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Alutaguse Õpilasmaleva 2014 Vaivara
rühma  malevasuvi on seljataga ning mõtteis
hetked toredast ajast. 10 päeva kestev
õpilasmalev oli igati mitmekülgne, hõlmates
erinevaid tegevusi: töötegemine, uute
sõpradega tutvumine, vahvates ühisüritustes
osalemine, huvitavate väljasõitude tegemine
ning mõtlemapanevate koduste ülesannete
lahendamine. Kindlasti said kõik
asjaosalised, nii kasvatajad kui malevlased,
kogeda midagi uut ja põnevat ning ennast
proovile panna, täiendades üksteist.
        Malevlaste abiga
said korrastatud Sinimäe
Pargimägi ja mänguplatsi
ümbrus, Udria rannaala
ja Mummassaare prügist
ja munakivi-mõisatee
umbrohust puhtaks.
Vaivara kalmistu
koristamise vahel
meenutati Ivika Maidre
abiga ka kodulugu.
Samuti rohiti Sinimäe
muuseumi ümber ja üle
tee alleed ning puhastati
ja taastati Sven Udami
juhtimisel Laagna
mõisapargi kiviaeda.
Üheks huvitavamaks
ülesandeks oli ka
muuseumile kodulugude
uurimine, mis andis
kindlasti uut kogemust
noortele juurde.  Peale
lõunat toimusid erinevad
väljasõidud: Narva
kordonisse, Kauksi
rannapeole ja
Maanteemuusemi
külastus. Sillamäel
toimus aga pidu 20.-
30.aastate stiilis. Iga nn kirde osa
malevarühm (Sillamäe, Toila, Jõhvi, Vaivara)
pidid esitama nö klip-tantsu vastavas stiilis,
mis oli ühtlasi ka teiseks koduseks
ülesandeks. Meile langes liisk Dzässis ainult
tüdrukud muusikali teemaga seonduvalt.
Uskuge ja tõesti olidki ainult tüdrukud.
Etteasted olid toredad ja meisterlikud. Zürii
valis välja ka erinevad kostüümide
nominatsioonid: parim originaalne, stiilne,

eksootiline, ajalooliselt täpsem jne kostüüm.
Tiitli pälvis ka Vaivara rühma malevlane Mark
Pertsev. Sillamäel sai gruppidena tutvuda ka
linna vaatamisväärsustega. Pärast joonistati
värviliste kriitidega asfaldile kõige
huvipakkuvam ehitis, mida pidi ka grupp
züriile esitlema.
        Vaba aega sai sisustada nii sportlike
mängudega kui ka ujumas käies. Igast
päevast püüti võtta maksimumi ning saada
energialaengut järgnevateks päevadeks.

Augustikuu lõpus on
valmimas Sinimäel uus
hariduskompleks
Vähem kui kahe aastaga on põlenud
Sinimäe koolimaja asemele kerkinud uus
ja kaasaegne hoone, mida oma
multifunktsionaalsusega saavad kasutada
lisaks kooliõpilastele ka lasteaia mudilased
ja kohalik kogukond.
        Mäletatavasti hävis Sinimäe Põhikooli
hoone saatuslikul 20. septembri 2012 öösel
ning õige pea jõuti selgusele, et endist
koolihoonet ei ole otstarbekas taastada.
Selge oli ka see, et ilma haridustemplita ei
ole Vaivara vallal tulevikku ning koheselt
alustasime uue koolihoone rajamise
planeerimisega.
Rohkem kui viimased poolteist aastat on
möödunud erinevate hangete,
projekteerimis- ja ehitustööde tähe all.
        Kaks nädalat enne õppeaasta algust
toimus Sinimäe kooli ja Vaivara Lasteaia
töötajate ning valla juhtkonna
ühisnõupidamine, kus siis koosolekul
osalenutel oli võimalus tutvuda

hariduskompleksi ehitustööde käiguga ning
veenduda, et oleme eesmärgile väga lähedal.
Arutasime juba täpsemalt erinevaid
võimalusi juhuks, kui hariduskompleksi
ehitustööd ei saa kooliaasta alguseks valmis
ja kuidas me siis sellisel juhul käitume.
Nõupidamisel osalejate ühine arusaam oli
see, et oluline on ühekorraga kvaliteetselt
koolihoone valmis ehitada ja et mitte
alustada uues koolimajas õppetööd enne,
kui ehitajad teevad veel viimaseid
pintslitõmbeid ja paigaldavad viimaseid
valgusteid.
        Kus ja kuidas me septembris kooliaastat
saame alustada, sellekohast infot jagavad
täpsemalt Sinimäe kooli juhtkond ja
klassijuhatajad juba vahetult
lastevanematele.
Ühisnõupidamisel leppisime ka kokku, et
lasteaia ja raamatukogu kolimisega alustame
peale seda, kui kooliõpilased on uues
koolimajas ennast juba sisse sättinud.
        Teatud ebamäärasusi õppeaasta
alustamisega Sinimäel veel on, aga täna on
kõige olulisem see, et hariduskompleks on
sisuliselt valmis, siseviimistlus- ja
territooriumi heakorratööd on lõpetamisel
ning kohe-kohe loetud päevade pärast
saavad õpilased alustada koolitööd Sinimäel
taas oma kooli ruumides.
        Soovin kõikidele Sinimäe Põhikooli
tänastele ja tulevastele õpilastele ning
õpetajatele meeldivat kooliaasta algust ning
kohtumiseni õige pea valmivas koolimajas.

HEIKI  LUTS
Vaivara vallavanem

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
91  Maria Makaruk 05.07.1923 Kudruküla küla
84  Ivan Podtynchenko 05.07.1930 Olgina alevik
83  Veera Usova 22.07.1931 Sõtke küla
81  Alexey Fefelov 15.07.1933 Hundinurga küla
80  Glafira Orlova 25.07.1934 Olgina alevik
75  Pavel Roldugin 05.07.1939 Olgina alevik
91  Zinaida Kotova 03.08.1923 Olgina alevik
89  Hilda Kiik 24.08.1925 Kudruküla küla
88  Kateryna Ivanova 03.08.1926 Olgina alevik

87  Zoja Mõšelova 20.08.1927 Sinimäe alevik
87  Herta Siig 21.08.1927 Tõrvajõe küla
86  Meedy Hiielo 24.08.1928 Perjatsi küla
85  Ilme - Juliane Treiberg 31.08.1929 Laagna küla
83  Ülo Telska 27.08.1931 Arumäe küla
81  Heljo - Helbe Remmel 15.08.1933 Kudruküla küla
81  Pjotr Bogdanov 15.08.1933 Laagna küla
70  Alina Ponomarjova 13.08.1944 Soldina küla
70  Monika Sildos 23.08.1944 Puhkova küla

Ringkäigul hariduskompleksis.
Foto: DMITRI  SEDNIN

Alutaguse Õpilasmalev 2014
Täidetud said ka kõik kodused ülesanded.
Esimesena loodi malevalaul, mis
lõpptulemuseks oli originaalne  ja meloodia
kaasahaarav, millele lisas sädet juurde laulu
sõnumi lõimitus eesti ja vene keeles. Rühma
malevafilmi teemaks sai Jõhvis avaüritusel
loosiga valitud dokumentaalfilm, mis saadeti
ära öösel. Esitlus oli lõpupeol kõikidele
rühmadele. Kõigi ülesannete lahendamisel
püüdsid noored anda parimat ning olla
omapärased ning originaalsed, mis neil ka
õnnestus.

        Minule oli esmakogemus olla kasvataja
rollis ning olen tänulik uue ja põneva
väljakutse eest. Sain kinnitust sellele, et
mulle meeldib ja sobib teha koostööd
noortega. Loodan, et meil avaneb võimalus
nautida seesugust põnevat malevasuve
edaspidigi. Aitäh, armsad malevlased, toreda
aja eest. Olete ja jääte parimatest parimateks.
Olete tõeline, ühtne, rõõmsameelne ja
positiivne meeskond.

        Noorte mõtted, meenutused
malevasuvest: „Selle aasta  Alutaguse
õpilasmalev oli parem kui eelmisel aastal.
Meil oli noored kasvatajad ja nad on kõige
paremad. Seltskond oli kõige värvikirevam.
Meil ei olnud kunagi igav, tööd tegime nii
kiiresti, et 4 tundi lendasid nagu pool tundi.
Sellel aastal anti meile väga palju ülesandeid,
aga saime nendega kenasti hakkama ja meie
laul, klip-tants  ja film olid kõige paremad.
Suur tänu Annele, et meie vallas on selline
üritus nagu malev. Loodan et järgmisel aastal

malev toimub jälle. Ja muidugi suur suur
tänu Irinale ja Denisile, te olete kõige
paremad kasvatajad maailmas.“
„Üldises plaanis erines käesoleval aastal
toimunud laager eelmisel aastal toimunust.
Oli rohkem ühiseid ettevõtmisi, aga vähem
väljasõite, see ei seganud meil aga lõbusalt
aega veetmast nii usinalt tööd tehes kui
puhates. Malevast jäid ainult positiivsed
emotsioonid ja loodan, et järgmisel aastal
saab see veel parem olema.“
        Projektijuhi Anne Terner – Boiko
kommentaar: Selle aasta maleva
ettevalmistus ja ülesehitus oli pisut teist
laadi. Proovisime uute meeskonnaliikmetega
koostööd teha ja lisandus ka uusi Alutaguse
õpilasmaleva rühmi. Eriti hea meel oli meil
naabrite ehk Sillamäe rühma üle, kes
korraldas ka Stiilipeo. Toetajatest ja
abilistest tahaks mainida Aare Objartelit, Jüri
Kiike, Ivika Maidret, Sven Udamit, Ljubov
Lauri ja perekond Sarve lõpupeo koha eest.
Koos on kõik palju parem, aga noored
peavad õppima veel pisut vastutustunnet ja
täiskasvanud koostööd. Tänan noori
kasvatajaid, eriti Irinat, kes noorte eest
toimetas ka vallavanemale tänukingituse.“

IRINA   KLISHINA

 http://album.vaivaravald.ee >

Noored
Malevlased Laagnal tööd tegemas. Foto: 2x IRINA KLISHINA

Siin me oleme, Alutaguse Õpilasmaleva 2014 Vaivara rühm.
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On august...
        Kuu keskpaigani
päikesepaisteline ja
uskumatult palav. Ega
praegugi pole
virisemiseks põhjust,
ilusaid ilmu jätkub
piisavalt ja
vihmasabinad on metsa
alla seenigi toonud.
Oligi juba suur igatsus
nende järele, sest mis
sa ikka korviga metsas
ringi tammud, kui
ühtegi seenepoegagi näha pole.....
        On august... Aedades valmivad
õunad, peenardel kurgid, kasvuhoones
tomatid. Ole aga usin neid korjama ja mis
momendil suhu ei mahu, need tuleb ju
hoidisteks valmistada. Tööd ja toimetamist
jagub kogu perele.
        On august... Kuigi suvi veel kestab,
püüab nii mõnigi meist oma suvistele
plaanidele joone alla tõmmata ja kui äkki
avastad, et pea pooled on neist veel täide
viimata, siis ei tasu seepärast kohe
ahastama hakata. Juba vanasõnagi ütleb,
et kes tasa sõuab, see kaugele jõuab.
Millegipärast kipume seda unustama, nii
nagu teisigi tarkusi, mille järgi meie
esivanemad oma samme seadsid... Ja kui
midagi jääbki tegemata, siis järgmisel aastal
tuleb ta  kindlasti uuesti. Suvi nimelt.
        On august... Praegu aga naudime veel
käesolevat ja tundub lausa uskumatu, et
õige pea saab õppuritel suvepuhkus läbi
ning algab uus õppeaasta. Sedapuhku
loodetavasti oma tuttuues koolimajas.
Ehitustööd on lõpukorral ja kõik märgid
näitavad, et meie koolipere naaseb tagasi
Sinimäele.
        Edukat uut kooliaastat meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Suvi Vaivara
Sinimägede Muuseumis
Muuseumi suvi algas soomlaste
„dessandiga“ ehk rohkete soome
gruppidega, sealhulgas olid meil külas
Hämeenlinna lütseumi õpilased,
saunaseltsi mehed, Veolia töötajad, Vihti
reservohvitserid,  grupid Parikkalast,
Hämeenkyröst, Nousiainenist ja mujaltki.
Pasi-noormees Salost teatab
külalisteraamatus uhkelt: „Olen taas jälle
siin!“
        Soomlaste muuseumisse
meelitamiseks oleme kasutanud kõiki
pakutavaid taskukohaseid võimalusi ja
pole lootnud, et teised meid reklaamivad.
Nii olen kahel viimasel aastal väljas olnud
Helsingis toimuval Eestit reklaamival
Mardilaada üritusel ja meid on
põhjanaabrite poolt üles leitud.
        Külastajatest on alati hea meel, aga
eriline tunne on, kui ka külastajad sooje
sõnu maha jätavad. 26 korda on sel suvel
külalisteraamatus öeldud, et on tegu hea
või huvitava muuseumiga, seda  ka vene ja
rootsi keeles. Lisaksin veel mõned
väljavõtted külalisteraamatust. Härrad Loit
Michiganist ja William Floridast soovivad
(kirjapilt muutmata): „Lgp tegev komitee!
Jõudu tööks ka tulevikus!“ Sergei R Sankt-
Peterburist:
„Suur tänu valgustamise eest.“ Andi
Harjumaalt: „Aitäh kena, väikese ja
kontsentreeritud ekspositsiooni
ülalpidamise eest.“
        Suur suvi on lõppemas ja lapsed kooli
minemas, kuid nagu igal sügisel, nii plaanime
ka selle aasta 14. septembril matkapäeva. Siin
on reklaam ära toodud:
MATKAPÄEV 14. septembril. Kavas
matk Sinimägedes, Vallo Reimaa loeng
„Maastik kui strateegiline element “, 3
õpituba, sealhulgas metalli
restaureerimine ja kaardi mõõtmine.
Pakume ka kerget kehakinnitust.
Soovijatel anda endast teada telefonil
56474552 või aadresil:
ivika.maidre@vaivara.ee
Kohtumiseni muuseumis ja matkal!

IVIKA MAIDRE
Vaivara Sinimägede Muuseum

Vaivara kultuurisuvi 2014
Taas ongi käes jahedate augustiõhtute,
ritsikate saagimise ning esimeste
kollaste lehtede aeg. Loodan, et
suvepuhkus, pikalt püsinud
troopikapalavus ja rannamõnud
vallarahva tervist tublisti kosutasid ja
sügisele vastu minekuks uue energiaga
täitsid. Eks püüdsime Huvikeskuse
rahvaga omaltki poolt ühendada meeldiva
kasulikuga ja kaasa aidata, et suvi ka
kultuurilise poole pealt pisut värvikam
oleks.
        Kevadel alustatud koostöö Pille Lille
Muusikute Fondiga on andnud oma
esimese õie- leinapäeva, 14. juuli
traditsioonilisel üritusel Laagna Vanatares
saime osa tõeliselt kaunist kontserdist.
Publikut lummasid Oksana Sinkova flöödil
ning Tatjana Lepnurm harfil. Kontserdi
kava oli päevateemale kohaselt mõtlik,
lõppedes siiski optimistlikuma tooniga.
Väga sümpaatselt mõjus esinejate oskus
publikuga kohe esimestest hetkedest
kontakti leida, jagades kommentaare nii
esitatava kava kui pillide kohta. Kontserdi
järel avanes võimalus pille ka lähemalt
uurida. Pillide kuninganna - harf- kõlas
Vanatare saalis küll vist esimest korda
ning võimalust küsida ja uurida kasutati
julgelt.
        Koostöö Pille Lille Muusikute
Fondiga jätkub ning järgmised kaunid
kontserdid on meie vallas kavas juba 30.
augustil kell 14 Sinimägede Muuseumis ja
13. septembril kell 16 Vaivara Seltsimaja
kaminasaalis. Kontserdid on külastajatele
tasuta. Jälgige reklaami!
        Traditsiooniliselt toimus juuli teisel
nädalavahetusel  Laagna- Puhkova
külapäev. Päeva naelaks oli muidugi
näiteringi esietendus, milleks sel korral
Oskar Lutsu „Mapp“. Tegevusi jätkus
kogu õhtupoolikuks ning laiali mindi alles
vastu keskööd.
Külapäeval osalejate
pidutsemisvõimekust tahaksin siinkohal
küll lausa eraldi tunnustada, sest juba
järgmisel päeval oldi peaaegu samas
koosseisus uuesti Vanatares, et „7 linna
muusika“ festivalikontserdist osa saada.
Tuule Kann ja Jaak Sooäär oma kitarri,
kandle ja karjasepillidega sulandusid
lahtijäetud ustest kostvasse
puudekohinasse…
        Augusti teisel nädalavahetusel
võõrustati Vaivara ja Mõniste
isetegevuslasi mandri- Eesti põhjatipus-
Kuusalus. Saime osa lauritsapäeva
üritustest, laadast kirikuaias,
ekskursioonidest… koguni võimalusest
osaleda Kuusalu valla enda rahvaga
esitatud martüüriumi- Püha Lauritsa
eluloo- esietendusel.
         Kuidas tipuvaldade koostöö edasi
kulgeb ning kas ja kes võtab enda
korraldada järgmise ürituse, selle üle
arutleme loodetavasti sügisel uue aasta
tööplaane tehes.
Seni aga vaivaralaste nimel suur tänu teile
toredate päevade eest, Kuusalu
vallarahvas ja Murtud Rukkilille Ühing.

KAI  KIIVER
Vaivara Huvikeskuse juhataja

MTÜ Vaivara Laulu – ja Mänguselts
Vikerkaar korraldas 22. – 23. juulil
Vaivara valla pensionäridele ühe toreda
ekskursiooni Lõuna Eestisse.
        Ekskursiooni kava kohaselt külastati
esmalt Kuremäe kloostrit, kus paljudel avanes
järjekordne võimalus suvised patud maha
pesta ning kloostri jahedat jumalikku õhku
kopsudest läbi lasta.
        Peale kosutavat vahepeatust Kuremäel,
võeti kurss Alatskivi lossi poole, mis alles
selle aasta märtsis uue kuue ja sisustuse sai.

Alatskivi lossis ootas meid juba venekeelt
kõnelev giid, kes tutvustas Alatskivi lossi
ajalugu, eksponaate ja ajaloolisi seiku seoses
lossiga.  Kuigi lossi külastamiseks oli
planeeritud aega 1,5 tundi, kulus selleks
tegelikult 2 tundi, sest lossi ajaloolised
eksponaadid ja käsitöötoad ei lasknud ennast
kaua oodata. Pensionärid asusid koheselt

käsitoa toas kinnaste ja sallide sees
askeldama, nii et raske oli neid sealt ära
meelitada. Tuletasime neile meelde, et
ööbimiskohta peame ikka õigel ajal jõudma ja
nii reis jätkuski. Väike vahepeatus kohalikus
toidupoes, kus sai külma jäätist ja sooje
karastusjooke manustada, ei lasknud ennast
kaua oodata…
        Saabudes Setumaa Turismitallu, ootas
meid ees lahke pererahvas, soe söök ning
kuum saun. Kes pidas lugu soojast saunast,
sai seal päris kaua oldud, enne kui kerisele
visatud vesi enam ei aurustunud, vaid jättis
kerisekivid märjaks, mis andis saunalisele
mõista, et saunaskäiguga on nüüd küll
selleks korraks kõik.
Väsitava päeva lõpetasid õhtused sagimised
kiiresti ning mõne aja pärast oli taluõu
vaikne, nagu poleks kedagi seal olnudki.
        Värskendav hommikukohv ja soe puder
võileivaga turgutas eneseteadlikkust ning
andis uut jõudu, et edasi rühkida planeeritud
suunas, milleks oli Nopri Talu külastus.
Nopri tallu jõudes tervitas meid tuttav ja
kodune lõhn, mis Sinimäe alevikus aegajalt
levib - sõnniku ja heina segune, mis
ninasõõrmed kipitama pani, kuid meie

August lasteaias
Ja ongi käes august! Viimase
suvekuu lõpp ja peagi jõuab kätte
september.
Selja taha on jäänud imeline suvi ja mõnus
puhkus!
        Sellel aastal on Vaivara Lasteaial hea
meel saata kooli 10 last- Vikerkaare
liitrühmast 6, Ojakese rühmast 2 ja
Klaabu rühmast 2.  Kooliteed alustab 6
poissi ja 4 tüdrukut.
        Koolilastel on algamas uus
kooliaasta ja pisikestel lasteaialastel uus
lasteaia aasta. Mida see meile toob?
Kindlasti teame, et uut lasteaia ja
koolimaja, palju uusi sõpru, lõbusaid
pidusid ja põnevaid mänge.
        Tänase seisuga on meie Sinimäe ja
Olgina rühmades mõned vabad kohad,
seega on meil hea meel kutsuda teid meie
lasteaeda!
Täpsema info leiate siit http://
lasteaed.vaivaravald.ee/?Avaleht

Vaivara Lasteaia suured ja väikesed

Vaivara pensionäride suvine reis
mööda Lõuna Eestit

pensionärid justkui ärkasid talveunest selle
lõhna peale üles.
Nopri talu peremees sai osaliseks paljudele
küsimustele ja samas ka tarkuseteradele,
kuidas paremini piima toota ning kuidas
sellest piimast häid ja kvaliteetseid
piimatooteid toota. Märkasin peremehe
kohmetust ning võisin vaid aimata, mida
mees mõtles: „Kahju, et märkmik ja pliiats
kontorisse jäid, palju infot läheb kaduma...“
Talus tehti ekskursioon tootmistehnika
ruumis ning näidati isegi lehmi, mis pidavat

ise teadma, kunas õige lüpsmisaeg on. Kõik
tundsid ennast kuidagi koduselt, sest lõhn,
mis ümbritses antud keskkonda, ei tahtnud
kuidagi ka õhtuks maha tuulduda.
        Nopri talust edasi viis meid tee
Vastseliina linnuse jalamile. Kuigi viimati
käisin Vastseliina linnuses 2011. aastal,
üllatas mind, kui palju oldi jõutud teha selle

lühikese ajaga.
Külastajal avanes
esmakordne
võimalus ronida
mööda puidust
treppi (mille
ehitusaasta oli
1342) üles torni
tippu ning vaadata
ülevalt alla, kiigates
kas vaenlane on
kaugel. Vapustav
vaade avanes
loodusele, kuigi
vaenlast hetkel veel
ida suunas tulemas
polnud.
        Lõunasöögiks
jõudsime Setumaa
muuseumi, kuid
enne lõunatamist
vaatasime toiduisu

tekitamiseks üle Setumaa muuseumi varaaida
ning saime aimu, mismoodi vanasti elati.
Kuigi kartsin, et teist päeva setutoitu süües
löövad meie pensionärid hädakisa, et toit on
kuidagi vanamoodne ning harjumatu, nägin
oma imestuseks, et toidukausid on lahkudes
tühjad ning tänulikud matsuvad suud
vaatavad lõbusalt otsa. Sain aru, et otsus liita
setu kultuuri vaatamisele lisaks ka setu toit,
on end igati ära tasunud. Seega saavad kõik
meeled tunda vana kultuuri omapära ja
külluslikku valikut.
        Peale Setu Muuseumist lahkudes
võtsime pikka tee kodu poole läbi Peipsi
ranna.
Lahkudes lubati, et järgmisel aastal minnakse
Pariisi, kuid millisesse, kas sinna, mis asub
Rakevere külje all või sinna Prantsusmaale -
see jäi esialgu veel lahtiseks.

Ekskursioonil osalejad tänavad toetajaid
Vaivara Vallavalitsust ja  OÜ Artesti rahalise
toetuse eest, kelleta oleks reis olemata olnud
ja samas täname kõiki osavõtnuid.

AARE  OBJARTEL

 http://album.vaivaravald.ee >

Külaskäigud

On ikka kaunis see setumaa! Foto: 2x Valdek Luts

Alatskivi lossis.
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Sinimäe Kodu
toimetamistest
Lõppemas on Sinimäe aleviku
lõunapoolsel veerel asuva Sinimäe Kodu
rajamise teine etapp.
        „Saime Euroopa regionaalarengu
fondist raha pargiradade rajamiseks, ka
panime üles kasvuhoone, kus hakkame
järgmisel aastal aedvilju ja maitserohelist
kasvatama,“ rääkis Sinimäe Kodu juht
Anna Vorobjova, kelle sõnul hakkavad
kasvuhoones toimetama kodu asukad ise.
        Sinimäe Kodu hubased majakesed
varustati varjualustega, kuhu lisanduvad

lähiajal ka pingid ja lauad. Oodata on veel
mitut kiike, mis ühes omapäraste
pargiradadega peaksid teenima ka
teraapilist eesmärki. Kohe-kohe valmiv
väike korvpalliplats on juba enesele
kogumas fänne.
        Suurim muudatus ootab aga seda,
hetkel üsna lagedal maaalal paiknevat
väikest hoonetekompleksi ees sügisel, mil
üheskoos kodu elanikega pannakse
kasvama umbes kakssada puud ja põõsast.
Mõne aasta möödudes muudavad need
uued asukad selle väikese asumi veelgi
õdusamaks ja kodusemaks.

ALAR  TASA

Sotsiaaltoetuste maksmine
ja sotsiaalteenuste
osutamise kord
Alates 18. juulist 2014 on vastu võetud
VVV ”Sotsiaaltoetuste maksmine ja
sotsiaalteenuste osutamise kord”, kus on
uued toetused ja teenuste tingimused:
a) eakate õnnitlemine vanuses 70, 75, 80 ja
kõik peale 80 eluaasta lillekimbu ja maiuse
näol (§34);
b) kriisitoetus, mis on mõeldud
toimetulekuraskustes olevatele peredele,
tingimusel, et üks pereliikmetest töötab
(§22 lg 1,2);
c)  on vastu võetud uus transporditeenuse
osutamise kord (§ 11).
Ja muudetud:
a)  koolitoetuse saajateks on gümnaasiumi
õpilased, kutsekooli õpilased ja Sinimäe
Põhikooli õpilased ning endiselt makstakse
toetused augusti- ja septembrikuu jooksul
(§27 lg1);
b) lastelaagrite tuusikute hüvitamine ei
sõltu enam perekonna sissetulekutest (2
jagu §36);
c) terviseteenustest on välja arvatud
saunateenus (seda teenust enam tasuta ei
saa).
Vastavaid õigusakte saab lugeda meie
veebilehel SOTSIAAL/TERVISHOID alt.

Anname teada, et 1. septembrist 2014 jätkab
Vaivara vallas prügiveo teenuse osutamist
Ragn-Sells AS.
Vaivara Vallavalitsus viis vastavalt
jäätmeseadusele läbi korraldatud jäätmeveo
riigihanke, mille tulemusena on alates
1. septembrist 2014 kuni 31. augustini
2019 ainuõigus vedada Vaivara vallas
segaolmejäätmeid, vanapaberit ja
suurjäätmeid Ragn-Sells AS-il.
Korraldatud jäätmeveoga liitumine on
kohustuslik kõikidele jäätmevaldajatele
Vaivara vallavolikogu poolt määratud
korraldatud olmejäätmeveoga
hõlmatud piirkondades. Jäätmevaldaja
on ka korteriühistu, aiandus-,
suvilaühistu, selle puudumisel aga
kinnisasja omanik, millel asub suvila,
elu- või äriruum.
Jäätmevedu Vaivara vallas toimub
vastavalt Vaivara valla
jäätmehoolduseeskirjale. Eeskirja ja
muu asjassepuutuva infoga saab tutvuda
Vaivara Vallavalitsuses.
Lepingu sõlmimine
Kuna Ragn-Sells AS osutas Vaivara vallas ka
eelnevalt jäätmevedu, siis jäävad kehtima
sõlmitud lepingud, millele lisandub Lepingu
Lisa. Antud teatega koos saadame Teile kahes
eksemplaris Lepingu Lisa ja uue hinnakirja.
Veograafik jääb esialgu sama, mis on Teile

juba varasemalt saadetud. Juhul, kui
veograafik peaks muutuma, siis muudatusest
teavitame Teid eraldi.  Palume täita lepingu lisa
trükitähtedes ja tagastada allkirjastatult üks
eksemplar lepingu lisast aadressile Uus 1,
Kiviõli 43121 või saata  digiallkirjastatult

virumaa@ragnsells.ee
Standardpakett
Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmete kogumismahutite
minimaalne tühjendamise sagedus
kehtestatud veopiirkonnas on:
Jäätmevaldaja, Piirkond, minimaalne
mahuti suurus, minimaalne
tühjendussagedus
* eraisik , Tiheasustus, 140 l, 28 päeva 
* eraisik, Hajaasustus, 140 l , 84 päeva
* äriklient, tihe – ja hajaasustus, alates
140 l konteiner (mahuti suurus sõltub
ettevõtte töötajate arvust), 28 päeva

* korterelamu, Tiheasustus, alates  140 l
konteiner (< 4 korteriga elamu), 14 päeva
Nõuded kogumisvahenditele
Jäätmete kogumiseks tuleb kasutada nõuetele
vastavaid kogumismahuteid. Jäätmete
kogumismahuti peab olema kompaktne, terve,
korralikult suletav ning sellele peab olema
tagatud juurdepääs. Segunenud olmejäätmed
ning muud kergesti riknevad ja halvasti
lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutisse
paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt,

et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu
inimestele ega määriks mahuteid.
Kogumismahuti tuleb paigutada korralikult
suletuna kokkulepitud ajaks jäätme-vedajale
kättesaadavasse kohta tasasele horisontaalsele
alusele sõidutee lähedale nii, et jäätmeveok
pääseks takistamatult vähemalt 10 meetri
kaugusele. Juurdesõidutee kogumismahuti
laadimiskohani peab olema ehitatud selliselt,
et kannatab raskeveoki pealesõitu.
Jäätmemahuti tuleb graafikujärgsel päeval välja
tuua vedajale kättesaadavasse kohta kella 6.00-
ks.
Kuidas saada vabastust
Kui Teile kuuluv kinnistu Vaivara vallas seisab
tühjana, st seal kedagi ei ela ja seda ei tarvitata
ka muul otstarbel, siis on Teil õigus taotleda
vallavalitsuselt korraldatud jäätmeveost
vabastamist. Samuti ei kohustu
prügiveoteenusega liituma isikud, kellele on
Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeluba
või kompleksluba.
Palun võtke Ragn-Sellsiga kindlasti
ühendust, kui:
- Teie jäätmemahuti maht erineb lisatud
veograafikus ja lepingus toodust;
- konteinerid või jäätmemaja on lukustatud ja
neile puudub vaba juurdepääs;
- soovite konteineri tühjendussagedust
muuta tihedamaks;
- soovite Ragn-Sells AS-lt hakata konteinerit

rentima või soovite seda osta
Tooge konteiner tee äärde
Veograafikujärgseid tühjendusi teostatakse
lepingus toodud sagedusel ja päevadel. Palume
tagada veopäeval konteineritele juurdepääs,
tuues need jäätmeveoki peatumiskohale
võimalikult lähedale! Veograafikuid saate
jälgida Ragn-Sellsi iseteeninduskeskkonnast
(eeldusel, et olete Ragn-Sellsile teada andnud
oma isikukoodi): www.ragnsells.ee/
iseteenindus
Tellige e-arve
Hoolime väga loodusest ja usume, et ka Teile
on keskkonna säilimine ning kaitsmine oluline.
Seoses sellega eelistab Ragn-Sells saata oma
klientidele e-arveid. Selleks tuleb teil lisada
lepingu kontaktandmetesse kindlasti ka e-maili
aadress. Kui aga soovite siiski saada
paberarvet, siis andke sellest palun teada
vedaja klienditeenindusele tel: 15 155 või e-
mailitsi: virumaa@ragnsells.ee  E-arveid saab
vaadata ka Ragn-Sellsi
iseteeninduskeskkonnas: www.ragnsells.ee/
iseteenindus

Meeldivat koostööd soovides
Ragn-Sells AS

e-post: virumaa@ragnsells.ee
Uus 1, Kiviõli 43121

klienditeenindus tel: 15 155
koduleht: www.ragnsells.ee

Lugupeetud Vaivara valla elanikud ja ettevõtjad

Juba mitu aastat toimuvad Olginas laste
suvepäevad, millest lapsed meelsasti osa
võtta soovivad.
        Esimesel päeval moodustavad lapsed
tavapäraselt rühmad: sinised,
punased, kollased, rohelised, igas
rühmas on kaks rühmajuhti. Iga
aastaga on laste arv suurenenud ja
sel aastal osales suvepäevadel
koguni 45 last.
        Iga päev oli omanäoline. Käisime
Narva Noortekeskuses Vita Time, kus
Katja ja Leena korraldasid meie
lastele meeskonnamänge ja
konkursse, lõpuks aga ühise
teejoomise. Mõne päeva pärast tegid
nad meile vastuvisiidi ja ka meil
klubis organiseerisid lastele
rühmadevahelisi võistlusi.
        Käisime võistlemas ka teiste
lastelaagritega. Kolm aastat oleme
seal esikohale tulnud, aga seekord
pidime leppima teise kohaga.
Sõitsime ka Sinimäele, kus Vadim
Maksimovi juures mängisid
suuremad lapsed sõjamängu, aga nooremad
külastasid koos Ljubov Lauriga laste
mängutuba.
        Kõige suurema elamuse said lapsed
rahvamatkal (jalgratastel ja jalgsi) Vana

Laste Suvepäevad Olginas
Olginas, kui käisime külas onu Volodja
Judinil. Tutvusime kogu sealse
territooriumiga, kus lapsed said mängida

jalgpalli, püüda kala ja loomulikult osaleda
piknikul vorste grillides.
        Oma klubis võõrustasime külalisi
Sillamäelt, kes õpetasid meile savist voolimist
ja demonstreerisid idamaiseid kostüüme. Meil

8. – 11. juulini osalesid Alutaguse maleva
noored kotkad ja kodutütred vabariiklikus
suurlaagris Läsnal. Nelja päeva jooksul
võeti osa erinevatest õpitubadest ja
võistlustest.
        Õpiti tegema saunavihta, sõbrapaela ja
kaarditaskut, vooliti puust pannilabidat ja
savist figuure, korrati üle esmaabi võtted ja
ellujäämise ABC, käidi rabas matkamas,

Suurlaager 2014

käisid külalised ka „Karu klubi“, kes
korraldasid mitmesuguseid rollimänge.
Nemad ei olnud meil mitte esimest korda ja
seetõttu olid meie lastele mängureeglid

tuttavad. Ka meie ise korraldasime
palju rühmadevahelisi mänge ja
jõukatsumisi. Iga rühm mõtles ise
välja ka mõne tantsu, mida siis
teistele õpetati.
        Viimasel päeval valmistati
traditsiooniliselt torte, mida siis
koos söödi. Toimus ka
autasustamine. Esikoha sai Ilja
Ussovi rühm.
        Suur tänu rühmajuhtidele
Aleksei Jegorovile, Alina
Sahharovale, Liza Ussovale, Ilja
Ussovile,  Katja ja Erik Pertsevile,
Viktoria Vatševskihle, Zora
Vassiljevile, Nikolai Semjonovile.
Samuti tänusõnad Ljubov Laurile,
Vadim Maksimovile, Vladimir
Judinile, ja organisatsioonidele
Vita Time, Karu klubist, Moeteater
Glorija. Kõige suurem tänu aga

Kai Kiiverile auhindade eest! Tore, et meil
Olginas on lastel võimalus suvel kasvõi osa
suvepäevi koos lõbusalt veeta!
      .

 MARINA  PERTSEVA

tutvuti erinevate
metsatöö kirvestega.
Õhtuti tantsiti
seltskonnatantse ja
korraldati Madis
Millingu eestvedamisel
punk laulupidu. Viimasel
õhtul toimus disko.

        Viimane
laagripäev oli
kuulutatud
spordipäevaks.
Võistelda tuli
korvpallis,
jalgpallis,
orienteerumises
ja
rahvastepallis.
Tublilt
esinesid meie
korvpallurid – Joosep, Eerik,
Egert  ja Andra, kes saavutasid II
koha ning rahvastepallimängijad
– Oliver, Marten, Sireli, Kerda ja
Relika, kes saavutasid III koha.
Tublid olid orienteerujad – Jürmo,
Stella, Helina ja jalgpallurid
Sandor, Karl-Martin, Tom,

Joonas, Brita-Elis, Gloria, Grete-Maria.
Kokkuvõttes olid toredad laagripäevad.
        Tegevust meil jätkub! Sügisel ootavad
ees rühmalaagrid, sügisvõistlus ja osalemine
vabariiklikel üritustel. Samuti malevkondade
poolt korraldatavad militaarlaagrid, kus
tutvustatakse kaitseliidu tegevust.

KADRE   MAALMA

Lõbusad suvepäevalised Olginas. Foto: ERAKOGU

 Kohe algab punklaulupidu.

Noored kotkad meditsiiniülesande täitmisel
kannatanut kandmas.Foto: 2x KADRE MAALMA
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August Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
5. augustil 1874.
aastal kinnitati Narva
laulu- ja mänguseltsi
„Ilmarine“ põhikiri ja
sellega algas ka
seltsi tegevus pihta.
Seltsil oli ka oluline
osa Vaivara ümbruse,
eriti Perjatsi seltside elus. Nimelt
korraldati palju ühisüritusi ja mitmed
kohalikud käisid Narvas laulmas ja
teatris esinemas. 1910. aastast, kui
Perjatsis valmis kohalik rahvamaja, käidi
siin tihti esinemas ja proove tegemas,
sest siin oli oma aja suurim pöördlava
maa tingimustes (suurim oli vaid
Tallinnas Estonia teatris).
5. augustil 1923. aastal oli Narva-
Jõesuu Pimedas pargis Viru-Ingeri
laulupidu, kus osales ka palju Vaivara
lähistel elavaid ingerlasi (see oli üks
tihedamini ingerlaste poolt asustatud
paiku)
6. augustil 1923. aastal sündis Narva-
Jõesuus tulevane soomepoiss Voldemar
Timuska, kes Narva spordiseltis
„Sparta“ juhatuse liikmena aitas palju
kaasa Sillamäel asunud Eestimaa
Õlikonsortsiumi spordielu kavandamisel.
9. augustil 1704. aastal vallutas 45000
mehest koosnev Vene vägi
tormijooksuga Narva. Kaitsjate
vastupanu jäi väga nõrgaks, sest nad
olid oodanud tormijooksu eelmisel ööl ja
magamata rootslased ei suutnud
vastupanu osutada ja nii sunniti
rootslased alistuma. Selles lahingus
langenud vene sõduritele on püstitatud
mälestusrist Narva Pimeaias. See
lahingukavalus tõi ka pöörde Põhjasõja
käiku, sest rootslased ei suutnud nüüd
enam vastupanu osutada ja alustasid
taganemist. Kuigi ka  siin osutasid nad
otsustavat vastupanu ja võitlesid kui
oma maa eest ja venelaste pealetungid
takerdusid, mis võimaldas rootslaste
peavägedel taganeda. Üle Eesti on
paljudes kohtades mälestusmärke (kivid,
obeliskid, ristid), mis meenutavad neid
lahinguid ja enamus on neist säilinud
riigikorrast sõltumata - igaüks on
püüdnud seda oma huvides ära
kasutada.
15. augustil 1924. aastal sündis Narva-
Jõesuus tulevane soomepoiss
Aleksander Kotka, kes lukksepana
sattus Saksa Armeesse ja 20. aprillil
1944. aastal siirdus Soome, kus Taavetti
sõjakoolis saadud tarkusi kasutas
Vuokse lähistel. Tema sõjatee Soomes
kujunes küllaltki lühikeseks, kuna 19.
septembril anti ta välja Venemaale ja
suunati Kehra õppelaagrisse
(vangilaagrisse), kus oli ära poole aja ja
hakkas siis tööle treialina Tallinnas.
28. augustil 1684. aastal kasutati
Narva-Jõesuu esimest nime Hungerburg
(näljalinn) kui Narva bürgermeistri
käsukirjas õeldi, et Narva raad keelab
Hungeburgi ja Väike -Kudruküla meestel
Narva sadamas õllemüügi (ju kardeti
konkurentsi, samasuguseid samme püüti
hiljem ka Jõhvi õlletehase vastu
kasutada).
28. augustil 1924. aastal sündis kodu-
uurija Sulev Hurma, kes kodukoha
patrioodina on kirja pannud oma
noorepõlve mälestused Narva-Jõesuust
1987.a ilmunud mälestustes „Lapsepõlve
radadel“ , mille originaal asub Narva
muuseumis. Meeskoori „Kaevur“
kroonikuna on ta kirja pannud koori
ajaloo ja on teinud palju väljakirjutusi
kohalikest kultuuritegelastest  ( ka
Vaivara kandist) ja Narva-Jõesuus
puhanud suurmeestest, mida on ka
allakirjutanu kasutanud rubriigi „Päev
Virumaa ajaloos“ koostamiseks.

Nagu näete, on august olnud kuum kuu
nii sõdade kui ka kultuuriloos. Soovin
teilegi ilusat jätkuvat kuuma augustit.

Sir ARTHUR

Koolijuhtide kolmepäevane (5.-7.augustil
2014)  rattaretk sarjast „Kuidas elad
Eestimaa kool?“ toimus viiendat korda,
sedapuhku tutvusime Ida-Virumaa
koolidega.
Eelnevad matkad: 2011 Valgamaal, 2012
Võrumaal, 2013 Viljandimaal, 2014
Läänemaal.
Retke eesmärk on ratastel sõita koolist
koolini ja teel tutvuda ka paikkonna
kultuuri ja muu elu-oluga. Külastatavates
koolides jutustavad kohalikud koolijuhid
oma kooli lugu, mõnel pool oleme kohtunud
ka maavalituste ja omavalitsuste
haridusjuhtidega. Retkelised on koolijuhid,
grupisuurus on 20 – 26 inimest, koolijuhid
üle Eesti. Ööbime üldjuhul koolimajades või
koolide ühiselamutes ning sööme
koolisööklate poolt pakutavat koolitoitu.
Retke teekonna aitab kokku panna
piirkonnas ametit pidav või piirkonda hästi
tundev koolijuht.
        Ida-Virumaa retk algas
5. augustil Toilast. Esimesel
päeval tutvusimegi Toila
Gümnaasiumi eluga, käisime
Jõhvi vallavalituses,
kohtusime Jõhvi valla
haridus- ja noorsoonõuniku
Katrin Tammega ning
loodava riigigümnaasiumi
direktori Tarmo
Valgepeaga, viskasime pilgu
peale Jõhvi gümnaasiumile
ja riigigümnaasiumi
ehitusele.
Teel Kohtla-Järvele
peatusime Kukruse
mõisaõuel. Kohtla-Järvel
sõitsime läbi linna koolide
juurest, astusime sisse
Kohtla-Järve Järve
Gümnaasiumisse, peatusime Tehnikaülikooli
kolledzi juures ja Spordi tänava endise
koolihoone juures, kuhu linn on teinud
ettepaneku rajada riigigümnaasium. Kohtla-
Järvelt sõitsime Ontika kaudu Toilasse tagasi,
kus ööbisime.
        Teisel päeval, 6. augustil sõitsime pikki
rannikut Toilast Sillamäele, kuulasime

Sillamäe Gümnaasiumi koolilugu, imetlesime
suurejoonelist linnaarhitektuuri, astusime
sisse kaunisse kultuurikeskusesse. Edasi
sõitsime Narva-Jõesuusse, värskendasime
end jäises meres, tegime ekskursiooni
äsjaavatud Nooruse SPAs, vaatasime
jõesuudmest naaberriigi poole, peatusime
Narva-Jõesuu Keskkoolis. Õhtuks jõudsime
Narva, ööbisime TÜ narva Kolledzi tõeliselt
nõukaaegses ühiselamus ja saime aru, et

Kultuuriteated
30. augustil kell 14.00 Vaivara
Sinimägede Muuseumi ees Suvelõpu
kontsert sarjast “Hingemuusika”.
Koosseis: Laur Keller, trompet; Jaan Mesi,
trompet; Henri Christofer Aavik, trompet;
Ingmar Nõmmann, trompet; Mait Peterson,
tromboon; Enri Remmelgas, tuuba.
Kontsert on külastajatele tasuta.
Vihmase ilma korral viime kontserdi üle
siseruumidesse.
13. septembril kell 16.00 Vaivara
Seltsimaja kaminasaalis Vanavanemate
päevale pühendatud kontsert sarjast
“Hingemuusika”.
Kontsert on külastajatele tasuta.
Kui vajate kontserdile jõudmiseks
transporti, teatage sellest palun Vaivara
valla  rahvamajade või raamatukogude
töötajale!

Pille Lille Muusikute Fond
Vaivara Huvikeskus

Vanatare XIX maalaat toimub 4.

oktoobril algusega kell 10.00 Laagnal.

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
16. augustil teatati politseile, et Auvere
külas varastati tööruumist käekott, milles
olid dokumendid, mobiiltelefon Samsung,
e-sigaretid ja muud asjad. Kahju on 170
eurot.
29. juulil varastati Laagna külas hotelli
maa-alalt vanarauda. Kahju on 2500 eurot.
ASJA RIKKUMINE
3. augustil kell 5.30 ajal märgati, et Sinimäe
alevikus põleb talumaal kaks veoautot.
Kahju on 20 000 eurot.
PÕLENGUD
19. augustil kella 00.27 ajal sai häirekeskus
teate tulekajust Soldina külas. Põles lehtla
4x3 meetrit ning tuli ohustas kõrvalasuvaid
hooneid. Päästjad panid tule levikule piiri
kella 00.53 ajal ning hoidsid ära tule
kandumise lähedalasuvatele majadele.
Tulekahju kustutati kell 01.10. Inimesed
tuleõnnetuses kannatada ei saanud.
18. augustil kell 18.49 teatati
häirekeskusele tulekahjust Vaivara külas,
kus raudtee kõrval põles sõiduauto lahtise
leegiga.  Päästjad kustutasid sõiduki
tulekahju kell 19.19 ning hoidsid ära tule
leviku lähedal asuvatele kütusevagunitele.
Sõiduk hävis tules.
11. augustil kell 12.52 said päästjad
väljakutse Mustanina külla, kus endises
põlengukohas oli taas tuld võtnud
turbapinnas. Maastikutulekahu kustutati
kella 16.05 ajal.
7. augustil kella 22.19 ajal kustutasid
päästjad Mustanina külas endises
põlengukohas uuesti suitsema hakanud
tulekolde. 
6. augustil kell 10.20 said päästjad
väljakutse Mustanina külla, kus endises
põlengukohas avastati kolm
tulekollet. Põles 50 ruutmeetrit
turbapinnast, mille päästjad kustutasid
kella 14.32 ajal.
LÕHKEKEHAD
Ida-Eesti pommigrupi demineerijad tegid
kahjutuks:
14. augustil Udria külast ja Auvere külast
leitud erineva kaliibriga lõhkekehad.
13. augustil Mustanina külast leitud
kaheksa 82 mm mürsku.
12. augustil Narvast ja Vaivara vallast
Narva jõe äärest leitud erineva kaliibriga
lõhkekehad.
10. augustil Hiiemetsa külast leitud 122
mm mürsu.
6. augustil Hundinurga küla juurest
metsast raietöödel leitud jalaväemiini.

Sinimäe ja Olgina pensionäride klubi
avaldavad tänu Aare Objartelile perega
Lõuna Eesti ekskursiooni korraldamise
eest!
Meil oli väga huvitav ja liigutav oli näha,
kui suure armastusega on tänapäevani
hoitud meie esivanemate elu-olu ja
traditsioone.
Veelkord suur tänu suurepärase reisi eest!

VAIVARA VALLA PENSIONÄRID

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

VEERA  UUSTALU

ARMILDE  KEEPART
AGNES KOPPEL

JEKATERINA LOOK

NIKOLAY  ISAEV
VELLO  KAASIK

AINO-ASTRA  SAUNANEN

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Koolijuhtide rattaretk „Kuidas
elad Ida-Virumaa kool?“

mitte igal pool Eestis ei ole õpilaskodud ja
ühiselamud kaasaegsed. Narvas kindluse
keskaegses Põhjaõues tundsime end
keskaegselt ja ajasime juttu Katri Raikiga,
tänu kellele saime värvika ettekujutuse elust
Narvas.
        Kolmandat päeva alustasime TÜ Narva
Kolledzist, imetlesime Raekojas onu Vladimiri
Narva Vanalinna maketti, sõitsime
karusselliga ja külastasime ka Narva
Vanalinna Riigikooli. Käisime ka Aleksandri
kirikus ja sõitsime läbi Kreenholmi kvartali ja
soojuselektrijaama piirkonna Sinimägede
poole. Sinimägedes tundsime huvi Vaivara
valla hariduselu käekäigu üle, heitsime pilgu
peale Sinimäe Põhikooli uue hoone ehitusele,
kohtusime direktori Evald Teetloki ja
vallavanema Heiki Lutsuga. Soovijad astusid
sisse Sinimägede muuseumisse. Sinimägedelt
suundusime tagasi Toilasse.
        Kokku läbisime kolme päevaga ca 180
kilomeetrit (60 km päevas). Statistika selle

aasta retke kohta tegi Arno Kaseniit (Sillamäe
Gümnaasiumi direktor). Arno oli selle aasta
retke elav infokandja ja retke teekonna
eestvedaja, ühtegi peatust ei tehtud ilma, et
Arno ei oleks infokillukesi lisanud – see oli
tõeliselt hea promo Ida-Virumaale.
        Kokkuvõtteks: üheskoos avastasime

Ida-Virumaa, vahetu kontakt
selle piirkonna ja
inimestega aitab paremini
mõista Ida-Viru eripära.
Rattaretk on hea võimalus
kokku tulla sarnase
maailmavaatega (igaüks ei
istu ratta selga ja ei ole
nõus igapäevasest
mugavustsoonist kolmeks
päevaks välja tulema)
inimestel ja annab aktiivselt
liikudes piisavalt aega
mõtteid ja kogemusi
vahetada samas ka uut
koguda. Retkel osalejate
hinnangul on see hea
häälestus ja impulss uude
õppeaastasse, kaasa saab

täienenud ideepanga oma koolielu
edendamiseks.
        Ida-Viru maakonda iseloomustasid
koolijuhid nii: avar, ilus, üllatav, mitmekesine,
puhas, võõrapärane, sõbralik. Meedia on
loonud Ida-Virumaast narkomaane täis
mahajäänud paiga kuvandi. Nägime vaid
sõbralikke meile kaasaelavaid inimesi, ilusat
arenevat suvituspiirkonda ja saime tahtmise
seal edaspidigi puhata. Imestama panigi ehk
see, kuidas laseme ennast meediast mõjutada
ja siis imestame, miks vene inimesed ennast
vene meediast mõjutada lasevad.
Avastamistväärt, huvitavate paikade ja
inimestega maakond Eestimaal. Tore oli
vaadata inimeste positiivseid ja huvilisi
reageeringuid meie seltskonnale, kiidusõnu
saime päris palju kohalikelt elanikelt.
        Retke ellu kutsujad ja eestvedajad: Ruth
Opmann - Haridus- ja Teadusministeerium
koolivõrgu osakond asejuhataja (retke
sünnihetkel Harjumaa Kurtna Kooli direktor),
Tarmo Post – Elva Gümnaasiumi direktor.
       Järgmine retk toimub aasta pärast
Põlvamaal. Eesmärk on läbi sõita kõik
maakonnad – eks näis, palju jõuame!

RUTH  OPMANN

.....ja Jõhvis koos Kaljo Kiisaga. Foto: 2x TARMO POST

Rattaretkel osalejad Vaivara Sinimägede Muuseumi juures....


