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ILUSAT
VABARIIGI
AASTAPÄEVA!
Vallavolikogu ja vallavalitsus

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
91 JELENA SAMARKANOVA 15.02.1926 Sinimäe alevik

90 LEO JOHANNES 18.02.1927 Soldina küla

86 ELLEN OTS 15.02.1931 Soldina küla

84 JEKATERINA DOLNIKOVA 18.02.1933 Olgina alevik

83 VILVER ORUJÕE 03.02.1934 Mustanina küla

80 HELVE ORT 04.02.1937 Soldina küla

80 GALINA VITKOVSKAJA 07.02.1937 Perjatsi küla

AS Nordecon plaanib Vaivara vallas
Hundinurga külas taasavada pool sajandit
tagasi kasutuses olnud Kirikuküla
liivakarjääri, et seal järgmisel kümnel
aastal ehitusliiva kaevandada.
        „AS Nordecon on juba pikka aega
looduslikest täitematerjalidest ehitusmaterjale
tootnud. Vaivara vallas tegutsesid
nad viimati Riigiküla liivakarjääris,
kus on nüüdseks tööd lõppenud
ja maastik juba kordagi tehtud.
Kaevandamise ja korrastamise
tulemusena tekkis veekogu, mille
ääres on rannaala ja potentsiaalne
puhkeala. Tekkinud veekogu on
kogu ulatuses ümbritsetud
tervisrajaga ning karjääri nõlvade
korrastamiseks on istutatud 2016.
aasta kevadel männid, mis olid ka
ilusti kasvama läinud,“ selgitas
valla keskkonnakaitseinspektor
Jaan Metsis põhjust, miks antud
firmale anti nüüd nõusolek
Kirikuküla karjääris
tegutsemiseks. „Muuseas,
Riigiküla karjäär oli enne
Nordeconi kaevandamist
sarnaselt Kirikuküla karjäärile
ammendamata ja korrastamata,“ kasutas
Metsis ametlikke termineid.
        Peale Riigiküla karjääri ammendumist
otsis AS Nordecon uut liiva kaevandamise
kohta.
Kirikuküla karjäär jääb Sinimäe alevikust kahe
kilomeetri kaugusele ja alates aastast 1966,
kui seal esimest korda kaevandama hakati,
teati seda Sooküla karjääri nime all. Mingil
ajal jäeti seal tööd pooleli. Varud jäid

Teisipäeval, 7. veebruaril avati Sinimäel
Eesti Energia, Keskkonnainvesteeringute
Keskuse ja Vaivara Vallavalitsuse koostöös
valminud välisõhu püsiseirejaam, mis koos
Sillamäe seirejaamaga võimaldab edaspidi
täpsemalt otsustada, kust kohalikke inimesi
häirivad lõhnad pärit on.
        See, et Sillamäe sadam ja  Auveres
paiknev õlitööstus on Vaivara valla elanikke
ja sillamäelasi juba pikka aega häirivate
haisude peamised allikad, selgus kaks aastat
tagasi valminud Sillamäe ja Vaivara piirkonna
õhuuuringust. Uuringu tellis
keskkonnainspektsioon, tegi
keskkonnauuringute keskus.
        Uuringutulemused andsid
keskkonnainspektsioonile aluse nõuda õhku
saastavatelt ehk peenemalt öeldes
lõhnahäiringut põhjustavatelt ettevõtetelt
nende häiringute vähendamise tegevuskava.
Eesti Energia puhul koorus kava koostamise
käigus välja idee ja vajadus rajada Sinimäele
püsiseirejaam. Kasu on sellest nii ettevõttele
endale - et oma tegevusi edukamalt ja
õhkusäästvamalt kavandada - kui ka
keskkonnaametnikele, kes saavad nüüd
piirkonna kahe seirejaama - Sinimäe ja
Sillamäe - andmete põhjal oluliselt täpsemaid
andmeid välisõhu kvaliteedist mudeleid
koostada ja täpsemalt probleemide põhjusi
määratleda. Sestap ei jäetud kalli seirejaama
rajamist üksnes energeetikaettevõtte õlule,
vaid jagati selle 221 304 euro suurune
kogumaksumus Eesti Energia ja
Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahel.
        „Kuigi uudistes räägitakse seirejaama
rajamisel ainult Eesti Energia ja
keskkonnainvesteeringute keskuse
koostööst, siis täpsuse huvides peab ütlema,
et ka Vaivara vallavalitsuse poolt rõhutati
erinevate keskkonnalubade menetlemisel,

Volikogu istung
25. jaanuaril
Vastavalt kinnitatud istungi päevakorrale
- vallavalitsus esitas informatsiooni
eelarve täitmise kohta 31.12.2016 seisuga;
- võeti vastu Vaivara valla 2017. aasta
eelarve. Eelarve põhitegevuse tulud
moodustavad 3 553 263 eurot,
põhitegevuse kulud: 3 122 048 eurot,
investeerimistegevus 1 657 861 eurot,
finantseerimistehingud 583 645 eurot ja
likviidsete varade muutus 643 001 eurot.
- kehtestati eluruumi alaliste kulude
piirmäärad toimetulekutoetuse
määramisel;
- kehtestati Vaivara valla 2017. aasta
eelarvest finantseeritavate
sotsiaaltoetuste piirmäärad;
- võeti vastu Vaivara valla ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2016-2028;
- vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees
Evald Teetlok tegi ettekande komisjoni
tööst eelmisel aastal. Sotsiaalkomisjonil
toimus 2016. aastal 4 koosolekut. Liikmed
on väga hästi osalenud. Kõik arutusel
olnud küsimused on olnud valitsuse
esitatud eelnõud. Väikeseks puuduseks
on initsiatiivi ülesnäitamine ehk komisjoni
poolt teemade algatamine.
Vaivara Vallavolikogu otsustega ja
määrustega ning nende eelnõuetega saab
tutvuda valla kodulehel aadressil
www.vaivara.ee dokumendiregistris,
vallavalitsuse kantseleis aadressil Pargi 2,
Sinimäe ja Vaivara valla raamatukogudes,
otsustega saab tutvuda ka vallamaja
teadetetahvlil.
Vaivara Vallavolikogu poolt vastuvõetud
määrused avalikustatakse ka Riigi
Teatajas.

VERONIKA  STEPANOVA,
vallasekretär

ÕNNITLEME  VANEMAID

MILENA 

DEPUTATOVA

SÜNNI  PUHUL

Hundinurga külas äratatakse
ellu vana liivakarjäär

ammendamata ja ala korrastamata, mis
tähendab, et hetkel on seal mitu madalamat
veekogu ning kaevandamisest jäänud nõlvu
ja puistanguid.
Keskkonnaministri poolt kinnitatult on
Kirikuküla liivamaardlas maavaru 103 000 m3

ehitusliiva, sellest 102 000 m3 kaevandatav.

Mäeeraldise (kaevandatav ala) pindala on
6,07 ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on
9,62 ha.
        Vaivara vallavalitsus nõustus ASile
Nordecon kaevandamisloa andmisega,
nõusoleku andmisel lähtus vallavalitsus
maavarade säästlikuma kasutamise
eesmärgist ning samuti soovist tagada
mahajäetud karjääri maaala korrektset
korrastamist. Vallavalitsus on päri, et karjäär

korrastatakse hiljem metsamaaks, ent toetab
ka seda, kui osa maa-alast moodustaks
mõistliku sügavusega veekogu.
Kaevandamisluba taotletakse kümneks
aastaks. Looduskaitselisi piiranguid
mäeeraldise ja selle teenindusmaa piires ei
ole. Kaevandamisel on kavas kooritud katend

puistangutesse mäeeraldise
teenindusmaale ladestada
ning kasutada seda hiljem ala
korrastamiseks, et luua
metsastamiseks sobivad
tingimused. Liiva väljatakse
ekskavaatori või
pinnasepumbaga, tööle
pannakse purustus- ja
sorteerimissõlm. Kuna liiv
asub osaliselt allpool
veetaset, on selle
niiskusesisaldus keskmisest
kõrgem ja töödega kaasnevat
tolmu seetõttu vähem.
Kaevist veetakse karjäärist
välja kalluritega, väljaveol
tekkiva tolmu
vähendamiseks on kavas
teid niisutada. Lähimad
hooned asuvad pisut üle

kuue hektari suurusest mäeeraldisest umbes
300 meetri kaugusel. Väljaveoteed karjäärist
kuni valla Veeru teeni jäävad hiljem alles
maaüksuste teenindamiseks.
        Kui kõik läheb plaanide kohaselt, siis
saab vallas veel üks mahajäetud karjäär
korrastatud. Uute kaevanduste rajamist valla
territooriumile vallavalitsus ei toeta.

ALAR  TASA

Sinimäel avati välisõhu püsiseirejaam
keskkonnamõjude hindamistel ning
vallajuhtide ja Eesti Energia kohtumistel
püsiseirejaama vajadust. Samuti tegi
vallavalitsus kõikvõimaliku koostööd
leidmaks jaamale mõistlikku asukohta, mis
tagaks lihtsa juurdepääsu selle hooldamiseks
ning elektriliitumise võimalust,“ rõhutas
Vaivara vallavalitsuse
keskkonnakaitseinspektor Jaan Metsis. „Pean

tunnistama, et minu nina, võrreldes mõne
teise vallatöötaja omaga, ei ole nii tundlik –
mõni suudab koguni eristada, kas häiriv lõhn
pärineb Sillamäe sadamast või õlitööstusest.
Sinimäel olen aga ebameeldivat lõhna
loomulikult tundnud nagu ka paljud teised,“
rääkis Vaivara vallavalitsuse
keskkonnakaitseinspektor Jaan Metsis.
        „Tänaseks on uus jaam ühendatud
riikliku seiresüsteemiga ja nüüd on igaühel
võimalik oma haistmismeele tundlikkust
võrrelda seireaparatuuri omaga,“ muigas
Metsis.

Seirejaama mõõtmised on jälgitavad
internetiaadressil www.ohuseire.ee. Välisõhu
püsiseirejaam mõõdab olulisematest ainetest
välisõhus vääveldioksiidi, benseeni ja
vesiniksulfiidi sisaldust, samuti tolmu. Lisaks
mõõdab jaam tuule suunda, kiirust,
õhuniiskust ja temperatuuri, mis samuti
annab väärtuslikku informatsiooni
edaspidiseks õhukvaliteedi juhtimiseks.
“Kui nüüd Sinimäe jaam ühegi haisu tekitava
aine sisalduse tuntavat tõusu ei näita, aga
Sillamäe jaama andmetes on muutused, siis
on selge, et seekord ei saa näpuga Auvere
õlitehaste poole näidata, vaid põhjust tuleb
otsida Sillamäe sadamast ja vastupidi,”
kommenteeris ajalehele Põhjarannik teemat
omakorda keskkonnaministeeriumi välisõhu
osakonna juhataja Heidi Koger.
        Enefit Energiatootmise juhatuse esimehe
Tõnu Aasa sõnul annavad jaama
mõõteandmed informatsiooni otsusteks,
milliseid meetmeid on vaja lisaks juba tehtud
töödele tehaste ümbruskonnas
lõhnahäiringute vähendamiseks teha.

ALAR TASA

„Seirejaama mõõtmised on jälgitavad
internetiaadressil www.ohuseire.ee“,
soovitab Jaan Metsis hetkeseisu veebis
jälgida. Foto: ALAR TASA

Riigiküla karjäärist on saanud suurepärane puhkekoht. Foto: JÜRI KIIK
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On veebruar…
        Kuidagi lumevaene
kipub ta viimastel
aastatel olema. Hakkame
juba harjuma, et selline
see meie talv ongi. Samas
räägivad ilmatargad, et
õige talv jõuab sellel
aastal kohale alles
märtsikuus. Elame,
näeme…
        On veebruar…
Tundub, et olemegi
sunnitud elama pidevalt
millegi ootuses. Tegime koos Narva-Jõesuu
linnaga oma liitumisotsuse, aga sealne võim
volikogus muutus ja kohe hakkasid puhuma
uued tuuled. Takkapihta soovivad targemad
pead Vabariigi valitsusest liita koguni kolm
omavalitsust – lisaks Vaivarale ja Narva-
Jõesuule ka veel Sillamäe…
        On veebruar… Kuu algul süütasin
küünla oma taadi haual (tal oli sünniaastapäev)
ja nagu ikka sel puhul, meenutasin tema töid ja
tegemisi. Olen ennegi kirjutanud, et oma
lapsepõlve veetsin ma Udrias taadi ja memme
juures. Nüüd meenus, kuidas suure
kollektiviseerimise käigus meie kaks hobust
talust ära viidi, aga lehm jäi ja suvel heina tehes
rakendasid memm ja taat ennast alles jäänud
vankri ette - et hein heinamaalt koju vedada…
        On veebruar… Nukravõitu sellel aastal.
Kas nii, nagu hakkame harjuma olematu
talvega, hakkame harjuma ka igasuguste
sundliitmiste ja kõige muuga, mis toimub rahva
tahet eirates?
Kuidagi ei tahaks uskuda, et see nii lähebki.
        On veebruar… Päevad muutuvad
pisitasa pikemaks ja ka päike on meid jälle üles
leidnud. 24. veebruaril peame kodumaa
sünnipäeva ja räägime oma lastelastele, et riik,
see olemegi meie, et igaüks meist saab anda
oma osa selleks, et meie elu ikka paremaks
muutuks ja et meil kõigil oleks Eestimaal hea
elada.
Kena sünnipäevapidu meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Veebruaris on meie kodumaa sünnipäev
(24.02). Lisaks mahub siia ka sõbrapäev
(14.02) ja vastlapäev (28.02) – tore ja lõbus
kuu.
        Lasteaias õpime üheskoos tundma oma
sõpru, kodumaad, kõike mis meid ümbritseb
ning õpime ka kombeid ja tavasid. Teeme
ühiseid käike mööda tänavaid, vaatame,
millised asutused
asuvad meie
läheduses, kus
keegi elab.
Avastame
ümbritsevat! Meie
lasteaias on
liitrühmad ja iga
hetk on täis
õppimist ning
avastamist.
Lasteaed on nagu
teine kodu, kus on
mõnus olla ja
üheskoos suureks
saada.
        Põnevalt ja
kiirelt läheb aeg
ning peagi on käes
märts, mis on tuntud

ka teatrikuuna. Iga rühm nuputab juba, millist
etendust sellel aastal teistele näidata.
Toredad ja mitmekülgsed on meie päevad
lasteaias ning hoiame ka teid kõiki oma
tegevustega kursis. Järgmises lehes anname
teile teada, kuidas möödusid meie peod.

Olgina ja Sinimäe
küttevõrgud muutuvad
keskkonnasõbralikumaks
Plaanide järgi alustab SW Energia 2018.
aasta kevadel ehitustöödega, et täielikult
renoveerida Olgina ja Sinimäe
katlamajad. Kui kõik läheb hästi, hakkaks
sama aasta sügisel mõlemat asulat kütma
kaasaegne täisautomaatne
hakkpuidukatlamaja.
        „Praegused gaasikatlamajad nii Olginas
kui Sinimäel on töötanud laitmatult ja tänase
soodsa gaasihinna valguses ei ole vajadust
suuremahulise investeeringu tegemisega
kiirustada,“ ütles soojatootja SW Energia
piirkonnajuht Sulev Kampus. „Meie eesmärk
on soojusenergia hind hoida tarbija jaoks
võimalikult soodne, see aga tähendab, et
mõnikord on mõttekam investeeringud pikema
perioodi peale jaotada.“
        Tulevikku vaadates on hakkpuidule
üleminek siiski mõistlik lahendus, sest tegu on
soodsa ja väga stabiilse hinnaga kütteliigiga;
ning kõikvõimalikud ootamatused
maailmaturul mõjutavad kohalikust
hakkpuidust toodetud soojuse hinda vähe.
Lisaks on tegu taastuva energiaallikaga, mida ei
ohusta ka CO

2
 saastetasud, sest hakkpuidu

CO
2
 heitmeks loetakse ümmargune null.

Fossiilseid kütuseid nagu naftat, põlevkivi
ning maagaasi ootavad aga seoses
saastetasudega varem või hiljem paratamatult
ees järjest krõbedamad hinnatõusud.
        Et pehmendada vajaliku investeeringu
lööki lõpptarbija rahakoti pihta, taotles SW
Energia Olgina katlamaja ümberehituste jaoks
toetust Euroopa Liidu regionaalarengu fondist.
Eelmise aasta suve lõpus, 8. augustil andiski
Keskkonnainvesteeringute keskus teada, et
toetab Olgina katlamaja üleviimist
hakkpuiduküttele 50% ulatuses kogu projekti
maksumusest ehk ligikaudu 135 tuhande
euroga. Uue katlamaja eelprojekt on juba
valmis ning ehitushange avatakse selle aasta
kevadtalvel.
        Sinimäel on kaugkütteolukord väga
sarnane ning ka seal plaanitakse uuendustöid
alustada 2018. aastal. „Loodan, et
keskkonnainvesteeringute keskus paneb õla
alla ka Sinimäe katlamaja ümberehitamiseks ja
üleviimiseks kohalikule keskkonnasõbralikule
kütusele,“ ütles Kampus.
        Eesti omanikele kuuluva SW Energia
hoole all on enam kui 200 katlamaja üle eesti.
Keskkonnainvesteeringute keskuse toel on
biokütusele üle viidud juba mitukümmend
katlamaja, sealhulgas näiteks Kehtna ja Kohila
katlamajad.

RIIKO   LUIK,
projektijuht

Sillamäe Kannuka kooli
8 õpilast õppis nädal
aega Sinimäe koolis
Alates 30. jaanuarist olid Sinimäe
põhikoolis õppeprotsessi kaasatud
Sillamäe Kannuka  kooli vahetusõpilased,
kes õppisid 5 päeva meie kooli
tunniplaani järgi.
        Lapsed panid enda teadmised
proovile keelekümbluse õppekava raames
eestikeelsetes õppeainetes: loodusõpetus,
ajalugu, geograafia, bioloogia, eesti keel,
inimeseõpetus,
ühiskonnaõpetus, kehaline kasvatus,
kunst ja tööõpetus. Kannuka koolis on
need õppeained vene keeles. Projekt
lõppes 3. veebruaril. Kõik külalised said
eestikeelse õppimisega edukalt hakkama.
Varsti oodatakse   meie kooli õpilasi
Sillamäel.

ROMAN  TREIAL,
Sinimäe põhikooli arendusjuht

7. veebruari hommikul alustas üle kahesaja
Scoutspataljoni A-kompanii ja Ameerika
Ühendriikide 503. ratsaväerügemendi
kaitseväelase Voka asulast jalgsirännakut
Narva, eesmärgiks harjutada koostööd ning
tutvustada oma tegevust Kirde-Eesti
kooliõpilastele.
        53-kilomeetrise jalgsirännaku esimesel
päeval kohtusid kaitseväelased Sinimäe

põhikooli õpilastega. Elevust tekitasid
täielikus rännakuvarustuses sõdurid kogu
kooliperes – võimalust selga sobitada üle 25
kilogrammist täisvarustust kasutasid mitmed,
samas kasutati haruldast kohtumist ka
keelepraktikaks.
        „Arvan, et seesugused - üheaegselt
harivad ja huvitavad - visiidid on väga
teretulnud,“ rääkis kohtumisel osalenud

Riigihalduse
minister eraldas
Vene viisade
kompenseerimiseks
50 000 eurot
Riigihalduse minister Mihhail Korb
allkirjastas käskkirja, millega avatakse
taotluste vastuvõtt 2017. aasta Venemaa
Föderatsiooni viisade kompensatsiooniks.
Eraldatud 50 000 eurot on mõeldud
inimestele, kes külastavad Venemaal
Eesti piiri äärsetel aladel elavaid
lähisugulasi või nende matmispaiku.
        „Pean oluliseks, et piirialade inimesed
saaksid külastada oma sugulasi ja
esivanemate või sugulaste kalme teisel
pool piiri. See toetab üle põlvkondade
püsinud sidemete jätkumist,“ ütles
riigihalduse minister Mihhail Korb.
        Kompensatsiooni saamiseks võivad
taotlusi esitada kõikides maakondades
elavad Eesti kodanikud, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis
ja kes soovivad Venemaa piirilähedastel
aladel elavat abikaasat, lähisugulasi,
sugulasi või nende matmispaiku külastada.
Lähisugulaseks loetakse ema, isa, tütar,
poeg, õde, vend, vanaema, vanaisa ja
lapselaps. Sugulaseks loetakse taotleja
lähisugulase või taotleja abikaasa tütart,
poega, ema, isa, õde, venda, vanaema,
vanaisa või lapselast.
        Viisakompensatsiooni taotlusi
võtavad vastu ja menetlevad Ida-Viru
maavalitsus ja Võru maavalitsus.
Kultuurivahetuse viisadega tegeleb Võru
maavalitsus.
        Kui külastada abikaasat, lähisugulasi
või sugulasi või nende matmispaiku Vene
Föderatsiooni Leningradi oblasti Slantsõ
rajooni Zagrive vallas, Kingissepa rajooni
Bolšelutski ja Kuzemkino vallas ning
Ivangorodi linnas, tuleb taotlus esitada
Ida-Viru maavalitsusele. Kui külastada
abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või
nende matmispaiku Vene Föderatsiooni
Pihkva oblasti Petseri linnas või Petseri
rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, Uue-
Irboska, Pankavitsa või Petseri vallas,
tuleb taotlus esitada Võru maavalitsusele.
        Taotlusi viisalõivu kompensatsiooni
saajate nimekirja kandmiseks saab esitada
kuni 31. oktoobrini 2017, taotlusi tasutud
viisalõivu kompenseerimiseks kuni 30.
novembrini 2017.
        Sel aastal hüvitatakse maksimaalselt
70 eurot ühe taotleja kohta. Hüvitist saab
dokumentide alusel viisa eest, mille
kehtivusaeg langeb kas osaliselt või
täielikult 2017. aastasse. 2017. aastal saab
taotleda viisa lõivu kompenseerimist ka
ühekordsele viisale, mille kehtivusaeg jäi
perioodi novembrist detsembrini 2016.
Lisainfo:
• Ida-Viru maavalitsuse kontakt: Monika
Helmerand (monika.helmerand@ida-
viru.maavalitsus.ee, tel 332 1205) ja Hiie
Keskla (hiie.keskla@ida-
viru.maavalitsus.ee, tel 332 1264);

OTT HEINAPUU,
avalike suhete osakond

Sinimäe põhikooli külastasid
Ühendriikide sõdurid

õpetaja Irina Klishina. „Sõdurid tutvustasid
ennast ja oma tegevust ning rolli kaasaja
ühiskonnas. Loomulikult toimus
ameeriklastega suhtlemine inglise keeles ning
lapsed said praktiseerida oma võõrkeele
oskust. Kindlasti said poisid kinnitust
füüsilise vastupidavuse olulisusele selles
ametis. Kahe poisi emana arvan, et iga
noormees peab läbima kaitseväeteenistuse -

see õpetab distsipliini ning valmistab ette
iseseisvaks eluks, kus tuleb silmitsi seista
erinevate väljakutsetega“.
        Järgmise päeva varahommikul lahkusid
kaitseväelased Sinimäe põhikoolist, et
Mummassaare kaudu liikuda Narva-
Jõesuusse.

ALAR  TASA

Aitäh kõigile, kes te olete valinud meie
lasteaia ja kõigile, kes meid alati toetate!
Palju, palju õnne sünnipäevaks! Ja hõissa,
käes on vastlad!

MARGIT  MAKSIMOV

Kus on minu koduke, koduke nii armsake?

Seal kus isa, emake, sõsar, väike velleke.
Kus on isa, emake, sõsar, väike velleke?

Seal, kus tammest tareke, tare ümber aiake.
Kus on tammest tareke, tare ümber aiake?

Seal, kus metsad sinavad, pikad põllud lõpevad.
Kus need metsad sinavad, pikad põllud lõpevad?

Seal, kus minu koduke, koduke nii armsake.

Kodumaa sünnipäevapeol Sinimäe lasteaias 2016. aastal.

Sõdurid kohtumisel õpilastega. Foto: ROMAN TREIAL

Eelmisel aastal sõbrapäev Olgina lasteaias. Foto: 2x VAIVARA LASTEAED
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Detailplaneeringu
algatamise teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et Vaivara
Vallavalitsuse 24.01.2017 korraldusega nr 19
algatati Sinimäe alevikus asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Aia tn 3a
maaüksuse (katastritunnus 85101:001:0418,
sihtotstarve 100% tootmismaa) ning selle
kontaktvööndiala (üldpindala ca 0,3ha)
detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga
lammutada olemasolev õliküttel töötav
katlamaja koos maa-aluse küttehoidlaga ning
rajada asemele uus biokütusel töötav katlamaja
koos puiduhakke laoga.
Sama korraldusega jäeti algatamata
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine, kuna:
• planeeringualal juba asub kasutuses olev
õliküttel töötav katlamaja;
• planeeringualale rajatakse
keskkonnasõbralikum biokütusel töötav
katlamaja;
• planeeringualal ei ole kaitsealuseid objekte;
• planeeringuga ei kavandata tegevust, mille
jaoks on vajalik keskkonnakasutuse luba;
• planeeringuga ei kavandata olulise
keskkonnamõjuga tegevusi, mis on loetletud
keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6
lõigetes 1 ja 2 ning Vabariigi Valitsuse 29.
augusti 2005 määruses nr 224
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb
kaaluda keskkonnamõju hindamise algatamise
vajalikkust, täpsustatud loetelu“;
• detailplaneeringu soovitud lahendus on
kooskõlas üldplaneeringuga, mille koostamise
raames on läbi viidud keskkonnamõju
strateegiline hindamine.
Planeeringuala arendajaks on SW Energia OÜ.
Täpsem Info www.vaivaravald.ee/dp.

Laupäeval, 27. jaanuaril andis Vaivara
vallavolikogu esimees Heiki Luts Mariine
Auto Jõhvi esinduses üle kampaania
“Naaber aita!” peaauhinnaks olnud
maasturi võtmed.
        Sellele eelnevalt toimus 10. jaanuaril
kampaania avalik loosimine. Peaauhinna -
Subaru Forester’i võitjaks osutus Jelena
Orehhova Narva-Jõesuu linnast. Kuna Jelena

viibib hetkel Ameerika Ühendriikides, siis oli
auhinda vastu võtma tulnud tema Tallinnas
elav poeg Aleksandr. „Olin loosimise
toimumise ajal tööl ja nägin uudist, et
otsitakse loosi võitjat, see tähendab minu
ema, alles kesköö paiku. Kui telefoni sisse
lülitasin, siis tuli sealt sõnumite laviin, milles
sõbrad ja tuttavad käskisid kiiresti Vaivara
vallaga ühendust võtta,“ muheles Aleksandr,
kelle sõnul ei suuda tema ema siiani sellist
vedamist uskuda.
„Läks hirmsaks rabelemiseks, et mina ema
asemel auhinna vastu saaksin võtta.
Ameerikast vastava volituse saamine oli väga
keeruline ja dokument ise koosnes
kaheksateistkümnest lehest. Kohale jõudis
see paberipakk praktiliselt viimasel hetkel –
kaks päeva enne 25. kuupäeva. Peale seda
oleksime loosimise reeglite järgi autost ilma

Lühiülevaade 2017.
aasta valla eelarvest
 2017. aasta eelarvega on planeeritud
põhitegevuse tulud summas 3 553 tuhat
eurot, mis on 102 tuhat eurot ehk 2,9%
vähem kui 2016. aastal. Põhitegevuse
kuludeks on planeeritud 3 122  tuhat
eurot, mis on 82 tuhat eurot ehk 2,7%
vähem kui 2016. aastal.
2017. aasta eelarvega on planeeritud
investeeringute kuludeks 1 700 tuhat
eurot.
Planeeritakse järgmised investeeringud:
* 32,8% ehk 557 tuhat eurot vallateede,
tänavate ja kergliiklusteede
renoveerimiseks ja ehitamiseks (507 tuhat
eurot) ja vallamaja fassaadi
renoveerimiseks (50 tuhat eurot);
* sihtfinantseerimine 1 104 tuhat eurot
valla tütarettevõttele KA Vaiko AS-ile
Sinimäe hariduskompleksi ehitamiseks: I
etapile - koolihoone 384 tuhat eurot ja II
etapile – võimla 720 tuhat eurot. 39 tuhat
eurot SA Vaivara Sinimägede Sihtasutuse
muuseumi angaari ehituseks;
* intressikuludeks 20 tuhat eurot seoses
Sinimäe hariduskompleksi ehituseks
võetud uue 750 tuhande euro suuruse
laenu lisandumisega.
Investeeringute elluviimiseks võetakse 750

tuhat eurot laenu.

Esimene kohtumine kauaaegsete naabritega
toimus Olgina rahvamajas 19. jaanuaril
õigeusu kiriku jõulude ajal.
        Olgina rahvamaja hubasesse saali
kogunes pidu pidama kõige aktiivsem rahvas
Olginast, Sinimäelt ja Narva-Jõesuust. See oli
tõeliselt sõbralik peoõhtu, mida viis läbi oma
ala meister Marina Pertseva.
        Kohtumise leppisid kokku
Narva-Jõesuu linnapea Maksim
Ilijn ja Vaivara valla
kultuuritöötaja Ljubov Laur.
Hubasesse, kenasti kaunistatud
saali kogunes üle 25 Narva-
Jõesuu inimest ja samapalju oli
ka kohalikke elanikke.
Arvestades sellega, et pidu
toimus jõulude ajal, oli ka õhtu
miljöö vastav.
        Narva-Jõesuus on ammu
juba kujunenud välja oma
traditsioon vaba aja meeldivaks
veetmiseks: need, kellele
meeldib laulda, osalevad
lauluklubis „Eleegia“, mida
juhendab Irina Zubkova ja muusikahuvilised
kogunevad kohalikus koolis.
        Olgina pensionäride klubi nimel tervitas
külalisi Ljubov Petrova ja Sinimäe ansambli
„Ivuški“ nimel ansambli juht Elena Derkatš.
Külalised ja vastuvõtjad vahetasid kingitusi,
mis sümboliseerisid saabuva punase kuke
aastat ja tugeva sõpruse algust uues
ühinevas omavalitsuses.
Lahkudes tänasid külalised sooja vastuvõtu

Teata
tänavavalgustuse
rikkest!
Vaivara vallas on tänavavalgustus
Sinimäe ja Olgina alevikes ning Vaivara,
Soldina, Kudruküla, Auvere ja Puhkova
külades.
Tänavavalgustuse hooldust ja remonti
teostab AmpriEkspert OÜ.
Teata tänavavalgustuse rikkest või jäta
omapoolne kommentaar või ettepanek:
info@ampriekspert.ee

Vaivara Sinimägede
muuseumi uudised
Talvine periood on aeg, mil ette
valmistada uusi teenuseid ja pakkumisi.
        Vaivara Sinimägede muuseum teeb
koostööd Narva muuseumiga, et välja
töötada maastikumäng, mis sobib
gruppidele. Loodame sellega valmis saada
juba maikuuks, mängu  alguspunkt võib
olla nii Sinimäe kui ka Narva. Mängijatele
antakse rollid kui ka taktikalised ning
praktilised ülesanded. Põnev uus mäng ei
ole mitte ainult looduses liikumine, vaid
pakub lisaks ka ajalooteadmisi.
        Suvehooaja turundamiseks osales
Ida-Virumaa  turismiklaster turismimessil
Tourest. Klastri liige muuseum oli samuti
ühisel näitusepinnal oma esindajatega
väljas. Kolmel päeval jagati huvilistele
teavet Vaivara  piirkonna puhkuse ja
aktiviteetide võimalustest. Muuseum on
valmis külastajate vastuvõtuks.

IVIKA  MAIDRE

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel lahendati
erinevad maa-, ehitus-, sotsiaal- ja
jäätmekäitlusega seotud küsimused.
17. jaanuaril:
- otsustati sõlmida tasuta ja tähtajatu
isikliku kasutusõiguse seadmise leping
Vaivara valla kasuks Vaivara vallas
Kudruküla külas Kiigetee kinnistul asuva
tee avalikuks kasutamiseks;
- kooskõlastati Kirikuküla liivamaardla
Kirikuküla liivakarjääri mäeeraldise
kaevandamise loa andmine;
- kinnitati kasvava metsa raieõiguse
võõrandamiseks korraldatud avaliku
kirjaliku enampakkumise tulemused.
18. jaanuaril otsustati anda kasutusluba
Vaivara valla Olgina aleviku Rebase 7 ja
Rebase 9 maaüksustele püstitatud Toyota
autokeskuse hoone kasutuselevõtuks.
24. jaanuaril:
- algatati Sinimäe alevikus asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva Aia tn
3a maaüksuse ning selle kontaktvööndiala
detailplaneeringu koostamine,
- otsustati maksta “Utria Dessant 2017”
auhinnad võistkondade esindajatele : I
koht –  KL Tallinna maleva Põhja kompanii
– 800 eurot, II koht –  Scoutspataljoni I –
400 eurot; III koht – 1. Jalaväebrigaadi
pioneeripataljon – 200 eurot;
naisvõistkonnad NKK Järva – 100 eurot ja
KL Tallinna Maleva Meredivisjon – 100
eurot.
09. veebruaril:
- algatati Auvere küla Põhjaterritooriumi
maaüksusel (katastritunnus
85101:012:0160) asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva
”Põlevkivi uttegaasidest
bensiinifraktsiooni kondenseerimise ja
väävliühendite eemaldamise seadme
(GRU)” rajamise detailplaneeringu
koostamine;
- seati isiklik kasutusõigus osaühingu
OLGINA KINNISTUD kasuks Vaivara
valla omandis olevale Olgina alevikus
asuvale Narva maantee tee kinnisasjale
maatükiga püsivalt ühendatud uue
veevärgi ja kanalisatsioonitorustike
majandamiseks. Isikliku kasutusõiguse
tähtaeg on 50 aastat.
- aktsepteeriti 2016. aastal MTÜ-dele
eraldatud rahaliste toetuste kasutamise
aruanded;
- lubati Vaivara Lasteaed
kollektiivpuhkusele alates 01.07.2017 kuni
31.07.2017;
- kinnitati Vaivara valla 2017. aasta
alaeelarve kontode järgi, määrati
vastutavad ja allkirjaõiguslikud isikud
tegevuskulude, investeeringute ja
omatulude täitmise eest ning määrati
koordineeriv isik valla
konsolideerimisgrupi ettevõtete ja
vallavalitsuse vahel.
Samas arutati vallavolikogule esitatavaid
eelnõusid.
Vallavalitsuse korraldused, määrused 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. Määrused avalikustatakse
ka Riigi Teatajas.

VERONIKA   STEPANOVA,
vallasekretär

Kampaania “Naaber aita!”
auhinnaauto jõudis omanikuni

jäänud,“ rääkis Aleksandr.
        „Et see sõiduk tooks teile õnne, rõõmu ja
turvalist liiklemist,“ ütles vallavolikogu
esimees Heiki Luts võtmeid üle andes.
„Fortuuna on ettearvamatu ja kunagi ei tea,
kellele ta naeratab, positiivne on, et
Aleksandr, kes hetkel masina peakasutajaks
jääb, tegeles varasemalt neli aastat
samasuguse tehnika müügiga ja oskab

seetõttu selle väärtust ka hinnata,“ lisas
Luts.
        Detsembri keskel Narva-Jõesuu linna ja
Vaivara valla poolt rahva arvu
suurendamiseks käivitatud kampaania
“Naaber aita!” tulemustest rääkides oli
Vaivara vallavolikogu esimees rahulolev.
„Kahe nädalaga 240 elanikku juurde saada on
päris kõva tulemus, see ületas isegi meie
lootused. Kahjuks ei olnud meil pikemaks
kampaaniaks ajaressurssi, siis oleks ehk
kokku saanud ka vajalikud 5000 inimest,“
arutles Luts, lisades, et positiivseks saab
lugeda ka sellise kampaania korraldamisest
saadud kogemust.

ALAR TASA

Hakkame sõbrustama perekonniti
eest ja kultuurilist elamust pakkunud
lastekollektiive „Aktsent“, „Pertsõ“,
„Flamingo“ ZUMBA ja loomulikult ka
„Ivuški“ toreda esinemise eest.
        Nii nagu kõigile tuntud filmis, lepiti
kokku „sõbrustada perekonniti“ ja külastada
tulevikus võimalikult sageli teineteise

kultuurisündmusi.
        Järgmise kohtumisena on plaanis meie
valla ja naaberlinna loominguliste
kollektiivide õhtu „Saabub kevad!“, mis
peaks toimuma 8. aprillil Olgina rahvamajas.
Algus on 17.00.
Tere tulemast kõigile!

LJUBOV LAUR,
Vaivara valla kultuurispetsialist

 http://album.vaivaravald.ee > Varia

Ühisel koosviibimisel Olginas. Foto: LJUBOV LAUR

Aleksandr auhinnaautot vastu võtmas. Foto: ALAR TASA
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Märts Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
2. (uue kalendri järgi
14.) märtsil 1897. aastal
sündis Vaivara vallas
Kannuka külas talupoja
peres Martin Mardi poeg
Orgo. Eesti Vabadussõja
esimesest päevast peale
oli ta 1. ratsapolgu 4.
eskadroni võitleja. Võitlustee kulges Viru
ja Pihkva rindel, Lõuna-Eestis ja Lätimaal.
3. mail 1919. aastal Lüteni jõe sillal
toimunud lahingus ülesnäidatud vapruse
eest pälvis II liigi 3. järgu Vabadusristi.
13. augustil 1919. aastal sai Melhino küla
all haavata, aga peale paranemist jätkas
teenistust kuni oktoobrini, mil vabastati
teenistusest. Vabadussõja eest pälvis
haavatu lindiga Vabadussõja
mälestusmedali ja koos Vabadusristiga ka
Harku vallas Hüüru talu, kuid ei suutnud
seda tervislikel põhjustel pidada ja müüs
selle maha ning ostis väiksema
võimetekohase Järve talu Keila lähistel.
Kuulus Eesti Vabadusristi Kavaleride
Ühenduse Tallinna osakonda.
Nõukogude ajal oli ametis traktoristina
Eha kolhoosis.
Suri oma Järve kodutalus 8. juulil 1965.
aastal ja maeti Rahumäe kalmistule. Tema
nimi on ka Vaivara vana kalmistu
mälestusmüüris.
7. märtsil 1887. aastal sündis helilooja
Heino Eller, kes aastatel 1927-1940
suvitas Narva-Jõesuus ja nende aegade
mälestuseks kirjutas siinset loodust
kajastava süidi „Valge öö“. Tartu
Kõrgemas Muusikakoolis (mis nüüd
kannab tema nime) oli meie kandist pärit
muusiku Alfred Karindi õpetajaks.
15. märtsil 1922. aastal sündis Toila
kandis Päite külas Arvo Puu, kelle
elutööks kujunes Vaivara vana kalmistu
leina- ja mälestusmüüri rajamine, vana
kalmistu heakorrastamine ja ajaloolise
mälestuse jäädvustamine. Ta oli aktiivne
Põlevkivimuuseumi kodu-uurimisringi
liige ja aktiivne sõjahaudade ja
mälestuste rajaja Vaivara mail Ida-Virumaa
Sõjaohvrite Mälestusseltsis (SOMS).
Tema teeneid pärjati 2003. aastal Vaivara
valla teenetemärgiga nr.1 ja
muinsuskaitsjana Valgetähe V klassi
aumärgiga.
Arvo Puu elutee lõppes 6. märtsil 2003.
aastal ja oma viimast und puhkab
sugulaste keskel väikesel Pühajõe
külakalmistul.
19. märtsil 1877. aastal sündis Narva
lähistel Lielenbachi mõisas tulevane
muusik Eduard Knude. Oma muusikalise
hariduse sai ta sõjakoolis ja sealt saadud
haridus viis ta peagi sõjaväeorkestri
etteotsa. 1902. aastal tuli ta kodukanti
tagasi ja oli ametis muusikaõpetajana
mitmetes koolides ja juhatas orkestreid.
1920-1930. aastatel oli ta Narva-Jõesuu
orkestri juht (siia on huvitav lisada, et
suveorkestris mängis tihti tipporkestrite
orkestrante, kes tulid siia suvepuhkust
veetma). 1923. aastal oli Eduard Knude
Eesti Üldlaulupeol puhkpilliorkestrite
üldjuhiks. Ta on püüdnud ka ise lugusid
kirjutada ja on teinud palju
orkestratsioone oma orkestritele.
Eduard Knude suri Tallinnas 17. aprillil
1940. aastal.
29. märtsil 1892. aastal sündis Narva
lähistel Voldemar Grin (ka nimevariant
Woldemar Griin), kes oli kaitseliitlane ja
Eesti Kaitseväes teenis Võrus 7.
jalaväerügemendis kapteni auastmes.
Ta arreteeriti 14. juunil 1941. aastal
Narvas ja saadeti Sverdlovski oblastisse,
kus  suri Sevurallagis 28. detsembril 1941.
aastal.

Sir ARTHUR

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

VALENTINA  SHCHUKINA

VALERI  ZUJEV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Keskkonnaameti teade
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse
keskkonnakompleksloa muutmise taotluse
keskkonnamõju hindamise programmi
avalikustamine.
Keskkonnaamet teatab vastavalt
keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 1
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse
keskkonnakompleksloa nr L.KKL.IV-29520
muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise
(KMH) programmi avalikustamisest.
KMH objektiks on üleriigilise tähtsusega
Vaivara ohtlike jäätmete käitluskeskuse
(edaspidi OJKK) (keskkonnaregistri kood
JKK4400013) keskkonnakompleksloa taotlus.
Vaivara OJKK, mis koosneb käitluskeskusest
ja ladestusalast, asub Vaivara vallas Auvere
külas Kauri katastriüksusel (katastrinumber
85101:012:0130).
Aktsiaselts EcoPro soovib Vaivara OJKK-is
koguda, sorteerida, ümberpakkida ja
vaheladustada ohtlikke jäätmeid, koostada
vedelaid küttesegusid, töödelda ohtlikke
jäätmeid füüsikalis-keemiliselt, puhastada
saastunud pinnast ning ladestada ohtlikke
jäätmeid. Käitises toimuv keskkonnaalane
tegevus on reguleeritud kompleksloa alusel.
Kompleksloa muutmisel soovitakse
suurendada käitisesse vastuvõetavate ja
ladestatavate ohtlike jäätmete liike ning
täiendada ohtlike jäätmete töötlemistoiminguid.
KMH programmi kohta sai
Keskkonnaametile esitada ettepanekuid,
vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult kuni
21.02.2017.
KMH programmi avalik arutelu toimus
22.02.2017 Keskkonnaameti Viru regiooni
nõupidamise saalis Jõhvis.
Programmiga saab tutvuda valla kodulehel:
www.vaivara.ee uudiste küljel.

Kuna jalgpallihooaeg on juba alanud, siis
meenutame, kuidas jõudis jalgpall meie
maile. Kui Eestisse jõudis jalgpall inglise
meremeest kaudu 1906. aastal ja esialgu oligi
jalgpalli keskuseks pealinn, siis paari aasta
pärast jõudis jalgpall ka Virumaale.
        Narva tõi jalgpalli Kreenholmi inglasest
meister Johns. Tema algatusel asutati 1908. aasta

suvel sealne esimene jalgpalliselts „Concordia“,
mis oli üheks esimeseks sellelaadseks seltsiks
kogu Eestis. „Concordias“ mängis teiste seas
kaasa ka pärastine  Kaitseliidu ülem ja Eesti
Jalgpalli Liidu esimees kindral Johannes Orasmaa
(Roska), kes oli tuntud kindlama löögiga kaitsjana.
        Pisut hiljem tekkis Narvas veel teinegi
jalgpalliselts – Uusküla Jalgpalliklubi ja 1910.
aasta paiku  Sillamäe - Perjatsi  Eesti esimene küla
jalgpalliselts. Perjatsi meeskonna üheks parimaks
mängijaks oli pärastine riigisekretär ja meie
spordiliikumise teenekamaid juhte Karl Terras.
1911. aastal asutati Narvas veel ka spordiselts
„Võitleja“, mille juurde kuuluv jalgpalliselts oli
üks parimaid mitte ainult piirilinnas vaid ka
üleeestilises tähenduses.

OPERATIIVTEATED
LÕHKEKEHAD
15. veebruaril tehti kahjutuks Auvere
külast kaevetööde käigus leitud viis 120
mm miinipildujamiini.

„Küla lood“ esitlus
Vanatare rahvamajas
18. märtsil kell 16.00 toimub Vanatare
rahvamajas Laagna külas raamatu „Küla
lood“ esitlus.
        Raamatus on kajastatud Vaivara valla
kolme küla (Laagna, Puhkova, Vodava) majade
ja nende peremeeste ajalooga seotud huvitavad
lood. Raamatu loomist toetas
Kodanikuühiskonna sihtkapital.
MTÜ Maarahvaselts „Vanatare“ kutsub kõiki
huvilisi osalema.

Sinimäel algavad
Zumbatreeningud
Zumba on tantsuline fitnessprogramm,
mille loojaks 1990ndatel aastatel oli
Kolumbia tantsija ja koreograaf Alberto
“Beto” Perez.
        Zumba hõlmab tantsulisi ja aeroobikas
kasutatavaid elemente, mis viiakse läbi
energilise muusika saatel. Lisaks sisaldab
koreograafia elemente hip-hopist, sambast,
salsast, merenguest ja mambost. Tänapäeval
tegeleb Zumbaga iganädalaselt umbes 15
miljonit inimest enam kui 200 000 paigas üle
maailma. Zumba on esindatud enam kui 180
riigis. Zumba jaoks ei ole keegi liiga vana, nõrk
või ülekaaluline. Kõik saavad kaasa teha
vastavalt oma võimetele!
        Juba enam kui aasta on Zumbatrenne
korraldatud Olginas ning meil on hea meel
teatada, et Zumbatreeningud Sinimäel
algavad teisipäeval, 7. märtsil kell 18
Sinimäe põhikoolis. Juhendajaks on meie
oma talendikas noor treener Erik Pertsev.
Olete oodatud!
Lisainfo tel. 58 200 429 või e-posti aadressil
huvikeskus@vaivara.ee

Vaivara Huvikeskus

TÖÖMESS 15. märtsil
Jõhvi Kontserdimaja, Pargi 40, Jõhvi.
Kell 11.00 – 15.00
Töövõimalused Eestis ja mujal Euroopas.
Palju tööandjaid ja tööpakkumisi EURES ja
MTÜ Living for Tomorrow - turvaliselt
välismaale.
Karjäärinõustamine; paneeldiskussioonid;
noortefoorum.
Töömess on tasuta, tule ja osale!
Infotelefon 15501, www.toomess.ee

VAIVARA HUVIKESKUSE RINGIDE TÖÖGRAAFIK
Kevad 2017
Sinimäe põhikoolis teisipäeviti kell 18.00 ZUMBA.
Sinimäe lasteaias teisipäeviti kell 19.30 INGLISE KEEL. Lisainfo: liisi.sarap@gmail.com
Olgina  rahvamaja suures saalis
Esmaspäeviti kell 18.00 - 19.00 ZUMBA (E. Pertsev), 19.20 - 22.00 „FLAMINGO“
(E. Kurgan).
Teisipäeviti 17.00 - 20.15 „AKTSENT“ (I. Intjashova), 20.15 - 22.00 „FLAMINGO“
(E. Kurgan).
Kolmapäeviti 18.30 – 19.30 ZUMBA (E. Pertsev).
Neljapäeviti 17.00 – 20.00 „AKTSENT“ (I. Intjashova), 20.00 - 22.00 „FLAMINGO“
(E. Kurgan).
Reedeti 17.00  – 20.00 „AKTSENT“ (I. Intjashova).
Laupäeviti 10.00 - 13.00 KÄSITÖÖ (N. Lisjuk).
Olgina rahvamaja väikeses saalis
Teisipäeviti 16.30 -18.00 MAALIKUNST (A. Markus), 18.00 – 20.00 EESTI  KEEL
(I. Klishina).
Kolmapäeviti 17.00 - 18.30 „PERTSÕ“ (M. Pertseva).
Neljapäeviti 17.00 - 18.15 MAALIKUNST (A. Markus), 18.30 – 20.00 „PERTSÕ“
(M. Pertseva).
Reedeti15.00 – 18.00 KÄSITÖÖ (N. Lisjuk).
Laupäeviti10.00 - 13.00 EESTI  KEEL (I. Klishina).
Olgina rahvamaja spordisaalis
Esmaspäeviti17.00 – 19.00 POKS (A. Kärsten), 19.00 - 21.00 VÕRKPALL.
Teisipäeviti 16.00 - 19.00 SPORDIMÄNGUD (N. Golubtsova), 19.00 – 20.30
RAVIVÕIMLEMINE (N. Golubtsova).
Kolmapäeviti 17.00 -19.00 POKS (A. Kärsten), 19.00 - 22.00 „FLAMINGO“ (E. Kurgan).
Neljapäeviti 16.00 –17.30 SPORDIMÄNGUD, 18.00 –19.00 RAVIVÕIMLEMINE (N.
Golubtsova), 19.00 - 21.00 VÕRKPALL.
Reedeti 17.00 - 19.00 POKS ( A. Kärsten), 19.00 – 22.00 „FLAMINGO“ (E. Kurgan).
Laupäeviti 13.00 – 15.00 VÕRKPALL, Noorte klubi ESCAPE.

Kuidas jõudis
jalgpall Virumaale

        Siia on huvitav lisada, et jalgpallivarustuse
muretsemine oli omaette kunsttükk, ma arvan, et
särgi (kui fotot vaadata, siis toonane vorm tundub
üsna triiksärgi moodi olevat) ja püksid saadi vast
Kreenholmi vabriku kaudu. Säärekaitsmete
küsimus lahendati kohalike jõududega, nimelt need
tehti puust ja valmistati Narva ja Narva-Jõesuu
kalameeste silmutorbikutest.

        Narva oligi Tallinna kõrval teine kants Eestis,
kus jalgpall hakkas kiiresti arenema, siis tulid
Rakvere ja Pärnu ja pikemaks ajaks jäi jalgpall
soiku I maailmasõja puhkemise tõttu. Uus tõus
algas 1920ndatel aastatel ja nüüd juba üle kogu
Eesti. Näiteks Võrus hakkas jalgpall veerema
1926. aastal  ja peagi oldi parim Lõuna-Eesti
meeskond. Võru „Ilmarisel“ tuli ka mitu korda
rinda pista Narva „Võitlejaga“  ja need lõppesid
narvakate võiduga.
Materjal ja foto on pärit väliseestlaste poolt 1947.
aastal Julius Kanguri toimetatud raamatust „Eesti
Sport. Kehalise kasvatuse ajalugu,
olümpiamängud“.

ARTHUR  RUUSMAA

Fotol tagareas paremalt esimene Johannes Orasmaa (Roska) (3.12.1890 Joala vald
– 24.05.1943. Vjatka laager) ja ees vasakul  külili Riigikogu ja Rahvuskogu liige
Aleksander Ossipov ( 26.08.1890 - 21.12.1941 hukati Kirovi vanglas).


