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Tunne oma kodukohta
Kui hästi me tunneme oma kodukohta?
Ma arvan, et me kõik vastaks sellele
küsimusele, et väga hästi. Aga, kas me ka
teame, mis on siin olnud aastaid ja
aastakümneid tagasi – vaevalt. Olles ise
elanud Sinimäel praktiliselt kogu elu, siis
tean, et ka selle aja jooksul on alevik
muutunud kardinaalselt ja täna ei oskaks
me enam ettegi kujutada, milline ta oli 30
aastat tagasi.
Kui hästi me siiski tunneme oma
kodukohta? Ja kas me tahaks õppida teda
paremini tundma? Kui meie endalt seda
küsisime, siis me teadsime vastust – me küll
tunneme oma kodukohta, aga me tahaks
seda veel paremini tundma õppida.
Seepärast planeerides traditsioonilist
Ökokrati üritust, valisime teemaks oma

kodukandi ajaloo tundmise.
Laupäeval 9. veebruaril kell 10.00-12.00
toimus Sinimäel orienteerumine „Tunne oma
kodukohta“, millele järgnes lõbus vastlatrall
Pargimäel. Teate kui hea tunne oli hommikul
kell 10.00 näha nii palju rahvast stardipaigas!
Orienteerumisele registreerus 75 inimest,
esindatud olid pea pooled meie külad.
Eraldi tahaks välja tuua võistkonda
„Põliselanikud“, mis koosnes Kudruküla ja
Hiiemetsa elanikest, kelle juured on siin
mitmendaid põlvkondi ja kelle eesotsas olid
vahvad külavanemad Jüri Kiik ja Tarmo
Kasikov. Kõik16 võistkonda, sh ka ainult
lastest koosnevad võistkonnad „Poisid,
„Tundmatud“, „Mustad Hundid“, “Ron don
don“, “Päike“, „Sinised“ ja „Väikesed“
läbisid raja, mille punktide läbimine viis
orienteerujad märkidesse jääajast,

Kes on vägevamad? Foto: 2x ERAKOGU

Enne teele asumist tuleb kaarti uurida.
põhjasõjast, mõisaajast, I ja II maailasõjast,
nõuka ajast kuni tänapäevani.
Seekordsel orienteerumisel ei olnud
kaotajaid ja kõiki osalenuid ootas 19.
veebruaril Pannjärve tuubirada.
Rajameistriks oli meil Tiit Vainura, kelle
orienteerumiskogemused algavad enne
kooliaega, iseseisvad võistlused algasid 2.
klassi poisina, tippaeg jäi 90 aastatesse, kus
radadel kulus aastas mitmed paarid
jalanõusid. Küsimused ja näituse Sinimäest
läbi aegade koostas Helmi, kes vist teab meie
vallast peaaegu kõike, on kogunud materjali
pärandkultuuri kohta ja oskab seda ka
teistele edasi anda.
Minu meelest suutsid nad kahekesi
teha väga põneva raja ja parajaks pähkliks
osutusid punktides olevad küsimused, mis

tõestas, et mida rohkem me teame, seda
rohkem me tahame teada.
Oleme saanud palju positiivset tagasisidet
ürituse kohta ning seepärast kuulutame välja
orienteerumissarja “Tunne oma koduvalda“,
mille esimeseks etapiks loeme Sinimäe
võistluse ning jätkame ca 10 etapiga valla eri
piirkondades. Sarja lõpetamisel saavad
autasustatud üldvõitjad ja kõikidel etappidel
osalenud. Juhend antakse teada enne järgmist
etappi.
Teil kõigil on palju häid mõtteid, ootame,
kõik on teretulnud!
Pilte üritusest saate vaadata Vaivara valla
koduleheküljel www.vaivara.ee

Vaivara ja Narva sõlmisid koostöölepingu
6. veebruaril
allkirjastasid Vaivara
vallavanem Heiki
Luts ja Narva
linnapea Tarmo
Tammiste
koostöölepingu.
Lepingu sõlmimise
eesmärgiks on
omavalitsustevaheline
koostöö Vaivara valla
haldusterritooriumil
asuva Riigiküla
kalmistu haldamise
tõrgeteta toimimine,
tagamaks
Kalmistuseaduses ja
kalmistu eeskirjades
sätestatud nõuete
täitmist ning kalmistu
tegevuse
finantseerimist
Leping on alla kirjutatud. Foto: IRINA KIVIMÄE (Narvskaja Gazeta)
jätkusuutlikul tasemel.
„Kuna Riigiküla
kalmistut kasutatakse valdavalt Narva linna
finantseerimise,“ ütles Vaivara vallavanem
elanikkonnale matuseteenuse osutamiseks,
Heiki Luts, lisades, et allkirjastatud leping on
siis kahekümneks aastaks sõlmitud
hea näide selle kohta, et lahendamata
koostööleping annab kindlustunde eelkõige
olukordi ei ole ja aastaid naabrite vahel
Narva linnale ning lepingu kehtivuse ajal on
erimeelsusi tekitanud küsimus on lahenduse
tagatud linna elanike matmine Riigiküla
leidnud.
kalmistule. Vaivara vald ja Sihtasutus Vaivara
Kalmistud saavad omakorda olla kindlad
ALAR TASA
selles, et Narva linn tagab kalmistu tõrgeteta

Sinimäe SK Sõnn nimel
MARGIT MAKSIMOV
http://album.vaivaravald.ee > Üritused

Tähistasime Eesti
Vabariigi 95. aastapäeva
24. veebruaril tähistasime 95. aasta
möödumist Eesti Vabariigi
väljakuulutamisest.
Vaivara vallas toimus tähtpäeva puhul
mitu ettevõtmist: MTÜ Muuseumi Sõprade
Selts korraldas suusamatka, et süüdata
küünlad Vabadussõjaga seotud
mälestusmärkide juures; MTÜ
Maarahvaselts „Vanatare“ juures toimus
päikesetõusul pidulik lipuheiskamine ning
Olgina Rahvamajas kontsert- aktus koos
Vaivara Vallavolikogu esimehe ja
vallavanema vastuvõtuga.
Kontsert- aktuse peaesinejaks oli
Kuninglik Kvintett. Aktusel esines
päevakohase sõnavõtuga volikogu
esimees Veikko Luhalaid. (VK)

ÕNNITLEME VANEMAID

MAXIM CHEKINI
ARTJOM CHEKINI
ILYA SHTREYKHI
SÜNNI PUHUL

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
88 ILSE SAUKAS
87 JELENA SAMARKANOVA
86 LEO JOHANNES
86 VEERA UUSTALU
83 MELITA AIMSALU
82 ELLEN OTS
80 JEKATERINA DOLNIKOVA
80 IVAN KOVALEV
75 ILME PILDEN

3.02.1925
15.02.1926
18.02.1927
26.02.1927
23.02.1930
15.02.1931
18.02.1933
22.02.1933
13.02.1938

Auvere küla
Sinimäe alevik
Soldina küla
Sinimäe alevik
Mustanina küla
Soldina küla
Olgina alevik
Olgina alevik
Udria küla
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Noored osalevad
projektis “Uued
kultuurikohtumised”
Vaivara valla noored osalevad Jõhvi
Kultuuri- ja Huvikeskuse projektis
“Uued kultuurikohtumised”. Selle
raames avaneb Jõhvi, Kohtla-Järve ja
Vaivara valla ning Sillamäe linna erineva
kodakondsusega noortel võimalus saada
teadmisi Eesti riigi, maa ja kultuuri
kohta ning väärtustada koostööd
mitmekultuurilises keskkonnas.
Toimuvad kultuurikohtumised, kus iga
piirkonna noored koostöös oma
noorsootöötajaga valmistavad teiste
valdade noortele ette oma piirkonda
tutvustavad õppesõidud, loengud ja
ekskursioonid, ning toimuvad
kultuuriõhtud, kus arutletakse nähtu ja
kogetu üle, tehakse
ettepanekuid, kuidas lahendada võimalikke
mitmekultuurilises kogukonnas tekkida
võivaid probleeme, ning korraldatakse ka
noortepäraseid meelelahutusprogramme.
Projektis osalevad noored saavad
arendada oma esinemis- ja
organiseerimisoskust, olles ise oma
piirkonda tutvustavate sündmuste
ettevalmistajad ja läbiviijad, ning tutvuda
mitme ametiasutuse ja nende tööga. Samuti
on projekti üldine eesmärk panna alus
tihedamale koostööle Ida-Virumaa
keskregiooni noorsootöötajate vahel ning
luua ja tugevdada noorte omavahelisi
sõprussidemeid, olenemata rahvuslikust
taustast.
Projekti “Uued kultuurikohtumised”
rahastavad integratsiooni ja migratsiooni
sihtasutus Meie Inimesed,
kultuuriministeerium, Euroopa kolmandate
riikide kodanike integreerimise fond ja
Euroopa Liit.
PÄRLE PÕLTSAM
Projekti juht

Lõpetas Gordoni
perekooli kursus
6. veebruaril sai grupp lapsevanemaid
Olgina rahvamajas kätte tunnistuse selle
kohta, et nad on olnud tublid ja osalenud
Gordoni perekooli kursusel. Alustas grupp
15 inimesega, tunnistuse said 14. Aga elus
tehakse ikka valikuid.
Läheme siinkohal ajas tagasi ja tuletame
meelde, kuidas asi alguse sai. Sai esitatud
Hasartmängumaksu Nõukogule taotlus projekti
rahastamiseks ja nii sai teoks grupi
lapsevanemate koolitus, mis kandis nime
Gordoni perekool vene keeles.
Thomas Gordoni metoodikal põhineval
koolitusel keskenduti suhtlemisoskuste
õppimisele. Siin omandati teadmisi aktiivsest
kuulamisest ja eneseavamisest, kehtestamisest
ja konfliktide reguleerimisest. Õpetatavad
suhtlemisoskused on mitmekülgsed, need
toimivad kõigis eluvaldkondades.
Perekeskuse Sina ja Mina litsenseeritud
koolitaja Nelly Randver pakkus 5 kuu vältel
venekeelsetele lapsevanematele koolitust
erinevate meetoditega. Tehti individuaalset tööd
töövihikutega, grupitööd kui arutleti juhtumeid
ja praktilisi olukordi.
Osalejate sõnul ja tagasiside ankeetide põhjal
võib tõdeda, et hinnang kursusele on positiivne
ja grupp soovib jätkata II astme koolitusel.
Jätkukoolitus annab võimaluse õppida toime
tulema keerukamates suhtlemisolukordades,
millega perekoolis sissejuhatavalt tutvuti (nt
vajaduskonflikt ja väärtuskonflikt, konfliktide
vahendamine). Koolitus annab teadmisi pere
arengust ja nendega kaasnevatest kriisidest,
süvendatult tegeldakse eneseregulatsiooniga
(toimetulek tunnetega, piiravad ja abistavad
uskumused, vastutuse võtmine oma elu eest).
II astme koolitus annab võimaluse osaleda nn
eluõppes, igaüks saab koolitusgruppi tuua
olukorrad, millega elus hätta on jäädud ning
efektiivsemat toimetulekut saab harjutada
kogenud koolitaja ja grupilt saadava tagasiside
abil. Koolitus annab lapsevanemale suurema
kindluse tulla toime oma elu juhtimisega
tervikuna. Ei ole lahendamatuid probleeme – on
vaid vähe infot ja napilt teadmisi.
Uue projekti rahastuse korral jätkub koolitus
sügise algul.
ANNE TERNER-BOIKO
Projektijuht

August Martin 120
Mäletan oma vanaisa alati kuhugi minemas
tööruume jagasime), kiitis, et nii hea mäluga
või kusagilt tulemas. Minu lapsepõlves oli
inimest kui August Martin, tema
see seotud tema õpetajaametiga, hiljem
tutvusringkonnas teist ei ole.
koduloo uurimisega ja ikka oli tal mahukas
Lood jäid aga kahjuks lindistamata, sest
portfell kepiga üle õla – nii oli seda kergem
saatus tahtis teisiti. Plaanisime temaga tööd
kanda.
alustada 1982. aasta
Nii kirjutasin ma oma
sügisel, kui nad memmega
taadist Vaivara Kajas viis
Utriast, kus nad suvel olid,
aastat tagasi. Inimesi
tagasi linna elama on
meenutatakse nende juubeli
jõudnud. Tegelikult läks
puhul. Tegelikult on taat
aga nii, et kui taat 31.
koos memmega, õigemini
augustil korra linna pidi
mälestus nendest, minu jaoks
tulema, et eluaegse
kogu aeg olemas. Igal
pedoogina uue õppeaasta
hommikul ärgates näen neid
alguse pidulikkusest osa
pildilt endale tõsiste
saada (Utria maamajas ei
nägudega vastu vaatamasoleks ta näinud õpilasi
taadil memme kootud uus
kooli minemas) ja
kampsun seljas ja memmel
bussipeatusesse hakkas
juuksed kenasti soengus. Pilt
minema, läks memm teda
on tehtud taadi sünnipäeval
mäe peale saatma ja seal
Kohtla-Järvel.
taadi jõuvarud äkki otsa
Kui ma 1981. aasta sügisel
saidki. Korraks kivile
Kohtla-Järvele raadiosse
puhkama istunud, ei olnud
tööle asusin, siin astusin
temast enam tõusjat…..
sageli lõuna ajal nende poolt
August Martin sündis
Noor kooliõpetaja
läbi. Memm hoolitses selle
4. veebruaril 1893. aastal
August Martin.
eest, et tütretütar korralikult
Jõhvis Vennastekoguduse
kõhu täis saaks ja taat tahtis teada, mida uut
palvemajas.Tema isa Gustav oli olnud
kuulukse meediarindel. Loomulikult olid tal
külakoolmeister ja nii oli täiesti ootuspärane,
selleks ajaks juba kõik päevalehed läbi loetud et temastki saaks õpetaja. Pärast Jõhvi
ja pigem oli tema see, kes infot jagas. Vahel
ministeeriumikooli lõpetamist 1909. aastal
sai memm päris pahaseks ja ütles: „Ära sega
alustaski ta koolmeistrina Kudrukülas. Võib
vahele, Anne-Mari on minu külaline, sul käib
arvata, et olles vaid kuueteistkümne aastane,
siin neid teisi küll, kellega
võis mõnigi õpilane tema eakaaslane olla.
poliitikat ajada.“
Kudrukülas oldud aastaid meenutas ta hiljem
Oktoobris tegin taadiga õpetajatepäeva
suure südamesoojusega.
loo päevakajasse Eesti raadios, kus ta rääkis
Kahjuks pidi August Martin kümneks
oma esimesest töökohast Kudrukülas. Taat
pikaks aastaks Eestimaa tolmu oma jalgadelt
rääkis väga huvitavalt ja lugu tuli uudiste
pühkima. Juhtus see aga nii, et 1912. aasta
talvevaheajal toimus Peterburis I
Ülevenemaaline Rahvahariduse kongress,
kus muulaste komisjoni tööst võttis osa ka A.
Martin ja koos teiste Balti riikide esindajatega
nõudis koolidesse emakeelset õpetust. See ei
saanud aga tsaarivõimule teps mitte meeldida
ja nii võeti talt Baltikumis õpetajana
töötamise õigus ära.
Nii asuski ta pikale teekonnale
Kaukaasiasse ja pidas kümme aastat
koolmeistriametit
Ülem-Lindas. Ei ole halba ilma heata või nagu
mu vanaema ikka korrata armastas kui
midagi viltu läks, et kes teab, milleks see hea
oli.
Kliimavahetus mõjus taadile tervendavalt
ja tiisikus, mis tema õed maha murdis, pidi
tema puhul alla andma. Ka oma tulevase
abikaasa Annette Tohveriga tutvus ta
Kaukaasias ja tagasi Eestisse tuli juba
perekonnaga (oli ka sündinud poeg Lembit),
jätkates siin tööd õpetajana.
1931. aastal sai August Martinist Vaivara
kihelkonnakooli juhataja. Arvatavasti oleks ta
seda ametit tunduvalt kauem pidanud, kui
mitte sõda kogu elu pahupidi poleks
keeranud.
August Martin abikaasa ja lastega 1937.
Olen viimaste kuude jooksul lugenud taadi
aastal Vaivaras. Foto: 2x ERAKOGU
mälestusi, mille hulgas on ka palju juttu nii
tolleaegse Vaivara kultuuri- ja hariduselust,
saate jaoks liiga pikk. Püüdsin seda küll
kui ka Vaivara inimestest ja nende elu-olust.
lõigata (tol ajal kasutasime lintmakke ja
Arvan, et ka praegustel Vaivara valla
monteerimine käis kääride ja kleeplindiga),
elanikel oleks huvitav neid mälestusi lugeda
aga ju siis eriti ei raatsinud, sest saate
ja seepärast otsustasime oma ajalehe
toimetaja Tallinnas kirus mind ikka kõvasti.
toimetusega neid edaspidi ka lehelugejateni
Lugu oli aga kena, sain päris mitu
tuua. Ehk leiab nii mõnigi nendest
telefonikõnet ja sooviti, et teeksin kunagi
mälestustest huvitavaid fakte oma
taadiga ühe pikema loo, sest tulihingelise
esivanemate ja kodukoha kohta.
koduloo-uurijana oleks tal rääkida olnud väga
palju. Ajakirjanik Mati Kalkun (kellega
ANNE JUNDAS

Menetlusteenistusega tulevad tutvuma
Tartu maakonna omavalitsusjuhid

Kui varasematel kordadel on
menetlusteenistuse tegevusega tutvumise
eesmärgil Ida-Virumaad külastanud
Pärnumaa ja Võrumaa omavalitsuste liidud
koos omavalitsuste juhtidega, siis järgmise
kuu alguses, 6. märtsil on külla oodata
Tartu maakonna omavalitsusjuhte.
”Nagu ka varasemalt, huvitab külalisi
sellise ühistegevuse ülalpidamiseks vaja
minev omavalitsuste rahaline võimekus,
samuti soovitakse paremini mõista
korrakaitse valdkonnaalase koostöö
arendamise vajadust,” rääkis
Menetlusteenistuse juht Marek Ranne.
Koostöökohtumisele Illuka mõisa on

oodata Elva, Rõngu, Puhja, Rannu, Nõo ja
Konguta omavalitsuste juhte ning
spetsialiste. Võõrustajate poolt võtavad
kohtumisest osa kõigi Menetlusteenistusega
seotud viie valla - Illuka, Jõhvi, Mäetaguse,
Toila ja Vaivara vallavanemad, kes muuhulgas
tutvustavad ka esindatavaid omavalitsusi.
Menetlusteenistuse tegevusest räägib
teenistuse juht Marek Ranne, selle loomist
meenutab üks idee autoritest, Vaivara
vallavolikogu esimees Veikko Luhalaid.
Kohtumisel osaleb ka Ida-Viru maavanem
Andres Noormägi.
ALAR TASA

On veebruar…
Hommikud on
juba valgemad ja
tundub, et selleks
korraks on pime aeg
jälle kord otsa
saanud. Talv aga
kestab, olgugi, et
praegu vesisevõitu,
aga tegelikult me ju ei
tea, millised üllatused
tal meie jaoks veel
varuks on. Korralik
tuiski on veel
olemata…..
On veebruar…..Aeg aga läheb
linnutiivul ja paraku ei pööra me
tähelepanu sellele, et midagigi sellest nii
kiiresti mööduvast ajast oma mällu
talletada, et tulevikus ka järgmised
põlvkonnad sellest osa saaksid.
4. veebruaril käisime Alariga taadi
haual Jõhvi kalmistul, süütasime laterna
tema mälestuseks ja meenutasime temaga
koosoldud aegu. Olen tema tööde ja
tegemistega viimasel ajal ennast palju
paremini kurssi saanud, sest tänu Anne
Nurgamaale Iisaku muuseumist valmib
raamatuke (mille ilmumist toetab ka meie
vald) August Martini elust ja tema
paljudest kirjatöödest, tähistamaks tema
120. sünniaastapäeva.
Muide, taadi 75. sünnipäeval jäi üks
väga oodatud juubelikingitus 3 päeva
hiljaks – lapselapselaps Alar sündis 7.
veebruaril….
On veebruar……Vastlapäeva
tähistamisel toimus Sinimäel väga mõnus
meeskondlik võistlus, kus lisaks
tavapärasele orienteerumisele pidi
tundma ja teadma ka oma kodukanti.
Nagu selgus, oli huvi asja vastu nii suur,
et otsustati korraldada koguni terve sari.
Minul kui kauaaegsel orienteerujal ja
värskel koduloo-uurimise huvilisel on
väga hea meel, et Tiit Vainura ja Helmi
Kaljurand need kaks ala nii kenasti kokku
panid ja loodetavasti uue ja huvitava
ettevõtmise algatasid. Huvilistest puudu
ei peaks tulema…
On veebruar…..24. veebruaril peame
kodumaa sünnipäeva. Eesti vabariik on
minu pojast pool sajandit vanem ja minu
vanaisast veerand sajandit noorem – 95.
aastane. On seda vähe või palju? Usun,
et piisavalt palju, et sünnipäeva
vääriliselt tähistada. Kindlasti on meil
kõigil möödunust midagi meenutada,
tulevikuks midagi plaanida ja mis
peamine, olevikus midagi, mille üle
rõõmustada.
Palju õnne!
ANNE JUNDAS

Tarkuseteri lastelt:
„Milleks on meile
sõpru vaja?“
Arutasime ühel õhtupoolikul lasteaia
lastega sõbrapäevateemat. Koos
selgitasime välja, milline peaks üks hea
sõber olema ja, milleks meile sõpru vaja
on.
Lapse suu …
„Üks hea sõber peab olema populaarne,
sõbralik ja armastama mind“.
„Üks hea sõber on see, kes ei löö ja jagab
mänguasju“.
„Üks hea sõber on kangesti hea, korralik
ja lahke“.
„Sõpru on vaja selleks, et neid armastada
ja koos mängida“.
„Kui sa kurvastad, siis sõber võtab sind
mängima, kallistab ja annab musi.“
Lõpuks jõudsid lapsed selgusele, et
„sõpru ja sõprust tuleb kaitsta“!
ANGELINA PÄLLO
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Sinimäe Kodust ja mitte ainult
Kuna Sinimäe Kodu kuus hubast peremaja
on nüüdseks valmis ja möödunud aasta
detsembrikuu lõpus kolis sisse ka
pererahvas, siis olid 22. veebruaril Lastekodu
tänavale oodatud külla kõik Kodu head
toetajaid ja sõbrad.
Soolaleivapeole oli palutud ka Vaivara Kaja,
kes kasutas juhust ja esitas mõned
küsimused Sinimäe Kodu juhile Anna
Vorobjovale.
Milline/Mis asutus on Sinimäe Kodu?
Kellele on ta koduks?
Sinimäe Kodu valmimine on osa suuremast
erihooldekodude reorganiseerimisprojektist.
Projekti raames ehitab AS Hoolekandeteenused
Euroopa Regionaalarengu Fondi toel kaasaegsed
uued elupaigad erivajadusega inimestele 11-sse
Eestimaa paika. Kokku valmib 55 kümnekohalist
peremaja, mille kogumaksumus on rohkem kui 26
miljonit eurot.
Sinimäe Kodu on elukohaks psüühilise
erivajadusega inimestele, kellele pakutakse
peremajades ööpäevaringset erihooldusteenust,
sealhulgas ööpäevaringset erihooldusteenust
liitpuudega inimestele. Majad on
kümnekohalised, seega elab Sinimäel kuues
peremajas kokku 60 psüühilise erivajadusega
inimest. Igapäevaselt töötavad peremajades
tegevusjuhendajad, kes on majade elanikele toeks
ja juhendajaks nii nende igapäevategevustes kui
töö- ning õppetegevustes ja vaba aja sisustamisel.
Teenuste pakkumisel tegutseme selle nimel, et
säilitada ja parandada psüühilise erivajadusega

inimese igapäevaeluga toimetuleku võimet,
pakkudes töö- ja tegevusvõimalusi ja oskusi
iseseisvamalt eluga toime tulla. Selleks harjutavad
erivajadusega inimesed võimetekohaseid
kodumajapidamistegevusi ja töötegevusi, teevad
käsitööd ja sporti, samuti võtavad osa kohalikust
kultuurielust.

Soolaleivapeol. Foto: ALAR TASA
Kuidas on kulgenud esimesed kuud?
Esimesed elanikud asusid oma uutesse
kodudesse detsembri lõpus ning nii tähistati jõule
juba oma uutes kodudes. Nagu iga uue alguse
puhul, võtab muutustega harjumine veidi aega.
Elanikud tulid erinevatest Eestimaa kohtadest ja
esimesed kuud ongi läinud kohanemisele ja
üksteisega tuttavaks saamisele.
Tänaseks võib öelda, et inimesed on juba

harjunud oma uue koduga, käivad alevikus
jalutamas, külastavad muuseumi ja suhtlevad
kohalike inimestega. 10. veebruaril korraldas
Vaivara vald Vastlapäeva ürituse, millel osalesid ka
meie inimesed ning mis meeldis kõigile väga.
Millised on teie ootused suhetele Sinimäe
aleviku elanikega?
Peremajadel põhinev küla on lahtine
territoorium ja meie inimesed liiguvad ringi neile
vajalikes ja olulistes kohtades nii iseseisvalt kui
vajadusel meie tegevusjuhendajatest saatjatega.
Loodame, et sinimäelased suhtuvad uutesse
elanikesse mõistvalt. Mida kindlasti tahaks öelda
– meie kliendid on rahumeelsed ja ei vaja erilist
kohtlemist.
Palun tutvusta ennast lühidalt Vaivara valla
elanikele.
Ma olen sündinud ja kasvanud Sillamäe linnas,
mis asub Sinimäest vaid kuue kilomeetri kaugusel.
Seega ei ole Sinimäe alevik minu jaoks võõras
koht. Lõpetasin Astangu kooli 2000. aastal. Oma
hariduskäiku jätkasin Tartu Ülikooli Narva
Kolledzis, kus omandasin kaks eriala, esimene
neist on inglise keele õpetaja ja teine
sotsiaalpedagoog. Lõpetasin kooli 2006. aastal
magistrikraadiga. Juba õppimise ajal hakkasin
tööle inglise keele õpetajana. Sotsiaalalal olen
töötanud Illuka varjupaigataotlejate keskuses
sotsiaalnõunikuna ja Illuka Vallavalitsuses, mis on
minu eelmine töökoht. Seal viibides sain ma nii
häid sõpru kui hea ettekujutuse sotsiaaltööst
Eestis ja mul tekkis veendumus, et sotsiaaltöö on
see ala, kus ma soovin tööd teha ja areneda. (VK)
http://album.vaivaravald.ee > Üritused

Menetlusteenistuse koostöökohtumine
Ogre Munitsipaalpolitseiga
Ajavahemikul 23. kuni 25. jaanuarini viibis
Menetlusteenistus töövisiidil Lätis Ogre
Munitsipaalpolitsei juures.
Mida andis koostöökohtumine
Menetlusteenistusele Ogre omavalitsuse ja
muude siseturvalisusega tegelevate asutuste
juhtidega?
Võin öelda, et koostöökohtumine andis minule
isiklikult palju ja on kust Menetlusteenistuse
arendamisega edasi liikuda. Pean tõdema, et sain
kinnitust oma varasemale seisukohale, et
üheskoos ollakse efektiivsem ja võimekam
kogukonna teenimisel. Selleks peab olema lihtsalt
omavalitsuse enda sisemine soov ja tahe ning
loomulikult riigipoolne toetus ja abi, kas või
vajalike õigusnormide kehtestamise näol, mis
toetavad taolisi koostöö vorme ja võimalusi.
Peab tunnistama, et ei piisa ainult riigi poolt
ülesannete panemisega kohalikule omavalitsusele.
Lisaks ülesannete andmisega kohalikule
omavalitsusele tuleb näha ette ka vahendid ja
meetmed, mille abil oleks võimalik ülesandeid
efektiivselt täita. Meie õigusruumis kahjuks on
hetkel olukord selline, kus kohalikule
omavalitsusele on seadusega pandud
eriseadustega järelevalve kui ka kohtuvälise
menetluse läbiviimise kohustus, kuid puuduvad
vahendid ja meetmed, et neid kohustusi saaks
efektiivselt täita. Samuti ei toeta meie õigusruum
hetkel kohalike omavalitsuste omavahelist
koostööd järelevalve ja kohtuvälise menetluse

Info terviseteenuse kohta
Käesoleval aastal on võimalik taotleda
terviseteenust.
Kellel on võimalik taotleda
terviseteenust?
Vaivara valla elanikeregistris olevatel
isikutel, kes on:
kuni 19-aastane laps;
Eesti Töötukassas arvel olev
töötu;
mittetöötav puudega (sh ka
töövõimetusprotsendiga) isik.
Mis on terviseteenus?
Terviseteenusena on võimalik kasutada
aasta jooksul kuni 30 euro ulatuses tasuta
Olgina sauna ja/või Sillamäe
spordikompleksi „Kalev“ ujula teenuseid.
Kuidas taotleda?
Teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus
ja dokumendid, mis tõendavad, et olete
õigustatud saama antud sotsiaalteenust,
Vaivara vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
Tekkinud küsimustega võite pöörduda
sotsiaalosakonda telefoninumbril 3924145.

ka riigi poolset panust, mis seisneks vajalike
valdkonnas.
õigusnormide kehtestamises, et oleks võimalik
Selle olukorra lahendamiseks on minu poolt juba
ühiselt tegutseda efektiivselt ja tagada
Justiitsministeeriumile (juunis 2012) ja
menetlusteenistuse hea võimekus turvalisuse
Siseministeeriumile (novembris 2012) tehtud väga
tagamisel kogukonnas. Kohaliku omavalitsuse
konkreetsed ettepanekud olukorra parandamiseks.
poolt loodud korrakaitseüksus ei ole konkurent
Kohtudes Ogres erinevate siseturvalisusega
sisejulgeolukuga tegelevatele riigiasutustele, vaid
tegelevate asutuste juhtidega, jõudsin arusaamisele,
on partneriks. Üheskoos suudame paremini ja
et Läti riik on teinud omaltpoolt kõik selleks, et
rohkem.
munitsipaalpolitsei saab täita kohalikule
Kolme päevase visiidi jooksul korraldas Ogre
omavalitsusele pandud korrakaitselisi ülesandeid
Munitsipaalpolitsei meile töökohtumised Ogre
efektiivselt. Sellise võimaluse
olemasolu tagabki sujuva ja
efektiivse koostöö
omavalitsuste ja riigi erinevate
asutuste vahel.
Läti omavalitsused peavad
väga oluliseks kogukonna
turvalisust, sellest annab
kinnitust ka nende poolt
vastuvõetud eelarve, millelt
on näha korrakaitseliste
ülesannete täitmiseks
ettenähtud rahaliste vahendte
suurus.
Ka meie viis (Illuka, Jõhvi,
Mäetaguse, Toila ja Vaivara)
omavalitsust peavad
kogukonna turvalisust väga
oluliseks. Sellest annab
Kohtumisel Ogres. Foto: ERAKOGU
kinnitust ühise tegevuse
omavalitsuse juhiga, Riia regiooni
algatamiseks korrakaitseüksuse loomine ja selle
politseiosakonna juhiga, Riia regiooni
tegevuse rahastamine.
tuletõrjeüksuse juhiga, Riigi Piirivalve Ogre
Nii nagu meil, on ka Lätis
piirkonna juhiga ja Zemessardze 54. pataljoni
munitsipaalpolitseinike palgad
ülemaga. Kohtumisel andsid võõrustajad meile
konkurentsivõimelised ja oluliselt suuremad kui
ülevaate oma struktuurist ja ülesannetest, ning
riigipolitseil. Konkurentsivõimeline palk on vajalik
tutvustasid lähemalt töövahendeid ja –tingimusi.
selleks, et värvata ja hoida head spetsialisti.
Menetlusteenistuse ametnikele anti võimalus
Läti kolleegid kiitsid heaks meie omavalitsuste
osaleda vaatlejana patrulltoimkonna töös.
vahelist koostöövormi see tähendab, et
Eelviimasel kohtumispäeva õhtul viidi meid
korrakaitselisi ülesandeid täidetakse ühiselt
töisest meeleolust Ogre linna uhkesse
koostööga liitunud omavlaitsuste territooriumil.
kultuurikeskusesse konterdile, kus astus
Meie visiidi viimasel päeval võttis Läti Seim
esinemisega üles Läti populaarne ansambel
vastu seaduse muudatuse, kus omavalitsuste
„Slavenais Jersikas orkestirs”.
omavahelise koostöö suurendamiseks võivad
Ogre kolleegid lubasid tulla meile
omavalitsused lepingu alusel delegeerida oma
vastuvisiidile, et tutvuda lähemalt meie
korrakaitselised ülesanded teisele omavalitsusele.
tegemistega ja võimalustega. Täpsem vastuvisiidi
Senini sai Läti Vabariigis munitsipaalpolitsei
aeg jäi veel lahtiseks.
teostada oma ülesandeid ainult konkreetse
Ogre Munitsipaalpolitseile kui ka
omavalitsuse haldusterritooriumil, kus see oli
Menetlusteenistusele oli taoline rahvusvaheline
loodud. Eelpool kirjeldatud omavalitsuste vaheline
koostöökohtumine esmakordne.
koostöö on oluline eelkõige sellepärast, et see tuleb
Tänan isiklikult oma teenistuse poolt meid
oluliselt odavam, kui igaüks hakkaks looma endale
lähetanud omavalitsusi ning hea ja sisuka
vastavat korrakaitseüksust.
vastuvõtu eest Ogre kolleege!
Minu soov on pakkuda Menetlusteenistuse
arendamisega meie kogukonnale head turvatunnet.
MAREK RANNE
Selleks on vajalik peale minupoolse panustamise
Menetlusteenistuse juht
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Vallavolikogu istungil
30. jaanuaril
Päevakorras oli:
1. 2012 eelarve täitmise aruanne.
Otsustati informatsioon 2012 eelarve
täitmise kohta teadmiseks võtta.
2. 2013 eelarve II lugemine - katkestati II
lugemine.
3. Volituste andmine koostöölepingu
sõlmimiseks. Võeti vastu otsus 170.
Anda Vaivara Vallavalitsusele luba
Narva linnaga koostöölepingu
sõlmimiseks Riigiküla kalmistu
haldamiseks 20 aastaks.
4. Vaivara Vallavolikogu aseesimehe
valimise valimistulemuste kinnitamine.
Võeti vastu otsus 171. Kinnitada
häältelugemiskomisjoni 30.01.2013
hääletamistulemuste protokoll, mille
alusel osutus valituks Vaivara
Vallavolikogu aseesimeheks Ilme Pilden.
5. Vaivara Vallavolikogu 18.04.2012
otsuse nr 135 ”Vaivara Vallavolikogu
Eesti Keskerakonna fraktsiooni
registreerimine” muutmine. Võeti vastu
otsus 172. Registreerida Vaivara
Vallavolikogu Eesti Keskerakonna
fraktsioon järgmises koosseisus:
1) esimees Heiki Roots
2) liige Veikko Luhalaid
3) liige Ilme Pilden
4) liige Angelina Pällo
6. Vallavanema puhkusele lubamine.
Võeti vastu otsus 173. Lubada
vallavanem Heiki Luts puhkusele 25.0210.03.2013.a.
7. Muud küsimused ja informatsioonid
Vallavanem Heiki Lutsu info kooli ja
lennujaama teemadel.
Volikogu esimees Veikko Luhalaidi info
lähiajal toimunud ja toimuvatest
sündmustest ja üritustest.

Veebruari kuu
pidustused
Veebruar oli nagu alati täis erinevaid
vahvaid tähtpäevi.
Teisipäeval, 12. veebruaril tähistasime
lasteaias VASTLAPÄEVA. Ühiselt saime
palju mängida, võistelda, liugu lasta – oi,
kui pikad liud me tegime ja eriliseks
üllatuseks oli sel aastal hobune, kes meid
vastlapäeval sõidutas. Aitäh tublidele
tädidele, kes oma hobustega meie juurde
tulid! Vastlatralli lõpetasime toas sooja
hernesuppi ja vastlakuklit süües. Küll oli
nämma!
Neljapäeval, 14. veebruaril tähistasime
SÕBRAPÄEVA. Sellele eelnes mitu päeva
ettevalmistusi: kaardid, pildid, kingitused
ja maiustused sõbrale. Sõbrapäeval
tegime vahva disko, kus kõik said
tantsida, laulda, mängida ja lõpuks ühiselt
maiustada.
Reedel, 22. veebruaril tähistasime
EESTIMAA SÜNNIPÄEVA. See aasta oli
eriline, meie kodumaa sai 95 aastaseks ja
pidu oli uhke! Üheskoos mängisime,
laulsime, lugesime luuletusi. Õpetajad olid
valmistanud huvitava stsenaariumi,
millest kõik osa saime. Ja nii nagu ikka
sünnipäeval, siis oli ka meil lõpetuseks
maitsev tort. Palju õnne kõigile veel kord!
Suur aitäh kõigile, kes pidudest osa
võtsid ja ette valmistada aitasid! Pilte
meie tegemistest saate vaadata lasteaia
koduleheküljel:
www.lasteaed.vaivaravald.ee
Nüüd valmistume märtsi kuuks. Märts
on TEATRIKUU, loodetavasti saame käia
teatris ja kindlasti ka ise teatrit teha!
Traditsiooniliselt valib iga rühm omale
etenduse, mida õppida ja lõpuks ka
teistele näidata. Sel aasta planeerime oma
TEATRIPÄEVA korraldada 1. aprillil
Olgina rahvamajas. 14. märtsil tähistame
Emekeelepäeva. Ja peagi hakkame otsima
esimesi kevademärke.
Soovime ka teile kõigile kaunist talve
lõppu ja hoidke silmad lahti – varsti on
näha esimesi kevademärke!
MARGIT MAKSIMOV
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Kultuuriteated
8. märtsil Naistepäeva pidu Olgina
Rahvamajas.
9. märtsil 4 valla spordipäev Sinimäel ja
Olginas.
18. aprillil Muinsuskaitsepäev
(müüriladumistalgud) muuseumi juures.
23. aprillil Jüriöö jooks Sinimäe Pargimäel.
30. aprillil Volbriõhtu Sinimäe Pargimäel.
NB! Jälgige uuenevat infot toimuvate
sündmuste kohta ka valla infotahvlitel ja
kodulehel
www.vaivara.ee

Eesti lipu kasutamine
Eesti Vabariigi 95. sünnipäeval lehvis taas
üle meie armsa kodumaa majadel ja
asutustel uhkelt meie riigilipp. Paraku
leidus ka paiku, kus lipp jäi heiskamata.
Tuletame siis üheskoos meelde, millal on
Eesti lipu heiskamise päevad.
3. jaanuar - Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäev
2. veebruar -Tartu rahulepingu aastapäev
24. veebruar –iseseisvuspäev, Eesti
vabariigi aastapäev
14. märts –emakeelepäev
mai teine pühapäev – emadepäev
9. mai – Euroopa päev
4. juuni – Eesti lipu päev
14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse
leinalipuna)
23. juuni – Võidupüha
24. juuni – jaanipäev
20. august – taasiseseisvumispäev
1. september – teadmistepäev
oktoobri kolmas laupäev – hõimupäev
novembri teine pühapäev – isadepäev.
Lipupäevadeks on ka Riigikogu, kohaliku
omavalitsuse volikogu ja Euroopa
Parlamendi valimise või rahvahääletuse
toimumise päev.
Lisaks võib Eesti lipu heisata isiklikel ja
kogukondlikel tähtpäevadel. Lipu
heiskamine muudab perekondlikud
tähtpäevad pidulikumaks ning heisatud
lipuga on sobilik tervitada oma külalisi.
Eesti lipp kaunistab asutuste, seltside ja
ühingute tähtpäevi ning lisab väärikust
avalikele üritustele.
Riigikantselei sümboolikanõunik Gert
Uiboaed on kirjutanud: „Eesti lipu
heiskamisega anname teada oma isiklikest
rõõmu- ja kurbusepäevadest, samuti
ühisest väärtuspildist ja
minevikukogemusest. Näiteks heiskame
sinimustvalged lipud pulmade,
sünnipäevade, suguvõsakokkutulekute
puhul – sellega teavitame oma kodukanti
perekondlikest sündmustest. Lipu
heiskamisel leinalipuna väljendame
kaastunnet. Aga näiteks vabariigi
aastapäeval või emadepäeval heiskame
lipud ühtsustunde väljendamiseks: meile
kõigile on oluline Eesti Vabariik, selle
väljakuulutamine ja selle põhiseaduslikud
väärtused.“
ANNE JUNDAS

OPERATIIVTEATED
LÕHKEKEHAD
Sinimäe alevik. 11. veebruaril tegid IdaEesti pommigrupi demineerijad kahjutuks
alevikust leitud kolm miini.

MEIE HULGAST ON
LAHKUNUD

ILJA JANOT
TATJANA JUDINA
LIDIA SERGEEVA
SÜGAV KAASTUNNE
OMASTELE

Valentinipäev

Veebruar Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos

14. veebruaril oli ülemaailmne
Valentinipäev. Meie Vaivara noored
tähistasid seda tähtsat päeva Olgina
rahvamajas 15.veebruaril piduliku
koosviibimisega, milleks oli Valentinipäeva
tantsuõhtu.
Kogu üritus toimus sõbralikus ja
vastastiku mõistmise õhkkonnas. Kokku
osales 40 noort. Noored veetsid koos
mõnusa õhtupooliku koos mängides ja
tantsides. Õhtu konkursid olid kõik
pühendatud Valentinipäevale.
Noored olid aktiivsed ja soovisid osaleda
mängudes heameelega. Meeskonnad
mängudeks said koostatud nii Olgina kui
Sinimäe noortest ja nende omavaheline
koostöö meeskondades toimis hästi.
Peale konkursse toimus disko ja kõik
noored, kes osalesid mängudes, said

4. veebruaril 1893.
aastal sündis meie
kandi üks tuntumaid
kodu-uurijaid,
kooliõpetaja ja
kultuuritegelane August
Martin.Tema algatusel
alustasid tegevust koduuurimisringid Põlevkivimuuseumi juures
(tegutseb siiani ) ja paljudes maakonna
koolides - nagu Mäetaguse ja Vaivara. Tema
õhutusel alustasid oma kodu-uurimuslikku
tegevust paljud praegused tuntud koduuurijad – Virve Orav, Märt Mõtuste, Anatoli
Allik, Lembit Kiisma jt.
Tema üheks suurtööks oli Jõhvi kiriku
kroonika tõlkimine ja tema sulest ilmunud
kodu-uurimuslikke töid on
Põlevkivimuuseumi, Eesti Rahva Muuseumi
kogudes ja ta tegi ulatuslikku uurimistööd
Eestimaa arhiivides ning tegi viiteid, mida on
kasutatanud ka paljud kodu-uurijad ja
muuseumitöötajad. August Martin on
uurinud ka Vaivara ja Utria kandi lugu ja
pärimusi.
August Martin suri 1982. aastal ja oma
viimast und puhkab Jõhvi kalmistul. Mul ei
õnnestunud August Martiniga kohtuda, kuid
tema viiteid ja materjale olen palju kasutanud
oma raadiosaadete ja kirjutiste koostamisel.

auhindu. Ürituse lõppedes mõlemad
meeskonnad lasksid taevasse kuumad
õhupallid oma heade soovidega.
MARINA KURILENKO
Noorsootöötaja

7. veebruaril 1923. aastal sündis Narvas
tulevane soomepoiss Ottokar Melts, kes
alustas teenistust Saksa armees, kuid peagi
siirdus Soome ja 12. aprillist 1944. aastal oli
juba tõrjelahingutes Viiburi lahel ja Vuoksel.
18. septembril sai Soome armees aeg otsa ja
saadeti Eestisse, teel õnnestus pääseda piiri
taha ja asus elama Kanadasse.

Valentinipäeval Olginas. Foto: 2x LINDA EMILIE TEETLOK

Jõhvis on loomisel uus teenus puuetega lastele
MTÜ Puuetega Laste Tugikodu
„Päikesekiir“ alustas tegutsemist
veebruaris 2012 ja viimase aasta jooksul on
tegeletud koostöös Jõhvi vallavalitsusega
teenuse käivitamisega. Selleks, et teha
algust esmaste tegevustega esitati
projektitaotlus Kodaniku Ühiskonna
Sihtkapital - Šveitsi Vabaühenduste Fond.
Antud projekti raames on
koostööpartneriteks ka Mäetaguse ja
Vaivara vallavalitsus.
MTÜ PLT „Päikesekiir“ eesmärgiks on
raske ja sügava puudega lastele
lapsehoiuteenuse võimaldamine ja
vajadustele vastava arengukeskkonna
loomine. Oluliseks peetakse ka vanemate
toetamist, mis tähendab neile võimaldamist
tegeleda päevasel ajal õpingute või tööga või

siis lihtsalt vaba aega enda jaoks. Soovitakse
anda vanematele moraalset tuge ja julgustust
ning vajadusel nõustamist. Koostöös
koolidega korraldatakse õppetegevus.
Lastele individuaalseks arenguks vajalike
programmide koostamisel kasutatakse
väliskoostööpartnerite abi.
Praeguseks hetkeks on remonditud Jõhvis
endises lasteaias rühmaruumid ja lähemal ajal
ollakse valmis vastu võtma esimesi lapsi.
Vajadusel organiseeritakse transport.
Juhul kui tekkis huvi rohkem teada saada või
küsimusi, võtke palun ühendust
sotsiaalosakonnaga.
Täpsemat infot saab Päikesekiire
koduleheküljelt - www.sunbeam.ee.
TRIIN TARENDI
Tel 3924145, 56212549

Alutaguse Õpilasmalev 2013
2013. aasta suvel korraldavad kuus valda
ühise õpilasmaleva. Nendeks valdadeks on
Iisaku, Illuka, Mäetaguse, Jõhvi, Toila ja
Vaivara. Kuna tegevused toimuvad
etappidena, siis võtan juba praegu natuke
aega ja lehepinda, et anda infot eesootavate
tegevuste kohta.
Õpilasmaleva Vaivara rühma nimekirja
saamiseks tuleb kandideerida nagu töökohale
ikka. Kandideerimiseks peavad olema
täidetud järgmised tingimused:
- sa pead olema vanuses 13-17 eluaastat;
- sa pead olema registreeritud Vaivara valla
elanik;
- esitama õigeaegselt vormikohase taotluse,
lapsevanema nõusoleku ja oma nägemuse
Alutaguse Õpilasmalev 2013 logost;
- läbima edukalt nii vestlusvooru kui ka
grupitöö;
- omama vähemalt rahuldavat õppeedukust ja
käitumist.
13. aprillil toimub kõigile õpilasmalevasse
kandideerida soovijatele karjääriseminar, mille
käigus õpetatakse kuidas koostada
elulookirjeldust ja motivatsioonikirja ning
kuidas käituda töövestlusel. Karjääripäeval
osalemiseks registreeri end hiljemalt 6.
aprilliks noorsootöötaja Marina Kurilenko

Ida-Virumaa Vaivara vald 40101
tel.39 290 00
e-post: vaivara@vaivara.ee

juures (marina.kurilenko@vaivara.ee, tel
56799470) Toimumiskoht selgub vastavalt
registreerunute arvule, vajadusel
organiseeritakse transport.
Kandideerimiseks vajalikke dokumente
saab esitada valla sotsiaalosakonda
lastekaitsespetsialist Anne Terner-Boikole
ajavahemikus 22.04-13.05.13. Täpsema info
selle kohta edastame enne konkursi avamist.
Õpilasmalev toimub 1.07-12.07.13. Tööd
teevad iga valla noored eraldi ja hetkel on
alles täpsustamisel kus ja mida. Igal päeval
on ette nähtud 4 tundi tööaega ja 4 tundi
aega lõbutsemiseks, viimast veedetakse
kuuel korral koos teiste rühmadega ehk siis
igal rühmal on ülesandeks korralda üks ühine
vaba aja tegevus.
Õpilasmalev on suurepärane võimalus
teenida taskuraha ja leida uusi sõpru!
Loodetavasti ei jäta te seda võimalust
kasutamata!
Alutaguse Õpilasmalev 2013 Vaivara rühma
korraldajad:
ANNE TERNER-BOIKO
MARINA KURILENKO
KAI KIIVER
TRIIN TARENDI

Trükitud: Trükikoda “Trükis”

12. veebruaril 1998. aastal sai Sillamäe
linnapeaks Tallinna ekslinnapea Jaak Tamm,
kes oli sel kohal surmani 4. jaanuaril 1999.
aastal.
14. veebruaril 1893. aastal oli Toilas
karskusseltsi „Kiir“ avamispidu. Seltsist
kujunes ümbruskonna kultuuri- ja hariduselu
keskus ja kaudne mõju jõudis ka Vaivara
maile. Nelja aasta pärast kolis kontor Jõhvi ja
tegutses siin edasi.
20. veebruaril 1903. aastal sündis
Narvas tulevane sepp Albert Raik, kes Eesti
kaisteväes teenides jõudis kaprali auastmeni
ja siirdus Soome jätkusõtta, kus oli lahingutes
Vuokksel ja Viiburi lahel ning 18. septembril
1944. aastal saadeti tagasi Eestisse. Teel
õnnestus pääseda Rootsi, kus elas ja töötas
surmani 22. mail 1974. aastal.
22. vebruaril 1988. aastal kiideti heaks
Kirde-Eesti arengufondi „Virumaa“ ehk
„Virumaa fondi“ loomise projekt. Sellest
kujunes üks Virumaa kultuuri-, spordielu ja
ajaloo ergutajaid ja ilmus rida uurimusi ja
küsitlusi Virumaa teemadel. Vast üheks
suurimaks väljundiks oli koguteose
„Virumaa“ ilmumine, esimene koguteos
taastatud Eestis. Praeguseks on fondi tegevus
„ajutiselt“ peatatud.
28. veebruaril 1928. aastal sündis
Vaivaras spordimees Hugo Teksel, kelle
sportlastee algas Vaivara kuulsamas
spordiühingus „Aberg“ ja jätkus ÜENÜ
Sillamäe spordiosakonnas. Talle kuulusid ja
võib olla kuuluvad veel praegugi Vaivara
rekordid kuulitõukes ja kettaheites. Sõja järel
siirdus Kiviõlli, kus töötas
põlevkivitööstuses ja pani aluse VSÜ Kalevi
Kiviõli sektsioonile. Eesti esivõistlustelt tõi
ära pronksmedali 20 km käimises (võisteldes
koos Bruno Jungiga) ja edu tuli veteranide
võistlusel heitealadel ja sangpommi
rebimises.
Hugo Teksel suri 1988. aastal.
Veebruaris 1983. aastal tegin ma ikka
veel diplomitööd Tartu Riikliku Ülikooli
ajalooosakonna lõpetamiseks ja valmistusin
eksamiks NLKP ajaloos (läks kehvasti, sain
rahuldava).
Soovin kõigile lehelugejaile toredat
pidupäeva!
Sir ARTHUR

Toimetaja: Anne Jundas tel. 52 52484
Küljendus: Aido Keskküla e-post: aido@illuka.ee

