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Vaivara valla
tänukirjad said:

Tähistasime Eesti Vabariigi 96. aastapäeva

Aili Avameri – turvalise keskkonna
loomise eest
Aleksandr Pahhomov – kauaaegse
tulemusliku ja kohusetundliku töö eest
Anatoly Plyushko – heategevuse eest
vallas
Eret Laht – kauaaegse tulemusliku ja
kohusetundliku töö eest
Igor Kond – külaelu toetamise ja
ettevõtluse arendamise eest
Liili Lukso – kultuuri edendamise eest
Mati Männisalu – kauaaegse tulemusliku
ja kohusetundliku töö eest
Sofia Laustam – korteriühistute eduka
juhtimise eest
Vladimir Judin – külaelu ja ettevõtluse
arendamise eest
Elena Derkach – kultuuri edendamise
eest
Irina Dubrova – kultuuri edendamise eest
Konstantin Arutjunov – kultuuri
edendamise eest

24. veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi
sünnipäeva piduliku lipuheiskamisega
päiksetõusul MTÜ Maarahvaselts
„Vanatare“ juures. Olgina Rahvamajas
toimus aga kontsert- aktus ning Vaivara
vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtt.
Päikest tulvil rahvamaja saalis toimunud
aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel
esinesid Airi Allvee ja Airipos.
Sõnavõttudega pöördusid kokkutulnute
poole volikogu esimees Veikko Luhalaid ja
vallavanem Heiki Luts.
Vallavolikogu esimees Veikko Luhalaid
tervitas kodumaa sünnipäeva puhul
kokkutulnuid ja avaldas heameelt, et selle
aasta pidu on sattunud imekaunile kevadisele
päevale ning pidulisi on kogunenud
tavalisest rohkem. Veikko Luhalaid kutsus
üles inimesi mõtlema sagedamini meie riigi
peale ning meeles pidama, et riigi sünnil ja
edukusel on olnud oma osa ka
omavalitsustel. Tänane aastapäev on
sattunud ajaloolisse aega- toimus ju vahetult
Eesti-Vene piirilepingu allakirjutamine.
Oluline on mitte unustada meie riigi
sünnitunnistuse- Tartu rahulepingu olulisust
ja kehtivust. Volikogu esimees tõdes, et meie
vallas on üks asi, milles oleme kõige
paremad. Meie valla elanikud on maailma
kõige paremad!
Oma aastapäeva kõnes kutsus
vallavanem Heiki Luts kõiki üles oma
eesmärke selgelt sõnastama: „Soovin rahu
teie kodudesse, kõrgeid eesmärke, vahel ka
ulmelisi unistusi ning nende unistuste,

Vabariigi aastapäeval
Vanatares
Jällegi varahommikune kogunemine
Vanatares. Vaja ju koos päiksetõusuga
Vabariigi lipp heisata. Saigi tehtud.
Ühise
kohvilaua taga
meenutati
läbielatut. On ju
meie hulgas igas
vanuses inimesi.
Heiki meenutas,
kuidas
nõukogude ajal
Ameerika onu
Tallinnat ja
kodukohta
musta Volga
saatel külastas.
Vello tegi
põhjaliku
ülevaate
lõppenud
olümpiast.
Vanatare rändauhind
Traditsiooniks
„Kalevipoeg
on saanud
lauakoormaga“.
Vanatare
Foto: ALAR TASA
rändauhinna
üleandmine
„Aasta Tegijaks“ valitule. Esmakordselt
läks meie imeilus „Kalevipoeg
lauakoormaga“ Vanatare piiridest välja.
Nelja kandidaadi seast, napilt Utat
edestades, osutus valituks Kai Kiiver.
Suur tänu talle abi, tähelepanu ja
vastutulelikkuse eest. Ükski Vanatare
Maalaat ei ole möödunud ilma Kai abita. Ei
kujuta ette, kuidas näitering nendel
aastatel oleks ilma temata hakkama
saanud! Kai rahustav nõuanne või asjalik
ettepanek lahendas paljud probleemid.
Ettearvamatud ja kulukad
transpordiküsimused on olnud tihti tema
kanda. Kord isegi selleni välja, et Jõhvi
ülevaatusele minnes, oli auto ja autojuhttransamees Evald meie käsutuses.
Sõidutades hommikul sinna ja õhtul tagasi.
Ka enamus meie esinemiskohti on aidanud
Kai leida. Esietendustest ja ka teistest
Vanatare üritustest on ta alati osa võtnud
ja tegijaid tänanud.
Seekord täname meie Sind, Kai!
AET LUKSO
Seltsi liige

ÕNNITLEME
VANEMAID

ANNIKA LUBERGI
DANIIL JEGOROVI
SÜNNI PUHUL

Kunstilist elamust pakkusid Airi Allvee ja Airipos. Foto: IRINA KLISHINA
soovide ja eesmärkide täitumist! Sellel aastal
on realiseerumas esialgu unistusena
tundunud eesmärk. Kuid kui oma unistused
ja eesmärgid selgelt sõnastada ja selgelt
neid näha, siis need on ka realiseeritavad,“
rääkis vallavanem, lisades, et kuigi ta pidas
silmas eelkõige valla kooli taastamist, on
kõigi ühine eesmärk ka loodus- ja
elukeskkonna säilitamine ja parandamine.
Valla tänukirju üle andes tundsid valla
juhid head meelt võimaluse üle Eesti

Vabariigi aastapäeval tunnustada neid
aktiivseid ja toimekaid inimesi, tõelisi oma ala
professionaale, kes on kujundanud valla nägu
ja andnud panuse oma tegemistega Vaivara
valla arengusse ja külaelusse. Samas rõhutati,
et arendades külasid ja valda, arendatakse
ühtlasi ka Eesti riiki.
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Sündmused

ALAR TASA

Vaivara valla tööd ja tegemised 2014. aastal

Vaivara Vallavolikogu kinnitas märtsikuu
parklate planeeringute näol liikluskorralduse
istungil Vaivara valla 2014. aasta eelarve.
parandamine, Olgina katlamaja üleviimine
Nagu eeldada võis, siis selle aasta
alternatiivküttele, tegeleme ka
põhitähelepanu ja prioriteedid on seotud
alternatiivkütte võimaluste leidmisega
Sinimäele ehitatava hariduskompleksiga.
Sinimäe alevikus, Vaivara küla vee- ja
Peale Sinimäe kooli põlengut
2012. aasta septembris oli
Vaivara vallal teadmine, et meie
haridustempel tuleb taastada.
Selle nimel on palju
ettevalmistustöid tehtud ning
täna käivad ka ehitustööd.
Teadmistepäeva 1. septembril
saame tähistada juba uues
koolimajas. Hariduskompleksi
ehitamine nõuab teadagi väga
suuri rahalisi vahendeid. Vaivara
vallale ei ole tänase seisuga
selgeks saanud
hariduskompleksi
finantseerimisallikaid väljapoolt
valla eelarvet ning koos 1,2
miljoni euro laenu abi ja varem
planeeritud investeeringute ja ka
Abivallavanem Mati Männisalu jagab oma nägemust
teiste tegevuste ajutise
vallavanem Heiki Lutsule ja projektijuht Kalle Normale
edasilükkamisega, on
lasteaia mänguväljaku piirdeaia asukoha kohta.
hariduskompleksi I etapi
Foto: ALAR TASA
ehitustööde teostamiseks
rahaline kate olemas. Toetada
hariduskompleksi ehitustöid on lubanud ka
kanalisatsioonivõrkude taotluste
kohalikud ettevõtted, kuid reaalsete
ettevalmistamine, teede remontide
kokkulepeteni ei ole veel jõutud.
ettevalmistamine.
Vaatamata pingelisele eelarvele jätkuvad
Hajaasustusega külades on võimalik
ettevalmistustööd varem kavandatud
sellel aastal lastega peredel esitada taotlusi
tegevustele, so Sinimäe ja Olgina alevike
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide,

juurdepääsuteede ja autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevuste
rahastamiseks. Selle kohta on rohkem
informatsiooni valla veebilehel.
Kõikvõimalikud ettevalmistused on tehtud
ning sügiseks on valmimas esimene
hoonekompleks Virumaa
Tööstuspargis Olgina alevikus.
Selle aasta alguses jätkus Eesti
Energia AS eestvedamisel õlitehaste
laiendamise keskkonnamõjude
strateegilise hindamise protsess ning
kutsun ka siinkohal vallaelanikke
kaasa rääkima nendes küsimustes ja
osalema kõikvõimalike arenduste
avalikel aruteludel.
Peale mõneaastast vaheaega on
juba kahel korral kokku saanud meie
valla külavanemad. Põhiküsimuseks
on olnud, et kas küladele on ikka vaja
külavanemaid. Külavanemad leidsid,
et külavanemaid on küladele vaja,
kuid täpsustamist vajab eelkõige
külavanema roll ning üheskoos
valmistasime ette külavanemate
statuudi muutmise kinnitamiseks
vallavolikogule.
Kui nüüd tulla loo alguse juurde
tagasi, siis loodame 1. septembril
kohtuda kooli avamisel ka juba nende laste ja
lastevanematega, kellel varem ei ole
kokkupuudet Sinimäe kooliga olnud, kuid kelle
lapsed alustavad uut kooliaastat just meie
valla koolis.
HEIKI LUTS
Vaivara vallavanem

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
89 Ilse Saukas
88 Jelena Samarkanova
87 Leo Johannes
87 Veera Uustalu
84 Melita Aimalu
83 Ellen Ots
81 Jekaterina Dolnikova
86 Helmi Kukk

03.02.1925 Auvere küla
15.02.1926 Sinimäe alevik
18.02.1927 Soldina küla
26.02.1927 Sinimäe alevik
23.02.1930 Mustanina küla
15.02.1931 Soldina küla
18.02.1933 Olgina alevik
15.03.1928 Puhkova küla

84
83
81
81
81
75
70

Prokofii Polischuk
Aino-Astra Saunanen
Valentina Bravikova
Maria Podtynchenko
Elvira Hokkanen
Galina Averina
Liidia Bogomolnaja

12.03.1930 Sõtke küla
01.03.1931 Sinimäe alevik
10.03.1933 Olgina alevik
10.03.1933 Olgina alevik
24.03.1933 Sinimäe alevik
17.03.1939 Sinimäe alevik
16.03.1944 Soldina küla
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Veebruar ja
märts lasteaias
Aasta teine kuu tõi meile nii palju lund
ja talvist ilma, et polnud Vaivara Lasteaia
lastel mitte ühtegi vaba minutit õppimise,
mängu ja talvelõbude vahel. Iga päev oli
õues midagi uut: kelgutasime, ehitasime
lumest, mängisime lumesõda, osalesime
Häirekeskuse konkursil:
„Hädaabinumber 112 lumest või
lumele“.
14. veebruaril toimus lasteaias väga lahe
ja südamlik üritus – sõbrapäev! Sel päeval on
meil alati hea meeleolu: nagu kõikjal kombeks,
meisterdasid meie lapsedki erinevad südameja armastuseteemalisi kaardikesi. Võiks
arvata, et ideed nende meisterdamiseks
peaksid juba ammuilma otsas olema: kaua sa
ikka oskad uut moodi südameid meisterdada?
Aga võta näpust! Ideid jagub alati, ju on
nende südamete allikas sama ammendamatu
nagu armastus ise ja sellest meil juba puudust
ei ole.
Ning loomulikult kroonis meie
sündmustekava veebruari tähtsaim sündmus:
Eesti Vabariigi Iseseisvuspäev. Kui
sõbrapäeva peetakse meil tavaliselt vaikse
rahuliku südamliku „perepeo“ vormis, siis
iseseisvuspäeva tähistasime traditsiooniliselt
koos Olginas lasteaia saalis. Lapsed teavad, et
see on tähtis päev ja seisavad uhkelt Eesti
hümni kuuldes, jutustavad eesti sümbolitest,
tantsivad ja laulavad rõõmuga.
Vaivara Lasteaia veebruar oli sõbra ja
kodumaa kuu. Ning kohe kohe oligi uksele
koputamas kevad. Kas teile ei tundu, et see
talv on kuidagi eriliselt lühikeseks jäänud?
Ning tõepoolest, kiire oli tänavune kevad
saabuma. See pani imestama ka meie lasteaia
kogenumad töötajad, kes muidu oma
igapäevastes toimetustes just tihti enam ei
imesta aja kiiret kulgemist. Näevad nad ju
aastast aastasse paremini kui keegi teine, kui
kiiresti sirguvad meie tillukesed poisid ja
tüdrukud. Peagi koputab uksele ka lõpupidu
ja taas on kätte jõudnud aeg saata kooliteele
trobikond koolilapsi, kes justkui eile alles
esmakordselt lasteaeda tulid. Aga õnneks on
sinnani veel veidi aega. Seniks jõuab veel näha
lõbusaid valgeid lumikellukesi ja krookuseid,
mis üllatasid meid oma ilmumisega juba
märtsis.
Leidis aset ka tore vastlapäev, mis oli
oma lume puudumisega erakordselt
omapärane, kuid sellegipoolest mitte vähem
lõbus. Olgina laste juurde tulid külalised
Narva lasteaiast Chipollino. Koos tantsiti ja
lauldi, saadeti leekides minema ka talve
kehastav õlenukk. Sinimäel orienteeruti juba
pisut kevadistel metsaradadel koos
vanematega ja kapati kevade poole külla
tulnud hobuse seljas!
Märts on lisaks kõigele ka teatrikuu. Ja
juba kuu alguses õnnestus meie lastel
külastada teater Ilmarine nukuetendust
«Kuidas Jumal Uku muistsete eestlaste maa
lõi». Mis jutustas lihtsas vormis sellest,
kuidas loodi meie kodumaa, ning selle maa
töökad elanikud, kellel õnnestus muuta see
kivine maalapp viljakaks ja kauniks.
Vaatasime, panime kõrva taha ja hakkasime
edasi oma tööd tegema: ikka sama innukalt ja
hoolikalt, nagu need, kes on elanud siin maal
aastasadu enne meid. Ikka selleks, et oleks
töökaid kodanikke ka aastasadu hiljem.
Kaunist kevadet, töökust ja visadust ka teile,
kallid valla elanikud!
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Lasteaed
JULIA LOZKINA

Vaivaras kohtuti Hedvig Hansoniga
Kolmapäeval, 12. märtsil toimus Vaivara
rahvamajas kohtumine lauljatar Hedvig
Hansoniga, kelle raamat oma vanaemast
“Jutustamata lugu. Vanemuise näitleja Ellen
Kaarma (1928-1973)“ osutus 2012. aastal
üheks populaarsemaks teoseks.
Suurema osa publikust moodustasid Narva
Eesti Gümnaasiumi õpilased, kuid oli ka neid,
kelles külalise jutus kõlavad nimed
äratundmisrõõmu esile tõid.
Hedvigile, kel on alates 1997. aastast
ilmunud küll üksteist CD-albumit, on tegu
esimese oma kirjutatud raamatuga. Tänu
pikaajalisele päeviku pidamise praktikale pole
kirjutamine tema enese sõnul talle aga võõras.
„Kõik sai alguse sellest, kui ma leidsin pööningult
kaks aastat enne minu sündi surnud vanaema
päevikud ja ühel hetkel hakkas vanaema ilmuma
minu unenägudesse,“ rääkis Hedvig, lisades, et
raamat oli talle ka võimalus oma vanaemaga
suhtlemiseks ja kuigi „Jutustamata lugu” sai kirja
pandud kolme-nelja kuuga, oli selle valmimine
meeltes siiski aastaid.
“Vanaema ise pani seda lugu kirjutama. Eks
lugu kulgeb läbi minu prisma, aga kuna selle
aluseks on dokumendid, vanaema päevikud ning
kaasaegsete mälestused ja kirjad, saab seda võtta
ka ajalooraamatuna. Raamat sisaldab ka minu kirju
surnud vanaemale - usun, et selline müstiline
mõõde ongi raamatu lugejamenu üks põhjuseid,”
arvas Hedvig.
Oma raamatus ei ilusta Hedvig oma vanaema,
vaid kujutab lihast ja luust inimest tema
nõrkustega. Hedvigi jutu järgi mängis vanaema
probleemide juures olulist rolli traagiline aeg Eesti NSV Riikliku Teatriinstituudi lõpetas ta
1949. aastal – Stalinistliku punase hämamise
tippajal.
Õhtukülaline rääkis pärast teatriinstituudi
lõpetamist Võrru, rahalistes raskustes LõunaEesti teatrisse suunatud näitlejate ebainimlikult
halbadest elamis- ja loometingimustest. Sellest,
kuidas Ellen Kaarmast ja tema elukaaslasest
Gunnar Kilgasest said Vanemuise näitlejad, kus
Ellen Kaarma mängis kandvaid osi - üle viiekümne
rolli - ja oli Vanemuise publiku lemmik. Raamatu
autor rääkis ka sellest, kuidas keeruline isiklik elu,

Hedvig Hansoni laule saadab kitarril
Andre Maaker. Foto: ALAR TASA
ideoloogiline surve ning konfliktid vastuolulise
teatrijuhi Kaarel Irdiga viisid emotsionaalse
näitlejanna kriisini, mille tagajärjel ta 1967. aastal
teatrist vallandati … Ellen Kaarma suri
45aastaselt Tartus.
Kohe kohtumise alguses käskis lauljatar
noortel käest panna sinna muidu justkui liimitud
nutitelefonid ja esitas oma muusikust elukaaslase
Andre Maakeri kitarri saatel mõned lood oma
repertuaarist. Nii viisidki õhtu naljatades
koolitundideks jaganud külalised vaheldumisi läbi
muusika- ja kirjandusetunde. Raamatututvustuse
kõrval rääkis lauljatar ka endast.
Jutustuste vahele mahtusid muusikapausid,
kus vokaalmuusika kõlas vaheldumisi
instrumentaaliga. Kui Hedvig õhtu lõppedes aga
küsis, et kas kuuldu oli huvitavam kui telefoni
näppimine, tuli vastuseks selleks hetkeks kauni
muusika ja laulu poolt ära hellitatud kõrvade jaoks
üsna ehmatavalt vali „jaa“!
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Üritused
ALAR TASA

Perepäev Sinimäel
võistkonda, kes läksid rajale, kus pidid läbima
Pühapäeval, 9. veebruaril olid kõik oodatud
kõik meie valla 20 „külapunkti“. Igas punktis
Sinimäele, kus toimus ühine Perepäev.
ootas neid ülesanne, mille kõik väga edukalt
Sagimist alustasime juba varakult ning
sooritasid. Peale võistlust ootas osavõtjaid magus
ühiselt sai moodustatud territooriumile
kringel, soe tee ja väike kingitus. Suur suur aitäh
kaart, kuhu oli märgitud nimesiltidega kõik
kõigile, kes aitasid üritust ette valmistada, läbi viia
Vaivara valla külad. Päeva eesmärk oli õppida
ja muidugi neile, kes kohale tulid ning osa võtsid!
tundma oma koduvalda, kus ja millised külad
Usun, et mängu kaudu saime palju uut oma valla
asuvad ning mis seal veel põnevat on.
kohta teada.
Kell 11.00 sõitsid
Kahjuks ilmataadi
kohale Päästeameti tublid
tõttu jäi ära
päästjad koos päästekoera
oodatud jalgpall,
Nubluga, kelle kutsus
aga küll me
kampa meie sõber Raivo.
jõuame. Järgmiste
Päästjad rääkisid, millal
põnevate
tohib jääle minna ja millal
kohtumisteni, mis
ei tohi ning kuidas
võiksid nüüd
käituda, kui keegi vajub
toimuda mõnes
läbi jää. Teema väga
teises külas!
päevakohane, sest sooja
Seekord oli
ilmaga jää sulab ja muutub
organiseerijate ring
ohtlikult õhukeseks! Et
väga suur, mis
räägitu paremini meelde
jääks, demonstreeris
Päästekoer Nublu oli perepäeva üks tähtsamaid minu jaoks tegi
selle ürituse
päästekoer Nublu
külalisi. Foto: MARGIT MAKSIMOV
eriliseks. Jõud
uppumist ning päästjad
tõttasid talle appi. Demonstratsiooni käigus saime ühendasid: MTÜ-d, 4H noorteühendus,
külavanemad, volikogu komisjonid, lasteaed ja
tutvuda suure päästeautoga ja päästevahenditega.
teised aktivistid. Koos suudame palju ja meil on
Lõpetuseks tegime ühispildi, kus me
alati lõbus!
moodustasime inimestest numbri 112. Aitäh teile
tublid päästjad!
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Seejärel läksid külavanemad ja teised
Üritused
MARGIT MAKSIMOV
kambalised oma „küla punktidesse“ ning mäng
„Meie külad“ läks lahti. Mängule registreerus 9

Turismimessil oli väljas kogu meie muuseumi
kollektiiv. Foto: ERAKOGU

Kuu algul lausa
kevadine. Päike särab
ja ümberringi muutub
aina rohelisemaks. Kas
tõesti on kevad sel
aastal nii varajane?
Tundub küll, sest siinseal õitsevad juba
lumikellukesed ja 13.
märtsil näen metsas
puude vahel ringi
lendamas kollaseid
liblikaid.
On märts......Talv ei ole aga sugugi
veel püssi põõsasse visanud ja nii
üllatabki ta meid paar päeva hiljem
korraliku lumesajuga. Ja lund muudkui
tuleb...Nüüd on mitmel pool suusarajad
taas sisse sõidetud ja need, kes enne
viletsat talve kirusid, ruttavad suuski
panipaigast päevavalgele tooma.
Ütlemata mõnus on, päike paistab ja
suusarajad tunduvad olevat selle talve
parimad!
On märts....Aknalaual hakkab õitsema
jõulukaktus. Parem hilja kui mitte kunagi!
Lumi aga sulab ja suusaradadest jääb
vaid kena mälestus. Kevad tuleb teist
korda ja mitte keegi ei tea, kas nüüd siis
päriseks. Elame, näeme....
On märts.... Kindel on see, et päevad
lähevad pikemaks ja nii nagu juba palju
aastaid, keerame me kella õige pea tunni
jagu edasi. Tegelikult oleme juba suveajas
„sees“, sest silmad lähevad lahti kell kuus
hommikul ja kipuvad kinni vajuma kell
üheksa õhtul.... Ei oskagi öelda, kas see
suveaeg just kõige õigem asi on, aga
inimene pidavat kõigega harjuma ja
ühtepidi on see ju hea. Pole mõtet
muretseda asjade pärast, mida sa muuta ei
saa...
On märts.....Õnneks pole neid asju
aga eriti palju. Vanarahvaski teadis juba,
et igaüks on oma õnne sepp. Teine lugu
on sellega, et mida keegi õnneks peab.
Pakun välja ühe variandi sajast: õnn on
see, kui suudad igas juhtumis, igas teos,
igas inimeses alati ka midagi positiivset
näha.
Olgem õnnelikud ja kena kevadet meile
kõigile!
ANNE JUNDAS

Sõbrapäeva temaatiline
üritus Vaivara rahvamajas

läinud, seegi kord tasus osalemise kulud
Kaitseministeerium.
Rahvusvaheline turismimess Tourest
on vanim ja suurim turismimess Balti
riikides ning 14.-16.veebruaril toimus see
juba 23. korda! Messil olid esindatud
välismaised sihtkohad, reisikorraldajad,
reisibürood, transpordiettevõtted,
kindlustusfirmad, haridusasutused,
hotellid, spaad, restoranid,
meelelahutusteenuste ning vaba aja
tegevuste pakkujad ja palju muud. Kolmel
päeval külastas messi kokku 35 994
inimest.

Naisteklubi idee looja Anne Terner-Boiko
ning Huvikeskuse juhataja Kai Kiivri
eestvedamisel toimus Vaivara rahvamajas
14. veebruaril sõbrapäeva temaatiline
üritus.
Külaliseks oli OÜ TAEVASINA omanik
ja Rakvere Ametikooli esteetika ja
lauakatmise kursuse õppejõud Regina
Paeste. Kõigil kohalolijatel oli võimalus
oma teadmisi ja oskusi täiendada
järgmistes valdkondades nagu lilleseaded,
kaunistuselemendid laual, lauaetikett
pidulikeks puhkudeks, söökide kaunis
serveerimine kodus, jookide sobitamine
toiduga.
Toimus ka praktiline lauakatmise
võistlusmoment, kus laudkonnad said oma
fantaasial lennata lasta. Hiljem pidi iga
võistkond tegema väikese ettekande, st
tutvustama oma lõpptulemust.
Loomulikult andis Regina Paeste ka
tagasisidet tehtud töö eest, kuid
kokkuvõtteks võib öelda, et kõik olid väga
tublid. Muusikalist vahepala pakkusid
Konstantin Arutjunov ja Urmas Rätsep.
Oli üks tore ja teadmisi pakkuv õhtu,
kindlasti kordame seesuguseid üritusi.
Nimelt järgimine sellelaadne üritus on
plaanis aprilli kuus, nii et hoidkem silmad ja
kõrvad lahti.
Suur aitäh korraldajatele!

IVIKA MAIDRE

IRINA KLISHINA

Vaivara Sinimägede Muuseum osales turismimessil
Vaivara Sinimägede muuseum oli väljas
turismimessil reklaamides muuseumit ja
meie poolt pakutavaid teenuseid.
Sõjaajaloopärandi stend oli mõeldud Eesti
11 sõjamuuseumi-ja kollektsiooni
tutvustamiseks, kuid piltlikult öeldes juhatasid
vägesid vaivarlased ja saarlane, kel oma kandi
turismist rääkides sõnadest puudu ei tulnud.
Väljas oli kogu muuseumi kollektiiv, jagasime
muuseumi trükiseid, näpunäiteid, kuidas meid
leida või infot, miks üldse Sinimägedesse tulla.
Hea meel oli kuulda tunnustust ja kohata vanu
sõpru. Arvudes on messil osalemise kasu väga
raske mõõta, kuid see on koht, kus saab kokku
Eesti reisimishuvilisega, keda enda juurde
meelitada, saab kuulda arvamusi ja
ettepanekuid. Ja maksma see meile midagi ei
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„Aia 3“ annab eeskuju
Sinimäel asuvat korteriühistut „Aia 3“
piiravad juba mõnda aega tellingud. Käsil
on katuse remont, kus tööde käigus
vahetatakse vana katusekate uue vastu.
Korteriühistu juhatuse esimehe Aare
Objarteli sõnul on kahekümne korteriga hoone
ehitatud 1964. aastal, seega täpselt 50 aastat
tagasi.
„Tolleaegsele katusematerjalile anti garantiiks
kümme aastat. Peale kahekümne aasta
möödumist oli see aga omadega praktiliselt läbi.
Seega võib öelda, et kolmkümmend aastat
puudus hoonel korralik katus. Katuseaukude
kinnimätsimiseks kasutasid majaelanikud omal
ajal makrofleksi, kilet ja muid käepäraseid
vahendeid,“ rääkis Objartel, lisades, et suurema
vihma korral polnud vaja duši alla minna, kuna
vett tuli laest suurte ojadena.

Hea peremees hoolitseb, et ta majal on
korralik katus. Foto: ALAR TASA
Remonditöid teostab samalaadsete tööde
kogemust omav ehitusfirma OÜ Petrona.
Valiku tegemisel sai muuhulgas määravaks see,
et firmal on olemas ka head soovitajad ehk siis
tänulikud tellijad. Tööd peaksid soodsate
ilmade toel valmis saama aprilli lõpuks.
Tööde kogumaksumuseks on 27 640
eurot. Selle rahaga eemaldatakse olemasolev
katus, paigaldatakse uus ja utiliseeritakse vana
katuse materjalid.
Suurem osa vajaminevast summast, ehk
siis 80% moodustab Swedbankist kümneks
aastaks võetud laen. 20% ulatuses toetab läbi
Vaivara Sinimägede SA-e (korterelamutele
mõeldud tagastamata toetus) remonditöid
Vaivara vald. Korteriühistu juhatuse esimehe
sõnul tuleb korteriühistul pangale igakuiselt
tagasi maksta 264 eurot, mis on igati jõukohane
summa.
Möödunud aastal vahetati hoonel Vaivara
Sinimägede SA toetuse abil koridoride aknad.
Käesoleval, 2014. aastal on juba remonditud
koridoride seinad ja laed. 2016.aastal
planeeritakse uuendada hoone küttesüsteem,
mille tulemusel alanevad küttekulud pea 30%.
Aare Objarteli sõnul teostati valla
kortermajades viimati remondi- ja ehitustöid
2000. aastal, seega 14. aastat tagasi ja siis oli
peamiseks finantseerijaks Vaivara vald. Pärast
seda pole olulisi remonditöid tehtud, kuigi
vajadus selleks on olemas, kuna korterelamud
on vanad ning nende soojapidavus paremal
juhul 40%. Seega köetakse suuremalt jaolt
ilmaruumi ja soojaarved on suured.
ALAR TASA

Suitsuandur on vajalik
ja kohustuslik
Suitsuandur päästab elu – see ei ole
tühipaljas sõnakõlks. See on nii ja seda
näitavad ka viimased juhtunud sündmused
üle Eesti. Suitsuandur on varakult
tulekahjust teada andnud ning päästnud
mitmeid elusid. Varakult avastatud põlengu
saab pererahvas ise kustutatud ja päästjate
abi pole tarviski.
16 tulekahjus hukkunut kahe kuu jooksul
on palju ja kurb selle juures on fakt, et ühelgi
juhul ei olnud elupaigas töökorras suitsuandurit,
mis oleks tulekahjust varakult teada andnud.
Enamikel juhtudel olid tulekahju tekkimise ajal
naabrid kodus, nad oleksid suitsuanduri häält
kuulnud ning saanud varakult abi kutsuda.
Suitsuanduri kohustuslikkusest on räägitud
aastaid ja vastav seadusesäte jõustus 2009.
aastal. Seadus kohustab omanikku paigaldama
igasse elupaika suitsuanduri. Päästjad
soovitavad suitsuandurit kontrollida igal
pühapäeval ja aeg ajalt puhastada tolmust.
Patarei vahetuse vajadusest annab suitsuandur
Sulle ise märku. Kui Sul endal ei ole võimalik
patareid vahetada, palu oma lähedasi või
naabrit.
Suitsuanduri puudumisel või kui
suitsuandur pole töökorras võib omanikku või
üürnikku karistada rahatrahviga kuni 1200
eurot.
Täiendavat infot leiab Päästeameti kodulehelt
www.rescue.ee<http://www.rescue.ee>
või päästeala infotelefonilt 1524.
LILI LILLEPEA
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Naistepäeva tähistamine
Olgina rahvamajas
8. märtsil kell 15.00 toimus Olgina Rahvamajas
kontsert, mis oli pühendatud kallitele naistele.
Sel korral oli erakordselt rohkearvuline
publik, kelle seas oli nii lapsi kui täiskasvanuid,
kui ka külalisi Narvast. Kontserdi juhiks oli
Karina Dankovtseva, kes tuli oma rolliga väga
hästi toime. Talle tulid appi ka nö „Ufotüdrukud“,
kes olid avatud uute oskuste ja kogemuste
omandamisele.
Külalisi tuli peole ka kaugemalt kui Eestist,
koguni Itaaliast, Vietnamist, Ameerikast,
Venemaalt ja Idamaadest. Igaühel neist olid kaasas
kingitused, mille tähendusi nad ka toredalt
selgitasid ning loomulikult ei saa siinkohal
unustada õnnitlusi naistepäevaks. Eriliseks tegi
külaliste väljaaste just see, et räägiti nö võõrkeeles
(itaallanna, Zeih Abdil Musso Said ) kui ka
tuntava aktsendiga, mis kindlasti lisas tervikpildile
värvikust juurde.
Tantsugrupp „Aktsent“ lapsed ja noored esitasid
tantse, mis olid toredad ja huvitavad. Itaalia keelse
laulu esitas aga Jelizaveta Ussova.
Kuid peale noorte esines laval ka
täiskasvanute tantsugrupp, Natalja Fišeri
juhendamisel, kes esitas vene, idamaa ja mustlaste
tantse. Esitus oli suurepärane, millele andis
kinnitust publiku jõuline aplodeerimine.
Idamaise tantsu esitasid ka lapsed Narvast
Idamaa Tantsu Stuudiost nimega „Idamaa süda“
ning Olgina lapsed esitasid ka breiktantse, mis oli
väga huvitavad ning kaasahaaravad, millest õhkus
esinejate professionaalsust.
Kontserdil esinesid ka Vaivara Lasteaia
mudilased, kes esitasid laulu „Emake“ ning

Regionaalminister kinnitas
käskkirjaga hajaasustuse
toetuse programmi
Toetuse abil saavad hajaasustuses
elavad lastega pered ehitada veevärgi ja
kanalisatsiooni, teha korda
juurdepääsutee või soetada autonoomse
elektrisüsteemi.
Toetuse saavad taotleda need
perekonnad, kuhu kuulub vähemalt üks
alaealine laps või puudega noor ning
pere on elanud vallas vähemalt selle
aasta algusest.
Taotleja omaosalus on vähemalt
kolmandik projektist.
Täpsem info Vaivara valla kodulehel.
Taotlejate nõustamine- Vaivara valla
keskkonnainspektori Jaan Metsis tel
392 9012, mobiil 517 3150, e-post:
jaan.metsis@vaivara.ee

Iga esineja andis endast parima.
Foto: IRINA KLISHINA
Sinimäe Põhikooli 1. klassi õpilane Maksim
Klishin luuletuse „Minu ema“. Kindlasti oli see
lastele esmakordne esinemine nii suure publiku
ees ning positiivse kogemuse saamine.
Õhtul toimus ka täiskasvanutele puhkeõhtu,
kus sai nautida nii muusikat kui ka tantsu lüüa.
Loomulikult ei puudunud ka erinevad konkursid.
Eriline tänu Marina Pertsevale, kes andis meile
imelise kontserdielamuse!
http://album.vaivaravald.ee >
IRINA KLISHINA
Üritused

Alutaguse õpilasmalev 2014
Vaivara rühm
26. aprillil toimub noortele karjääriseminar
Olginas algusega kell 10.00. Osa võivad
võtta kõik noored, aga eriti ootame neid, kes
kandideerivad sel aastal õpilasmalevasse.
Seminaril antakse kasulikku infot nii
õpilasmalevasse kui ka tulevikus tööle
kandideerimiseks. Koolituse viivad läbi noored
karjäärinõustajad MTÜ-st Vita Tiim Narvast.
Seminarile soovijad võivad ennast registreerida
kuni 21. aprillini Sinimäe koolis huvijuhi
juures, Sinimäe raamatukogus, Vaivara
raamatukogus, Olgina raamatukogus, Sinimäe
noortetoas või meiliaadressil anne.ternerboiko@vaivara.ee. Registreerimine on vajalik
transpordivajaduse sooviks. Kindlasti märkida,
kus kohast soovite bussile tulla.
Särkide logokonkurss Alutaguse õpilasmalev
2014 on juba välja kuulutatud ja täpsemate
tingimustega saate tutvuda Vaivara valla
kodulehel või facebookis Vaivara valla noored
listist.
Kandideerimine toimub 28.04.-26.05.14 kuni
kella 16.00. Vormikohased avaldused, mida leiate
kodulehelt sotsiaal-ja tervishoiu alt viitega
Õpilasmalev 2014, tuleb esitada Vaivara valla
lastekaitsespetsialist Anne Terner-Boiko
meiliaadressile anne.terner-boiko@vaivara.ee või
tuua/saata sotsiaalosakonda.
Kandideerimiseks peavad olema täidetud
järgmised tingimused:
- sa pead olema vanuses 13-18 eluaastat;
- sa pead olema registreeritud Vaivara valla
elanik;
- esitama õigeaegselt vormikohase taotluse ja
lapsevanema nõusoleku allkirjastatult;
- läbima edukalt nii vestlusvooru kui ka
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grupitöö;
- omama vähemalt rahuldavat õppeedukust ja
käitumist;
- osalema karjääriseminaril.
Lisapunkte annab logokonkursist osavõtt. Samuti
võimalus võita auhind!
Õpilasmalev toimub koostöös Illuka, Iisaku,
Mäetaguse, Jõhvi, Toila, Sonda, Avinurme ja
Sillamäe malevarühmadega. Koostööpartneriks on
samuti MTÜ Noorsootööselts ja AS Põlluvara.
Õla alla on lubanud panna ka üks taimekasvataja.
Tööd tehakse eraldi, koos toimuvad mitmed vaba
aja üritused teiste rühmadega (nt maleva pidulik
avamine Jõhvis, vaheüritus Kauksis, lõpupidu
Kurtnal). Kirde kandi omadel ehk Jõhvil, Toilal,
Sillamäel ja Vaivaral on plaanis veel oma
ühisüritus.
Tööpäeva pikkus: 4 tundi, peale tööaega
pakutakse lõunat, mida ei arvestata maha
töötasust.
Maleva pikkus: 7.07-18.07.2014 (10 tööpäeva
esmaspäevast reedeni). Malevlaste arv: 15.
Lapse töötasu: 2.13 eurot tund, töötundide üle
peavad arvestust malevakasvatajad, töötasu
kantakse pangaarvele. Lapsed ööbivad kodus.
Peale lõunasööki toimuvad kultuurilised ja/või
sportlikud üritused, mis on osa laagriprogrammist
ja õpilasmalevas osalejatele tasuta. Ohutuse
tagamine: rühmal on olemas esmaabivahendid,
töökindad. Lapsevanemal tuleb arvestada lapse
tööle lubamisel puukentsefaliidi ohuga. Tehtavad
tööd: heakorratööd valla piires.
Lastekaitsespetsialist ja projektijuht
ANNE TERNER - BOIKO 59190851
anne.terner-boiko@vaivara.ee

17. veebruaril kohtus Vaivara
Vallavolikogu esimees Veikko
Luhalaid vallamajas Vene
Õigeusu Kiriku Narva ja
Peipsiääre piiskop Laatsarusega.
Kõrge vaimulik tuli
tutvumisvisiidile ja oli huvitatud
tihedamate kontaktide loomisest
Vaivara vallaga. Veikko Luhalaid
tutvustas valda. Jutuks oli ka
ruumide leidmine Olginas, et
võimaldada meie inimestel osa
võtta jumalateenistustest.
Foto: ALAR TASA

Haridus- ja
noorsootöökomisjon
Komisjoni töö on väga mitmekülgne.
Tänaseks on komisjon saanud kinnitatud
oma töökorra ning valmis saanud ka
esimesed dokumendid. Lõpusirgele on
jõutud oma tööplaaniga, mis on väga
sisutihe - teemasid, millega tegeleda on
palju ja loodame, et suudame tehtud
plaanid ka täita.
Samuti oleme komisjoniga löönud
kaasa Perepäeva korraldamisel ning läbi
viimisel
Sinimäel. Tänaseks planeerime uusi üritusi:
3. mail „Teeme ära“ ning peagi
toimub perepäev Kala-la-la-laat, kus kampa
lööme.
Suur aitäh kõikidele ja oleme kõikidele
mõtetele avatud!
MARGIT MAKSIMOV

Uus algus
Mitmed viimased aastad on valitsenud
meie valla külavanemate jaoks selgusetu
olukord, info nende staatusest oli
pehmelt öeldes üsna vasturääkiv.
Selgusetus on olnud häiriv ja vajas
lahtirääkimist.
28. veebruaril kogunesid vallamaja
ümarlaua taha enamus meie
külavanematest, et arutada kujunenud
olukorda ja võtta seisukoht edaspidise
tegutsemise osas. Põhiküsimus oli, et kas
meie külad vajavad külavanemaid.
Külavanema roll ei ole tänasel päeval
oma vajadust minetanud. Ka täna on vaja
seista oma kogukonna hea käekäigu eest,
esindada oma küla huvisid erinevates
instantsides ja olla infovahendaja. Kui
inimesed tunnetavad, et nende arvamust
ei vajata ei küla ega valla eri valdkondade
arenguks, süveneb vaid ükskõiksus.
Inimene peab tundma ennast vajalikuna ja
oma kogukonnale kasulikuna. Oluline on,
et kõigil, keda erinevatel tasanditel
vastuvõetavad otsused puudutavad,
oleks võimalus kaasa rääkida.
Otsustati uuendada külavanema
statuut ja asuda tegutsema. Tore tõdeda,
et kahel esimesel kohtumisel on osalenud
peaaegu kõik külavanemad ja tahtmist
tundub, et jagub. Ühiselt mõeldakse, mida
ja kuidas ette võtta.
Praegusel hetkel ei ole külavanemat
Hundinurga, Sõtke, Mustanina ja Perjatsi
küladel. Külaelanikud mõelge, keda te
sooviksite ennast esindama, see on teie
otsus! Teistes külades on külavanemad
olemas, nende andmed leiate valla
kodulehelt.
Meie omalt poolt soovime kõikidele
külavanematele jõudu-jaksu ja
järjekindlust! Te olete väga olulised ja
loodame, et teil jätkub tahtmist ja
pealehakkamist!
Kohtumiseni 3. mail “Teeme ära” talgutel,
kus iga küla võiks mõelda, kus oleks vaja
käed külge panna, et oma koduküla
kaunimaks muuta.
Üheskoos suudame me palju!
HELMI KALJURAND
MARGIT MAKSIMOV
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OPERATIIVTEATED
PÕLENGUD
13. märtsil kella 14.59 ajal kustutasid
päästjad Sõtke külas kulutule (30x50m
ulatuses), mis sai alguse lõkkest.
10. märtsil kella 13.52 ajal kustutasid
päästjad Olgina alevikus ca 500 m
ulatuses põlenud kuluheina.
9. märtsil kell 21.33 ajal kustutasid
päästjad Soldina külas asuval põllul 300
meetri ulatuses kuluheina.
1. märtsil kell 18.45 sai häirekeskus teate
tulekahjust Auveres. Päästjate
sündmuskohale jõudes põles kahekordne
puidust suvila mõõtmetega 7x4 meetrit
lahtise leegiga. Tulekahjus keegi
kannatada ei saanud. Tulekahju sai alguse
küttekoldest.
LÕHKEKEHAD
11. märtsil tegid Ida-Eesti pommigrupi
demineerijad kahjutuks Auvere küla
metsast leitud lõhkekehad.
3. märtsil tegid Ida-Eesti
pommigrupi demineerijad kahjutuks
Sinimäe alevikust kaevetööde käigus
leitud 82 mm miinipildujamiini. Tegemist oli
Teise maailmasõja aegse ja vene päritolu
lõhkekehaga.

Pane tähele
Kutsume muinsuskaitsekuud tähistama !
* Laupäeval, 19. aprillil Vaivara
Sinimägede Muuseumis kell 12.00 Andres
Toode loeng Narva ehitiste kahjude
hindamine peale sõda.
* Laupäeval, 17. mail Vaivara Sinimägede
Muuseumi juures kell 11.00 müüriladumise
talgud.
Info: 3924634
***
Alates aprillikuust töötab
sotsiaalosakond Olgina alevikus
järgmiselt:
Iga kuu 1-st kuupäevast 20-ni teisipäeval
kell 9.00 – 13.00; neljapäeval kell 13.00 –
16.30.
Peale 20-ndat kuupäeva on vastuvõtt
teisipäeval kell 9.00 – 13.00.

Kultuuriteated
SPORTLIK PEREPÄEV Olgina
Rahvamajas
30. märtsil kell 14.00.
Lõbusad ja nutikad võistkonnamängud
kõigile, kes armastavad liikumist!
NB! Kui teie pereliikmed ei saa sel päeval
kaasa tulla, ärge muretsege - kohapealt
leiate toredaid kaaslasi, kellega võistkond
moodustada!
Osavõtt on tasuta.
Lastepidu NARRIDE BALL Olgina
Rahvamajas
4. aprillil kell 18.00.
Sissepääs hinnaga 1.- euro AINULT
NARRIDELE!
JÜRIÖÖ JOOKS
23. aprillil kell 18.00 Sinimäe
Pargimäelt.
24. aprillil kell 18.00 Olgina Rahvamaja
eest.
Osavõtt on tasuta, tõrviku süütamiseks
palume kohal olla 15 minutit varem!
VOLBRIÕHTU Sinimäe Pargimäel
30. aprillil kell 20-23.
Pargimäele on oodatud kõik tõelised
nõiad!
Valime maikrahvi ja krahvinna, lööme
lõkke ümber tantsu ja mängime.
Osavõtt on tasuta, sest kogu teie raha
kulus nagunii peokostüümidele ära ja
see paistab ka välja!

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

LEONID ORAV
TATJANA KOZATŠOK
DOMNA KODEIKINA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Vastlapäev
võimalus ennast proovile panna, näiteks kas
köieveos või kinniseotud silmadega maiustuse
otsimisel. Mehed said peale köieveo osaleda jõu ja
vastupidavuse harjutuste sooritamisel. Kõige
tublimaks ja ühtlasi ka võitjaks osutus kõigil
aladel Dmitri.

2. märtsil kell 13.00 kogunes rahvas Olgina
rahvamaja ette, et koos vastlapäeva tähistada.
Ka sel korral oli peamisteks ürituse
läbiviijateks „Loomeringi“ lapsed, kel oli
täita erinevate tegelaskujude rolle:
vastlapäev, kevad, nõiad jne.

Köievedu tekitas suurt elevust ka pealtvaatajates.Foto: IRINA KLISHINA
Vastlapäeval sai kuulata ja nautida ka koori
„Ivolga“, kes esitasid kaasahaaravaid laule.
Toimusid erinevad konkursid nii lastele kui
täiskasvanutele. Kõige põnevam neist oli
maitsvama pannkoogi välja selgitamine, kus
oluliseks aspektiks oli originaalne täidis. Nimelt
pidid pannkoogid eelnevalt kodus valmistatud
olema ning züriiks olid lapsed, kes maitsesid ja
andsid seejärel oma hinnangu. Aga konkursist
võtsid osa ainult kaks tubli ema: Tatjana Tšitškina
ja Julia Mihhelson, kelle pannkoogid pälvisidki
võidu.
Kuid ka mudilastel ja suurematel lastel oli

Kevade koos vastlapäevaga tõi peole kohale
Erik Pertsev hobusel ja pärast said ka kõik meie
lapsed hobusega sõita.
Vastlapäeval sai ka tantsida Flesch Mopi
ning laulda ümber Tšutšelo. Pidu lõppeski
viimase süütamisega koos Olgina rahva valjude
hüüetega, et talv saaks ikka kenasti ära saadetud ja
kevad saaks alata.
IRINA KLISHINA
http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

Vastlad
Sinimäe Lasteaias oli 4. märts igas mõttes
eriline päev - tähistati ju vastlaid.
Kella nelja paiku suundusid väiksemad ja
suuremad põnnid koos vanematega Pargimäele,
kus neid tervitasid imetoredad matrjoškad. Koos
matrjoškade abiga tuli nii lastel kui nende
vanematel läbida seiklusrada, pärast mida mängiti
traditsioonilisi ja vähemtraditsioonilisi
vastlamänge. Võidu nimel pingutasid kõik!
Imetoredaks üllatuseks oli hobune,
kellega meie lasteaia lapsed sõita said. Kuigi suure
ratsu otsas istumine tekitas algul ehk kõhedustki,
siis hobuse otsast maha ronides olid kõigil
naeratused näol. Polnudki nii jube!
Nagu Maslenitsal kombeks, sõime ka
meie palju maitsvaid isetehtud pannkooke, mille
olid lapsed kodudest kaasa võtnud. Peale
rüüpasime sooja teed. Hiljem hääletati Sinimägede
parimaks pannkoogimeistriks Stella, kelle koogid
viisid keele alla nii suurematel kui väiksematel
sööjatel.
Oli mõnus õhtupoolik!
http://album.vaivaravald.ee >
Lasteaed
VERONIKA TOLLI

Vastlapäevale lisasid värvikirevust
matrjoškad. Foto: LASTEAED

Metsa majandamisest
Möödunud 2013. aastal oli meil vallametsas
planeeritud ja ka läbiviidud nii istutustööd,
valgustusraie ning aasta lõpus ka lageraie.
Kuuske istutasime kevadel 2,6 hektarit ja
suvist valgusraiet sai tehtud 4,8 hektaril. Lage- ja
harvendusraiet planeerisime 7,1 hektaril ja
väljaraiutava puidu mahuks arvestasime 1267
tihumeetrit.
Raide teostamiseks sai oktoobris korraldatud
kasvava metsa raieõiguse võõrandamise kirjalik
enampakkumine, mis osutus edukaks. Valla

eelarvesse laekus 45694 eurot. Meiega raieõiguse
võõrandamise lepingu sõlminud pakkuja viis raide
läbi detsembris - jaanuaris, pidades kinni nii
lepingu tingimustest, Metsaseadusest ning ka
Metsamajandamise eeskirjast.
Kevadel on meil ees metsataimede istutus- ja
hooldetööd. Koostamisel on tuleviku plaanid
vastavuses Metsamajandamiskavadega. Kõigile
jõudu tööle!
JÜRI KIIK
Valla metsandusspetsialist

Lumevaene talv ongi lõppenud. Märtsikuu
algus tõi endaga kaasa meeldiva kevadelõhna
ja heliseva linnulaulu ning vastlapäeva pikim
liulaskmine jäigi sellel korral tegemata.
Siin-seal on veel vähesest lume sulamisest
tekkinud porised alad. Kevadised tuuled
kuivatavad need alad ilusasti ära.
Et kevadist loodusimet saaks paremini
nautida, oleks just praegu sobilik aeg hakata
tegelema kevadise suurpuhastusega. Sügisestest
lehesadudest on nii mõnelgi pool veel jäänud
koristamata puulehed ja oksapuru. Ohtlike ja
suuremõõtmeliste jäätmete utiliseerimise kohta
saate infot oma valla keskkonna ja
heakorraspetsialisti käest.
Menetlusteenistus kutsub kõiki
kogukonnaliikmeid üles hoolikusele ja aktiivsele
tegevusele, et enda kodu ümbrus saaks puhtaks.
Samuti palume teie kaasabi, märkamaks neid
inimesi, kes ei austa teiste tööd ja risustavad oma
prahiga meie kõigi elukeskkonda (jäätmete
paigutamine selleks mitteettenähtud kohtadesse,
nagu näiteks metsa või võõrale maale). Oma
tähelepanelikkusega ja reageerimisega
distsiplineerime ja aitame õigele teele ka neid, kes
ei ole veel aru saanud, kuidas on kõige õigem

käituda.
Menetlusteenistus on teiega. Püüame
üheskoos muuta oma elukeskkonna paremaks.
Kes siis veel, kui mitte meie, suudame seda
paremini teha. Kui näed jäätmete valesse kohta
ladustajat, siis võimalusel pildista see olukord ja
anna meile sellest teada meiliaadressil
vtm@vaivara.ee või telefoninumbril 5307 0912.
Menetlusteenistus on 2011. aastal viie
omavalitsuse (Illuka, Jõhvi, Mäetaguse, Toila ja
Vaivara) peale loodud korrakaitseüksus, kelle
ülesandeks on riikliku järelevalve ja
väärteomenetluse läbiviimine. Menetlusteenistuse
koduleht
www.menetlusteenistus.vaivaravald.ee
Karistusena heakorra nõuete eiramise eest
näeb seadusandja ette füüsilisele isikule kuni 400
eurot ja juriidilisele isikule kuni 1300 eurot trahvi.
Jäätmete ladustamise eest selleks
mitteettenähtud kohta näeb seadusandja
karistusena ette füüsilisele isikule kuni 1200 eurot
ja juriidilisele isikule kuni 3200 eurot trahvi.
Nautigem puhast elukeskkonda!

Aeg on hakata toimetama

MAREK RANNE
Menetlusteenistuse juhataja

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS
Toimetaja: ANNE JUNDAS 525 2484 anne.jundas@vaivara.ee

Trükitud: Trükikoda “Trükis”

Märts Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
5. märtsil 1944.
aastal lõpetas leitnant
Mägi rünnakgrupp
Vepsaküla sillapea
hävitamise ja Vene 2.
löögiarmee, 340.
kuulipildujate ja
suurtükkide
üksikpataljoni ja 378. laskurdiviisi
allüksused likvideeriti ja nii lõppes
Punaarmee järjekordne katse Stalinile
„kingituse „ tegemine.
6. märtsil 1944. aastal heitsid ligi 200
Nõukogude pommitajat 11 tunni jooksul
Narva linnale ligi 4000 pommi ja hävitasid
suuremalt osalt Narva kesklinna, õnneks jäi
alles Kreenholmi linnaosa. Nagu viimased
avastused ja uuringud näitavad, siis
Kreenholmi säilitamine kuulus Nõukogude
lennuväe plaanidesse ja kurbloolisus on
see, et Narva pommitati puruks saksa
sõjamoonaga, mis saadi Leningradi juurde
jäänud Saksa Armee sõjaväeladudest. See
argument oli tugevaks trumbiks Nürnbergi
protsessil, kus õnnestus süüdlaseks teha
nii Narva kui Tallinna pommitajatena Saksa
lennuvägi .Narva pommitamisest sai
tõepäraselt räägitud ja filmilindilegi
jäädvustatud lugu 50 aastat hiljem.
11. märtsil 1919. aastal sündis Vaivara
vallas Arnold Sidorov, kes läks Soome
sõtta 30. novembril 1943. aastal ja teenis
Äänisjärve autokompaniis. Sõja lõppedes
jäi Soome, kuid Soome riik andis ta
Nõukogude Venemaale välja ja nii suunati
ta Eestisse tööpataljoni (vangilaagrisse).
Vabanemise järel kolis ära Kadrinasse ja
töötas siin auto- ja bussijuhina.
Tema elutee lõppes 26. aprillil 1981. aastal
ja on maetud Kadrina kalmistule.
21. märtsil 1899. aastal sündis Vaivaras
Martin Libene, kes õppis sõjameheametit
Moskva Aleksei Sõjakoolis ja siinõpitut
testis I Maailmasõja aastail Läänerindel
(16-17 aastasena). 11. juulil 1917. aastal sai
Smorgoni all haavata ja tuli ennast
kodumaale ravima. Siin aga algas
isesesvusliikumine ja nii ei länudki Martin
Libene enam tagasi tsaariarmeesse, vaid
13. jaanuarist 1918. aastal sidus end Eesti
Armeega, kus oli alul tagvarapataljonis.
Vabadussõja puhkedes sai temast Tartu
Vabatahtlike Pataljoni ülem ja oli sel kohal
kuni surmasaamiseni 3. märtsil 1919. aastal
Lätimaal Alsvigi mõisa juures, kus teda
tabas lõhkekuul. Maeti sõjaväeliste
austusavalduse saatel Tartus 10. märtsil ja
tema teeneid hinnati II liigi 3. järgu
Vabadusristiga.
Juba Vaivara perioodil oli Martin Libene
aktiivselt tegev kohalikus näiteringis, mida
jätkas aktiivselt ka Tartu perioodil
(sõjaväes olles) ja esines siin suure
menuga.
23. märtsil 1899. aastal sündis Vaivara
vallas tulevane veltveebel Christoph
(Kristof) Roos, kes lõpetas reaalkooli ja siit
viis tee ta Gatšina lennukooli. Jõudis
võidelda ka I Maailmasõja rinntel. Ka tema
tuli Eestisse tagasi ja liitus kohe 4.
jalaväerügemendi ratsaluurajate
komandoga ja hiljem sai
meredessantpataljoni rühmavanemaks. 21.
oktoobril 1919. aastal sai Krasnaja Gorka all
haavata ja pärast paranemist teenis edasi
mereväes. Tema teeneid Vabadussõjas
märgiti II liigi 3. järgu Vabadusristi ja 13 000
margase autasuga. Vabadussõja lõppedes
teenis Tallinna Tollivalitsuses ja
Kaitseliidu Tallinna Maleva
spordipealikuna.
4. märtsil 1933. aastal leiti Toompea
nõlvakul tema kuulihaavadega keha. Maeti
Tallinna Kaitseväe Kalmistule, haud ei ole
säilinud, kuna on tehtud pealematmine.
Sir ARTHUR

SÕIDUAUTODE VIGURSÕIDUVÕISTLUS
“SILLAMÄE KEVAD 2014”
19. aprillil Sillamäel sadama sissesõidu
parklas.
Võistlussõitude start kell 11.00.
Lisainfo: amvracing.ee

Küljendaja: Aido Keskküla
Tõlk: Tatjana Fedorenko
Trükk: AS Trükikoda Trükis

