
MART KIVISTIK 58
VIKTOR RAUAM 42
KAJA TOIKKA 38
JANEK FILIPPOV 38
KARLI KIVI 36
MAARIKA UUDEKÜLL 36
ENNO MÄGAR 36
REILI SOPPE 22
INDREK INNOS 22
HELMI SIBRITS 18
RAIT RAUDSOO 16
MARKO MÕRU 15
ÜLLA ROSSMAN 9
VIKTORIA LUBNEVSKAJA 7
MERIKE IVASK 7
ANATOLI MÄNNI 7
TIIT VANAMÖLDER 6
TÕNU LOKOTAR 4
MERIT MÄNNI 3
AGO UUDEKÜLL 3
DAISY KROON 1
KOKKU 793

Valimisliit MEIE VALD
ANDREA EICHE 194
JEVGENI KORNILTSEV 74
ELDUR LAINJÄRV 61
ANATOLI ZÕBIN 57
NAIMA SOPPE 50
JOONAS ERM 41
NIKOLAI VOJEIKIN 33
ROBERT KARPELIN 33
ANNE KALAMÄE 32
REIN KUUSMIK 32
VLADIMIR ARUTJUNOV 30
VLADIMIR TŠURKIN 25
IRINA RUNGA 21
TIIT LIPP 18
TIIA KOPPEL 17
MIHHAIL POLL 17
RAISSA VIŠNJOVA 16
VALDUR RAIE 16
IVAR TALLERMAN 14
Kandidaatide häältetule- JELENA PLAHHOVA 12
JANEK ESKOR 12
mused:
AARE ERIK 10
Valimisliit OMA Valla Eest ESTRA KAIKONEN 8
MARJA-LIISA VEISER 111
AIVAR PAHKA 6

LIIS TARUM 14
HELLE PALK 14
HELI VILUMETS 12
MAREK HEINJÄRV 12
MICHELLE RAAG 11
MEELIS LUST 10
Keskerakond
ERICH OLUP 8
DMITRI DMITRIJEV 340
TAUNO TAMMEOJA 6
IRINA MININA 127
VLADISLAV LAZAREVITŠ 82 RAUNO VIRUNURM 5
MELITA LOOTUS 4
VALERI DMITRIJEV 65
LAINE TOPS 4
ALEKSANDR KOZLOV 55
GERLI PILL 3
VIKTOR KAURSON 51
JELENA KRASSULJA 3
IGOR BORISSENKO 43
REYO VITMER 3
SVETLANA MÄNNI 39
ARNE HANNUS 2
STANISLAV GRUZDEV 38
KRISTJAN LEPP 1
NIKOLAI DMITRIJEV 38
JOHANNES VAU 1
ENE MÄNDLA 35
RANDO RIIVES 0
MARINA TKATŠENKO 34
MARIA UUETOA 0
JULIA KLEIN 31
KOKKU 801
ILMAR KÖÖK 26
ANDRES LINNARD 21
Reformierakond
OLGA BORODKINA 20
HEIDI UUSTALU 110
JULIJA KISKONEN 18
TIIT KUUSMIK 109
ANDRUS KÜTT 18
ENNO VINNI 97
VLADIMIR BATANOV 17
LEINO TAMMANN 72
JAAN PAZELSKI 17
ERIK JÜRGENSON 55
TIIT ARUVEE 17
HARDI MURULA 32
OLGA FOMINA 17
MARET KÄRBO 30
KATRIN PARVE 15
AIVO HOBOLAINEN 26
SVEN KALLAVUS 14
KRISTEL KÜTT 26
ANDRA KÄÄRT 11
MARIS TOOMEL 19
ANDREI GEIMONEN 9
VEIGO RAAMAT 16
MARKO KAMS 4
KRISTIINE MEISTER 13
KOKKU 1202
TÕNU LONT 11
RAIVO SASS 10
Valimisliit MEIE KODU
KALLE KARTAU 9
MEHIS KREISMAN 188
AIRIS VESK 9
ARNO STRAUCH 146
KIRA VAIMEL 8
RISTO LINDEBERG 70
ARVED KOMPUS 7
EVELYN DANILOV 42
EVE MERILEET-KALLE 7
DMITRI KRUŠEVSKI 35
RUTH LEUNA 6
JEVGENI SARRI 31
JEVGENIA KLIMINA 6
INNO NAUR 29
VADIM JEFANOV 3
JAANIKA SÄDE 27
MIHKEL RAAG 1
VAIDO LAHTMAA 25
KOKKU 682
KAARIN AAMER 20
Üksikkandidadid
AIVI PAAVO 16
ULJAM TEULI 13
VITALI SIKORA 15
NIKOLAI PAVLENKO 7
JÜRI KANNIMÄE 15
KOKKU 20
ARNO KIRIKMÄE 15
GUNNAR RAAM 14
VLADIMIR TŠIKUL 6
ARNE PIIRIMÄGI 4
NATALIA TŠIKUL 3
KOKKU 842

Haldusreformi tõttu teiseneb
2017. aasta oktoobris ja novembris erakordselt suur hulk
aadresse. Muutub ligi 200 000
elukoha aadressi. Muutus puudutab eeskätt neid piirkondi,
kus omavalitsused liidetakse.
Muudatuse tingib asjaolu, et
peale haldusreformi on Eestis
79 omavalitsust: 15 linna ja 64
valda. Refor mi käigus said
uue piiri 11 maakonda. Peale
haldusreformi on Eestis viis
nõndanimetatud linna-linna ehk
linnasisest linna ja vallasisesed
linnad.
Kui tekib soov teada saada,
milline on aadress pärast haldusreformi, kas see jääb samaks või
mitte, saab maa-ameti geoportaali
avalehel oleva aadressi teisendaja
abil seda järele vaadata. Sisestades
aadressi teisendaja otsingusse oma

aadressi, näidatakse ekraanil haldusreformijärgset aadressi.
Maa-amet on konsulteerinud ka
Omniva (Eesti Posti) esindajatega.
Omniva kinnitab, et posti sihtnumbreid ei ole plaanis sel aastal muuta ning
kõik postisaadetised viiakse kindlasti
kohale nii uue kui ka vana aadressi
puhul. Küll aga on kirjale korrektse
sihtnumbri lisamine nüüd olulisem
kui kunagi varem.
Toimetuselt: Kiviõli linn muutub
Lüganuse vallasiseseks linnaks, Kiviõli
linna aadressi kirjutamisel tuleb nüüd
lisada ka Lüganuse vald. Näiteks,
Aasa tn 100-200, Kiviõli linn Lüganuse vald, Ida-Virumaa. Sonda valda
pärast reformi enam ei ole, Sonda
aadresside juurde tuleb samuti lisada
Lüganuse vald.
Vaata ka: «Aadressi teisendaja», «Halduspiiride kaardirakendus»,
«Geoportaal» ning aadressiandmete
süsteem.

Piirkonna noorsootöö
kogub tuure
Riia Tallerman, Sonda valla
noorsoo-kultuurispetsialist

Kes tihedamalt meie piirkonna
omavalitsuste veebidel silma
peal hoiab ja sotsiaalmeediat jälgib, ehk juba teab, et piirkonnas
on Euroopa Sotsiaalfondi toel
aset leidmas põnevaid arenguid
noorsootöös.
26.oktoobril sai teoks Eesti
Noorsootööliidu poolt korraldatud
ja piirkonna noorsootöötajate ühise
pingutusena ning Sonda eestvedamisel ellu kutsutud töötuba „Tuleviku arhitektid”. Töötoa eesmärk
on tuua kokku piirkonna noored
ning pakkuda neile platvormi
nende endi jaoks oluliste teemade
arutamiseks. Noored kaardistavad
olulised probleemid Kiviõli Omavalitsuste Liidu konkreetsetes piirkondades ning püüavad leida neile
lahendusi. Eesmärk omaette on
suunata noored tegutsema, toetada
ettevõtlikkust ning pakkuda omaalgatuslikele ideedele järjepidevat
tuge. Ettevõtmise sihtgrupiks on
14-26 aastased noored.
Töötuba on samm Kiviõli Omavalitsuste Liitu kuuluvate omavalitsuste noorsootöö programmi
„Ettevõtlikud noored” esimese etapi teostumisel. Kokku on ettevõtlikkust toetavas programmis neli
etappi, kus kodukohast kasvatakse
piirkonnaüleseks sündmuste sarjaks. Esimeses etapis on võimalik
viie eri paikkonna noortel - Püssi,
Sonda, Kiviõli, Maidla ja Lüganuse
- oma sõna sekka öelda ja rääkida
neile olulistel teemadel. Töötoas
osalevad noored saavad võimaluse
etteantud eelarve ulatuses oma
kodukohas ellu viia vähemalt ühe
idee algusest lõpuni. Nii saadakse
kogemusi planeerimisel, tegevuskava ja eelarve koostamisel, meeskonnatöös jne. Seega on oodata
vähemalt viit eriilmelist ettevõtmist
eri paikades.
„Tuleviku arhitektide“ teine
etapp saab avalöögi novembris ning

siis on tähelepanu koondunud Erra,
Purtse ja Varja noortele. Lähitulevikus
tegevust alustavad noortetoad on
pidepunktiks ka nende paikkondade
noortele.
Kolmandas etapis 2018. a kevadel,
mil kõik paikkonnad kuuluvad eeldatavasti juba suure, tugeva ja ühtse
Lüganuse valla koosseisu, kogunevad
kõik piirkonna noored taaskord ja luubi all on piirkond tervikuna. Otsitakse
kogu piirkonda hõlmavat noorteelu
puudutavat teemat, et anda tõuge
positiivse mõjuga algatusele.
Üritustesarja lõpp on planeeritud
2018. a sügisesse, mil leiab aset inspiratsioonipäev, kus senini tehtu võetakse kokku ja leiab tunnustust. Ootame
noori inspireerima ja motiveerima,
tutvustama oma edulugusid ja elu
õppetunde ning esinejaid nii meie
oma piirkonnast kui mujalt Eestist.
Ikka selleks, et meie kodukant heades
kätes areneks.
Kiviõli piirkonna noorsootöötajate kontaktid:
Egle Kasela ja Robert Martin - Kiviõli noortekeskus, e-mail: noortekeskus@kivioli.ee
Gerri Alamets - Maidla noortekeskus, e-mail: gerri.alamets@mail.ee
Riia Tallerman - Sonda noortetuba,
e-mail: smottiaktiiv@gmail.com
Mairo Gorbatšov - Püssi noortekeskus, e-mail: pyssi.noortekeskus@
lyganuse.ee
Juho Põld - Lüganuse noortemaja,
e-mail: juho.pold@mail.ee
Helena Kivestu - Kiviõli 1. keskkool, e-mail: helena.kivestu@gmail.
com
Angela Tikoft - piirkonna liikuv
noorsootöötaja, e-mail: angela.tikoft@gmail.com
„Ettevõtlikud noored” programmi
toimumist rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis
“Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.
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JUUBILARID

Et elu Sul ainult õnne vaid tooks,
kangast kena ja tugevat kooks!
Galina Gontšarova 03.10.1947 70
Anatoly Nikolaev  04.10.1947 70
Anna Salvet 10.10.1947 70
Elizaveta Chernysh 29.10.1947 70
Galina Taukus 29.10.1947 70
Antonina Gorbatšova 06.10.1942 75
Eldi Kuurmann 10.10.1937 80
Dmitri Vassiljev 15.10.1937 80
Aleksander Konsa 22.10.1937 80
Helgi Vinni 29.10.1932 85
Nina Petrova 06.10.1927 90
Ester Poroson 22.10.1927 90

Kiviõli Linnavalitsus
õnnitleb juubilare!

Tähelepanu!

Juhul, kui Kiviõli linna kodanikud ei soovi juubeliteate
avaldamist, palume juubelikuu
10. kuupäevaks teatada sellest toimetusele.
Toimetus: samuel@golomb.ee või tel 55901782.

TEATED

Rahvamajas
novembris
Ülo Kangur

Puudelt lehti langeb alla
taevaluugid aina valla.
Porised kõik teed ja rajad
päikest väga harva näha.
Kui sügis tuleb meile täie
hooga peale, siis ka rahvamaja
on oma tegemistes hoo sisse
saanud. Septembrikuu viimase
päeva pärastlõunal kogunes
rahvamajja hulk linna eakaid
kodanikke. Nende jaoks oli
korraldatud ka väike teelaud.
Meelelahutust pakkus neile
hiljuti oma 70. juubelit tähistanud ikka särav ja veetlev Katrin
Karisma.
Ta esitas tuntumaid laule
oma repertuaarist. Külaline
võeti väga soojalt vastu.
Tantsuks mängis ansambel
„Valdur & Sõbrad”.Oli meelelahutuslik pärastlõuna.
Selles kuus on juba toimunud nii sügiskontsert kui ka
teatrietendus. Sügiskontserdil
oli peaesinejaks hoogsa kava ja
kirevate kostüümidega tantsukollektiiv Sillamäelt. Kontserdi
lõpetas meie Kiviõli vokaal-

stuudio „Otrada”. Teatrihooaega alustas monoetendusega
Henrik Normann. Tulemas on
Aleksander Lassikovi kontsert,
kes käib meil sügiseti oma uut
repertuaari tutvustamas. Ajalehe ilmumise ajal on aga kahjuks
kontsert juba toimunud.
Tutvustaksin, mis on tulemas.
6. novembril kell 19.00
Vana Baskini Teatri etendus
„On alles perekond”. Osades
Raivo Rüütel, Ene Järvis, Ivo
Eensalu jt. Piletid 13 ja 15
eurot eelmüügis.
10. novembril kell 20.00
puhkeõhtu. Õhtut sisustavad
Rein - mees nagu orkester - ja
Pille Amur. Lauad ettetellimisel.
15. novembril kell 19.00
St. Peterburgi näitlejate teatrietendus „Мужей много не
бывает». Piletid 11 ja 16 eurot
eelmüügis.
19. novembril kell 14.00
kontsert. Laulab Boris Lehtlaan, saadab Are Jaama.
Pilet 3 eurot eelmüügis.
Jälgige reklaami! Kaunist
sügist!

Ettepanekud uutele omavalitsustele,
et muuta Eesti turvalisemaks
Kuno Tammearu,
Päästeameti peadirektor

Haldusreform ja uued kohalikud omavalitsused on
juba enne oma sündi keerutanud üles palju tolmu.
Räägitakse väikeste külade
hävitamisest, ääremaastumisest, aga ka tugevamatest
valdadest. Emotsionaalsete
hõisete alla on mattunud
aga mõned väga praktilised
küsimused.
Maavalitsuste ajalukku vajumise järel tuleb kohalikel
omavalitsustel üle võtta mitmed turvalisuse ja elanikkonna
ohutuse tagamisega seotud
teemad. On äärmiselt oluline,
et valimistel kandideerinud
inimesed annaksid endale aru,
milline vastutus, aga ka võimalus nende ees seisab. Uued (nii
sisult kui vormilt) kohalikud
omavalitsused saavad suurepärase võimaluse asju muuta,
näiteks luua uutmoodi ohutuskultuuri, ning Päästeamet saab
ja tahab olla omavalitsustele
hea partner, nõustaja ja toetaja,
et ohutuskultuur ning seeläbi
ohutus kogu riigis paraneks.
Päästeamet teeb omavalitsusjuhtidele ettepaneku teha
senisest veel tõhusamat koostööd, et kujundada kõikidele
inimestele ohutu ja turvaline
elukeskkond. Alljärgnevas viies
valdkonnas on kirjeldatud peamisi koostöökohti ja probleeme, mille lahendamise edukus
sõltub just uutest kohalikest
omavalitsustest.
1. Ehitustegevus ja järelevalve
Kuidas on võimalik, et
keldrid uutes elurajoonides
uputavad ja toad jäävad vee
alla, või et keemiatehas kerkib
lasteaia vahetusse lähedusse?
Just kohalikel omavalitsustel
on võtmeroll üldplaneeringute tegemisel, ehitustegevuse
jälgimisel ja projektist kinnipidamisel. Seega tuleb kindlasti
tagada, et uutes omavalitsustes
oleksid pädevad ametnikud,
kes tegeleksid ehitustegevuse
ja järelevalve teemaga.
Uutele kohalikele võimudele jääb lahendada ka hoonete
kasutuslubade väljastamisega
seotud probleemistik. Tuleb
lahendada küsimus, kuidas
muuta kasutusloa protsess
eluhoonete (eriti eramajade)
osas hoone omanikele vähem
bürokraatlikuks, kuid tagada,
et hooned oleksid inimestele
ohutud?
Päästjad päästavad Eestis
igal aastal erinevatest õnne-

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

kes on mu naabrid
ja millistes tingimustes nad elavad,
töökaaslased, laste
sõbrad? Sellele, et
kodus midagi halba võiks juhtuda,
ei taha me mõelda,
see tundub võimatu. Aga juhtub,
ja palju. Inimesed kukuvad ja ei
suuda abi kutsuda,
inimesed saavad
mürgituse ja vajavad ravi ja kui
tihti me loeme uudistest, et toit läks
pliidil kõrbema.
Kuno Tammearu, Päästeameti peadirektor.
Päästeameti
Foto Päästeamet
töötajad teevad
igal aastal ligemale 20 000 või elekter, milleta moodne
kodukülastust ja on näinud, et ühiskond kuigi kaua vastu
inimesed elavad kodudes, kus pidada ei oska. Kui kohalikud
küsimus pole selles, kas seal võimud on probleemid ja kitjuhtub õnnetus, vaid selles, saskohad kaardistanud, siis on
millal see juhtub. Eriti mureli- võimalik leida ka lahendused,
kuks teeb vanemate inimeste, oluline roll oleks siin kindlasti
paljulapseliste perede ja madala kohalikel kriisikomisjonidel.
sissetulekuga inimeste olukord.
5. Vabatahtlike ja koguMärkamine ja hoolimine ei konna kaasamine
maksa mitte midagi, sageli
Eestis on vabatahtlikke
piisab sellest, kui märgata neid komandosid üle saja ja vainimesi enda ümber, kes mingil batahtlikke päästjaid ligemapõhjusel päris iseseisvalt hak- le 2000. Päästeamet toetab
kama ei saa ning vajavad abi, jõudumööda vabatahtlikke
et üksinda oma kodus elada. päästeseltse tehnika, varustuse
Nendeni jõudmiseks on pari- ja koolitustega ning toetusmad vahendid kohalikel oma- tega kulude katmiseks. On
valitsustel, nemad teavad oma väga oluline, et omavalitsused
piirkonna elanikke, oskavad toetaksid vabatahtlikku tegelähedastele nõu anda ja saavad vust ka omalt poolt, sest just
abivajajat aidata - ohutus ei saa vabatahtlikud on need, kes
olla luksuskaup.
tunnevad kogukonda ja ko4. Hädaolukordadeks halike inimeste muresid läbi ja
valmisoleku suurendamine lõhki, ning saavad viia nendeni
Elanikkonna hädaolukor- olulise ennetusteabe. Turvaraks valmisoleku uuring näitas, lisust ei saa inimestele peale
et Eesti elanike teadlikkus suruda, see peab kujunema alt
võimalikest hädaolukorda- üles, just rohujuure tasandilt,
dest ja valmisolek iseseisvaks see on tasand, kus piirkonna
toimetulekuks on madal ning elanikel ja võimukandjatel on
tõsisesse hädaolukorda sattu- võtmeroll.
misele mõeldakse pigem harva
Turvalise Eesti nimel tuleb
või üldse mitte. Arvatakse, et teha koostööd, elame maailelatakse justkui vanajumala mas, kus ohud võivad meieni
selja taga. Aga kui kaob toast jõuda ootamatult. On väga
valgus, maha sajab pool meet- oluline anda inimestele ennerit lund või vesi tungib õuele, tavalt teadmised ja oskused,
oodatakse, et keegi kuskilt kuidas õnnetusi vältida ja õntuleb ja lahendab probleemid. netuse korral hakkama saada.
Kummalisel kombel usutakse,
Ohutuskultuur ja selle kaset mida suurem on hädaolu- vatamine saab alguse igast
kord ja mida rohkem on õn- inimesest endast, nii tekivad
netusi, seda rutem saabub abi, tugevad kogukonnad ja tugev
unustatakse aga, et hädasoli- riik. Haldusreform on võijaid on sel ajal palju, mistõttu malus muuta seni kehtinud
ei saabu ka abi kiiresti.
dogmasid, et vaid riik tagab
Kohaliku omavalitsuse või- elanikkonna hakkamasaamise
muses on tagada elutähtsate õnnetuste korral, nendest
teenuste toimimine – olgu kohalikest valimistest võiks
selleks siis vesi, kanalisatsioon, saada veel turvalisema Eesti
küte, kohalike teede läbitavus algus.
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tustest ligikaudu 300 inimest.
Meie jaoks on kriitilise tähtsusega, et tänavad oleksid
siltidega ja majadel number
peal, vastasel juhul kulub väärtuslik aeg päästmise asemel
navigeerimisele. Niisamuti on
oluline, et teed oleks läbitavad,
kustutusvesi olemas, suuremates linnades teevad muret kinni
pargitud majaesised.
Kohalikud võimud peaksid
kaardistama oma territooriumi
ohukohad ja võimalikke riske
hindama. Millised on võimalike üleujutuste paigad, kus on
reostusoht, missugune on kasutuseta hoonete olukord jne.
Päästeamet annab hea meelega
edasi oma teadmisi ja kogemusi, kuidas ohte kaardistada ja
hinnata, konkreetsed sammud
peab aga tegema kohalik võim.
2. Vee- ja tuleõnnetuste
ennetamine
Hetkel ei ole Eestis piisavalt
finantseeritud ohutusalaste koolituste korraldamine,
huvitegevuse ja lastelaagrite
läbiviimine ja käitumisjuhiste
levitamine elanikkonnale, kohalikud omavalitsused peaksid
nendesse tegevustesse suunama rohkem vahendeid, Päästeamet panustab hea meelega
oma oskuste ja teadmistega.
Eestis upub ja saab tules
kannatada või surma liiga palju
inimesi. Ideaalses maailmas
oleks iga number üle nulli liiga
palju. Et ideaalini jõuda, selleks
peab teadma, miks meie majad
põlevad ja inimesed upuvad.
Üle Eesti on mitmeid veekogusid, kus inimesed käivad
ujumas, kuid mis vajaksid suuremat tähelepanu. Oluline on
veekogu kaldarajatiste ja põhja
heakord, võimalusel vetelpääste
kaasamine. Kui see pole võimalik, tuleks veekogu äärde paigaldada esmased päästevahendid,
ka siin saab Päästeamet oma
kogemustega aidata.
Tulekahjude põhjuseks on
tihti vananenud elektrisüsteemid ja korrast ära küttesüsteemid. Riik on otsustanud
eraldada projekti „Kodud tuleohutuks“ tarbeks 1,5 miljonit
eurot. Kui kohalikud omavalitsused otsustavad projektiga
kaasa tulla ja lisada omalt poolt
sama palju, siis saab järgnevatel aastatel ohutumaks muuta
500-800 kõige kriitilisemas
olukorras olevat majapidamist
üle Eesti.
3. Koduohutus
Kodu on iga inimese jaoks
väga eriline ja privaatne koht.
Kui palju me teame, millised
on teiste inimeste kodud,

05.11.17 11.00

Kõikide pühakute päeva ja Hingedepäeva missa.

Lüganuse kirik

12.11.17 11.00

23. Pühapäev peale Nelipüha ja isadepäeva missa.

Lüganuse kirik

19.11.17 09.30

Valvamispühapäeva missa.

Kiviõli kirik

19.11.17 11.00

Valvamispühapäeva missa.

Lüganuse kirik

26.11.17 11.00

Igavikupühapäeva missa. Kirikuaasta viimane pühapäev.

Lüganuse kirik

03.12.17 09.30

Advendiaja 1. Pühapäeva jumalateenistus.

Kiviõli kirik

03.12.17 11.00

Advendiaja 1. Pühapäeva jumalateenistus. Advendiküünla
süütamine.

Lüganuse kirik

