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ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
87  Helga Libene 18.04.1927  Peeterristi küla
83  Irina Pleckens 23.04.1931  Laagna küla
83  Hans Reiman 26.04.1931  Sõtke küla
82  Helmi Rappu 04.04.1932  Olgina alevik

81  Valentina Vorobieva 12.04.1933  Olgina alevik
70  Maria Matvejeva 17.04.1944  Udria küla
70  Anatoly Shinkarenko 22.04.1944  Sinimäe alevik

ÕNNITLEME VANEMAID

ILJA  IVANOVI
SÜNNI  PUHUL

11. aprillil asetati haridus- ja
teadusminister Jevgeni Ossinovski,
Tallinna linnapea Edgar Savisaare ja paljude
teiste tuntud inimeste osavõtul nurgakivi
juba jõudsalt kerkivale Sinimäe
hariduskompleksile, mis avab oma uksed
käesoleva aasta 1. septembril.
        „Vaivara vallarahva nimel on mul hea
meel teid siin täna kõiki tervitada. Südame
teeb soojaks, et olete tulnud koos meiega
Vaivara valla haridustempli I etapile nurgakivi
asetama. Oleme tundnud pidevat toetust, aga
et see nii suur on, võtab sõnatuks,“ ütles
Vaivara vallavanem Heiki Luts peale piduliku
tseremoonia sisse juhatanud Sinimäe
Põhikooli õpilase Kätrin Jaaksoni esitatud
luuletust kodukoolist.
„Olime just koos volikogu esimehe ja
abivallavanemaga Tallinnast oma kodudesse
jõudnud, kui kooli direktor meile helistas ning
ütles, et koolimaja põleb. Läksime kohe
kohale, koolimaja põles ja põles ja põles…”
meenutas Vaivara vallavanem pooleteise
aasta tagust traagilist ööd. „Juba järgmisel
hommikul vara helistas mulle Sillamäe
abilinnapea Eevi Paasmäe ja pakkus
linnapoolset abi Sinimäe kooli õpilastele
kooliaasta jätkamiseks Sillamäe vabadel
pindadel,” rääkis Luts. Vallavõim pidi
otsustama, kuidas edasi minna. Oli neidki,
kes arvasid, et Vaivara hariduselul on nüüd
lõpp.
„Head naabrid asusid meid kohe toetama – nii
moraalselt kui materiaalselt,” ei jätnud see

toetus Lutsu sõnul vallavõimule tegelikult
muud võimalust, kui koolimaja uuesti üles
ehitada. Kuna valla arengukava nägi ette uue
lasteaia ehitamise, otsustati need kaks kokku
panna ning nüüd kerkibki kooli ja lasteaeda
ühendav Vaivara hariduskompleks.
„Meil on kindel plaan, et 1. septembril algab
selles koolimajas juba õppetöö,” kinnitas
Heiki Luts, mille peale kohal viibivad ehitajad
noogutasid nõusoleku märgiks pead.
        Sinimäe Põhikooli direktori Evald
Teetloki sõnul on taasavatav kool eesti kool,
kus õpivad kõrvuti nii eesti keelt, kui ka vene
keelt kodukeelena kõnelevad õpilased.
“Nii nagu ei tohi lõppeda laualt leib, ei tohi
katkeda ka haridus. Vaivaras pole see
katkenud,” heitis kooli direktor Evald Teetlok

Sinimäe kooli- ja lasteaiahoonele pandi nurgakivi

pilgu ajalukku. “2012. aasta 20. septembri
öösel põlenud koolimaja ehitati 1958. aastal,
selle eelkäija oli Vaivara valla kihelkonnakool,
kus õpetati lapsi 69 aastat. Seda me ei karda,

et lapsi ei jätkuks –
eelmisel aastal
sündis vallas 24
last, eelkoolis käib
praegu 13 last, kes
sügisel siia uude
majja esimesse
klassi tulevad.”
Otsekui sümbolina
liugles selle jutu
järel üle
ehitusplatsi neli
kurge.
        Haridus- ja
teadusminister
Jevgeni Ossinovski
sõnul polnud tal
Sinimäe kooli
põlengust kuuldes
kahtlusi, et Vaivara
valla tublid juhid
leiavad võimaluse
kooli taastamiseks.

„Väiksemates omavalitsustes ei ole kool
kindlasti see koht, kus antakse pelgalt
teadmisi. Sellel on hulga olulisem roll
kohaliku kogukonna jätkusuutlikkuse mõttes
- vallaelanikud saavad siin ennast tunda
kindlana nii praegu, kui ka tulevikus,“
kinnitas minister, lisades, et tuleb aru saada
sellest, et kuigi suuremad koolimajad võivad
olla efektiivsemad, tagab võimalus saada oma
kodukohas põhiharidust, tulevikus
omavalitsuse püsima jäämise. Haridus- ja
teadusministri sõnul on sellest lähtuvalt ka
tema poolt juhitav ministeerium selgelt seda
meelt, et kodulähedane põhikool peab olema
kõigile tagatud.
        Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul
kulus Tallinna linnal pärast 20. septembril

2012. aastal toimunud põlengut 21 tundi
selleks, et appi tulla ja Vaivarale eraldada
esimesed kümme tuhat eurot. „Ma usun
seda, et me kõik siin aitame kaasa sellele, et
see ehitus siin läheks õnnelikult edasi.
Oleme sotsiaaldemokraatidega koalitsioonis
ja aitame koos üles ehitada ka selle
koolimaja,“ ütles Savisaar, kelle sõnul äratas
Sinimäe kooliga juhtunu kogu Eestit.
Tallinna linnapea avaldas lootust, et peale
kooli- ja lasteaiahoone valmimist tuleb
haridus- ja teadusministeerium omapoolse
panusega appi ka
spordihoone
rajamisel.
        Eesti Energia
Õlitööstuse juht
Igor Kond ütles,
et Eesti Energia
panustab Vaivara
laste heasse
haridusse:
koostöös
sihtasutusega
Noored Kooli
välja kuulutatud
konkursile uude
kooli reaalainete
õpetaja
leidmiseks laekus
sooviavaldus 15
kandidaadilt.
Väljavalituks
osutujale, kes
hakkab õpetama matemaatikat, keemiat ja
füüsikat, maksab energiafirma kahel aastal
3040 eurost lisastipendiumi.
        Nurgakivisse müüritavasse vutlarisse
asetati peale maakonna- ja vallalehe ka kooli
ning lasteaia õpilaste ja töötajate nimekiri
ning õpilaste poolt lisati tükk rukkileiba koos
viitega omaaegsele Vaivara
põllumajanduskoolile.
Lasteaiamudilaste ja kooliõpilaste kõlavad

lauluhääled ja säravad silmad olid märgiks
rõõmuderohkest tulevikust ühise katuse all.
        Sinimäe põhikooli endine hoone sai
oluliselt kahjustatud 2012. aasta 20. septembri
öösel toimunud põlengus ja kuna hoone
taastamist ei peetud otstarbekaks, siis
otsustati ehitada uus, kaasaegne ja
energiasäästlik koolihoone koos
lasteaiahoonega.
Sinimäe Põhikooli õpikeskkonna
parandamisele on jätkuvalt võimalik kaasa
aidata, tehes annetusi eriarvele
EE282200221023385374, saajaks Vaivara

Vallavalitsus ja märksõnaks “Sinimäe
põhikool”. Praeguseks on annetusi kokku
laekunud summas 32,6 tuhat eurot ja selle raha
eest on koolil kavas soetada õppevahendeid.

ALAR  TASA

 http://album.vaivaravald.ee >

Sündmused

Pisipere pärast esinemist. Foto: 3x ALAR TASA

Evald Teetlok, Mati Männisalu ja Heiki Luts pidulikul tseremoonial.

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski.
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Kes varastas päikese?
Kes ütles „näu“?
Kuhu läksid kanakesed oma tibudega?
Ja kes  see on - Hirmus Põhh?

Sellistele huvitavatele küsimustele leidsid
vastused meie lapsed Vaivara Lasteaia
Teatripäeval.
        See oli üks kõige armsamaid päevi, mida
lasteaia saal on
näinud: seal olid
korraga
kanakesed
tibudega, kuri
krokodill,
mesilased,
kukekesed,
hiirekesed,
kalakesed ja
konnake. Samuti
ilus kollane
päikene, kutsikas,
kiisuke, vanaema
vanaisaga ja
nende julge
lapselaps
Aljoška.
Ühesõnaga päev
oli üllatusi ja imesid täis. Meie lapsed on
head ja andekad näitlejad ja igaastane
Teatripäev ainult tõestas seda.
Suur tänu õpetajatele ja õpetajate abidele
huvitavate  lühinäidendite  ettevalmistamise
eest!

„Kevad saabub, kevad saabub, päike
paistab soojemalt“ –  laulsid 11. aprillil 
rõõmuga meie lapsed ehitusplatsil Sinimäe
kooli ja lasteaiahoone nurgakivi panemise

Internetinõustamine
MTÜ Oma Pere korraldab
internetinõustamist alates 2009. aastast.
Teenuse eesmärk on anda peredele
võimalus saada lühiajalist psühholoogilist
abi või kasvatusalast nõuannet akuutse
probleemi tekkimisel, samuti
spetsiifilistes juriidilistes,
meditsiinilistes ja muudes küsimustes.
        Saabunud e-kirjadele vastavad
nõustajad tööpäevadel 48 tunni jooksul v. a
psühholoog, kes vastab 72 tunni jooksul.
Kestvama nõustamisvajaduse ilmnemisel
soovitatakse kliendile kas individuaalset
nõustamist või suunatakse spetsialisti
vastuvõtule.
Küsimuse edastamiseks tuleb täita ära kõik
väljad. Küsimus laekub ühingu tegevjuhile,
kes vastab ise või suunab küsimuse edasi
vastava valdkonna nõustajale. Küsimuse
esitajale garanteeritakse anonüümsus.

Telefoninõustamine
MTÜ Oma Pere pakub alates 5.
veebruarist 2013 telefoninõustamist
peredele, kus kasvav laps on lapsendatud,
eestkostel või perekonnas hooldamisel.
Teenuse eesmärk on teha
probleemolukorda sattunud perele (s.h
lapsele) nõustamine kiiresti
kättesaadavaks.
        Abi vajajal on võimalus helistada igal
teisipäeval ajavahemikus 14.00-22.00
telefonil 5689 0150. Nõustajad on Maie
Salum ja Viiu Orgmets.
        Telefoninõustamise kaudu jagatakse
toetust ja infot probleemsetes küsimustes,
nagu näiteks konflikt lapse ja vanema
vahel, suhte- ja suhtlemise probleemid,
kasvatusküsimused vm. Telefonivestluse
käigus on võimalik selgitada edasise abi
saamise vajadused ja soovituslikud
võimalused erinevate erialaspetsialistide
poole pöördumisel

MTÜ Oma Pere eesmärk on vanemliku
hoolitsuseta laste abistamine lapsendamise
toetamise kaudu rahuldamaks lapse
vajadust pere ja turvalise elukeskkonna
järele. Esindame lapsendaja perede huve
ühiskonnas, aitame kaasa positiivse avaliku
arvamuse kujundamisele lapsendamise
suhtes ja osutame peredele erinevaid
tugiteenuseid.

Koolivaheajal organiseeriti Olgina
asula lastele mitmeid huvitavaid
üritusi.
        Kõige meeldejäävamaks osutus
„Kuulsuse minut“ („Ìèíóòà ñëàâû“),
kus osavõtjad demonstreerisid oma
oskusi ja meisterlikkust: Anja
Grigorjeva (laul), Jelizaveta Ussova
(süntesaator ja soengute ja ehete
demonstratsioon), Mark Pertsev (laul
Karlssonina), Anastasia Semjonova
koos partneriga (ballitantsud), Erika
Asmer (laul), Kristina Mihhelson
(breiktants) ja Zahar Pertsev
(biitpoks). Kuigi lapsed väga
närveerisid, oli neil tugev publiku
toetus ja heatahtlik zürii: Urmas
Rätsep, Natalja Fišer ja Anne
Katšalova.
Kokkuvõttes tunnistas zürii esimese
koha vääriliseks lausa kolm osalejat:
Jelizaveta Ussova, Kristina
Mihhelsoni ja Zahar Pertsevi. Viimane
sai ka publiku auhinna. Tegelikult
jagus auhindu igale osalejale. Kuna
meil on palju andekaid lapsi, siis

Muinsuskaitsekuu
loeng muuseumis
Narva linna purustamine Teises
Maailmasõjas on üldtuntud fakt,  Narva
sõjakahjude hindamisest  räägiti aga 19.
aprillil Vaivara Sinimägede Muuseumis.
Meile kõneles Andres Toode, Narva
Muuseumi direktor, kelle doktoritöö
teema on Narva vanalinna
muinsuskaitseliste ehitiste sõjakahjude
hindamine.
        Eelnimetatud hindamine algas juba
1944. aasta lõpul ja tehti kiirkorras valmis
1945. aasta kevadeks.
Arhitektuurimälestiste taastamisväärtuse
hindamine oli üks osa suurest tööst,
lisaks koguti andmeid elanikkonna,
majanduse, ettevõtete, infrastruktuuri ja
evakuatsioonikahjude kohta.
Hindamiseks olid välja töötatud
kriteeriumid ja moodustati komisjonid,
kuhu kaasati ka ajaloolasi. Narva
vanalinnas tehti akt 46 maja kohta. Kõlab
hästi, aga tegelikkus nii särav ei olnud.
Nimelt rakendati sõjakahjude
inventariseerimine ideoloogiavankri ette.
Kõik purustused olla nagu tekkinud
„vaenlase tegevuse tõttu“ ja nii väänati
taastamishinnad ulmeliselt suureks, et siis
Saksamaalt see tagasi küsida. Näiteks
leiti, et Narva linnuse taastamiseks kulub
570 miljonit rubla, mis oli mitu tollast Eesti
eelarvet ja millega oleks linna lahedalt
üles saanud ehitada. Saksamaalt saadud
varadest muidugi Narva midagi ei
jõudnud.
        Miks Narva jäi taastamata, sellele ei
olegi ühest vastust. Pärast sõda kasutati
purunenud hooneid ka ehitusmaterjaliks
ning Narvas tuli kõigega jälle otsast alata.

IVIKA MAIDRE

On aprill....
        Öised
külmakraadid sunnivad
hoolega veel ahju
kütma ja hommikul
tööle minnes tuleb
valmis olla ka
vihmasajuks. Nii nagu
igal kevadel.
Millegipärast tundub,
et tuulehood on sel
aastal eriti vinged ja
põhjakaarest puhudes
toovad nad kohati
kaasa lausa jäist hingust.
        On aprill....Tasapisi haarab kevad
ohjad kindlamalt pihku ja lihavõttepühade
ajal võib juba päikese käes peesitada.
Pigem kulub küll vaba aeg aiatöödele, aga
ega see sega ka pisut pruunimat jumet
vähemalt näole ja kätele lisamast. Selga
peab ju vahepealt sirutama, muidu võib
nii juhtuda, et korraga võetud suur amps
suu lõhki ajab (loe: liigne rabelemine teeb
kondid kangeks ja paneb lihased
valutama).
        On aprill....Mõnusa ja tervisliku
ampsu saab aga peenramaalt välja
koogitud võilille juurtest ja lehtedest ning
kevadiselt mahlakatest naatidest. Alanud
grillihooajal saab neist hea maitsva salati
(lisada võib ka tavapärast rohelist kraami)
ja võilillejuuri soovitavad teadjamad
inimesed ka grillida. Miks mitte
proovida?!
        On aprill....Jüriöö jooks annab
stardipaugu suvisele spordihooajale ja
üritusi, millest osa võtta on nii meie vallas
kui ka maakonnas piisavalt palju. Viimaste
kohta saab informatsiooni veebilehelt
www.sportiv.ee. Usun, et igaüks, kes
ennast vähegi liigutada viitsib, leiab sealt
midagi ka oma maitsele ja võimetele
vastavat.
        On aprill....Loomulikult oodatakse
kõiki asjast huvitatuid
orienteerumisneljapäevakutele, millistest
esimene toimub 8. mail Vokas, kus lisaks
tavapärasele jooksuorienteerumisele on
võimalik proovida oma oskusi ka
rattaorienteerumises. Täpsem info on
RSK Jõhvikas kodulehel
www.rskjohvikas.ee.
        On aprill.....Kui nüüd mõni lehelugeja
imestab, miks ma seekord nii palju
tähelepanu spordile pühendan, siis
vastus on väga lihtne. Ikka sellepärast, et
käesoleval aastal on  meil Eestis välja
kuulutatud „Liikumise ja spordi aasta“.
Eesmärgiks on teadvustada spordi ja
liikumisharrastuse tähtsust ühiskonnas
ning lisaks toimivatele kutsutakse ellu
mitmeid uusi sportliku sisuga ettevõtmisi.
Tulemusena peaks 2014. aasta lõpuks
korrapäraselt tegelema
liikumisharrastusega 45% Eesti
täiskasvanud elanikkonnast.

        Olgem siis aktiivsed liikuma ja
nautigem kena kevadet!

ANNE  JUNDAS

Igale Lapsele Pere

Koolivaheajal
otsustasime hakata ka edaspidi seda
konkurssi korraldama, nii et meil tekib
selle konkursi näol uus traditsioon.
        Noortekeskus Vita Team korraldas
treeningu „Olen meeskonnas“ („ß â

êîìàíäå“). See koosnes huvitavatest
ülesannetest ja mängudest, millest
noored meeleldi osa võtsid. Järgmisel
päeval toimus kauaoodatud diskoteek,
kus initsiatiiv oli taas meie oma noorte
käes. Õhtu juht oli Anna ja DJ Erik.
Taas laabus kõik suurepäraselt.
        Ja üsna hiljuti, 4. aprillil toimus
„Narride ball“ („Øëÿïíûé Áàë

Äóðàêîâ“), kus sissepääs oli ainult
peakatetes isikutele. Ballil oli isegi
välja kuulutatud konkurss kõige
narrimale peakattele. Milliseid
väljamõeldisi me küll nägime!  Esikoht
otsustati üksmeelselt anda Julia
Mihhelsonile, kes osales ballil koos
oma pisipojaga.
        Nii lõbusalt me oma vaba aega
sisustamegi!

MARINA  PERTSEVA

MTÜ Igale Lapsele Pere on 2012. aastal
loodud ühing, mille sooviks on luua
positiivset ja püsivat muutust vanemliku
hoolitsuseta laste ja noorte
hooldussüsteemis. Meie missiooniks on
aidata tagada turvaline ning püsiv
perekonnas hooldamine vanemliku
hoolitsuseta lapsele ja noorele. Oleme
veendumusel, et iga laps väärib perekonda.
Oma missiooni täitmiseks liigume kolmes
suunas paralleelselt:
  - olemasolevate kasuperede (hooldus- ja
eestkostepered) koondamine ja
toetamine,
  - potentsiaalsete kasuperede värbamine,
koondamine, esmase nõuande
pakkumine,
  - lobitöö poliitiliste otsustajate suunal.
        Ühingusse kuulub ligi 100 liiget ja 50
toetajaliiget üle terve Eesti. Meie liikmete
hulgas on mitmeid inimesi, kellel on
valmisolek oma perekonda kasvama võtta
hooleta jäänud laps(i). Samuti on liikmeid, kes
sooviksid olla mõnele lapsele tugiisikuks.
        Meie tegevuse paremaks
koordineerimiseks on loodud piirkondlikud
esindused seitsmes Eesti piirkonnas: Tallinn
ja Harjumaa, Tartumaa ja Kesk-Eesti, Lääne-

„Narride ball“. Foto: ERAKOGU

Virumaa, Ida-Virumaa, Saaremaa, Pärnumaa ja
Võrumaa. Käesoleval aastal oleme alustanud
piirkondlike kohalike tugigruppide
regulaarsete kooskäimistega. Käivitunud on
juba töö Pärnu- ja Tartumaal ning Tallinnas ja
Harjumaal, lähiajal toimuvad esimesed
kokkusaamised Tudulinnas, Rakveres,
Kohtla-Järvel ja Võrus. Kohtume ka
Läänemaa inimestega, et seal tugigrupi tööd
käivitada.
        Eeloleva aasta tegevuste seas on palju
huvipakkuvat: piirkondlikes tugigruppides
alustame peredele suunatud online
koolitusprogrammiga Fairstart, toimuvad
kasuperede suvepäevad, saab alguse
kasuperede lastele suvelaagri projekti
planeerimine koostöös Norra partneritega,
Niels Peter Rygaardi raamatu “Lapsepõlve
raske kiindumushäire ja selle teraapia”
väljaandmine jpm.
        Oleme meelsasti nõus jagama meie
tegemisi puudutavat täiendavat infot. Kui teil
on rohkem huvi ja küsimusi, oleme valmis ka
külla tulema ja teiega kohtuma. Meie kohta
leiate täpsemat infot kodulehelt <http://
www.kasupered.ee/> , samuti Facebook‘ist.

AIRI  ILVES
Juhatuse liige

www.kasupered.ee

tseremoonial haridus- ja teadusministri
Jevgeni Ossinovski, Tallinna linnapea Edgar
Savisaare ja paljude teiste tuntud inimeste
ees. Nurgakivisse müüritavasse silindrisse
asetati lasteaia poolt suur roosa süda, mille
peale olid lapsed töötajate nimede kõrvale ka
oma nimed kirjutanud, sest iga õpetaja süda
ongi suur ja ilus, ja selles on alati armastus
laste ja oma töö vastu.

Omalt poolt tahame veel kord tänada
Vaivara Vallavalitsust ja  toetajaid üle Eesti
selle eest, et Sinimäe hariduskompleks - see
on meile silmaga nähtav kujunev reaalsus,
tänu millele algab järgmine õppeaasta uutes,
ilusates ja mugavates ruumides.

JULIA  LOZKINA

 http://album.vaivaravald.ee >

Lasteaed

Aprill Vaivara Lasteaias

Näitlejate puuduse üle kurta ei saanud. Foto: Vaivara Lasteaed
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Hajaasustuse programmi
taotlusvoor on avatud
alates 7. aprillist 2014
Programmdokumendis kehtestatud
nõuetele vastavad taotlused tuleb esitada
majapidamise asukohajärgsele
vallavalitsusele kuni 9. juunini 2014.
Olulised punktid taotluste esitamiseks;
* Taotleja elukoht on rahvastikuregistri
andmete kohaselt katkematult vähemalt
1.jaanuar 2014 alates kuni toetuslepingu
sõlmimiseni majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse.
* Taotleja leibkonda kuulub vähemalt üks
taotluse esitamise päeva seisuga kuni 18-
aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane (k.a)
määratud puudega isik, kelle alaline elukoht
on majapidamine, millele projektiga toetust
taotletakse ning kelle elukoht
rahvastikuregistri andmete kohaselt on
katkematult vähemalt 1.jaanuar 2014 (või
sünnist, kui see on hilisem) kuni
toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine,
millele projektiga toetust taotletakse.
* Projekti maksimaalne riigi ja valla toetus
ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Taotleja omapoolne
kaasfinantseerimine(omaosalus) on
vähemalt 1/3 projekti maksumusest.
* Riigi ja valla toetuste  võimaliku
toetussumma arvestamisel lähevad arvesse
ka varasemad toetused (Näiteks
hajaasustuse veeprogramm ) lähtudes, et
ühe majapidamise kohta on maksimaalne
riigi ja valla toetus 6500 eurot.
* Hajaasustuse alla kuuluvad Vaivara
vallas kõik külad. Sinna ei kuulu Sinimäe ja
Olgina  alevikud ning Vaivara küla
kompaktse hoonestatuse ala.
* Taotluseks vajalikud vormid on saadaval
EAS veebilehel (viite leiab Vaivara valla
kodulehelt) või Vaivara Vallavalitsuses.
* Kanalisatsioonisüsteemi valiku
abistamiseks  on olemas raamat „Reovee
puhastamine hajaasustusalal“ – saadaval
Vaivara valla kodulehel digitaalsena.
Vaivara Vallavalitsuse taotluste hindamise
komisjoni kuuluvad Mati Männisalu,
Maksim Iljin, Jaan Metsis, Raim Sarv ja Eret
Laht.
Vaivara Vallavalitsuse rahastamise
valdkondade prioriteetsus on alljärgnev:
- veesüsteemid
- kanalisatsioonisüsteemid
- juurdepääsuteed
- autonoomsed elektrisüsteemid
Taotlejad peavad mõistma, et lisaks
hajaasustuse programmi taotluse nõuetele
võivad takistuseks kujuneda ehituslikud,
looduskaitselised ja geoloogilised
piirangud.
Lisainfo ja esmane taotlejate nõustamine -
Vaivara valla keskkonnainspektori Jaan
Metsis  tel 392 9012, mobiil 517 3150, e-
post: jaan.metsis@vaivara.ee

Kodutoetus
lasterikastele peredele
 Sihtasutus KredEx annab teada, et
alustab alates 7. aprillist lasterikaste
perede kodutoetuse taotluste
vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg
on 19.05.2014.
        Riiklik tagastamatu toetus
eluasemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud
lasterikastele peredele, kus kasvab
vähemalt neli kuni 19-aastast last ning
kelle sissetulek ühe leibkonna liikme
kohta 2 viimase aasta tuludeklaratsiooni
alusel ei ole suurem kui 355 eurot kuus.
        Maksimaalseks toetussummaks on
7000 eurot, kui taotleja leibkonnas on 8
või enam last, on maksimaalseks
toetussummaks 14 000 eurot. Taotleja,
kes on eelnevalt meetme raames toetust
saanud, võib taotleda toetust kuni 5000
eurot.
Varasematel aastatel toetust saanud
leibkonnad, kes vastavad toetuse
taotlemise tingimustele ja kellel on
olemas jätkuv vajadus toetuse järele,
peavad korduva toetuse taotlemise
hetkeks olema kasutanud eelmist
toetust sihtotstarbeliselt, projekti
tähtaegselt lõpetanud ja KredExile
esitanud toetuse kasutamise aruande.
        Toetuse täpsed tingimused on
sätestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri  poolt
kinnitatud juhendiga „Kodutoetus
lasterikastele peredele”. Nii juhend kui
taotlusvorm koos lisadega on
kättesaadavad KredExi kodulehel
Lisaküsimuste korral palume ühendust
võtta järgmistel telefoninumbritel: 667
4110, 667 4109, 667 4108.

Juba traditsiooniks muutunud “Teeme Ära”
talgud toimusid sel aastal 12. aprillil ja
üritusest võttis osa ligi 30 talgulist üle
kogu valla ja kaugemaltki.
        Koos puhastasime võsast Pargimäe
lõunanõlva, vabastasime teerajad ja
korrastasime teeäärse ala. Peale kosutavat
lõunat andsime veel viimase lihvi ja oligi aeg
laiali minna.

Viru Toidu tunnustusüritusel Saka mõisas
kiideti tublisid tegijaid, kes toodavad
maitsvaid kohalikke tooteid, pakuvad
kohalikust toorainest valmistatud toitu või
on teinud midagi suurepärast kohaliku toidu
valdkonna edendamiseks Virumaal.
Nominentide seast parimad valis välja Viru
Toidu brändikomisjon.
        Tunnustusüritust juhtis Aare Rebban.
Viru Toidu värske eestvedaja Erelin Zirk tegi
ülevaate kohaliku toidu tegevustest. Anu-
Mall Naarits, Viru Toidu brändi
turunduskoolituste läbiviija saatis kõikidele
osalejatele videotervituse. Külalistele
esinesid Kiviõli Kunstide Kooli andekad
noored ja Tammiku segaansambel.
        Nominente sai esitada kolme
kategooriasse: Aasta 2013 Virumaa parim
toidutootja, Aasta 2013 Virumaa parim
toitlustaja ja Aasta 2013 Virumaa parim tegu.
Aasta 2013 Virumaa parimaks toidutootjaks
valis Viru Toidu brändikomisjon Raudkivi
OÜ. Nominendid olid veel Vendi Aiandustalu
FIE, R Capital OÜ (Martin Repinski), FIE
Sergei Gordejev, Nameteks OÜ, FIE Kalev

Vaivara Vallavolikogu
istung 19. märtsil
Päevakorras oli:
1. Vaivara valla 2014. aasta eelarve II
lugemine. Võeti vastu määrus 7 „Vaivara
valla 2014.aasta eelarve“.
§ 1. Tulud ja kulud
(1) Võtta vastu valla 2014. aasta eelarve
vastavalt määruse lisale:
1) põhitegevuse tulud summas 2 910 297
eurot;
2) põhitegevuse kulud summas 2 718 579
eurot;
3) investeerimistegevus summas -2 432
107 eurot;
4) finantseerimistehingud summas 1 200
000 eurot;
5) likviidsete varade muutus summas -1
040 389 eurot.
§ 2. Sihtfinantseerimine
(1) Eraldada valla 2014. aasta eelarvest
toetus sihtfinantseerimise korras:
1) Vaivara Sinimägede SA-le 44 769 eurot
muuseumi tegevusetoetus;
2) KA Vaiko AS-le 40 121 tuhat eurot
ühisveevärgi pumplate, vee- ja
kanalisatsioonitrasside korrashoiu ning
ekspluatatsiooni toetamiseks;
3) KA Vaiko AS-le KA 17 061 eurot sauna
korrashoiu ning ekspluatatsiooni
toetamiseks;
4) Vaivara Kalmistud SA-le 30 400 eurot
Sinimäe kalmistu hooldusega seotud
tegevuskuludeks;
5) Sokuturi MTÜ-le 1 500 eurot suvelaagri
sihtfinantseerimiseks;
5) Maarahvaselts Vanatare MTÜ-le 5 000
eurot seltsimaja majanduskulude katteks;
6) ERNA Selts MTÜ-le 16 617 eurot: Utria
Dessant 2014 korraldamiseks 6 617 eurot ja
Utria Dessant 2015 korraldamiseks 10 000
eurot;
7) Kohalikele MTÜ-dele ja valitsussektori
SA-dele 6 000 eurot kultuuri, spordi,
noorsootöö ürituste läbiviimiseks.
§ 3. Reservfond
Moodustada vallavalitsuse reservfond
summas 27 000 eurot.
2. Laenu võtmine – Võeti vastu otsus 23.
Võtta laenu kuni 1 200 000.- eurot KA
Vaiko AS poolt elluviidava Sinimäe
hariduskompleksi ehitustööde, sh
siseinventari sihtfinantseerimise kulude
katmiseks. Võtta laenu kuni 10. aastaks.
3. Korruptsioonivastase seaduse
rakendamine. Võeti vastu määrus 8.
4. Vaivara Vallavolikogu 18.09.2008 otsuse
nr 179 „Detailplaneeringu algatamine
Relva maa-alal Laagna külas“ kehtetuks
tunnistamine. Võeti vastu otsus 24.
5. Kehtivat üldplaneeringut muutva
Lasketiiru maaüksuse (katastritunnusega
85101:002:0366) maa-ala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks Udria külas.
Hääletustulemusena eelnõud „Kehtivat
üldplaneeringut muutva Lasketiiru
maaüksuse (katastritunnusega
85101:002:0366) maa-ala detailplaneeringu
koostamise algatamiseks Udria külas”
otsusena vastu ei võetud.
6. Vallavanema 2014. aasta puhkuse
kinnitamine. O t s u s t a t i: kooskõlastada
vallavanem Heiki Lutsu puhkus 2014.
aastaks järgmiselt: 21.04-27.04; 19.05-01.06
ja 25.06-13.07.2014.
Puhkuste ajakava muutmisest informeerib
vallavanem vallavolikogu esimeest.
Vallavanema puhkus vormistatakse
volikogu esimehe käskkirjaga.

7. Informatsioon ja muud küsimused

Volikogu esimees Veikko Luhalaid –
Maapäevast;
- Kundas hariduse rahastamise ja
haldusreformi teemalisest infopäevast;
- Põlevkivikonverentsist, mis toimus
Sillamäel;
- 26.-27.03 Linnade- ja Valdade Päevad.
Volikogu liige Margit Maksimovi info
külavanemate tegemistest. Üle pika aja on
koos  käidud kahel korral ja arutatud
külavanema statuuti.

30. märtsil toimus linnade linnuvaatluspäev,
kus esikoha pälvis Haapsalu 79 liigiga.
Meie kooli õpilastel oli võimalus külastada
just seda linnuvaatlejate meelispaika.
Tugipunktiks sai Silma Õpikoda 5.- 9.
klassile 3.- 4. aprillil ja 1.- 4. klassile 10.-
11. aprillil.
        Sõites sinna, teadsime, et meid ootab ees
juba tuttav koht, kuna oleme seda külastanud
ka eelmistel aastatel. Sel aastal oli teemaks
lindude ränne. Parim valik, kuna kevad oli
meile varakult saabunud ja koos sellega ka
linnud.
Sinna sõites nägime juba teel erinevatel

põldudel suuri hanede ja laglede parvesid.
Saabudes Silmale, seadsime sammud Saunja
linnutorni poole. Õpilastele jagati
linnumäärajad ja binoklid. Püüdsime siis ka
nn torusse merikotka (Haliaeetus albicilla),
kes taevalaotuses jääb silma oma suure
tiivalaotusega. Torni juures saime vaadata ka
sinikaelparte (Anas platyrhynchos) ja
ristparte (Tadorna tadorna), kelle tunneme
ära erepunase noka ja läikiva rohekas-musta
pea järgi. Seal samas leidsime ka päeva naela
isase albiino sinikaelpardi näol, kes oli üleni
valge oma kollase nokaga.
        Peale lõunat kuulasime ettekannet
lindude kohastumisest ja mängisime

Pargimäe lõunanõlva heakorratalgud!
Päev oli tore ja meeskond tegutsemistahet
täis!
        Kindlasti ei jäänud see viimaseks
ühiseks ürituseks - nii toreda meeskonnaga
suudame palju koos korda saata!
Suur tänu kõigile talgulistele!

KAIRI  KALJURAND

Niine ja Sigwar OÜ.
Aasta 2013 Virumaa parimaks toitlustajaks
osutus R. K. Riikal OÜ (Jäägri Grill). Selles
kategoorias olid nominendid veel UpLine
Grupp OÜ, OÜ Leiva Kodu, BBQ Catering
OÜ, Praktov OÜ, SA Avinurme
Elulaadikeskus, FIE Kalev Niine, FIE Inga
Lemberg ja FIE Reet Peet.
Aasta 2013 Virumaa parim tegu on Erra
Agro OÜ poolt loodud Promenaadi Talupood.
Nominendid olid veel BBQ Catering OÜ, Ida-
Virumaa Integratsioonikeskus MTÜ ja MTÜ
Kirderanniku Koostöökogu ja MTÜ Virumaa
Koostöökogu.
         Virumaa parimaks toidutootjaks valitud
Raudkivi OÜ õunatalu asub Vaivara vallas
Puhkova külas ja tegemist on pere
ettevõttega, kus tegutseb Liidia Kaasik oma
kahe tütre Killu ja Kristiga. Raudkivi OÜ
juhatuse esimees on Kristi abikaasa Tiit
Vainura, kes ise ütleb, et õunamajandus on
rohkem küll naispere pärusmaa.
Palju õnne suure tunnustuse puhul!
Pikemalt saab lugeda õunatalu tegemistest-
toimetamistest maikuu ajalehest. (VK)

Selgusid 2013. aasta Viru
Toidu parimad

linnuruudu mängu. Õhtul toimus Haapsalu
linnas orienteerumismäng, kus tuli
meeskonnaga läbida täpselt 1 tunni jooksul 7
erinevat punkti, mis tutvustasid Haapsalu
linna. Läbimiseks pidi oskama lugeda linna
kaarti ja leida kontrollpunktis vastus
küsimustele. Õhtul saime vaadata filmi mere
loomastikust.
        Teisel päeval külastasime erinevaid
vaatluskohti: Põgari-Sassi rannaniitu, Puise
nina, Kiidevat ja Haeskat. Nendes kohtades
nägime lahesoppides suuri parvesid laululuiki
(Cygnus cygnus) ja kühmnokk-luiki (Cygnus

olor). Selle päeva parim leid oli naaskelnokad

(Recurvirostra avosetta). Need nõtked
kahlajad jäävad silma oma ülespoole kaardus
nokaga.
Lisaks nägime sabatihaseid (Aegithalos

caudatus), raudkulli (Accipiter nisus),
meriskit (Haematopu ostralegus), punarinda
(Erithacus rubecula) ja paljusid teisi. Lisaks
kuulsime hüüpi (Botaurus stellaris), kes
nagu puhuks tühja pudelisse, Euroopa kõige
väiksemat lindu pöialpoissi (Regulus

regulus) ja teisi laululinde, kes olid juba meile
saabunud.

MONICA  MERENTS

Silma Õpikoda

Linnuvaatlustorni juures. Foto: MONICA MERENTS
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KOERATE   JA  KASSIDE
VAKTSINEERIMINE (tasuta)
14.06.2014
09.00 - 09.30 VAIVARA endise kaupluse
juures
09.30 - 10.30 SINIMÄE vallamaja juures
10.30 - 11.00 UDRIA küla postkasti juures
11.30 - 12.00  KUDRUKÜLA
12.00 - 12.30 OLGINA vana lauda juures
12.30 - 13.00 SOLDINA kaupluse juures
13.00 - 13.30 ARUMÄE külakivi juures
14.00 - 14.30 TÕRVAJÕE külaplatsil
14.30 - 15.00 VODAVA küla postkasti juures
15.00 - 15.30 PUHKOVA küla postkasti
juures
15.30 - 16.00 LAAGNA Assafrei kuuri
juures

Valla veterinaararst JURI  LOGVINJUK

Tel. 506 4452

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
2. aprillil teatati politseile, et Sõtke külas
varastati lahtiselt territooriumilt
ehitusmaterjale. Kahju on 860 eurot.

PÕLENGUD
31. märtsil kell 20.58 sai häirekeskus teate
tulekahjust Sõtke külas, kus põles
ühekordne kivivoodriga elumaja lahtise
leegiga ning ümber hoone suures ulatuses
kulu. Hoone hävis  tules täielikult. Inimesed
tuleõnnetuses kannatada ei saanud.
Tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja
menetlus.
8. aprillil kell 15.40 sai häirekeskus teate
tulekahjust Olgina alevikus. Põles
ühekorruseline puumaja lahtise leegiga,
millest omakorda süttis maja ümbruses olev
kuluhein.
9. aprillil kella 14.56 ajal kustutasid
päästjad Sirgala külas aiamaja ning maja
ümbruses tuld võtnud kulutule, mis oli
levinud 50 ruutmeetrisele alale.
Ajavahemikus 3. aprill kuni  16. aprill
kustutati kulupõlenguid Vaivara vallas
viieteistkümnel korral.

LÕHKEKEHAD
9. aprillil tegid demineerijad kahjutuks
Sinimäe alevikust leitud kuus erineva
kaliibriga lõhkekeha.
12. aprillil leiti Udria külas kaks mürsku.
Demineerijad tegid lõhkekehad kahjutuks.
16. aprillil tegid demineerijad kahjutuks
Mustanina külast leitud kolm 76 mm
mürsku ja Auvere külast leitud 11 erineva
kaliibriga lõhkekeha.

Politseimuuseum
peibutab
mängulisusega
Möödunud aastal Rakveres avatud
politseimuuseum tõmbab kooliõpilasi
ammutama teadmiseid läbi interaktiivse
õppetöö ja mängulusti. Põnevat avastamist
leiab täiskasvanugi!
        SA Virumaa Muuseumid koosseisu
kuuluv politseimuuseum avas oma uksed
külastajatele möödunud aasta mais ja on
selle ajaga võõrustanud ligi 14 000
külastajat. „Enamjaolt on käinud
kooliõpilased, kuid ootame ka
täiskasvanuid, kellel on võimalus
muuseumis pidada seminare ja turgutada
mõttetööd politseiteemaliste mängudega,“
rääkis muuseumi direktor Andrus Eesmaa.
        Kahel korrusel on kokku 10
näitusetuba ja lastemuuseum, kus põnnid
saavad lustida pehmete mänguautodega,
õppida liiklusmärke ja avastada muudki
huviäratavat.
Näitusetubades saab tutvuda Eesti politsei
ajalooga, testida päris autos oma
pidurdusreaktsiooni, sõita kaldteel,
proovida joodikuprillidega kõndida,
korraldada päris märul, katsetada
fotorobotit, proovida selga politseiriideid,
võtta sõrmejälgi ja palju-palju muudki.
„Meie muuseumi suur pluss ongi see, et
külastaja saab üheaegselt osaleda reaalses
politseitöös ning samal ajal avardada
silmaringi köitvate faktidega,“ sõnas
Eesmaa.
Muuseumis saab istuda ka vangikongis,
tutvuda erinevate narkootiliste ainetega ja
vangidelt konfiskeeritud külmrelvadega.
        „Gruppidele korraldame põnevaid
mänge ja programme,“ lausus muuseumi
direktor. „Näiteks saab mõõta tänaval
autode kiirust, lahendada
mõrvamüsteeriumit, võistelda
meeskondlikult politseitöös.“
        Tõsisemat tooni lustlikule muuseumile
lisab jaanuaris alguse saanud sari
„Politseiakadeemia“. Sarja raames
kutsutakse muuseumisse legendaarseid
politseitegelasi, kes jagavad
kohtumisõhtutel külastajatele erakordseid
meenutusi oma tööst ja elust.
Jaanuaris rabas külastajaid üllatavate
seikadega endine abikomissar Koit Pikaro,
mis Eesmaa sõnutsi panid Pikarot ennastki
küsima, kas niivõrd ausalt tohib rääkida.
„Millest ta täpsemalt rääkis, see on meil
videolinti võetud ja saab olema
muuseumikülastajatele avastamiseks.“
Veebruaris pidas „Politseiakadeemias“
loengu K-Komando looja Lembit Kolk.
Märtsis kohtuti 90ndate uurimisameti juhi
ning hilisema peadirektori Ain Seppikuga.
        Muuseum ei puhka ka suvel, vaid
korraldab mitmeid üritusi koostöös politsei
ja päästeametiga. Täpsemat infot jälgi
muuseumi kodulehelt:
www.politseimuuseum.ee.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

AAVO  KUKK

REIN  RANNULA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Kultuuriteated
VOLBRIÕHTU 30. aprillil kell 20-
23 Sinimäe Pargimäel.
Peokorraldajad ülemnõiad Liubov
Laur ja Edith Johanson. Maikrahvi ja
krahvinna valimine.
Auhinnad kõige stiilsematele
nõiakostüümidele. Üllatuskülalised
otse Põrguaugust.
EMADEPÄEVA KONTSERT 10.
mail kell 12.00 Olgina Rahvamajas.
Esinevad Vaivara Huvikeskuse
taidlusringid.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad
Eestis 25. mail. Kümme aastat Euroopa Liitu
kuulunud Eesti kodanikud valivad
kolmandat korda need kuus saadikut, kes
järgneval viiel aastal Eesti sõnumi
Euroopasse viivad.
        Euroopa Parlamendi valimiste suurim
muutus võrreldes viie aasta taguse ajaga on
avatud nimekirjade taaskasutuselevõtt.
Teisisõnu, valija annab hääle talle
meelepärasele kandidaadile. Kui  kandidaadi
erakond kogub üldkokkuvõttes samuti nii
palju hääli, et nad saavad oma esindaja
Euroopasse läkitada, saab mandaadi just see
kandidaat, kes kogus kõige enam hääli. Vahet
ei ole, kas ta on asetatud partei siseselt
nimekirjas esimesele või 12. positsioonile.
        Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis
saab siis, kui enim hääli kogunud kandidaat
loobub oma kohast – kas siis lähevad hääled
kaotsi? Lühike vastus on, et ei lähe, sest
mandaadi saab sellest nimekirjast häälte
arvult järgmine kandidaat.
        Üksikkandidaadid on Euroopa
Parlamendi valimistel justkui ühe
kandidaadiga erakonnad, kes võistlevad
hääle eest kõrvuti erakondadega. Näiteks
võiks tuua 2009. aasta valimised, kus Indrek
Tarand oleks võinud häälte arvu järgi veel
teisegi mandaadi saada, kuid
üksikkandidaadina ei olnud tal mõistagi
võimalik kedagi kaasa võtta. Samuti ei saa
üksikkandidaat endale määrata asendusliiget.
Kui üksikkandidaat loobub, saab koha
esimesena mandaadist ilma jäänud erakond
või üksikkandidaat.
        Hääletada saavad Euroopa Parlamendi
valimistel Eesti kodanikud ja ka kõik Eestis

elavad teiste Euroopa Liidu liikmesriikide
kodanikud.
        Euroopa Parlamendi valimised toimuvad
maikuu viimasel pühapäeval. Võrreldes
eelmiste kordadega on valimispäev nihutatud
varasemaks. Hääletaja jaoks on see
mugavam, puhkused ei ole veel alanud, töine
ja asine mõtteviis paneb tegutsema ja kaasa
mõtlema.
Neile, kes aga siiski valimiste pühapäeval
jaoskonda minna ei saa, on pakkuda mitmeid
teisi võimalusi oma eelistuse väljendamiseks.
        Kümme päeva enne valmispäeva ehk 15.
maist algab elektrooniline hääletamine, mis
kestab 21. maini. Samal ajal saab juba oma
hääle anda ka jaoskondades – 15.-18. maini
toimub hääletamine maakonnakeskustes ning
19.-21. maini on avatud kõik jaoskonnad.
Valimispäeval saab hääletada vaid oma
jaoskonnas ning hääletamiskasti tellida ka
koju.
        Euroopa Liit oma 28 liikmesriigiga on
kirju organisatsioon. Kui Eestis saab
kandideerida alates 21-eluaastast, siis näiteks
Austrias ja Prantsusmaal tohib kandideerida
18-aastane, Itaalias ja Kreekas alles 25-
aastane EL-i kodanik. Eestis valimiskünnis
puudub, kuid pooltes EL-i riikides on see
olemas, jäädes 1,8% ja 5% vahele. Belgias,
Kreekas, Küprosel ja Luksemburgis on
hääletamine kohustuslik.
        Ja isegi valimispäevad on erinevad –
hollandlased ja ühendkuningriigi elanikud
saavad oma valiku teha juba 22. mail.  Meie
valimispäev on pühapäev, 25. mai!

ALO  HEINSALU,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

Maikuu viimasel pühapäeval
valib Eesti Euroopa Parlamenti

Kui tänavune talv ei võimaldanud Sõtke jõel
jäärajavõistlust korraldada, siis vigursõidu
võistlust ilm soosis. Sillamäe kevad 2014
esimene etapp kulges särava kevadpäikese
all ja isegi merelt puhuv jahe tuul pidi
päikesesoojusele alla vanduma.
        Laupäeval, 19. aprillil
Sillamäe sadama parklasse
kogunenud võidusõitjaid
ootas ees paras üllatus.
Lisaks asjaolude
kokkulangemise tulemusena
keset võistlustrassi seisvale
haagisega veoautole oli
rajameister Boris Ermakov
seekord omaltpoolt
muutnud ka võistlustrassil
olevate kujundite läbimise
harjumuspärast järjekorda,
püüdes sellega esimeses
sõiduvoorus „lõksu“ nii
suurte kogemustega Roman
Burkini, kui ka iseenda.
Mõlemad said karistuseks
ühe minuti lisaks ning see kustutas neil
lootuse võidelda pjedestaalikohtade pärast.
        Traditsiooniliselt oli kõige rohkem
osavõtjaid meeste
klassis, kus kaheksa
osaleja seas saavutas
võidu Almer Pärg
Andrei Burkini ees.
Sellel võistlusalal palju
aastaid pjedestaali kõige
kõrgemal astmel olnud
Heiki Luts oli seekord
kolmas.
„Kahtlemata on
vigursõidus väiksematel
bensiiniautodel eelised.
Kaks võistlejat pakkusid
mullegi väiksemat
võistlusautot, kuid mina
tahtsin - eelkõige endale
- tõestada, et ka diisel
universaaliga võib
pjedestaalile pääseda,“
rääkis Heiki Luts.
Sama masinaga võistelnud ja seekord väga
napilt (0,25 sekundiga) isale alla jäänud
Robert Lutsu arvates oli „kaotuse“ põhjuseks
mitte niivõrd suurem ja raskem auto, vaid

Sillamäe kevad 2014 esimene
etapp tõi rajale üllatusi

suvetingimustes talverehvid, mis muutsid
auto alajuhitavaks. Siit ka moraal: talverehve
tuleb kasutada ikka talvistes tingimustes,
mitte suvel ja eriti vigursõidus.
        Naiste klassis oli seekord parim Irina
Burkina, kellele järgnesid Kati Nõuakas ja

Julia Sahharova. Kahetsusväärselt ei
osalenud sel korral võistlusel vigursõidu
kõrval ka pikaajalist jäärajasõidu ja

rahvasprindi kogemust
omav Erika Teffo.
        Veteranide klass oli
seekord esindatud ühe
võistlejaga. Igati tubli
tulemuse sai seal kirja
Vladimir Jermakov.
        Seekord ainukesena
võistelnud noorvõistleja
Eerik Kaljurand
võistleb järgmisel aastal
aga juba meeste klassis
ning on oma sõiduaja ja
võistlusvaimuga  seal
arvestatav konkurent.
  Sillamäe kevad 2014
teine etapp toimub juuni
kuus.
Tulemused ja fotogalerii
leiab: www.amvracing.ee
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 ...ja noorte klassi võitjat. Foto: 2x ALAR

Autasustatakse meeste klassi....


