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Talvine perepäev
Jaanuarikuus tekkis selline uitmõte, et
korraldaks perepäeva, kus ehitaksime
ühiselt oma uue maja juurde lumelinna.
Käisime oma mõtte välja ja see leidis
positiivse tagasiside. Kuupäev sai paika
pandud – üritus toimub laupäeval
07.02.2015 algusega kell 11.00 ja siis
hakkasid suured läbirääkimised. Kõige
suuremad läbirääkimised käisid muidugi
ilmataadiga.
Nädal enne üritust oli tunne, et jäime
siiski alla – lund õues ei olnud... Panime taas
pead tööle ja otsustasime, et ära üritust ei
jäta, kui lund ei ole, siis mängime ja
võistleme.
Ja siis – reede hommikul ärgates oli õues
imeline lumesadu (lausa torm), mis kestis
terve päeva ja laupäeva hommikul oli õues
super lumelinna ehitamise päev – parajalt
lund ja mõnus kraad, et lumi kokku hakkab!
Laupäeva hommikul oli Sinimäe lasteaia
ja kooli parkla sumisevaid - kilkavaid lapsi,
vanemaid ja sõpru täis! Hommikul sai veel
tekitada erinevaid lumehunnikuid, et
ehitajatel oleks võimalik valida kuhu ja mida
ehitada. Siinkohal tahaks tänada AS Vaikot,
tänu nende tehnikale sai lumi hunnikutesse
lükatud. Igaüks sai valida endale meelepärase
lumehunniku või platsi ja ehitus võis alata.
Kõik olid asjalikult ametis - nii väikesed
kui suured. Kerkisid lossid, kindlused,
lumeonnid, koopad, lumememmed, tank,
erinevad loomad – draakon, kass, siga, uss üks uhkem kui teine!! Ja seda elevust kõigi
pilgus, arutelusid, planeerimisi ja toimetusi –
kõike seda oli lihtsalt super vaadata!!!
Vahepalaks pakkusid kokatädid meile väikese
tasu eest sooja suppi, teed, maitsvaid kooke
ja pirukaid. Peale põnevat toimetamist viis
see keele lihtsalt alla. Aitäh tädi Veera,
Tatjana ja Natalja.
Kõik osalejad said mälestuseks
väikesed, aga väga olulised meened helkurid, mille eest tuleb tänada politseid,
päästeametit, AS Ramirenti ja AS Toodet
ning meie kõige pisemad abilised said endale
kingituseks vahvad mõmmidega õhupallid,
mille eest saame tänada VKGd. Need vahvad
õhupallid sobisid mitme atraktsiooni juurde
ning lõpetuseks jõudsid õigesse kohta –
pisikese lapse pihku. Rõõm lapse silmis oli
siiras!
Ilm soosis meie lumelinna ehitust ja kambalisi
tuli kokku peaaegu 100 inimest! Esindatud
olid: Kudruküla, Puhkova, Olgina, Vaivara,
Peeterristi, Voka, Narva, Narva-Jõesuu,
Sillamäe, Sinimäe, loodan, et ei pahandata kui
keegi nimetamata jäi. Tore, et nii palju rahvast
kohale tuli! Kahju, et kooli, vallaasutuste,
volikogu ja komisjonide inimesi nii vähe
kohal oli... Aga usun, et need, kes kohale
tulid, nautisid kõigi eest!
Suur tänu teile kõigile, kes veetsite selle
päeva koos oma pere, sõprade ja meiega
lumelinna ehitades! Suur aitäh Alarile
kuulutuse eest! Suur aitäh kõigile
kambalistele, kellel jagub kuhjaga põnevaid

ILUSAT VABARIIGI
AASTAPÄEVA!
Vallavolikogu ja vallavalitsus

Valimistel on igal
häälel jõud
Märtsikuu esimesel
pühapäeval valitakse
Eestile XIII
Riigikogu.
Taasiseseisvuse
järgsel ajal on see
rahval juba 20 kord
kas üldvalimiste
(Riigikogu, Euroopa
Parlament, kohalikud
volikogud) või
rahvahääletuse
raames otsuseid
langetada.
Kuigi järjekordsete valimiste eel
valimisreeglites suuri muudatusi ei ole
toimunud, tooksin siiski mõned juhised,
mida peaks valija teadma ja tähele panema.
Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti
jaotatud 12 valimisringkonnaks. Valija saab
hääletada ainult oma ringkonna ühe
kandidaadi poolt. Valimisringkond sõltub
valija elukoha aadressist rahvastikuregistris.
Igale valijale saadetakse hiljemalt 9.
veebruariks kas elektrooniliselt või
paberkujul valijakaart, mis teavitab, millise
valimisringkonna kandidaatide poolt ning
kus ja millal ta hääletada saab.
Neile, kes aga siiski valimiste
pühapäeval jaoskonda minna ei saa, on
pakkuda mitmeid teisi võimalusi oma
eelistuse väljendamiseks. Kümme päeva
enne valmispäeva ehk 19. veebruarist algab
elektrooniline hääletamine, mis kestab 25.
veebruarini. Samal ajal saab juba oma hääle
anda ka jaoskondades – 19-22. veebruarini
toimub hääletamine maakonnakeskustes
ning 23-25. veebruarini on avatud kõik
jaoskonnad. Nendel päevadel viiakse läbi ka
hääletamine haiglates ja hoolekodudes,
samuti kaitseväeüksustes. Eelhääletamise
perioodil saab hääle anda ka väljaspool oma
alalist elukohta. Valimispäeval, 1. märtsil
saab hääletada vaid oma jaoskonnas ning
hääletamiskasti tellida ka koju. Seega on meil
loodud mitmekesised võimalused oma tahte
avaldamiseks.
Mis aga juhtub valija poolt antud
häälega? Riigikogu valitakse
proportsionaalse valimissüsteemi alusel.
Selle eesmärgiks on tagada, et erakondade
nimekirjad saaksid üle Eesti valijate poolt
antud häälte arvuga võrreldes ligilähedaselt
sama arvu kohti ka parlamendis. Hääletades
konkreetse kandidaadi poolt annab valija
hääle ka erakonnale, mille nimekirjas ta
kandideerib. Samas tuleb arvestada, et
enamik kohti Riigikogus (viimastel valimistel
82 kohta 101st) jaotatakse kandidaadi
isiklikust edukusest lähtuvalt. Siin ei ole
määrav kandidaadi koht nimekirjas, vaid nad
reastatakse ümber sõltuvalt valija poolt
antud toetusest. Viimane osa kohtadest
(viimastel valimistel 19 kohta 101st) läheb
jaotamisele nn parteinimekirjade alusel. Ka
siin on valituks osutumisel piirang –
kandidaat peab mandaadi saamiseks koguma
piisava arvu hääli (viimastel valimistel
sõltuvalt ringkonna suurusest 234–324
häält). Üksikkandidaat võistleb koha eest
Riigikogus vaid oma ringkonnas. Selleks
peab ta koguma nn kvoodi jagu hääli
(viimastel valimistel sõltuvalt ringkonna
suurusest 6461–4670 häält). Häälte
ülekandmist ühelt kandidaadilt teisele Eesti
valimissüsteem ei tunne.
Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis
saab siis, kui enim hääli kogunud kandidaat
loobub oma kohast – kas siis lähevad hääled
kaotsi? Lühike vastus on, et ei lähe, sest
sellisel juhul tuleb Riigikokku sama erakonna
asendusliige. Riigikogu koosseisu
selgitamisel on oluline iga hääl. Need, kes
valimistel ei osale, delegeerivad õiguse
määrata riigi asjade üle otsustamine
järgmiseks neljaks aastaks neile, kes seda
teevad. Valimistel on igal häälel jõud!

Meie tunneme oma tööst rõõmu.

Kehakinnitus kulub marjaks ära.
ideesid ja aktiivsust! Kambas on vahva ja
tulemus fantastiline!!! Usume ja loodame, et
kooli ja lasteaia lapsed saavad veel kaua
lumelinnas mängida ja seda edasi arendada.
Lasteaia väravasse tehti ka uhke „Memm“,
kes kõike ja kõiki valvama pidi.
Pilte saate vaadata Vaivara valla kodulehel.
VADIM ja MARGIT MAKSIMOV

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
90 ILSE SAUKAS
89 JELENA SAMARKANOVA
88 LEO JOHANNES
85 MELITA AIMSALU
84 ELLEN OTS
82 JEKATERINA DOLNIKOVA
81 VILVER ORUJÕE
75 ANNA VÕLU
75 TIIU TORPAN
70 LARISSA KRAŠENKOVA
70 YURY KULEV

03.02.1925
15.02.1926
18.02.1927
23.02.1930
15.02.1931
18.02.1933
03.02.1934
16.02.1940
28.02.1940
06.02.1945
10.02.1945

Auvere küla
Sinimäe alevik
Soldina küla
Mustanina küla
Soldina küla
Olgina alevik
Mustanina küla
Perjatsi küla
Hiiemetsa küla
Olgina alevik
Kudruküla küla

Kristi kuju saab kohe valmis.
Foto: 3x MARGIT MAKSIMOV

ALO HEINSALU,
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees
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90 aastat kaitseliidu
malevate moodustamisest
Eesti kaitseliidu põhikiri kinnitati 2.
veebruaril 1925. aastal ja selle põhjal
hakkas kaitseliit oma liikmeid varustama
relvadega ja kaitseliidu ülesandeks sai
riigi sisemine kaitse. Kaitseliidu malevad
moodustati 11 maakonnas ja 4 linnas
(Tallinn, Tartu, Pärnu ja Narva). Malevad
jagunesid malevkondadeks (meie kandis
oli üks tegusamaid Jõhvis asunud
Alutaguse malevkond), kompaniideks ja
rühmadeks.
Kaitseliidu egiidi all alustasid tegevust
naiskodukaitse, noorkotkad ja kodutütred.
Kaitseliidu ülemaks sai Vaivara mailt pärit
Johannes Roska (Orasmaa), kes oli omal
ajal ka kuulus jalgpallur. Meie kandis oli
oluline osa kaitseliidu Narva maleval, kes
oli üks tegusamaid kohaliku kaitse-,
kultuuri-, spordi- ja ühiskondliku elu
korraldamisel. Narva maleva all tegutses ka
Vabaduse Risti vendade ühenduse Narva
osakond (VRVÜ), kus registreeriti reservis
olevad Vabadusristi kavalerid, allohvitserid
ja sõdurid, ja kuna Narval on olnud oluline
osa Eesti vabadussõja ajaloos, siis on ka
mõistetav selle ühenduse aktiivne tegevus.
Nende otsesel kaasabil rajati Narvas
vabadussõja mälestuspark, püstitati
Virumaal mitmed olulised vabadussõja
mälestussambad ja korraldati Vabadusristi
kavaleride üleriigilisi kokkutulekuid. Neist
üks suuremaid oli 1935. aastal Jõhvis, kui
kohal oli üle 1100 Vabadusristi kavaleri
(peaaegu iga kolmas Vabadusristi saanu).
Vabadusristi vendade ühenduse Narva
osakonda kuulus 1940. aasta 3. juuli
seisuga 49 Vabadusristi kavaleri, see
ühendas endaga Vabadusristi kavalere nii
Virumaalt kui ka mujalt ja seekordses ajaloo
kirjatükis tutvustan mõningaid VRVÜ Narva
osakonna veebruarikuu juubilare.
Vabadussõjast erru minnes (põhiliselt
toimus see 26. veebruaril 1920. aastal),
sidusid nad oma elu Virumaaga ja oma
ühiskondliku tegevuse VRVÜ Narva
osakonnaga. Kahjuks lõpevad teated
nende edasisest elusaatusest 3. juuliga
1940. aastal, mil nad olid veel kirjas Narva
osakonna liikmetena. Nende edasine saatus
on teadmata.
Nii Kaitseliidu kui ka VRVÜ tegevus
lõpetati uue võimu saabudes 1940. aastal.
Kaitseliit taastati 1990. aastal.
ARTHUR RUUSMAA

Pidu, pidu, pidu
Veebruari kuu on alati väga tore ja
mitmekülgne kuu. Siia on pugenud kohe
mitu meie jaoks olulist pidupäeva, mida
me lasteaias alati tähistame.
Traditsioonide jätkamine ja nende
tundma õppimine on väga oluline iga inimese
jaoks, samas on tähtis luua ka uusi
traditsioone.
*7. veebruaril toimus perepäev ja Sinimäele
ehitati Lumelinn.
*13. veebruaril tähistati sõbrapäeva nii Olgina
kui Sinimäe rühmades – lapsed said kingitusi
teha ja üllatada oma sõpru, koos mängida ja
pidutseda. Sõber on alati oluline, aga sellel
päeval veel eriti.
* 17. veebruaril toimus vastlatrall, ka seda
tähistasime nii Olginas kui Sinimäel. Tore, et
meie lasteaiad asuvad keset imelist loodust,
sest see annab nii palju põnevaid võimalusi,
mida me kindlasti ka ära kasutame.
Loomulikult ei puudunud meie vastlapäeval ka
vastlasõit, hernesupp ja vastlakukkel.
*23. veebruaril tähistame ühiselt Eesti
Vabariigi sünnipäeva – see on selle kuu kõige
pidulikum üritus, kus iga rühm näitab, mida ta
oskab ja teab. Pidu lõpeb ühise
tordisöömisega. *27. veebruaril täname oma
uue hoone valmimisele kaasa aidanud inimesi
soolaleivapeol, kus ka lasteaia lapsed
esinevad.
Pidusid ja tähtpäevi on veebruaris palju ning
usun, et me suudame neid kõiki vääriliselt
tähistada!
Märts on aga Teatrikuu ja see tähendab
seda, et lasteaia pere sõidab teatrisse ning
valib ka endale sobiva etenduse, mida lõpuks
lavale astudes teistele näidata. Meil lasteaias
on väga põnev! Leidke ka teie üksteise jaoks
aega, jätkame traditsioone ja naudime
tähtpäevi teineteise seltsis.
Meie pidude pilte saate vaadata lasteaia
kodulehel.
MARGIT MAKSIMOV

Teatrietendus „Laisk Liisu“
Sinimäe põhikooli õpilastel ja õpetajatel oli
võimalus vaadata ja nautida Ilmarine
teatrigruppi etendust „Laisk Liisu“. See on
õpetliku sisuga näidend mitte ainult lastele,
vaid ka nende vanematele.
Peategelane Liisu ei osanud ega
viitsinud midagi teha. Näidendi alguses tuli
neiu juurde vana eideke, kes palus vett, kuid
Liisu ei viitsinud vett kaevust tuua. Seejärel
tuli vana taadike, kes palus leivapalukest, ka
seda ei viitsinud Liisu teha. Kõik see nõudis

Tüdruku suutsid ümber kasvatada vaid
tema vanemad. Laisast Liisust sai näidendi
lõpus tragi ja töökas neiu. Siinkohal peab
hetkeks peatuma ja mõtisklema, kas alati, kui
püüame hoida oma lapsi töötegemisest, lasta
neil rohkem puhata, teeme sellega head või
hoopiski karuteene. Tuleks mõelda ka sellele,
et kui meid pole enam lähedal, kuidas tulevad
lapsed elus toime, kui neid pole õpetatud
tööd tegema ning nad ei oskagi seda teha, ei
lihtsamat ega raskemat. Lastele tuleb anda

Teater Ilmarine on „Laisa Liisuga“ kõikjal Eestis külla oodatud. Foto: 2x ERAKOGU
ju tööd ja vaeva. Hiljem aga selgub, et vana
eideke oli tegelikult haldjas ning vana taadike
võlur. Maag ja haldjas otsustavad
tütarlapsele õppetunni anda ning võluvad ta
kõigepealt väga range perenaise ja peremehe
juurde taluteenijaks ning lõpuks peab neiu
olema hoopiski teenija rollis. Kahjuks aga ei
muutunud Liisu töökaks, sest ta ei osanud ju
midagi teha.

võimalust erinevate tegevuste ja tööde
katsetamiseks ning praktiseerimiseks.
Püstitatud eesmärgi või sihi poole
püüdlemine ei ole alati lihtne, tuleb näha
vaeva ning olla kannatlik. Meil kõigil on
omad kohustused, mis meil tuleb täita, seda
ei tohiks meist keegi unustada, ka siis kui
laiskus peal.
IRINA KLISHINA

Loodushariduslik ettevõtmine „Tere,
Kevad!“ kutsub osalema koole ja lasteaedu
Nii nagu igal kevadel kutsume taas lapsi
koos õpetajate ja vanematega osalema
loodushariduslikus ettevõtmises „Tere,
Kevad!” Juba 18 aastat oleme koos kevadet
otsinud ning oma leidusid ja tegemisi ka
teistega jaganud. Osalema on oodatud
lasteaedade vanemate rühmade lapsed ning
1.–9. klassi õpilased koos õpetajatega.
Kevadeotsimine algab 2. märtsil
ja kestab mai lõpuni.
„Tere, Kevade” eesmärk on lähendada
lapsi loodusele ning õpetada neid märkama
looduses toimuvaid muutusi. Lapsed õpivad
tundma looma- ja taimeliike: vaadeldakse 36
Eestis tavalise looma- ja taimeliigi ilmumist
kevadisse loodusesse. Kevadekuulutajateks
on valitud esimesena õitsema hakkavad
taimed (nt sinilill, paiseleht), saabuvad
rändlinnud (nt põldlõoke, kuldnokk),
esimestena ärkavad liblikad (koerliblikas ja
lapsuliblikas) ja kahepaiksed (rohukonn),
esimesed seened (kevadkogrits). Lapsed
sisestavad nende ilmumise kuupäeva
kevadvaatluste kodulehel asuva lihtsa vormi
kaudu andmebaasi ning kevade saabumist
üle Eesti saavad veebis jälgida nii osalejad
kui ka kõik teised huvilised.
Lisaks loodusvaatlustele sisaldab „Tere,
kevad!” ka mitmeid võimalusi lisategevusteks

– kõik osalejad saavad veebi panna oma
joonistusi kevadekuulutajatest ja
kevadluuletusi, toimub kevadfotode
konkurss. Lisategevused annavad võimaluse
lõimida loodusvaatlusi paljude teiste
õppeainetega. Jätkub ka loodusviktoriin
kahes vanuserühmas, kus lapsed on nii
küsijate kui ka vastajate rollis.
Eelmisel aastal avastas koos kevadet üle
7850 lapse ligi 260 koolist ja lasteaiast üle
kogu Eesti, ootame arvukat osalust ka sel
aastal.
Projekti töökeel on eesti keel, kuid
olulisemad juhendmaterjalid on veebis
olemas ka vene keeles. Juhendavatel
õpetajatel palume oma grupid registreerida
veebruari lõpuks. 27.-28. veebruaril toimub
õpetajatele koolitus. Koolituse sisu ja lisainfo
leiab projekti veebist lingi KOOLITUS-alt.
Registreerimine, lisainfo kevadvaatluste ja
muude tegevuste kohta aadressil http://
tere.kevad.edu.ee
„Tere, Kevad!” 2015 saab teoks
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel
ning seda korraldavad loodushariduse ja
teaduspupulariseerimise spetsialistid.
Lisainfo: E-post: kevad.org@irc.ee
Val Rajasaar: val.rajasaar@studioviridis.ee
5158379 (Põhja-Eesti)

On veebruar...
Meie kandis
parajalt lumine, et
suusa- ja
kelgumõnudest rõõmu
tunda. Mõnel soojemal
päeval saab
heasüdamliku
lumememme valmis
teha, aga miks ka mitte
kindluseid ehitada ja
üks korralik lumesõda
maha pidada. Nii on ju
juba meiegi
lapsepõlves toimetatud ja meelde on
jäänud need ikka kenade mälestustena
möödunud aegadest.
On veebruar... Möödunud aegu
meenutavad ka järjrkordsed riigikogu
valmised, aga selle vahega, et ega eriti
meenutada ei tahagi. Sirvin eelmisel korral
kandideerijate poolt antud lubadusi ja
mõtlen taas kord oma füüsikaõpetaja
lemmiktõdemusele: „Tahtmine on taevariik
ja saamine on iseasi.“
On veebruar... Lubadusi sajab uksest
ja aknast tänagi. Pideva refräänina kõlab
soov - muuta tavalise tööinimese elu
paremaks. Jään hetkeks mõtlema, kas mina
ikka olen see tavaline tööinimene või kes
need lubajad siis ise on? Üks on kindel –
meie ja nende vahele on kindel piir
tõmmatud.
On veebruar... Selged piirid on paika
pandud ka erakondade vahel. Ikka vanas
võtmes, et meie oleme need head ja targad
ja nemad on pahad ja lollid. Samas
peetakse aga kõige lollimateks ikka meid,
valijaid, kel omal arunatuke ja
mõtlemisvõime puuduvad, sest jälle kord
tuleb meile kõik puust ette teha.
On veebruar... Viisaka inimesena ei
viska ma minu postkasti laekunud
valimisreklaame kohe minema, vaid loen,
mida kirjutatakse ühest või teisest
kandideerijast, tema perekonnast ja
lapsepõlvest. Toredad inimesed ju kõik,
aga olgem ausad - peibutuspart pole
kodulind ja kuldmune ta meile ka munema
ei hakka...
On veebruar... Päevad muutuvad
pikemaks ja valgemaks, see teeb meele
rõõmsamaks ja annab märku, et ega
kevadki enam kaugel ei ole. Nautigem siis
veel talvemõnusid, sest mitte keegi ei tea,
kuniks seda lund veel jätkub...
Kena jätkuvat talve ja kohtumiseni
valimiskastide juures!
ANNE JUNDAS

Eelinfo „Hajaasustuse
programm 2015“
Riik jätkab 2015. aastal hajaasustuse
programmiga, millega toetatakse
maaperesid veevärgi ja kanalisatsiooni
välja ehitamiseks, juurdepääsutee korda
tegemiseks või oma elektrisüsteemi
paigaldamiseks.
Toetust saab taotleda majapidamisele, kus
taotleja 1. jaanuari 2015 seisuga
rahvastikuregistri andmetel elab ning
võrreldes eelmise aasta programmiga,
kaob riigipoolne nõue, et taotleja
majapidamises elaks vähemalt üks kuni
18-aastane laps.
Taotleja omaosalus on vähemalt
kolmandik projekti maksumusest, millele
riik ja kohalik omavalitsus lisavad kumbki
omalt poolt kolmandiku. Maksimaalne
toetus riigi ja omavalitsuse poolt kokku
ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.
Riigi taotlustingimused on kavas
kinnitada siseministeeriumi poolt hiljemalt
veebruari lõpuks. Taotlusvooru toimumise
aja kuulutab välja Ida-Virumaa
maavalitsus.
Kutsume teatama soovist osaleda
hajaasustuse programmi toetuse
taotlemisel.
Täiendav informatsioon: Vaivara valla
keskkonnakaitseinspektor Jaan Metsis tel
392 9012, e-post: jaan.metsis@vaivara.ee
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Puhkusele Pärnu
Kutsume teid 1. – 4. aprillini puhkama
Pärnu sanatooriumis Tervis SPA. Nelja
päeva maksumus 2-ses toas 1-le inimesele
koos edasi tagasi sõiduga on 252 eurot.
Selle hinna sees on juba kõik: arsti
vastuvõtt, ööbimine 4 ööd, 3 korda päevas
söömine, 3 protseduuri päevas,
hommikuvõimlemine, saunakeskuse
kasutus 3h päevas. 1. märtsiks peab olema
pool summat makstud.
Info ja registreerimine: Kersti telefon
5539338

Talvel loomaaeda!
Tavaliselt külastame loomaaed suviti, kui on
palju päikest, soe ja koolivaheaeg. See aasta
otsustasime külastada loomaaeda talvel.
Praegu toimub igal nädalal midagi
huvitavat, mida kajastatakse. Hetkel on
alganud väikeloomadel poegimine
(kääbuskitsed), seltsilise otsimine ja osad
linnud on alustanud haudumisega.

vahvaid pilte (http://www.sinimae.edu.ee/
pildid/).
Suundusime edasi elevandimajja, kus
saime lisaks elevantidele näha
kääbusjõehobu ja erinevaid roomajaid, kes
vahetasid oma nahka. Et mitte niisama
vaadata, siis olid meil kaasas töölehed, kus
tegime märkmeid kahepaiksete ja roomajate

Sotsiaaltoetustest
2015. aastal
Riiklikud toetused
Vanemahüvitise arvutamisel lähtutakse
2015. aastal järgmistest suurustest:
1. vanemahüvitise määr on 355 eurot.
Hüvitise määra suurust vanemahüvitist
makstakse vanemale, kellel eelmisel
kalendriaastal puudus sotsiaalmaksuga
maksustatav tulu (nt mittetöötanud
õppurid);
2. töötasu alammäär on 390 eurot kuus.
Töötasu alammäära suurust
vanemahüvitist makstakse vanemale, kelle
eelmise kalendriaasta keskmine ühe kuu
tulu oli alampalgaga võrdne või sellest
väiksem;
3. vanemahüvitise maksimummäär on
2548, 95 eurot (s.o üle-eelmise aasta
keskmise kuutulu kolmekordne suurus).
Maksimumhüvitist makstakse vanemale,
kelle eelmise aasta keskmine ühe kuu tulu
oli märgitud summaga võrdne või sellest
suurem.
Lapsetoetus pere esimesele ja teisele
lapsele on 45 eurot kuus, kolmandale ja
igale järgnevale lapsele 100 eurot kuus.
Eestkostetoetuse suurus on 240 eurot
kuus iga eestkostel või perekonnas
hooldamisel oleva lapse kohta.
Lapsepuhkuse päevatasu arvutatakse
Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu
alammäärast, mille suurus 2015. aastal on
390 eurot. Lapsepuhkuse päevatasu
suurus 2015. aastal on 18,57 eurot.
Lapsepuhkust antakse emale või isale
tema soovil igal kalendriaastal: 3
tööpäeva, kui tal on üks või kaks alla 14aastast last; 6 tööpäeva, kui tal on kolm
või enam alla 14-aastast last või vähemalt
üks alla 3-aastane laps. Lisaks 3-le või 6-le
päevale lapsepuhkusele on puudega lapse
emal või isal õigus saada lapsepuhkust
üks tööpäev kuus kuni lapse 18-aastaseks
saamiseni.
Üldise maksuvaba tulu suurus 2015. aastal
on 1848 eurot aastas ehk 154 eurot kuus.
Pensionide täiendava maksuvaba tulu
suurus 2015. aastal on 2640 eurot aastas
ehk 220 eurot kuus. Seega koos üldise
maksuvaba tuluga on pensionäridel õigus
saada tulumaksuvabalt kokku 4488 eurot
aastas ehk 374 eurot kuus.
Tulumaksumäär 2015. aastal on 20%.
Jõustub muudatus puudega vanema
toetuse maksmisel. 2014.a lõpuni
makstakse puudega vanema toetust
puudega üksikvanemale ja ühele puudega
abikaasadest (lapse mõlemad vanemad on
puudega ning omavahel abielus). Alates
2015. aastast abielus olemise nõue kaob.
Piisab, kui puudega vanematel on ühine
laps.
Toetuse taotlemisel tuleb esitada teise
vanema kirjalik nõusolek. Kui nõusolek
esitatakse elektrooniliselt, peab see olema
digitaalselt allkirjastatud.
Jõustub matusetoetuse seadus. Alates 1.
jaanuarist 2015 hakatakse maksma 250eurost matusetoetust majanduslikult
vähekindlustatud inimestele, kellele
määrati toimetulekutoetus kas
matusetoetuse taotlemise kuul või sellele
eelnenud aasta jooksul vähemalt ühel
korral. Vaivara Vallavalitsus
sotsiaalosakond
39 29014 ; niina.viholainen@vaivara.ee
Lisainfo: Sotsiaalkindlustusamet
Jõhvi klienditeenindus
Keskväljaku 1, 41531 Jõhvi
Infotelefon: 16106 või 612 1360
johvi@sotsiaalkindlustusamet.ee
Narva klienditeenindus
Malmi 5A, 20309 Narva”Infotelefon: 16106
või 612 1360”
narva@sotsiaalkindlustusamet.ee

kohta. Kuna talvel on loomaaias vähe inimesi,
siis saime loomi pikemalt jälgida.
Elavandimajast liikusime troopikamajja,
möödudes tiigrist, kes meile rõõmuga
poseeris. Meile õnnestus näha ka euroopa
naaritsat. Vahele ei saanud jätta ka
jääkarusid. Troopikamajas sai vaadata
erinevaid krokodille ja šimpanse, kes
korraldasid meile ka ehmatuse, kui hüppasid
vastu klaasi. Kohe kõrval asub
roomajatemaja, kus on nii kalu, kahepaikseid,
kääbusmarmosette, aarasid ja nii edasi.
Akvaariumis olevaid loomi jälgisime kaua ja
otsisime igasuguseid kummalisi asju. Näiteks
leidsime vastu klaasi oleva väga-väga
väikese mereristi. Marmosetid korraldasid
tagaajamise ja aarad näitasid oma
tiivasirutustega oma hiilgust - sinistes ja
kollastes toonides sulestikku.
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Riigikogu
valimised 2015
1. märtsil 2015 toimuvad Riigikogu
valimised. Valitakse Riigikogu 101 liiget
neljaks aastaks.
Vaivara vallas on kaks valimisjaoskonda
Sinimäe valimisjaoskond nr 1 asub
vallavalitsuse ametiasutuse ruumes
aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevikus.
Valimisjaoskonna piirid: Mustanina,
Sõtke, Vaivara, Perjatsi, Pimestiku, Udria,
Meriküla, Laagna, Hiiemetsa, Auvere,
Hundinurga küla ning Sinimäe alevik
Olgina valimisjaoskond nr 2 asub Olgina
rahvamaja ruumes aadressil Narva mnt 12,
Olgina alevikus.
Valimisjaoskonna piirid: Puhkova,
Vodava, Peeterristi, Tõrvajõe, Kudruküla,
Soldina, Arumäe küla ning Olgina alevik.
Elektrooniline hääletamine
19. veebruar kell 9.00-st algab
elektrooniline hääletamine, mis kestab
ööpäevaringselt kuni 25. veebruar kell
18.00. Elektrooniliselt saab hääletada
veebilehel http://www.valimised.ee.
Eelhääletamine
23.02-25.03.2015 – toimub eelhääletamine
nii oma elukohajärgses valimisjaoskonnas
kui ka eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda.
Valimisjaoskond avatud kell 12.00-20.00.
Väljaspool oma elukohajärgset
valimisjaoskonda eelhääletuse päevadel ja
valijad, kelle elukohaandmed Vaivara vallas
on Rahvastikuregistrisse kantud Vaivara
valla täpsusega, saavad hääletada ainult
valimisjaoskonnas nr 1, mis asub Sinimäe
alevikus vallavalitsuse ametiasutuse
ruumes aadressil Pargi tn 2.
Hääletamine valimispäeval 1. märtsil 2015
Valimisjaoskonnad avatud kell 9.00-20.00.
NB! Hääletamiseks tuleb kaasa võtta
kehtiv isikut tõendav dokument.
Kodus hääletamine
Kui valija terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada
hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus
hääletamist. Kodus hääletamise
korraldamiseks esitab valija elukohajärgsele
valla või jaoskonnakomisjonile kuni
valimispäeva kella 14.00-ni kirjaliku
taotluse. Kodus hääletamise taotlus peab
sisaldama: valija nime, isikukoodi, aadressi,
sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise
põhjust. Kodus hääletamist korraldavad
vähemalt kaks jaoskonnakomisjoni liiget.
Kontaktid:
Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni
telefoninumber: 332 1200.
Sinimäe valimisjaoskonna nr 1 (Pargi tn 2,
Sinimäe alevikus) jaoskonnakomisjoni
esimees Liidia Kaasik, tel 5884 5316
Olgina valimisjaoskonna nr 2 (Narva mnt
12, Olgina alevikus) jaoskonnakomisjoni
esimees Eret Laht, tel 5884 5317

Vaivara vallavolikogu
istung 28. jaanuaril

... loomaaias. Foto: 3x MONICA MERENTS
Kõige esimesena tutvusime
lääneväravas uue hoonega, kus sai vaadata
erinevate loomade koljusid ja sarvi. Kindlasti
kõige huvitavam selles majas on
lasteloomaaed, kus saab seal olevaid loomi
paitada ja sööta. Meie külastamise ajal oli
palju kääbuskitsekesi, jäneseid, hamstreid,
rotte, tuvisid jne.
Ilmataat oli meie poolt ning saime külastada
väljas olevaid loomi. Kõige aktiivsemad olid
mägedes elavad kitsed. Sealt saime ka väga

Liikudes õues edasi, käisime vaatamas
lumeleopardi, hülgeid, kaameleid, piisoneid,
känguruid ja erinevaid faasaneid.
Lõpuks, kui olime loomaaiale teinud ringi
peale, olime viibinud talvises loomaaias üle
nelja tunni. Soovitame kõigil käia loomaias ka
talvel, siis näeb just neid loomi, kes
armastavad lund ja jahedamat õhku.
7. klass ja õpetaja MONICA MERENTS

Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõige 1 punktist
13, Riigikogu valimise seaduse § 18 ja
seoses 1. märtsil 2015 toimuvate
Riigikogu valimistega ning lähtudes
Sotsiaal-demokraatliku erakonna, Eesti
Keskerakonna ning vallasekretäri
ettepanekutest, Vaivara vallavolikogu
otsustas:
1. Nimetada jaoskonnakomisjonide
liikmeteks:
1.1. Sinimäe valimisjaoskonnas nr 1
(Pargi 2, Sinimäe alevik, Vaivara vald):
Liidia Kaasik – komisjoni esimees,
Marta Lambakahar - liige,
Aivar Henning – liige,
Vadim Maksimov – liige,
Helgi Kärsten – liige,
Aili Koppe – liige.
Sulev Sarv – asendusliige,
Niina Viholainen – asendusliige.
1.2. Olgina valimisjaoskonnas nr 2
(Narva mnt 12, Olgina alevik, Vaivara
vald):
Eret Laht - komisjoni esimees,
Jüri Kiik –liige,
Andrias Objartel – liige,
Leokadia Vorobjova – liige,
Tiiu Tuuder – liige,
Natalja Rodionova – liige,
Väino Tuuder – asendusliige,
Aare Aas –asendusliige.
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„Küll on hea, küll on hea, meil on sõpru siin ja seal …“
13. veebruaril tähistasime Sinimäe
põhikoolis sõbrapäeva.
Päeva alustasid keelekümblusosakonna
1.-3- klassi õpilased oma muusikaliste
etteastetega. Südamlikud laulud sõprusest
aitasid luua erilise pidupäeva tunde. Oluline
on siinkohal sõbralikkus, lahkus, siirus,
üksteisemõistmine ja austamine.
Ei puudunud meie peolt ka piraadid,
võrratutes kostüümides, kes samuti
õnnitlesid kõiki sõbrapäeva puhul ja esitasid

Sõbrapäevalt ei puudunud ka piraadid.
Foto: 2x IRINA KLISHINA

toreda tantsu. Avatud oli
kirjakast, kuhu sai panna
õnnitluskaarte ja kirju, mis
toimetati tublide kirjakandjate
abil sõpradeni. Vahetundide
ajal toimusid erinevad lõbusad
mängud, nt sokolaadi
lõikamine pajakinnastes noa ja
kahvliga, erinevad pallimängud
jne. Koolipäeva lõpus oli
algklasside
õpilastel
võimalus
nautida nö
diskot ning
süüa
Sõpradega sõbrapäeval.
maitsvaid
koolis hoitakse ja hoolitakse üksteisest, millel
südamekujulisi küpsiseid
on kindlasti üks olulisemaid rolle koolielu
ning teha pilte.
edendamisel. Austagem ja hoidkem oma
Oli võrratult tore
lähedasi ja sõpru, kes on hindamatud aarded.
sõbrapäev, kus olulisteks
Nad on alati meiega, nii rasketel kui ka
märksõnadeks on hoolivus
rõõmuhetkedel, kuulavad meid ära ega mõista
ja soojus. Igaüks meist on
hukka. Soovin kõigile toredaid ja tõelisi
ainulaadne ning eriline, mis
sõpru, kellega minna läbi nii tulest kui veest!
lisab värvikust
ümbritsevasse keskkonda.
IRINA KLISHINA
Võin julgelt öelda, et meie

Toidu valmistamisest päästjate pilgu läbi
Möödunud aastal on Lääne- ja Ida-Virumaal
aset leidnud üle viiekümne erineva
päästesündmuse, mis on olnud seotud toidu
valmistamisega. Ida-Virumaal on selliseid
juhtumeid sel aastal olnud juba seitse. Sisse
lülitatud pliidile toidu unustamine on otsetee
tulekahjuni.
Toidu valmistamine on üks igapäevaseid
tegevusi inimeste elus. Ometigi võib ka see
viia traagiliste tagajärgedeni, kui süüa
tehakse hooletult või ei järgita
elementaarseid tuleohutusreegleid.
Päästeameti Ida päästekeskuse
menetlusbüroo juhi Urmas Grüningu sõnade
kohaselt, põhjustab toidu kõrbemise pea alati
inimeste hooletus. Äramärkimist väärib ka
alkoholi tarvitamine – joobes inimene ei
pruugi mäletada, et alustas mingil hetkel
toidu valmistamise või soojendamisega.
„Pott või pann pannakse pliidile, sinna see
lihtsalt unustatakse, väsimusest või joobes
olekus jäädakse magama, vahel minnakse
isegi kodust ära. Praktika on toonud ka
juhtumeid, kus toit pannakse pliidile valmima
ning teadlikult minnakse kauplusesse
söögipoolisele täiendust ostma lootes, et
pliidil oleva poti-panni või selle sisuga
midagi ei juhtu,“ nentis U. Grüning.
Statistika näitab, et nii võivad käituda
väga erinevas eas inimesed, harvem lapsed.

Vastlad Härmamäel
Härmamäe talu, Olgina aleviku külje all
korraldab 21. veebruaril algusega kell 12.00
vastlatralli.
Kavas kultuuriprogramm Marina Pertseva
eestvedamisel, saab hobusega sõita ja
pannkooke süüa.
Info tel. Ann Novgorodova 5199 4725.

Pane tähele
Rendile anda põllumaa Vaivara vallas,
Vodava külas (katastritunnus
85101:003:0458) pindalaga 8,12 ha,
kantud põlluregistrisse.
Rendihind oleks pool pindalatoetusest.
OÜ Unire Invest
Tel. 56 455 036; e-posti aadressi
forestprojekt@hot.ee

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

NADEZHDA
KOMAROVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

„Eakat inimest võib toidu valmistamise käigus
tabada terviserike, mistõttu ei saa ta ise end
tekkinud olukorras aidata. Aga ka ilma, et
tervis alt veaks, on vanuritel ealistest
iseärasustest tulenev reaktsiooni ja
motoorika aeglustumine. Võimalusel tasuks
kaaluda lähedastel üksi elava eaka inimese
puhul ohutuma elektripliidi paigaldamist, mis
vähendaks võimalust lahtise tulega otse
kontakti sattumist,“ soovitab menetlusbüroo
juht.
Esimesed märkajad on tihtipeale naabrid
Ida päästekeskuse reageerimisbüroo
juhataja Indrek Punga sõnade kohaselt tuleb
esialgne info taolisele väljakutsele tavaliselt
naabritelt, kes kaebavad, et nad tunnevad
kodus kärsahaisu, mis tuleb trepikojast. Vahel
on kuulda ka suitsuanduri signaali.
Toidu kõrbemisel erituvad nagu tavalisegi
põlemise korral gaasid, mis võivad
kahjustada inimest. Kui kõrbemine on üle
läinud põlemiseks või plastmassi sulamiseks,
siis tekivad mürgised ühendid, mis võivad
sissehingamisel lõppeda isegi surmaga.
„Üsna paljudel juhtudel, ka siis, kui lõpuks
selgub, et tegu oli toidukõrbemisega, on
päästjatel vajadus avada uksi
päästevahenditega. Kui toidukõrbemisest
tekkinud kahju ei osutugi nii suureks, siis
päästevahenditega avatud uks vajab hiljem
ikkagi remonti, mis tekitab inimesele samuti
materiaalse kahju. Aga, kui kõrbemine on üle
läinud põlemiseks, siis on kahju kordades
suurem kui päästjate korterisse sisse
saamiseks lõhutud uks,“ sõnas I. Pung.
Kui ruumis, kus on toit kõrbema läinud,
juhtub olema toimiv suitsuandur, siis see
rakendub tööle ning hoiatab ohust inimesi.
Kui seda aga pole, võib toidu kõrbemisest
alguse saada hävitav tulekahju. Kõikide
halbade asjade kokkulangemisel võib kahju
olla väga suur, maha põleb terve maja.
Kuidas saab toidu kõrbemisest tulekahju?
Kui toit läheb kõrbema, tekib spetsiifiline
lõhn – rahvakeeli kärsahais. Tekib suits, mis
alati ei pruugi korterist välja levida.
Kuumutatud toidunõu ümber temperatuur
tõuseb. Põlema võib süttida toit potis või õli
pannil. Pliidi ümbruses võivad kõrgest
temperatuurist süttida ka lähedal olevad
pinnad või esemed – kapp, käterätik,
pajalapid, ka kardinad, kui need on piisavalt
lähedal. Plastmassist esemed hakkavad
sulama, näiteks poti sangad, plastmassist
lõikelaud jne, eritades mürgist gaasi, mida
inimesed tunnevad spetsiifilise lõhnana.
„Kui gaasipliidil on järelvalveta jäänud
näiteks piim, siis hakkab see algul üle
potiserva keema. Selle tulemusel võib
gaasipliidi leek kustuda. Kui aga gaasi keegi
kinni ei keera, siis tekib oht gaasilekkele ning
ka gaasi süttimisele,“ selgitas järelvalveta
jäätud toidu veel üht ohtu Urmas Grüning.
Veel üks väga tõsine oht on juba
avastatud toidu põlemise kustutamine.

Nimelt, kui põleb pannil õli, siis mitte mingil
juhul ei tohi sellele vett peale visata. Vesi
tekitab leegi lahvatuse ning inimene võib
saada tõsiseid põletushaavu ning tulekahju
võib sekundiga muutuda väga suureks.
Mida teha, kui tunned kärsahaisu oma
kodus?
Kärsahais on esimene märk, et miskit
põleb või on ülekuumenenud. Kui te olete
magama jäänud, siis suitsuandur on see asi,
mis teid kärssamise korral üles peaks ajama.
Samuti kuulevad suitsuandurit naabrid, kes
vajadusel saavad reageerida.
„Toidu kõrbemise puhul päästab olukorra
kiire reageerimine: minge kööki, lülitage pliit
välja ning katke kõrbenud toiduga pott või
pann kaanega. Esimene langetab kuumust ja
teine takistab hapniku juurdepääsu ning
põlemisprotsess peatub. Seejärel tuulutage
tuba,“ selgitas Päästeameti Ida
päästekeskuse ennetusbüroo
juhtivspetsialist Olga Kukk.
„Pannil või potis põlema läinud toitu on
hea kustutada ka tulekustutustekiga, mis
õigesti kasutades kaitseb kustutaja käsi ja
nägu kuuma leegi eest,“ lisas Olga Kukk.
Keerulisem on olukord, kui tuli on nii suur, et
ohutult läheneda sellele on ohtlik. Siis tuleb
sulgeda köögi uks, kui võimalik, siis ka lahti
olevad aknad, ning lahkuda köögist ja
korterist ning kutsuda abi hädaabinumbril
112.
Kui teil on kodus gaasipliit või kui valmistate
toitu muul moel lahtisel tulel, siis teie riided,
eriti just varrukad, ei tohiks olla laiad ja
sünteetilisest materjalist. Riiete süttimisel
võib saada surmavaid põletushaavu.
Kui te naabrina kuulete suitsuanduri
signaali või tunnete, et trepikojas on
suitsulõhna, või kuulete suitsuanduri
signaali, siis peaksite püüdma välja selgitada,
kust see tuleb. Kui see on selge, siis vahel
piisab ka uksele koputamisest, et
magamajäänud naaber üles ajada. Aga
loomulikult, kui teil on kahtlusi ja te ei tea,
kuidas käituda, siis tuleb helistada hädaabi
numbril 112, kust saate vajalikud juhised ning
vajadusel tulevad olukorda lahendama ka
päästjad.
Vältimaks üldse selliseid õnnetusi, tuleb
igaühel meeles pidada, et pliidile sooja
pandud nõud või toitu ei tohi jätta
järelvalveta. Kui olete väsinud, siis tuleb
algul puhata ning siis hakata süüa tegema.
Pliidi juures ei tohiks olla kergesti süttivatest
materjalidest asju. Köögis peaks käepärast
olema tulekustutustekk või tulekustuti, mis
on mõeldud ka õli kustutamiseks. Õli
kustutamiseks mõeldud kustutitel on peal
vastav märgistus. Kindlasti peab teil kodus
olema õigesti paigaldatud suitsuandur.
Oleme kõik hoolsamad, et sellised lihtsad
asjad nagu söögitegemine ei tooks kaasa
õnnetusi!
PÄÄSTEAMET

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
Toimetaja: ANNE JUNDAS 525 2484 anne.jundas@vaivara.ee

Veebruar Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
6. veebruaril 1905.
aastal sündis Püssi
vallas kooliõpetaja
perekonnas tulevane
ooperisolist Jenny
Siimon (neiuna Kossar),
kes õppis Narva I
gümnaasiumis ja hea
lauljana liitus peagi Narva Võitleja teatritrupi ja
laulukooriga. 1932. aastal alustas õpinguid
Tallinna konservatooriumis Aleksander Arderi
ja Aino Tamme klassis ja kooli lõpetades
alustas tööd muusikakoolis ja segakoori
Raudam hääleseadjana. 1936. aastal alustas
ooperisolistina Estonia teatris, võimu
vahetudes sai temast Tallinna
konservatooriumi lauluõpetaja, 1946. aastast
oli dotsent ja 1955. aastal pälvis ENSV
teenelise kunstniku aunimetuse. 1976. aastal
läks penisonile. Tema tuntumateks õpilasteks
on olnud Teo Maiste, Mati Palm, Meta
Kodanipork, Harri Vasar. Jenny Siimon on
teinud 25 ooperirolli ja andnud mitmeid
soolokontserte. Puhkuse veetis tavaliselt
Toilas oma abikaasa Theodor Siimoni
kodupaigas, kus ta oli ka oodatud
kontsertesineja. Jenny Siimon suri 3. aprillil
1982. aastal ja on maetud Metsakalmistule.
7. veebruaril 1910. aastal sündis Jõhvis
August Luud, kes Jõhvi algkooli ja
gümnaasiumi lõpetamise järel pidas
tisleriametit. Spordimehena harrastas jalgpalli
ja raskejõustikku Jõhvi spordiseltsis Kalju ja
hiljem ÜENÜ (ülemaaline noorte ühendus)
Jõhvi osakonnas. ÜENÜ keskjuhatuse
rekordmärgiga märgiti tema tõstmise tulemusi
92 kg kahe käega surumises; 116 kg tõukamises
ja 88 kg rebimises. 1937. aastal sai temast
Jõhvi puhkpilliorkestri dirigent ja ta oli selles
ametis ligi 30 aastat. Tema tõdemus oli:
orkestrandil võib ainult suur varvas kinga sees
taktis kaasa liikuda, sest mis siis saaks, kui
kogu orkester kingadega kaasa hakkaks
trampima. August Luud suri (jäi auto alla) 16.
juunil 1969. aastal ja on maetud Jõhvi
kalmistule.
9. veebruaril 1900. aastal sündis Tartumaal
Artur Maranik, kes 1925. aastast teenis
piirivalvurina Narva-Jõesuu kordonis. Temast
kujunes üks meie kandi tuntumaid
laskesportlasi, kes korduvalt esindas võidukalt
Narva garnisoni riiklikel esivõistlustel ja
piirivalvevõistlustel. Meie kanti sattus ta juba
vabadussõja perioodil, kui võitles
vabatahtlikuna Pihkva rindel.
12. veebruaril 1920. aastal saabus Jõhvi
nädalasele visiidile Ameerika Punase Risti
esindaja kapten Pollats, et võtta Jõhvi
alevivalitsuselt vastu tänusõnad abi eest
kohalikele lastele ja vaesematele kodanikele.
13. veebruaril 1945. aastal hakkas ilmuma
ajalehtede Rahva Hääl ja Sovetskaja Estonia
lisalehena Rohkem Põlevkivi, millest sai
praeguse Põhjaranniku eelkäija. Esimeses
numbris (mis on ka põlevkivimuuseumi kogus)
on palju juttu haridusest ja spetsialistidest
põlevkivitööstuse tarvis.
23. veebruaril 1990. aastal andis ametivande
Ida-Virumaa esimene maavanem Ain Kiviorg.
24. veebruaril 1835. aastal sündis tööstur
Franz Krull, kelle tehastes valmistatud
aurumasinaid leidus kõikides Eestimaa
paikades. Ta oli suuteline valmis ehitama
põlevkivitööstuse tarvis vagonette ja
auruvedureid. Tema tehastes valminud
elektrijaama katlad pidasid vastu ka
põlevkivituha sadestumisele ja olid nõutud
kaup üle Eesti.
24. veebruaril 1905. aastal sündis Jõhvis
ärimees Paul Saulep, kelle kaupluses (endine
Gastronoomi kauplus maavalitsuse vastas)
müüdi värve, põllurammu ja jalgrattaid.
Hukkus 1941. aastal Maarja-Magdaleena
juures.
26. veebruaril 1935. aastal sündis Narvas
tulevane soomepoiss Elmar Kriis, kes Narva
linnaametnikuna siirdus 9. novembril 1943.
aastal Soome ning pärast väljaõpet Taavettis ja
Jalkalas võitles Karjala kannasel. Tema teeneid
märgiti 2. klassi Vabadusmedaliga. 19. augustil
1944. aastal saabus tagasi Eestisse ja sattus
Tartu rindele, kust pages läände ja 1947. aastal
jõudis Austraaliasse. Seal töötas algul
elektrijaamas, peagi aga rajas oma saeveski.
Tema maine teekond lõppes 17. juunil 1979.
aastal Victoria osariigis.
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