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Kuulutati välja hange
Sinimäe kooli spordihoone
ehitustöödeks
 Neljapäeval, 7. jaanuaril avaldati
Riigihangete registris hanketeade
“Sinimäe kooli spordihoone ehitustööd”
kohta.
        Hanke tellijaks on KA Vaiko AS ja
pakkumuse tähtajaks 01.02.2016. Sinimäe
kooli spordihoone valmimise tähtajaks on
hanketeate kohaselt 31.08.2016 ja eeldatav
maksumus 1 miljon eurot.

        Tegemist on Sinimäe kooli- ja
lasteaiahoone ehituse teise etapiga.
Esimeses ehitusetapis rajati kaasaegne ja
energiasäästlik koolihoone kuni 135
õpilasele ja lasteaiahoone kahele
lasteaiarühmale. Paika said välisvõrgud ja
rajatised.
Hoone peaprojekteerija on AS Amhold,
eriosad projekteerisid OÜd Viva Insenerid,
ITK Inseneribüroo ja Disainprojekt.

ALAR TASA

Igast suurest üritusest
osavõtmine ühel või
teisel viisil on elamus
Sellel aastal oli vastutegevus Utria
dessandil KL Alutaguse maleva
luurerühma liikmete ülesanne.
Neilegi kujunes kombinatsioon tavaline
tööpäev + dessandi vastutegevuses
osalemine 42 tunni pikkuseks, mille sisse
mahtus 3 tundi puhkust poolunes.
        Vastutegevuse ülesanne on sundida
võistkondi liikuma vastavalt reeglitele varjatult
st mitte kasutama selleks suuri teid. Vastasel
korral tuleb võistkonna liikmetel loovutada
tšekk. Iga puuduv tšekk finišis tähendab
võistkonnale miinuspunkte.
Vastutegevuse liikmetele ei ole tšekkide
kogumine mitte meeldiv tegevus. Eriti neile,
kes ka ise on kunagi võistleja rollis olnud.
Reegleid peab aga täitma. Pigem rõõmustavad
nad selle üle, kui võistkonnad tegutsevad
õigesti ja leidlikult, et vastutegevusele mitte
ette jääda.
Meelde jääb ka palju muud:
- võistkond slaalomisuuskadega
poolemeetrises lumes siledal maal;
- võistleja, kes on pärast starti avastanud, et
tema 50 number saabas ei mahu
suusasidemesse ja ta on sunnitud selle tõttu
katkestama;
- ööpimeduses suurel põllul liikuvad
võistkonnad, kellest mõned isegi suudavad
nähtamatuks jääda;
- teekraavi kukkunud võistleja, kellest on
sügavast lumest näha ainult suusad ja silmad;
- tee ääres seisvale võistkonnale libedal teel
oma autoga „tantsunumbrit“ esitav
vastutegevus;
- suurepärane talveilm nii päikese kui
lumesajuga. (VK)

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
90  Tatiana Ipatova 08.01.1926  Olgina alevik
86  Mariya Khopta 27.01.1930  Olgina alevik
84  Liudmila Zomerova 04.01.1932  Sinimäe alevik
84  Anna Sergejeva 15.01.1932  Olgina alevik
84  Elfriida Välja 30.01.1932  Kudruküla küla
83  Nina Kisel 01.01.1933  Olgina alevik
83  Niina Hitretsova 04.01.1933  Olgina alevik
82  Zoya Yakovleva 07.01.1934  Olgina alevik
82  Tatjana Anisimova 15.01.1934  Sinimäe alevik

81  Valentina Ryabova 27.01.1935  Vaivara küla
80  Grigory Mirenkov 02.01.1936  Sinimäe alevik
80  Nikolai Veselov 13.01.1936  Vaivara küla
80  Yury Artemenkov 25.01.1936  Udria küla
75  Nadezhda Pozhidaeva 01.01.1941  Vaivara küla
75  Grigori Minonen 02.01.1941  Olgina alevik
75  Milvi Till 18.01.1941  Peeterristi küla
70  Svetlana Migali 01.01.1946  Olgina alevik
70  Ljudmila Davõdova 22.01.1946  Sinimäe alevik

Vaivara valla teede ja
tänavate talvine
teedehooldus
Hooldustööde juht: Meelis Kaljurand,
mobiil +372 514 2179.
Piirkonnad:
* Mustanina ja Vaivara küla lõunapoolne
piirkond – Sirglat OÜ, kontakt Valentin
Baltšunas, mobiil +372 5813 3647
* Vaivara küla põhjapoolne ja Perjatsi
piirkond – Artesti OÜ, kontakt Kersti
Objartel, mobiil +372 553 9338
* Sinimäe, Hundinurga, Pimestiku ja
Udria piirkond – KA Vaiko AS, kontakt
Meelis Kaljurand, mobiil +372 514 2179
* Auvere, Hiiemetsa, Arumäe ja Soldina
lõunapoolne piirkond – Auveres OÜ,
kontakt Juri Zahharov, mobiil
+372 5662 2164
* Laagna ja Puhkova piirkond – FIE
Anders Jaakson, kontakt Anders Jaakson,
mobiil +372 505 4772
* Vodava, Peeterristi ja Kudruküla
piirkond – Tego Remont OÜ, kontakt
Aleksandr Hohlov, mobiil +372 529 7243
* Olgina ja Soldina piirkond – KA Vaiko
AS, kontakt Meelis Kaljurand, mobiil
+372 514 2179

Tänavusel, kaheksateistkümnendal Utria
dessandil oli taas võidukas Scoutspataljon.
Scoutspataljoni I võistkonnale järgnesid
Kaitseliidu Tallinna maleva Põhja kompanii
võistkond ning Rootsi I võistkond.
Kolmekümnest startinud võistkonnast
lõpetas vaid  kolmteist.
        Esimene võistkond startis Jõhvist
neljapäeval, 14. jaanuaril kell 22.00.
Ühtekokku läks külmale, lumerohkele ja
tuulisele, umbes 100 kilomeetrisele distantsile
kolmkümmend neljaliikmelist võistkonda.
Reede õhtuks olid väsimuse ja kurnatuse
tõttu katkestanud kümme, nende hulgas ka
mõlemad naisvõistkonnad. Võistluste
finišisse Sinimägedes jõudsid esimesed
võistkonnad laupäeva hommikul. Võistluse
lõpetas kolmekümnest startinust kolmteist
meeskonda.
        “Utria dessant on keeruline võistlus,
mille lõpptulemuse paneb paika tavaliselt ilm.
Nii ka sellel aastal. Keegi ei suutnud
ennustada seda, et kogu võistluse aja
keerutab lund ja sajab ja tuiskab. See väsitas

Utria dessandi lõpetas kolmekümnest
startinust vaid kolmteist

võistkondi. Tulemus oli, et startinud
kolmekümnest võistkonnast finišeerus
kolmteist,” iseloomustas tänavuse dessandi
olusid lühidalt võistluse peakorraldaja, Erna
seltsi president Meelis Rätsep.
        Seekordsest luurevõistlusest võttis osa
rekordarv välisvõistkondi – kaks Saksamaalt
ja Rootsist, üks Soomest ja Poolast.
Piiritagustest võistkondadest lõpetasid
võistluse Soome ja Rootsi I võistkond –
viimane viib koju kolmanda koha. See on ka
võistluste ajaloos esimene kord, kui
välisvõistkond suudab end esikolmikusse
välja võidelda.
        „Võitsime sügisel võistluse Rootsis,
mille auhinnaks oli esindada Rootsit siin. See

on suur au ja korralik
väljakutse,“ rääkis
Rootsi I võistkonna liige
Oskar, lisades, et nad
pole kunagi varem olnud
sellisel talvevõistlusel.
        „Rõõm on tõdeda,
et meie kauaaegne soov
on täitumas – võistlus
on võtmas juba üsna
arvestatavaid
rahvusvahelisi
mõõtmeid ja sellest on
saanud meie valla üks
tunnusmärke Eestis ja ka
väljaspool,“ tõdes
Vaivara vallavanem
Veikko Luhalaid, kelle
sõnul ollakse väga
tänulikud kõigile
omavalitsustele, kes
oma abikätt selja taha
pole peitnud.
        Enne võitjate
autasustamist Sinimäe
põhikoolis toimus
pärgade asetamise
tseremoonia Utria
dessandi mälestuskivi
juures.
Korraldajaks pooleks

olid taas Vaivara vald, Erna selts, Kaitseliit ja
Kaitsevägi. Möödunud aastal võitis
luurevõistluse samuti Scoutspataljoni I
võistkond.
Esimest korda korraldasid Utria dessandi
Erna selts koostöös Vaivara valla ja
Kaitseliiduga 1999. aastal, mil esikoha

saavutas Viru üksik-jalaväepataljoni teine
võistkond.
Võistlus Utria dessant meenutab

Vabadussõja suurimat dessantoperatsiooni,
mille tulemusel vabastati 1919. aastal
punastest Narva-Jõesuu, Narva ja

Jaanilinn.
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Kohtuniku valvsa pilgu all tuli iga oma sammu jälgida. Foto: 2x www.facebook.com/Kaitseliit

Sinimäe kool (eskiis).

Pehmes lumes kahlamine ei olnud kergete killast.
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29. detsembril toimus Sinimäe
noortekeskuse saalis pidulik Vana Aasta
ärasaatmine. Seekordsel väga südamlikul
üritusel osalesid Vaivara valla vanema
põlvkonna esindajad. Sinimäe rahvale olid
külla tulnud ka eakaaslased Olginast.
Ürituse korraldajad – naiskoori „Ivuški“
lauljad ja nende juhendaja Jelena Derkatch
korraldasid külalistele suurepärase
muusikaliste ja meelelahutuslike
numbritega tulevärgi.
        Saalis, kus oli 47 osavõtjat, valitses soe
atmosfäär. Iga kohalolija osales aktiivselt
ühislaulmises, viktoriinides ja loomulikult
loteriis. Eriti suurepäraselt kõlas unustamatu
vene traditsiooniline tšastuška, mis nagu
selgus, ei ole veel  unustatud!
        Õhtu sügavalt liigutavaks hetkeks oli
Jekaterina Smirnova, kõige vanema osavõtja

tervitamine ja juubeli puhul õnnitlemine.
Nimelt tähistas ta novembrikuus oma 90
sünnipäeva.
        Õhtu lõpus otsustati, et seekordsed
vastuvõtjad Sinimäelt teevad 15. jaanuaril
vastuvisiidi Olginasse, et koos ehitud kuuse
all soovida algavale Ahviaastale (algab
8.veebruaril) head ja otsustavat starti.

Küta oma kodu
mõistlikult!
Külmade ilmade saabumisega sagenevad
tulekahjud, mis saavad alguse
kütteseadmetest.
Tihti osutub tulekahju põhjuseks kas
ehituskonstruktsioonile liiga lähedale
ehitatud kütteseade, hooldamata
korstnalõõrid või  rahva keeles öeldes
ülekütmine. Kütteseade peab olema
korras ja hooldatud! Pakasega tuleb
kütta tihedamalt, aga mitte järjest
terve päeva.  Kui kütteseade tarbib
elektrit või gaasi, peab see samuti olema
korras ja hooldatud.
        Katkine kütteseade on ohtlik, isegi
eluohtlik. Mitte keegi meie kliimas ei
tohiks elada majas, mida kütta ei saa või
ei tohi. Hooldamata küttesüsteemi
kütmise käigus võib maja põlema panna -
puhastamata lõõrides süttib tahm või
pigi, mille tõttu korsten üle kuumeneb
ning võib süüdata läheduses olevad
esemed või ehituskonstruktsioonid.
Tahmapõleng võib kahjustada ka
küttesüsteemi osi, tekitades pragusid
korstnasse, ühenduslõõridesse või
soojamüüridesse. Tahmapõlengu ja ka
liigkütmise puhul on eriti suur on
tulekahju oht siis, kui kütteseadme või
korstna ümbrusesse pole jäetud piisavat
ruumi või pole seadme osad muudest
ehituskonstruktsioonidest piisavalt hästi
isoleeritud.
        Ida päästekeskuse menetlusbüroo
peainspektori Tanel Sepajõe sõnul on
ehitise põlevmaterjalist konstruktsioonide
minimaalne ohutu kaugus kütteseadme
osadest sõltuv kütteseadme isaärasustest
ning see on kirjeldatud kütteseadme
paigaldusjuhendis. Kui paigaldusjuhend
puudub, tuleb lähtuda standardist. „Kui
ehitada valesti, siis ei tarvitse esialgu
midagi juhtuda, kui aga langevad halvad
asjaolud kokku, sealhulgas köetakse
tavalisest rohkem, võibki õnnetus käes
olla,“ nentis Tanel Sepajõe.
        Teemakohane on ka meelde tuletada,
et külmal ajal kipuvad inimesed tarbima
lisaks ka elektrilisi seadmeid sooja
saamiseks. „Siin on oluline jälgida, et
elektrilist kütteseadet kasutatakse
vastavalt kasutusjuhendile ning
elektrilise kütteseadme kasutamisega ei
koormataks üle elektrisüsteemi. Kui
elektrisüsteem on ülekoormatud,
vananenud või katkine, siis on tulekahju
tekkimine ainult aja küsimus,“ sõnas
Sepajõe.
        Elektrisüsteemi kasutamise ohutuse
tagamiseks tuleks lasta elamus vähemalt
kaitsmete olukord elektrikul üle
kontrollida ja vajadusel asendada vanad
kaitsmed või täiendada elektrisüsteemi
vajalike kaasaegsete kaitselülititega.
Avalikus kasutuses olevates hoonetes ja
ka kortermajades peab vähemalt kord
aasta jooksul kütteseadmete korrasolekut
kontrollima ning need puhastama
kutsetunnistusega korstnapühkija, kes
selle kohta ka tõendi annab. Eramajade
omanikud peavad väljaõppinud
spetsialistidel laskma seadmed üle
vaadata korra viie aasta jooksul.
        Möödunud sügisest alates peab iga
köetava hoone omanikul olema
kütteseadmete hooldamise kohta tõend.
Küttekolded peavad olema korras,
hooldatud ja kontrollitud ning igas
majapidamises peab olema töökorras
suitsuandur.
Oma kodu tuleohutust saab kontrollida
veebis aadressil
www.kodutuleohutuks.ee. Nõuandeid
saab küsida päästeala infonumbrilt 1524.
Õnnetuse korral helista 112.

HELEN  TAMMETS
Ida päästekeskuse pressiesindaja

On jaanuar ...
        1. jaanuar toob
endaga kaasa
kauaoodatud lume.
Enamus meist hoiab
hinge kinni, et see lumi
püsima jääks ja
viimaks ometi talvel ka
talve nägu pähe
tuleks. Külm paugub,
mis kole ja osal meist
saab sellest tõelisest
talvest kõrini: hommikuti muudkui küta
ahju ja kühvelda lund ning õhtul hakka
otsast peale! Ju saab Külmataatki aru, et ei
tasu üle pingutada ja laseb ilma veidi
soojemaks. Lund aga muudkui sajab ja
sajab...
         On jaanuar... Utria dessandil sumavad
võistlejad pehmes ja kohevas lumes ning
suusatamiseks on seda tegevust raske
nimetada. Kuidagi saaks momendil veel
hakkama, aga lund tuleb pidevalt juurde ja
üksteise järel hakkavad võistkonnad
ilmaoludele alla vanduma. Tuleb taas kord
tõdeda, et ei ole halba ilma, vaid valesti
valitud riietus (loe: valesti valitud suusad).
Kolmekümnest alustanud võistkonnast
lõpetab kolmteist. Mis halvasti, see uuesti
– järgmisel aastal lubatakse jälle platsis
olla.
        On jaanuar... Kena platsi uisutamiseks
on saanud Sinimäe koolilapsed ja ega
täiskasvanuidki liuväljalt minema aeta.
Omaette küsimus on, et  kas selleks
vägiteoks ikka julgust jagub? Või on
esialgu lihtsam suusarada ära proovida?
Valik on sinu ja ära unusta, et talv võib
sama kiiresti otsa saada kui algaski...
        On jaanuar... Kohe astub üle ukseläve
juba 2016. aasta järgmine kuu ja kui
tähelepanelikult loed meie
kultuuriuudiseid, siis näed, et
veebruarikuusse jagub nii spordivõistlusi,
suusamatku, lõbusaid vastlapäeva
tähistamisi ja põnevaid ettevõtmisi meie
raamatukogudes. Tule kohale, sest oma
silm on kuningas...
Huvitavaid kohtumisi ja tegusaid toimetusi
meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Head uut!
Jõulud on möödas ja uus aasta käes.
Loodame südamest, et leidsite aega ja
nautisite neid pidusid täiega!
        Tundub, et ilmataadile meeldib uus
aasta ja ta on meid mõnusalt lumega üle
kuhjanud! Meie õueaeg on rõõmu täis –
lapsed naudivad lume sees möllamist ja
kelgutamist – vahva, nii vähe on õnneks
vaja! Eriti mõnus on peale õues möllamist
minna sooja tuppa. Mõnus on jälgida ka,
kuidas koolilapsed põnevalt uisutavad –
vahva idee ja lahe, et nautijaid jagub.
        Jaanuarikuus saame keskenduda
lumele ja talverõõmudele ning peagi
hakkame valmistuma veebruarikuu
üritusteks. Mis üritused on tulemas?
        9. veebruaril tähistame üheskoos
Vastlapäeva, tuletame meelde, millised
traditsioonid sinna juurde kuuluvad.
        12. veebruaril tähistame Sõbrapäeva
(õige päev on 14.02), kell 16.00 toimuvad
meie mõlemas majas diskod, kuhu on kõik
oodatud!
       23. veebruaril kell 10.00 tähistame kõik
koos Iseseisvuspäeva, seekord siis
Sinimäe majas. Ootame teid kõiki endale
külla, sest üheskoos on veel vahvam!
        Detsembrikuus toimus palju
põnevaid üritusi ja need kõik olid lihtsalt
SUPER! Suurimad tänud kõigile, kes
leidsid aega ja meiega koos olid! Meil on
parimad lapsed, lapsevanemad, töötajad
ja sõbrad. Aitäh teile kõigile!

MARGIT  MAKSIMOV

3.- 8. jaanuaril osales 10 Vaivara valla ja 10
Rõuge noort projekti noortekohtumisel
Sinimäe koolis.  Projekti kirjutamisel ja
läbiviimisel osalesid Sinimäe aktiivsed
neiud Viktoria Badanina ja Sofia Rozenbuš.
Projekt sai toetuse Noortekohtumised
programmi raames, toetab SA Archimedes
Noorteagentuur. Projekti teema oli „Sport
kui tervislik eluviis“.
        Noored suhtlesid viis
päeva omavahel eesti
keeles, mängisid
meeskonnamänge,
tegelesid ülesandega, mille
eesmärk oli suunatud
osalejate teadmiste
tõstmisele spordist ja
tervisliku toitumise  mõjust
organismile. Noored said
teada
sportimisvõimalustest
Vaivara vallas. Nad käisid
Alutaguse seikluspargis,
SPA hotellis Noorus ja Narva Paemurru koolis
uisutamas.
Kõik tegevused oli osalejatele tasuta.
        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

Sündinud  14,
nendest tüdrukuid  6, poisse 8
Surnud 22,
nendest naisi 11, mehi 11
Valda tulnud 59 s.h.
naaberomavalitsustest (Narva, Narva-Jõesuu,
Sillamäe) 32
mujalt Eestist  (Tallinn) 18(3)
välismaalt 9

Vaivara ja Rõuge noorte kohtumine
noorte poolt valitud teemaprogrammi
elluviimine.
        Projekti lõppedes tõdesid osalejad, et
nad pööravad rohkem tähelepanu oma
toitumisele ja liikumisele, parandasid oma
keeleoskust ja said aru, et keelebarjäär ei
sega suhtlemist.
Projektijuht tänab Sinimäe põhikooli ja

Vaivara vallavalitsuse kollektiivi koostöö ja
abi eest. Suur tänu abi eest ka Valeria
Badaninale ja Olga Pavlišinale!

ALEKSANDRA VOLKOVA
Vaivara valla Avatud Noortekeskuse

noorsootöötaja

Valla rahvastiku liikumine 2015. aastal
Vallast lahkunud 66
naaberomavalitsustesse 39
mujale Eestis 24(6)
välismaale 3
Vaivara valda on registreeritud 01.01.2016. a
seisuga 1752 inimest, neist naisi 842 ja mehi
910 (Rahvastikuregister). Valla
haldusterritooriumil paikneb 20 asulat - 18
küla: Arumäe (22), Auvere (12), Hiiemetsa

(19), Hundinurga (26), Laagna (48),
Kudruküla (96), Meriküla (18), Mustanina
(42), Peeterristi (52), Perjatsi (57), Pimestiku
(9), Puhkova (53), Soldina (95), Sõtke (48),
Tõrvajõe (27), Udria (22), Vaivara (163),
Vodava (26) ning Sinimäe (356) ja Olgina (513)
alevik ning omavalitsuse tasandile on
registreeritud 48 inimest. (VK)

Hing ihkab pidu

        Me väga vajame selliseid toredaid
pidusid. Need annavad meile energiat,
optimismi, säilitavad meie südametes head
mälestused ja mis peamine- sunnivad meid
unustama oma vanuse!

LJUBOV  LAUR
üritusel osalenu

Peoõhtu vanim osaleja Jekaterina Smirnova.

Noored Pannjärvel seikluspargis. Foto: ERAKOGU

Pidu on täies hoos. Foto:2x ELENA TUGANOVA
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Ainult IGAÜHE
KAASABIL vähendame
õnnetuste arvu!
Jaanuaris võttis Päästeamet kokku
2015. aasta statistika ning esitles seda
Eesti elanikele. Viimastel aastatel on
tule- ja veeohutusalast ennetustööd
tehtud väga suures mahus, kuid
õnnetustes hukkus eelmisel aastal
Eestis kokku 87 inimest. Lääne-
Virumaal hukkus tules 6 inimest,
kellest 2 olid alla 7-aastased lapsed. Ida-
Virumaal kaotas oma elu tules 8 inimest
ning uppus 11 inimest, neist kaks olid
lapsed.
Päästeameti peamine fookus selleks ja
järgmisteks aastateks on õnnetuste arvu
vähendamine igaühe kaasabil.
        Päästeamet on tule- ja veeõnnetuste
ennetamiseks teinud palju tööd, ent
hukkunuid tulekahjudes ja veeõnnetustes
on paraku meie väikese riigi jaoks ikkagi
liiga palju. Tuleohutu kodu, turvalise
kogukonna kujunemisele ning
veeõnnetuste ärahoidmisele saab ja peab
kaasa aitama iga inimene, mitte ainult
päästja, ennetaja, sotsiaaltöötaja või
politseinik. Märkame abivajajat, hoolime
temast  ja aitame!
        Täna saame öelda, et enamus
tulekahjusid, kus inimesed hukkusid, olid
seotud lahtise tulega (näiteks, küünlad) ja
ka hooletu suitsetamisega. Äramärkimist
väärib ka asjaolu, et paljud tulekahjud on
seotud liigse alkoholitarbimisega. Palju
õnnetusi juhtub ka eakate inimestega, kes
elavad üksinda. Tulekahjud saavad
tihtipeale alguse ka vanadest ja katkistest
elektrisüsteemidest või –seadmetest,
kontrollimata ja hooldamata küttekolletest
ning gaasiseadmetest. Enam kui pooltes
hukkunuga tulekahjudes, polnud hoones
lakke paigaldatud suitsuandurit või oli
see
majapidamises olemas, aga laest alla
võetud või ilma patareita.
        Veeõnnetuste põhjusena kerkivad
esile sellised tegurid nagu: oma oskuste
ülehindamine ja ilmastikuoludega mitte
arvestamine, inimeste terviseprobleemid
veekogule minnes ja kalameeste hooletus
(näiteks, päästevest).  Hea on tõdeda, et
alkoholi- ja narkojoobes juhtunud
uppumiste arv on langustrendis ja see on
umbes veerand kõigist
uppumisjuhtumitest. Eelnevatel aastatel
on joobes olnud keskmiselt pooled
veeõnnetustes hukkunud.
        2016. aastal suunab Päästeamet oma
tegevused tule- ja veeõnnetuste
ärahoidmiseks nii, et see saaks ellu viidud
igaühe kaasabil. See tähendab, et me
jätkame seniseid ennetustegevusi nii
koolituste, nõustamiste kui kampaaniate
näol, suurendame veelgi oma partnerite
kaasatust ning aitame inimestel
teadlikkust tõsta ohutuma elukeskkonna
loomisel: hinnata, kas minu igapäevased
tegevused ja harjumused on õnnetusi
ärahoidvad, milline on minu enda ja
lähedaste kodu ja koduümbrus
tuleohutuse seisukohast, kuidas ikkagi
õigel ajal märgata abivajajat ning kuidas
ma saan ise aidata või talle abi kutsuda.
Märgakem abivajajat, hoolige ja aidake!
Alati on ennetada lihtsam ja odavam, kui
pärast kahjudega tegeleda.

HELEN  TAMMETS
Ida päästekeskuse pressiesindaja

Huvitav suvi 2016
On aeg planeerida koos oma lapse-
lapselapse või eestkostetava lapsega
huvitav suvi. Sellist programmi nimega
Huvitav suvi 2016 pakub Lastekaitse Liit
2016. aasta suveks Remniku laagrisse
Peipsi järve ääres Ida-Virumaal Alajõe
vallas. Lastele vanuses 8-15 aastat on
broneeritud tuusikud 12.-19. juuliks
maksumusega 92.80. Kes ees, see mees!
Olge kiired endast märku andma.
Info ja registreerimine
lastekaitsespetsialisti Anne Terner-Boiko
juures Vaivara vallamajas või telefonil
3929014, e-post anne.terner-
boiko@vaivara.ee

Mis on terviseteenus?
Terviseteenusena on võimalik kasutada aasta
jooksul kuni 30 euro ulatuses tasuta Sillamäe
spordikompleksi “Kalev” ujula teenust.
Kellel on võimalik taotleda terviseteenust?
Vaivara valla elanikeregistris olevatel isikutel,
kes on:
- kuni 19-aastased lapsed;
- vanaduspensionärid;
- mittetöötavad puudega (sh ka

Kultuuriteated
4. veebruaril Olgina raamatukogus
„Agnia Barto110“. Elulugu ja raamatuid
tutvustav väljapanek.
9. veebruaril kell 13 Sinimäe pargimäel
vastlapäev.
9. veebruaril Olgina raamatukogus
„Vastel sõitis kingust alla“. Vastlapäeva
väljapanek.
Teatrireis: 11. veebruaril kell 19
Rakvere Teatris „Must Prints“.
Teatrireis: 12. veebruaril kell 19
Rahvusooperis Estonia „BAJADEER“,
Ludwig Minkuse ballett.
13. veebruaril Olgina ja Sinimäe
raamatukogudes Valentinipäeva
tähistamine.
14. veebruaril Olgina raamatukogus „Ära
unusta sõpra“, Valentinipäeva
väljapanek.
18. veebruaril Olgina rahvamaja
spordipäev.
19. veebruaril Sinimäe lasteaias filmiõhtu
„Meeletu“.
20. ja 27. veebruaril Sinimäe
noortekeskuses karjääriinfo päev.
24. veebruaril päikesetõusul Vanatare
maja pidulik lipuheiskamine. Vabariigi
aastapäeva tähistamine.
24. veebruaril Sillamäe-Sinimäe
suusamatk
29. veebruaril Olgina rahvamaja
hokivõistlused.

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel detsembris ja
jaanuaris vaadati läbi ja lahendati
finants-, sotsiaal-, , ehitus-,
planeerimise- ja jäätmekäitlusega seotud
jooksvad küsimused, ning need
küsimused ja eelnõud, mida vallavalitsus
edastas vallavolikogule.
Seoses sellega, et maareformiga seotud
toimingud peavad olema lõpule viidud
hiljemalt 31. detsembriks 2016.a, sh
maareformi seaduse § 40 lg 4 alusel peab
taotlus maa munitsipaalomandisse
andmiseks olema esitatud hiljemalt 30.
juuliks 2016 ja ehitiste (sh kohalike teede)
teenindamiseks vajalike
munitsipaalomandisse taotletavate maade
osas pidi hiljemalt 31. detsembriks 2015
olema esitatud valla-või linnavalitsuse
poolt koostatud piiride kulgemise
ettepanek, oli vallavalitsuse istungitel
arutelul palju maa küsimusi.
1. detsembriks esitas vallavalitsus
vallavolikogule valla 2016. aasta eelarve
eelnõu, millega kavandatakse Sinimäe
koolikompleksi kuuluva spordihoone
ehitamise sihtfinantseerimine.
Spordikompleksi sihtfinantseerimine
koosneb kahest osast: eelarve vahendid
ja laen, mille võtmise küsimus
otsustatakse eraldi. Teede remondiks
kavandatakse 150 000 eurot. Teised
tegevussuunad jäävad samaks.
Vallavalitsuse korraldused ja

protokollid avalikustatakse

vallakantseleis ja valla

dokumendiregistris. Ei avalikustata

andmeid, mille väljastamine on

seadusega piiratud või mõeldud üksnes

valla ametiasutuste siseseks

kasutamiseks.

VERONIKA  STEPANOVA
vallasekretär

Statistika
Vallavalitsus 2015: toimus 39 istungit.
Tehti 315 korraldust ja võeti vastu 3
määrust.
Vallavolikogu 2015: toimus 12 istungit.
Võeti vastu 27 otsust ja 18 määrust.

Juba ongi kätte jõudnud jaanuarikuu
keskpaik ning seljataha jäänud kaunis
detsember. Püstitatud  on uued eesmärgid,
mille poole uue hooga liikuda. Antud
lubadused iseendale, südames soov, et uus
aasta tuleks õnnelik ja edukas.
        Detsembris oli imeline püha, jõulud, mis
on soovide ning imede aeg. Aeg pere ja
lähedaste jaoks, kingituste tegemise ja
saamise aeg. Ka Olgina Rahvamajas tähistati
26. detsembril laste jõulupidu, mille läbiviijaks
oli Marina Pertseva juhitud loomeringi
kollektiiv „Piprad“. Lapsed olid ümber
kehastunud erinevateks
muinasjututegelasteks: muinasjutuvestja,
lumekuninganna, kass Matvei, nõid, Lješa,

Info terviseteenuse kasutajatele
töövõimetusprotsendiga alates 60%) isikud.
Kuidas taotleda?
Teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus ja
dokumendid, mis tõendavad, et olete
õigustatud saama antud sotsiaalteenust,
Vaivara vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
Tekkinud küsimustega võite pöörduda
sotsiaalosakonda telefoninumbril 392 9015
või elektronposti teel kadi.koppe@vaivara.ee.

Muinasjutuline
jõulupidu Olginas

lumehelbeke jne, kellega koos lauldi ja tantsiti
ümber kauni jõulupuu. Kõik lapsed olid
kaunites ning pidulikes kostüümides. Valitses
muinasjutuline õhkkond,  kõigil oli väga
huvitav ja lõbus. Peolt ei puudunud ka
jõuluvana, kes samuti lastega toredalt aega
veetis. Kõigil lastel oli võimalus esitada
luuletusi ning igaüks sai maitsva kommipaki.
        Lõpetuseks tahan öelda, et noored, te
olete väga tublid, esinete meisterlikult ning
iga korraga muutute aina
professionaalsemateks, suur aitäh teie
juhendajale Marina Pertsevale! Soovin teile
edu nii õppetöös kui isiklikus elus ning uusi
esinemisi.

IRINA  KLISHINA

Pilt mälestuseks. Foto: 3x ERAKOGU

Näitlejad on oma osasse sisse elanud.

Ringmäng ümber jõulupuu.
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Veebruar Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
1. veebruaril 1996.
aastal koolilapsi
Orust Jõhvi
sõidutanud bussis
sõitnud mees, kes
hoidis taskus
omavalmistatud
lõhkekeha, lendas
pommi plahvatamise tõttu õhku ja bussis
viibinud 14nest reisijast 7 vajas
haiglaravi.
5. veebruaril 1891. aastal kella 11 ajal
õhtul põles Mustajõe koolimaja maani
maha  ja kuna oli hilisõhtu, siis kulus
palju aega koolmeistri äratamiseks. Kuna
majas olid ka vallavalitsuse dokumendid,
siis hävines tules suurem osa valla- ja
koolivarast.
8. veebruaril 1901. aastal sündis Narva
lähistel Joala vallas August Seeberg.
Kogu vabadussõja teenis ta
vabatahtlikuna Scoutsrügemendis ja
tema teeneid hinnati II liigi 3. järgu
Vabadusristiga  (isikliku vapruse eest
lahingus).
A. Seeberg suri Miamis 1965. aastal.
Siia on meeldiv lisada, et selle aasta
veebruaris ilmub 1935. aastal välja antud
raamatu „Eesti Vabadusristi kavalerid“
täiendatud väljaanne, kus on välja
toodud kavaleride edasine elulugu  ja
saatus ning on täiendatud fotodega.
Selle koostamisel on olnud suuresti
abiks ka virulased.
11. veebruaril 1926. aastal sündis
Narvas kontoriametniku peres luuletaja
ja kirjanik Heljo Mänd (Kleinmüller-
Raidla), kes on töötanud ajalehes Säde ja
ajakirjades Täheke ja Pioneer. Ta oli
aktiivne tegutseja Noorte Autorite
Koondises (NAK), mis oli omaaja
progressiivsemate loovinimeste  kogum.
Nende algatatud oli ka luulekogumike –
kassettide väljaandmine (nii kirjasõnas
kui ka helis). 1965. aastast peab kirjaniku
ametit. Kindlasti on ta paljude laste
südamesse jäänud oma Mõmmi
aabitsaga.
1997. aastal oli Põlevkivimuuseumis
Virumaalt pärit kirjanike ja luuletajate
eksliibriste näitus, kus olid väljas ka H.
Männile pühendatud eksliibrised.
18. veebruaril 1921. aastal sündis
Narvas arstiteadlane ja
kultuuriajaloolane Ilo Käbin, kes Eesti
kaitseväe allohvitseri-velskrina teenis
algul Saksa armees, siis siirdus Soome,
kus võitles Soome talvesõjas, alul
peastaabis välismaa vabatahtlike
vastuvõtupunktis, hiljem aga arstina
rindel Vuoksel.
1944. aasta septembris vabastati Soome
armeest ja saadeti Eestisse. Teel
õnnestus pääseda Rootsi ja siin õppis
Uppsala Ülikoolis arstiteaduskonnas
ning lõpetamise järel töötas kirurgina ja
tegeles erapraksisega. Lundi ülikoolist
on pärit doktorikraad. Eestimaa armastus
väljendus tema uurimustega Eestimaa
meditsiiniajaloost ja kultuuriloost (neis
on ka materjale Narva ümbruse ja
Sillamäe meditsiiniloost).
Tema uurimusi hindas Tartu Ülikool K. E.
von Baeri mälestusmedaliga ja temalt on
hästi palju uurimuslikke materjale
Virumaa ajaloo teemadel Kohtla
ajalooringi kogudes.
Ilo Käbin suri Stockholmis 3. septembril
2003. aastal.
22. veebruaril 1901. aastal sündis
Narvas inglasest tekstiiliinseneri ja
eestlanna pojana William Kleesmann
Matthews, kes Inglismaal saadud
majandus ja filosoofiaharidust kasutas
Riia Ülikoolis germaani filoloogina
töötades. Sõja ajal siirdus Inglismaale,
kus suri 1953. aastal. Tema teeneks jääb
läti-inglise sõnaraamatu koostamine ja
läti ning eesti luuletajate teoste tõlkimine
inglise keelde (nende seas Bernard
Kangro, Marie Underi, Gustav Suitsu
jpt). See on tema omamoodi tänu oma
sünnimaale.

29. veebruaril 1896. aastal sündis Narva
lähistel Peetri vallas tulevane ohvitseri
asetäitja Voldemar Mesi, kelle haridustee
algas Vaivara kihelkonnakoolis ja jätkus
Narvas tehnilistel kursustel. Eesti
Vabadussõja ajal teenis soomuslaeval
„Lembitu“  mehaanikuna ja osales
aktiivselt sõjalistel ja
dessantoperatsioonidel ning tema teeneid
märkis II liigi 3. järgu Vabadusrist (seda
autasu kutsuti hellitavalt ka
„sõduriristiks“ ja ka „vereristiks“ - sest
seda anti isikliku vapruse ja vahvuse eest
lahingutes ning tihti oli vapruse
tunnuseks haavatud komandöri päästmine
või kriisiolukorras juhtimise ülevõtmine ja
lahingu eduka lõpuni viimine).
Voldemar Mesi teeneid hindas uus võim
saatmisega kaugele Siberisse Ussol
laagrisse, kus ta suri 14. jaanuaril 1941.
aastal.

Soovin kõigile ilusat algavat Ahviaastat!
SIR ARTHUR

Eesti Post avas
Sinimäel uue
postipunkti
Eesti Post avas 12. jaanuaril Vaivara
vallas Sinimäel uue postipunkti, mis
annab inimestele võimaluse kodukohas
mugavalt oma postiasju ajada.
        Sinimäe raamatukogus avatud
postipunkt võtab viiel päeval nädalas
vastu erinevaid saadetisi, makseid ja
perioodika tellimusi ning müüb vajalikku
postikaupa. Samuti saavad inimesed sealt
kätte kõik saabunud saadetised.
Postipunkti lahtiolekuajad on samad, mis
raamatukogul – teisipäeval, kolmapäeval,
neljapäeval ja reedel kell 10-18 ja laupäeval
kell 10-14. Esmaspäeval ja pühapäeval on
postipunkt suletud.
        Lisaks postkontorisse või postipunkti
kohale minemisele on postiteenuseid
võimalik tarbida ka oma kodus kirjakandja
vahendusel. Kui inimene elab lähimast
postkontorist või postipunktist kaugemal
kui 5 kilomeetrit, on tema jaoks kirjakandja
tellimine tasuta ning tasuda tuleb vaid
tellitavate teenuste eest. Kirjakandjale
saab tasuda sularahas.
Elu- või asukohas osutab kirjakandja
järgnevaid teenuseid:
1. kirisaadetise vastuvõtmine/
kättetoimetamine liht-, täht- ja
väärtsaadetisena kaaluga kuni 2
kilogrammi (sisemaine ja rahvusvaheline);
2. postipaki vastuvõtmine/
kättetoimetamine täht- ja väärtsaadetisena
kaaluga kuni 20 kilogrammi (sisemaine ja
rahvusvaheline);
3. rahakaartide saatmine;
4. ajakirjandustellimuste vormistamine;
5. maksete vastuvõtt;
6. pensionide väljamaksmine;
7. postimaksevahendite müük.
Kirjakandja saab koju tellida helistades
telefonil 661 6616, saates  e-kirja aadressil
info@omniva.ee või Omniva e-
teeninduses: www.omniva.ee.
Samuti saab kirjakandja koju kutsuda
postitades kirjakasti kutsekaardi.

Tali jäi sel aastal küll hiljaks, kuid taevasse
ei jäänud. Külmad ilmad on kohal ning
veekogudele hakkab tekkima jääkaas.
Talverõõmude nautimise ootuses pole
välistatud olukord, kus minnakse veekogule
proovima äsja tekkinud jääkirme tugevust.
Head lapsevanemad, tuletage oma lastele
meelde, et kraavidele ning väiksematele
veekogudele tekkiv jääkirme neid veel ei
kanna. Läbi jää külma vette vajumine on
eluohtlik!
        Jääle on ohutu minna alles pärast
paarinädalast stabiilset külma, kui jää paksus on
vähemalt 10 cm. Jääst läbi vajumisel saab
saatuslikuks eelkõige külm vesi, mis mõne
minutiga tegevusvõime halvab, mitte
ujumisoskuse puudumine. +4 kraadises vees
(jääalune vesi Eesti oludes) kaotab täiskasvanud
inimene teadvuse kuni 10 minuti jooksul, lapsed ja
eakad veelgi varem. Jää on õhem ja seetõttu ka
ohtlikum sildade juures, kõrkjate ümbruses ning

Paljudele koolinoortele lumevabal ajal
teiseks koduks kujunenud Sinimäe põhikooli
korvpalliplats ei pea ka talvel üksindust
tundma, kuna külmade saabudes rajati selle
ilmastikukindlale kattele liuväli.
        Möödunud aastal ei olnud ilmastikuolud
liuvälja rajamiseks eriti soodsad. Sel aastal oli KA
Vaiko AS esimeste tõsisemate
miinustemperatuuride saabumisel juba
„lahinguvalmis“ ja
kommunaalettevõtte
abiga sai kooli
korvpalliväljak uue
kuue –
lumevallidest
moodustati
väljakule raamistik,
mille vahele valati
veest vundament.
Praeguseks (21.
jaanuar - AT) on
algsele
vundamendile
lisatud juba kuusteist veekihti!
        Kooli poolt ei lastud võimalust, kehalise
kasvatuse tunde uiskudel läbi viia, kaotsi minna ja
kiiresti soetati 44 paari korralikke uiske suuruses
30 kuni 45. Et tunnid veelgi ägedamad oleksid,
muretseti lisaks ka saalihoki kepid, millega saab
praegu edukalt jääpallilahingud maha pidada, ning
spordisaali valmimisel soovi korral ka saalihokit
harrastada.
        Kehalise kasvatuse õpetaja Denissi sõnul

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

NIKOLAY  PYTALEV
AGNESA

STASJUTŠONOK

ANN  NOVGORODOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Kutsume
VAIVARA SINIMÄGEDE
MUUSEUMI!
Ekskursioonid:
* Looduseradadel
* Ajaloorada Sinimägedes - kolme ajastu
sõjakindlustused
* Bussiekskursioon mööda Vaivara valda –
vaatamisväärsused, ajaloolised paigad ja
looduskaunid kohad
Soovi korral paneme kokku eriprogrammi,
ettetellimisel toitlustamise võimalus.
Info: https://www.facebook.com/
SinimagedeMuuseum
 tel: 392 4634

OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
16. jaanuaril kell 16.22 ajal
kustutasid  päästjad Tõrvajõe
külas põlenud 6x3 suuruse
ühekordse maja. Inimesed
tulekahjus vigastada ei saanud.

Igal aastal teostab Eesti Energia Õlitööstus
töid, mille eesmärgiks on vähendada mõju
ümbritsevale keskkonnale ja ümberkaudsete
asulate elanikele. 2015. aasta jooksul
investeeriti õhukvaliteedi parandamisele
suunatud projektidesse ligi 2,1 mln eurot.
        Enefit140 paigaldiste kapitaalremondi käigus
moderniseeriti põlevkivi aerofontäänkuivatite
jahutussüsteemid ning monteeriti
tihenduselemendid soojuskandja tsüklonitesse.
Lisaks viidi Enefit140 esimesel  seadmel läbi kuiva
põlevkivi ploki rekonstruktsioon, mille käigus
lisati uued tihendussõlmed. Teostatud
moderniseerimistööde eesmärk oli vähendada
süsivesinikühendite sattumise võimalust
suitsugaasidesse ja seeläbi vähendada
tootmisettevõtte mõju keskkonnale.
Rekonstrueerimistööde järel sõltumatu labori
poolt läbi viidud kontrollmõõtmised kinnitasid
lõhnaainete sisalduse vähenemist korstnas.
Positiivse kogemuse põhjal on järgmiseks aastaks
kavandatud ka Enefit140 teise seadme kuiva
põlevkivi ploki moderniseerimine.

        2015. aastal paigaldati põlevkiviõli
ladustamis- ja töötlemismahutitele
süsivesinikaurude püüdmis- ja
regenereerimisseadmed, mis vähendasid
aromaatsete süsivesinikühendite välisõhku
sattumise tõenäosust ettevõtte toodangu
ladustamise ja laadimise ajal.
        Tööd eesmärgiga vähendada käitise mõju
õhukvaliteedile jätkuvad ka 2016. aastal. Nii on
lisaks juba mainitud Enefit140 teise seadme kuiva
põlevkivi ploki moderniseerimise projektile kavas
ka Enefit140 leektorude uuendamine. Pidevalt
töötava süüteseadeldise ja lämmastikuga
läbipuhke paigaldamine lubab vältida
süsivesinikühendite sattumist välisõhku
käivitusreziimide ajal. 2016. aastaks on samuti
planeeritud välisõhu seirejaama ehitus, mis hakkab
jälgima teatud ühendite sisaldust õhus väljaspool
tootmisterritooriumit. Seirejaam saab Eesti
õhukvaliteedi juhtimissüsteemi osaks ning seeläbi
saavad selle andmed olema avalikud.

JELENA   DERBNEV
Energia toomise kommunikatsioonispetsialist

Sinimägede suusainfo
Sinimägedes on avatud 3 kilomeetrine
suusarada, mis on ühendatud Sillamäel
oleva 2 kilomeetrise rajaga. Sinimägede
ja Sillamäe vahelise suusatrassi
pikkuseks on umbes 7 kilomeetrit.
Sinimägedes saab rajale minna Sinimäe
põhikooli staadionilt ja Grenaderimäe
jalamilt.
21. jaanuari seisuga on rada mõeldud
klassikaliseks sõidustiiliks. (VK)

Haprale jääle minek võib lõppeda õnnetusega!
allika- ja suubumiskohtades. Samuti on jää
tavaliselt nõrgem voolava veega veekogudes.
        „Võtke aega ning rääkige lastele ohtudest, mis
on seotud nõrga jääga. Selgitage, mida ohus olles
ette võtta ja kuidas käituda, kui nähakse kedagi abi
vajamas. Kui satute nägema, kuidas keegi vajub
läbi jää, siis esmalt kindlasti teatage juhtunust
häirekeskusele telefonil 112,“ selgitab Päästeameti
Ida päästekeskuse pressiesindaja Helen Tammets.
        „Ärge jätke tähelepanuta ka oma
lemmikloomi. Loomad nagu lapsedki ei taju hapra
jääga seotud ohtusid ja võivad läbi õrna jää vette
vajuda ning iseseisvalt sealt enam välja tulla ei
suuda,“ lisas Tammets.
        Päästeamet palub ohtlike olukordade
ennetamiseks ja vältimiseks teie igaühe kaasabi.
Ärge riskige enda ega laste eludega. Nõrgal jääl
viibijatest ei tohiks niisama mööda jalutada, nad
tuleb sealt koheselt ära kutsuda, abi vajavat
inimest märgates helistage numbril 112.

Eesti Energia Õlitööstus investeerib
õhuheitmete vähendamisse

Kooli korvpalliväljakul mängitakse hokit
teeb laste uisutamisoskus silmnähtavaid
edusamme/liuge ja ka need, kes mõni aeg tagasi
esimest korda uisud alla said, tunnevad ennast jääl
juba üsna kindlalt. Teada-tuntud tõde, et
kukkumata uisutama ei õpi, kehtib loomulikult ka
Sinimäe jääväljal, kuid need harvad
„maaühendused“ tekitavad lastes rohkem nalja kui
valugrimasse.
         Rohket lund koristavad jäält kooliõpetajad ja

-töötajad, vajadusel
paneb õla alla ka
Vaiko. Tore on
näha, et ka mõned
kooliõpilased
annavad
lumetõrjesse oma
panuse.
Tänapäeval, mil
talv mõnel aastal
taevasse jääbki ja
avalike liuväljade
arv pea olematuks
on „sulanud“,

tuleks igat võimalust kindlasti ära kasutada ja
selles tasub eeskuju võtta nendest Sinimäe
põhikooli õpetajatest, kes koolijää juba ise ära on
proovinud.
     Kiirustage, sest vaatamata sellele, et juunikuu
lumi meid enam ei üllata, ei tarvitse liuväli
jaanilaupäevani vastu pidada!

ALAR TASA

Hokilahing kooli liuväljal. Foto: DMITRI SEDININ


