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ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
92  VLADIMIR IVANOV 03.09.1923 Olgina
91  LOORE LAHT 15.09.1924 Udria
90  JEKATERINA VILMAN 05.09.1925 Sinimäe
89  EDITH KRAVIK 05.09.1926 Perjatsi
88  ALEKSANDRA POCHTAREVA 24.09.1927 Olgina
87  ZINAIDA IVANOVA 11.09.1928 Olgina
86  JULIA KONDRATOVA 06.09.1929 Olgina
85  ZINAIDA MURASHOVA 29.09.1930 Sinimäe
83  AINO ORUJÕE 03.09.1932 Mustanina
82  ANNA ZAHHAROVA 14.09.1933 Olgina
81  SOFIYA  BOLSHAKOVA 10.09.1934 Olgina
81  VASSILI  BEZNOSSENKO 18.09.1934 Sinimäe

Sinimäe vaatetorn läbis
ea pikendamise kuuri
 Augustikuu teisel poolel oli Sinimäe
vaatetorn remondi- ja hooldustööde tõttu
külastajatele kümneks päevaks suletud.
        Aprillis vaatasid Vaivara
vallavalitsuse esindaja koos Sinimäele
vaatetorni ehitanud ASi Kurmik
esindajatega torni konstruktsioonid üle,
samas tehti ka mitmes kohas puidu
proovipuurimisi, et saada aimu
niiskuskahjustuste ulatusest.
Vaatluse ja proovipuurimise tulemusel
jõuti järeldusele, et kohe tegutsema
hakates ning puitdetaile
niiskuskahjustuste vastu töödeldes ja
mõningaid detaile välja vahetades saab
suhteliselt tagasihoidliku kuluga tornile
viis kuni kümme aastat „elupikendust“
anda. AS Kurmiku hinnapakkumiseks oli
13 771 eurot.
        “Kahjustatud sõlmed töödeldi
spetsiaalse polümeriseeriva vahendiga,
mis annab neile suurema vastupidavuse.
Osa elemente - näiteks piirded ja
trepikäsipuud, mida olid peamiselt
kahjustanud kahejalgsed räsijad -
vahetati välja,” rääkis Vaivara
abivallavanem Mati Männisalu.
Põhjaliku uuenduskuuri läbis vaatetorni
trepp – kui varem võis jala all tunda
astmete väändumist, siis nüüd püsivad
need kindlalt paigal.
        Seitse aastat tagasi valminud
Sinimäe vaatetorn on tegelikult päris
hästi vastu pidanud. Männisalu tõi
võrdluseks aasta varem valminud
Ööbiku-oru vaatetorni, mis tänavu juba
maha lammutati. “Meie oma on veel
suhteliselt heas korras ja praeguse
remondiga sai sellele hea mitu aastat
ajapikendust anda,” kinnitas Männisalu,
lisades, et palju näinud ehitaja hinnangul
on tegemist Eesti ühe kõige ilusama
vaatega torniga. “Lõuna-Eestis näeb
tornist küll iseloomulikku
kuppelmaastikku ja mõnda järvesilmagi,
ent meil on vaade palju mitmekesisem:
Narva laht, Narva-Jõesuu, Sillamäe,
Narva, Kuremäe klooster, isegi Slantsõt
näeb.”

ALAR TASA

Taas algas uus õppeaasta, seda nii koolis kui
lasteaias. Üheskoos tähistasime
Teadmistepäeva 1. septembril Sinimäe
põhikooli uhkes, suures saalis. Kohale
sõitsid ka Olgina rühmade lapsed – meie
esimene selle aasta reis! Ja tähtsal päeval
olime kõik koos!
        Pidu oli ilus, lapsi palju ja nad kõik nii
tublid! Esimeses klassis enamus meie lasteaia
lõpetajad – vahva! Õnnitleme veel kord kõiki
uue õppeaasta alguse puhul ja teeme ta koos
põnevaks!
        Lasteaial on suurim heameel alustada
seda õppeaastat – meil on olemas kaks ilusat
kodu, õueala, mänguväljakud, palju toredaid
lapsi ja suurepärane personal. Täname
südamest kõiki lapsevanemaid, kes on oma
lapsele valinud just Vaivara Lasteaia!
        Esimesel nädalal täitus ka meie ammu
plaanis olnud unistus – korraldada
ÖÖLASTEAED. 3. septembri õhtul käisime
orienteerumisneljapäevakul, mida korraldas
RSK Jõhvikas – suur aitäh neile selle toreda
ürituse eest! Oli väga vahva! Ja peale
orienteerumist, kui teised lapsed läksid juba
koju, jäid 12 last Sinimäe lasteaeda edasi.
Üheskoos grillisime ja sõime; meisterdasime
laternaid, kuhu sisse peitsime ka pisikese
lambikese; mängisime ja jooksime;
küpsetasime vahukomme ja jälgisime
ööliblikaid pimedal õuealal. Õhtu lõpetasime
pesade tegemise ja multika vaatamisega. Oli
fantastiline üritus ja tänan südamest
õpetajaid, kes kampa lõid, lapsevanemaid, kes
oma lapsi meile usaldasid ja lapsi, kellega oli
NII vahva!
         7. septembrist - 11. septembrini toimus
SÜGISNÄITUS, kuhu ootasime lillekimpe
lasteaiale. Kuna septembris on lasteaia
sünnipäev, siis olid meie koridorid lillekimpe
täis. Aitäh kõikidele, kes aega said ja
näitusest osa võtsid!

Põnevat algust kõigile

        11. septembril tähistasime üheskoos
VANAVANEMATE PÄEVA, seda nii Olginas
kui Sinimäel. Lapsed saatsid eelnevalt koju
kutsed, valmistasid maiustusi ja õppisid
tantse - laule – luuletusi. Oli väga tore õhtu

koos meie kõige kallimatega. Aitäh kõigile ja
teadke, et olete meile väga kallid!
        16. septembril toimus lasteaia
SÜGISPIDU, mida seekord tähistasime Toila
oru pargis. Koht on imeline ja meie lapsed on
väärt vaid kõige paremat! Nautisime
üheskoos toredat sügispäeva imelises
looduses! Aitäh kõikidele õpetajatele ja
lastele!
        Oktoobrikuu on turvalisuse kuu ja siis
pöörame me veel rohkem tähelepanu
turvalisusele. Üheskoos õpime
evakueerumist ja saame teada, miks seda
helkurit ikkagi kanda tuleb ning kuidas on
õige liikluses käituda! Seda kõike oleme
õppinud, aga kordamine on tarkuse ema.
Täname kõiki, kes te meid aitate nii jõu kui
nõuga. Aitäh ja teadke, et meie uksed on teie
jaoks alati lahti.
Kaunist algavat sügist!!!

MARGIT  MAKSIMOV
Pilte saate vaadata

www.lasteaed.vaivaravald.ee ja Facebookis
Vaivara Lasteaed.

Pesad valmis, võib uni tulla. Foto: 3x VAIVARA LASTEAED

Koolipere 1. septembril. Foto: ALAR TASA

Lasteaia mudilased 1. septembril.

Ohutuspäeval Narvas.
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Kodude tuleohutus on aastatega paranenud
ja inimeste teadlikkus tõusnud, vaatamata
sellele on elanikke, kes peavad
tuleohutusnõuete kontrollimist
kiusamiseks ja ei järgi neid.
Tuleohutuskontrollibüroo inspektorid
kontrollivad igal aastal mitmeid kodusid,
kus leitakse katkiseid ahje, korstnaid ning
kortermaju, mille küttesüsteemid on halvas
seisukorras.
       Inspektori tööeesmärk ei ole inimesi
trahvida ja üldjuhul seda esimesel korral ei
tehtagi. Tuleohutust käiakse kontrollimas
ikka selleks, et inimeste kodud oleksid
tuleohutud ning Eestis ei hukkuks inimesi
ega saaks kahjustada nende vara.
Kortermajades, ridaelamutes ja
mitmepereelamutes, kus on ahjukütte, tuleb
kutsuda kutsetunnistusega korstnapühkija
igal aastal. Korstnapühkija antud akt tuleb
hoida alles järgmise akti saamiseni.
Eramajades on kohustus kutsetunnistusega
korstnapühkija külastus iga viie aasta tagant
ja kui seda pole tehtud 1. septembri 2015
seisuga, siis on see karistatav.
        Miks peab olema kutsetunnistusega
korstnapühkija või pottsepp? Põhjus on
lihtne, kutsetunnistusega spetsialist on
professionaal, kes tunneb oma tööd ja on
usaldusväärne. Kui sa ei ole nö „paberitega“

On september ...
        Ilmad on veel
mõnusalt soojad -  ju ei
taha hilinenud suvi nii
kergesti oma kohta
sügisele loovutada.
Meile see ju meeldib!
Mõnel pool on metsa
alla ka tänu
vihmasadudele seeni
tekkinud, nii et mis
muud, kui korv kätte ja
seeneretkele!
       On september...
Põnevaks jalutusretkeks oli meie lasteaia
mudilastele osavõtt
orienteerumisneljapäevakust Sinimäel.
Aitäh õpetajatele, kes lapsed rajale tõid ja
tahaks loota, et järgmisel aastal on ka
lapsevanemad platsis. Siis oleksid
juhendajateks juba mudilased ise. Usun, et
emad – isad on sama usinad
orienteerumise algtõdesid omandama.
        On september... Väikesel retkel käisid
ka koolilapsed oma spordipäeval ja lisaks
jalutuskäigule tegid ka tõsist sporti. Igati
kiiduväärt, et meie koolides õppeaasta
algul selline traditsioon tekkinud on, millel
nii tore pealkiri nagu „Reipalt koolipinki!“
Oleks hea kui seda reipust terveks
kooliaastaks jaguks...
        On september... Õige aeg põldudelt ja
aiast saak kokku koguda ning kui moosid,
mahlad valmis saanud, siis kogu see
purkide-pudelite armee kriitilise pilguga üle
vaadata, sest kindlapeale on jälle kord
ülepingutatud ja seega on võimalus oma
toodanguga ka teisi rõõmustada. Nimelt on
taas tulemas Vanatare Maalaat ja mida
rohkem kaupa seal pakutakse, seda
uhkemate koormatega ostjad sealt
lahkuvad.
Kena sügise algust ja jätkuvalt päikest
meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Rahvusvaheline
Eakate päeva
tähistamine Jõhvi
Kontserdimajas
 Ida-Virumaa Pensionäride Ühendus

korraldab  14. oktoobril 2015 algusega
kell 12.00 Jõhvi Kontserdimajas
piduliku koosviibimise.
        Eakate päevale on kutsutud
esinema eakate põlvkonna üks
raudmees Erich Kriger, muidugi tulevad
ka kohalikud esinejad. Üritusel
tänatakse aktiivsemaid eakaid ning
näidatakse slaide ühenduse suvistest
reisidest. Kohapeal pakutakse kohvi/
teed ja pirukaid.
        Vaivara Vallavalitsuse
sotsiaalosakond ja huvikeskus
korraldavad Vaivara valla eakatele
transpordi ja pileti üritusele tasuta.
Osalemissoovist palume teada anda
hiljemalt 30. septembriks 2015
sotsiaalosakonda kohale tulles või
telefoni teel 39 29015 või 58538424.
Lisainfo:
Keio Soomelt 58200429
Vaivara Huvikeskus
Kädi Koppe 39 29015; 58538424
sotsiaalosakond

Kui lasteaia mudilastele tõi suvi endaga
kaasa vahva mänguväljaku, kus pea terve
päev kostub rõõmsaid kilkeid, siis koolipere
võib rõõmu tunda korraliku korvpalliväljaku
üle.
        Muuseas, seda nad ka teevad  – juba
enne koolitundide algust on sinise
kattega väljakul poisse ja tüdrukuid,
kes korvpallirõngaid pallidega sihivad
ja võin tunnistada, et iga päevaga
muutuvad visked üha täpsemaks.
Väljakul jätkub askeldamist ka
vahetundidel, peale õppetööd ja ka
õhtupimeduseni. Ka suurem osa
kehalise kasvatuse tundidest leiab aset
sel sinisel platsil. Olgu lisatud, et selle
värvi tõttu võib kaugemalt vaadates
jääda mulje, et tegu on välibasseiniga.
  KA Vaiko AS tellijapoolse projektijuhi
ja omanikujärelevalvet teostava Kalle
Norma sõnul on tegemist
korvpalliväljakuga, mille mõõtmed
vastavad kehtivatele FIBA 2015
korvpallireeglitele - platsi laius,
vabaviskeala, 3-punkti joon jms on
täismõõtmetele vastavad.
  Spetsiaalse välisspordiväljaku –
hooldusvaba, ilmastikukindla ja vett mitte
läbilaskva kattematerjaliga „Polysport“

Kütteseadmete hooldus tagab muretu küttehooaja
korstnapühkija tööga rahul, siis saab tema
kohta esitada kutsekojale kaebuse. Seega
kutsetunnistusega korstnapühkija juba
reeglina lohakalt oma tööd ei tee. Oluline on
märkida, et ka korstnapühkijal on kohustus
teavitada Päästeametit, kui ta avastab
küttesüsteemi puhastamisel tuleohutusnõude
rikkumise või küttesüsteem on tuleohtlik.
Seejärel tuleb inspektor, vaatab üle ja kui
kütteseadme kasutamine on ohtlik, siis
peatatakse ettekirjutusega küttesüsteemi
kasutamine kuni vead on parandatud.
        Põhilisteks muredeks on kodudes siiski
isepaigaldatud ja parandatud ahjud, pliidid,
kaminad jms. Ise võib parandada vaid
eramajas, järgides küttesüsteemi ehitamise
nõudeid. Korterelamutes, ridaelamutes ja
mitmepereelamutes (nt paarismajas) tuleb
küttesüsteemi, ahju või pliidi paigaldamine
tellida kutsetunnistusega pottsepalt. See
võib küll esmapilgul kallis tunduda, kuid on
mitmeid näiteid selle kohta, kus esialgu
võetakse odavam töömees nö paberiteta
mees, kuid hiljem tuleb ahi ümber ehitada!
Markantseid näiteid on teisigi, kus
korterelamusse on paigaldatud bullerjan,
mille korsten on paigaldatud
ventilatsioonilõõri või seina sisse tehtud
suurde auku. Suitsulõõr peab olema ehitatud
kuumust kannatavast materjalist,

ventilatsioonilõõrid on aga ehitatud vaid õhu
liikumiseks, seal sees on tolm, mis võib
süttida. Lisaks on ventilatsioonilõõrid sageli
teiste korteritega ühenduses ning suits ja
vingugaas võivad levida naaberkorteritesse.
Nimetatud juhtudel panevad inimesed ohtu
nii oma pere kui ka naabrid ja selle
vältimiseks tulebki kutsetunnistusega
korstnapühkijal küttsüsteemid vähemalt kord
aastas üle vaadata!
        Tuleohutuskontrollibüroo inspektorid
soovitavad kutsuda korstnapühkija, kes
kontrollib üle kogu küttesüsteemi ja annab
hinnangu ning vajadusel juhised küttekolde
korda tegemiseks. Mõnel juhul on
korstnapühkijal olemas ka pottsepa
kutsetunnistus ja sama isik saab ühtlasi
ahjud-pliidid korda teha. Korstnapühkija või
pottsepa kutsetunnistust saab kontrollida
www.kutsekoda.ee või päästeala infotelefonil
1524.
        Lisame veel mõned olulised juhised,
mida inspektorid tihti inimestele andma
peavad!
1.  Puude kuivatamise koht ei ole ahju, pliidi
ega kamina juures või vastas.
2.  Küttekolde ukse ees peab olema
mittepõlevast materjalist plaat, et vältida
põranda süttimist ahjust lendlevatest
sätemetest või kuumast tuhast.

3.  Tuleb olla hoolas pliidi läheduses olevate
kergesti süttivate materjalidega, näiteks ära
pane pliidile pajalappe ega käterätte, ära
kuivata pliidi kohal pesu.
4.  Süütevedelikuga tohib tuld teha vaid
grillis, sest tema süttimine toimub
plahvatuslikult ja see võib süüdata seljas
olevaid riideid või tekitada kergemaid
põletushaavu nahale. Plahvatuse tagajärjel
võib ka küttekolle katki minna.
5.  Kui ostad pliidi, ahju või kamina, siis hoia
kindlasti kasutusjuhend alles. Sealt on näha
kontrollimisel, kas see on õigesti paigaldatud.
6.  Kui pliidiraua vahelt tuli paistab, siis tuleb
uus paigaldada!

LILI  LILLEPEA,
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Kooli korvpalliväljakut üksindus ei kimbuta
kaetud platsil saab aga peale korvpalli maha
pidada ka võrkpalli lahinguid, kuna platsil
olevate valgete joonte kõrval on selgelt
eristatavad kollased jooned, millega on
tähistatud võrkpallimänguala.
Võrkpallipostide jaoks on väljaku keskjoonel

spetsiaalsed augud, mida võrkpallivabal ajal
katavad korgid. Postid on kergesti
paigaldatavad ja äravõetavad. Postid ja võrk
ise asuvad koolihoone pööningul laos ja

Kalle Norma sõnul jääb üle vaid mansad

kokku panna, turniiri kuulutus üles riputada
ja korralik võrgulahing maha pidada.
  Paljudele koolinoortele teiseks koduks
kujunenud plats ei pea ka talvel üksindust
tundma, kuna külmade saabudes võib selle

ilmastikukindlale kattele rajada liuvälja.
  Igal vabal hetkel seal palli pilduvad Lii,
Karl, Sandor ja teised koolinoored on
väljakuga ülimalt rahul. Närvi ajavad
vaid ratastega väljakul kihutavad
eakaaslased, sest peale nende „visiiti“
on ilus sinine kate täis pikki musti jutte.
  Allakirjutanu arvates on
valvekaamerate abil selliste tegelaste ja
nende tegevuse kindlaks tegemine väga
lihtne. Tuvastatud „trikimeistrid“ tuleks
aga lapp käes oma „autogramme“
olematuks nühkima panna. Kui käsi
määrida ei soovita, siis tuleks nende
vanematel need puhastustööd kinni
maksta.
  Kaua tehtud kaunikene, ütleb
kokkuvõtteks väljaku valmimisega kurja
vaeva näinud Kalle Norma ja soovib

lastele, noortele ja suurtele head ja
peremehelikku spordiväljaku kasutamist.

ALAR  TASA

19. – 23. augustil osalesid Vaivara valla 8
noort Sinimäe ja Olgina alevikust
projektikohtumises Rõuges sealse valla
noortega. Projekt oli kirjutatud ja läbiviidud
Noortekohtumised programmi raames, mida
toetab SA Archimedes Noorteagentuur.
Projekti teema oli „Turvaline ja puhas
elukeskkond.“
        Noortekohtumine on Eestis elavate

erineva kultuuritaustaga noortegruppide
koostööprojekt, mille töötavad välja ja viivad
ellu noored ise ning mille põhitegevus on
noorte omavaheline kohtumine (3-6 päeva) ja
noorte poolt valitud teemaprogrammi

Vaivara ja Rõuge noortekohtumine
elluviimine.
Noortekohtumised loovad noortele
võimaluse:
* erinevate mõtteviiside, kultuuride ja
väärtustega tutvumiseks
* huvipakkuva teema paremaks
tundmaõppimiseks
* võtmepädevuste arenguks (näiteks
ühiskondlik aktiivsus, oskus mõista eri
taustaga    inimesi, keeleline areng,

meeskonnatöö
oskused jne)
* uute tutvuste
loomiseks ja
mõttekaaslaste
leidmiseks
         Vaivara
noored
suhtlesid viie
päeva jooksul
Rõuge noortega
eesti keeles,
mängisid mänge
ja täitsid
ülesandeid,
mille eesmärgiks
oli teadmiste
tõstmine

jäätmete sorteerimisest, liiklusreeglitest,
ohtlikest jäätmetest ja inimteguritest, mis
mõjutavad ja reostavad elukeskkonda.
Noored  said tutvuda imeilusa Rõuge valla
looduse, Suur Munamäe torniga ja teiste

vaatamisväärsustega.
Suur tänu Vaivara valla sotsiaalosakonnale,
kes võimaldas kasutada autobussi!

ALEKSANDRA VOLKOVA,
projektijuht, Vaivara valla Avatud

Noortekeskuse noorsootöötaja

Teguderohked päevad Rõuges. Foto: 2x ERAKOGU

Uuel kossuplatsil käib vilgas tegevus. Foto: ALAR TASA
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AHHAA! TEADLIKULT
TOIMIDES OLEN
TERVEM JA SÄRAVAM!
September – teadmiste kuu toob Ida-
Virumaale Teadlaste ÖÖ põnevad
sündmused. Kui möödunud aastal
keskenduti enam haiguste ennetamisele,
siis sel korral on läbivaks teemaks
meditsiin ja tervis haigestunud inimese
seisukohast.
25. septembril toimub Teadlaste ÖÖ
Festival Kukruse mõisas.
        Kukruse mõis osaleb Teadlast ÖÖ
korraldamisel koos väga paljude teiste
asutustega, et väärtustada tervist ning
Eesti inimesi, kes igapäevaselt selle nimel
töötavad. Kõikidele osalejatele pakutakse
hulgaliselt võimalusi ise katsetades saada
uusi elamusi ja kogemusi.
        Külla on palutud toitumisterapeut ja
täiskasvanute koolitaja Siret Saarsalu, kes
annab meile vastuse väga tähtsale
küsimusele, kuidas lihtsal moel tulla toime
liigse kehakaaluga, parandada ajutööd ja
toetada immuunsüsteemi. Kuidas just
igapäevane toiduvalik mõjutab nii
enesetunnet, välimust, tervist kui ka
töövõimet. Tema loengut vürtsitavad
praktilised näited energiat andvatest
vahepaladest ja lõunasöökidest, mida
südamerahuga nautida.
        Siret Saarsalu kolleeg
toitumisnõustaja Tuuli Taimur jagab
teadmisi, kuidas õige toiduvaliku ja
looduslike vahenditega hoolitseda enda ja
oma pere hammaste eest.
Üheskoos pakuvad nad kõikidele päeva
jooksul võimalust tasu eest saada
personaalset nõustamist koos
kehakoostise analüüsi ning isikliku
toitumiskava koostamisega.
        Et olla terve ja särav, ei piisa ainult
õigest toitumisest, vaid peab ka liikuma.
Spordidressi sunnivad selga Eesti parimad
liikumistreenerid Ingrid Hamer (tantsuklubi
Triiniks), Mariann Kilg (MyFitness) ja
Taaniel Uleksin (TTÜ Tantsutüdrukud).
Päev täis väljakutseid, naudingut
isetegemisest ja rõõmu teadmisest, et elan.
Teadlaste ÖÖ (inglise keeles
“Researchers’ Night”) on teadust
populariseeriv üleeuroopaline algatus,
kus ühe öö(päeva) jooksul toimub
hulgaliselt teadust ja teadlasi tutvustavaid
üritusi. (VK)

Et lume tulekul ei jääks
teie erateedel lumi
koristamata
Tuletame neile Vaivara valla
elanikeregistrisse kantud inimestele, kes
elavad talvel külades, meelde, et 10.
oktoobriks tuleb erateed korda teha.
        Soovides ühiste jõupingutustega talveks
hästi ette valmistuda, tuletame meelde, millised
on nõudmised erateede omanikele, et talvel
saaks nende teedel teostada lumekoristust.
1. Võsa tuleb maha raiuda ja rohi niita ja
koristada 4 meetri laiuselt tee teljest kummalegi
poole. (Kokku 8 meetrit).
2. 5 meetri laiuselt tee teljest kummalegi poole
tuleb tee puhastada lund koguvatest või
lumekoristust segavatest esemetest
(ehitusmaterjal, suured kivid,
metallkonstruktsioonid, tulbad jne).
3. Eratee puhastatakse kuni õuealani.
4. Tee lõpus peab olema võimalus
lumekoristustöid tegeva transpordi
ümberpööramiseks.
10.-15. oktoobrini toimub erateede
lumekoristuseks valmisoleku kontroll.
Erateed, mis ei vasta esitatud nõuetele,
lülitatakse talveperioodil 15. novembrist
2015 kuni 15. aprill 2016 lumekoristustöid
tehtavate teede nimekirjast välja.
Seoses lumetõrjetööde uue perioodi
töömahtude selgitamisega palume eratee
puhastamisest  loobumise puhul vallakodanikul
enne 10. oktoobrit vallavalitsust teavitada!
(VK)

Jäätmete põletamine
ei ole sorteerimisele
hea alternatiiv
Suvehooaja lõpus koduaias või suvilas
lõket tehes visatakse lõkkesse
puitmaterjali kõrval ka kõiksugu muid
pealtnäha süütuid materjale.
Jäätmete põletamine koduahjus või
lõkkes saastab keskkonda ja on tervisele
ohtlik.
        Eesti Pakendiringluse juhatuse esimehe
Aivo Kanguse sõnul on prügi põletamine
lõkkes ebamõistlik. “Kuigi näiteks piimapaki
viskamine ahju või lõkkesse tundub ohutu, on
see mulje petlik.  Põletamise käigus eraldub
atmosfääri erinevaid ohtlikke elemente, sh ka
raskmetalle ja
dioksiine, mis jäävad hiljem pinnasesse,”
räägib Kangus. Tema sõnul tohib jäätmeid
põletada vaid spetsiaalselt selleks rajatud
prügipõletusjaamades, kus suitsugaaside
puhastamiseks kasutatakse erinevaid
tehnoloogiliselt keerukaid filtreid, mis
erinevat sorti saasteaineid kinni püüavad.
        “Mööda ei tohiks vaadata ka sellest, et
näiteks pakendid väärtuslik toormaterjal,
millest saaks uusi tooteid. Jäätmete väärtust
on selgelt teadvustanud ka Euroopa Liit -
aastaks 2020 peab 50% olmejäätmetes
sisalduvatest jäätmetest olema uutes toodetes
taaskasutatud. Seega selle
asemel, et see toore lihtsalt korstnasse lasta,
võiks teel suvilast linna pakendid kilekotiga
selleks ette nähtud konteinerisse viia,”
selgitas Kangus. Infot sorteeritud jäätmete
kogumispunktide kohta leiab kodulehelt
pakendiringlus.ee.
        Ohtlikud ained, mis põletamisel tekivad,
on väga püsivad. “Näiteks peenardele
langenud tuhaga “vürtsitatud” mullas
kasvanud maasikate kaudu jõuavad ohtlikud
saasteained ka meie organismi, kuhu samuti
pikemaks püsima jäävad. Paljud põletamisel
tekkivad ained on vähkitekitava mõjuga, ent
riske on teisigi,” hoiatab Kangus.
        Kehtib lihtne reegel, et lõkkes on ohutu
põletada vaid immutamata puitu ja katmata
paberit. “Seega näiteks erinevate värvide või
kaitsevahenditega töödeldud ehitusjäätmed
tuleks lõkkest eemal hoida ning lõkkesse ei
ole kohta ka tetrapakil. Tulehakatuseks võib
kasutada näiteks munareste,” soovitab
Kangus.
        Jäätmete põletamise kahjulikku mõju
arvesse võttes tuleb seega jäätmed käidelda
keskkonnasõbralikul moel. See tähendab, et
jäätmed tuleb sorteerida ja suunata
taaskasutusse, mitte lasta kasulikel
materjalidel muutuda ohuks tervisele ja
elukeskkonnale.
        Eesti Pakendiringlus on riigi suurim
taaskasutusorganisatsioon, mis kogub
pakendeid kõigis kohalikes omavalitsustes
kokku 1384 kogumiskohas. Kogutud jäätmed
järelsorteeritakse Maardus asuvas
sorteerimistehases ning sealsamas toodetakse
pakenditest tooraine uute toodete
valmistamiseks. Osa toormest kasutatakse
ära Eestis, ent kõigi jäätmete taaskasutamise
võimekust siin paraku ei ole, mistõttu läheb
osa pakenditest ümbertöötluseks välismaale.

AIVO  KANGUS
MTÜ Eesti Pakendiringlus

juhatuse esimees

RSK Jõhvikas selle suve kaheksas
orienteerumispäevak toimus Sinimäel, kus
ilmataat meid igati soosis ja võistluse lõpuni
päikesel paista lasi. Rajameister Tiit
Vainura tegi taas väga huvitavad, aga rasked
rajad.
        Ega siinne maastik lihtsat varianti ei
pakugi. Kõige pikema ja raskema raja 5,45 km,
kus oli 16 KP (kontrollpunkti), läbis kõige
kiiremini Sergei Muiznieks
(55.12), teine oli Randy Orel
(56.11) ja kolmas Tanel
Leisalu (57.53). Naistest läbis
selle parima ajaga Kristi
Vainura (1:03.18). Meie valla
sportlastest läbisid kõige
pikema raja ka Deniss
Košelev, Sandro Maksimov,
Anton Przeludski, Vadim
Maksimov, Mihkel Jaakson
ja Lii Maksimov. 12aastane
Lii, kes raja koos isaga läbis,
oli finišisse jõudes küll väga
väsinud, aga tema
vastupidavust võivad
kadestada ka kogenud
orienteerujad. Vadim:
„Vahepeal olid Lii ja Mihkel
valmis katkestama, eriti siis,
kui teist korda tuli kõrgest
mäest alla ja üles ronida, aga
siis veidi puhkasime ja ikkagi jätkasime.“
Tegelik põhjus oli küll vist selles, et lapsed
nägid esimesel korral, kuidas üks orienteeruja
sellest kõrgest mäest alla laskudes komistas

ja siis kukerpallitades alla veeres. Paraku nii
õnnetult, et sai vastu kive põrgates mitu
peahaava ja vajas arsti abi. Etteruttavalt võin
kinnitada, et tänaseks on ta jälle
orienteerumisradadel tagasi.
        Ega teinegi rada kergete killast polnud.
3,97 km pikkuse 13 KPga raja läbis kõige
kiiremini Urmas Sulaoja (34.02), teine oli

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel augustis ja
septembris vaadati läbi ja lahendati
finants, sotsiaal, maa, ehitus, planeerimise
ja jäätmekäitlusega seotud jooksvaid
küsimusi ning neid küsimusi ja
eelnõusid, mida vallavalitsus edastab
vallavolikogule.
25. augustil arutati Vaivara valla
eelarvestrateegia 2016-2019 eelnõu. Eelnõu
on avalikustatud valla kodulehel
www.vaivara.ee rubriigis
vallajuhtimine-vallavolikogu.
Alustati alla lihthanke piirmäära jääva
hanke “Vaivara valla Peeterristi küla
Põlendiku tee lõik 0.44-0.90 km remont”
korraldamist, mille tulemused kinnitati
8.09.2015.a.  Edukaks tunnistati Sinimäe
Ratas OÜ pakkumus maksumusega 19
490,37 eurot käibemaksuta.
8. septembril kinnitati lihthanke “ Vaivara
valla Sõtke küla Sigala tee katte
rekonstrueerimine” tulemused -  edukaks
pakkujaks tunnistati  Jõhvi KEK OÜ ja
Estamet OÜ ühispakkumus maksumusega
106 827,63 eurot käibemaksuta.
Samas arutati Vaivara valla arengukava
aastateks 2015-2020 muutmist
investeeringute kava osas. Eelnõu on
avalikustatud valla kodulehel. Ettepanekud
arengukava muudatuste osas palume
esitada kirjalikult e-posti
aadressil vaivara@vaivara.ee hiljemalt
22.09.2015.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

Tavaliselt esimese õppenädala viimasel
päeval korraldatakse üldhariduslikes
koolides üle-eestilised liikumispäevad.
        Meie otsustasime ka natuke liikuda.
Meie tore liikumispäev algas
hommikuvõimlemisega. Kõik õpilased ja
õpetajad kogunesid
kooliaatriumi, kus
õpetaja Romani ja
õpetaja Anneli
juhendamisel toimus
10 – minutiline
aktiivne häälestus
järgmisteks
tegevusteks.
        Pärast
suundusime kõik
koos Vaivara
kihelkonnakooli
mälestuskivi juurde.
See kahe kilomeetri
pikkune matk kandis
kahte kindlat
eesmärki. Esimene
eesmärk – meie kooli
ajaloo tundmine.
Teine eesmärk – liikluskasvatus ja
grupiliikumine suurel sõiduteel.
        Enne lõunat jõudsime teha veel
murdmaajooksu Grenaderimäel. Lastel tuli läbi
joosta 1,2 kilomeetrit. Parimat aega näitas
Aleksandr Kurilenko (4:43). Peale lõunat
õpetaja Alo näitas meile sangpommi

Spordipäev Sinimäe Põhikoolis
tõukamise ja rebimise tehnikat. Vanemad
poisid said ka uues spordialas kätt proovida.
Kristan Rootsil lendas õhku 16-kilogrammine
sangpomm 55 korda. Karl - Martin Vainura ja
Sandro Maksimovi tulemuseks jäi 50. Selles
vanuseklassis kõige noorem poiss Cristopher

Oskar Orav tõstis
sangpommi 25
korda. Meie
väiksemad
õpilased osalesid
lõbusates
startides Pargimäe
mänguväljakul.
        Spordipäev
lõppes
tänavakorvpalli
võistlusega.
Kolme võistkonna
seas osutus
võitjaks õpetajate
ja õpilaste
segavõistkond
(Roman Treial,
Deniss Košelev ja
Vladislav

Fetjikov). Pingelises võitluses näitasid poisid
oma oskusi kõrgel tasemel.
Tänan kõiki õpilasi ja õpetajaid suurepärase
spordipäeva korraldamise eest!

ROMAN  TREIAL,
Sinimäe põhikooli arendusjuht

Sinimäe orienteerumisneljapäevakul
osalesid taas ka lasteaiamudilased

Maksim Kravtsov (42.35) ja kolmas Karl-
Martin Vainura (48.34). Kolmandal rajal, mis
oli 2,37 km pikk ja kus oli 9 KP, oli esimene
Carmel Poom (22:1). Raja läbis ka Anne-Mari
Vainura.
        Kõige rohkem oli seekord osalejaid
neljandal rajal, sest orienteerumise A ja O-ga
tulid tutvuma nii Vaivara huvikeskuse noored
Aleksandra Volkova juhendamisel kui ka

Vaivara lasteaia mudilased. Margit Maksimov
ja Helena Ohak jälgisid, et iga väike
orienteeruja saaks kaardil aru, kus nad
parasjagu asuvad ja ka SI pulgaga KP jaamas

oma kohaloleku kinnitada.
Huvi asja vastu oli suur ja
kui finišis laste tublidust
šokolaadiga autasustati,
siis olid kõikide näod
naerul. 1,19 km pikkuse 5
KPga raja läbisid Igor
Bestsastnõi, Ilona
Tregubova, Aleksandra
Volkova, Angelina
Bestsastnaja, Stella Koit,
Kostja Skorubskas,
Anastassia Adonieva, Birk
Ohak, Sergo Klishin, Arseni
Badanin, Matvei
Nikandrov, Maksim
Fjodorov, Helena Ohak,
Ksenja Adonieva, Anneli
Kudrjavtseva, Danil
Gramma, Romet Kasikov,

Martin Tolli, Eva Tolli, Kelli Maksimov ja
Margit Maksimov.
Aitäh, et tulite ja kohtumiseni järgmisel
sügisel!

ANNE  JUNDAS
RSK Jõhvikas president

Sangpommi tõstmine polegi raske.
Foto: ANNELI SABOLOTNI

Enne starti tuleb hoolega kaarti uurida.

Orienteerumine võib alata. Foto: 2x ALEKSANDR KOMŠIN
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Oktoober Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
1. oktoobril 1915.
aastal sündis Narvas
saapatöösturi
perekonnas
Konstantin Ivanov,
kes Narva „Võitleja“
spordiosakonnas
harrastas
riistvõimlemist, käsipalli (toona oli selle
nime all nii korv- kui ka võrkpall), jalgpalli,
suusatamist ja poksi. Edukaim oli käsipalli
võistkonnas, hiljem sai temast
tunnustatud spordikohtunik. Jäljed
kaovad 1940. aastaga.
1. oktoobril 1920. aastal alustas tööd
Narva Kunstikool E. Veberi juhatusel.
2. oktoobril 1970. aastal alustas tööd uus
põlevkivikaevandamise üksus - Narva
karjäär, kust saavad oma küttevajaduse
kohalikud elektrijaamad. Varem olid abiks
ka nüüdseks tegevuse lõpetanud Sirgala ja
Viivikonna karjäär.
9. oktoobril 1900. aastal sündis Peetri
vallas  Kristof Keskküla, kes reamehena
tegi läbi Vabadussõja lahingutee ja pälvis
II liigi 3. järgu Vabadusristi. Andmed tema
eluteest puuduvad, küll on teada, et tema
maine teekond lõppes 13. veebruaril 1963.
aastal ja on maetud Kaarli kalmistule. Enne
võimuvahetust kuulus ta Vabadusristi
vendade Narva osakonda.
12. oktoobril 1940. aastal algas hotellide,
võõrastemajade, restoranide ja kohvikute
natsionaliseerimine. Samal päeval lõhuti ka
Vaivara kalmistul asunud Vabadussõja
mälestussammas.
16. oktoobril 1890. aastal sündis Narvas
helilooja ja pedagoog Adolf Johannes
Vedro, kes muusikalised algteadmised sai
isalt ja lihvis neid edasi Tallinna
Konservatooriumis Peeter Süda juures.
Vahepeale mahtusid ka õpingud Peterburi
Konservatooriumis, kuid diplomi sai ikkagi
Tallinnas P. Süda õpilasena. Lemmikpilliks
oli kontrabass ja koostas ka õpiku. Tema
sulest ilmusid muusikakriitilised artiklid ja
ka muusikat. Tema loomingusse kuulub
ooper „Kaupo“ 1932, „Muistne mõõk“
1939, lõpetamata jäi „Libahunt“. Lisaks on
ta ka loonud vokaalsümfoonilisi palu,
koori- ja ansamblilaule. Sõja eest läks
pakku Haapsallu, kus suri 27. septembril
1944. aastal.
17. oktoobril 1920. aastal pani inglasest
tööstur C. Johanson aluse jalgpalliseltsile
„Concordia“ Narvas, mis oma esimese
jalgpallimänguni jõudis Rakveres, kus
mängiti kohaliku linnameeskonnaga.
Kahjuks tulemust ei tea, samuti pole suurt
infot ka seltsi edasisest tegevusest.
19. oktoobril 1920. aastal sündis
Oudovas arhitekt Paula Koido, kes koos
Alar Kotliga projekteeris Narva restorani
„Baltika“ ja elamu Puškini t. 10.
24. oktoobril 1870. aastal oli Narvas Balti
raudtee pidulik avamistseremoonia. Balti
raudteel oli toona tööl ligi 2000 teenistujat
ja käigus oli 16 reisi- ja 34 kaubarongi.
Reisirongi kiiruseks oli toona 35 versta
tunnis (natuke üle 40 km/h) ja Tallinnast
Peterburgi sõitis rong 11 tunni ja 43
minutiga. Hinnakirja järgi maksis I klassi
pilet 10,41 rubla ja II klassis 4,34 rubla.-
raudtee oli aga võimsust võtmas ja kuulus
Revel-Peterburgi postimaantee hakkas
ajalooks saama.
31. oktoobri 1925. aasta ajaleht
„Päevaleht“ kirjutas Soome ekskursantide

Vanatare XXI Maalaat
On jälle kätte jõudnud sügis.Vallarahval
on möödumas teguderohke aastaring.
Koduaedades on valmimas juurviljad ja
puuviljad.Tahaks loota, et saaki pole ära
rikkunud meie selle aastane kehv suvi.
Vihmase ja suhteliselt külma suvega on
äkki valminud mõni huvitv käsitöö või
mingi muu omatoodang, millega saab
kaubelda.
Tulemas on  XXI  VANARARE
MAALAAT, kus saaks oma üleliigse
saagi või osava näputöö maha müüa.
       Tahaks vallarahvast kutsuda eelkõige
kauplema. Väikeettevõtjad ja vallarahvas
on laadal alati oodatud.Võib tulla ka
vähese kaubaga. On osutunud ka
populaarseks
meie majapidamistes vedelev vanavara või
mõni kaup, mida endal pole enam vaja.
Samuti toimub meie traditsiooniline laadal
pakutavate toodete oksjon.
        Sellel korral  organiseerime ka
Vanatare teisel korrusel vanade fotode
väljapaneku meie valla ajaloost. Oodatud
on kõik pildid! Fotonäitusega koos toimub
käsitöö näitus ja müük. Osta saab ka
käsitööna valmistatud lõnga.
Kui on olemas koht, kus oma kaupa müüa,
siis on vaja vaid kohale tulla.
Nii et kohtumiseni laadal!
XXI  VANATARE MAALAAT toimub
Laagna külas 10. oktoobril 2015.

HEIKI  ROOTS,
laada peakorraldaja

Olgina  Rahvamaja
ringide graafik
Esmaspäeval suures saalis 18.00 - 20.00
BREAK – DANCE (Aleksandr Chechet ).
Alustab tööd 3. oktoobril.
Väikeses saalis  19.30 -  21.00  „OKTAAV“
(Ljubov Laur). Alustas tööd 8. septembril.
Spordisaalis 16.00 – 19.00
SPORDIMÄNGUD. Alustas tööd 8.
septembril. 19.00 – 20.30 VÕRKPALL
(saalirent).
Teisipäeval suures saalis 17.00 – 20.15
„AKTSENT“ (Irina Intjashova). Alustas
tööd 8. septembril.
Väikeses saalis 16.30 – 18.00 noorem
rühm, 18.30 – 20.00 vanem rühm EESTI
KEEL (Irina Klishina). Alustas tööd 8.
septembril.
Spordisaalis 16.00 – 20.00
RAVIVÕIMLEMINE (N. Golubtsova).
Alustas tööd 22. septembril. 19.00 - 21.00
POKS (Gennadi Tolmatšov). Alustas tööd
1. septembril.
Kolmapäeval suures saalis 17.30 – 19.00
„PERTSI“ (Marina Pertseva). Alustas
tööd 8. septembril. 19.00 - 21.00 BREAK –
DANCE (Aleksandr Chechet).
Väikeses saalis 15.00 – 18.00
MAALIKUNST (V. Smirnov). Alustab
tööd 6. oktoobril. 18.00 – 20.00
„OKTAAV“.
Spordisaalis 16.00 – 18.00
SPORDIMÄNGUD. 18.00 – 20.30
PINTBALL (saalirent).
Neljapäeval suures saalis 17.00 – 20.15
„AKTSENT“.
Väikeses saalis  15.00 – 17.00 “OKTAAV”.
17.30 – 19.00 „PERTSI“ (Marina
Pertseva). Spordisaalis16.00 – 18.00
RAVIVÕIMLEMINE (N. Golubtsova)
18.00 – 19.00 POKS (Gennadi Tolmatšov).
19.00 -  20.30 VÕRKPALL (saalirent).
Reedel suures saalis 17.00 – 20.15
„AKTSENT“ (Irina Intjashova ).
Väikeses saalis 10.00 – 18.00 KÄSITÖÖ
(Nadezda Lisjuk). Alustas tööd 11.
septembril.
Spordisaalis 16.00 – 18.00
SPORDIMÄNGUD  (N. Golubtsova).
18.00 – 20.30 PINTBALL
(saalirent).
Laupäeval suures saalis 10.00-11.30
noorem rühm, 12.00 - 13.30 vanem rühm
EESTI KEEL (Irina Klishina). 13.00 – 15.00
BRAKE – DANCE (Aleksandr Chechet).
Väikeses saalis 9.00-13.00 MAALIKUNST
(V. Smirnov). 13.00 – 15.00  „ OKTAAV“
( Ljubov Laur).
Spordisaalis 11.00 -13.00 POKS (Gennadi
Tolmatšov).
 TERE  TULEMAST!     info: 33 90 381,
53  26 86 42

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

LEMBIT  ORT

MARIA  VINOKUROVA

ENDEL  KOPPE
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

muljetest Eestimaa külastamisel ja neid
hämmastas Eestis põlevkivi laialdane
kasutamine ja seda eriti ka raudteel. Samuti
hämmastas neid põlevkivipiirkondade ilus
väljanägemine, eriti meeldisid väikesed
kaevandusasulad  ja omaette ilusa mulje
jättis Narva lähedane ümbrus, Narva
suurepärane tööstuskeskus Narva
tekstiilitööstusega. Kindlasti mõjusid ka
Narva koskede ilu ja kõla. Tagasiteel
põigati ka Narva-Jõesuuse. Ka praegu on
soomlaste osa küllaltki suur kohalikul
turismimaastikul.

Sir ARTHUR

Sajad luiged Perjatsi rannas Foto: JAAN METSIS

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD

5. septembril kell 19.02 teatati

Häirekeskusele, et Sinimäe alevikus

Rohelisel tänaval tossab teraviljakuivati

ning kuivatist on elekter välja

võtud. Sündmuskohale sõitsid päästjad

Sillamäe ja Narva-Jõesuu

päästekomandodest ning kiirabi. Päästjate

kohale jõudes selgus, et põleng oli

kolmekorruselises teraviljakuivati

kuivatimasina sees, mille päästjad

kustutasid esmaste tulekustutusvahendite

abil kella 19.44ks. Inimesed vigastada ei

saanud.

LÕHKEKEHAD

16. septembril tehti kahjutuks Kudruküla

külast leitud 82 mm miinipildujamiin ja

Soldina külast leitud viis 45 mm mürsku.


