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STAADION

ÕIGUSKORD

Jalgpallistaadionile oleme
ühe sammu võrra
lähemal

Mõned selgitused
õiguskorra kohta
Kiviõli linnas
Paul Kriisa,
Ida prefektuuri vanemkomissar

Samuel Golomb

Kiviõli regiooni omavalitsuste liit
(KROL), kuhu kuuluvad Kiviõli
linn, Lüganuse, Sonda ja Aseri
vald, on kindlal seisukohal, et
staadioni ehitusega Kiviõlisse on
vaja edasi minna.
KROLi viimasel töökoosolekul
olid kõik liidu osapooled seda meelt,
et Kiviõli regioon vajab kaasaegset
staadioni. Ideest on vaja edasi minna
konkreetsete saneerimisdokumentide
koostamise juurde. Selleks kavatseb
KROL leida avatud konkursi korras
projektijuhtimise firma.
Kiviõli linnapea Nikolai Vojeikin
meenutas, et kolm kuud tagasi linnavalitsuses toimunud laiapõhjalisel
nõupidamisel, mis tuli kokku pärast
Eesti Jalgpalliliidu pöördumist linnavalitsuse poole, arutasid regiooni
omavalitsuste juhid, suur- ja väikeettevõtjad. spordiklubide esindused võimaliku Kiviõli staadioni ehitamisega
seotud küsimusi. Eesti Jalgpalliliidus
on koostatud jalgpallistaadionide
rajamise abistamise kava. Jalgpall on
Kiviõlis populaarne spordiala, FC IRBISe nn kaubamärk on oma tuntusega
ületanud Kiviõli regiooni piirid.
Samas on spordi arenguks meie
regioonis vaja mitmefunksioonilist
staadioni, kus oleks võimalik tegeleda
muude spordialadega, korraldada
võistlusi ja suuremaid linnaüritusi.
Leida rahaline kate uue staadioni
ehitusele on osa projektist, sellise
rajatise juures on vaja arvestada
tulevaste halduskuludega, töötajate
töötasudega ja eduka tegevuskavaga.
Staadioni idee algatajad loodavad
saada olulist toetust Kiviõli keemiatööstuse omanikelt. Nimetatud koosolekul osales ka KKT esindaja Marti
Hääl, kes rõhutas, et läbirääkimisteks
rahastajatega on eelkõige vaja konkreetseid uuringuid – rajatise vajalikkuse põhjendust ja tasuvuse analüüsi.
Nikolai Vojeikin ütles, et KROLi
otsus jätkata staadioni ehituse saneerimisdokumentatsiooni koostamist
toob staadioni valmimise ühe sammu
võrra lähemale.
Kiviõli linnavolikogu esimees
Eldur Lainjärv toonitas, et vaatamata
haldusreformiga seotud muutustele
ja ka lähenevatele kohalikele valimistele, tegutsevad kõik KROLi
osapooled Kiviõli uue staadioni
rajamise küsimustes ühiselt. Täiesti
selge on, et uus staadion on vajalik
kogu Kiviõli regioonile.
Püssi
seeriajooksude
kalender 2017
28. aprill Jüriöö jooks
19. mai Uljaste mäejooks
07. juuli Maidla mõisajooks
25. august Püssi mõisajooks
22. september Püssi ring

Riigikogu liige Enn Eesmaa ja peaminister Jüri Ratas vastavad linlaste küsimustele.

Foto Kristiina Ragni

Peaminister Ratas:
südamlik tänu,
et tulite kohtumisele!
Samuel Golomb

Eesti peaministri Jüri Ratase
ja Riigikogu asespiikri Enno
Eesmaa rahvaga kohtumiste kevadtuur jõudis Kiviõli rahvamaja
saali 21. aprillil.
Kindlasti oli magnetiks eakatele
inimestele laulja Heidi Tamme esinemine, kes avas kohtumise lauluga
„Nii tore see, et on taas kohtumise
aeg“.
Korraldajad ei varjanud, et
kohtumine oli suunatud ka Keskerakonna tegemiste tutvustamisele.
Soovitus teha oktoobrikuus kohalikel valimistel õigeid valikuid kõlas
mitmel korral. Valimiskampaaniast
andsid märku näoplakatid, pastapliiatsid ja küpsised.
Kogu kohtumine oli üles ehitatud kindlale stsenaariumile. Esmalt
küsitles Enno Eesmaa kohtumise

juhina erakonnajuhti-peaministrit.
Mul oli võimalus viibida ka Tapa
Kultuurikojas toimunud kohtumisel, küsimuste/vastuste voor
esitati sama skeemi järgi. Tegelikult
selles midagi halba ei ole. Sellistel
kohtumistel peabki peaesineja
saama aega oma seisukohtade
selgitamiseks. Peaminister rääkis
riigieelarve struktuurist, palkade
tõstmisest, haldusreformist, oma
sõidust Peterburi, Eesti eesistumisest Euroopa Liidus ja ühistranspordi korraldusest.
Saaliküsimuste voorus tuldi nö
pilvedelt alla. Peaministrile selgitati,
et pääsemiseks Puru haiglasse tuleb
teha mõttetuid pingutusi. Bussiliiklus ei vasta inimeste soovidele. Peaminister Ratas sai teada, et Kiviõlis
on elamuid, kus trepikodades on 42
aasta jooksul tehtud sanitaarremonti tervelt kaks korda. Valitsuse juht

koos Riigikogu asespiikriga kuulasid ära põhjenduse, miks ei suuda
kohalik omavalitsus ja korteriühistud renoveerida nõukogudeaegseid
elamuid, millest osa kannab nüüd
juba tondilossi mainet. Siis said
külalised teda, et viimaste aastatega on kunagine põlevkiviregioon
kaotanud ligi 50% elanikest.
Jüri Ratas alustas vastust igale
küsimusele sõnadega: „Tänan
küsimuse eest, see on tõesti väga
tähtis!“ Edasi tulid peaministri
selgitused ja täiendused Enno
Eesmaalt, mis küll kuulati ära, aga
kordagi ei kõlanud saalist: „Täname
vastuse eest!“ Selge on ka see, et
peaministril on keeruline vastata
linnatänavate korrashoiu kohta,
samas oli saalis linnapea Nikolai
Vojeikin, kes lubas edastada linlaste
mured oma toimkonnale.

Eetrisse jõudis
Kiviõli rahva ringhääling
Meie Reede

17. aprilli õhtul jõudis eetrisse
esimene saade, mida toimetavad kohalikud noored. Kiviõli
rahva ringhääling on nüüdseks
reaalsus - 28 minutit ja mõned
sekundid otsa on kena eetrialgus. Toimetus tahab koostada ühe saate nädalas, nii läks
eetrisse teine saade 24. aprillil.
Noored meediahuvilised võtsid
sihiks kohaliku elu kajastamise,
tegemist ei ole ainult Kiviõli

uudistega, vaid kogu Kiviõli
regiooniga. Saated on nähtavad
Youtube kanalis.
„Leidnud sobiva ruumi Kiviõli
vene kools, hakkasime seda hoogsasti stuudioruumiks ümber korraldama. Oleme nüüdseks loonud
saate salvestuse ala, kus on värvitud
vastav taust, laotatud maha parkett,
leitud sobiv diivan ja tugitool ning
vahetatud katted. Katete otsimine
kujunes omamoodi katsumuseks,
sest pidime leidma kanga, mis
sobiks ruumi üldplaaniga ja jääks

kaadris neutraalne, kuid samas värviline“ - nii kirjeldasid noored toimetajad ja saatejuhid oma tegemisi.
Ringhäälingu projekt sündis
tänu noorte omaalgatuslike ideede
projektifondi Nopi Üles toetusele.
Projektifondi “Nopi Üles“ tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud
ning Eesti Noorsootöö Keskuse
poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“

Kiviõli konstaablijaoskond koostab iga-aastaste õiguskorra statistiliste tabelite alusel seletuskirja,
mis annab lisateavet numbrite ja
protsentide juurde.
Eelnenud aastatel tekitasid Kiviõli
linnas enim muret varavastased kuriteod ja alaealiste poolt toime pandud
süüteod. Varavastased süüteod on
mureks kõikjal Ida-Virumaal. Probleemi aitab lahendada politseiline
ennetustöö ning elanikkonna teadlikkuse tõstmine. Oma vara kaitsmisele
saavad kodanikud ise kaasa aidata
– kodust lahkudes tuleb kindlasti
lukustada uksed, kinni panna aknad,
muretseda vastupidavad rattalukud
jne.
Koos sotsiaalasutuste ja lastekaitsetöötajatega tegeleb politsei pidevalt
ja järjekindlalt probleemsete perekondade ja isikutega. Probleemsed
pered kaardistab politsei ning politseipatrullid ja piirkonnapolitseinikud
pööravad neile tavapärasest rohkem
tähelepanu. Näiteks kaardistab politsei perekonnad, kus esineb süstemaatiline vägivald. Kiviõli linnas
on politseil hea koostöö sotsiaal- ja
lastekaitsetöötajatega, omavahel on
neil pidev ja kiire infovahetus.
Politsei kaasab linna sotsiaaltöötaja ka alaealiste õigusrikkujatega
tegeledes. Noorsoopolitseinikud
viivad läbi alaealistele suunatud ennetusprojekte ja üritusi.
Tänu kohaliku omavalitsuse suurtele pingutustele on tühjade majade
hulk vähenenud. Linn on muutunud
kaunimaks ning noored ei kogune
lagunevatesse majadesse, tänu millele
on oluliselt langenud ka süütamiste arv.
Peamiseks liiklusalaseks probleemiks on linnas liiklusmärkide
eiramine autojuhtide poolt, kas siis
teadlikult või tähelepanematusest.
Samuti on mureks sõidutee ületamine selleks mitte ettenähtud kohas.
Talvel libeduse saabudes ei arvestata
teeolude muutustega, mille tagajärjel
sõidetakse maha liiklusmärke. Noorte juhtide seas kogub populaarsust
„driftimine“, mis liiklusohutust
kahjustab. Samuti jäävad tänavapildis
silma juhid, kes mootorsõidukit juhtides mobiiltelefoni kasutavad.
Noorte kogunemiskohana on
viimasel ajal populaarseks saanud
Kiviõli raudteejaam. Vaatamata heale
valgustusele ja linnakaamera olemasolule suitsetavad noored ja sodivad
seinu. On juhtunud, et kõnnitakse
raudteel, vaatamata hoiatussiltidele
ja keelumärkidele.
Paljud noored ei tea helkuri
kandmise kohustuslikkust pimeduse saabumisel. 2016. aastal kontrolliti koostöös Maanteeameti ning
koolide esindajatega koolilastel
helkurite olemasolu kooli minekul
pimedal ajal.
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Kaitseväeõppused.

Illustreeriv foto Kaitseväe arhiivist

Kaitsevägi korraldab taas
õppuse Kevadtorm
Kaitsevägi korraldab sel kevadel
8.-26. maini peamiselt Põhjaning Kirde-Eestis taas õppuse
Kevadtorm, millest võtab osa
peaaegu 9 000 inimest.
Kolm nädalat vältava õppuse
eesmärk on ajateenijatest koosneva
jalaväepataljoni hindamine enne
reservi arvamist ja koostegevuse
harjutamine liitlastega. Lisaks Eesti
kaitseväelastele ja kaitseliitlastele
võtavad Kevadtormist osa liitlassõdurid eri riikidest, sealhulgas Ameerika Ühendriikidest, Kanadast,
Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt,
Saksamaalt, Hollandist, Belgiast,
Poolast, Soomest, Lätist, Leedust,
Ukrainast ja Georgiast.
Õppuse tsiviil-sõjalise koostöö
meeskonna ülema major Viljar
Kure sõnul ei ole võimalik nii suuri
õppusi korraldada vaid Eesti riigile
kuuluval maa-alal ja kaitseväel tuleb
kasutada ka eraomanduses olevaid
alasid. „Loodame kõikide mõistvale
suhtumisele ja tahtele riigikaitsesse
panustada,“ ütles major Kurg.
„Lubades kaitseväelastel omal maal
Eesti kaitsmist harjutada, saavad
kõik anda oma panuse riigikaitsesse
ning seeläbi tugevdada meie riigi
julgeolekut.“
Major Kurg lisas, et õppuse
tsiviil-sõjalise koostöö meeskond
püüab kooskõlastada kõigi maaomanikega nende maa kasutamise enne
õppust, kuid see võib olla mõnikord
keeruline ning ka sellistel juhtudel
palub kaitsevägi kohalikelt mõistvat
suhtumist.
Õppus Kevadtorm hõlmab sel
aastal Harju, Järva ning Lääne- ja
Ida-Viru maakonda ning peamiselt
leiab aset Kuusalu, Anija, Aegviidu,
Tapa, Kadrina, Tamsalu, VäikeMaarja, Vinni, Rägavere, Sõmeru,
Haljala, Rakvere, Lüganuse, Kiviõli, Sonda, Tudulinna, Avinurme,
Mäetaguse ja Iisaku vallas.
Et kaitseväe väeosad asuvad üle
Eesti ja õppuse põhiosa koondub
Põhja- ning Kirde-Eestisse, siis

kaasneb õppusega kaitseväe sõidukite kolonnide liikumine. Seoses
õppelahingute ja kolonnide liikumisega võivad teedel olla ajutised liikluspiirangud. Kaitsevägi palub kõigil
autojuhtidel ja liiklejatel olla õppuse
ajal tavapärasest tähelepanelikum
ning jälgida liikluskorraldust. Ühtlasi
reguleerivad liikumispiirangutega
teedel liiklust sõjaväepolitseinikud.
Õppusel Kevadtorm osalevatel
kaitseväelastel on kaasas teenistusrelvad käsitulirelvadest kuni suurekaliibriliste haubitsateni. Õppelahingutes
kasutavad nad vaid imitatsioonivahendeid (paukpadruneid ja lõhkepakette).
Sellega seoses panevad õppuse
korraldajad kodanikele südamele, et
kui keegi leiab õppuse alalt eseme,
mille puhul tekib kahtlus, et tegu võib
olla ohtliku esemega (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu
taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise
puutuda. Kahtlase eseme leidmisel
tuleb meelde jätta selle asukoht ja
teavitada sellest kaitseväelasi või
helistada telefonil 112. Ühtlasi võib
õppusel kasutatavate imitatsiooni- ja
lennuvahendite käitlemisel tekkida
müra, mistõttu palub kaitsevägi õppelahingute piirkonnas hoida mürapelglikud koduloomad siseruumides.
Õppuste puhul ei saa alati välistada ka kahjusid, mis võivad tekkida
seoses kaitseväe manöövrite ja harjutustega. Kui õnnetu juhuse tõttu
saab õppuse käigus kannatada kellegi
eraomand – auto, tee, põld, mets,
aed vms, siis palub kaitsevägi viivitamatult fikseerida vahejuhtum ning
võtta ühendust õppuse tsiviil-sõjalise
koostöö meeskonnaga, kellega koostöös juhtum lahendatakse. Õppuse
korraldajad paluvad inimestel, kelle
vara on kahjustada saanud, proovida fikseerida ka kahju tekitaja (auto
number, väeosa nimetus või kaitseväelase nimi) ning edastada see info
tsiviil-sõjalise koostöö inimestele
telefoni 717 1931 või e-posti kevadtorm@mil.ee teel.

Riigikeele omandamise
võimalustest
Meie Reede

Kiviõli rahvamajas korraldas Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
teabetunni „Eesti keele õppimise
võimalused“.
20. aprillil kogunes rahvamaja
ruumidesse kümmekond eesti keele
omandamise huvilist. INSA esindaja
tutvustas eesti keele õppe erinevaid
võimalusi: kursused, nõustamine,
keeleklubid ja keelekohvikud. Keelekohviku projekt on kavas käivitada
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ka Kiviõli ja Püssi linnas. Töötukassa
sõnum oli samuti suunatud riigikeele
õppimise võimalustele. Töötukassa
kursuseid saavad külastada ka töötavad inimesed. INNOVE esindaja
rääkis põhjalikult keeleõppe kulude
hüvitamisest.
Teabetund toimus Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava projekti
„Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise
tingimused“ raames.

Suusavarustuse üleandmise tseremoonia lõppes tugeva käepigistusega ja tänukirja üleandmisega. Foto Kristiina Ragni

Kena kingitus soome sõpradelt
Samuel Golomb

Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamise päeval oli Kiviõlis külas
Soome sõpruslinna Riihimäki ja
Riihimäe Soome-Eesti Ühingu
esindus. Siis tuli jutuks Kiviõli
vene kooli suusavarustuse vajalikkus. Mõned aastat tagasi annetas
Riihimäe Soome-Eesti Ühing juba
Kiviõli 1. keskkoolile suusavarustuse. Nüüd lubasid soome sõbrad
korraldada uue annetuskampaania, et abistada vene kooli.
21. aprillil olid Raimo Häkkinen ja
Raimo Lindfors taas Kiviõlis, kohale
toimetati mikrobussis koorem suusavarustust - suuski, mäesuuski ja uiske.
Raimo Häkkinen rääkis, et Riihimäe Soome-Eesti Ühing teavitas

kohalikku rahvast soovist abistada
Kiviõli vene kooli, selleks avaldati
üleskutse kohalikus ajalehes. Korjanduse buss oli mitmel päeval linnaplatsil, kuhu inimesed said tuua suuski ja
uiske. Buss täitus kiiresti, soomlaste
suhtumine heategevuskampaaniasse
oli igati positiivne.
Raimo Lindfors märkis, et Riihimäki linnal on loodud sõprussidemed mitme omavalitsusega Rootsis,
Norras, Saksamaal, Leedus ja Lätis.
Riihimäki tööliste meeskoor suhtleb
Uuemõisa kooriga „Meelike“, ühiselt
on osaletud ka mitmel üldlaulu- ja
tantsupeol.
Suusavarustuse üleandmise tagasihoidlikul tseremoonial vene kooli
aulas rõõmustasid annetajaid noored
lauljad ja muusikud. Õpilased olid

üllatunud soomlaste eesti keele oskusest.
Kiviõli linna poolt osalesid suusavarustuse üleandmisel linnavolikogu
esimees Eldur Lainjärv ja linnapea
Nikolai Vojeikin. Tänukirja üleandmisel mainis linnapea, et vaatamata
sõprussuhete lepingu puudumisele
on soomlaste abi kiire ja igati kaalukas. Sõnad ja teod ei lähe lahku.
Suusavarustuse annetamine koolile
annab võimaluse mitmekesistada
kehalise kasvatuse tunde. Linnapea
kutsus sõpruslinna esinduse selle aasta
augustis taas külastama Kiviõli linna,
siis toimub rahvusvaheline Motifest.
Kiviõlist suundusid Raimo Häkkinen ja Raimo Lindfors Tartusse, kus
toimus Eesti-Soome sõprusühingute
aastakogu.

Meeldetuletuseks
lemmikloomade omanikele
Meie Reede

Linnalehe toimetuse poole pöördusid mitmed linlased, kes juhtisid
tähelepanu kevadistele muredele,
mida põhjustavad meie kodused
lemmikloomad - koerad ja kassid.
Palusime Kiviõli linnavalitsuse
spetsialistil Vladimir Kruzmanil tuletada loomade omanikele
meelde Kiviõli linnas kehtivate
koduloomade pidamise eeskirjade
tähtsamad punktid.
Eeskirja § 1 lg 2 ja § 3 lg 1 p 11
(2) Koera või kassi omanik - isik,

kellele koer või kass kuulub või kes
õigussuhte alusel omanikuga vastutab viimasele kuuluva koera või
kassi eest, on kohustatud järgima
loomakaitseseaduses, loomatauditõrje seaduses, veterinaarkorralduse
seaduses ja muudes õigusaktides
ja käesolevas eeskirjas sätestatut.
  (11) Hüvitama kannatanule koera või kassi ründest omaniku süül
tekitatud materiaalse kahju, vabatahtlikust hüvitamisest keeldumisel on kannatanul õigus pöörduda õiguskaitseorganite poole;
Järelevalvet koerte ja kasside pidamise

eeskirja üle korraldab linnavalitsus, ostes vastavat teenust asjakohastelt ettevõtjatelt või asutustelt.
Eeskirja §5 lg 1
(1) Käesoleva eeskirja rikkumise
eest karistatakse kuni 100 trahviühiku
suuruse rahatrahviga. Sama teo eest, kui
see põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni
200 trahviühiku suuruse rahatrahviga.
(2) Käesoleva eeskirja rikkumise korral
kohaldatakse karistusseadustiku üldosa
ja väärteomenetluse seadustiku sätteid.
Väärteo kohtuväliseks menetlejaks on
linnavalitsus ja politseiprefektuur.

Päästeamet ja linnavalitsus
tuletavad meelde
Läheneva sooja ja päikesepaistelise nädalavahetuse saabudes
tuletame meelde, et lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb järgida
ohutusnõudeid.
Eelolevate puhkepäevade saabudes
soosivad ilusad ilmad ja tavapärasest
kuivem maa aiatööde tegemist, mille
käigus tuleb ette ka prahipõletamist.
Viimaste nädalate näitel on hooletu
lõkke tegemine põhjustanud üle Eesti
juba mitmeid põlenguid ja on päästjatele toonud palju tööd. Siinkohal
tuletamegi meelde, et täiesti ohutut
tule tegemist ei ole olemas ning seetõttu tuleb valvas olla ja hoida tulel
silm peal. Nii saab õnnetuse juhtudes ise põlengu kiirelt ära kustutada
ning suurem kahju jääb tekkimata.

Lõket tohib teha vaid mittesüttival
pinnasel ning tuld ei tohi jätta üksi.
Käepärast tuleb hoida ämber veega
või tulekustuti. Alla ühe meetrine
lõke peab paiknema vähemalt 10
meetri kaugusel hoonetest ja metsast.
Üle ühe meetrine lõke peab paiknema vähemalt 15 meetri kaugusel
hoonetest ja 20 meetrit metsast. Üle
kolme meetrise lõkke tegemiseks on
tarvis juba kohaliku omavalitsuse ja
päästeasutuse luba. Tugeva tuulega
ei tohi lõket teha, sest sel juhul on
tuli kiire levima kulusse, metsa, eluhoonetele või muule varale. Kindlasti
tuleb arvestada ka tuulesuunaga,
et mitte häirida naabrite heaolu.
Üha rohkem inimesi on alustamas
ka gillihooaega. Tuleb meeles pida-

da, et grill tuleb paigutada tasasele
pinnale ja hoonest eemale. Lahtise
leegiga grill peab asetsema hoonest,
põlevmaterjalidest, metsast ja kuivanud taimestikust vähemalt viie
meetri kaugusel ja söega grill vähemalt kahe meetri kaugusel. Rõdu on
hoone osa ja rõdul grillida ei tohi!
Maastikupõlenguid põhjustab eelkõige inimeste hooletus, ohutusnõuetele mittevastav lõkke tegemine või hooletult maha visatud
hõõguv tikk või suitsukoni. Kulu
põletamine on seadusega keelatud
ja rahatrahviga karistatav tegevus.
Infot täpsemate tuletegemise nõuete
ja kohalike omavalitsuste heakorraeeskirjade kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.
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Pärimusmuusikast animatsioonini!
Kaarin Aamer, Kiviõli kunstide kooli õppealajuhataja

Kiviõli Kunstide Koolis on üle-eestilisi pärimusmuusika laagreid
korraldatud alates 2007.
aastast. Eesti eri paikadest on kokku tulnud
õpilased, et üheskoos
pilli mängida ning pärimuslikke lugusid õppida.
Igas pärimusmuusika
laagris on olnud „laagripärliks“ mõni külalisõpetaja,
kelle abiga või eeskujul
õppida kas pillimängu
või pärimuspillide valmistamist. Nii on laagrites Milleks toolid? Trummid kõlavad ka siis, kui pillimees istub põrandal!
Foto erakogust
külalisõpetajateks olnud
Arnold Chiwalala (Aafrika
õpituba), Eeva ja Villu Talsi, Ruslan valmiksid kohalike pärimusjuttude sai nukud liikuma panna. Seejärel
Trochynsky (Ukraina õpituba). Vii- ainetel animatsioonid. Seekord siis monteeriti koos õpetajaga arvuti abil
mati toimunud muusikalaagri külalis- Lüganuse kihelkonna pärimusjuttude animatsioon. Laagris valmis kokku
õpetajaks oli Arno Kalbus, kes õpetas ainetel. Selleks puhuks olid olemas viis animatsiooni.
Lisaks käidi matkamas Lüganuse
India trummi valmistamist ja ka sellel nii initsiatiivikad ning kogenud
kunstiõpetajad kui ka animatsiooni pärimusjuttudega seotud paikades
musitseerimist.
Eespool kirjeldatud laagrid olid valmistamise kogemusega õpetajad. – Uhaku karstialal, Lüganuse kooli
mõeldud pillimänguga tegelevatele Nüüd tuli leida vaid animatsiooni te- pargis.
Täname kõiki laagriga seotud
noortele. Kuna meie koolis on ka gemisest vaimustunud õpilased ning
kunstiõpilasi, siis tekkis mõte korral- Laila Meistri koostatud Lüganuse kunstiõpetajaid - Piia Saaki (Lihupärimusjuttude raamatust “Krahvid, la kunstikool), Tiiu Leisi (Pärnu
dada ka neile laager.
Idee sai alguse 2. detsembril 2016, kuradid ja kodukäijad. Rahvajutte kunstikool), Margit Mikki (Kose
kui Kiviõlis toimus taaskord tradit- Lüganuse kihelkonnast” lood välja kunstikool), Lemmi Pauli (Viljandi
kunstikool), Merje Niiti (Kiviõli
siooniline pärimusmuusika laager. valida.
Uues kuues pärimuslaager toimus kunstide kool), Kairi Orrot (Kiviõli
Kiviõli Kunstide Kooli külastasid
Eesti kunstikoolide juhid ja õpetajad 17.-19.03.2017 Kiviõli Kunstide kunstide kool).
Eraldi tahaksime tänada Kaja ToikPärnust, Koselt, Viimsist, Lihulast, Koolis.
Laagrist innustunud õpilased val- kat, kes tutvustas laagris osalejatele
Viljandist. Jälgiti kõrvalt Kiviõli
pärimusmuusika laagri tegevusi ning mistasid juhendajate abiga animat- kohalikke pärimuslugusid.
Laagris valminud animatsioone
tutvuti kohaliku huvihariduse ja sioonitegelasi, kelleks olid nii paberist
kunstiga tegelemise võimalustega. kui ka kolmemõõtmelised nukud. on võimalik vaadata Kiviõli Kunstide
Õhtul toimunud mõttetalgutel tek- Animatsioonide valmistamisel kasu- Kooli Youtube kanalil.
Järgmine pärimuslaager toimub
kis idee ühendada kohalikud päri- tati erinevaid taustatehnikaid, nende
muslood kunstiga, mille tulemusel hulgas ka peenliivatehnikat, millele 2018. aastal Pärnus.

Projekti „MÄNG?!? tegevuseks oli ühiskontsert ja T-särgi kujundamine.

Foto Virve Tauts, Nõva kool

Vene kooli õpilased
osalesid projektis „Mäng?!?”
Kät Lindlo, õpetaja

Kiviõli vene kooli õpilased osalesid veebruaris ja aprillis noortekohtumise projektis „Mäng?!?”
Projektide tegevusi toetavad ja
rahastavad Hasartmängumaksu
Nõukogu vahenditest Haridusja Teadusministeerium ning
Eesti Noorsootöö Keskus.
Kohtumiste eesmärgiks on tuua
kokku eesti- ja venekeelsed noored
ning ühiselt tegeleda huvipakkuva
teemaga. Meie korraldasime projekti koos eestikeelse Nõva kooliga
Läänemaalt. Mõlemast koolist osales
projektis kokku kaksteist 5.-9. klasside
õpilast ja kaks õpetajat. Veebruaris tulid Nõva kooli õpilased viieks päevaks
Kiviõlisse. Aprillis veetsime viis päeva
Läänemaal Nõva külas.
Kiviõlis tegelesime erineva loominguga ja mängimisega: tegime teatrit, mängisime palju, lõime ise lauamänge, mängisime pilli, õppisime ja
õpetasime tantse, disainisime T-särki,

mõtlesime välja eesti- ja venekeelseid
räppe ja õpetasime neid üksteisele. Kiviõli õpilased korraldasid Nõva õpilastele
orienteerumismängu Kiviõlis ning viisid
läbi vene keele tunde. Lisaks käisime
Kohtla-Nõmmel kaevandusmuuseumis
ja lumerõngaga sõitmas.
Aprillis sõitsime Läänemaale väiksesse Nõva kooli, kus jätkasime Kiviõlis alustatud tegevustega. Lisaks
tutvusime Nõva loodusega, käisime
jalgrattamatkal, orienteerusime metsas, tegime akrobaatikat ja mängisime
sportmänge. Käisime ka Tallinnas
Nukuteatris ning teatri õpitoas. Eelviimasel projektipäeval korraldasime
vanematele kontserdi, kus esitasime
kõike, mida olime Kiviõlis ja Nõval
õppinud ja harjutanud: tantse, laule,
räppe ja akrobaatikat.
Kiviõli vene kooli õpilastele oli
noortekohtumisel osalemine hea
võimalus eesti keele praktiseerimiseks.
Praegu on Kiviõli vene koolil käsil
juba uus noortekohtumise projekt
Mäetaguse põhikooliga.

Aprill rahvamajas
Ülo Kangur

Päike särab, rohi tärkab,
metsakünkal üksik lill.
Ümberringi kõik meil ärkab
Käes on kevad ja aprill.
Rahvamaja märtsikuu kultuuriprogrammi lõpetas viimasel nädalavahetusel varietee-etendus „Teid kutsub
kabaree”. Laval pakkusid silmailu
alati särav Kaire Vilgats solistina ning
Showstoppersi tantsijad. Etendus
oli väga värvikas ja kostüümirikas.
Saalitäis publikut oli vaimustuses.
Hoogsa tempoga algas ka aprillikuu.
Kohe esimesel kuupäeval külastasid
meie rahvamaja Maardu linna kultuuri- ja infokeskuse isetegevuslased.
Kuna tegemist oli rahvusvahelise
naljapäevaga, siis selles vormis püüti
ka esinemiskava ette kanda. Kuulda
võis nii laulu ja tantsu kui pillimängu,
sekka humoreske, mida esitas nende
kunstiline juht, konferansjee ja suurepärane harmoonika mängija Mykola
Švets. Kontsert oli meeleolukas ning
võeti pealtvaatajate poolt hästi vastu.
Järgmisel nädalavahetusel andis meile
kontserdi rahva lemmik Toomas Anni.
Tema suutis kohe esimeste lauludega
panna publiku kaasa elama. Kontsert
oli kaasahaarav ning pani kuulajad
lausa püsti tõusma ja aplodeerima.
Kuid pealtvaatajaid oleks võinud olla
rohkem.
Aprill ei möödunud ka ilma teatrietenduseta. Külas oli taas Vana Baskini Teater ja seekord etendusega „Täna
algab uus elu”. Etendus oli huvitav

Õpetaja Margarita Minyaylo tutvustab eesti rahvamuusika ajalugu.

Foto Roman Smolov

III õpetajate metoodikakonverents vene koolis
Natalja Borodavina, vene keele
õpetaja, konverentsi korraldaja

Varjetee-show oli meie publikule meele järgi.

ning võeti publiku poolt hästi vastu.
Tulemas on selles kuus veel Minski
vokaalansambli „The Russian Song”
kontsert ning Kiviõli vokaalstuudio
„Otrada” kevadkontsert, kus nad
tähistavad oma viiendat tegevusaastat.
Kuid nendest ei saa praegu rääkida,
sest ajalehe trükkimisel on üritused
veel toimumata.
Maikuu- lehekuu on jälle selle poolest meeldejääv, et siis on emadepäev.
Selleks puhuks korraldab meile kena
kontserdi jälle Kiviõli 1. keskkooli
pere. Kontsert toimub 12.mail algusega kell 18.00.
18. mail kell 19.00 annab kontserdi
Rakvere Esteetika- ja Tantsukool.
19. mail kell 19.00 on Komöödia-

Foto Ene Neider

teatri etendus „Hollywoodi filmitähed”. Osades Katrin Karisma ja Helgi
Sallo. Etendus on pühendatud Katrin
Karisma 70 juubelile.
Piletid 13.- ja 15.- eurot.
21. mail kell 16.00 segakoori „Loit”
85a. juubelikontsert.
27. mail kell 12.00 Kiviõli kiigeplatsil Kiviõli linna ja keemikute päev.
Esinevad Kiviõli linna isetegevuskollektiivid. Külaliseks Velikije Luki
rahvamuusikaansambel „Traditsija”.
Täpsem ja põhjalikum selgitus järgmises lehenumbris.
Jälgime reklaami!
Päikselist kevadet!

23. märtsil toimus Kiviõli vene
koolis III õpetajate metoodikakonverents, kus õpetajad said
esitada oma ettekandeid.
Konverents oli jätkuks traditsioonilisele koolisisesele üritusele, mis sai alguse kaks aastat
tagasi. Konverentsi eesmärk on
positiivsete õppe-metoodiliste
kogemuste tutvustamine kolleegidele. Nii kogume erialase
mapi, mis võimaldab ka tulevikus positiivseid kogemusi jagada.
Selle õppeaasta konverentsil esines
neli pedagoogi, ettekanded sisaldasid metoodilisi ja didaktilisi materjale. Teemade ring oli järgmine:
1. Elvira Tsernoussova, inglise
keele õpetaja - „QR- kood kui digitaalse õppimise meetod ettevõtliku
kooli printsiibist lähtudes“.
2. Jelena Tärn, algkooli õpetaja –
„Dünaamiliste tundide läbiviimine

algkoolis“.
3. Marina Strukova, vene keele õpetaja – „Eidos-konspekt kui töö vorm
kirjandusteostega 4.-7. klassi õpilaste
jaoks“.
4. Margarita Minjailo, muusikaõpetaja – „Eesti rahvamuusika.
Väikekandle õpetus 5.-9. klassidele”.
Õppeaasta 2017/2018 on meie
koolis juubeliaasta. Siit ka kõrgendatud nõudmised õpetajate ettekannetele. Suunaks oli uuenduslike ja innovaatiliste õppekogemuste kirjeldamine
ja analüüs. Õpetaja eneseareng on
otseselt suunatud õpilaste paremale
õpetamisele. Tähtis on mitteformaalne lähenemine, uued metoodikad ja
loominguline suhtumine.
Koolitöötajad saavad aru, milline
on nende vastutus ja milliste saavutustega minnakse vastu kooli juubelile.
Õpetajate koolisisesel metoodikakonverentsil on tähtis osa meie
enesearengus. Nii saame olla edukad
oma igapäevases töös.
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JUUBILARID

Et elu Sul ainult õnne vaid tooks,
kangast kena ja tugevat kooks!
Anne Pärnik 05.04.1947 70
Harald Kärner 05.04.1947 70
Galina Amikova 12.04.1947 70
Enno Vormisson 21.04.1947 70
Valentina Ruusamäe 27.04.1947 70
Niina Nurmeviir 14.04.1942 75
Endla Härm 26.04.1942 75
Niina Korendi 03.04.1937 80
Jekaterina Redjolkina 10.04.1937 80
Kapitolina Anjušina 18.04.1937 80
Linda Käosaar 21.04.1937 80
Ella Lipp 27.04.1937 80
Vilma Karp 07.04.1932 85
Ljubov Sadovskaja 21.04.1932 85
Ragneta Nuia 21.04.1932 85

Kiviõli Linnavalitsus
õnnitleb
aprillikuu juubilare!

Tähelepanu!

VABA AEG

Meie targad - mängude sarja
„Mis? Kus? Millal?“ võitjad
Natalja Borodavina,
intellektuaalse ringi juhendaja

Taas on lõppenud järjekordne mängude hooaeg tarkade
klubis. Pean kahetsusega
tõdema, et meie kooli võistkond „Angry Bird” pidas
oma viimase mängude hooaja, noored lahkuvad põhikoolist. Samas minnakse
ära väärikalt – meie võistkond võitis oma vanuserühmas mängude sarjas „Mis?
Kus? Millal?“ esimese koha.
Mängud peeti Kohtla-Järve
laste loomingumajas.
Meie kooli võistkond tegeles
intellektuaalsete mängudega
neli aastat. Võistkonna „Angry
Birds“ moodustasid Diana ja
Kristiina Ragni, Vadim Agurejev,
Eveline Felert ja kapten Ksenia
Volkova. Nelja aasta jooksul
toimus palju mänge, saavutati
mitmeid võidukohti, tulid medalid ja karikad. Tegelikult pole
auhinnalised kohad või kaotused
kõige tähtsamad. Meie tarkadel
on nüüd selja taga suur intellek-

Kiviõli tarkade võistkond (vasakult) Diana Ragni, Vadim Agurejev, Ksenia Volkova, Eveline Felert
ja Kristiina Ragni.
Foto Natalja Borodavina

tuaalsete mängude kogemus,
õpiti töötama ühise meeskonnana, et leida vastuseid kõige
keerulisematele küsimustele. On
tekkinud soov areneda, täiendada oma teadmisi ja julgust
kogudes minna alati edasi.

Juhul, kui Kiviõli linna kodanikud ei soovi juubeliteate
avaldamist, palume juubelikuu
10. kuupäevaks teatada sellest toimetusele.
Vladimir Tsurkin, treener

EESTI TÖÖTUKASSA IDA-VIRUMAA OSAKOND
KUTSUB TÖÖANDJAID TEABEPÄEVALE
Lugupeetud tööandja!
Olete oodatud 11.05.2017 teabepäevale,
mis toimub aadressil Keskpuiestee 20,
Kiviõli Linnavalitsus.
Päevakava:
10.00 - 10.10 Registreerumine ja tervitussõnad
10.10 - 10.20 Tööturu olukord valdkondade kaupa
(Töötukassa tööandjate konsultant Natalja
Šlõkova)
10.20 – 10.45 Töötukassa teenused tööandjatele
(Töötukassa tööandjate konsultant Tatjana
Fjodorova)

Nagu teame, on poks spordiala, mis nõuab julgust, vastupidavust ja head reaktsiooni. Pjedestaalikohad tulevad
suure tööga ja igapäevaste
treeningutega. Juhtub ka
traumahetki. Seda kõrgem
on iga medali hind.
Aprilli keskel toimusid Narvas Eesti meistrivõistlused
kategoorias U-15 ja U-17. Meir
linn teenis märkimistvääriva
tulemuse. Kiviõli poksiklubi
(KPK) oli nendele võistlustele
esitanud neli sportlast. Kolm
nendest esinesid väga hästi.
Diana Lukattseva (kuni 15) - I
koht, Mihhail Višnevski (kuni
17) võitis samuti kulla ja Artjom
Mezentsev (kuni 17) sai väärika
II koha. Kahjuks jäi trauma

pärast võistlusest eemale Kirill
Suprunov, temal oli kindel
võimalus tuilla medalikohale.
Loodame, et tulevikus suudab
Kirill rõõmustada meid oma
poksitulemustega.
Selle hooaja kokkuvõtteks
tuletan meelde, et märtsis Eesti
meistrivõistlustel kategooriates
U-19 ja U-40 (võistlus toimus
Tartus) saavutasid kaks Kiviõli
võistlejat - Anna Liisa Piirimägi
ja Elina Kangas kindlad võidud. Olerme taas kehe Eesti
meistri võrra rikkamad.
Lõppev hooaeg oli Kiviõli
poksiklubi sportlastele igati
edukas.Saatsime Eesti meistrivõistlustele viis võistlejat ja
tõime viis medalit – neli kulda
ja ühe hõbeda. Viis viiest! Tubli
saavutus!
Tänan kõiki poksiklubi kas-

10.45 - 11.00 Arutelu. Küsimused - vastused
11.00 – 11.30 Töötuse ennetamine (uued koolitusteenused) (Töötukassa teenusekonsultant
Oksana Drozdova)
11.30 – 11.50 Toetused tööandjale vähenenud
töövõimega inimese tööle võtmisel (Töötukassa
tööandjate konsultant Natalja Šlõkova)
11.50 - 12.00 Arutelu. Küsimused - vastused.
Osavõtust palume teatada hiljemalt 09.05.2017
telefonil 33 21 737 või
e-postiga tatjana.fjodorova@tootukassa.ee

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

nende mängude ja pühendumise eest. Palju õnne ja loodan
taas teiega kohtuda.
Tänan ka meie kooli direktorit Arne Piirimäed ning õppealajuhatajat Jalena Ragnit tugeva
toetuse ja vajaliku abi eest!

Viiest viis!

Toimetus: samuel@golomb.ee või tel 55901782.

TEATED

Õnnitlen meie võistkonda
eduka esinemise puhul. Nüüd
asenduvad intellektuaalsed
mängud riigieksamitega põhikoolis. Soovin edu!
Minu kallid targad, mu
armsad õpilased! Tänan teid

ÕIGUSKORD

Pjedestaali kõrgemal astmel on meie poksijatele alati ruumi.

Foto poksiklubi arhiivist

vandikke, olete ära teinud
raske töö. Erilised tänusõnad
on meie abilistele ja toetajatele – linnavalitsusele, Kiviõli
keemiatööstusele, firmadele

Shroma ja Jarve Biopuhastus.
Kutsun kõiki poksitreeningutele, siis saate alati enda eest
seista! Kiviõli linnas on pikad
ajaloolised poksitraditsioonid!

EELK Lüganuse Ristija Johannese koguduse
maikuu teenistuste
kalender

Mõned selgitused
õiguskorra kohta...

30.04.2017 11.00

Ülestõusmisaja 3. pühapäev. Missa.
Leerikool 12.30 pastoraadis.

Lüganuse kirik

Algus lk 1

07.05.2017 09.30

Ülestõusmisaja 4. pühapäev. Missal.

Kiviõli kirik

Peaaegu pooltel õpilastel puudusid helkurid. Helkuri vajalikkuse teadvustamiseks
jätkatakse loenguid ja kontrolli. Eesmärk
ei ole noorukeid karistada, vaid ohutule
käitumisele suunata.
Politsei tähtsamateks koostööpartneriteks on linnavalitsus, kriminaalhooldus,
Päästeamet, korteriühistud ja erinevad ettevõtted. Kahjuks pole naabrivalvesektorite
loomine seni veel populaarsust kogunud,
kuid see aitaks kindlasti kaasa turvalisuse
suurendamisele. Abipolitseinike värbamisele suunatud tegevusi tuleb jätkata, seda
isegi varasemast suuremas mahus. Hetkel
panustavad Kiviõli linna ja selle lähimate
valdade turvalisusse kaks abipolitseinikku,
kes teenindavad piirkonda vastavalt võimalusele nädalavahetuseti.

07.05.2017 11.00

Ülestõusmisaja 4. pühapäev. Missa.
Leerikool 12.30 pastoraadis.

Lüganuse kirik

14.05.2017 11.00

Ülestõusmisaja 5. pühapäev. Missa.
Leerikool 12.30 pastoraadis.

Lüganuse kirik

14.05.2017 14.00

Emadepäeva kontsertjumalateenistus,
esineb Jassi Zahharov.

Lüganuse kirik

21.05.2017 09.30

Ülestõusmisaja 6. pühapäev. Missa.

Kiviõli kirik

21.05.2017 11.00

Ülestõusmisaja 6. pühapäev. Missa.
Leerikool 12.30 pastoraadis

Lüganuse kirik

25.05.2017 18.00

Kristuse taevaminemise püha palvus
armulauaga.

Lüganuse kirik

28.05.2017 11.00

Ülestõusmisaja 7. pühapäev. Missa.
Leerikool 12.30 pastoraadis.

Lüganuse kirik

04.06.2017 11.00

1.Nelipüha missa, pärast
kohvilaud pastoraadis.

Lüganuse kirik

11.06.2017 11.00

Leeripüha, Kolmainupüha missa,
teenib piiskop Einar Soone.

Lüganuse kirik

