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ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
90 JELENA SAMARKANOVA 15.02.1926  Sinimäe
89 LEO JOHANNES 18.02.1927  Soldina
85 ELLEN OTS 15.02.1931  Soldina
83 JEKATERINA DOLNIKOVA 18.02.1933  Olgina
82 VILVER ORUJÕE 03.02.1934  Mustanina
75 IVAN MIGALI 07.02.1941  Olgina alevik
75 JAAN KIIVER 16.02.1941  Sinimäe
70 ARVO  ARIKAS 19.02.1946  Mustanina

ÕNNITLEME VANEMAID

ALJONA 
GORLOVITŠI
VLADISLAV 
GROMOVI

SÜNNI PUHUL

Vaivara Vallavolikogu
istung 27. jaanuaril
Vastavalt kinnitatud päevakorrale
vallavolikogu istungil:
- finantsjuht Aleksandr Pahhomov esitas
informatsiooni eelarve täitmise kohta
31.12.2015.a seisuga.
- võeti vastu eluruumi alaliste kulude
piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramisel (Vaivara
Vallavolikogu määrus nr 37 „Eluruumi
alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
toimetulekutoetuse määramisel“).
- kehtestati Vaivara valla 2016. aasta
eelarvest finantseeritavate
sotsiaaltoetuste piirmäärad (Vaivara
Vallavolikogu otsus nr 78 „Vaivara valla
2016. aasta eelarvest finantseeritavate
sotsiaaltoetuste piirmäärade
kehtestamine).
- anti nõusolek hanke korraldamiseks
Vaivara vallavalitsuse sotsiaalosakonna
vajadusteks sõiduki kasutusrendile
võtmiseks tähtajaga kolmeks aastaks
((Vaivara Vallavolikogu otsus nr 79
“Nõusoleku andmine hanke
korraldamiseks”).
- võeti vastu Olgina alevikus asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas
oleva Narva mnt 4 ja Narva mnt 6 maa-ala
detailplaneering ja suunati avalikule
väljapanekule. (Vaivara Vallavolikogu
otsus nr  80 „Olgina alevikus asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas
oleva Narva mnt 4 ja Narva mnt 6 maa-ala
detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine“).
- võeti vastu otsused maa
munitsipaalomandisse taotlemiseks
Sinimäe alevikus Roheline tn 10a,
Peeterristi külas Kiriku tee 2, Sinimäe
alevikus Mäealuse tn 14, Sinimäe
alevikus Pargi tn 2, Olgina alevikus
Metsa tn 1a ja Sinimäe alevikus Aia tn 2.
- kinnitati vallavolikogu 2016. aasta
tööplaan.
- kinnitati revisjonikomisjoni töö aruanne
ja revisjonikomisjoni 2016. aasta
tööplaan. 2015. aastal töötas
revisjonikomisjon kinnitatud tööplaani
alusel. Toimus 9 koosolekut. Üldine
hinnang komisjoni tööle oli positiivne.
      2016. aastal revisjonikomisjon
kavatseb kontrollida vallavallavalitsuse
osakondade,  hallatavate asutuste
(Vaivara Lasteaed,  Sinimäe Põhikool,
Vaivara Huvikeskus) ja  valla alluvuses
olevate asutuste  (Vaivara Kalmistud SA,
Vaivara Sinimägede SA ja KA
      Vaiko AS) tegevust. Samas peab
komisjon läbi vaatama Vaivara valla 2015.
majandusaasta aruande enne selle
kinnitamist volikogu poolt.
Volikogu esimehe Heiki Lutsu ja
vallavanema Veikko Luhalaidi esitatud
info lähiajal toimunust, sh kooli
spordihoone ehitustööde hankest
(pakkumuste tähtaeg 8.02), Utria
dessandil tuli esmakordselt auhinnalisele
kohale välisvõistkond ning
ettevõtlusminister Liisa Oviiri
külaskäigust valda.
Vaivara vallavolikogu otsustega ja
määrustega ning nende eelnõudega saab
tutvuda valla kodulehel aadressil
www.vaivara.ee dokumendiregistris,
vallavalitsuse kantseleis aadressil Pargi
2, Sinimäe ja Vaivara valla
raamatukogudes, otsustega saab tutvuda
ka vallavalitsuse maja teadetahvlil.
Vaivara vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrustega saab tutvuda ka Riigi
Teatajas.

ERET  LAHT,
vallasekretäri abi

Parim reklaam olevat „rätikuga raadio“
ehk kui sõbranna teisele midagi soovitab.
        Ja seda reklaami on Vaivara  Sinimägede
muuseumi puhul ikka ette tulnud; helistaja
või kirjuta alustab sõnadega :“Teie
muuseumit soovitati...“ Ja seda on rõõm
kuulda, sest  pole ju võtta tagataskust
rahasummasid reklaami ostmiseks.
        Samas kasutame ära kõiki võimalusi
„pildile pääsemiseks“ ja selline on ka
turismiklastri ehk kohaliku turismiühenduse
organiseeritud messipindadel töötamine.
Jaanuaris olin väljas Helsingis, kus
reklaamisin Ida- Virumaad, aga ka meie
Sinimägesid. Äsja oli turismimess Tallinnas,
kus töötas kogu meie muuseumi kollektiiv.
Andsime infot kohalikest võimalustest
ja  pakkumistest ja ega need turistid siis
tulemata jää.

IVIKA   MAIDRE

Veebruarikuu on alati täis põnevaid üritusi.
Siia mahub lõbus vastlatrall, tore sõbrapäev
ja pidulik kodumaa sünnipäev.
        Kõik need peod vajavad ettevalmistamist –
õpime laule, luuletusi ja tantse, meisterdame
kaarte ja kingitusi, mängime ja loomulikult sööme
torti. Põnevusega
ootasime vastlatralli, et
üheskoos kelgutada ja
lumes möllata. Ilmataat
aga mõtles teistmoodi
ning vastlaliug jäi
seekord lume peal
laskmata. Loodame, et
meie trallitamine tagab
meile ikkagi vajaliku
õnne edaspidiseks!
        Me oleme väga
õnnelikud, et meie
lasteaias on nii palju
vahvaid lapsi, kellega
koos mööduvad päevad
kiirelt ning lõbusalt.
Meil on kõige

toredamad lapsevanemad ja õpetajad! Suur aitäh
teile kõigile!
See aasta on kahjuks aga väga viiruste rohke ning
sellest tingitult palume teil kõigil end veel rohkem
hoida ja jälgida, et haigena püsiksite kodus.

        Eelmisel aastal võitis meie lasteaed
kvaliteediauhinna „Keelekümblusasutus 2015“.
Auhinna ühe osana oli õppereis Helsingisse.
Reisil käisin koos õpetaja Helenaga. Taas saime
põneva kogemuse osaliseks ning jõudsime käia ka
Helsingi kooli vaatamas. Igas riigis on haridus
omamoodi, aga meie tõdesime, et meile meeldib
see nii, nagu see on meie maal.
Suur, suur aitäh kõikidele ning naudime seda, mis
meil on. Meil on kõige parem!
Märts on teatrikuu, peagi hakkame ette
valmistama oma etendusi, mida siis Teatripäeval
üksteisele näidata saame. Lisaks tuleb märtsis
meile külla rahvusooper „Estonia“ oma
etendusega „Hunt ja 7 kitsetalle“. Samuti on
märtsis munadepühad, seega tuleb taas üks tore
kuu.
        Meie tegemistel saate silma peal hoida meie
Facebooki kontol ning meie kodulehel. Kõike
kaunist ja ilusat algavat kevadet – juba paistsid
esimesed lillekesed.

MARGIT   MAKSIMOV

Vaivara Vallavolikogu
istung 17. veebruaril
Päevakorras oli:
1. Vaivara valla 2016. aasta eelarve
vastuvõtmine. Otsustati katkestada
Vaivara valla 2016. aasta eelarve teine
lugemine.
2. Vee-ettevõtja tegevuspiirkonna
muutmine. On plaanis rajada ühisveevärk
ja -kanalisatsioon Vaivara külas,
kasutades KIK-i rahalisi vahendeid.
Selleks tuleb kohalikul omavalitsusel
määrata vee-ettevõtja teeninduspiirkond.
Otsustati lisada Vaivara valla vee-
ettevõtja teeninduspiirkonnaks Vaivara
küla (võeti vastu otsus 87).
3. Eelarve- ja majanduskomisjoni töö
aruanne. Ettekandja komisjoni esimees
Aleksei Furminski. 2015. aastal on
toimunud kaks ning käesoleval aastal üks
koosolek. Teemad, mida on arutatud:
arengukava, eelarvestrateegia,
lisaeelarved, laenu võtmine, 2016. aasta
eelarve.
4. Sotsiaalkomisjoni töö aruanne.
Ettekandja komisjoni esimees Evald
Teetlok. Sotsiaalkomisjonil on 2015. aastal
toimud 10 koosolekut ning arutusalad on
olnud väga laiahaardelised.
5. Jooksvad küsimused ja info.
Volikogu esimees Heiki Luts –
spordihoone ehituse esimene hange sai
tühistatud ning tänaseks on juba uus
hange tähtajaga 7.03 välja kuulutatud.
Hoone peaks valmis olema oktoobri
lõpuks.
- kirjavahetusest MTÜ Koduhoidjate
seltsiga;
- KIK-le esitame taotluse (on plaanis
rajada ühisveevärk ja -kanalisatsioon
Vaivara külas);
- Linnade- ja valdade päevad toimuvad
16.-17.03;
- Järgmine istung eeldatavasti 9.03 kell
8.00.
Vallavanem Veikko Luhalaidi info lähiajal
toimunust:
- Narva-Jõesuuga on olnud arutlusel
ühiste tegevuste koordineerimine, esialgu
maakorralduslik valdkond;
- Koostöö Eesti Noorsootöö Keskusega
piirkonna koostööks;
- 10.02 toimus kohtumine Kudruküla KÜ
inimestega. Teemaks olid ebaseaduslikud
ehitised ja maa munitsipaliseerimine;
- 18.02 on justiitsminister Urmas Reinsalu
Narvas;
- 19.02 kohtumine seoses õlitööstuse
detailplaneeringu seisukohtade
selgitamisega;
- 24.02 Vabariigi aastapäeva tähistamine
Sinimäe Põhikoolis.
Vaivara vallavolikogu otsustega ja
määrustega ning nende eelnõudega saab
tutvuda valla kodulehel aadressil
www.vaivara.ee dokumendiregistris,
vallavalitsuse kantseleis aadressil Pargi 2,
Sinimäe ja Vaivara valla raamatukogudes,
otsustega saab tutvuda ka vallavalitsuse
maja teadetahvlil.
Vaivara vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrustega saab tutvuda ka Riigi
Teatajas.

ERET LAHT,
vallasekretäri abi

Aasta algus on olnud messirohke

Ivika Maidre messil Soomes.
Foto: ERAKOGU

Toimekas veebruar

Kaks sõpra sõbrapäeval Olgina lasteaias.
Foto: 2x VAIVARA  LASTEAED

Vastlapäeval Sinimäe lasteaias pannkookidega maiustamas.

 http://album.vaivaravald.ee > Lasteaed
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Sinimäe kooli spordihoone
ehitustöödeks kuulutati
välja uus hange
Kuna kõik kolm esimesele hankele
“Sinimäe kooli spordihoone ehitustööd”
laekunud pakkumust ületasid ehitustööde
eeldatavat maksumust, kuulutati välja uus
ehitushange.
Neljapäeval, 11. veebruaril avaldati
Riigihangete registris uus
hanketeade ”Sinimäe kooli spordihoone
ehitustööd” kohta. Hanke tellijaks on
vallale kuuluv KA Vaiko AS ja pakkumuse
esitamise tähtajaks 07.03.2016.
Tegemist on Sinimäe kooli- ja
lasteaiahoone ehituse teise etapiga.
Esimeses ehitusetapis rajati kaasaegne ja
energiasäästlik koolihoone kuni 135
õpilasele ja lasteaiahoone kahele
lasteaiarühmale, samuti on valmis ehitatud
välisvõrgud ja rajatised.
Sarnaselt kooli- ja lasteaiahoonele on ka
spordihoone projekteeritud
liginullenergiahoonena. Sinimäe kooli
spordihoone ehitustööde valmimise
tähtajaks on hanketeate kohaselt
31.10.2016 ja eeldatav maksumus 1 miljon
eurot (käibemaksuta). (VK)

Eluruumi alaliste
kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse
määramisel
Vaivara Vallavolikogu 27. jaanuaril  2016
määrusega nr 37 kehtestati eluruumi
alaliste kulude piirmäärade
toimetulekutoetuse määramisel, mis
jõustus 8. veebruaril 2016. aastal.
Määrusega kehtestatakse eluruumi
alaliste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse määramisel Vaivara
vallas.
Toimetulekutoetuse arvestamise alused
Eluruumi alaliste kulude arvestamise
aluseks on perekonna kasutuses olev
eluruum normpinna ulatuses, milleks on
18 m² perekonnaliikme kohta ja täiendavalt
15 m² perekonna kohta. Kui korteri tubade
arv võrdub seal alaliselt elavate elanike
arvuga, kuid korteri üldpind on
normpinnast suurem, võetakse aluseks
korteri üldpind. Eluruumis üksinda
elavatele pensionäridele arvestatakse
normpinnaks kuni 51 m².
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse
normpinna ulatuses arvesse alalise
eluruumiga seotud alalised kulud:
- üür;
- korterelamu haldamise kulu, sh
remondiga seotud kulu;
- korterelamu renoveerimiseks võetud
laenu tagasimakse;
- kütteks tarbitud soojusenergia või
kütuse maksumus;
- soojaveevarustuseks tarbitud
soojusenergia või kütuse maksumus;
- veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuste maksumus;
- majapidamisgaasi maksumus;
- elektrienergia tarbimisega seotud kulu;
- maamaksukulud;
- hoonekindlustuse kulu;
- olmejäätmete veotasu.
Need kulud tõendab toetuse taotleja
esitatud maksekorraldus või kviitung ja
arve.
Piirmäärad
On kehtestatud järgmised eluruumi
alaliste kulude piirmäärad
toimetulekutoetuse määramisel:
üür (üürilepingu alusel kehtestatud
tasu) kompenseeritakse normpinna
ulatuses, võttes aluseks vastavad
kehtestatud tariifid, kuid mitte üle 2 euro
korteriomandi m² kohta kuus;
korterelamu haldamise kulu, sh
remondiga seotud kulu kompenseeritakse
normpinna ulatuses, võttes aluseks
vastavad kehtestatud tariifid, kuid mitte
üle 2 euro korteriomandi m² kohta kuus.
korterelamu renoveerimiseks võetud
laenu tagasimakse kompenseeritakse
normpinna ulatuses, võttes aluseks
tegelikud kulud, kuid mitte üle 2,50 euro
korteriomandi m² kohta kuus;
veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuste maksumus kompenseeritakse
igakuiselt kuni 19 eurot perekonnaliikme
kohta. Kompenseerimisel võetakse
arvesse ka abonenttasu ja vee
jaotusteenuse maksumus;
soojaveevarustuseks tarbitud
soojusenergia või kütuse maksumus
kompenseeritakse kuni 15 eurot
perekonnaliikme kohta kuus;
kütteks tarbitud soojusenergia või
kütuse maksumus kompenseeritakse
kuni 4 eurot korteriomandi m² kohta kuus;
tarbitud elektrienergia maksumus kuni
23 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ja
15 eurot iga järgneva pereliikme kohta
kuus;
majapidamisgaasi ühe ballooni
maksumus kuni 35 eurot kvartalis
perekonna kohta;
ahiküttega majades kompenseeritakse
küttepuid kuni 25 eurot 1 m² kohta üks
kord aastas, kulud hüvitatakse kolme kuu
jooksul alates ostmisest kviitungi alusel;
maamaksukulud kuni 1 euro 1 m², mille
arvestamise aluseks on kolmekordne
elamualune pind üks kord aastas;
hoonekindlustuse kulud, mis on
arvestatud kasutatavale eluruumile,
kompenseeritakse kuni 1 euro
korteriomandi m² kohta kuus;
olmejäätmete veotasu kuni 2 eurot
perekonnaliikme kohta kuus.(VK)

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

On veebruar ...
        Kuu algul üldsegi
mitte talve moodi:
lume asemel sajab
vihma ja õige pea on
maa must. Kiiremad
meie hulgast jõudsid
nii suusaradadel käia
kui ka liuväljal
uisutada, kes aga
pikalt hoogu võttis, jäi
pika ninaga. Ehkki
esialgu on veel
lootust, sest kuu keskpaigas on maa jälle
valge. Vähemalt lumememme saab teha ja
ka lumesõda mängida.
         On veebruar... Päevad lähevad
pisitasa pikemaks ja päikegi on talveunest
ärganud ning rõõmustab meid oma
kohalolekuga. Aiapidajad ostavad
seemneid ja agaramad on need juba mulla
sisse pistnud. Nüüd jääb üle vaid oodata,
millal taimekesed tärkavad (õigemini küll
hoolitseda selle eest, et neil oleks piisavalt
valgust ja vett).
        On veebruar... Piisavalt vett vajame
meiegi. Kui palju just, jäägu igaühe enda
otsustada, aga julgen kinnitada, et liitri
jagu kulub ööpäevas küll ära ja mitte
mingil juhul ei tohiks seda kogust
limonaadide ja teiste taoliste jookidega
asendada. Kasu asemel võivad need kahju
tuua.
        On veebruar... Kasulik on ka iga päev
üks paras jalutuskäik teha. Olen ikka
arvanud, et vähene liikumine on
linnainimeste probleem, aga tänapäeval,
kui majapidamistes enam loomi ei peeta,
kipuvad ka maainimesed talvel rohkem
toas istuma. Eriti eakamad inimesed, sest
välja minnakse ju ikka põhjusega, kindla
eesmärgiga kas siis midagi tooma või
viima...
        On veebruar... Toredate tähtpäevade
kuu. Pidasime vastlapäeva (seekord küll
tubasel moel), sõbrapäeva ja Eesti
Vabariigi sünnipäeva. Suurt rõõmu
tunnevad sellistest pidudest mudilased,
aga mõnusaid koosviibimisi naudib igas
eas inimene, eriti siis, kui seda tehakse
koos kogu perega.
Kena talve jätku meile kõigile ja hubaseid
õhtuid pereringis!

ANNE  JUNDAS

Kui kuidagi ei saa,
siis kuidagi ikka
saab! Lumepuudusest
välja tegemata peeti
hoogsaid vastlaid
Sinimäel nii õues kui
ka tubases
keskkonnas.
        Hobustega sõit
on meie kandis
vastlapäeval lausa
„kohustuslik
programm“ ja
särasilmseid
sõiduhuvilisi - olgu
siis reel või ratsa -
jätkus ka sel korral.
        Sinimäe põhikooli
katuse all toimusid päevakohased mängud
ja konkursid, lasti hea maitsta kuumal teel ja
isuäratavaid vastlakukleid ei pidanud kahte
korda pakkuma – need söödi pilkudega ära
juba kandikult.
Kõlas muusika ja vägagi erinevas vanuses

Vaivara vallavolikogu 27.01.2016 otsusega nr
78 kinnitatud Vaivara valla 2016. aasta
eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste
piirmäärad.
Need on järgmised:
Perekonna sissetulekutest sõltuvate
sotsiaaltoetuste piirmäärad:
* Vähekindlustatud perede küttekulude
hüvitamiseks tsentraalküttega eluruumides
makstakse toetust kuni 140 eurot aastas.
* Vähekindlustatud perede küttekulude
hüvitamiseks lokaalküttega eluruumides
makstakse toetust kuni 140 eurot aastas.
* Bussipiletite või sõiduauto kütuse
maksumuse osaliseks hüvitamiseks sõidul
raviasutusse väljaspool Ida-Viru maakonda
makstakse kuni 40 eurot aastas pere kohta.
* Haiglavoodipäevade kompenseerimine
eakatele, raske, sügava ja keskmise puude
ning alates 60% töövõime kaotusega
isikutele kuni 40 eurot aastas.
* Puudega inimeste erivajaduste
rahuldamiseks toetus:
1) puudega isikute toetust makstakse 60
eurot sügava puude, 50 eurot raske puude ja
40 eurot keskmise puude korral kvartalis;
2) alates 60% töövõime kaotusega isikud 30

3. veebruaril käisid Sinimäe Põhikooli 6. ja
9. klassi õpilased Tartus. Ainetevaheliste
lõimingu õppepäev kandis nime „Kultuur“.
         Selle päeva jooksul külastasime kolme
kohta: Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, Tartu
Kunstimuuseum ja Vanemuise teater.
Esimeseks punktiks osutus Tartu Ülikooli
Loodusmuuseum, kus kohalik giid tutvustas
meile püsiekspositsiooni nii
eesti kui ka vene keeles. Pärast
huvitavat ja teadmisterikast
loodusõpetuse tundi ootas
meid juba Tartu Hugo Treffneri
Gümnaasiumis soe lõunasöök.
        Järgmine siht viis meid
Tartu Kunstimuuseumi. Meil oli
võimalik vaadata näitust „Lai
kaader I. Tartu foto iseseisev
algus“. Väljapanek keskendus
Tartu fotoskeenele ja sellel
tegutsevatele kunstnikele.
        Töötoas tutvusid meie
õpilased fotode tegemise
tehnoloogiaga. Igaüks tegi
enda kätega Pinhole kaamera
ehk nõelaaugukaamera. See on
kõige lihtsam objektiivita fotokaamera. Selle
võib igaüks ise endale meisterdada, kas
kingakarbist, plekkpurgist, filmirullitopsist
või millest iganes. Kuigi pinhole kaameraga
pildistamine ei pruugi pakkuda tehnilist
kvaliteeti ja kasutamismugavust, mida pakub
tänapäevane digitaalne tehnoloogia, on see

eurot kvartalis;
3) funktsioonihäiretega laste erivajaduste
rahuldamiseks (prillid) makstakse 50% prillide
maksumusest, kuid mitte rohkem kui 40 eurot
aastas lapse kohta.
* Vältimatu sotsiaalabi toetust makstakse
kuni 100 eurot isiku või perekonna  kohta
aastas.
Perekonna sissetulekutest mittesõltuvate
sotsiaaltoetuste piirmäärad:
2.1. Sünnitoetus - 320 eurot;
2.2. Paljulapseliste perede toetus - 130 eurot
poolaastas;
2.3. Eestkostel või peres hooldusel oleva
lapse toetus  - 130 eurot poolaastas;
2.4. Üliõpilase toetust - 90 eurot poolaastas;
2.5. Koolitoetus - 70 eurot lapse kohta
aastas;
2.5. Elluastumistoetus - 75 eurot;
2.6. Lastelaagrite tuusikute hüvitamiseks
makstakse toetust kuni 35 eurot lapse kohta
aastas;
2.7. Matusetoetus - 260 eurot;
2.8. Terviseteenus - kuni 30 eurot aastas;
2.9. Väljaspool Ida-Viru maakonda Eesti
Vabariigi piires üldkeskharidust omandavale
õpilasele hüvitatakse õpilasliini

Valla 2016. aasta eelarvest finantseeritavate
sotsiaaltoetuste piirmäärad

siiski põnev tegevus kõikidele, kellele
meeldib katsetada võimalustega, mida
tavaline moodne tehnika enam ei paku. Kell
18.00 lõppes meie rändamine fotode maailma.
        Viimane hariduslik üritus ootas meid
Vanemuise teatri väikses saalis. Seekord oli
laval Jaapani kaasaegse kirjaniku Koki Mitani
komöödia kahes vaatuses „Naeru

Akadeemia“.
        Tänan ka selle suurepärase õppepäeva
korraldajaid. Evald Teetlok, Kai Kiiver ja
Anneli Sabolotni pakkusid lastele väga
huvitavat ja arendavat tegevust Tartu linnas.

ROMAN   TREIAL,
Sinimäe põhikooli arendusjuht

bussisõiduteenuse kulud kuni 60 eurot kuus;
2.10. Õnnetusjuhtumite korral makstakse
toetust kuni 640 eurot aastas;
2.11. Raviteenust kompenseeritakse kuni 100
eurot aastas;
2.12. Laste huvitegevusega seotud kulutuste
ja erakorraliste väljaminekute hüvitist
makstakse kuni 150 eurot aastas.
Piirmäärasid rakendatakse alates 01.02.2016.a.
Vaivara vallavolikogu 27.01.2016 otsusega nr
78 saab tutvuda vallavalitsuse kantseleis või
vallavalitsuse kodulehel.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

Tartu reis

Lõbus
vastlapäev
Sinimäel

MEIL JUBA AMMU VALMIS REGI,
ENT ILMATAAT VIST NALJA TEGI:
KÕIK KELGUMÄED ON LUMEST PALJAD
JA ROHETAVAD KÜNKAD HALJAD.
JÄÄB ÜLE VASTLATANTSU LÜÜA
JA VASTLAKUKLID ÄRA SÜÜA!

Rumka

vastlapäevaliste meeleolu „õigele lainele“
häälestada aitasid  „Ivuški“ poolt esitatud
vastlalaulud.

ALAR  TASA

 http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

Vastlapäeval sõideti seekord hobustega. Foto: ANDREI MARKUS

Käsil on nõelaaugukaamera valmistamine.
Foto: ROMAN TREIAL
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Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et
ajavahemikul 08.02.2016-06.03.2016.a
on avalikul väljapanekul Olgina alevikus
asuva kehtiva üldplaneeringuga
kooskõlas oleva Narva mnt 4 ja Narva mnt
6 maa-ala (üldpindalaga ca 0,8 ha)
detailplaneering.
 Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on muuta „Narva mnt 4” katastriüksuse
piire, Narva mnt 6 maa-alale uute hoonete
ja rajatiste rajamine ja tingimuste seadmine
hoonete ja rajatiste projekteerimisel,
nimetatud ehitiste teenindamiseks vajalike
teede ja tehnovõrkude asukoha
määramine ning servituutide või avaliku
kasutuse määramine, maakasutuse
sihtotstarbe täpsem määramine, maa-ala
haljastamise- ja heakorra nõuete
määramine, liiklemise- ja parkimisnõuete
määramine.
Avalik väljapanek toimub Vaivara
Vallavalitsuse hoone fuajees (aadress
Pargi tn 2, Sinimäe alevik) ning Vaivara
valla koduleheküljel, aadressil
www.vaivaravald.ee/dp.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik
arutelu toimub 08.03.2016 kell 14.00
Vaivara vallamaja koosolekute saalis
(aadress Pargi tn 2, Sinimäe alevik).
Planeeringuala arendajaks on
maaomanikud.

RAIM  SARV,
planeeringuspetsialist

Möödunud aasta jõulukuul
toimus haldusreformi
teemaline infopäev
volikogu liikmetele,
vallavalitsuse
teenistujatele ja allasutuste
juhtidele. Peale pikka ja
väga töist infopäeva
toimunud pidulikul
õhtusöögil korraldati
tavapärase omavahel
kinkide jagamise asemel
oksjon, mille tarbeks
annetas iga kohalviibija
mõne asja.
Oksjonile läks väga
erinevat kaupa - alates
kodusest
elektritöövahendist,
lõpetades omavalmistatud
moosiga.
Kokku laekunud 400
eurot(!) anti lastekodus
olevate Vaivara valla laste
toetuseks.

Tatjana Fedorenko
Vaivara Kaja tõlk

Oled selles ametis juba hulk aega olnud ja
tänu Sinule saab ka venekeelne lehelugeja
vallas toimuvaga ennast kenasti kurssi viia.
Mis Sind selle töö juurde tõi?
        Omal ajal ei suutnud ma Anne Jundasele
„ei“ öelda, kui ta mind appi palus. Oleme
Sinuga ju vanad tuttavad. Tunneme teineteist
juba sellest ajast, kui Sina minu poja lasteaias
muusikaline kasvataja olid ja sellega on
seotud väga meeldivad mälestused.
Ka pärast seda ristusid meie teed rohkem kui
ühel korral: Töötasime koos ajalehe
Põhjarannik toimetuses ja hiljem Jõhvi
linnavalitsuses.
Tundub, et ma ise ei suudakski enam Sulle
öelda, et Anne, mulle nüüd aitab. Kui just
Sina ise seda mulle ei ütle.
Tegelikult oled oma elu jooksul mitmeid
ameteid pidanud. Kuidas Sinust tõlk sai?
        Ütleme nii, et see oli patriootilisuse
puhang. Perestroika segastel aegadel
kuulutati välja mingid valimised, kus rahvas
võis ettevõtetele juhte valida. Direktor, kes
oli mind Eesti Põlevkivi arvutuskeskusesse
tööle kutsunud, ei osutunud enam valituks ja
kui ma lugesin kuulutust, et kohalikku
ajalehte otsitakse venekeelset tõlki, siis
läbisin proovitesti ja kirjutasin Eesti
Põlevkivist lahkumisavalduse.
Nii algas minu tõlgikarjäär. Tahtsin nii väga,
et venelased oleksid siinse eluga hästi kursis.
Mul vedas, mul oli väga hea õpetaja –
kõrgharidusega vene filoloog ja ma olin usin
õpilane.
Elad praegu Jõhvis, aga kus möödusid Sinu
lapsepõlvja noorusaastad? Sündisid ju
hoopiski teisel pool Eesti piiri?
        Jaa, sündisin Petserimaal Lisje külas, mis
asub Peipsi kaldal, kolmest küljest
ümbritsevad küla Peipsi veed, aga neljandal
pool oli kunagi soo. Pärast Tartu rahulepingu
allakirjutamist sai ta Eesti Vabariigi osaks,
mille piir Nõukogude Liiduga kulges külast
kahe kilomeetri kaugusel mööda Peipsit.
Selles külas sündisid ja kasvasid üles minu
vanemad ja mind ristiti 1946. aastal samas
Lisje küla kirikus, kus minu vanemaidki oli
ristitud. Aga sel ajal sai see küla juba
Nõukogude Liidu osaks.
Seda aega mäletan oma vanemate jutu järgi.
Minu lapsepõlv, mida ise juba mäletan,
möödus Kilingi-Nõmmel. Kooli läksin algul
Järvakandis ja 1965. aastal lõpetasin Pärnu 3.
keskkooli, seejärel Tallina Polütehnilise
Instituudi.
Juhtus aga nii, et elan praegu Jõhvis, kus

Tagasivaade
aastasse 2015
Menetlusteenistuse jaoks oli möödunud
aasta lõpp, varasemate aastatega
võrreldes, uudne. Uudsus seisnes selles,
et 1. juulil 2015. a rakendunud
ehitusseadustiku alusel teostatav
riikliku järelevalve ülesanne lisandus
senistele ülesannetele juurde, mis
kasvatas järelevalve ülesannete töömahtu
mitmekordselt.
        Iseenesest oli 2015. aasta rahulik ja
vägagi sarnane varasematele aastatele.
Mingeid peadpööritavaid juhtumeid ei
esinenud. Menetlusteenistuse poolt
seatud eesmärgid sai suurepäraselt
täidetud. 2015. aasta sügisest sai läbi
mitme omavalitsuse vahel sõlmitud
korrakaitsealane koostööleping. See
muutus võimaldab Menetlusteenistusel
senisest rohkem keskenduda Vaivara
vallas esinevate probleemide
lahendamisele ja nendele kiiremini
reageerida.
        Nagu eelpool sai juba mainitud, siis 1.
juulil 2015. a rakendus ehitusseadustik,
mille alusel  teostab Menetlusteenistus
riiklikku järelevalvet. Ehitusseadustiku
alusel teostatavat riikliku järelevalve
läbiviimist on hõlbustanud augustis 2015.
a valla lehes avaldatud teade, milles
Menetlusteenistus teavitas elanikke
suuremahulise riikliku järelevalve
läbiviimisest, et selgitada riikliku
järelevalve eesmärki, vähendada sellega
inimeste teadmatust. Teate avaldamise
eesmärgiks oli anda inimestele endile
võimalus kontrollida iseseisvalt tegevuse
vastavust ehitusseadustikule. Nii mõneski
kohas, kuhu Menetlusteenistus läks
kontrollima, oli ehitise omanik oma
puudused jõudnud kõrvaldada. Senini on
olnud ehitiste omanike poolt
Menetlusteenistuse tegevusele positiivne
tagasiside.
        Peamised puudused, mida riikliku
järelevalve käigus tuvastati on:
1) maa omavolilised hõivamised – sellisel
juhul on kohustatud ehitise omanikku
sinna ehitatud hooned lammutama, kuna
ilma maaomaniku loata ei tohi sellele maa-
alale ehitada.
2) hoone ehitamine kahe kinnistu piirile
lähemale kui 7,5 meetrit – sellisel juhul on
kohustatud ehitise omanikku võtma
naaberkinnistu omanikult nõusolek, et
ehitis võib olla kinnitu piirile lähemal, kui
õigusaktiga on see ettenähtud või kui
naaberkinnistu omanik keeldub, siis on
kohustatud sellised ehitised lammutama.
        Lõppkokkuvõttes tasub kinnistu
omanikul endal olla hoolas. Kui on
tekkinud soov midagi lammutada, ehitada
või laiendada olemasolevat ehitist, siis
tasub enne tegevuse alustamist
konsulteerida igaks juhuks valla
ehitusspetsialistiga, et vältida seadusega
pahuksisse minekut. Kui olete olnud
hoolas ja tähelepanelik, siis pole ka
põhjust karta, et Menetlusteenistus
seaduses tulenevaid karistusi kinnistu või
ehitise omaniku suhtes rakendama asuks.
Mõtle, küsi ja tegutse!

MAREK   RANNE

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel jaanuaris ja
veebruaris vaadati läbi ja lahendati
finants-, sotsiaal-, maa-, ehitus- ja
jäätmekäitlusega seotud jooksvad
küsimused, ning need küsimused ja
eelnõud, mida vallavalitsus edastas
vallavolikogule.
 Sügisest 2015 tegeles vallavalitsus valla
2016. aasta eelarve eelnõu koostamisega,
mis esitati 1. detsembriks 2015
vallavolikogule esimesele lugemisele ja
lähiajal toimub eelarve teine lugemine ja
vastuvõtmine. Eelarve eelnõuga on
võimalik tutvuda valla kodulehel.
Vaivara Vallavalitsuse 26.01.2016 istungil
moodustati endise laste
hoolekandekomisjoni asemel nõuandva
organina lastega seotud küsimuste
lahendamiseks Vaivara Vallavalitsuse
alatine laste ja perede komisjon (vastavalt
lastekaitseseaduse § 17). Samas kinnitati
järgmine  komisjoni koosseis: Margit
Maksimov – komisjoni esimees, Anne
Terner-Boiko, Irina Klishina, Keio
Soomelt, Roman Treial ja Andrei Jarovoi
(noorsootööpolitsei esindaja).
9.02.2016 istungil:
- määrati teede ja tänavate (Veeru tee T1,
Veeru tee T2, Mooni tee, Mäealuse tänav
T1, mis taotletakse valla
munitsipaalomandisse) ning
munitsipaalomandisse taotletava
vallamaja teenindamiseks vajaliku maa
suurus, sihtotstarve ning krundi piirid;
- otsustati väljastada kasutusload Auvere
külas Eesti Elektrijaama territooriumil
püstitatud uue elektrijaama 2x300 MW (1
energiaplokk) kompleksi kuuluvate
mõnede ehitiste kasutuselevõtuks;
- aktsepteeriti 2015. aastal MTÜ-dele
eraldatud rahalise toetuse kasutamise
aruanded.
Vallavalitsuse korraldused ja

protokollid avalikustatakse

vallakantseleis ja valla

dokumendiregistris, kus on võimalik

sellega tutvuda. Ei avalikustata

andmeid, mille väljastamine on

seadusega piiratud või mõeldud üksnes

valla ametiasutuste siseseks

kasutamiseks.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

Saagem tuttavaks

1939. aastal teenis Eesti sõjaväes minu isa
Zenjov  Fjodor, kes oli siis 19aastane.
Millised tõekspidamised oled oma
lapsepõlvekodust eluks kaasa saanud?
        Aidata oma lähedasi, mitte teha liiga
nõrgematele, hoida lapsi ja lapselapsi, anda
neile hea haridus, nii nagu tegid seda minu
heaks minu vanemad.
Sul on poeg ja kolm lapselast. Tean, et oled
väga usin ja hoolitsev vanaema ja püüad
võimalikult palju aega oma lastelastega
veeta. Mida te koos teete?
        On ju kõigile teada, et tänapäeva lapsed,
peaaegu juba mähkmetes, istuvad arvutite
ette. Mina püüan nendes äratada huvi
raamatute vastu. Pean tunnistama, et
õnnestub.
Oled ka nn rohenäpp, kes varakevadest
hilissügiseni oma suvilas aias ja peenramaal
tegutseb. Kes on seal Sinu lemmikud?
        Kõik, mis kasvab, nõuab ka hoolt. Mul
on palju lilli, loomulikult kasvatan ka kurke ja
tomateid. Ja ma ei saa jätta ju lapselapsi ilma
porganditest, suhkruhernestest ja
maasikatest?!
Millega talvel oma aega sisustad või on nii,
et ühel õigel pensionäril vaba aega ei olegi?
        Väga õige tähelepanek, sest igal aastal
luban endale, et seekord sean korra majja
perekonna fotomajanduses, mis jääb aga ikka
ja jälle pelgalt lubaduseks, sest juba on käes
aeg hakata seemneid külvama, suveks uusi
taimi kasvatama..
Suur aitäh, Tanja, intervjuu eest ja jätkugu
Sul ikka aega ja tahtmist meie ajalehe
toimetamises kaasa lüüa!

ANNE   JUNDAS

Toetati lastekodus olevaid Vaivara valla lapsi

Iga oksjonile antud eset tutvustati põhjalikult. Foto: 2x ALAR TASA
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Küljendaja: Aido Keskküla

Tõlk: Tatjana Fedorenko

Trükk: AS Trükikoda Trükis

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS

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

Märts Vaiavara ja
lähiümbruse ajaloos
10. märtsil 1876.
aastal sündis
Peterburis  arhitekt
Aleksander
Vladovski, kes 1908.-
1920. aastail oli Narva
Kreenholmi
manufaktuuri arhitekt
ja tema projekti järgi valmis Narva
Kreenholmi Manufaktuuri haigla (1911-
1913), mis oli Narva Linnahaigla vanem
osa ja see oli oma aja uudseim historismi
ja juugendi sugemetega ehitus kogu
Venemaal. A. Vladovski suri Tallinnas 4.
oktoobril 1950. aastal.
16. märtsil 1991. aastal toimus Tallinnas
Eesti Kongressi IV istungjärk, kus
otsustati anda välja Eesti Vabariigi
kodaniku isikutunnistus nn „Rumesseni
pass“. Allakirjutanu sai selle kätte 7.
septembril 1991. aastal (selle järgi sain
kodakondsuse vanavanemate järgi). See
oli hallikas kaheleheline fotoga dokument,
mida kasutasin pärsi kaua ametliku
dokumendina ja päris huvitav oli vaadata
teisel pool letti olnud teenindaja nägu.
Nad ei suutnud mõista, mis asi see on ja
arvatavasti ei tahetud oma teadmatust
näidata ja mind teenindati. Praeguseks on
see dokument saanud ajalooks ja asub
Võrumaa muuseumi kogudes.
17. märtsil 1911. aastal sündis Narvas
Vello Kaaristo (Vassili Krassikov), kes on
töötanud Narva Kreenholmis, hiljem
piirivalvurina Narva jaoskonna Narva-
Jõesuu kordonis. Ta oli Noorkotkaste
Narva maleva kotkas ja osales aktiivselt
kaitseliitlasena Narva maleva töös.
        Sportlasteed alustas külaltki hilja, 20
aastasena Narva „Võitlejas“. Hiljem liitus
Narva Kreenholmi NMKÜ (Noorte
Meeste Kristlik Ühing) ja harrastas poksi,
kergejõustikku, ujumist, kuid suurima edu
saavutas suusatajana ja tema tähelennuks
kujunes 1937. aasta, kui ta ei kaotanud
ühtegi võistlust ja sel aastal pärjati teda
18km,km 30 ja 50 km suusameistri tiitliga.
1934. aastal osales ta koos narvalase E.
Paimrega suusatamise
maailmameistrivõistlustel Lahtis ja 1936.
aastal taliolümpiamängudel Garmis-
Partenkirchenis (siin oma vana nime all) ja
saavutas 18 km suusatamises 75 võistleja
seas 18 ja 50 km suusatamises 36 võistleja
seas 23 koha.
        Vello Kaaristo võitis oma
sportlaskarjääri jooksul 1931.-1945. aastal
Eesti esivõistlustel 11 kulda, 5 hõbedat ja
3 pronksi suusatamises ja 1931.-1934.
aastail oli ta Virumaa poksimeister
kergekaalus ning 1944. aastal omistati
talle NSVL meistersportlase aunimetus.
Tema teeneid noorte kasvatamisel märgiti
1940. aastal Kotkaristi teenetemärgi
raudristiga.
        Vello Kaaristo jättis jälje ka
suusamäärde valmistajana ja tema
suusamääre „Võit“, rahva seas tuntud
„Kaaristo määrde“ nime all aitas võidule
mitmeid toonaseid suusatajaid. Veel
hämmastas ta ka kohalikke suvel
omavalmistatud veesuuskadega.
        1944. aastal sidus ta oma elu
Võrumaaga ja oli kohaliku spordikooli
suusatreeneriks. 1944.- 1950. aastail oli ta
ka Võru Spordikomitee esimees ja samal
ajal oli ta ka veel tegevsportlane ja neil
aastatel võitis veel 1944. aastal Eesti
meeskonna koosseisus  4x 10 km
teatesuusatamises pronksmedali ning
lisaks saavutas ta veel kolm Balti
meistritiitlit. Vello Kaaristol on suured
teened Võrumaa suusaelu arendamisel.
        1962. aastal tuli ta tagasi Virumaale ja
alustas tööd Narva sovhoosis. Eduka
spordimehe tee lõppes 14. augustil 1965.
aastal ja ta on maetud Ivangorodi
kalmistule. Nii on olnud juhuseid, kui
isegi Eesti Olümpiakomitee tegelased ei
saanud luba panna pärg V. Kaaristo
hauale ja nii viis nende pärja kohale Vene
piirivalve.
        Vello Kaaristo mälestuseks on peetud
temanimelisi karikavõistlusi Sinimägedel,

Pannjärvel ja Narvas. Vello Kaaristo
Võrumaa perioodi mäletab hästi ka hilisem
tuntud Võrumaa  suusatreener  Laur Lukin.
30. märtsil 1771. aastal sündis Saksamaal
Flensburgis maalija Johannes Hau, kes on
teinud ilusaid guašštehnikas vaatepilte
Narva motiividega. J. Hau suri Tallinnas 23.
augustil 1838. aastal
31. märtsil 1966. aastal avaldati Eesti
NSV Ministrite Nõukogu määrus nr 143
Kohtla-Järve Põlevkivimuuseumi
asutamise kohta. Ja heameel on tõdeda, et
50 aastat hiljem see asutus tegutseb ikka
edasi ja on täitunud ka omaaegsed
utoopilised unistused, asutada maaalune
kaevandus-muuseum (Kohtla
Kaevanduspark muuseumi näol) ja loodan,
et ükskord nad saavad üheks ja
Põlevkivimuuseumi teaduslik potentsiaal ja
Kohtla visuaalne potentsiaal teevad sellest
ühendusest tähtsa kultuuri, teaduse ja
turismi keskuse. Põlevkivimuuseumil on
olnud tihe koostöö ka Vaivara kandi kodu-
uurijate ja ametiasutustega

SIR  ARTHUR
soovib kõikidele ahvidele head punase

ahviaasta algust!

Kultuuriteated
8. märtsil Olgina raamatukogus „Kena
päev, see naistepäev“. Naistepäevale
pühendatud väljapanek.
8. märtsil kell 19 Olgina rahvamajas
naistepäeva kontsert.
11. märtsil kell 19 Sinimäe lasteaias
filmiõhtu „Ema“.
12. märtsil kell 13 Olgina rahvamajas
Vastlapäeva lastepidu.
12. märtsil kell 18 Olgina rahvamaja
Vastlapäeva tantsuõhtu.
14. märtsil Olgina raamatukogus
Emakeelepäevale pühendatud väljapanek.
15. märtsil kell 18 Sinimäe raamatukogus
luuleõhtu (Anneli Sabolotnõi, Urmas
Rätsep ja Keio Soomelt).
Teatrireis:
18. märtsil kell 19 Tartu Sadamateatris
„KAKS VANA NAIST“.
21. märtsil Olginas spordipäev peredele.
23. märtsil kell 18 Sinimäe põhikoolis
kammerkontsert: Virgo Veldi (saksofon),
Sigrid Kuulmann (viiul) ja Ralf Taal
(klaver). Tasuta!
26. märtsil kell 18 Olgina rahvamajas
karaoke ja lastedisko.

Lastekaitse Liit koostöös Eesti
Advokatuuriga pakub tasuta juriidilist
nõustamist Sillamäe Lastekaitse Ühingu
koordineerimisel 23.03 ja 25.05  kell: 15.00
– 18.00, eelregistreerimise alusel Sillamäe
Märka Last Keskuses (Viru 39a, Sillamäe)
Skype vahendusel või kokkuleppel kliendi
kodus Skype teel.
Hea nõu lastega peredele
 Nõustamisele pääseb eelregistreerimisega
telefonil 55550303, 55602993 või e-mailil:
info@sscw.ee.  Iga abi vajavale inimesele on
arvestatud ca 45 minutit advokaadi vastuvõtt
igal täistunnil.
Registreerides ennast Advokatuuri tasuta
nõustamisele palume Teid edastada järgmise
infot:
Nimi (ees- ja perekonnanimi), samuti lapse
teise vanema nimi (et vältida advokaadil
huvide konflikti); kontaktid (telefon, e-mail) –
et vajadusel ühendust võtta; probleem

Väike pere St-Peterburist soovib
üürida pikemaks ajaks mitte kallist
elamispinda  maal (väike korter või
majaosa).
Eriti oleme huvitatud majutuse leidmisest
eestikeelses keskkonnas.
Tel. 583-20-199 Eestis, e-post:
AnnaandSbvetlana@gmail.com,
Skype Anna.oru

Sinimäe inglise keele
ring ootab igas
vanuses
keeleõppijaid
Inglise keele tunnid toimuvad
teisipäeviti ja neljapäeviti
kella 19.00st - 20.30ni
Sinimäe lasteaias ja esmaspäeviti kella
17.30st-18.30ni Sinimäe põhikoolis.
Tunnid sobivad nii algajatele, kui B1
tasemele. Kaasa võtta pastakas ja hea tuju.
Tunni hind 2 eurot, esimene tund tasuta.
Lisainfo ja registreerimine
liisi.sarap@gmail.com
Tule ise ja võta sõber kaasa!

LIISI SARAP,
Inglise keele ringi juhendaja

Jaanuarikuu viimasel nädalal toimus Ahtme
Spordihallis TV 10 Olümpiastardi
maakondliku eelvõistluse II etapp, kus oma
sportlikku vormi näitasid ka Sinimäe
põhikooli õpilased.
        Kuuest gümnaasiumist, seitsmest
põhikoolist ja ühest lütseumist – kokku
neljateistkümnest võistlusel osalenud
õppeasutusest saavutas Sinimäe põhikool
viienda koha!
„Meie koolist osales seitse last. Tegelikult
pidi võistlusele minejaid olema rohkem, kuid
mõned jäid kahjuks haigeks,“ rääkis lapsi
võistlusel saatnud kooli kehalise kasvatuse
õpetaja Denis Košelev.
        Võistluse kavas olid 50 m tõkkejooks,
kaugushüpe, kõrgushüpe, teivashüpe ja
kuulitõuge. Kuna Sinimäe põhikoolis puudub
hetkel võimalus harjutada kõiki sel päeval
kavas olnud spordialasid, siis võisteldi
sprindis ja kaugushüppes.
Õpetaja Denisi sõnul meeldis lastele üritusel
osalemine väga ja nad ootavad põnevusega
võistluste III etappi, mis toimub maikuus
Toila Gümnaasiumi staadionil.
„Eelmisel aastal osalesime selle võistlussarja
kõigil neljal etapil, kuid viienda koha

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

VLADIMIR   IVANOV
KALJO  PILVAR

JONAS  PANKEVICIUS
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Olen kindel, et juba varsti
saame harjutada täie hooga

saavutamine on meie jaoks rekord ja ikkagi
hea saavutus,“ oli õpetaja tulemustega rahul.
„Saavutused võiks olla veel paremad, kuid
hetkel pole meil korralikuks treenimiseks
võimalusi, samas olen kindel, et juba varsti
saame harjutada täie hooga,“ oli Sinimäe
põhikooli õpilaste sportliku vormi eest hoolt
kandev noor mees optimistlik.
TV 10 Olümpiastarti on Eesti

Kergejõustikuliidu ja Eesti

Rahvusringhäälingu koostöös korraldatav

noortesporti propageeriv võistlussari –

ainulaadne kogu maailmas! 2015. aasta 5.

detsembril alustas võistlussari juba oma 45.

hooaega!

Võistlussari on olnud avastardiks
olümpiavõitja Gerd Kanteri ja paljude teiste
Eesti kergejõustikutippude karjäärile
(Andrus Värnik, Ksenija Balta, Marek Niit,
Grit Šadeiko jpt).
TV 10 Olümpiastarti on kaheastmeline
võistlussari, mis katab ära terve Eesti:
eelvõistlused maakondades ja viis üle-
eestilist võistlust (ühel hooajal) - neli
üksikalade etappi ning üks mitmevõistluse
finaaletapp. 

ALAR   TASA

Tasuta juriidiline nõustamine
lühidalt, milles soovib nõu.
Teadmiseks pöördujatele:
–  esmane samm abi saamiseks küsimustes on
soovitav inimesel pöörduda kohaliku
omavalitsuse lastekaitsespetsialisti või
sotsiaaltöötaja poole.
– kui pole abi saanud kohaliku omavalitsuse
lastekaitsespetsialistilt või sotsiaaltöötajalt,
registreerida nõustamisele.
– kui inimene soovib otse kohtusse
pöörduda ja soovib sellega seotult abi,
registreerida nõustamisele.
Nõustaja pakub abi järgmistel  teemadel:
Perekonnaõigust puudutavad küsimused:
Laste õigused; laste õigused suhetes
vanematega;
vanemate kohustused suhetes lastega;
erinevad peremudelid – õigused ja
kohustused; üksikvanema õigused; hooldus,
eestkoste; lapsendamine.

Kui külmakraade on olnud lühikest aega, on
veekogudel olev jää habras ning külm vesi,
mille sisse võib vajuda, on inimesele
eluohtlik!
Kuigi mõne veekogu jääkatet vaadates võib
tunduda, et jää peab veel vastu, on selle
paksus ja struktuur erinevad ka ühe veekogu
piires. Lisaks peab arvestama, et jääolud
muutuvad isegi päeva jooksul. Jääkate, mis
hommikul veel inimese raskust kandis, on
pärastlõunaks õhemaks sulanud ja murdub
sellel käies. Eluohtlik ei ole mitte jää, vaid
külm vesi selle all. Vajuda läbi jää külma vette
on eluohtlik!
Emad, isad, vanavanemad ja õpetajad!
Palun rääkige lastele, miks ei tohi minna
veekogu jääle!
Lastel puuduvad teadmised ja kogemused, et
ohtusid ennetada. Palun rääkige lastele, miks
ei või minna veekogu katvale jääle mängima!
Rääkige, mis võib nendega juhtuda!
“Aga ma oskan ju ujuda! Ma ei vaju vee alla
ja ronin jää peale tagasi”, on väited, mida
olen kuulnud laste suust veeohutuse

Ära mine veekogu jääle!
teemalistel koolitustel. Tegelikkuses aga
ujumisoskus ei päästa, kui inimene satub
vette, mille temperatuur on vaid 4 kraadi. Nii
külmas vees jahtub lapse keha minutitega ja
ta ei suuda end liigutada.
Hoidke oma lemmikloomi jääga kaetud
veekogudest eemal!
Sarnaselt lastele ei oska loomad hinnata
ohtusid jääga kaetud veekogul. Neile kahjuks
ei saa seda ka selgitada. Jalutades
lemmikloomadega looduses, peate olema
valvsad, ja takistama neil veekogule
minemast. Ka loom vajub läbi õhukese
jääkatte ning ei pruugi saada iseseisvalt välja
külmast veest. Minnes oma loomale appi,
seate te ka ennast eluohtlikku olukorda.
Tark on praegusel ajal jääle mitte minna!
Õnnetusi on kergem ära hoida, kui
tagajärgi likvideerida!

LIINA JÄRVI,
Ida päästekeskuse ennetustöö büroo

peaspetsialist


