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20. oktoobril toimuvad Eesti Vabariigis
kohalike omavalitsuste volikogude
valimised ning esindajad volikogudesse
valitakse järgnevaks neljaks aastaks.
    Kas neli aastat on pikk või lühike aeg, see
oleneb mitmest asjaolust. On palju tegevusi,
milleks ei kulu palju aega ja neid saab töösse
võtta ning lahendada jooksvalt. Aga samas võib
tuua rida näiteid, et mõne ettevõtmise
ettevalmistamine ja
rahastamise leidmine võtab
rohkemgi aega kui neli
aastat. Viimaste sekka
liigitaksin Sinimäele
rahvamaja rajamise ja
veemajandusprojektid.
    Kuidas käib valimistel
antud lubaduste täitmine?
Suuremamahulised
tegevused esimese
sammuna arutatakse
erinevate huvigruppide
vahel läbi ning lisatakse
valla arengukavasse.
Arengukava peab olema kooskõlas valla
eelarvestrateegiaga ning sealt edasi kajastatakse
vastavad tegevused koos rahaliste vahenditega
valla eelarves.
    Kui nüüd tagasi tulla neli aastat tagasi antud
lubadustesse ja võetud kohustustesse, siis
nende realiseerumise kohta oleme püüdnud
anda jooksvat infot valla infokanalites.
    Kuid millised tegevused on pooleli ja
vajavad edasi tegelemist ning arendamist?
Mahukaim peaülesanne nii finantsilises kui ka
kõrvaltegevuste tõttu saab olema vallavolikogu
ja - valitsuse järgmisel koosseisul Sinimäe
Põhikooli hoone taastamine koos lasteaia ja
spordikompleksiga. Kooli taastamisel on
olulise tähtsusega ajafaktor, ehk siis järgmise
õppeaasta alguseks peab see ülesanne olema
lahendatud.
    Järgmiste suuremate töödena tuleb
lahendada veemajandusprojektid Vaivara ja
Soldina külades koos teede - tänavate
ehitusega, soojahinna vähendamiseks
katlamajade üleviimine alternatiivküttele.

20. oktoobri kohalike omavalitsuste
volikogude valimistega lõppeb selle
perioodi volikogu koosseisu töö. Ka minu
töö volikogu esimehena.
    See periood ei ole olnud lihtne, vaid
ilmselt üks kõige keerulisemaid. Mäletame
ju kõik keerulisi aegu 2011. ja 2012. aastal.
Mitmed tülid ja umbusaldused, mis tipnes
volikogu laialiminekuga. See oli tõsine
õppetund kõigile. Eeskätt aga peaks olema
see õppetund neile, kes rahuliku koostöö
ja vallaelanike huvide
eest seismise asemel,
hakkavad ajama oma
isiklikku asja.
    Oli õppetund ka meile.
Olukord oli niivõrd
keeruline, et Vaivara
vald oleks äärepealt ilma
jäänud Euroopa Liidu
poolt eraldatavast
rahast Olgina ja Sinimäe
vee- ja
kanalisatsiooniprojektide
tarvis. Õnneks sai
rahulik tööõhkkond
taastatud ja töödega oli
võimalik jätkata. Tahan siinkohal tänada
kõiki neid volikogu liikmeid, kes säilitasid
kaine mõistuse ja ei läinud kaasa selle
afääriga, mis oleks lõppenud vallale väga
õnnetult. Kuigi ka teie pidite selle rumala
ettevõtmise tõttu oma töö volikogus
lõpetama. Siirad tänud teile Astrid Orgulas,
Evald Teetlok, Aare Objartel, Jüri Kiik,
Heiki Luts ja Natalja Rodionova!
    Ka mina astusin tagasi vallavanema
kohalt. Tööd alustas uus volikogu
koosseis ja uus vallavanem. Kõik inimesed
olid uued ja ootamatult selle suure
vastutuse ees. Kuid nad said selle
väljakutsega väga hästi hakkama. Kõik
plaanitu sai teostatud. Veelgi enam, nii
head tööõhkkonda ei ole päris pikka aega
meie volikogus olnud. Volikogu istungid
toimusid esimesel paaril kuul pea iga nädal.
Vastu sai võetud uus valla arengukava ja
eelarvestrateegia. Teostatud koostöös
vallavalitsusega kõik seni seisma jäänud
projektid.
    Tagasi vaadates ei ole seda mitte vähe.
Olginas ja Sinimäel vee-ja
kanalisatsioonitorustike renoveerimine,
uute veepumplate ja reoveepuhastite
rajamine ning jääkreostuse likvideerimine.
Projektide käigus on ka keskasulate
tänavad saanud uue ja värske ilme.
    Ilmselt on meie kõige väiksemad
vallaelanikud märganud, et Vaivarasse,
Sinimäele ja Olginasse on rajatud uued
laste mänguväljakud. Vaivaras ja Sinimäel
kerkisid nad Vaivara ja Sinimäe külaseltside
erainitsiatiivil, kus kaasrahastajaks oli
vallavalitsus. Olginas oli suureks toetajaks
AS Eesti Energia Õlitööstus.
    Valla teede olukord paraneb aastast
aastasse päris jõudsalt. Oleme eesmärgiks
võtnud, et ajapikku oleksid kõik teed
tolmuvabaks muudetud.
    Suurt rõhku oleme sel perioodil pannud
noorsootööle. Meie traditsioonilistele

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
88  LEMPI   VALTIN 01.10.1925 Laagna küla
87  ANNA   SILANTJEVA 15.10.1926 Olgina alevik
84  DOMNA   KODEIKINA 20.10.1929 Sinimäe alevik
81  ELVI  EVERD 12.10.1932 Sinimäe alevik
81  SILVA   KOOR 21.10.1932 Sinimäe alevik
80  LIIDIA   LITVINOVA 09.10.1933 Olgina alevik
75  JEVGENI   JEMETS 09.10.1938 Meriküla küla
75  NINA   SYRORYBOVA 20.10.1938 Perjatsi küla
70  SVETLANA   EFREMOVA 10.10.1943 Olgina alevik
70  LJUDMILA   FOKINA 11.10.1943 Olgina alevik

Viimased paar kuud on Sinimäel Uuel
tänaval käinud ehitustööd. Millega on tegu?
    Sinimäe Uus tn 4 ja 6 parkla ehitamine on meie
suure nn Vaivara valla alevike parklate ja
kõnniteede ehitusprojekti esimene etapp. Tööde
mahus on ülalpool nimetatud korterelamute
parkla ehitus koos kõnniteega, mille üldpindala
koos haljastusalaga on 2000 m2. Sama projekti
käigus rajatakse samal tänaval uus kaasaegsetele
nõuetele vastav välisvalgustussüsteem.
Millal töödega alustati?
    Sinimäel hakkasime pihta augusti kuu alguses
ja hankelepingu järgi oli tööde lõpp 24.
septembril, aga seoses ettenägemata töödega nagu
see rekonstrueerimisel alati juhtub, võttis
töövõtja  pikendust ja nüüd peab objekt olema
tellijale üle antud 8. oktoobril.
Miks see ettevõtmine vajalik oli, kes sellest
kasu sai?
    Esiteks, lubadus inimestele oli antud juba
ammu, sest majade ees ei ole üldse
ruumi autode parkimiseks. Teiseks, eelmise aasta
lõpus tehti Uue tänava kandis vee-ja
kanalisatsioonitrasside rekonstrueerimistöid ja
Vaivara vallavanemal Heiki Lutsul tekkis idee
planeerida maast võetud mulla nõlvade
kindlustamine ja hiljem andis ta meie osakonnale
ülesande koostada projekt töömaksumuse
vähendamiseks, mis seoks käimasolevate trasside
rekonstrueerimistööd uue parkla ehitamisega.
Millised tööd teostati?
    Suurim töödemaht oli seotud nõlvade
planeerimise ja uute aluskihtide ehitamisega,
kuna uue parkla ehituspindala on kolm korda
suurem võrreldes vana parklaga. See oli kõige
mahukam ja keerulisem osa, kuna asfalteerimine
ei võta rohkem kui 2 päeva. Peatöövõtja on River

keelelaagritele lisaks on saanud teoks
õpilasmalev ehk siis laste töö- ja
puhkelaager, samuti on meie lapsed
osalenud rahvusvahelises noortelaagris,
mida korraldas Peeter Pau Ida Prefektuurist.
Noored on ise väga aktiivseks muutunud,
eelmisel aastal toimus nende eestvedamisel
Noortekohvik Olgina rahvamajas, kus
noored ise arutasid kitsaskohti valla elus ja
pakkusid välja lahendusi. See oli väga
tunnustamist väärt ettevõtmine.

    Remonditud sai Olgina
perearstipunkt ja saun.
Kudrukülas
tänavavalgustus.
Valmis sai Hoolekandeküla
Sinimäel ja päris mitmed
meie inimesed said seal ka
uue ja huvitava töökoha.
    Kahjuks ei ole see
periood möödunud ka
tagasilöökideta. Eelmisel
aastal põles õnnetu juhuse
tõttu maha meie koolimaja.
See on nii suur õnnetus, et
ilmselt lööb segamini nii
mõnedki meie

tulevikuplaanid. Tänaseks on põlenud
koolimaja varemed maha lammutatud ja uue
hoone projekt on valmis. Ootame
rahastamisotsust Vabariigi Valitsuselt, et
ehitushange välja kuulutada. Uues hoones
leiavad ruumid nii põhikool, lasteaed,
raamatukogu, rahvamaja, spordisaal ja
söökla-kohvik. Loodame, et see õnnestub
meil üheskoos ellu viia!
    Kindlasti tuleb ära märkida meie
rahvusvaheliste suhete areng. Lisaks
sõprusvaldadega Eestist ja Soomest, on
meil tekkinud kontaktid Vene Föderatsiooni
Leningradi Oblasti kohalike
omavalitsustega. Konkreetsete
koostöövaldkondade leidmine on veel töös
ja loodetavasti jätkub pärast valimisi.

    Ma tahan tänada kõiki meie valla
elanikke, teiega on olnud väga tore koos
tööd teha! Tänan kõiki teid, kes on leidnud
aega vallamajast läbi astuda või tänaval
kinni pidada, et infot jagada, ettepanekuid
teha, kritiseerida, kui tarvis!
    Tänan ka tänaseid volikogu liikmeid,
kellega me väga pikalt ei ole koos
töötanud, kui Jumal, ehk siis rahvas selleks
võimaluse annab, siis võib-olla kohtume
taas töölaua taga.
Minu tänusõnad kuuluvad ka
vallavalitsusele, vallavanemale ja valla
ametnikele, meie asutuste juhtidele ja
töötajatele!
    Ees on uued valimised ja pingeline aeg
nii kandideerijatele kui ka valijatele. Ma
loodan siiralt, et oleme tõestanud nende
aastate vältel, et suudame kõige paremini
esindada meie inimeste huve ja seista
Vaivara valla stabiilse arengu eest.
    Tänan teid kõiki ja rõõmsate
taaskohtumisteni!

VEIKKO  LUHALAID
Vaivara vallavolikogu esimees

OÜ.
Töid tehakse ka Tiigi tänaval Olginas?
    Tiigi tänaval alustati töödega 10. juulil ja lepingu
järgi peavad lõpetama 10. novembril
(lepinguperiood – 4 kuud alates lepingu
allkirjastamist).
Rekonstrueeritava tee pikkus on 900 meetrit. Uue
tee keskmine laius on 4,5 meetrit. Kõrval ehitatakse
ka kõnnitee jalakäjate jaoks. Tööde käigus olid
tehtud mõned olulised projektimuudatused.
Näiteks, mahasõidud pidid olema tolmuvaba
kattega, aga tänu töövõtja poolt esitatud
hinnapakkumisele, mille maksumus oli madalam kui
valla planeeritud, otsustasime kasutada tellija
reservi ja teha mõlemad mahasõidud asfaltkattega.
Teine lisatöö on põrkepiire Tiigi tn 16 maja ette
liiklemise ohutuse parandamiseks, kuna praegu
asub seal ohtlik kurv. Tööde teostaja on TREV2
(sama firma, kes Jõhvi viadukti ehitab). Tööde
rahastaja on Vaivara Vallavalitsus ja lepingu
maksumus on 233 159 eurot ilma käibemaksuta.
Millised on tulevikuplaanid?
    Juuli alguses toimus Sillamäe linna ja Vaivara
valla esindajate koosolek, kus arutati Vaivara valla
Suvila tee remonditööd. Praegu on meil olemas
tööprojekt ülalnimetatud tee
rekonstrueerimiseks. Projekti koostamise vajadus
tekkis juba ammu, kuna seda teed kasutavad kaks
aiandusühistut ja liiklus on väga tihe. Uue projekti
järgi soovime selle tee ära freesida ja asfalteerida.
    Teine suur plaan on parklate ja kõnniteede
ehitamine Olgina ja Sinimäe alevikes. Praegu on
koostamisel mõlema aleviku detailplaneeringud,
mille alusel hakkame projekte koostama ja lähiajal
toimuvad esimesed avalikud arutelud, et arvesse
võtta iga elaniku soove.

ALAR   TASA

Valimistest, lubaduste
andmisest ja nende täitmisest

Üks ajahetk on läbi saamas
Paralleelsed tegevused saavad olema
kergliiklusteede rajamine, mis on ühe
prioriteedina kirjas ka juba valla arengukavas.
Loomulikult lisanduvad nimistusse väiksemad
tegevused, aga nende kõikide kirjapanek võtaks
palju leheruumi.
    Paljud järgneva perioodi tegevused on seotud
Vaivara valla territooriumil asuvate väike- ja
suurettevõtetega. Valla roll on seotud pigem

administratiivset laadi, st
ehitustegevuseks vajaliku
dokumentatsiooni
seadustamine ja
kõikvõimalike lubade
väljastamine. Arendamisel
ja rajamisel on Auvere
elektrijaam, õlitehas,
tööstuspark, seaaretus ja
– kasvatuskompleks,
lennujaam jne.
Eelpoolnimetatud
tegevused mõjutavad
positiivselt valla
tulubaasi ja annavad

vallaelanikele täiendavaid töökohti.
    Meie ootuste ja lootuste hulka kuulub ka
Sisekaitseakadeemia kolimine Vaivara valda ning
selle tegevusega näitaks riik oma kohalolekut
meie piirkonnas. Kuid mõni allikas viitab, et see
võibki jääda vaid meie lootuseks.
   Nn „pehmema“ valdkonna prioriteetidena on
lastele ja noortele panustamine, so noorte
aastaringse vabaaja sisustamine, samas ei unusta
me ka eakamaid inimesi.
    Nüüd tulles loo alguse juurde, siis eks iga valija
teeb oma otsuse loomulikult ise, et keda ta
soovib näha järgmisel perioodil kogukonna
huvisid esindamas ja teenimas. Kuid otsuse
tegemisel lähtuksin mitte ainult sellest, kes mida
seekord lubab, vaid ka sellest, kes on suutnud
oma eelnevad lubadused vaatamata erinevatele
takistustele ellu viia.
    Räägime ja teeme üheskoos ning muudame elu
Vaivara vallas veelgi paremaks.

HEIKI   LUTS
Vaivara vallavanem

Küsimustele vastab vallavalitsuse
teedespetsialist Maksim Iljin

Luubi
all on....
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Toimetaja:  Anne Jundas tel. 52 52484

Küljendus: Aido Keskküla e-post: aido@illuka.ee

Ida-Virumaa Vaivara vald 40101

tel.39 290 00

e-post: vaivara@vaivara.ee

Trükitud: Trükikoda “Trükis”

    Tavaliselt tuulisel laadaplatsil oli seekord
ainuvalitsejaks päike ja küllap seetõttu oli
laadalistel rohkem aega ka omakeskis juttu
puhuda. Loodetavasti said  ostud ikka
tehtud...
    Kohtumiseni samas paigas järgmise aasta
kevadel!

ANNE  JUNDAS

Valminud on
kodulooline DVD

Euroopa Liidu maaelu arendamiseks
mõeldud Leader programmi toetusega on
valminud DVD Vaivara vallast.
DVD jaguneb alljärgnevateks
peatükkideks: 
1.Asukoht: Meri, jõgi ja soo, teed ja
raudtee,  raudteejaamad.
2.Loodus: looduskaitseobjektid,
maastikud ja kaunid kohad.
3.Ajalugu: Vaivaraga seotud isikud ja
militaarajalugu.
4. Kultuur ja haridus: koolid, kirikud,
rahvamajad.
5. Majandus: tööstus ja turism.
    Nii näeb filmis nii Vaivara sümbolit-
Sinimägesid kui ka tööstusmaastikku,
kaunist mereranda, mida on pildistatud
juba 100 aastat tagasi, unustusse vajunud
suurmehi ja tänaseid hooneid.

IVIKA  MAIDRE

Sinimäe Põhikoolis alustas 2. oktoobrist tööd
eelkool, mis hakkab edaspidi toimuma iga
nädala kolmapäeviti, väljaarvatud siis kui on
kooli vaheajad.
     Sel aastal on eelkooli õpilaste rekordarv
võrreldes eelnevate aastatega, kokku 9 last.
Siinkohal loodame südamest, et praegustest
eelkooli õpilastest on ka 1. klassi reaalseid
tulijaid.
    Eelkooli lastega tegelevad õpetajad Irina
Klishina keelekümbluse osakonnast ja Anneli
Sabolotni eesti osakonnast. Vaivara Lasteaia
õpetajad on teinud tublit tööd ning andnud
lastele vajalikud eelteadmised kooliks. Väga
rõõmustav on siinkohal ka laste esmased
teadmised eesti keele valdkonnas, saadakse

Juba vanal heal ajal olid pärast saagikoristust
paljudes paikades sügislaadad, kus siis lisaks
kauplemisele ka meelelahutusega tegeleti ja
mis peamine, kaugemate sõprade – tuttavatega
kokku saadi. Harilikult toimusid need laadad
linnades.
    Meie oleme juba aastaid linnainimesi enda
juurde meelitanud, ikka siia Vanatare
maalaadale ja möödunud laupäeval oli siin taas
rohkesti rahvast.
    Mille poolest siis tänavune laat eelmistest
erines? Kõigepealt oli pisiperet vähem. On
mudilased juba suureks kasvanud või on lastel
mujal rohkem tegemist? Need, kes tulnud olid,
nautisid hobusel ratsutamist ja suuremad
proovisid kätt märkilaskmisel. Oli ka neid
tublisid poisse, kes ise aktiivselt äritegevusest
osa võtsid.
    Imetlusväärset vastupidavust näitas üles
peakorraldaja Heiki Roots, kes seekord ise ka
oksjoni läbi viis. Mees nagu orkester,
tavatsetakse temataoliste kohta öelda.
    Eriti rohkesti oli seekord mett. Valik oli nii
suur, et pikatoimelisemad jäidki ühe laua
juurest teise juurde käima. Suu aga said nad
igatahes magusaks.
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Üritused

On oktoober ...
        Rohi on veel
roheline, aga puude
lehed muutuvad iga
päevaga
värvikirevamaks.
Hallide vihmaseguste
päevade sekka eksib ka
mõni päikesepaisteline
ja siis tuleks küll mõni
tunnike leida, et
kaunist vaatepildist
ümbritsevas looduses
osa saada. Küll oled Sa
ilus, Eestimaa!
         On oktoober.....Koolijütsid on pärast
suvepuhkust kooliga taas sinasõbraks
saanud ja kuu lõpus ootab neid juba
sügisene koolivaheaeg. Õppimist on
alustanud ka tänased mudilased, kes
järgmisel sügisel oma kooliteed alustavad.
        On oktoober.....Vanarahva tarkus
ütleb, et tibusid loetakse sügisel ja nii
loeme meiegi üle ettevõtmised, millega me
ühelepoole oleme saanud ja need, mis
parasjagu tegemisel. Usun, et needki
edaspidi kenasti valmis saavad ja asja
algatajatel on võimalus ise oma tööd -
tegemised võiduka lõpuni viia.
        On oktoober....Ka järjekordne
Vanatare maalaat on selleks korraks ära
peetud ja nii mõnegi naaberlinna elaniku
talvevarud saavad siit tublisti täiendust.
Omadki ei jää tühjade pihkudega, sest
aastate jooksul on juba selgeks saanud, et
seda köögivilja, mida ise ei kasvata, võib
alati laadalt kaasa osta.
        On oktoober...Ka neid teadmisi ja
oskusi, mida omal napib, võib teadjamate
abil täiendada. Nii alustavadki jälle tööd
huviringid ja valik on ka sel sügisel üpriski
lai – igale maitsele midagi. Ole vaid agar
kaasa lööma!
        On oktoober.....Eakate inimeste kuu.
Inimeste, kes on aastatega endale tarkusi
kogunud ja kelle õpetusi kuulda võttes on
noorematel nii mõnigi ämbrisse astumine
ära jäänud. Samas on just vanemad
inimesed hakkajamad uusi teadmisi ja
oskusi juurde õppima. On, mille üle
mõtteid mõlgutada...
  Tegusat sügise jätku meile kõigile!

ANNE  JUNDAS

vaivara.ee
uues kuues
Sagedamini valla veebilehte külastav
kodanik on ehk märganud seal toimunud
väikeseid muudatusi.
    Uue kuue all peituvatest sisulistest
muutustest on kõige olulisem kindlasti
vene keelse lehekülje lisandumine.
Riigikeelseid dokumente, blankette jmt küll
tõlgitud ei ole, kuid vajalike materjalide
juurde juhatavad venekeelsed lingid
peaksid nende leidmise hõlpsamaks
muutma. Tähtsamad uudised ja muu info on
nüüdsest ka vene keeles kättesaadav.
    Et eakamad inimesed ei peaks ülemäära
silmi pingutama, on kodulehe tekstiline osa
veidi suuremate tähemärkidega.
    Uudised on toodud esiküljele ja samas
asub ka sündmuste  kalender, kus kursoriga
peale minnes on võimalik näha
päevasündmusi.
    Valda puudutavad sündmused on aga
oodatud ka vallarahva poolt
ööpäevaringselt minu meiliaadressile.
    Kõiki muutusi pole siin mõtet ära tuua,
jäägu nende avastamine igaühe enda
rõõmuks.
Uue kodulehe aklimatiseerumine võib veidi
aega võtta, seega loodan kõigi mõistvale
suhtumisele ja palun võimalike vigade
avastamisest teada anda meiliaadressil
alar.tasa@vaivara.ee.

Toredat sügist soovides,
ALAR TASA

vallavalitsuse infojuht

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
toimuvad 20. oktoobril 2013.
Täpsemat infot valimiste kohta saab Vabariigi
Valimiskomisjoni kodulehelt aadressil:
www.vvk.ee .
10. – 16. oktoobrini on võimalik hääletada
elektrooniliselt www.valimised.ee.
Hääletamine algab 10. oktoobril kell 9.00,
hääletada saab ööpäevaringselt endale sobival
ajal. E-hääletamine lõpeb 16. oktoobril kell
18.00.
Hääletuse korraldamiseks on valla
territooriumil moodustatud kaks
valimisjaoskonda
Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise koht valimispäeval: Pargi tn 2,
Sinimäe alevik (vallavalitsuse hoone)
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00 
Sidevahendid: 58845316
Piirid: Sinimäe alevik, Mustanina, Sõtke,
Vaivara, Perjatsi, Pimestiku, Hundinurga, Udria,
Meriküla, Laagna, Hiiemetsa, Auvere küla
Eelhääletamise info: 14., 15. ja 16. oktoober
Pargi tn 2, Sinimäe alevik (vallavalitsuse
hoone) 
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00 ·
* Toimub eelhääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda
* Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha
andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla
või linna täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2
Hääletamise koht valimispäeval: Narva mnt
12, Olgina alevik (Olgina rahvamaja) 
Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00 
Sidevahendid: 58845317
Piirid: Olgina alevik, Puhkova, Vodava,
Peeterristi, Kudruküla, Tõrvajõe, Soldina,
Arumäe küla
Eelhääletamise info: 14., 15. ja 16. oktoober
Narva mnt 12, Olgina alevik (Olgina
rahvamaja) 
Eelhääletamise aeg: 12.00-20.00
 
Hääletama tulles on KINDLASTI vajalik
kaasa võtta isikut tõendav dokument, mille
alusel väljastatakse teile hääletamissedel.
Kui kellelgi oma tervisliku seisundi tõttu
või mõnel muul mõjuval põhjusel ei ole
võimalik minna hääletama valimisjaoskonda,
on võimalus taotleda kodus hääletamist.
Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama:
valija nime, valija isikukoodi, valija aadressi,
valija sidevahendi numbrit, kodus
hääletamise põhjust.
Kodus hääletamise taotlemiseks tuleb
esitada kirjalik taotlus hiljemalt 20.
oktoobriks kella 14.00-ni. Taotluse võib
esitada eelnevalt valla valimiskomisjonile
või vallasekretärile. Valimispäeval võib
taotluse esitada ka telefoni teel
ajavahemikul 9.00 – 14.00.

Valimisinfo

Mudilased tulid kooli
aru tööülesannetest, vajadusel tõlgitakse
kaasõpilastele.
    Lastel toimuvad eesti keele, matemaatika
ja kehalise kasvatuse tunnid.
Esimene eelkooli päev möödus väga hästi,
tore oli näha laste säravaid silmi ja tunda
nende soovi saada uusi teadmisi. Kindlasti
oli laste jaoks positiivne ja
emotsiooniderikas päev, istuda koolipingis,
tunnetada nö päris õpilase rolli, nautida
vahetunde, süüa koolisööklas.
    Eelkool annab siinkohal lastele hea
võimaluse tunnetada päris koolielu ning
valmistuda ja häälestada ennast juba
varakult sellele lainele.

IRINA  KLISHINA

Kohtumispaika ei tohi muuta

Ja juttu jätkub kauemaks...

Oksjonipidamine ei ole naljaasi. Foto: 2x ALAR TASA

Olgina Rahvamaja
kutsub huviringidesse
Oktoobrist alustasid Olgina Rahvamajas
taas tegevust mitmed
huviringid. Rahvamajja on põhjust
samme seada nii kaunite kunstide
austajatel, kui ka neil, kes end
füüsiliselt arendada soovivad.
    Sel hooajal siis järgmine valik:
käsitööring (viltimine, nahk), kunstiring
lastele (joonistamine), idamaatantsud,
poks, võimlemine naissoo esindajatele ja
tantsuring lastele.
    Koor IVOLGA ootab uusi ja endisi
lauluhuvilisi ning uue tegevusena
käivitub aeroobikatreening.
Täpsema info saab rahvamajast.


