
Nr. 1 Jaanuar 2014

Vaivara Sinimägede
Sihtasutus saab
juurde muuseumi
Areng on suur ja oluline osa meie elust.
Areng võib olla nii pluss-, kui ka
miinusmärgiline, pikuti ja laiuti.
       Aga mis siin keerutada, alates selle
aasta veebruarist kuulub Vaivara
Sinimägede Muuseum sihtasutuse
haldusalasse. Ei muutu töö põhisuunad
ega senised plaanid ja ikka tehakse tihedat
koostööd nii huvikeskuse kui ka valla
töötajatega.
        Külastajatele soovime pakkuda
elamust ja teadmisi. Jätkame nende
üritustega, mis seni olnud muuseumi teha.
Oleme avatud headele ideedele ja
koostööpakkumistele. Täname neid, kes
meie muuseumisse uskunud ja kaasa
aidanud. Muuseum liigub edasi
pärituultes.

IVIKA  MAIDRE
Vaivara Sinimägede Sihtasutuse juhataja

Üks küsimus
Sinimäe Põhikooli õpetajate ja õpilaste
jaoks ei olnud aasta 2013 kergete killast,
aga kas on midagi, mis seda aastat ka
positiivselt meenutama jääb?
Sinimäe Põhikooli direktor EVALD
TEETLOK:
        Kõigepealt
muidugi Vaivara
Vallavolikogu ja
vallavalitsuse kindel
otsus alustada uue ja
kaasaegse koolimaja
ehitamisega. See on
samm, mis kinnitab
vallakogukonna
suurt usku meie
ühisesse tulevikku
just Vaivara vallana,
mitte suurte
naaberlinnade
„teenindusmaa“ või
koguni tagahoovina.
        Tuleviku- usku sisendab ka asjaolu, et
mitte kunagi minu 17 Sinimäel töötatud aasta
jooksul pole ettevalmistusklassis käinud nii
palju mudilasi.
        Meie kollektiiviga liitus sügisel kaks
noort ja särasilmset kolleegi- õpetaja Irina
Klishina ja õpetaja Deniss Košelev. Mõlemad
noored on erialase kõrgharidusega ning
pakatavad teotahtest. Nii et loodetavasti
jätkub uues, sügiseks valmivas koolimajas nii
õpetuse andjaid kui vastuvõtjaid.
        Ja mõneti isegi üllatusena oleme saanud
sel aastal rea tunnustusavaldusi, mis
kinnitavad ka seni tehtud töö tugevat
aluspõhja. Õppeaasta algul rõõmustasid
edukad vilistlased Tartu Ülikooli
populaarsetele erialadele sissesaamisega ning
ka Hugo Treffneri Gümnaasiumi tänukiri. Eks
põhikoolide õpetajate tööindu tõsta ikka
teadmine, et gümnaasiumiastme kolleegid
nende tööd õpilaste ettevalmistamisel tõesti
märkavad ja hinnata oskavad.
        Õpetajate päeva üllatuseks oli kolleeg
Anneli Sabolotni „aasta klassijuhataja“ tiitel
maakonnas ning lisaks maakondlikule
õpetajate tänupäevale saabus talle ka kutse
Tartusse haridus- ja teadusministri
tänuüritusele. Näib, et meie riigi suhtumises
õpetajaskonna töösse on toimumas positiivne
nihe - nii suurt tähelepanu koos tänuürituste,
teleülekannete ja muu juurdekuuluvaga ma
varasematest aastatest ei mäleta.
        Täiesti ootamatuna tuli aga aasta lõpul
kutse veel kord Haridus- ja
Teadusministeeriumi kohale ilmuda. Seekord
siis ministeeriumirahva kohtumisele
koolijuhtidega, kelle õpilased vastavaldatud
rahvusvaheliste PISA – testi uuringute
kohaselt on heal järjel. Võib-olla just see
teadasaamine - Sinimäe kooli „head“ on ka
rahvusvahelise taseme uuringu järgi head-
annab kõige rohkem kindlustunnet. Loodan, et
tollased PISA- testi kaasa teinud õpilased,
tänaseks juba meie head vilistlased on
edaspidises elus sama nutikad ja oskavad
keerulistele probleemidele julgelt otsa vaadata.
Nemad juba suudavad lahendusi leida!
        Tean, et meid on tänavugi ees ootamas
keeruline ja suuri pingutusi nõudev aasta, aga
kasutan siin juhust tänada kõiki koolielule õla
alla pannud õpilasi, kolleege, lapsevanemaid,
hoolekogu liikmeid, Vaivara ja Sillamäe
omavalitsustegelasi, Sillamäe Gümnaasiumi ja
kõiki teisi, kes jõu, nõu või rahalise toetusega
abiks on olnud.
        Uude aastasse lähen lootusega kohata
teid kõiki 1. septembril uues koolimajas
Pargimäe nõlval.

ÕNNITLEME  EAKAID  SÜNNIPÄEVALAPSI
92  Aavo Kukk 02.01.1922   Puhkova küla
88  Tatjana Ipatova 08.01.1926   Olgina alevik
82  Liudmila Zomerova 04.01.1932   Sinimäe alevik
82  Anna Sergejeva 15.01.1932   Olgina alevik
82  Elfriida Välja 30.01.1932   Kudruküla küla

81  Nina Kisel 01.01.1933   Olgina alevik
81  Niina Hitretsova 04.01.1933   Narva-Jõesuu Hooldekodu
80  Zoya Yakovleva 07.01.1934   Olgina alevik
80  Tatjana Anisimova 15.01.1934   Sinimäe alevik
75  Antonina Jeršova 22.01.1939   Sinimäe alevik
70  Vyacheslav Shishov 24.01.1944   Sinimäe alevik

ÕNNITLEME VANEMAID

OLEG  DENISSOVI
VIOLETTA  BIZJUKINA

SÜNNI PUHUL

Tänavuse, 16. Utria luurevõistluse võitis
Kaitseliidu Pärnu maleva II võistkond Staabi
ja sidepataljoni ning Tallinna Põhja COY
võistkondade ees. Mälestusvõistlusel osales
rekordarv võistkondi.
        Stardist läks rajale 26 meeskonda,
lõpujoone ületas 17. Katkestajate seas olid ka
seekordne ainuke välisvõistkond Soomest ja
noored võitlejad Kaitseliidu Harju malevast.
Katseliidu Tallinna maleva naised ületasid
finišijoone Kaitseliidu Harju maleva I
võistkonna ees.
        „Kui eelmisel aastal enne võistluse
algust kiivalt saladuses hoitud võistluse uus
formaat seisnes selles, et võistlejad selle
asemel, et käia etteantud kellaaegadel ühest
kontrollpunktist teise, said ise valida
marsruudi ning ülesannete sooritamise
järjekorra, siis sel aastal kasutasime nö
klassikalist võistlusformaati,“ rääkis Erna
seltsi president Meelis Rätsep.
Välisvõistkondade vähest esindatust -
seekord olid kaasa löömas vaid soomlased,
möödunud aastal osalesid ka Hollandi ja
Austria meeskonnad - kommenteerides ütles
Rätsep, et eelmisel aastal oli
välisvõistkondade rohkus lihtsalt meeldiv

Osavõturohkeima Utria
dessandi võitsid pärnakad

juhus. „Loomulikult vähendab välisriikide
indu osalemiseks ka meie talv, mis näiteks
ülemöödunud dessandil „kostitas“ külalisi
öösel väga madalate miinuskraadiga,“
selgitas võistluse peakorraldaja.
        Utria dessant on 16 toimumisaasta
jooksul näinud aga oluliselt ekstreemsemat
ilma kui tänavu. Nii on liigutud vihmas ja
plusskraadides, aga ka 34 miinuskraadiga.
“Kõige hullemad on külmumata maa ja
lahtised kraavid,” kirjeldas Rätsep tänavusi
olusid. Värskelt mahasadanud lumi on küll
paks, aga piisavalt kohev ja kerge, et
liikumist mitte takistada. Küll on lume all pori,
mis liikumist segab. Samuti tekitavad raskusi
suhteliselt kõrge veega kraavid, mis
takistavad otseliikumist ning kuhu mitu
võistlejat päeva jooksul sisse kukkus.
       Vette kukkumisest ei pääsenud ka
vastutegevust teostanud Kaitseliidu
Alutaguse maleva mehed, kelle eesmärgiks
oli takistada võistlejate liikumist mööda teid.
Ise pidasid nad vahti soises metsas ja see
võistleja, kes vahele jäi, kaotas ühe
neljandiku oma elust. See tähendab, et igal
korral, kui võistleja kinni püüti, pidi ta ühe
oma neljast talongist ära andma, mis

loomulikult suurendas
miinuspunktide kogusummat.
        Rohkete katkestamiste
põhjuseks nimetati eelkõige
väheseid kogemusi. Esimene,
noortest kokku pandud
meeskond katkestas mõni
tund pärast starti. “Mida aeg
edasi, seda olulisemaks
kogemused muutuvad,”
tunnistas Rätsep, et tegemist
on äärmiselt raske
võistlusega, mis teeb silmad
ette ka praeguseks juba
lõpetatud Erna retkele, mida
peeti maailma kõige
keerulisemaks sõjalis-
sportlikuks võistluseks. Utria
on küll kestvuselt lühem, kuid
talvised olud teevad selle
läbimise keerulisemaks.
        Kokku läbiti seekord ligikaudu 90
kilomeetrit, mida läbides lahendati
mitmesuguseid ülesandeid, muuhulgas anti
esmaabi, täideti kiiruse peale kuulipilduja
linti, lasti märki, läbiti takistusriba jmt.
Viimaseks ülesandeks oli nö lõpujooks, kus
võistkondadel tuli läbida joostes 1,5

kilomeetrit.
        Erna seltsi presidendi sõnul pole 26
võistkonda korraldajate poolsele
suutlikkusele veel lagi ja tänavuse
võistlusega võib rahule jääda.
„Kokkuvõtteks saab öelda, et idee mille
Vaivara vald kunagi andis - võistluse idee
tuli ju nimelt teilt, on jumet võtnud ja ootab
täiel rinnal kujundamist maailma raskeimaks
võistluseks. Millal see teoks saab, on
iseasi,“ lisas Rätsep.
Esimest korda korraldasid Utria dessandi
MTÜ Erna selts koostöös Vaivara vallaga
1999. aastal, mil esikoha saavutas Viru
üksik-jalaväepataljoni teine võistkond.
Võistlus Utria dessant meenutab
aastatetaguseid sündmusi, kui 1919. aasta
17. jaanuaril Eesti meredessantpataljoni
400 merejalaväelast ja Soome vabatahtlike
pataljoni 600 võitlejat tegid Eesti mereväe
alustelt eduka dessandi Utria randa.

Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa
Narva vabastamisel ja punaväe riismetest
puhastamisel.

ALAR TASA

 http://album.vaivaravald.ee > Utria

dessant ; www.erna.ee

Pärgade asetamine mälestusmärgi jalamile.
Foto: ALAR TASA

Takistusriba ületamine.
Foto: www.erna.ee

Vastutegevus on oma töö lõpetanud. Foto: URMAS SULAOJA
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On jaanuar...
        Kuu algus on
soe ja vihmane. Ei
mäletagi, et uus aasta
kunagi sellisel moel
tulnud oleks. Tasapisi
hakkame harjuma ja
roheline muru on
silmale isegi ilus
vaadata, kuigi hing
kisendab valge
lumevaiba järele... Ja
siis ta tuleb, tõeline
talv tuntavate
miinuskraadide ja lumega!
         On jaanuar....Utria dessandist
osavõtjad saavad taas kord omal nahal
tunda, mida tähendab äsja maha
sadanud lumi, mis maabub korralikult
külmumata maapinnale. Soisel pinnasel
on paras puder, kraavid vett täis ja
lisaks ootavad ööpimeduses tegelased,
kes ei ihka mitte midagi muud, kui juba
metsas müttamisest parajalt väsinud
võistlejate „elusid“.
26 võistkonnast lõpetab 17.
        On jaanuar....Kuu viimane
kolmandik algab korraliku pakasega ja
need, kes pikisilmi lund ootasid, et
suusaradadel pikemaid tiire teha,
peavad kahjuks oma plaane
korrigeerima. Külm näpistab nina ja
põski ning kisub silmadest vee välja.
Mis siis muud, kui paar kiiret ringi ja
tagasi koju ahju äärde sooja.....
        On jaanuar.... Allkirjastatud saab
Sinimäe kooli ehitusleping ja õige pea
alustatakse ehitustöödega, nii et uut
õppeaastat alustavad koolijütsid taas
oma koolimajas. „Tuleks see sügis juba
kiiremini,“ mõtleb nii mõnigi meie
hulgast.
        On jaanuar......Kuu lõpus on aeg
taas pidu pidada. Nimelt algab 30.
jaanuaril kell 23.39 sinise (või ka
rohelise) puuhobuse aasta. Kui lahkuv
maoaasta oli rahulik ja veidi salapärane,
siis nüüd on aeg oma aktiivsust üles
näidata. Hobuseaasta toob endaga
kaasa palju energiat ja ettevõtlikkust,
peab aga silmas pidama, et üle
pingutada on ohtlik. Ärgem unustagem
tuntud tõdemust, et äraaetud hobused
lastakse ju maha....
        Olgem siis arukad oma tegemistes
ja nautigem uusi võimalusi. Toredat
hobuseaastat meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Allkirjastati Sinimäe
kooli ehitusleping
Kolmapäeval, 22. jaanuaril allkirjastasid
Vaivara vallavalitsus ja ühispakkujad OÜ
KRTL ning AS Termentum Sinimäe
koolimaja ehituslepingu.
        Möödunud aasta 26. novembril
Vaivara Vallavalitsuse poolt välja
kuulutatud Sinimäe kooli ehitustööde
riigihankele laekus 12 pakkumust, millede
maksumused jäid vahemikku ca 2 585 000.-
kuni 3 638 000.- eurot ilma käibemaksuta.
Sinimäe kooli ja lasteaia ehitushanke
võitnud OÜ KRTL ja ASi Termentum
ühispakkumuse hinnaks on 2,6 miljonit
eurot.

        Vallavanem Heiki Lutsu sõnul sai
võitja valikul määravaks hind. „Varasemaid
kogemusi meie vallal nende firmadega ei
ole, aga kuna koguni kolm pakkumust olid
samas hinnaklassis, siis järelikult on see
hind reaalne,” kinnitas ta.
        Ehituse esimeses etapis ehitatav
nüüdisaegne ja energiasäästlik kooli- ja
lasteaiahoone vastab
liginullenergiahoonetele esitatud nõuetele.
Paika peavad saama ka välisvõrgud ja
rajatised.
        Peaprojekteerija on AS Amhold,
eriosad projekteerisid OÜd Viva Insenerid,
ITK Inseneribüroo ja Disainprojekt.
Koolihoone on põhimahus kavandatud
kahekorruselisena, lasteaed tuleb
ühekorruseline. Majas on ruumi kuni 135
õpilasele ja kahele lasteaiarühmale.
        Lutsu sõnul pole valla taotlusele riigilt
koolimaja ehitamiseks toetust saada seni
veel vastust tulnud. “Läbirääkimised
käivad ja nende tulemustest oleneb, kui
palju peab vald laenu võtma ja millal
võiksime jõuda teise etapi ehk võimla
ehitamiseni.”
Ehitustööde lõpptähtaeg on tänavu 31.
juulil, 1. septembril algab koolis juba
õppetöö. (VK)

Eks aastavahetus tiku meie kõigi jaoks
vahekokkuvõtete ja sihiseadmiste aeg olema.
Millega jääb meie valla kultuurimälusse aasta
2013? Ja milliste ootustega läheme edasi?
        Kergete killast möödunud aasta paraku ei
olnud. Kuidagi ei osanud kohaneda olukorraga,
kus koolipõlengu tõttu olid järsku Sinimäel
kadunud võimalused õhtuseks
huvitegevuseks. Koguni noortetoa tillukesi
ruume tuli järsku jagada kooliraamatukoguga.
Katsed Sinimäe rahva huvitegevust Vaivaras-
Olginas taaselustada jooksid liiva: tulekute-
minekute logistika käis lihtsalt üle jõu. Kellele
ei sobinud tegevuste ajad, kellele sisu… Polegi
vist ime, et sellise olukorra kestes leidus nii
kriitikat, allaandmist kui loobumist.
Käegalöömist. Päris äraminekuidki.
        Aga… kui olin juba peaaegu otsustanud,
et selle aasta kirjeldamiseks sobiks kõige
paremini ütlus „Eks öö ole
kõige pimedam just enne
koitu“, otsustasin enne
siltide kleepimist ka aasta
plusspunktid kokku
lugeda.
        Õpilasmalev! Esimene
sedasorti ettevõtmine üle
pikkade aastakümnete.
Vaivara noorte esimene
võimalus saada pisutki
osa sellest, mis nende
emade- isade põlvkonna
suvedesse lahutamatult
kuulus. Tööpäevad reha ja
labidaga päikeses ja
vihmas, ühised
ettevõtmised, koostöö ja
riiudki. Uued sõbrad, uued
paigad. Ja ühine vastutus tulemuse eest. Jah,
ainuüksi õpilasmaleva kordamineku eest
otsustasin, et minu poolt jääb 2013. aastale
„pimeda öö“ tiitel välja andmata.
        Muuseumi sünnipäevapidu. Uskumatu
jah, aga esimesed viis aastat olidki avapeost
möödas. Sünnipäevaprogrammi kokku pannes
olime muuseumirahvaga pisut kõhevil. Kelle
jaoks me kogu selle pika päeva üldse
sisustame? Lõpuks ületas aga kohalesaabunud
sünnipäevaliste arv meie kõige julgemadki
lootused. Konkurentsitult populaarseim
ettevõtmine oli küll sõjaajalooklubi „Frontline“
peetud näidislahing vana väetiseküüni ees, aga
kuulajaid jätkus ka kontserdile, vaatajaid
filmidele, kaasalööjaid mängudele, sööjaid
tordile ja jalakeerutajaid tantsuplatsile.
        Tipuvallad taas Mõnistes. Osa vanu sõpru
küll puudumas, kuid uus osapool, mandri- Eesti
tipuvald Kuusalu, sulandus sujuvalt

Möödas ongi aasta 2013 ja kätte jõudnud
2014. aasta jaanuari kuu, Sinise Puuhobuse
aasta. Siinkohal ongi hea võimalus teha
kokkuvõte jõulukuus toimunud  laste
üritustest.
        26.12.2013 organiseeris loomering
„Òâîð÷åñòâî“, organiseerijaks Marina Pertseva,
Olgina Rahvamajas meie valla väikestele  lastele
jõulupeo. Lapsed tulid
kokku erinevatest Vaivara
küladest ja alevikest.
Rõõm oli näha lapsi
karnevalikostüümides, mis
andis tervikpildile sära
juurde. Samuti võib
oletada, et iga laps oli
riietunud või isegi
maskeerunud just oma
lemmiktegelaseks, olgu see
siis jänes, haldjas või
hoopiski piraat.
Lapsevanemad
võimaldasid oma lastel
tunda ennast jõulupeo
kangelastena. Laulda ja
tantsida koos väikeste ja
suurte sõpradega ümber kauni jõulupuu ning
tunda oma tegevustest rõõmu. Jõulupeo lõpus
sai iga laps kommipaki, et saaks suu ikka
mõnusalt magusaks teha.
        Sama päeva õhtul kell 18.00-21.00 toimus
Disko-Jõulupidu 7-16 aastastele lastele.  Peo
korraldajateks ja organiseerijateks olid
loomeringi „Òâîð÷åñòâî“ noored:  Jelizaveta
Ussova, Alina Sahharova ja dj-ks Mark Pertsev.
Nad mõtlesid välja erinevad mängud, konkursid
ja enesestmõistetavalt valisid välja meelepärase

Projekt võtab aluseks jätkusuutliku
arengu põhimõtted kui keskendub
üksikisikule, lähtudes põhimõttest, et
iga üksikisik saab muuta planeedi
elukäiku. Noorena loodud
jätkusuutliku (säästliku) elustiili
harjumus aitab tagada selle jätkumist
ka edaspidises elus.
        Projekti peaeesmärgiks oli luua
olemasoleva inglise programmi põhjal
Eesti oludele vastav säästlikku elustiili
propageeriv programm alaeesmärkidega:
 
Muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui
kodus. Edendada võetud kohustuste
kirjaliku ülestähendamise läbi nn lifestyle
contract’i. Näidata noortele, et nad
saavad ise ellu viia muutusi oma elustiili
ja valikute kaudu.   
        Projekti raames toimusid meie koolis
kaks töötuba, mille jooksul jagati
üldinformatsiooni säästliku elustiili
olemusest ja praktiseerimisest ja viidi läbi
käitumise mõjutamisele suunatud
interaktiivseid harjutusi. Olulise osana
järgneb töötoa läbiviimisele n-ö lifestyle
contract, mis koostöös kooli õpetajaga
kogutakse hiljem kokku, ning selle kaudu
saab hinnata töötoa tegelikku mõju
noortele. Tegemist on kirjaliku nn elustiili
lepinguga, mille eesmärgiks on, et
õpilased võtaksid endale kohustuse oma
käitumist muuta ja seeläbi saaksid ka
säästlikust elustiilist konkreetset
kogemust. 
        Leping koosneb kahest osast.
Esmases järjekorras vastavad osalejad
küsimustele sellest vaatenurgast, et mida
ja kui palju nad hetkel säästliku elustiili

elamiseks ära teevad. Seejärel iga õpilane
võtab endale konkreetsed
kohustused valdkondades, kus ta saaks
midagi paremini teha ja teeb nelja nädala
jooksul ülestähendusi.     
        Meie koolides läbi säästliku elustiili
olid töötoad kokku 5 alateemal: vesi, toit,
jäätmed, transport, energia. Miks me
valisime need teemad?
Vesi - sest ligi 75% Eestimaa elanikest
tarbib veevarustuse ja kanalisatsiooni
teenuseid, aga 25% elanikel (enamasti
maal) seda võimalust ei ole.  Jäätmed -
sest jäätmeteke on tihedalt seotud
tarbimis-harjumuste ja
energiaprobleemidega. Energia - sest
tarbides rohkem energiat ka saastad
rohkem. Toit - sest Eestis valmistatud
jogurtit süües käitud sa
keskkonnasõbralikumalt kui Hispaania
jogurtit eelistades. Transport - sest 1
kilomeetri pikkust teelõiku läbides paiskad
autoga õhku keskmiselt 0,28 kg
süsihappegaasi.
        Lastel meeldis osaleda projektis,
mängida ja tantsida, joonistada, vaadata
videoid ja vesteldada.

IRINA GOLIKOVA, ROMAN TREIAL
Sinimäe kooli õpetajad

seltskonda ning kolm kuuma suvepäeva
möödusid lennates.  Loodan, et Eestimaa
lõunatipuvalda istutatud Sinimägede
pärnapuu kevadel kenasti lehte läheb.
        Noorte omaalgatus. Aasta algas
vallanoorte ühisettevõtmisega
„Osaluskohvik“, mis tõi Olgina Rahvamajja
kokku nii esimese kui teise nooruse parimad
esindajad. Päev möödus pingelistes
aruteludes, kes, mida ja kuidas peaks
vallaelu edendamiseks tegema. Ametliku
osa lõppedes jäi grupike noori arutama
päris oma tantsuvõistluse korraldamist ning
nii sündis praeguseks juba teisele ringile
minev rühmavõistlus „StarTEEN“. Tuult
tiibadesse!
        Head ja ilusat jätkus veelgi.
Lastekaitsepäeval üllatas meie vallanoori
suure kingisajuga õlitehase direktor Igor

Kond. Vallanoored on avastanud enda
jaoks võimaluse liituda erinevate
projektidega nii osalejate kui korraldajatena.
        Kokkuvõttes oli aasta pigem hea
selleks, et võtta aeg maha ning atra seada.
Kui miski sealjuures ka pigistas ja näpistas,
siis ehk oli sedagi vaja, et mugavustsoonist
välja tirituna vajalikke ümberkorraldusi
teha?
        Loodan, et uus aasta saabub juba uute
võimalustega. Uued ruumid koolimajas
peaks andma meile esmakordselt võimaluse
kolida Sinimäel nii raamatukogu kui
ringitegevus sinna üle ning saada päris
omad ruumid noortekeskusele. Kaugemas
tulevikus kiusab aga plaan leida kord sobiv
ruum ka Olgina noorte päris-oma-paigaks…

KAI  KIIVER

muusika, et koos tantsu lüüa. Siinkohal on noored
väga tänulikud loomeringi „Òâîð÷åñòâî“

organiseerijale, Marina Pertsevale, kes andis neile
võimaluse ennast proovile panna ja tõestada, et
on suutelised olema suurepärasteks
organiseerijateks ja õhtujuhtideks. Kindlasti saadi
siinkohal indu juurde ka edaspidiste noorte
pidude organiseerimisel ning nautida õnnestunud
õhtut.

        Jõulupidu
möödus toredalt,
kus võeti
aktiivselt osa
erinevatest
mängudest,
konkurssidest
ning kõigil oli
lõbus olla. Peolt
ei puudunud ka
Jõuluvana koos
lapselapse
Lumehelbekesega,
kes laulsid ja
tantsisid  koos
lastega ümber
jõulupuu. Kõik

lapsed ja noored jäid Disko-Jõulupeoga väga
rahule. Loodan südamest, et  seesuguseid laste ja
noortepidusid tuleb veel ja veel. Kindlasti teeb
need aga eriliseks noorte enda soov teha ja
korraldada noorematele toredaid pidusid.
        Soovin teile kõigile jätkuvalt IMELIST ja
PÕNEVAT UUT AASTAT. Noortele ja lastele
soovin, lisaks eelnevale,  indu ja kordaminekut
kõigis ettevõtmistes. Olete tõesti väga tublid ning
jätkake samas vaimus!

IRINA   KLISHINA

Säästlik elustiilLapsed tulid kokku erinevatest Vaivara
küladest ja valdadest

Peost võttis osa palju põnevaid
tegelasi. Foto: MARINA PERTSEVA

Juba lähipäevil algab siin vilgas
tegevus. Foto: ALAR TASA

Kultuuriaastast

Muuseumi sünnipäeval: Kohe näha, et tegu on sakslastega.
Foto: ALAR TASA

 http://album.vaivaravald.ee
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HOOLETUS SUITSETAMISEL
NÕUDIS PÜSSIS INIMELU

10. detsembril 2013 kell 9:44 teatati
Häirekeskusele, et Ida-Virumaal Püssi
linnas Viru tänaval on puhkenud tulekahju.
Päästjate saabudes selgus, et
kolmekorruselise endise ühiselamu teise
korruse korteris põleb voodi. Päästjad
leidsid elutoast voodist 63 aastase
naisterahva surnukeha. Menetlusbüroo
inspektori hinnangul võis tulekahju saada
alguse hooletusest suitsetamisel.
Korteris ei olnud suitsuandurit!
Korteris puudus tulekahjust varakult
märku andev suitsuandur.
Alates aastast 2009 on suitsuandur
kohustuslik igas eluruumis!
Ida-Virumaal hukkus eelmisel aastal
tulekahjudes neli inimest, kolm nendest
hukkus hooletu suitsetamise tagajärjel ja
üks elektriseadme rikke tõttu. Kõikides
hukkunuga eluruumides puudus
suitsuandur.

Alanud uus aasta on juba oma esimestel
päevadel meid üllatanud: õues ei olnud lund,
kuid meie Vaivara Lasteaia lapsed teavad, et
jalutada,  mängida  ja talvemõnusid nautida
saab iga ilmaga.
        Olgina suured lapsed tegelesid suure ja
maitsva küpsisetordi valmistamisega ja pärast

Pane tähele
Olgina alevikus sotsiaalosakonna
vastuvõtuajad on:
iga kuu kuni 20-nda kuupäevani
teisipäeviti 09.00 - 13.00
kolmapäeviti 09.00 - 16.00
ja pärast 20-ndat kuupäeva
teisipäeviti 09.00 - 13.00

PEREPÄEV
09.02.2014!!!
Kohe on käes veebruar ja loodetavasti ka
suurepärane talv. MTÜ Sinimäe SK Sõnn
on teinud paljudele aktivistidele
ettepaneku, et korraldada üks ühine lõbus
perepäev. Ettepanek on vastu võetud ja
nüüd saamegi teatada, et pühapäeval
09.02.2014 ootame kõiki Sinimäele
PEREPÄEVALE.
Asukohaks on Rohelise tänava tiigi
ümbrus ja toimumisaeg 11.00-14.00.
Loodan, et leiate kõik aega, sest koos on
ju lõbusam! Plaanis on nii mõndagi
põnevat. Tegevus vastavalt ilmale ning
loodame, et see on mõnus ja talvine.
Jälgige kuulutusi, millega tuleb ka täpsem
info.

MARGIT  MAKSIMOV

Tänati kasuvanemaid
Ühel detsembrikuu päeval saatis Jane
Snaith, MTÜ Igale Lapsele Pere
eestvedaja, valda kirja, milles soovis teada,
kas meil on ühinguga liitunud
kasuvanemat, ühingu toetajaliiget,
tegevuse pikaajalist toetajat või peret, kes
pühendunult pakuvad vanemliku
hoolitsuseta lapsele perekonna tuge.
        Omavalitsuse poolt esitatud peresid
sai kaks ja neile sai ka saadetud üks kena
kutse tänuüritusele 11. jaanuaril Tallinna
Estonia Valgesse saali. Üks peredest
otsustas ka osaleda.
        Suure töö ja vastutuse enda kanda
võtnud kasuvanemaid tervitas ja tänas
sotsiaalminister Taavi Rõivas. Muusikalist
osa täitis Flora kammerkoor koos Mikk
Sarvega, Living Stone gospelkoor, MIA,
solistid Lizett Käst ja Anni Ilves.
        Soovime meiegi omalt poolt jõudu ja
jaksu ja olge ikka julgemad osalemaks
teile pühendatud üritustel, koostööst
saavad kasu ikka meie kõige armsamad -
lapsed!
Ja tänud Janele, kes ka KOV
spetsialistidele on pakkunud huvitavaid ja
vajalikke koolitusi!

ANNE TERNER - BOIKO
lastekaitsespetsialist

Valla rahvastiku
liikumine 2013. aastal
Sündinud: 22, nendest  tüdrukuid  7,
poisse 15
Surnud: 24, nendest naisi 15, mehi 9
Nendest Vaivara Vallavalitsuses
registreeriti 15 sündi  ning 17 surma,
ülejäänud on registreeritud mujal
perekonnaseisuasutustes.
Valda tulnud 119 s.h.
naaberomavalitsustest (Narva, Narva-
Jõesuu, Sillamäe)  65
mujalt Eestist (Tallinn) 31 (7)
välismaalt  23
Vallast lahkunud  67
naaberomavalitsustesse 26
mujale Eestis 36 (19)
välismaale 5
Vaivara valda on registreeritud
01.01.2014.a. seisuga 1771 inimest, neist
naisi 848 ja mehi 923 (Rahvastikuregister).
Valla haldusterritooriumil paikneb 20
asulat - 18 küla: Arumäe (25), Auvere (24),
Hiiemetsa (21), Hundinurga (21), Laagna
(54), Kudruküla (99), Meriküla (17),
Mustanina (35), Peeterristi (56), Perjatsi
(62), Pimestiku (8),Puhkova (47), Soldina
(93), Sõtke (46), Tõrvajõe (35), Udria (23),
Vaivara (166), Vodava (23) ning Sinimäe
(358) ja Olgina (511) alevik ning
omavalitsuse tasandile on registreeritud
47 inimest.
Rahvuslikust koosseisust on vallas 20,6%
eestlasi, 60,1% venelasi, 2,4%
valgevenelasi, 2,3% ukrainlasi ja 1,6%
soomlasi.

Kõikidel inimestel ja organisatsioonidel on
sünnipäevad. Inimestega on lihtne, neil on
tavaliselt see päev kindel ja konkreetne.
Igasugustel suuremast rahvahulgast
koosnevatel ühisustel on asutamispäevadega
keerulisem. Isagi sellel juhul, kui on täpselt
teada dokumenteeritud loomishetk, pole see
ju harilikult midagi muud kui kuiv fakt.
Väga harva saab midagi alguse paberilt.
Ikka on eelnenud mõtted, soovid ja loomine
kui selline.
        Sama lugu on ka Maarahvaselts
Vanatarega.  Ühel enam-vähem külmal
jõulukuu päeval kümme aastat tagasi sai meie
selts alguse. Ideedest ja soovidest kokku
saada, koos tegutseda ja omada kohta, mis
poleks kellegi vaid kõigi meie oma.
        Seega pidasimegi sünnipäeva täiesti
sobival ajal. Kahjuks jäi külm ja üldse
tõsiseltvõetav talv sellel jõulukuul mingi
planeerimisvea tõttu ära, küllap seal „üleval“
läksid kuude nimetused vahetusse või toimus
mingi muu eksitus. Pidu toimus
sellegipoolest. Kenasti laupäevasel päeval ja
21. detsembril. Kutsutuid oli rohkesti, tulijaid
kaunikesti ja üritust võib igati õnnestunuks
pidada.

Vaivara Vallavolikogu
istung 22. jaanuaril
Päevakorras oli:
1. Vaivara Huvikeskuse põhimääruse uue
redaktsiooni kinnitamine. Võeti vastu
määrus nr 3.
2. Sinimäe Põhikooli hoolekogu töökorra
kinnitamine. Otsustati suunata eelnõu
teisele lugemisele.
3. Esindaja nimetamine Sinimäe Põhikooli
hoolekogu liikmeks. Volikogu esindaja
Sinimäe Põhikooli hoolekogus on
Angelina Pällo.
4. Vaivara Vallavolikogu 15.06.2006
määruse nr 23 „Soojuse piirhinna
määramise korra kinnitamine“ kehtetuks
tunnistamine. Võeti vastu määrus nr 4.
5. Informatsioon ja muud küsimused
Vallavanem Heiki Lutsu info
- Sinimäe Põhikooliga seonduvast- täna
allkirjastati ehitusleping.
- Õlitehasest – 11.02 toimub KSH avalik
arutelu.
Volikogu esimees Veikko Luhalaid -  ka
keskkonnakomisjon võiks arutada
eelnevalt koosolekul Õlitööstuse
detailplaneeringuga seonduvat.
- toimus suurima osavõtjate arvuga „Utria
Dessant 2014“. Alustas 26 võistkonda
ning lõpetas 17
- Linnade- ja Valdade päevad sellel aastal
26.-27.03.

Haridus- ja
noorsootöökomisjonis
Seekordne komisjoni koosolek toimus
14. jaanuaril Olgina Rahvamajas.
Päevakorras oli Huvikeskuse hoone ja
töökorraldusega tutvumine, huvikeskuse
põhimääruse muutmine, üritused ja muud
küsimused.
        Osaliselt toimus koosolek koos
kultuuri-ja spordikomisjoniga.
Huvikeskuse juhataja Kai Kiiver tutvustas
asutuse hoonet, töökorraldust ja plaane
edaspidiseks. Põhimäärus vaadati üle ja
kooskõlastati. Koosoleku käigus tekkis ka
tihe arutelu ja sündis nii mõnigi plaan,
mida peatselt täide viia.
        Esimeseks lööb komisjon kaasa
Perepäeva korraldamisele Sinimäel 9.
veebruaril ning kindlasti ei jää see
viimaseks.
        Suur aitäh Kaile, kes meile oma
asutuse töid- tegemisi tutvustas. Suur
aitäh kõikidele osalejatele ning loodan, et
jõudu-jaksu ja pealehakkamist jätkub
kauemaks. Järgmiseks plaanib komisjon
tutvumist Sinimäe Põhikooli ja Vaivara
Lasteaiaga.

MARGIT  MAKSIMOV
Komisjoni esimees

Vanatare sünnipäev
        Mida siis sünnipäeval ka tehti? Nagu
ikka  söödi-joodi, kuulati muusikat ja mängiti
mänge. Näiteks mälumängu, kus küsimused
kõik puha omast lähikonnast. Näiteks
harjutasime Vaivara murret. Kas me ikka
mäletame, mida meie vanaisad-emad mõtlesid,
kui rääkisid pussakust, verukast või
merekoerast? Veidike kiusasime kalleid
külalisi ka Vaivara ja Vanatare ajalooga. Kes
ikka oli Karl Siewers ja kust leiti valla
sümboliks saanud ketassõlg? Nagu ikka
kombeks, läks väikeseks vaidluseks, kuid
loomulikult võitis sõprus.
        Kui vaimutööst küllalt sai, asusime
ennast koduveinidega hellitama.
Väljakuulutatud degusteerimisvõistlusele
toodi hulgaliselt veine, maitsmisest sai
vaieldamatult õhtu nael. Kuna tegemist oli
eranditult tublide ja mõistlike inimestega, sai
palju nalja ja äpardusi ei juhtunud.
        Üldiselt oli meil tore õhtu. Soe ja hubane,
mõnus ja hariv. Tore on ka see, et saime kolm
uut liiget oma seltsi juurde. Loodame, et
selline õhtu ei jäänud viimaseks.

UTA  KROON - ASSAFREI

TULI  TUUL, TÕI PILVE KAASA.
TULI  PILV, TÕI LUME KAASA.
NÜÜD ON VALGED METS JA AAS.
                                Tuli tuul. O. Saare

kostitasid väikesi. Sinimäele tuli Uus Aasta
koos mõne uue väikese lasteaialapsega, tuli
koos ootusärevusega ja suure lootusega
uuele ilusale lasteaiale, mis peaks valmima
käesoleval aastal.
        Ning lõpuks tegi ilm meile siiski
kauaoodatud uhke kingituse ja nüüd on õues

hästi palju valget ja pehmet lund lumelinna
ehitamiseks ja ilma nautimiseks. Loodetavasti
kingib ilmataat meile veel ka mõne toreda
ilma, et saaksime ehitada lumelinna nii, nagu
oleme jaanuaris plaaninud. Igatahes meie
jääme pingsalt ilmateateid jälgima ja
kuulutame sobiva kuupäeva välja niipea kui
võimalik. Teie poolt ootaksime aga
valmisolekut õigel ajal meiega toredas
ürituses kaasa lüüa.
        Jaanuari alguses esitas meie lasteaed
projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“
liitumistaotluse. Projekt „Kiusamisest vaba
lasteaed“ on Taani metoodikal põhinev.
Sihtgrupiks on lapsed, lasteaiaõpetajad,
lapsevanemad ja teised lapsele olulised
inimesed. Tähtis on, et laste vahel tekiks
üksteist arvestav ja kaasav kultuur. Lasteaias
loodud head suhted laste vahel peaksid
kanduma ka  koolikeskkonda. Lasteaiast kooli
minnes peaks lastel olema pagas, mille abil
saada hakkama sotsiaalsete suhetega koolis.
        Heade mõtetega uude aastasse!

JULIA  LOZKINA
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Lasteaed

Palun, kas saaks juba torti sööma?

Kui lumi olemas, kerkib ka lumelinn.
Foto 2x: Lasteaed
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Toimetaja:  Anne Jundas tel. 52 52484

Küljendus: Aido Keskküla e-post: aido@illuka.ee

Ida-Virumaa Vaivara vald 40101

tel.39 290 00

e-post: vaivara@vaivara.ee

Trükitud: Trükikoda “Trükis”

Jaanuar Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
6. jaanuaril 1949.
aastal muudeti Sillamäe
asula töölisasulaks.
Peagi sai aadressiks
saladuslik linn nr.1,
mille kirjavahetus käis
läbi Moskva. Sillamäe
kujunes kinniseks
tsooniks, mille
väljaehitamisel oli suur osa nn tööpataljonidel
(tegelikult sõjavangilaager), kuhu saadeti ka
päris palju eestlasi Siberist. Ja eks seda
võimalust kasutati ka palju, sest kindlam oli
ikka elada Eestis kui Siberis, olgugi, et ka siin
vangis. Tööpataljonist vabanedes paljud siiski
ei pöördunud oma kodukohtadesse tagasi, vaid
jäid Virumaale (Rakvere – Narva - Ivangorodi
kanti). Nii on teada, et Võrumaalt välja
saadetutest ei pöördunud ükski enam tagasi,
neist said kas Narva, Rakvere või Ivangorodi
elanikud.
16. jaanuaril 1899. aastal sündis  Vaivara
vallas tulevane kapten Paul Raus, kes omandas
sõjalise hariduse Moskva 3. lipnikute koolis ja
I Maailamasõja lahingutandritel Saksamaal ja
Austrias. Vabadussõja puhkedes tuli Eestisse
ja läbis vabadussõja 5. jalaväerügemendi
koosseisus Viru- ja Lõunarinde. Vabadussõja
teeneid märkis I liigi 3. järgu Vabadusrist.
Vabadussõja lõppedes teenis edasi 5. ja 7.
jalaväerügemendis kuni erruminekuni
11.09.1922. aastal, mil siirdus elama Võhma.
Paul Rausi elutee lõppes 01.11.1967. aastal.
17. jaanuaril 1919. aastal maabus Utrias
Soome-Eesti dessant, kes vabastasid Narva ja
said hulgaliselt trofeesid ja sõjavange. See
edukas dessant pani aluse Narva vabastamisele
ja Eesti Töörahva Kommuunile ja enamlaste
võimu lõpule Eestis. Algas uus etapp
Vabadussõja tandritel, kus põhitegevus hakkas
suunduma Lõunarindele. Ka tänasel  päeval on
Utria dessant üks sõjamehe meisterlikkuse
mõõdupuid, sest ega praegune võistlusrada
pole kergem, kui seda oli see  95 aastat tagasi.
20. jaanuaril 1944. aastal taandusid Saksa
armee jõud Narva jõeni ja enamus neist läks
kohe ka ümberformeerimisele. Kindralooberst
Felix Steineri  III Germaani  soomuskorpus
asus kaitsele Ivangorodi silla peal, ülejäänud
rindejoont jäid põhiliselt kaitsma eestlastest
formeeritud politseipataljonid. Peagi tuli
Steineril taanduda ja nende põhiliseks
vastupanukohaks kujunes Sinimägede ümbrus.
Seda meenutab ka mälestuskivi Narva-Tallinna
maanteel Sinimägede lähistel.
22. jaanuaril 1919. aastal alustas tegevust 1.
diviisi nakkushaiguste vastu võitlemise
lendsalk ja rinde liikumisel tuli neil tegutseda
Narva, Auvere ja  Rakvere rindeil. Salga
tegevus lõpetati 1921. aastal, kuna
Vabadussõda oli läbi saanud ja Eestis oli
tekkinud sõjaväehaiglate süsteem. Lendsalgal
oli palju tegemist Judenitši vägede sõduritega,
kuna nende seas oli kõige rohkem
nakkushaiguste põdejaid (seda nii Kuremäe kui
Jõhvi kandis ja siin on ka selle haiguse
ohvritele püstitatud neis kohtades
mälestussambad).
24. jaanuaril 1944. aastal algas Eesti
Leegioni koondumine Eestimaa pinnale ja
koondatutest formeeriti 20 Eesti SS
vabatahtlike diviis, mis hiljem etendas
määravat osa Narva ja Sinimäe lahingutes.
25. jaanuaril 1944. aastal alustati Narvast
tsiviilelanike evakueerimist. Veebruari alguseks
oligi enamus elanikest linnast välja viidud ja
kuigi mõned jäid algul kodukoha lähedale
Vaivara kanti, tuli neil peagi ka siit edasi
liikuda.
26. jaanuaril 1924. aastal sündis Narva-
Jõesuus tulevane soomepoiss Aleksander
Konga, kes lukksepana siirdus Soome
24.11.1943 ja peagi võitles Taavetti
Autokompanii koosseisus Vuoksel ja Viiburi
lahel.18.09.1944. aastal tuli tal ette võtta
Eestimaa teekond, teel õnnestus pääseda
Rootsi, kus töötas plastmassitehases. Edasise
elutee kohta andmed puuduvad.

Soovin virulastele toredat hobuseaastat,
eks hobune on olnud läbi aegade Virumaa
vägev abiline. Nii oli ta väärikas abimees
Kalevipojale, inimestele maa peal ja maa
all.

Sir ARTHUR

Alates 16.01.2014 alustas Päästeameti Ida
päästekeskuse insenertehniline büroo Narva
kontoris detailplaneeringute, ehitusprojektide
ja kasutusloa taotluste vastuvõtuga.
Vastuvõtt hakkab toimuma neljapäeviti kella
09.00-12.00ni esimesel korrusel ruumis
nr 130.
Inimesi võtavad vastu juhtivinspektorid
Laura Laeks, Valeri Pešin ja Kristina Külaots.
Täpsem informatsioon Päästeameti kodulehel

Traditsiooniks saanud Paul
Kerese mälestusele pühendatud
maleturniir toimus Olgina
Rahvamajas 6. korda.
        Malesõpru tuli kokku 10,
neist 7 külalised Narva
maleklubist “KAISSA” ja meie
vallast malesõbrad Vello Orgulas,
Sven Udam ja Nikolai Krinitski.
Mängiti “kiirmalet”, kus iga
mängija saab partiile 10 minutit.
        Esimese kohaga lahkus
turniirilt Nikolai Krinitski (25.a
Olgina) teise kohaga tunnustati
Aleksei Zubehhinit (13.a
KAISSA) ja kolmanda kohaga
pidi leppima noorem mängija
Deniss Mõshkovski (9.a.
KAISSA).
        Tänusõnu ja meenemedalid
said ka veteranid Vello Orgulas ja
Sven Udam selle eest, et nad
malemängu traditsioone au sees
hoiavad, hästi mängivad ja
lihtsalt toredad mehed on.
        Õhkkond oli
mõtlemapanevalt rahulik. Olid ka
mõned pealtvaatajad- enamuses
Narva maletajatega kaasa tulnud
emad-isad, vennad-õed.
        Täname kõiki osalejaid ja
kohtumiseni järgmisel aastal! Traditsioon on
traditsioon.

OPERATIIVTEATED
VARGUS
10. jaanuaril teatati politseile, et Sinimäe
alevikus löödi kaupluse aken katki ja
varastati suitsupakke ja alkohoolseid jooke.
Kahju on 810 eurot.

***
Ööl vastu 30. detsembrit varastati
Vaivaras paadigaraazist mittetöötav
paadimootor, 40-liitriline roostevaba
metallpaak koos 25 liitri bensiiniga ning neli
autovelge koos rehvidega. Kahju on 285
eurot.
PÕLENGUD
1. jaanuaril kella 02.24 ajal põles Olgina
alevikus Narva maanteel aiamaja
(suurusega 3x4,5 m) lahtise leegiga.
Päästjad kustutasid tulekahju. Inimesed
vigastada ei saanud.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

NADEZDA  KONDOR

NIINA  ŠUTOVA

ARTUR  KIZIN

OTTO  LUKSO

SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) hoiatab, et
taas saabunud külmad toovad endaga
hulgaliselt vee- ja kanalisatsioonitorude
jäätumisi, mistõttu tuleb enne suuri külmi
oma krundil ja majas olevad veetorud üle
vaadata.
        «Kuna talv on lõpuks kätte jõudnud,
panen Eesti vee-ettevõtete nimel tarbijaile
südamele – vaadake enne suuri külmi oma
krundil ja majas olevad vee- ja
kanalisatsioonitorustikud üle,» ütles EVELi
tegevdirektor Vahur Tarkmees. «Tänane
hooletus maksab hiljemalt südatalvel
valusasti kätte –parem ikka enneta külma ja
lumega kaasnevaid probleeme!»
        Vahur Tarkmehe sõnul on kalleimaks
probleemiks torude lõhkemine – selle tingib
maapinna pidev liikumine, mis avaldab
jõudusid ka maapinnas asuvale torustikule.
«Külmaga need liikumised ning ühtlasi
torudele mõjuvad jõud suurenevad,» hoiatas
Tarkmees. «Kõige haavatavamad on vanad
malmtorud, kuid ega see tänapäevane
plasttorugi lõpmatult survele vastu panna
suuda.» Tänavatorude lõhkemisest palub
Tarkmees viivitamatult oma vee-ettevõtte
avariitelefonil teada anda.
        «Kõige kindlamaid viise õnnetuste
ennetamiseks on kaameravaatlusega torusid
kontrollida, sest nii saab aimu torustiku
seisukorrast ning võimalikest
riskikohtadest,» ütles Tarkmees, kuid lisas, et
see on kindlasti ka üks kalleimaid viise.
«Samas, kui see kallis töö veel lähipäevil,
enne suurte külmade saabumist ära teha,
saab leitud riskikohad soodsamalt
likvideerida, sest torustiku remont või
vahetus on enne maa külmumist odavam.»

Tähistame koos
sõbrapäeva
Naisteklubi eestvedajad  kutsuvad
huvilisi ja ka nende sõpru 14. veebruaril
kell 17.30 Vaivara Seltsimajja osa võtma
SÕBRAPÄEVA temaatilisest üritusest,
mida veab sõber OÜ TAEVASINA omanik
ja Rakvere Ametikooli esteetika ja
lauakatmise kursuse õppejõud REGINA
PAESTE.
Kavas:
lilleseaded, kaunistuselemendid laual,
lauaetikett pidulikeks puhkudeks, söökide
kaunis serveerimine kodus, jookide
sobitamine toiduga.
Õhtu teises pooles üllatus!
Mõnusamaks olemiseks palume osalejail
kaasa võtta endavalmistatud küpsetise
või salati.
Pilet eelregistreerimisel rahvamajades ja
raamatukogudes 3 eurot, ürituse päeval
5 eurot.
Soovijatele transport väljumisega Olgina
Rahvamaja eest kell 17.00, tagasi pärast
ürituse lõppu umbes kell 21.
Palun teatage piletit ostes, kus veel
peatusi vajate!

Naisteklubi eestvedajad ja Vaivara
Huvikeskus

* 15. veebruaril kell 13.00 Olgina
Rahvamajas noorte
meelelahutusprogramm „Armunute
päev ehk saagem sõpradeks“.
* 15. veebruaril kell 18.00 Olgina
Rahvamajas puhkeõhtu „Kaitsku meid
Püha Valentin!“
Pilet 3 eurot.

Vaivara valla piirkonnapolitseinik
Nikolai Pustenko võtab kodanikke vastu
vallamajas aadressil Sinimäe, Pargi 2.
Vastuvõtu ajad:
Paaritutel nädalatel kolmapäeval kell
18.00-19.00
Paarisnädalatel kolmapäeval kell 10.00-
11.00
Kontakt: 337 2537

Ida päästekeskuse Narva kontoris
taas avatud vastuvõtt

http://www.rescue.ee/7844.
Samuti alustab Päästeameti Ida
päästekeskuse menetlusbüroo
juhtivinspektor Viktor
Baloban Narva kontoris klientide
vastuvõtmist. Informatsiooni vastuvõtust ja
kontaktist saab kodulehelt http://
www.rescue.ee/7868.

LILI  LILLEPEA
Päästeamet

Ida kommunikatsioonijuht

        Kindlasti peaksid Tarkmehe sõnul oma
torustikud üle vaatama need isikud, kel
torustik on juba paarkümmend aastat vana ja
ka need, kel torudega varemgi probleeme on
olnud. «Kui näiteks kanalisatsioonitorustik
on eelmistel talvedel külmunud, on
tõenäoline, et see kordub,» kinnitas
Tarkmees, kes soovitas torude vahetamiseks
aga kindlasti kaasata vastava ala
kogemustega spetsialistid.
        «Need olid nüüd need suuremad tööd,
kuid on ka mitmeid lihtsaid nippe, mis aitavad
inimestel torustiku külmumist kartmata talv
üle elada,» ütles Tarkmees ning loetles:
    Keldrites on avariide ennetamiseks
kindlasti vajalik veenduda, et talvekülm ei
pääseks torustikele ligi. Soojusta ja isoleeri
keldriaknad ja torustik!
    Keldris asuvaid veetorustikke ära kasuta
riiulina ning asjade panipaigana. Kuna
torustikud painduvad ja nihkuvad, võib
tulemuseks olla veeavarii.
    Kui veearvesti asub veemõõdukaevus,
soovitame soojustada kaevukaas. Selleks
võib näiteks kasutada vähemalt 100 mm
penoplasti. Sellest tuleb lõigata kaevukaane
suurune kate ja asetada see kaane alla.
    Kui maja seisab talveperioodil tühjana,
soovitame ajutiselt vesi sulgeda ning torustik
tühjaks lasta. Sellega saab vältida torude
külmumisest tingitud torude lõhkemist.
    Soovitame trassile lund kuhjata, lume
puudumisel puulehti, see aitab külma
torudest kaugemal hoida.
    Kindlasti laske veest tühjaks ka
aiakastmistorustik!

Allikas: Postimees

Vee-ettevõtjad hoiatavad
veetorude külmumise ohu eest

Maleturniir Olginas

Kogu seltskond ühel pildil. Foto: 2x ERAKOGU

Malemäng nõuab süvenemist.

URMAS  RÄTSEP, IVAN  BUROV


