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Ema, kallis ema, oled nõnda hea…
10. mail toimus Olgina Rahvamajas
südamlik kontsert, mis oli pühendatud
emadele, vanaemadele,
vanavanaemadele. Lavale astusid
väikesed, suured, noored,
täiskasvanud, kui ka külalised
Narvast.
Kuulda sai laule, luuletusi ning näha
erinevaid tantse. Jelizaveta Ussova ning
isad lugesid luuletusi. Maria Krenberg
esitas südamliku laulu oma armsale emale,
Zahhar Pertsev aga konkursi „Kuulsuse
minut“ (Ìèíóòû ñëàâû)
võidunumbri. Tantsulist elamust pakkusid
külalised Narvast kollektiivist ballitantsud
„Flamingo“. Kaunid tantsud väikeste ja
suurte poolt tantsukollektiivist „Aktsent“ .
Laval sai näha ka kaasahaaravat
breiktantsu, millest võtsid osa nii poisid kui
tüdrukud. Eriline üllatusmoment oli aga
Urmas Rätsepa muusikaline esitlus
saksofonil ning loomulikult ei saa
mainimata jätta tema südamlikku õnnitlust.
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Kes mind võtab sülle, siis kui väsin teel,
kallistab ja paitab, siis kui kurb on meel.
See on kindlasti emake!
Sellel aastal 9. mail oli meie pidu eriline,
sest tähistasime emadepäeva kõik koos.
Sinimäe ja Olgina lapsed ja nende imeilusad
emakesed kogunesid Olgina rahvamajja, kus neid

Üks küsimus

Eriline tänu meie valla tublidele emadele
„Leedi Mixist“: Marina Pertseva, Marina
Ussova, Natalja Fetjukova, Olga
Dankovtseva, Julia Mihhelson, kes isegi
oma tähtsal pidupäeval pakkusid fantastilist
kontsertelamust.
Emadepäev on üks kaunis pidupäev,
millega peetakse meeles kõige hinnalisemat
ja imelisemat inimest – ema. Kontsert
lõppes kõigi esinejate armsa ühislauluga,
mis kõneles loomulikult EMAST. Sõnad
olid südamlikud, nii mõnegi esineja kui ka
publiku silmist veeres õnnepisar, mis andis
märku, et väärtustatakse kõige
lähedasemat, haruldasemat, ainulaadsemat
ja armastatumat inimest maailmas.
Kontserdi läbiviijad olid taaskord
„Loomeringi“ lapsed ja noored, kes on
andekad ning täidavad erinevaid rolle
suure pühendumusega. Tunneme uhkust
teie üle!
IRINA KLISHINA
Urmas Rätsepa üllatusmoment.
Foto: IRINA KLISHINA

http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

Presidendipaari vastuvõtul

Lasteaia mudilased emadele esinemas.
Foto: SINIMÄE LASTEAED
ootasid armsad laulud ja luuletused, soojad
sõnad ja südamlikud õnnesoovid!
Pidupäev oli ilus ja teguderohke: meie lapsed ei
ole ainult head lauljad ja lugejad, vaid ka andekad
ja julged näitlejad. Emadele rõõmuks sai esitatud
lausa kaks toredat näidendit, millest üks erines
oma vaimukuse ja teine oma muusikarohke sisu
poolest.
Kogu meie Vaivara Lasteaia pere poolt
tahaksime veel kord südamest soovida emadele
ja vanaemadele palju tervist, armastust ja rohkelt
rõõmsaid päevi koos oma lastega!

JULIA LOZKINA
http://album.vaivaravald.ee >
Lasteaed

Nadezda Badanina koos lastega presidendipaari vastuvõtul. Foto: ERAKOGU
Sotsiaalministeerium on palunud igal aastal
maavalitsustel edastada andmed tublide
perede kohta, keda võiks pärast
Rahvusooper Estonias toimuvat emadepäeva
kontserti presidendipaari vastuvõtule
kutsuda.
„Sel aastal langes meie maakonnas liisk
Nadezda Badanina perele. Peres kasvab neli
tublit last, kellest suuremad on tegevad
spordis ja paljudes noorteüritustes. Ema

TÄHELEPANU! KAUNI KODU KONKURSS!
Vaivara vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjon koos Vaivara
Huvikeskusega ootavad ettepanekuid
Vaivara valla 2014. aasta KAUNI KODU
auhindade määramiseks.
Nagu igal aastal, nii ka tänavu soovime
välja selgitada ja tänada peresid, kes
koduümbruse kauniks kujundamisel vaeva
on näinud. Samuti soovime tähelepanu
pöörata korteriühistute ja asutuste
edusammudele.
Andke meile teada, kelle koduümbrust olete
märganud viimastel aastatel kaunimaks
muutumas! Teie ettepanekute põhjal
külastab kultuurikomisjon kauneid kodusid
oma ringsõitudel maist septembrini.
Seetõttu on komisjonil palve, et kõiki

Kas Sinimäe hariduskompleksi
ehitustööd kulgevad plaanipäraselt?
KA Vaiko AS projektijuht KALLE
NORMA:
Tänan küsimast! Ehitusleping sõlmiti
jaanuaris, ehitustööd algasid mullatööde
ja vundamendi rajamisega veebruaris.
Pidulik nurgakivi panek toimus 11. aprillil.
Praegu, mai keskpaigas on lasteaiahoone
seinad laotud, hoone kõrgus käes ja
katusel sarikad peal. Ehitaja on ka
vastavalt tavadele heisanud sarikapärja.
Lasteaed saab aknad-uksed ette mai kuu
lõpuks, alustatud on fassaaditöödega.
Koolihoone osas valati esimese korruse
vahelagi aprilli lõpus, hetkel on käsil teise

konkursile esitatud kodude omanikke
kindlasti teavitataks nende kandidatuuri
ülesseadmisest. Ei soovi ju komisjon
kellegi poole ootamatult „sisse sadada” või
sootuks kutsumata külaliseks osutuda.
Samuti palume võimalusel anda komisjonile
koduomaniku kontaktandmed (telefon,
meiliaadress), et saaksime oma
küllatulekust ette teatada.
Samuti palume kandidaatidest võimalusel
teada anda juba maikuus, et võiksime oma
fotoaparaadiga külla tulla just sellele perele
sobival ajal.
Konkursi võitjad kuulutatakse välja valla
lõikuspeol oktoobrikuus.
IRINA KLISHINA 56 63 78 41
KAI KIIVER 53 35 88 64

töötab klienditeenindajana ja õpib hoolsalt
eesti keelt. Samuti osaleb ta ühiskondlikult
komisjonide töös,“ rääkis valla
lastekaitsespetsialist Anne Terner-Boiko.
Nadezda enda sõnul annab selline
meelespidamine enesekindlust, et ta on kõike
õigesti teinud, et on, mille poole püüelda:
kasvatada üles väärikas järelkasv. „Vastuvõtt
toimus Rahvusooperi Estonia
kontserdisaalis. Ma ei suuda siiani uskuda,
et see minuga juhtus ja raske on seda isegi
ette kujutada, aga olla seal, see oli
fantastika,“ on Nadezda õnnelik ja jätkab:
„Olime vastuvõtul kogu perega ja kõik oli
seal väga tore. Ütlen veelkord kõigile suur
aitäh meile osutatud au eest, see on
unustamatu! Aitäh kõigile, kes selle sõidu
meile korraldasid! Aitäh meid tunnustamast!
Soovin kõigile emadele armastust, soojust ja
kannatlikkust! (VK)

korruse seinte ladumine. Teise korruse
vahelagi on plaanis valada mai lõpuks,
jaanipäevaks saab hoone katuse alla ja
aknad-uksed ette. Samal ajal
üldehitustöödega on toimunud
tehnovõrkude ja rajatiste ehitamine.
Näiteks staadioni kinnistule on
paigaldatud kokku 11,5 kilomeetrit
maaküttetorustikku. Koolikompleks tuleb
energiasäästlik ja madalate
ülalpidamiskuludega
liginullenergiahoone. Seetõttu on
projekteerimise ajal otsustatud põhilise
energiaallikana maakütte kasuks, Sinimäe
aleviku katlamaja toetab hoone kütmist
kõige külmemal talveperioodil.
Ehitustööde ajagraafik on tihe ja
pingeline, hetkel on ehitamiseks olevast
ajast kulunud veidi üle poole. Ehitaja
koos tellijaga pingutavad selle nimel, et
kool oleks septembri alguses valmis
õpilasi vastu võtma. Peame olema
tänulikud, et ilmataat on suhteliselt sooja
ja kuiva kevadega ehitustööde tegemisele
kaasa aidanud. Ehitaja kohta saab öelda,
et nad teevad head tööd. Loodame
meeldivat koostööd nii ehitaja kui
ilmataadiga ka edaspidi!
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Olgina noored võtsid osa „Jüriöö ülestõusust“
Juba mitu aastat toimub aprilli lõpus Tartu
lähistel Kassinurmes väga huvitav
lahingrollimäng „Jüriöö ülestõus.“ Tänu
Aleksandra Volkova kutsele MTÜst KARU
KLUBI õnnestus Olgina noortel, neljal
tütarlapsel ja kuuel noormehel, 19. aprillil
sellel üritusel osaleda.
Kõigepealt tuli noortel läbida meistriklass
KARU klubis, et valmistada endale mõõgad ja
teised relvad. Neil, kes meedikuid kehastama
hakkasid, tuli lisaülesandena endale kodus
võimalikult rohkem sidumismaterjali valmistada.
Vastavad mundrid anti meie noortele KARU
klubist. Osavõtjad kuulusid erinevatesse
vägedesse, oli rüütleid, sõjamehi, sõjasulaseid ja
talupoegi, kokku umbes 400 inimest.
Lahingrollimäng koosnes kolmest etapist ja
kestis 6-7 tundi. Esimene oli ülesanne metsas,
teine põllul ja kolmas kindluse vallutamine. Meie
noored võitlesid nagu tõelised sõjamehed.
Vaheaegadel said nad süüa ise lõkkel valmistatud
toitu. Ürituse lõpetas tuleshow.
Kõigile jättis osavõtt lahingrollimängust sügava
elamuse ja lootuse selles kunagi uuesti osaleda,
siis juba palju kogenenumatena.
MARINA PERTSEVA

FOTOMEENUTUS: 14. mail toimus
Sinimäe kooli ehitusplatsil lasteaiahoone
sarikapidu. Vastavalt tavadele ehitajate
poolt heisatud sarikapärja võttis
pidulikult alla vallavanem Heiki Luts
(fotol paremal), tänades kooli ehitustööde
plaanipärase kulgemise eest nii ehitajaid,
kui ka töid soosivaid ilmastikuolusid.
Foto: ALAR TASA

Jüriöö ülestõusul. Foto: ERAKOGU

Tantsuvõistlus „Starteen“
Olgina Rahvamajas
Erik Pertsev on tantsuvõistluse „Starteen“
ideelooja ja elluviija. Sel aastal toimus
nimetatud üritus juba teist korda ning
kindlasti ei jää see meil viimaseks.
Sellel korral osales kokku 3 võistkonda:
Hollywood, Noored ja Leedid. Eriliseks tegi
selle aasta ürituse just see, et lisaks parimate
võistkondade väljaselgitamisele, hinnati ka
eraldi üksiktantsijate andekust, liikuvust ja
rütmitaju. Iga võistkond valmistas ette
tantsu, mida hakati juba varakult harjutama,
et anda endast parim ja saavutada võimalikult
hea tulemus.
Enne võistluse algust oli saalis tunda
ärevust, publik ootas kannatamatult ürituse
algust. Taustaks mängiv muusika pani nii
mõnegi jala muusikarütmis liikuma. Peale
peakorraldaja sissejuhatavat osa toimus nö
eelsoojendus, kus korrati eestantsijate
liigutusi.
Tantsuvõistlus jagunes 3 kategooriasse:
I Visiitkaart - iga võistkond näitas oma
originaalsust, tantsuline tutvustus.
II Etteasted - esitati õpitud tantsu.
III Meeskonnatöö - üks võistkonna liikmetest
teeb muusika järgi liigutusi, teised kordavad,
kui vahetub muusika, siis vahetub ka
eestantsija.
Zürii liikmeteks olid sel aastal: Svetlana
Sahharova, Viktor Tarassov, Irina Intjašova,

Sinimäe kool - oma ja hea

Ikka ja jälle on lapsevanemates tekitanud
küsimusi, millisesse kooli oma võsuke panna.
Pealevaatamisel eksisteerib Sinimäel kaks
koolkonda - on neid, kes on absoluutselt
veendunud, et linnakoolis (Sillamäel või
Narvas) omandatav haridus on kvaliteetsem,
õpetajad paremad ning seltskondki
“elitaarsem”, samuti on olemas vanemaid,
kelle hinnangul on tema lapsele parim just
kodulähedane Sinimäe kool. Muidugi leidub
ka neid, kes otsustusvõimetuses ei suuda ära
arvata, mis siis lapsele ikkagi parem on Sinimäe või linnakool. Sinimäe kooli
lõpetanutena oleme meie igatahes selle kooli
patrioodid.

Küsite, miks? Vastuseid on mitu.
Esiteks on Sinimäe kool oma ja hea, asudes
ühtlasi kodu lähedal. Tegemist on kohaga, kus
võib end tunda rahulikult - liiklus on minimaalne
ning peamiseid linnakoolides käimisega
kaasnevaid kiusatusi, mis lapsevanematele
peavalu valmistavad (alkohol, narkootikumid,
popitamine), meil peaaegu polegi. Samuti on
Sinimäe koolis suhteliselt vähe inimesi, mis annab
võimaluse suhelda kõikide koolikaaslastega
vahetult ja otse. Teada ju on, et suures koolis
käies kipub õpilane jääma anonüümseks nii
kaasõpilaste kui õpetajate seas - sa võid käia
inimesega 9 aastat ühes klassis teadmata, kes on
tema õed-vennad või kellena töötab tema onu.
Sinimäe kooli näol on aga tegu justkui
perekonnaga - klassikaaslastega suheldakse ka
väljaspool kooli. Samuti tagab õpilaste vähene arv
selle, et võimalikule koolikiusamisele jõutakse
jälile piisavalt kiiresti - seetõttu pole meie koolis
suurte koolide peamist peavalu - koolikiusamist.
Õpilasel võib olla taskus nii ultramoodne iPhone
5 kui ka vana nuppudega Siemens - see ei tee teda

veel paremaks ega halvemaks inimeseks ning meie
kooli õpilased teavad seda.
Teiseks meeldis meile Sinimäe kooli juures ka
see, et kool suutis tagada huvitava õppevälise
tegevuse nii algklassidele kui üheksandikele.
Üheskoos sai osa võetud mitmetest
olümpiaadidest, mälumängudest ja
spordivõistlustest (kus meil ei läinud sugugi
halvasti!), osaleda kooli poolt korraldatud
laagrites, väljasõitudel, ja
sõpruskooliprogrammides, külastada teatrimaju
nii Jõhvis, Tallinnas, Tartus kui Rakveres.
Mainimata ei saa jätta ka võimalust käia tasuta
reisimas - viielisi õpilasi ning põhikoolilõpetajaid
on alati suvel oodanud võrratu auhinnareis mõnda
Euroopa riiki. Tänu sellele võib öelda, et Sinimäe
kooli õpilastel on tuttavaid üle Eesti ning
silmaring on palju laiem. Uute sõpradega
Palamuselt, Rakverest ja mujalt Eestist
suheldakse regulaarselt. Tutvused tulevad aga
hilisemas elus kasuks, kui otsitakse paremat
töökohta või võimalikke koostööpartnereid.
Oleme tänulikud, et kool seda kõike meile
võimaldas. Ja mis peamine, kõik reisid,
väljasõidud ja huviringid olid pea eranditult
õpilaste jaoks tasuta.
Meie kooli õpetajad on tuntud oma rahuliku
ja sõbraliku meele poolest. Nad oskavad
õpilastega suhelda ning on oma ala
professionaalid, osates leida ühise keele nii
andekate kui ka ehk mitte nii andekate õpilastega.
Õpetajad on ranged, aga õiglased - kontrolltöö
eest saadud hinne peegeldab õpilase tegelikke
teadmisi, mitte tema suutlikkust pinnimise teel
hinnet tõsta. Kui hindeks on viis, oled väga tubli
ning kui hindeks on kaks, siis seda palumise teel
juba kolmeks ei paranda - olid laisk, õpi veel, tee
järgi. Nii ei teki õpilasel valetunnet, et ta ongi

Natalja Fišer. Neil oli täita väga raske
ülesanne - valida parimatest parimad
tantsijad.
Selgitamaks välja parimaid üksiktantsijaid,
toimus finaal, kus osalesid Marina Pertseva,
Alina Sahharova, Marina Ussova, Karina
Dankovtseva, Maria Krenberg, Ilona Fokina.
Sel ajal, kui zürii tegi oma otsuseid, toimus nö
üllatusmoment, nimelt esinesid Olgina aleviku
noored breiktantsuga. Tõeliselt fantastiline,
kuidas lühikese aja jooksul on selgeks õpitud
huvitavad elamustpakkuvad tantsud, mida
esitati ülima professionaalsusega.
Saalis valitses ärevus- ja elevusmoment,
kes on need parimad. Zürii tegi viimaseid
kokkuvõtteid ning lõpuks anti teada
tulemused. Võistkondade vahelised kohad
jagunesid järgmiselt:
I koht Noored, II koht Hollywood, III koht
Leedid.
Üksiktantsijad: I koht Karina Dankovtseva, II
koht Alina Sahharova, III koht Maria
Krenberg.
Tore, et Vaivara vallas leidub nii
andekaid noori, kes julgelt oma ideid täide
viivad. Samuti on oluline siinkohal laste ja
noorte tahe ennast erinevates rollides
proovile panna, andes endast maksimumi.
Täname siinkohal veelkord Erik Pertsevit
imelise tantsuvõistluse eest.
IRINA KLISHINA
tark, kui saab oma kahe palumise teel kolmeks
parandatud. Hinde näol on Sinimäe koolis tegu
adekvaatse tagasisidega, mitte pinnimisoskuse
hindamisega. Sest lõppkokkuvõttes,
väljapressitud kolm või neli õpilast targemaks ei
tee. Õpetajate puhul väärib märkimist ka asjaolu,
et nad oskavad õpilasele individuaalselt läheneda mitte ükski õpilane ei jää tähelepanuta ning oma
mures üksi. Elitaarne värk see pisike kool, kas
pole?
Sinimäe kooli lõpetanud on edukad ka
edasises elus. Meie kooli õpilased lähevad tihti
edasi õppima tugevatesse gümnaasiumidesse (sh
vabariigi tugevaimatesse), kus nad sugugi hätta ei
jää. Meie koolist on tulnud palju hilisemaid kuldja hõbemedaliste, kes astuvad Eesti parimatesse
ülikoolidesse - Sinimäe kooli lõpetanuid õpib
Tartu Ülikoolis, Tallinna Ülikoolis, Tallinna
Tehnikakõrgkoolis, Räpina aiandustehnikumis
ning välismaalgi. On õpilasi, kes olles läbinud
maineka eriala nimel tiheda konkursisõela,
omandavad ülikoolis doktorikraadi, sealjuures ei
ole eesti keel neile takistuseks.
Hariduse omandamist võib võrrelda
majaehitamisega - põhikooliga ehitatakse
vundament, keskkooliga seinad ning ülikooliga
katus. Elukool aitab inimesel oma ehitatud maja
lihvida, värvida ja kaunistada. Kuid kui
vundament tugev ei ole, siis maja püsti ei seisa.
Siinkohal oleks paslik öelda, et kool inimesele
haridust kulbiga pähe ei anna. Lõppkokkuvõttes
sõltub kõik inimesest - kes on usin ja õpihimuline,
õpib suurepäraselt mistahes koolis ning on
edasises elus edukas. Kes on laisk ja lohakas, ei
saa parimaski koolis hakkama ning jääb suurema
tõenäosusega elu hammasrataste vahele. Siiski
võib öelda, et Sinimäe kool teeb omalt poolt kõik,
et laps oleks tulevikus edukas. Sõltub õpilasest
endast, kas ta võtab selle vastu või mitte.

On mai ...
Kuu algul jahe ja
vihmane, sekka mõnel
pool ka lörtsi ja lund.
Prrrr....Kas sellist
kevadet me
tahtsimegi?!
Pikkamööda kaovad
öösiti külmakraadid ja
päevalgi läheb taas
soojemaks, kuigi
vihmasajud jätkuvad.
Loodus muutub
ümberringi
säravroheliseks ja siis jõuab kohale
kuumalaine, mis oma ootamatuses lausa
lagipähe lajatab. Kas jälle meile ei sobi?
Oleks vist aeg harjuda nende kevade
kapriisidega ja leida igas päevas enda
jaoks midagi mõnusat....
On mai.....Toomingate õitseaeg on
üürike ja ju seetõttu laksutavadki
ööbikud kuu keskel nii ennastunustavalt,
et kogu pilt ikka täiuslik oleks.
Lõhnabuketti rikastavad nurmenukud,
lõhnakannikesed, ülased, varsakabjad –
kõik need paljud lillekesed, mis kevadeti
oma värvikirevuses meie meeli
ergutavad. Püüan orienteerumisrajal
neist mitte üle joosta ja teen seetõttu
jänesehaake. Kaugemal kukub kägu, aga
praegu ei ole aega lugeda, palju ta neid
eluaastaid mulle veel lubab....
On mai..... Liikumine on tervise pant
ja spordiklubi presidendina rõõmustan
selle üle, et see kevad on orienteerujate
ridu tublisti täiendanud. Paljud on selle
huvitava spordiala taas enda jaoks
avastanud ja usun, et indu ja tahet jagub
sügiseni välja. Kõige noorem osaleja on
kahe aastane ja kõige eakamal
spordimehel täitus just sellel kuul 91
aastat. Nagu taibata võite, ei pea metsas
kindlasti keel vestil ringi tormama, vaid
võib ka emme käekõrval rahulikult
jalutada....
On mai.....Koolijütsid ootavad
suvevaheaega ja teevad veel viimaseid
pingutusi, et klass edukalt lõpetada.
Sügisel saab taas üle oma kooli ukseläve
astuda ja juba see teadmine annab jõudu
käesolev õppeaasta ilma „sabadeta“ ära
teha. Olgem siis oma lastele toeks ja
märgakem kui nad meie abi vajavad. Alati
ei pruugi nad seda ise küsida...
Kõigi oma tööde ja toimetuste kõrval
leidkem aega ka kena kevadet nautida!
ANNE JUNDAS

P.S Muidugi ei saa mainimata jätta suurepäraseid
kokatädisid, kelle valmistatud road on kordades
maitsvamad kui enamikes muudes koolides.
Kodused ja head, valmistatud kvaliteetsest
toorainest. Või nagu Tartus heade asjade kohta
öeldakse, lebod.
Sinimäe põhikooli vilistlased KATARINA
KIIVER (Tartu ülikool, õigusteadus) ja MARK
TARKANOVSKI (Tartu ülikool, keemia).

Ootame uusi õpilasi
Sinimäe Põhikool ootab 1. klassi uusi
lapsi. Õppetöö toimub eesti keeles
keelekümblusklassides või eesti
osakonnas. 9. klassis on veel võimalik
õppida vene keeles. Ootame kooli
astumise avaldusi 12. juunini.
Sinimäe Põhikool liitus 2007. aastal
varase keelekümblusprogrammiga. Meie
õpilased jõuavad ea – ja võimetekohaselt
edasi kõigis õppeainetes, saavad eesti
keelest aru ning räägivad, loevad ja
kirjutavad eesti keeles, suudavad jätkata
õpinguid nii eesti kui ka vene keeles. Kool
annab võimaluse säilitada lapse
rahvuslikku identiteeti ning suhtuda
lugupidamisega teistesse kultuuridesse.
1. septembril avab uksed uus
koolimaja, kuhu on oodatud kõik lapsed,
kes tahavad õppida eesti keeles.
Lisainfo: Tel. +372 39 74 233 või +372
56 481 495; E – mail: kool@sinimae.edu.ee
ROMAN TREIAL
Sinimäe Põhikooli arendusjuht
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Vaivara Vallavolikogu
istung 23. aprillil
Päevakorras oli:
1. Informatsioon Vaivara valla 2014. aasta
eelarve täitmisest 31.03 seisuga.
2. Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine.
Võeti vastu otsus 25.
3. Vallavara võõrandamise loa andmine. Võeti
vastu otsus 26. Nõustuda vallavara, kasvava
metsa raieõiguse, võõrandamisega Taga, Piiri,
Valla ja Vahe maaüksustel.
4. Vallale kuuluva mitteeluruumi Uus 2-20
Sinimäe alevikus otsustuskorras üürile
andmine. Ettepanek küsimuse arutelu lükata
edasi ja võtta arutusele järgmisel istungil. Välja
töötada ruumi ja tehnika kasutamise
tingimused ning teenuste kasutamise hinnakiri.
5. Sotsiaaltoetuste maksmise ja
sotsiaalteenuste osutamise kord. Lõpetati I
lugemine ning arutelu jätkatakse järgmisel
istungil.
6. Vaivara valla 2014. aasta eelarvest
finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade
kehtestamine. Lõpetati I lugemine ning arutelu
jätkatakse järgmisel istungil.
7. Vaivara Vallavolikogu määruse kehtetuks
tunnistamine. Võeti vastu vallavolikogu
määrus nr 9 „Vaivara Vallavolikogu 16.10.2003
määruse nr 25 kehtetuks tunnistamine”.
8. Vaivara valla külavanema statuut. Lõpetati I
lugemine ning jätkatakse arutelu järgmisel
istungil. Komisjonidel esitada ettepanekud.
9. Vaivara Vallavolikogu alatise kultuuri- ja
spordikomisjoni töökorra kinnitamine. Võeti
vastu vallavolikogu määrus nr 10.
10. Jaoskonnakomisjonide moodustamine ning
esimeeste ja liikmete nimetamine. Võeti vastu
otsus nr 27 „Jaoskonnakomisjonide
moodustamine ning esimeeste ja liikmete
nimetamine“.
* Moodustada Euroopa Parlamendi liikmete
valimiste korraldamiseks ja
hääletamistulemuste kindlaks tegemiseks
Sinimäe jaoskonnakomisjon nr 1 ja Olgina
jaoskonnakomisjon nr 2.
* Sinimäe jaoskonnakomisjoni nr 1, asukohaga
Pargi tänav 2 Sinimäe alevik, liikmeteks
nimetatakse: esimees: Liidia Kaasik;
liikmed: Aivar Henning, Kädi Koppe, Vadim
Maksimov, Larissa Starkova, Sulev Sarv;
asendusliikmed: - Niina Viholainen, Marta
Lambakahar.
* Olgina jaoskonnakomisjoni nr 2, asukohaga
Narva maantee 12 Olgina alevik, liikmeteks
nimetatakse: esimees: Kairi Kaljurand;
liikmed: Jüri Kiik, Urmas Rätsep, Leokadia
Vorobjova, Aare Aas, Tiiu Tuuder;
asendusliikmed: Andrias Objartel ja Anna
Samsonova.
11. Informatsioon ja muud küsimused
Volikogu esimees Veikko Luhalaid – kooli
nurgakivi panekust;
* kohtumisest Päästeameti juhtidega;
* läbirääkimistest PAK-i juhatusega.

Töö vallavolikogu
komisjonis
Peagi jõuab kätte suvi ning kõik
hakkavad puhkama. Haridus-ja
noorsootöökomisjon
üritab hoogsalt end toimuvaga kurssi
viia.
Oleme saanud tutvuda meie
haridusasutuste, huvikeskuse,
õppenõustamiskomisjoni ja
noorsootööga, sõna sekka öelnud
erinevate dokumentide juures. Nüüd
aitame korraldada perepäeva Kala-la-lalaat, mis võiks kujuneda suureks ühiseks
ürituseks. Juunikuus saame teada, kuidas
möödus õppeaasta koolis ja lasteaias
ning mida on oodata uuelt õppeaastalt.
Aitäh aktiivsetele abilistele ja kõikidele,
kes meid toetavad ning jõu ja nõuga
aitavad!
MARGIT MAKSIMOV

Tasuta bussisõidu
kiipkaartide väljastamisest
Sotsiaalosakond annab teada, et kiipkaarte
saab kasutada kuni 06.06.2014. Peale seda
palume kiipkaadrid tagastada Vaivara
vallavalitsuse sotsiaalosakonda. Kaardi
kaotamise korral palume sellest teavitada.
Neile, kes kaarti ei tagasta, ei ole võimalik
sügisel toimivat kiipkaarti väljastada.
Küsimuste korral palume pöörduda
sotsiaalosakonna juhataja Andra
Levandovski poole (tel 58538424, 3929015
või andra.levandovski@vaivara.ee)

Vanatare Maalaat taas peetud
Laagna Vanatare juures oli
laupäeval, 10. mail palju
sagimist. Masinad tulid ja
läksid, mõned neist parkisid
lausa mitmeks tunniks.
XVIII Vanatare maalaat
üllatas mitme asjaga. Esiteks
oli ilm parajalt soe ja tuult ei
olnud ollagi. Teiseks oli hästi
palju lilletaimi, mis tegi pildi
meeldivalt erksavärviliseks.
Kolmandaks üllatasid piigad
omaküpsetatud muffinite ja
juustusaiakestega, mis olid
tõeliselt maitsvad. Neljandaks
olid letile jõudnud ka
maasikad, millistest niisama lihtsalt mööduda
polnud võimalik.
Samas oli ka negatiivseid üllatusi. Nimelt ei
kaubelnud keegi lihakraamiga, samuti
puudusid kalamari ja marineeritud silmud ja

Vanatare maalaadal. Foto: 2x ALAR TASA
nii mitmedki mehepojad nurisesid
laadamärjukese (loe: koduõlle) puudumise
pärast. Ka pisiperel puudus kahjuks
tavapärane tegevus...
Loodan, et keegi ei süüdista selles laada

peakorraldajat Heiki Rootsi, kes tegutses taas
kord mitmel rindel. Mees nagu orkester,
tavatsetakse selliste inimeste kohta öelda.
Lausa lust oli teda oksjonipidaja rollis näha ja
kuulata!
Tegelikult ei lahkunud
laadalt keegi tühjade kätega,
vähemalt minul ei õnnestunud
taolisi laadalisi näha. Kes ostis
kartuleid, tomateid, kurke, kes
tomati-, kurgi, kapsataimi, kes
mett, mune, kohupiima ja
loomulikult osteti hästi palju
lilletaimi, nii et emadepäeval
said paljude koduaedade
lilleklumbid tunduvalt
liigirohkemaks. Kõike seda,
mida seekord maalaadal pakuti,
võib näha Vaivara vallavalitsuse
kodulehel olevas pildigaleriis.
Tore oli ka tuttavatega kokku
saada ja veidi juttu puhuda.
Kohtumiseni taas sügisel!
ANNE JUNDAS
http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

Alutaguse õpilasmalev 2014 Vaivara rühm
huvikeskuse juhataja Kai.
26. aprillil toimus noortele kandidaatidele
Huvi oli suur ja selle artikli ilmumise ajaks on
karjääriseminar Olgina rahvamajas. Osa
konkurss malevakandidaatide hulgas juba
võttis 19 noort üle valla.
kindlasti edukalt läbitud, sest dokumentide
Seminaril anti kasulikku infot nii
esitamise tähtaeg on 20. maini ja sellele
õpilasmalevasse kui ka tööle
kandideerimiseks tulevikus.
Koolituse viisid läbi
karjäärinõustajad MTÜ-st Vita
Tiim Narvast.
Teoreetiline osa vaheldus
huvitavate mänguliste osadega,
kus pandi proovile ka isiksuse-ja
meeskonnatööoskused. Täideti
individuaalselt
näidiselulookirjeldust, mille
käigus saadi ka nõustamist.
Samuti mängisid noored ette mitu
sitautsiooni, kuidas ei tohi
käituda töövestlusel. Vita Tiimi
nõustajad kinkisid noortele
abistava brošüüri, milles on palju
Karjääriseminaril.
vajalikke näpunäiteid. Lõpu osas
Foto: LINDA EMILIE TEETLOK
prooviti noorte peal, palju
kuulatakse üksteist ehk kuidas
järgneb vestlus- ja meeskonnatöövoor.
osatakse kuulata ja meelde jätta enda jaoks
Malevatöö ja vaba aja üritused ootavad noori
tähtsat infot.
7. juulist kuni 18. juulini. Tuleb huvitav suvi!
Noori toetasid karjääripäeval nõu ja
jõuga raamatukoguhoidja Natalia, tulevane
ANNE TERNER BOIKO
laagrikasvataja Irina, projektijuht Anne ja
Projektijuht
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Vanatares uuriti
esiemade tarkusi
Pühapäeval, 13. aprillil kogunes Laagna
Vanatare saali grupp toimekaid
maadaame, keda ühendab huvi taastada
siinkandis üks esiemade põliseid
käsitööoskusi- kangastelgedel
kudumine.
Nõu andmas ning oma ettevõtmisi
tutvustamas oli Eva- Liisa Kriis, kes
sissejuhatuseks tutvustas võimalusi
kasutada kangastelgedel kudumise
juhendmaterjalidena nii tema enda poolt
väljatöötatud videomaterjale kui ka
uhiuut käsiraamatut „Läbi lõimede“. Üks
eksemplar käsiraamatust jäi Vaivara
Huvikeskusele ka kingituseks.
Kohtumise lõppedes hakkas kohalolijate
peas liikuma mõtteid kangakudumise
pikema kursuse korraldamiseks- mõõdeti
hindava pilguga Vanatare saali suurust
ning tõdeti, et koolitusgrupi
kokkusaamiseks vajalikud neljad- viied
kangasteljed mahutaks ehk kohapealegi
ära.
Ühiselt tõdeti, et suvel selleks
ettevõtmiseks vaevalt aega leitakse ning
koolitajagi on suvised plaanid juba
varakult paika pannud. Miks mitte aga
kasutada pikki hämaraid sügisõhtuid?
Loodan, et algatatud ettevõtmine saab
oma järje ning vanadel talupööningutel
praegu paremaid aegu ootavad
vanaemade mustrivihikud taas kord
tolmust puhtaks raputatakse.
KAI KIIVER
Vaata ka: www.iidadesign.eu

Kultuuriteated
7. – 20. juuni Olgina Rahvamajas laste
suvepäevad. Ootame osalejaid vanuses
7-14. Registreerimine Olgina Rahvamajas.
14. juunil kell 19. 00 Laagna Vanatares
leinapäevale pühendatud kontsert sarjast
„Hinegemuusika“.
Kontsert toimub koostöös Pille Lille
muusikute fondiga ja on tasuta.
23. juuni kell 21- 02 Sinimäel
JAANIÕHTU.
Süütame jaanitule, mängime murumänge ja
valime Sinimäe rammumehe.
Tantsuks ansambel „Svips“.
23. juuni kell 21-02 Olgina külaplatsil
JAANIÕHTU.
Õhtujuht Liubov Laur, DJ Andrei Markus

Olgina laste uus harrastus
- Breiktants
Juba 4-5 kuud töötab Olgina rahvamajas
breiktantsu ring, mida juhendab
Aleksandr Tšetšet.
Breiktantsuga ei tegele mitte ainult
poisid, vaid ka tüdrukud. Praegu osaleb ringi
töös 6 tüdrukut ja 9 poissi. Vaatamata sellele,

Sinimäe kooli logo ideekonkurss
Veebruaris ja märtsis toimus kooli logo
ideekonkurss, kus ootasime Vaivara vallaga
ja kooliga seotud omapärast, meeldejäävat ja
assotsiatiivset logo.
Konkursile laekus viis tööd. Täname
autoreid Tom Maksimovit, Monica Merentsit,
Aivar Henningut, Tiit Pähnapuud, Ants
Tammanit, Liis Toometit.
Pärast pikka kaalumist ja arutelu tunnistati
võitjaks Monica Merentsi ja Aivar Henningu
ühistööna valminud logoidee.
Juurdelisatud logo selgitusest saab
kokkuvõtlikult välja lugeda järgmist – meie
kõik oleme pärit loodusest ja meie juured on
siin tugevalt mullas, andes ühtlasi mõista
pikast haridusteest. Rohelised varred ja
lainelised lehed- metsad ja meri, üks asukoha
omapäradest. Kolm sinist rukkililleõit on
rahvussümbolid, andes mõista
kindlameelsusest ja ilust, peegeldades meie
kolme mäe erilist värvikuma ja seost

kohanimega. Elanikke siin ühendab Vaivara
vald ja valla sümbol keskel tähendabki kõigi
ja kõige kaitset, kestvust, ühtekuuluvust ja
järjepidevust.
Sinimäe kool

Breiktantsijad emadepäeva kontserdil
esinemas. Foto: IRINA KLISHINA
et kogemusi on veel vähevõitu, on nad koos
oma treeneriga osalenud juba mitmel
konkursil. Oma esimese esinemise tegid
lapsed 8. veebruaril Jõhvis Unity Street
Festivalil, kus lavalaudadel olid Viktor
Tarassov, Vadim Kutšin, Mark Pertsev, Sonja
Tšitškina ja Diana Abramova. Ülejäänud olid
seekord pöidlahoidjad. Lapsed on
breiktantsust väga haaratud ja käivad
meelsasti treeningutel.
Meie nägime neid esinemas Olgina
rahvamajas emadepäeva kontserdil. Lapsed
esitasid oma tantsunumbrid nii kenasti, et
kõik pealtvaatajad elasid neile kaasa.
Oleme uhked oma laste üle ja soovime neile ja
nende treenerile palju uusi ideid ja
loomingulisi õnnestumisi!
MARINA PERTSEVA
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Kohtla kaevanduspargi rahvasprindivõistlusel
saavutas Gleb Bogdanov kolmanda koha
AMV Racing liige Oliver Teffo.
Pühapäeval, 18. mail toimusid peale kahe
Kohtla-Nõmmel jagati välja ka eelmise
aastast vaheaega MTÜ AMV Racing
aasta karikad Ida-Virumaa karikavõistluste
eestvedamisel rahvaspindivõistlused
arvestuses. Parimad selgitati välja viie etapi
sõiduautodele. Seekord oli võistluspaigaks
põhjal, kolme jääraja- ja kahe
valitud Jõhvi linna asemel Kohtla
vigursõiduvõistluse põhjal. Noorte
kaevanduspark-muuseumi territoorium.
esikolmikusse kuulusid esimesena Karl
Võistlus kuulus EAL rahvasprindi
karikavõistluste, Mosse Superkarika ja Ida- Martin Volver, teisena Ülari Vent ja
kolmandana Oliver Teffo (AMV Racing).
Virumaa karikavõistluste arvestusse.
Naiste klassis saavutas ülekaalulise esikoha
Sama võistluspaik oli ka MTÜ AMV
Erika Teffo (AMV Racing) ning talle järgnesid
Racing esimene võistlus 2005. aastal peale
Kati Nõuakas ja Liisu Simm. Meeste
klubi asutamist. Võistlusrada oli seekord
arvestuses oli
veidi lühem, kuid
pjedestaal AMV
põnevust jätkus
Racing liikmete
sellegipoolest terve
päralt ja napilt
võistluse jooksul
suutis edestada
kõikidele 53-le starti
vanameister Boris
tulnud võistlejatele
Ermakov Hanno
ning
Raiendit ning
pealtvaatajatele.
eelneva hooaja
Võistlusjuhendi järgi
üldvõitja Almer
oli kavas
Bärg pidi leppima
mõõduvõtmine
kolmanda kohaga.
seitsmes
Järgmine AMV
arvestusklassis,
Rahvasprindivõistlustel Kohtla kaevanduspargis.
Racing
korraldatav
kuid võistlema ei
Foto: CHRISTOFER – MIKE TASA
võistlus toimub
tulnud ühtegi
juuni lõpus Sillamäel, kus peetakse
võistlejat SU klassis, milles osalevad vene
järjekordne vigursõiduvõistlus.
päritolu ZAZ-id, VAZ-id, Mossed ja Volgad.
Suurima osalejate arvuga klassis 2WD-V Kõiki MTÜ AMV Racing tegemisi, sh
võistluste tulemusi ja infot järgnevate
(kuni 1800 cm3) saavutas teist rahvasprindi
võistluste kohta on võimalik vaadata:
etappi järjest kolmanda koha Gleb Bogdanov
Laagnalt, kellest kiiremad olid vaid eelmise
www.amvracing.ee ja www.facebook.com/
aasta sarja liidrid Karel Tölp ja Argo Kästik.
amvracing.
Gleb hoiab oma võistlusklassis kindlat
HEIKI LUTS
neljandat kohta.
MTÜ AMV Racing juhatuse liige
Noorte arvestuses osales kolm võistlejat ning
http://album.vaivaravald.ee > Sport
kahe saarlase vahele suutis ennast mahutada

Pane tähele
Vabadussõja Riigiküla mälestusmärgi
taasavamine ja muuseumi sünnipäev
Kaitseministeerium,
MTÜ Muuseumi
Sõprade Klubi ja
Vaivara
Sinimägede
Muuseum
kutsuvad teid
osalema
Riigikülas
toimuvale
Vabadussõja Riigiküla lahingu ja 1.
Jalaväepolgu mälestusmärgi
taasavamistseremooniale 7. juunil 2014.
Kell 13.00 Vabadussõja Riigiküla
mälestusmärgi taasavamine.
Kell 14.30 koosviibimine Vaivara Sinimägede
Muuseumis ja muuseumi sünnipäev.
∗ R. Treufeldti ettekanne 1. Jalaväepolgust ja
Vabadussõja sündmustest Viru rindel.
∗ Vabadussõja väljapaneku avamine.
∗ Mängib Jõhvi Big Band.
∗ Tummfilm Vabadussõjast „Noored kotkad“.
Buss Sinimäe (muuseumi juurest) 12.00Laagna ( Vanatare)- Puhkova- PeeterristiRiigiküla ja tagasi.
Bussisõitjatel palume peatuste osas teatada:
sven.udam@vaivara.ee, 392 4634; 55 24273
Kohavaimu tugevdamise päev
7. juunil 2014 möödub üks aasta N.-Jõesuust
pärit kodu-uurija Virve Orava surmast.
Koguneme sellel päeval kell 13.00 Virve
kalmul Narva - Jõesuus, et mälestada
huvitavat inimest ja meenutada tema tehtud
suurt tööd. Aitame üksteisel mäletada midagi,
mis on kadunud. Uued põlvkonnad kasvavad
peale. Olevik aga, kui seda toetab minevik, on
tuhat korda sügavam kui lihtsalt olevik. Päris
tee on see, millel on ennegi käidud ja mida on
enne kogetud.
Marika Raudsoo, tel. 58 045 717

Täname teid!
Avaldame siirast tänu Vaivara
Vallavalitsusele ja eraldi Aare Objartelile
pensionäridele korraldatud väljasõidu
eest 7. mail Toila SPA keskusesse.
Soovime, et ka edaspidi organiseeritaks
selliseid suurepäraseid üritusi, mis
annavad palju positiivseid emotsioone ja
hea meeleolu.
Olgina pensionäride ühendus
“Êîëîêîëü÷èê”

Naisteklubist
25. aprillil sai teoks jälle üks naisteka
üritus, milles läbiv teema oli
seadusloome.
Külla oli tulnud endine prokurör Mariza
Lillepea, kes praegu õpetab juba lastele
ühiskonnaõpetuse tunnis õigusõpetuse
aluseid. Ülevaate saime töölepingu-,
perekonna-, pärimisõiguse- ja
võlaõigusseaduse teemadest lähtuvalt. Lugusid
oli palju ja ka küsimusi, ikka elust enesest.
Vahepealseid puhkepause täitis meeldivate
meloodiatega noor muusik Janek, kes mängis
nii kitarril kui akkordionil palasid. Melu
jätkus kauemaks ja igaühe toodud
endavalmistatud maiuste kõrval sai arutletud,
millal me võiksime taas uute teemadega
jätkata. Otsustasime septembri kasuks, kui
aiatööd kõik seljataga ja lapsed koolis.
Ilusat suve ja meeldivaid kohtumisi!
ANNE TERNER-BOIKO

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
30. aprillil avastati, et aiandusühistu
Zarja suvilast on varastatud metallist
esemeid. Kahju on 250 eurot.
PÕLENGUD
16. mail kella 22.50 ajal kustutasid
päästjad Vaivara vallas raudteeülesõidu
juures kulupõlengu.
18. mail kell 19.56 sai häirekeskus teate
tulekahjust Konna aiandusühistus.
Päästjate sündmuskohale saabudes põles
mahajäetud maja. Tulekahju kustutati
kella 20.23-ks.
LÕHKEKEHAD
Ida-Eesti pommigrupi demineerijad tegid
kahjutuks:
30. aprillil Sinimäe alevikust leitud 150
mm mürsu.
1. mail Sinimäe alevikus kaevetööde
käigus leitud suurtüki mürsu.
2. mail Udria külast leitud kaks
miinipildujamiini ja Hiiemetsa külast leitud
mürsu.
3. mail Sinimäe alevikust leitud kaks
miinipildujamiini ja käsigranaadi.
5. mail Sinimäe alevikust kaevetöödel
leitud 120 mm mürsu.
6. mail Mustanina külast leitud 152 mm
mürsu.
15. mail leiti Peeterristi külast 75 mm
mürsk.

Aprill ja mai Vaivara ja lähiümbruse ajaloos
1. aprillil 1934. aastal kaotas NarvaJõesuu iseseisvuse ja liideti Narva linnaga.
Samal päeval viis aastat hiljem jõustus
Eestis valdade reform, millega ühendati
paljud väikesed vallad elujõulistematega ja
valdade arv vähenes 365-lt 248 -le. Senised
vallavolikogude ja vallavalitsuste
ülesanded läksid ministri poolt määratud
vallvanematele ja nende abidele. Ka praegu
on käsil püksikummina veniv omavalitsuste
reform, mis ei lõpe ega lõpe ja on toonud
palju arusaamatusi kohalikku ellu.
4. aprillil 1919. aastal saabus Tallinnasse
189 meheline Taani vabatahtlike kompanii
kapten Gustav Borgelini juhatusel ja peagi
olid nad osalised ka lahingtegevuses
Virumaal.
19. aprillil 1944. aastal algas järjekordne
sakslaste pealetung Narva ja Narva lähistel,
et likvideerida platsdarm Auvere ja
Vanamõisa ümbruses. Auvere vastu
koondati suur osa 3. SS tankikorpuse ja 54.
armeekorpuse vägedest. 19. aprillil kell 6.30,
peale 1,5 tunnist suurtükituld, alustas
tankigrenader-diviis „Feldernhalle“ (Selle
väeosa kalmistu asus Jõhvis Rakvere
tänaval, mis nüüdseks on taastatud. Nende
tunnuseks olid kasepuust ristid, mis olid ka
algselt Jõhvi kalmistul), 62. ja 170.
jalaväediviis, tankigrenaderrügement
„Stachwitz“ toetusel pealetungi 6 km lõigul
Vanamõisa ja Sooküla vahel. See lahing,
kus mõlemal pool ristasid relvad ligi 20
diviisi, kestis jüripäevani ja oli mõlemale
poolele väga ohvriterohke. Loodetud edu
asemel suudeti mõnevõrra edu saada
Auvere jaama ja Vanamõisa vahel ja siis
jäädi rinnet pidama.
20. aprillil 1894. aastal sündis Narvas II
liigi 3. järgu vabadusristi kavaler
Aleksander Rosenberg, kes
nooremohvitserina teenis 4.
jalaväerügemendis. Hukkus Sevurallaagris
19. augustil 1942. aastal Tema nimekujuna
esineb ka Roo.
24. aprillil 1914. aastal sündis Narvas
helilooja ja dirigent Leo Tauts, kes lõpetas
Tartu Kõrgema Muusikakooli (nüüdne Elleri
kool) kompositsiooni eriala. Töötas Tartus
„Vanemuise“ dirigendina ja ERSOs, 1947.
aastast vabakutseline helilooja koori- ja
massilaulude alal. Üks selliseid tsükleid oli
ka „Kaevurite laulud“, mida kunagi on
laulnud ka meeskoor „Kaevur“.
Leo Tauts suri Tallinnas 3. mail 1973. aastal.
25. aprillil 1919. aastal sai Narva
Punaarmee suurtükiväetulest rängalt
kannatada. Peaaegu täielikult hävines
Joaoru linnaosa ja peavarjuta jäi ligi 2000
inimest.
27. aprillil sündis Narva lähistel Viktor
Preimann, kes õpilasena läks Soome sõtta
16. detsembril 1943. aastal. Õppis Taavettis
ohvitseride koolis ning lahinguristsed sai
Viiburi lahel ja Vuoksel. 19. augustil 1944.
aastal vabanes Soome armeest ja saadeti
tagasi Eestisse Kehra õppelaagrisse
(vangilaagrisse). Vabanedes läks metsa
(meeles oli 1941. ja 1949. aasta küüditamine)
ja oli 1951. aastani metsavennaks. Metsast
välja tulnuna sai Tallinnas ametisse
sporditööle, hiljem ka treeneriks.

1. mail 1904. aastal
sündis Narva lähistel
tulevane soomepoiss
Alfred Truusa, kes
alustas teenistust
Saksa sõjaväes, pettus
teenistuses ja läks
salaja Soome
madruseks. Ta kirjutati Soome mereväkke 12.
novembril 1943. aastal ja peagi võitles
Soome vabaduse eest. Langes 5. juulil 1944.
aastal Teikarissaari merelahingus.
1. mail 1910. aastal sündis Narva-Jõesuus
dirigent Alma Tamm, kes oli 1956. aastal
esimese üliõpilaste laulupeo Gaudeamus
üldjuht ja II Gaudeamusel Riias naiskooride
üldjuht. Tallinna Pedagoogilises Instituudis
( toona TpedI -is) lauluõpetaja ja 19511974.a. TPI naiskoori dirigent. Alma Tamm
suri Tallinnas 19. juunil 1979. aastal ja on
maetud Metsakalmistule.
4. mail 1929. aastal avaldas Eesti
Kaitseliidu ajakiri „Kaitse Kodu“ üleskutse
Eesti Vabadussõja lahingute tähistamiseks.
Esimesena tehti seda Virumaal, kus aasta
pärast avati mälestuskivi Rannu lahingu
auks( kohaliku skulptori Voldemar Melliku
töö). Hiljem paigaldati mälestuskivid KohtlaJärve vanalinnas, Pagari, Narva, Riigiküla,
Rägavere ja Utria lahingute mälestuseks.
Enamus sambaid on ka nüüdseks taastatud.
7. mail 1909. aastal sündis ajakirjanik
Bernhard Lunden, kes tegi kaastööd Narvas
ilmunud ajalehtedele „Põhja Kodu“ ja
„Põhja-Eesti“. 1934. aastast oli ta OÜ Waba
Maa lehtede esindaja Narvas ja selle
ümbruses. Oma artiklites puudutas ka
Vaivara ümbruse teemasid. Bernhard
Lunden oli kohaliku noorsooühingu Astra
asutajaliige (liitis Narva, Narva-Jõesuu ja
Perjatsi ümbruse noored) ja hinnatud
jalgpallikohtunik. 1937.aastast oli Narva
Ajakirjanike Ühingu ja Narva Ajaloo Seltsi
liige. Tegus kohaliku ajaloo jäädvustaja.
24. mail 1936. aastal avati Krivasoos
Kriuša lahingute ja Kose valla Vabadussõja
ja punase terrori ohvrite mälestussammas.
Autoriteks olid Radlov ja Pikof, kotka samba
otsa tegi jõhvikas A.Kask. Sammas õhiti
punaste poolt 9. juulil 1940. aastal, on siiani
taastamata.
25. mail 1994. aastal olid Jõhvi Teatrimajas
(praegu on selle kohal kaubanduskeskus
Tsentraal) koos Ida-Viru maakonna külade
esindajad ja külavanemad, et panna alus
Kodukandi liikumisele, millest hiljem
kujunes edukas külaelu edendaja ja IdaVirumaa kodu-uurijad on selle liikumise
egiidi all ja toel saanud osa Ida-Virumaa
kultuuripärandist.
29. mail 1924. aastal sündis Narvas kujur
Georgi Markelov, 1956. aastast
vabakutseline. Tema auhindade kapis oli
Kristjan Raua preemia ja 1979. aastast ENSV
teenilise kunstniku aunimetus. Tema
lemmikmaterjaliks oli pirnipuu ja sellest
valminud realistlikud kompositsioonid on
ehtinud mitmeid ametiasutusi. Tal oli ühel
vähestest Eesti kunstnikest luba teha
puuskulptuure Lenini teemadel.
Sir ARTHUR

Terves kehas, terve vaim
Sinimäe Põhikooli õpilased osalesid koos
kehalise kasvatuse õpetajaga
spordivõistlustel. Tulemused olid
rõõmustavad.
26. aprillil toimus Pannjärvel Kindral
Tõnissoni jooks. Tüdrukud sünniaastad 20002004 (jooks 2 km) : 7. koht Lii Maksimov,
aeg 12:22. Tüdrukud sünniaastad 2005-2007
(jooks 2 km): 1. koht Anastassia Badanina,
aeg 11:00. Poisid sünniaastad 2000-2004
(jooks 2 km): 6. koht Anton Prezelutski, aeg
9:35.
23. aprillil toimus Narva-Jõesuus jüriöö jooks.
Tüdrukud sünniaastad 2004-2007 (jooks 1
km): 6. koht Lii Maksimov, aeg 3:30. Poisid
sünniaastad 1997-2000 (jooks 5 km): 8. koht
Anton Prezelutski, aeg 22:54.
Siinkohal ei saa mainimata jätta Deniss
Košelevi enda aktiivsust, ta osaleb erinevatel
jooksuvõistlustel, maratonidel, kus saavutab
alati väga häid tulemusi. Kehalise kasvatuse
õpetaja on kindlasti väga suureks eeskujuks nii
õpilastele kui ka meile kõigile!
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