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ÕNNITLEME  VANEMAID

ASJA  ŠUTOVA
VASILISA  SERGEJEVA

SÜNNI  PUHUL

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
89  Helmi Kukk 15.03.1928  Puhkova
87  Prokofii Polischuk 12.03.1930  Sõtke
85  Zoia Kostyleva 30.03.1932  Olgina
84  Valentina Bravikova 10.03.1933  Olgina
84  Maria Podtynchenko 10.03.1933  Olgina
84  Elvira Hokkanen 24.03.1933  Sinimäe
82  Liidia Klišina 18.03.1935  Olgina
81  Anna Koppe 02.03.1936  Sinimäe
75  Anatoly Kolomeytsev 08.03.1942  Sõtke
87  Anni Spirka 12.04.1930  Vodava

86  Irina Pleckens 23.04.1931  Laagna
86  Hans Reiman 26.04.1931  Sõtke
85  Helmi Rappu 04.04.1932  Olgina
82  Liudmila Shteyding 22.04.1935  Udria
81  Leonora Stepanova 03.04.1936  Olgina
81  Wilhem Nachtmann 21.04.1936  Soldina
80  Valdek Luts 16.04.1937  Vaivara
75  Ülo Sildos 03.04.1942  Puhkova
70  Elle-Ester Jaakson 16.04.1947  Puhkova

Merko asub
ehitama Vaivara
küla ühisveevärki ja
kanalisatsioonirajatisi
Vaivara küla ühisveevärgi ja
kanalisatsioonirajatisi hakkab AS KA
VAIKO tellimusel ehitama Merko. Tööde
käigus ehitatakse kokku üle 6 km
torustikku, 4 reoveepumplat, uus
reoveepuhasti ning rekonstrueeritakse
veepuhastusjaam. Tänavu novembris
valmivad tööd tagavad nõuetekohase
joogivee 140 tarbijale ning tekkiva
reovee nõuetekohase kokku kogumise
ning puhastamise.
        KA Vaiko AS juhatuse liige Heiki
Luts: „Vaivara küla elanikud on ammu
oodanud oma asumisse ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni rajamist. Esimene
eskiisprojekt valmis juba 2003. aastal, kuid
tulenevalt erinevatest asjaoludest, sh
olulisim on olnud Vaivara valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kavades kajastatud tegevuste
prioriteetsus ja vahepealsed tegevused
seoses põlengus kannatada saanud
Sinimäe kooli taastamisega, saame alles
sellel aastal Vaivara külas reaalsed
ehitustööd ja liitumised läbi viia. Vaivara
külas läbiviidavate ehitustööde tulemusel
tagatakse Sirgala maantee, Nurme, Rohu,
Jaama, Ristiku, Jõe ja Poe tänavate
elanikele kvaliteetne joogivesi ja
reoveekanalisatsiooni ärajuhtimine ning
mis ei ole vähem olulisem - väheneb Sõtke
jõe reostuskoormus. Selle projekti
maksumuseks on kujunemas ligi 700 tuhat
eurot, millest 565 tuhat finantseerib
sihtasutus Keskkonnainvesteeringute
Keskus ja omafinantseeringu katab
aktsiaselts KA Vaiko omavahenditest.“
        „Viimasel ajal on paljud küsinud,
palju läheb elanikele liitumine
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga
maksma. Olen vastanud, et oleme aastaid
Vaivara vallas lähtunud loogikast, et
liitumine ehitusperioodil või aasta peale
trasside ehitustöid on liitujatele olnud
tasuta ja sellest loogikast lähtume ka
Vaivara küla liitumiste puhul.
Liitumispunkt on reeglina kinnistu piirist 1
meeter väljaspool. Olgu veel täpsustuseks
öeldud, et liitumispunktist edasi ja
kinnistusisesed võrgud rajavad omanikud
siiski oma kuludega ka juba
ehitusperioodil. Merkoga on meil varasem
koostöö kogemus Olgina
veemajandusprojektist ning usume, et ka
seekord laabub kõik suurepäraselt,“ lisas
Luts.
        Vastavalt AS Merko Infra ja AS
Merko Ehitus Eesti ning AS KA VAIKO
vahel sõlmitud lepingule ehitab Merko
Vaivara külas 2,7 km veetorustikku, 2,4 km
isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 1,3
km survekanalisatsioonitorustikku, 4
reoveepumplat, uue reoveepuhasti ning
rekonstrueerib veepuhastusjaama. Tööde
eesmärgiks on tagada ligi 140 tarbijale
nõuetekohane joogivesi liitumispunktis,
tekkiva reovee nõuetekohane kokku
kogumine ning puhastamine. Ehitustööde
algus on 2017. aasta aprilli teises pooles
ning lõpp 2017. aasta novembris.
Projekteerimistööd teostas Eesti
Veeprojekt OÜ ja ehitustööde
omanikujärelvalve teostaja on Infragate
Eesti OÜ.

ALAR TASA

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kinnitas
1992. aastal Vaivara valla omavalitsuse
staatuse ning Vaivara vald astus
omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse.
9. aprillil 2017 sai Vaivara vald
25aastaseks, kuid see on ka viimane aasta,
mil Vaivara vald tegutseb iseseisva
omavalitsusena.
        Sünnipäevapidu peeti Sinimäe
koolimajas. Peost osavõtjate poole pöördusid
tervituskõnedega vallavolikogu esimees
Heiki Luts ja vallavanem Veikko Luhalaid.
Seejärel peeti valla tänukirja ja meenega
meeles neid tublisid inimesi, kes on andnud
oma panuse valla arengusse ja aidanud
muuta Vaivara tugevaks kogukonnaks.
        Oma sünnipäevakingid Vaivara vallale
andsid üle Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Ida-

Viru maavalitsuse, IVOLi, Sillamäe ja Narva
linna ning Toila, Illuka, Kohtla ja Jõhvi valla
esindajad. Üllatuse valmistas Jõhvi
vallavanema Eduard Easti poolt üle antud
kingitus – Jõhvi kunstikooli õpilase maalitud
suured päevalilled Sinimäe kooli juures.
        Muusikalist külakosti pakkus ansambel
„Fantaasia“ Kundast. Esimesena esitatud
lugu „Kauges külas“, mis on vist küll kõigile

Helmi Kaljurand
Vello Kärsten
Evald Teetlok
Ülo Jõgisoo
Helgi Kärsten
Tatiana Chabanyuk
Marina Pertseva
Aili Avameri
Eret Laht
Jüri Kiik
Meedy Hiielo
Kaido Seppar
Yuri Zakharov
Irina Haava
Urmas Rätsep
Paul Pleckens
Astrid Orgulas
Heiki Roots
Kairi Kaljurand
Aleksandr Hohlov
Tarmo Kasikov
Aare Objartel
Aare Aas
Niina Frolkova
Svetlana Zujeva
Kai Kiiver

Alo Haljand
Anneli Sabolotni
Zanna Belikova
Tamara Krõlova
Roman Treial
Tamara Saveljeva
Anti Kallam
Mati Männisalu
Nelja Nõmmann
Kalle Norma
Meelis Kaljurand
Margarita Kremkova
Leokadia Vorobjova
Jevgeni Kurakin
Ivika Maidre
Erik Pertsev
Anne Jundas
Kersti Objartel
Aili Koppe
Aleksandr Hohlov
Dmitri Melkov
Vladimir Judin
Raissa Pavlova

Vaivara vald sai 25aastaseks

Veikko Luhalaid
sai maakonna
teenetemärgi
Vääriliste teenete eest Ida-
Viru maakonnas annetas
maavanem Andres Noormägi
Ida-Viru maakonna
teenetemärgid
kolmeteistkümnele teenekale
idavirulasele. Teenetemärgi
nr 80 sai Veikko Luhalaid,
Vaivara vallavanem, Ida-
Virumaa Omavalitsuste Liidu
juhatuse esimees.Veikko Luhalaid maavanemalt teenetemärki vastu võtmas.

Foto: Ago Gaškov

Vaivara valla
tänukirjad said:

tuttav ja samas ka armastatud laul, tõi seekord
pisara silmanurka. Eks nii mõnigi meist mõtles,
et Vaivara valda enam kauaks ei ole…
Matusemeeleolul siiski võimust võtta ei lastud,
tegu oli ikkagi juubelisünnipäevaga!
        Ka peolaud oli rikkalik: juurviljad, puuviljad,
piimatooted ja marineeritud silmud olid pärit
kohalikelt tootjatelt; suupisted, koogid ja uhke
sünnipäevatordi valmistas OÜ Leiva Kodu.

Viimane on Sinimäel teatud ja tuntud oma
headuses, sest hoolitseb juba mitu aastat
meie õpilaste kehakinnituse eest. Saime
meiegi lahkudes kingituseks kaasa nende
poolt küpsetatud leiva.
Väga tore õhtu oli, aitäh korraldajatele!

ANNE  JUNDAS

Kaunid päevalilled Sinimäel. Foto: 3x Alar TasaTordi lahtilõikamine.

Autasustatute ühispilt.
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Anne Terner-Boiko sai
IVOLi ja Ida-Viru
Maavalitsuse tänukirja
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja Ida-
Viru Maavalitsus tänasid maakonna
parimaid sotsiaaltöö tegijaid 24. märtsil
toimunud tänuüritusel. Maakonna
parimaks sotsiaaltöö tegijaks valiti
Karis Mugamäe, kes juhib alates 2009.
aastast asenduskodu MTÜ Maria ja
Lapsed.
        Kandidaadi preemia omistamiseks
esitavad maakonna omavalitsused,
ettevõtted, organisatsioonid ja
kodanikud koos omapoolse
põhjendusega. Nominendi valib
saabunud ettepanekute põhjal välja
IVOLi ja Ida-Viru Maavalitsuse poolt
moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad
kaks IVOLi juhatuse poolt määratud
esindajat ja kaks Ida-Viru Maavalitsuse
haridus- ja sotsiaalosakonna esindajat.
Kõiki esindatud kandidaate
tunnustatakse IVOLi ja Ida-Viru
Maavalitsuse tänukirjaga.
        Anne Terner-Boiko on Vaivara valla
esimene lastekaitsespetsialist, kes asus
tööle 2012. aasta juunikuus. Anne suhtub
oma töösse loominguliselt, on töökas,
tähelepanelik, hooliv, kohusetundlik ja
põhjalik. Tema jaoks pole ükski probleem
tühine ja ta annab endast parima, et
inimesele (perele) mingi lahendus leiduks.
Suheldes on ta empaatiline, hea vestleja,
ärakuulaja, ta teeb head koostööd koolide
ja lapsevanematega.
Nii mõnigi keeruline olukord on Anne
sekkumisel leidnud õige ja õiglase
lahendi. Anne on kiire reageerija ja
suudab teravaks kippuvaid olukordi
oskuslikult lahendada.
Ta on inimene, kellel on alati olemas oma
arvamus ja julgeb seda ka välja öelda. On
toetav meeskonnaliige, kolleegide suhtes
väga abivalmis, alati positiivne.

ANNE  JUNDAS

Kohaliku omavalitsuse
eriplaneeringu
asukoha eelvaliku
lähteseisukohtade
avalikustamise
tulemustega
arvestamise teade
Võttes aluseks planeerimisseaduse (PlanS)
§ 102 lõike 1, teatab Vaivara Vallavalitsus,
et “Auvere tuulepargi” eriplaneeringu
asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ning
keskkonnamõju strateegilise hindamise
väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek
toimus 28.11.2016 - 29.01.2017.
Avaliku väljapaneku ajal saabus 8 kirjalikku
ettepanekut/seisukohta: Eesti Energialt,
Elering AS-lt, Keskkonnaametilt,
Maanteeametilt, Ida-Viru Maavalitsuselt,
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumilt, RMK
Ida-Viru metskonnalt ja Sirje Targalt.
Enamike ettepanekutega arvestatakse
planeeringu koostamise käigus või on juba
koostatud dokumentides arvestatud.
Vastavalt planeerimisseaduse § 101 lõikele
2 toimus 02.02.2017 Vaivara vallamaja
koosolekute saalis (Pargi 2, Sinimäe alevik,
Ida-Virumaa) „Auvere tuulepargi“
eriplaneeringu asukoha eelvaliku
lähteseisukohtade ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise väljatöötamise
kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste
avalik arutelu.
Saabunud seisukohtade ja nendega
arvestamise kokkuvõte on toodud Vaivara
Vallavalitsuse koduleheküljel aadressil:
http://www.vaivaravald.ee/dp/
Eriplaneering/pdf/pass.htm.

RAIM  SARV,
planeeringuspetsialist

11. veebruaril toimus Olgina rahvamajas
armunute päevale pühendatud peoõhtu. Õhtu
jooksul korraldati konkursse, milles osales
kaheksa paari, kes soovisid saada kuninga
ja kuninganna tiitlit.
        Kõik olid väga püüdlikud, aga konkurss
on konkurss ja seetõttu said diplomid ja
auhinnad kõige tublimad: Tatjana ja Kirill
Tšitškinid, Svetlana ja Aleksandr Kitajevid.
Pealtvaatajate auhinna pälvisid Olga ja
Andrei Pjatakovid, aga kroonitud peadeks
osutusid Anna ja Aleksei Stoljarovid. Just
nemad said õhtu kuningapaariks! Palju õnne,
teineteisemõistmist ja armastust
kõikidele armunutele!!!

LJUBOV  JAKOVLEVA

Rahvusvahelised
noorte suvepäevad
Sinimäel
12. juuli - 26. juuli toimuvad Sinimäe
Põhikoolis rahvusvahelised noorte
vabatahtlike suvepäevad. 

Ootame Sind osalema, kui tahad
saada tuttavaid teistest riikidest,
praktiseerida inglise keelt, veeta aktiivselt
aega ja saada vabatahtlikuna
töökogemus.

Päeva esimeses osas korrastame
kodukanti. Pärastlõunast on planeeritud
erinevad põnevad tegevused. Läheme
kanuumatkale, korraldame lõkkeõhtu,
toimub ekskursioon Narva,
kultuuriõhtud, sportlikud tegevused ja
palju muud.

Suvepäevadele on registreerunud
juba noored Itaaliast, Türgist ja
Venemaalt. Ootame osalema 15 noort
vanuses 13-17 eluaastat. Laagri
suhtluskeeleks on inglise keel, mille
valdamine vähemalt suhtlustasemel on
nõutav. Osalustasu katab majutuse,
toitlustuse ja väljasõitudega kaasnevad
kulud.

Varajastele registreerijatele on
osalustasu 75 eurot kuni 01.06.2017 ja 100
eurot kuni 01.07.2017. Lisainfo ja
laagrisse registreerimine:
liisi.sarap@gmail.com või Sinimäe
põhikoolis.
Tule veeda meeldejääv suvi!

On aprill …
        Päevad on
päikeselisemad ja kui
tuul ka veidi nõrgem
oleks, siis võiks
kevadest juba suisa
rõõmu tunda.
Hommikuti tasuks
müts siiski pähe
panna, sest paljapäi
käimise ajad on veel
ees…
        On aprill… Kiirustajaid aga leidub –
seda kinnitavad nohused ninad ja kriipivad
kurgud. Üks tuttav just kurtis, et terve talv
polnud tervisega mingit probleemi, aga
nüüd kevadel kisub asi hulluks.
        On aprill… Hulluks on asi muutunud
ka haldusreformi „mängumaal“. Mitte ei
saa aru, mida seal „kaugel ja kõrgel“
tegelikult tahetakse. Sundliitmise soovitusi
tuleb nagu Vändrast saelaudu ja neid
jagub igasse maakonda. Veel kord
küsitakse rahva käest, kas me pooldame
valitsuse poolt pakutud omavalitsuste
liitmisskeemi või oleme selle vastu.
Nii väga sooviks, et nende küsitluste
tulemusi ka arvesse võetaks!
        On aprill… Kätt südamele pannes võin
kinnitada, et mitte miski ei suuda mind
uskuma panna, et uued mammutvallad meie
elu paremaks muudavad. Veel vähem usun
ma, et selle sundliitmisega võim rahvale
lähemale tuuakse või et me mingilgi viisil
raha kokku hoiaksime. Selleks olen siin
ilmas piisavalt kaua elanud ja oma
ihusilmaga näinud, kuidas üleskiidetud ja
kokkuklopsitud SUUR õige pea taas
VÄIKESTEKS pudeneb…
        On aprill… Kevad on looduses
ärkamise aeg ja eks meiegi oleme mingil
moel talveunest virgumise staadiumis.
Püüdkem siis ümbritsevaga sammu pidada
ja olgem sama tugevad, kui need väikesed
taimekesed, kes vaatamata raskustele,
ikkagi suureks sirguvad - suvel kirevate
õitega silmailu pakuvad ja sügisel rohkelt
vilja kannavad.
Kena kevadet meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

Pärimuspäev Vaivaras
22. aprillil kell 12.00 toimub Vaivara
Sinimägede muuseumis Vaivara
pärimuspäev.
Eelmisel aastal oli pärimuspäev edukas. Sellel
aastal tahab Vaivara Sinimägede muuseum
jätkata traditsiooni koostöös Viru Instituudi ja
Vaivara Huvikeskusega.
Kavandatava 2017. aasta Vaivara
pärimuspäeva käigus toimuvad loengud
Vaivara rahvarõivastest ja muusikast ning
Narva jõeäärse Vaasa mõisa ajaloost. Toimub
ekskursioon endise Vaivara mõisa asukohale
Pargimäel. Tegevusi on ka laste jaoks,
toimuvad nuku ja rahvusliku käevõru
valmistamise töötoad.

JEKATERINA  MURAVJOVA,
Vaivara Sinimägede muuseum

ÜKS KÜSIMUS
Veebruaris
sõlmiti leping
Sinimäe
spordihoone
ehitustöödeks.
Kas tööd
kulgevad
plaanipäraselt?
Tellijapoolne
projektijuht ja omanikujärelevalve KALLE
NORMA:
        KA VAIKO AS ja AS EVIKO sõlmisid
riigihanke tulemusel spordihoone
ehitustööde
lepingu 20. veebruaril 2017. Lehelugejale
meeldetuletuseks, et tegemist oli kolmanda
ehitustööde riigihankega. 2015. aasta lõpus ja
2016. aasta alguses läbi viidud esimese
ehitushanke pakkumused lükkas Tellija
tagasi, kuna kõik ületasid eelarves
planeeritud ehitusmaksumust. Teise hanke
tulemusel sõlmiti ehitustööde leping aprillis

19. märtsi õhtul said Olgina rahvamajas
alguse Perestardid. Ürituse eesmärgiks oli
toredalt aega veeta ning õppida osalejaid,
meeskonnaliikmeid paremini tundma.
        Jaguneti võistkondadeks, valiti kapten ja
meeskonna nimi. Võistlusalasid oli viis:
tunneli läbimine, täpsus ja osavus ülesanded,
labürindi läbimine kinniste silmadega ja
karaoke.
Kõik võistkonnad läbisid katsumused
edukalt, igal alal olid parimad, kes
lõpptulemuste arvestuses selgelt eristusid.
Õhtut lõpetati ühise laua taga maiustades
ning  tagasiside andmisega.
        Osalesin sel aastal esmakordselt
Perestartides ning mulle väga meeldis,
pakkus põnevust ja enese proovile panemist.
Sain  olla meeskonna kapteni rollis ning
kinnitust sellele, kui oluline on meeskonnas
üksteise mõistmine ja toetamine. Ootan
põnevusega  uusi väljakutseid.

IRINA  KLISHINA

2016, kuid kahjuks ei suutnud ehitajad oma
lepingulisi kohustusi täita ning leping öeldi
Tellija poolt üles novembris 2016. Kolmandale
ehitushankele saabus 1 pakkumus AS EVIKO
poolt, kellega leping veebruaris ehitustööde
lõpetamiseks sõlmiti.
        Ehitusplatsil toimuvad hetkel erinevad
tööd: fassaadilaudise paigaldus, katuslae
soojustamine seestpoolt,
välisklaasfassaadide ja -akende paigaldus,
krohvi- ja siseviimistlustööd, elektri- ja
nõrkvoolutööd, samuti ventilatsiooni- ja
küttesüsteemi ehitamise tööd. Platsil on
hetkel igapäevaselt ametis 35-40 töömeest.
Kevadise sooja saabumine aitab kaasa nii
välistööde tegemisele kui ka sisetöödele, sest
hoone kütmisele kulub vähem ressursse.
Ehitajad teevad tööd kohusetundlikult, neid
tuleb Tellija poolt kindlasti kiita! Peatöövõtja
AS EVIKO on Tartu ettevõte, samas saavad
tööd ka kohaliku piirkonna alltöövõtjad.
        Tööde lõpptähtaeg on 31. juuli 2017.
Augustis on planeeritud aeg sisustamisele ja
kolimisele, et septembris uue õppeaasta
alguses saaks spordihoone kasutusse võtta.

Õhtu kuningapaar

 Kuningas ja kuninganna on kroonitud.
Foto: Erakogu

Anti start Perestartidele

Võistlustel tuli osaleda igal
pereliikmel.Foto: Erakogu

2. märtsil osalesid Sinimäe põhikooli 8.
klassi õpilased Aleksandr Vakulin ja Edgar
Kirka maakondlikul eesti keele olümpiaadil
Sillamäe gümnaasiumis. Olümpiaadi
eesmärgiks  oli süvendada huvi eesti keele
vastu ning välja selgitada edukamad
õpilased.
        Olümpiaadi teemaks oli omadussõna
eesti keeles. Olümpiaadist osavõtjad pidid
oskama omadussõnu muuta  ja võrrelda,
tundma omadussõnade süntaktilist käitumist
(ka rektsiooni), omadussõnade tuletamist
ning liitomadussõnade moodustamist,
omadussõnade põhitähendusi  ja
tähendusvarjundeid, sobivust eri stiilidesse,
omadussõna semantilisi suhteid muude
sõnadega.
        Olümpiaadil osalesid õpilased Sillamäelt,
Narvast, Jõhvist, Kohtla-Järvelt ja Sinimäelt.
Kaheksandate klasside arvestuses sai
Aleksandr Vakulin 3. koha ja Edgar Kirka 2.
koha.
4. aprillil said õpilased pidulikul vastuvõtul

Edgar Kirka ja Aleksandr Vakulin olid
edukad maakondlikul olümpiaadil

diplomid ja auhinnad kätte.
Tänan enda õpilasi heade tulemuste eest!!!

ROMAN  TREIAL,
Sinimäe põhikooli eesti keele õpetaja
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Detailplaneeringu
avaliku
väljapaneku teade
Vaivara Vallavalitsus teatab, et
ajavahemikul 24.03.2017-07.04.2017. a oli
avalikul väljapanekul Olgina alevikus
asuva kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas
oleva Olgina aleviku parklate ja
kergliiklusteede maa-ala (üldpindalaga ca
6,5 ha) detailplaneering, mille koostamise
põhieesmärgiks on lahendada Olgina
aleviku parkimiskohtade ja kergliiklusteede
puudulik olukord. Samuti lahendada
planeeringuala ehitusõigused,
heakorrastus, haljastus, juurdepääsuteed,
keskkonnatingimused,  liikluskorraldus ja
vajalikud tehnovõrgud.
Avalikul väljapanekul laekunud
ettepanekute ja vastuväidete avalik arutelu
toimus 11.04.2017 Vaivara vallamaja
koosolekute saalis (aadress Pargi tn 2,
Sinimäe alevik). Planeeringuala arendajaks
on Vaivara Vallavalitsus.

RAIM  SARV,
planeeringuspetsialist

Kevad saabub,
kevad saabub,
päike paistab soojemalt...
Ja ongi kevad käes! Nii tore, et  kevadtuju
meie lasteaias on alati hea ja rõõmus. Märts
- on kevade algus ja Vaivara Lasteaia elus
see on üks põnevamatest kuudest: meie
lapsed õnnitlesid kalleid naisi ilusa ja
armsa naistepäeva puhul, tähistasime
emakeelepäeva.

24. märtsil
Tallinna lasteaia
Pääsupesa projekti
„Õpime igal pool”
raames käisid Sinimäe
rühmades külalised: 36
inimest 8 erinevast
asutusest.  Nende
hulgas olid Tallinna
lasteaiad Pääsupesa,
Pelguranna, Naeratus,
Sitsi, Päikene  ning
Tallinna Kunsti
Gümnaasium, Tallinna
Haridusamet, Tallinna
Ülikool. Ning taaskord
saame olla uhked selle
üle, et saime pakkuda
külalistele elamuse, mis
nende endi sõnul oli
lausa vaimustav. Kiidusõnu jagus nii
ruumidele, tegevustele, töökorraldusele kui
loomulikult ka lastele ja nende õpetajatele.
Külaliste osaks said mitmed tegevused.
Saime rõõmuga jagada oma töökogemusi ja
võtteid keelekümbluses ja eesti rühma
õppetegevuses: hommikuring,
rutiintegevused, õppekeskused, liikumine.
Kõik need  said positiivse vastukaja ning
avaldasid külalistele igati head muljet. Meie
tublid õpetajad said õppe- ja
mängutegevusse  kaasata  mitte ainult lapsi
vaid ka 36 täiskasvanut. Suur, suur aitäh selle
toreda päeva eest, mille saime veeta sellise
suure kambaga!

Märts on imeline kuu, mil hakkab
ärkama loodus ja vaatamata sellele, et see
toimub igal aasta ühel ja samal ajal, juhtub
see alati teistmoodi, alati omapäraselt  just
nagu meie Teatripäev.
Sellel aastal sai aga selles osas traditsioone
veidi nihutatud ning muudetud: nimelt
viisime ühe teatripäeva asemel läbi lausa
kaks: Sinimäel ja Olginas. Sellise otsuse
tegime eelmiste aastate põhjal. Palju
vaevanõudvam oleks ühe osapoole jaoks
kogu teatrirekvisiitide transportimine, lisaks
on lapsed harjunud proove tehes just oma
„kodulavaga“. Nii ei jäänud sel moel ükski
näidend laste jaoks väsimuse tõttu

Parkimistasuvabastus
Vaivara valla elanikele
5. aprillil võeti Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse istungil vastu korraldus
nr 69 “Parkimistasuvabastus Vaivara
valla elanikele”.
        Korraldusega on parkimistasust
vabastatud Vaiavara valla elanikud, kellel
elukoht rahvastikuregistri andmete järgi
on Vaivara vallas vähemalt 1 aasta enne
tasulise parkimise perioodi algust.
Tasulise parkimise periood kestab 1. maist
30. septembrini 2017.
        Tasuta piletite vormistamiseks tuleb
alates 15. aprillist saata elektronposti
aadressile parkla@narva-joesuu.ee oma
andmed: nimi ja perekonnanimi, isikukood,
liiklusvahendi(te) registrinumber (kui
perekonnas on mitu autot, palume nende
numbrid kirjutada ilma
vahedeta, näiteks: 987ABC;659JUG),
mobiiltelefoni number.
        Peale esitatud andmete kontrollimist
saadetakse taotlejale SMS-teade
elektroonse parkimispileti olemasolu
kohta. Kui sõiduvahend on kantud
registrisse mõnes teises riigis, tuleb
taotlusele lisada auto tehnilise passi
koopia.

25. veebruaril toimus Olginas talve
ärasaatmine.
  Nagu tavaliselt algas kõik etendusega,
milles osalesid mustlased, tsaar ja tsaaritar,
kes ei osanud naerda ja keda pidi lõbustama,
et ta pidu ära ei rikuks. Kohale jõudsid ka
Kevad, Päike ja Kukeke. Vaatamata
lumesajule ja tugevale tuulele oli kõigil väga
lõbus.
        Mudilastele korraldati konkursse ja
mänge, mille võitmise eest nad said auhindu.
Ka suuremad lapsed osalesid konkurssidel ja
teatevõistlustel, aga pärast mängisid kõik
koos ringmänge, tantsisid  ja maiustasid
pannkookidega. Ja kõige lõpuks süüdati
vastlapäeva hirmutis.
Suur tänu kõigile, kes osalesid, aga eriline
tänu neile, kes selle peo organiseerisid –
loomingulise kollektiivi „Pertsõ“ artistidele ja
nende juhendajale

LJUBOV  JAKOVLEVA

Vallavalitsuse
istungitelt
Vallavalitsuse istungitel lahendati
erinevad maa-, ehitus-, sotsiaal- ja
jäätmekäitlusega seotud küsimused.
Sealhulgas
- 14. veebruaril kinnitati Vaivara Lasteaia
tegevuskulude (majandamis-, personali- ja
õppevahendite kulu) arvestuslikuks
maksumuseks 2017. eelarveaastaks 4 247
(neli tuhat kakssada nelikümmend seitse)
eurot ühe lapse kohta ja Sinimäe Põhikooli
õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks
maksumuseks 2017. aastal 3 413 (kolm
tuhat nelisada kolmteist) eurot ühe õpilase
kohta. Mõlemad maksumused
rakendatakse alates 01.01.2017.
 - 21. veebruaril määrati Kudruküla külas
Vaivara valla üldplaneeringu alal Vaivara
valla tee nimega Aiandi põik, mis tänase
päeva seisuga on Keskkonnaministri
käskkirjaga juba antud valla
munitsipaalomandisse.
 07. märtsil
-  võeti vastu ja suunati avalikule
väljapanekule Olgina alevikus asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Olgina aleviku parklate ja kergliiklusteede
maa-ala detailplaneering;
- seoses Vaivara Kalmistud SA nõukogu
liikmete volituste lõppemisega nimetati
Aare Aas ja Veikko Luhalaid SA nõukogu
liikmeteks alates 01.04.2017 tähtajaga 3
aastat;
- eraldati toetused
mittetulundusühingutele Vaivara valla
2017. a eelarvest.
14. märtsil eraldati vahendid Vaivara
Vallavalitsuse sotsiaalosakonna
alaeelarvest Vaivara valla territooriumil
elavate laste ja MTÜ Kergejõustikuklubi
Kalev Sillamäe ja MTÜ Sillamäe
Ujumisklubi Kalev osalevate laste
spordialase huvitegevusega seotud
kulude katteks 2017. aasta.
28. märtsil:
-  otsustati korraldada 13. ja 16. aprillil 2017
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna
ühinemise Sillamäe linnaga elanike küsitlus
valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks
küsimusega „Kas Teie toetate Vaivara valla
ja Narva-Jõesuu linna ühinemist Sillamäe
linnaga?“;
- seoses SA Narva-Jõesuu Hooldekodu
nõukogu liikmete volituste lõppemisega
määrati SA nõukogu liikmeteks alates
01.04.2017 tähtajaga 3 aastat Meelis
Kaljurand, Margit Maksimov ja Angelina
Pällo;
- muudeti Sinimäe Põhikooli, Vaivara
Lasteaia  ja Vaivara Huvikeskuse töötajate
töötasustamise alused. Vastavalt
muudatustele saab hallatavate asutuste
töötajatele hüvitada prillide või muude
nägemisteravust korrigeerivate
abivahendite maksumust. Hüvitist
makstakse töötajatele, kes töö- või
teenistusülesannete täitmisel töötavad
vähemalt poole oma tööajast kuvariga
ning kelle nägemisteravus vastavalt
töötervishoiu- või silmaarsti tõendi
kohaselt on töö tõttu vähenenud ning
haigushüvitist (haigestumise või
vigastuse korral teise kuni kaheksanda
päeva eest 80% ulatuses töötaja
keskmisest töötasust, mida ei maksustata
sotsiaalmaksuga). Hüvitised makstakse
Vaivara valla eelarvesse planeeritud
vahenditest;
- samas märtsis korraldati alla lihthanke
piirmäära jääv hange “Olgina aleviku
kergliiklustee ja autoparkla
projekteerimine”. Vastavalt hanke
tulemustele sõlmiti 21. märtsil AS-ga
Infragate Eesti leping Olgina aleviku
kergliiklustee ja autoparkla
projektdokumentatsiooni koostamiseks.
Tööde maksumus on 19 200 eurot ja tööde
teostamise tähtaeg on 3 kuud alates
lepingu sõlmimisest.
04. aprillil
- otsustati korraldada alla lihthanke
piirmäära jääv hange “Ohtlike jäätmete
kogumine Vaivara Vallas“. Pakkumuste
esitamise kuupäev on 17. aprill 2017;

- moodustati ajutine komisjon
moodustatava omavalitsuse (Narva-
Jõesuu linn) arengukava ja
eelarvestrateegia 2018-2021 eelnõu
koostamiseks.
11. aprillil
- moodustati Vaivara valla hajaasustuse
programmi taotluste hindamise ajutine
komisjon ;
- anti luba avaliku ürituse „Vaivara
rahvaralli“ korraldamiseks, mis toimub 13.
mail 2017.
Sellel ajavahemikul eraldati valla eelarve
reservfondist ettenägemata kulude
katmiseks:
172 eurot Vaivara Huvikeskuse ringijuhi
koolitamiseks (21.02.2017); 663 eurot
Naistepäevale pühendatud ürituse
korraldamiseks (07.03.2017); 6 816,93 eurot
Vaivara valla 25. aastapäevale
pühendatud ürituse „Vaivara Vald 25“
läbiviimiseks (toimus 7.04.2017) ja Sillamäe
Põhikoolile 722 eurot ujumise algkursuse
korraldamiseks (11.04.2017).
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

tähelepanuta ja kõik, mille kallal oli kaua tööd
tehtud, sai ka väärilise aplausi osaliseks.
Taaskord on rõõm tõdeda, et lapsed on head,
julged ja andekad näitlejad. Suur tänu
õpetajatele ja õpetajate abidele huvitavate
lühinäidendite ettevalmistamise eest! Sellel
aastal sai teatripäeva esmakordselt ka
Facebooki vahendusel otseetris jälgida, mis
oli kindlasti positiivne kogemus nendele
tublidele lapsevanematele, kellel polnud

võimalik teatripäevast osa võtta. „Nii tore!
Olen hetkel kodus, aga oleksin justkui teiega
koos!“ kirjutas üks lapsevanem otse-eetri
kommentaarides ja meil on väga hea meel, et
saime lasteaia peredele veelgi lähemale tuua.

Edaspidi on lasteaial plaanis edastada
samuti ka tegevuste otse-etrit, sest kõiki neid
hüvesid tänapäevatehnoloogia ju ka
võimaldab. See on hea võimalus lasteaia
elust osa võtta isegi siis, kui sa oled hoopiski
kuskil mujal. Samas, kuna tegemist on
suletud facebooki rühmaga, pole vanematel
vaja karta, et tegevused liiga suure kajastuse
osaliseks saavad. Jälgime igati interneti
turvalisuse reegleid ja arvestame
lastevanemate soovidega selles osas.

Aprillikuu toob samuti Vaivara
Lasteaeda hästi palju häid üritusi.
Munadepüha munajaht, lihavõttepühade
kombestiku järgi värvivad lapsed ise mune.
Aprilli lõpus ootab meid aga üks kõige
ilusamaid päevi: traditsiooniline
Laulukarussell, kus meie pisikesed lasteaia
laululinnukesed laulavad kevadlaule.

Seniks aga ootame teid avasüli meie
lasteaia eluga tutvuma nii facebooki kaudu
kui ka päriselt sisse astudes ja mängudes,
õppekäikudel, õuealal kaasa lüües.

VAIVARA  LASTEAED

Üheskoos saadeti talv ära

Märtsikuu lasteaias

Teatripäeva kirev seltskond. Foto: Vaivara Lasteaed

Talve ärasaatmine algas lõbusa
näitemänguga.

Köievedu talve ärasaatmisel. Foto: 2x Erakogu
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Vaivara Vallavolikogu
istung 22. veebruaril
Vastavalt kinnitatud istungi päevakorrale:
- muudeti Vaivara Vallavolikogu 15. juuni
2016 otsust nr 111 „ Maa taotlemine
munitsipaalomandisse / Aiandi tee 1a ja
Aiandi tee 2a Kudruküla külas“, millega
muudeti Aiandi tee 2a maaüksuse
sihtotstarve üldkasutatavaks maaks ja
jagati Aiandi tee 1a maaüksus kaheks
iseseisvaks maaüksuseks: Aiandi tee 1a
sihtotstarbega elamumaa ja Aiandi põik
sihtotstarbega transpordimaa (võeti vastu
otsus 136);
- otsustati seada isiklik kasutusõigus AS-i
KA VAIKO kasuks Vaivara valla omandis
olevatele Sõtke külas asuvale Veepuhasti
kinnistule ja Jõe tänava, Ristiku tänava,
Sirgala maantee, Aasa tee, Nurme tänav
T1, Nurme tänav T2, Rohu tänav T1, Rohu
tänav T2, Poe tn 3a ja Poe tänav T1
kinnistutele seoses veetrassi, isevoolse
reoveekanalisatsioonitrassi,
survekanalisatsioontrassi,
reoveepumplate ja väljavoolukraavi
teetruubi ehitamisega (võeti vastu
otsused nr 137 ja 138);
- võttes aluseks Sotsiaalmaksuseaduse
muudatused, mis kehtivad alates 01.
jaanuarist 2017, täiendati Vaivara
Vallavalitsuse ametiasutuste
palgajuhendit, mille kohaselt
haigushüvitist makstakse teenistujale
haigestumise või vigastuse korral teise
kuni kaheksanda päeva eest 80 % ulatuses
töötaja või ametniku keskmisest töötasust,
mida ei maksustata sotsiaalmaksuga (võeti
vastu määrus 49);
- võeti vastu otsus nr 139 algatada
moodustatava omavalitsuse (Narva-
Jõesuu linn) põhimääruse ning
arengukava ja eelarvestrateegia 2018-2021
eelnõude koostamist;
- otsusega nr 140 anti oma eitav seisukoht
Vaivara vallas asuvate maaüksuste Narva
linna munitsipaalomandisse andmise
kohta;
- otsustati anda Vaivara valla teenetemärk
nr 19 Ilme Pilden’ile (võeti vastu otsus
141);
Kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Irina
Klishina esitas aruande komisjoni tööst
eelmisel aastal.
Volikogu esimees rääkis kooli spordihoone
ehituslepingu sõlmisest. Vallavanem andis
infot oma tegevustest ja Vabariigi
Valitsuse ettepanekust Narva-Jõesuu
linna, Sillamäe linna ja Vaivara valla osas
haldusterritoriaalse korralduse
muutmisest.
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

Sinimäe põhikooli koduloo-uurimisring
töötab juba kolmandat aastat. Esimesed kaks
aastat külastasid seda 6. ja 7. klassi
õpilased. Sellel aastal hakkasid oma
kodukanti uurima ka 2. ja 3. klassi õpilased,
kuna ka väikeste laste uudishimu maailma
vastu on suur ja haarav.
        Tundides me matkame, tutvume
vaatamisväärsustega, kodukandi ajaloo ja

loodusega. Uurime neid vanu aegu, kui
Eestimaal elasid rüütlid. Märtsikuus
sattusime just meie regiooni viimaste rüütlite
külla.
        „Karu klubi” asutati 2011. aastal ajaloo
rekonstruktsiooni klubina. Meiega kohtusid
klubi asutaja Aleksandra Volkova ning Oleg
Kortšagin ja Jaroslav Kozlov.
Klubi liikmed tegelevad mitte ainult
rekonstruktsiooniga, vaid ka ajaloolise

Mai Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
3. mail 1952. aastal
muudeti Eesti NSV
Ülemnõukogu
Presiidiumi seadlusega
Kohtla-Järve linn
oblastilise alluvusega
linnaks Tallinna oblasti
koosseisus. Siia arvati ka
Kiviõli, Jõhvi rajoon ja
Narva linna lähiümbrus .Selline staatus
kehtis 25. aprillini 1953. aastani, mil
oblastid likvideeriti.  Kas ei tule tänagi
tuttav ette !!??
7. mail 1922. aastal sündis Narva lähistel
tisleri peres Loreida Raudsepp, kes peagi
siirdus elama Tallinna. Siit evakueerus
sõja ajal Tšeljabinskisse, kus alul oli
põllutööline, kuid mõne aja pärast valiti
kohaliku eesti kooli õpetajaks. Sõja
lõppedes tuli Eestisse tagasi ja õppis
Tartu Ülikoolis rahvaluulet ning
pühenduski rahvaluule arenguloo
uurimisele ja tegi uurimisretki ka oma
kodukanti. Tema teeneks peetakse ka
seda, et nõukogude ajal tegi ta palju
kaastööd rahvaluule teemal
kirjandusõpikutesse.
13. mail 1947. aastal sündis NSVL
Rahvaste Spartakiaadi pronksmedalimees
ja kolmekordne Eesti meister poksis
Arseni Sajankin. Tema sportlas- ja
treeneritee  kulges Sillamäel, nüüdseks
tegutseb päästeteenistuses.
18. mai on rahvusvaheline
muuseumitöötajate päev ja see on päev,
mil inimesed rohkem mõtlevad
muuseumitele ja siin olevatele kogudele.
Eks soovitan ka TEIL vaadata oma kandi
muuseumites pakutavat, mitte ainult sellel
päeval, vaid kogu aeg.
20. mail 1982. aastal suri virulasest
helilooja, dirigent ja pedagoog Tuudur
Vettik, kes oli kauaaegne Narva-Jõesuu
suveorkestrite dirigent ja kohalike
laulupäevade üldjuht. Ta oli ka andekas
improviseerija just dirigendina ja paljud
orkestrandid on meenutanud, et Vettiku
puhul tuli tihti vaadata tema dirigeerimist,
sest kunagi ei teadnud, mis käik tal varuks
on – see oli omamoodi raske, kuid ka
meeldiv vaheldus.
28. mail 1932. aastal avati Narvas
Keldrimäe kaitsepositsioonidel
Vabadustammik. Selle istutasid 1930 -31.
aastal Vabadusristi Vendade Ühenduse
Narva osakonna liikmed, nende seas olid
ka mitmed vaivaralased. Kolm tamme
istutati 4. polgu, kaitseliitlaste -
koolinoorte ja Konstantin Pätsi auks.
Restaureeriti kaevikud, jooksukraavid,
kuulipildujate pesad, varjendid ja
traattõkked ning lähedal asuvale
rändrahnule kinnitati malmplaat kirjaga :
„Siit algasime võitlust riikliku iseseisvuse
eest 28.11.1918. aastal.“ Plaadi kujundas
kohalikku päritolu teatrikunstnik
Woldemar Peil.
Veel lisaks ühe soomeposi lugu.
19. jaanuaril 1922. aastal sündis Vaivara
vallas Vana-Sõtke külas Elmar Anton,
kelle töömehe tee kulges Sillamäe
õlitööstuses. Teenis Saksa armees 20.
augustist 1941. aastal kuni 5. jaanuarini
1944. aastal  allohvitserina ja seejärel liitus
Soome armeega, kus kõigepealt läbis
Jokelas ja Taavettis allohvitseride
õppused ning jõudis rindele Vuokse
lähistel. 19. augustil 1944. aastal saadeti
tagasi Eestisse ja jõudis veelkord
võidelda Saksa armee ridades Tartu
lähistel, kust taganes Saksamaale. Langes
Tšehhis sõjavangi ja saadeti tööpataljoni.
1946. aastal vabanes ja hakkas
metsavennaks, arreteeriti  Vana-Sõtkes 18.
jaanuaril 1950. aastal ja teeneid hinnati 25
+ 5 vangilaagriga Dubravnõi vangilaagris
Mordva ANSV-s. Vabanes 15. juunil 1965.
aastal ja läks elama Illukale, kus suri 14.
septembril 1977. aastal.
Oma viimast und puhkab Vaivara
kirikukalmistul.

Sir ARTHUR
MEIE  HULGAST  ON  LAHKUNUD

ELENA  TUGANOVA
TAMARA  LOBANOVA

JURAND  KORKIAINEN
NIINA  HITRETSOVA

KONSTANTIN  HRAPENKO-
KORPENKO

LEO  JOHANNES
SÜGAV  KAASTUNNE  OMASTELE

vehklemisega. Nad jutustasid ja näitasid,
missuguseid raudrüüsid ja relvi rüütlid
kasutasid. Lapsed said tunda, kui raske oli
keskajal sõduri elu, pannes kiivri  pähe ja
raudrüü selga.
Meie kohtumine lõppes vehklemise
meistriklassiga, kus polnud võitjaid ja
kaotajad, vaid rõõm ja soov kohtuda jälle.

Täname Sinimäe põhikooli transpordi
korraldamise eest ja Karu Klubi ürituse
korraldamise eest.
„Karu klubi” internetis: https://
www.facebook.com/karu.klubi/

JEKATERINA   MURAVJOVA,
koduloo-uurimisringi juhendaja

Hajaasustuse
programmi 2017. a
taotlusvoor on avatud
Teatame, et alates 08.04.2017 on avatud
hajaasustuse programmi 2017. a 
taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud
saavad taotlusi esitada Vaivara
Vallavalitsusele kuni  09.06.2017.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele
tagada head elutingimused ning seeläbi
aidata kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse
programmist majapidamiste
veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
kes vastavad programmi nõuetele.
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale,
toetatavate tegevuste ja abikõlblike
kulude loetelu ning taotlemise tingimused
on sätestatud riigihalduse ministri
28.03.2017 käskkirjas nr 052 „Hajaasustuse
programmi 2017. a programmdokument“,
mis on kättesaadav EAS-i http://
www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-
programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse
(http://ida-viru.maavalitsus.ee/
hajaasustuse-programm) veebilehel.
Nimetatud veebilehtedel on olemas ka
taotlusvormid ja muud vajalikud
juhendmaterjalid
Lisainfo :Jaan Metsis Vaivara valla
keskkonnakaitseinspektor tel 392 9012, e-
post: jaan.metsis@vaivara.ee

Kultuuriteated
21.04 kell 17.00 jüriöö jooks Olginas.
22.04 kell 13.00 kollektiivi „Pertsõ“
sünnipäevakontsert Olgina rahvamajas.
23.04 kell 13.00 jüriöö jooks Sinimäel.
22.04 kell 18.00 noortedisko Olgina
rahvamajas.
30.04 kell 20.00 volbriöö tähistamine
Sinimäel.

Sõlmiti leping
Sinimäe spordihoone
ehitustöödeks
Sõlmiti leping Sinimäe spordihoone
ehitustöödeks. Tööde tellijaks on KA
Vaiko AS ja töövõtjaks EVIKO AS.
Spordihoone valmimise tähtajaks on
lepingu kohaselt 31.07.2017.
Tegemist on Sinimäe kooli- ja
lasteaiahoone ehituse teise etapi teise
osaga. 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 OÜ-d Viva Insenerid,
ITK Inseneribüroo ja Disainprojekt. (VK)

Teade
Endised METS JA PUU AS TÖÖTAJAD
on väga oodatud ettevõtte asutamise 25.
aastapäeva tähistamisele 28.07.2017
algusega kell 20.00 Alatskivi lossis.
Lisainfo ja R.S.V.P.:
mets.japuuas@gmail.com

Tutvumine Narva rüütlitega

Sinimäe õpilased Karu Klubis. Foto: Jekaterina Muravjova


