September 2014

Nr. 7

Sinimäe Põhikooli esimesse
klassi tuli rekordarv õpilasi

Soojamajandusest
Sinimäel ja Olginas
Alates 2014. septembri kuust varustab
Sinimäe ja Olgina kaugküttetarbijaid
soojusenergiaga SW Energia OÜ. SW
Energia OÜ on 1999. aastal loodud Eesti
kapitalil põhinev ettevõte, mille gruppi
kuuluvates ettevõtetes töötab kokku 86
inimest.
Meie põhitegevusalaks on
soojusenergia tootmine, jaotamine ja müük.
Suuremateks keskusteks, kus
soojusenergiat toodame on Paldiski, Türi,
Paikuse, Kohila, Kehtna jne. Pakume
klientidele katlamajade ja küttesüsteemide
täishaldust, alates kütuse tarnimisest,
lõpetades efektiivse ja säästliku
soojusenergia tootmisega. Lisaks tegeleme
katlamajade, soojussõlmede ja soojatrasside
ehitusega. Soojusenergia tootmises
kasutame kõrgtehnoloogilisi seadmeid.
Enamus katlamajadest on mehitamata ja
varustatud tänapäevase jälgimise ja
reguleerimisseadmetega, mis edastavad
informatsiooni ööpäevaringselt
valvesolevale hoolduspersonalile.
Katlamajade kütusena kasutame puitu,
turvast, põlevkiviõli ja puidujäätmeid.
Kokku toodame soojusenergiat enam kui
150 katlamajas üle Eesti.
Kahtlemata on tarbija olulisemaks
küsimuseks soojusenergia edaspidine hind.
Soojusenergia hinda soojuse müüja
omavoliliselt tõsta ei saa, müüdava soojuse
piirhinna kooskõlastab Konkurentsiamet.
Tänase seisuga on Konkurentsiameti poolt
kooskõlastatud soojusenergia piirhind
mõlemas kaugküttepiirkonnas 74,83 EUR/
MWh. Hindadele lisandub seaduses
ettenähtud käibemaks. Müüdava
soojusenergia hind sõltub kindlasti kütteks
kasutatava maagaasi hinnast.
SW Energia OÜ on esitanud
Keskkonnainvesteeringute Keskusele
taotluse abi saamiseks viia Olgina katlamaja
üle biokütusele. Loodame saada
rahastamisele positiivse otsuse ning 2015.
aastal viia katlamaja üle biokütusele ning
langetada mõlemas võrgus müüdava
soojusenergia hinda. Samuti on plaanis
toimida Sinimäe kaugküttevõrgus. Teeme
edaspidi omaltpoolt kõik selleks, et
soojusenergia hind langeks ja oleks
taskukohane tarbijatele.
Küsimuste ja ettepanekutega võib julgelt
võtta ühendust projektijuhiga Riiko Luik
(telefon 50 44 696).
Lugupidamisega ja parimale koostööle
lootes,

Sinimäe koolipere 1. septembril.
Vaivara Sinimägede muuseumi juures 1.
septembril toimunud avaaktusel alustas oma
kooliteed kümme mudilast – viis tüdrukut ja
viis poissi, keda sel puhul olid õnnitlema
tulnud teiste hulgas ka sõbrad Vaivara
lasteaiast ja täiskasvanud vallamajast.
Õige pea valmivas uues koolihoones
hakkab õppima ühtekokku 53 õpilast. Koolis
on eesti osakonnas 8 klassi, keelekümblus
toimub 1.-8. klassis, vene osakonnas on sellel
õppeaastal tegutsemas vaid üheksas klass.
Kooli direktori Evald Teetloki sõnul on
õpilaste arv taas tõusuteel. Kui 2002. aastal
asus 1. klassi õppima 11 õpilast, siis eelmistel
aastatel oli see arv tunduvalt väiksem: 2010.
aastal 4, 2011. aastal 6, 2012. aastal 5 ja 2013.
aastal 2 õpilast. Arvata võib, et oma osa on
siin ka uuel koolimajal.
Koolitarkust on Sinimäe Põhikoolis sel
aastal jagamas 18 õpetajat, kusjuures
koolipere on täienenud nelja uue pedagoogi
võrra.
Alanud õppeaastal on koolil uus interneti
koduleht, kus nüüdsest saab tavapärase
koolielu puudutava informatsiooni kõrval
tutvuda ka kooli söökla menüüga. Avalehel
olev kalender hoiab külastajaid kursis
eelolevate üritustega. Kodulehe aadressiks
on jätkuvalt www.sinimae.edu.ee.

Avaaktusele on kogunenud nii asjaosalised kui ka külalised.

AIN TÕNTS
SW Energia OÜ Juhatuse liige
GSM 56 640 060
e-mail ain@swenergia.ee
RIIKO LUIK
SW Energia OÜ projektijuht
GSM 50 44 696
e-mail riiko@swenergia.ee

http://album.vaivaravald.ee > Kool

ALAR TASA

Tähelepanu keskpunktis on esimese klassi õpilased. Foto: 3x ALAR TASA

Vaivara Kaja toimetus küsib: Miks anti Vaivara valla soojusvõrgud ja katlamajad rendile?
ÕNNITLEME VANEMAID

MILANA KAPRALOVA
JEKATERINA DUKATŠI
ANNA PETROVA
ARSENI
BOGUSLOVSKIY
SÜNNI PUHUL

Vastab vallavanem Heiki Luts:
2013. aastal valmis uus Vaivara valla
soojamajanduse arengukava kuni aastani
2022 ja töö käigus uuriti erinevaid võimalusi
soojuse hinna alandamiseks. Ühe tõsisema
võimalusena näeb arengukava ette alevike
katlamajade üleviimist biokütusele
baaskoormuse katmiseks. Täiendavalt
teostati tasuvusuuring ning selgus, et
biokütusele üleminekuga ei tohi venitada.

Kuna Vaivara vald on Olgina
veemajandusprojekti ja Sinimäe kooli
taastamiseks laenu võtnud ja rohkem laenu
võtta ei ole võimalik, siis asusime kaaluma
muid finantseerimise võimalusi.
Lahenduseks oli katlamajade ja
soojusvõrkude rendileandmine tingimusel, et
katlamajad viiakse üle biokütusele. Peale
konkursi läbiviimist sõlmis KA Vaiko AS
soojusvõrkude ja katlamajade rendilepingu

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
91 Vladimir Ivanov
90 Loore Laht
90 Hiie Karpina
89 Jekaterina Vilman
88 Edith Kravik
87 Aleksandra Pochtareva
86 Zinaida Ivanova
85 Julia Kondratova

03.09.1923
15.09.1924
18.09.1924
05.09.1925
05.09.1926
24.09.1927
11.09.1928
06.09.1929

Olgina alevik
Udria küla
Arumäe küla
Sinimäe alevik
Perjatsi küla
Olgina küla
Olgina alevik
Olgina alevik

SW Energia OÜ-ga. Esimese sammu biokütusel
töötava katlamaja rajamise suunas on uus
rentnik juba teinud, esitades
rahastamistaotluse Keskkonnainvesteeringute
Keskusele Olgina katlamaja üleviimiseks
biokütusele. Rahastamise otsust ootame selle
aasta detsembris. Kokkuvõtteks –
põhieesmärk on kasutada kaasaegset ja
töökindlat tehnoloogiat, rohelist energiat ja
kõige selle juures alandada soojuse hinda.

84 Zinaida Murashova
82 Aino Orujõe
81 Anna Zahharova
80 Sofiya Bolshakova
80 Vassili Beznossenko
75 Valentina Denisova
70 Taisa Bakhir
70 Liili Lukso

29.09.1930
03.09.1932
14.09.1933
10.09.1934
18.09.1934
01.09.1939
15.09.1944
16.09.1944

Sinimäe alevik
Mustanina küla
Olgina alevik
Olgina alevik
Sinimäe alevik
Sinimäe alevik
Soldina küla
Puhkova küla
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Suur õunaaed väikese taluaia kõrval
Virumaa 2013. aasta parimaks toidutootjaks
valitud Raudkivi OÜ õunaaed asub Vaivara
vallas Puhkova külas. Tegemist on pere
ettevõttega, mida juhivad Killu Maidla ja Tiit
Vainura ning nõu ja jõuga aitavad kaasa
kõik pere liikmed. Tiit Vainura ise ütleb, et
õunamajandus on rohkem naispere
pärusmaa. Nii lähemegi Tiidu abikaasa
Kristiga õunaaeda uudistama.
Vanasti oli pea iga talu juures õunaaed, küll
mitte nii suur, kui teil praegu. Palju neid
õunapuid teil on ja milliseid sorte te
kasvatate?
Algselt rajatud õunaaias on kokku 248
õunapuud. Jälgime ja vaatame, kuidas
erinevad
sordid kannavad, kuidas puud kliimale ja
võimalikele kahjuritele ja haigustele vastu
peavad. Degusteerime õunu ja siis on ka
selge, milliseid õunasorte juurde oleks vaja.
Suveõuntest on esindatud: „Krasnaja
Rannaja“, „Valge Klaar“, „Krügeri Tuviõun“,
„Konfetnaja“ ja „Kasper“. Sügisõuntest:
„Kikitriinu“, „Kuldrenett“, „Tiina“, „Krista“,
„Liivika“, “Sügisdessert“, „Jaspi“, „Juuso“,
„Melba“, „Orlik“. Talveõuntest: „Alesja“, „7315-155“, „Veteran“, „Antei“, „Kulikovskaya“,
„Cortland“.
Ausalt öeldes on minu jaoks need nimed
suht tundmatud. Mille järgi te oma valiku
tegite?
Valik sai tehtud põhiliselt kirjanduse abil.
Otsisime haiguskindlaid ja hea säilivusega
sorte, millel oli ka kaubanduslik välimus.
Võhik võib arvata, et mis tööd nende õunte
kasvatamisega ikka on – põhiline on õunad
sügisel puudelt kokku korjata ja maha
müüa. Aga tegelikult?
Kevadel on esimesteks töödeks puude
talvekahjustuste üle vaatamine ja
eemaldamine,
niitmine, rohimine ja multšimine. Kahjurite
ilmnemisel korjame neid käsitsi või pritsime
looduslike vahenditega, keemilisi mürke me

oma aias ei kasuta. Suvel jätkub niitmine ning
suurte põudadega kastmine. Sügis on aga
meie lemmik aeg, kui õunu korjata saab.
Õunad sorditakse ja hoiustatakse kuni
müügini. Oma õunu turustame Talu turul ja
Jõhvis Promenaadi talupeos ning loomulikult
ka kohapealt.
Kas Karl-Martin, Anne-Mari ja Ott-Marti ka
teie töödes-tegemistes kaasa löövad?
Karl-Martinist on abi muruniitmisel ja
kõik lapsed aitavad õunu korjata.
On juba september, suveõunad on ära
korjatud, aga nendel puudel siin on õunu nii
tihedalt koos, et ei taha kuidagi ära
mahtuda. Kas selline koorem ühe väikese
puu jaoks liiga raske ei ole?
Eks osa neist kukubki maha ja need, mis
mingil kombel kannatada on saanud, tuleb
lihtsalt enne õiget aega ära korjata, et
ülejäänud terveks jääksid. (Meiega aias ringi
kõndides võtabki Kristi aeg-ajalt mõne õuna
puu küljest ja viskab minema.)
Praegu tundub see õunte korjamine küll
lihtne olevat, aga mis siis saab, kui puud
suureks kasvavad?
Need puud ei kasvagi suureks. (Meie
imestunud nägusid nähes hakkab Kristi
naerma.) Valisimegi just sellised puud, et
saaki kergem koguda oleks.
Küll oleks kena olnud, kui minu lapsepõlves
ka sellised õunapuud meie aias oleks
kasvanud, õunte kättesaamine oleks
tunduvalt libedamalt läinud! Kahju, et sel
ajal neid sorte ei olnud.
Oli ikka. Kohe näitan teile ema aias ühte
sellist õunapuud.
Nii siirdumegi juttu puhudes noorte puude
juurest vanasse taluaeda, kus laiutab
madalakasvuline õunapuu. Loomulikult on
selliselt puult õunte korjamine kordades
lihtsam, kui kusagilt kõrgelt ladvast redelil
kõlkudes ubinaid käeulatusse püüda. Kõrval
on kõrge pirnipuu, mille viljad alles valmimist
ootavad.

Kristi Vainura oma hoolealustega.
Foto: ALAR TASA
Kristi räägib, et asus eelmisel sügisel
Räpina Aianduskoolis aianduse eriala
omandama, ikka selleks, et õunaaias edaspidi
veel targemalt tegutseda. No jah, eks iga
hobiga tegelemine vajab ka vastavaid
teadmisi. Nii nagu ka orienteerumine, millega
kogu pere tegeleb. Täna jäigi Tiit Sinimäele
orienterumisneljapäevaku rajameistrina edasi
tegutsema. Kristi jõudis küll võistlejana raja
läbida, aga ümberriietumiseke ei andnud me
talle aega. Nüüd võibki keegi arvata, et ta
oma õunaaias orienteerumas käib...
Orienteerujatele soovitakse „Okas
päkka!“, mida tuleks öelda õunatalu
omanikele, et neil kõik kenasti laabuks?
Ei oska kohe öeldagi, vahest „Uss
õuna!“
Aitäh intervjuu eest ja et neid usse siis ikka
jätkuks!
ANNE JUNDAS

Alutaguse noored kotkad tulid
Hiiumaalt tagasi võidukarikaga
Laupäeval, 13. septembril toimusid Hiiumaal
Malvastes noorte kotkaste esivõistlused
orienteerumises. Malevatest olid kohale
tulnud kolmteist 4-liikmelist võistkonda.
Meie esindus koosseisus Jaan Paljak
(Tudu), Jürmo Rooma (Järve), Raiko Jool
(Järve) ja Karl-Martin Vainura (Sinimäe)
saavutasid üldkokkuvõttes ülekaaluka I koha
84 punktiga. II koha said Võru maleva
noorkotkad 78 punktiga ja III koha
saavutasid Rapla maleva noorkotkad 67
punktiga.
Individuaalselt vanemas grupis (14.a –
18.a) saavutas 5,7 km ja 10 kontrollpunktiga
rajal Jaan Paljak I koha ja Jürmo Rooma
pingelises heitluses III koha. Nooremas
grupis (7.a- 13.a) saavutas 3,4 km ja 7
kontrollpunktiga rajal Raiko Jool II koha ja
Karl-Martin Vainura III koha.

Ikka veel suviselt
soe ja mõnus. Iga
hetk, mille saab veeta
koduaias, kas siis
toimetades või lihtsalt
päikese paistel pingil
mõtiskledes, laeb meie
sisemised akud
energiaga. Seda on
meile ju väga vaja, et
kõledatel sühisõhtutel
vastu pidada.
On september...
Viimaks ometi on ka meie metsades
seened sügavast suveunest ärganud ja
aru saanud, et me nende järele juba kaua
igatsust tunneme. Eriti rõõmus olen ma
oma lemmikute, kuuseriisikate üle, keda
üle hulga aastate jälle kord palju leida
võib. Tõtt öelda olin nende võrratu
maitse juba peaaegu unustanud...
On september...Pihlakad on sel aastal
eriti marjarohked ja vanarahvas teadis
öelda, et see pidavat külma talve
ennustama. Ega see teadmine meid eriti ei
rõõmusta, sest mida vähem peame
kulutama igasuguse küttematerjali peale,
seda rikkamad me oleme.
On september...Rikkus on tegelikult
üks umbmäärane mõiste. Mõni hindab
seda rahas, mõni teadmistes ja mõni
perekonna suuruses. Vanavanemate
päeval (14.septembril) oli taas kord
põhjust oma väärtushinnangute üle
mõtiskleda. Mina isiklikult tunnen ennast
oma kaheksa lapselapsega tõelise
rikkurina ja vanavanemana võin
kinnitada, et kuigi püüdsin omal ajal ka
laste jaoks töö kõrvalt piisavalt aega
leida, siis vanaemana naudin ma iga
hetke, mille ma koos ühe või teise
lapselapsega veedan. Tore, et ka nemad
minu jaoks aega leiavad!
On september...Just aeg kipubki
viimasel ajal üha enam defitsiidiks
muutuma. Ju koormame ennast vahel ka
mõttetute tegemistega, ise endale sellest
aru andmata. Pole ju aega mõelda, et
edukas olla, peab tegutsema, tegutsema,
tegutsema...
On september...Ka mõtlemise ja
mõtlemise vahel on vahe ja kuigi tundub,
et mõtted tulevad iseenesest, siis
tegelikult valime me alati ise, millele ühel
või teisel ajahetkel mõelda. Ärgem siis
unustagem, et meie mõtetel on alati
tagajärg. Seega mõelgem alati sellest,
mida oma ellu soovime, mitte sellest, mida
me ei soovi või koguni kardame.
Kena sügise algust ja häid mõtteid
ning läbimõeldud tegutsemist meile
kõigile!
ANNE JUNDAS

September
Vaivara lasteaias

KADRE MAALMA
Noorte Kotkaste Alutaguse Maleva
pealiku abi
Võidukas meeskond koos juhendajaga. Foto: IVAR ROOMA

Matkapäev Sinimäel
14. septembril matkati Sinimägedes ja
kuulati loengut Vaivara maastikust kui
strateegilisest elemendist.
Kui me kõneleme maastikust
üksikindiviidi tasemel, siis on sõduri
maastikuks tema vaateväli, staabiohvitseril
aga kaardilaotus. Siinsed sood, kivine
rannaala ja kõrgendikud võimaldavad
kaitset organiseerida ja samas muudavad
ründaja olukorra kesisemaks. Vaivara
kandis on kaitseliine ja sündmusi mitmest
sõjast, pikemalt sai ülevaate 1944. aastal
toimunust. Lisaks toimusid metalli- ja
puidurestaureerimise töötoad.
Matkapäevale panid õla alla MTÜ
Alutaguse Matkaklubi ja SA
Keskkonnainvesteeringute keskus.
IVIKA MAIDRE
Vaivara Sinimägede Sihtasutus

On september...

....ja kuulajad ei lase ühelgi tema
sõnal kaotsi minna.
Foto:2x INDAR ZEINET

Vallo Reimaa räägib maastikust kui
strateegilisest elemendist....

1. septembril, juba esimesel
koolipäeval, said lapsed kogeda
palju uut ja huvitavat: uusi sõpru,
huvitavaid teadmisi, põnevaid
tegevusi.
Teadmiste päeva tähistasid meie
lapsed koos Sinimäe Põhikooli perega
muuseumi juures. Loomulikult oli tegu
ühe tähtsaima päevaga, mida ette
kujutada! Esimesse klassi tuli 10
õpilast – mis on viimaste aastate
absoluutne rekord.
Vaivara Lasteaia lapsed
osalesid peol aktiivselt, esinedes oma
laulude ja tantsudega. Veetsime koos
ühe toreda päeva. Soovime
koolilastele ja nende õpetajatele edu
õppimises ja ainult häid tulemusi!
Vaivara Lasteaia kollektiiv
tänab kõiki suuri ja väikeseid, kes
aitavad meie elu teha põnevaks ja
lõbusaks! Aitäh teile kõigile!
JULIA LOZKINA
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Vaivara Vallavolikogu
istung 17. septembril
Enne istungi algust said kõik
vallavolikogu liikmed 2014 uuendatud
Kohaliku omavalitsuse volikogu liikme
KÄSIRAAMATU.
Päevakorras oli:
1. Informatsioon Vaivara valla 2014. aasta
eelarve täitmisest 30.06 seisuga.
Rahandusosakonna juhataja Aleksandr
Pahhomov teavitas volikogu liikmeid valla
eelarve täitmisest. Eelarvekomisjoni poolt
kommentaar komisjoni esimees Evald
Teetlokilt. Info teadmiseks võetud.
2. Kinnisasja omandamiseks nõusoleku
andmine. Võeti vastu otsus 37. Anda
nõusolek Osaühingule Nordland Vaivara
vallas alljärgnevate kinnistute
omandamiseks: Olgina alevikus asuv
Mummesaare kinnistu –
kinnisturegistriosa nr 4493808,
katastritunnusega 85101:003:0902, pindala
38,84 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa
100 %;
Tõrvajõe külas asuv Karu-Jäägri kinnistu
– kinnisturegistriosa nr 4479808,
katastritunnusega 85101:003:0905, pindala
13,16 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa
100 %;
Tõrvajõe külas asuv Rootsikanna kinnistu
– kinnisturegistriosa nr 4480108,
katastritunnusega 85101:003:0904, pindala
29,06 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa
100 %.
3. Vaivara Vallavalitsusele kuuluva Sinimäe
uue hariduskompleksi lõpetamata tööde
üleandmine sihtfinantseerimise korras KA
Vaiko AS-le. Võeti vastu otsus 38.
4. Vaivara Lasteaia kohamaksu
kinnitamine. Võeti vastu otsus 39.
Kinnitada Vaivara Lasteaia lapsevanemate
poolt kaetav osa ühe lapse kohta 15 eurot
kuus alates 01.11.2014.a.
5. Vaivara valla arengukava 2015-2020
vastuvõtmine. Otsustati: Lõpetada I
lugemine ning suunata järgmisele istungile
II lugemisele.
6. Taotluse esitamine Riigikohtule ja
volituse andmine vallavanem Heiki
Lutsule. Võeti vastu otsus 40. Esitada
Riigikohtule taotlus tunnistada kehtetuks
Riigikogus 19.06.2014 vastu võetud ja
01.10.2014 jõustuva Jäätmeseaduse
muutmise seaduse § 1 punkt 1, millega
tunnistati kehtetuks Jäätmeseaduse § 66
lõige 11 vastuolu tõttu kohaliku
omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega
käesoleva otsuse seletuskirjas toodud
põhjendustel.Volitada vallavanem Heiki
Lutsu alla kirjutama otsuse punktis 1
nimetatud taotlusele.
7. Informatsioon ja muud küsimused.
Vallavanem Heiki Lutsu info - kooli
ehitusest. Kuna ehituse käigus oli mitmeid
ettenägematuid takistusi, pikendati
tähtaega. Ka selle ajaga ei ole ehitaja
suutnud töödega valmis jõuda. Järgmine
ehitaja poolt välja öeldud tähtaeg on 6.10;
- info ohtlike jäätmete hoidla kohta.
Homme on Riigikogu Keskkonnakomisjoni
istung jäätmehoidlas ning sinna on
kutsutud ka valla esindajad;
- kohtumisest Narva politseijuhiga.
Volikogu esimees Veikko Luhalaidi info
lähiaja sündmustest:
- kohtumisest Sillamäe Linnavalitsusega
menetlusteenistusega liitumise teemal;
- linnapiirkonna strateegia töörühma
koosolekutest;
- kohtumisest Eesti Energiaga;
- Kaunis Kodu auhinnaüritusest;
- Keskkonnatasudest ja
kompensatsioonimehhanismist;
- Komisjonid on aasta töötanud ning on
aeg anda ülevaade tehtust.
Järgmisel istungil sotsiaalkomisjon ning
haridus- ja noorsootöökomisjon.
- Järgmisele istungile võiks kutsuda
politsei esindaja.
Evald Teetlok – järgmisel nädalal on
kutsutud õpetajad Jõhvi kontserdimajja.

Mis muutub politsei töös
alates 1. oktoobrist?
Praegu Politsei- ja
Piirivalveametis
käimasolevast reformist
ja alates 1. oktoobril
toimuvatest töökorralduse
muudatustest on jäänud
eksitav mulje nagu oleks
tegu suure
koondamiselaine ja
konstaablijaoskondade
sulgemisega. See pole aga
sugugi nii. Riik vajab
toimimiseks tugevat ja
struktureeritud
politseiasutust. Selle
jaoks on vaja parimaid spetsialiste, kes
lisaks professionaalsusele on ka tugevalt
motiveeritud ja vääriliselt tasustatud. Kuna
asutuse eelarve suurenemist pole ette näha,
siis tekkis vajadus ümber hinnata praegu
olemasolevaid ressursse ja tööinimesi. See
toob endaga kaasa kogu PPA töökorralduse
muudatuse.
Planeeritava reformi põhiliseks
eesmärgiks on muuta politsei juhtimine
senise valdkondliku asemel maakondlikuks.
Mida see tähendab? Kui senini on politsei
lähtunud ennekõike riiklikest prioriteetidest,
siis edaspidi hakatakse lähtuma rohkem
kogukonna vajadustest. Maakondlik
politseijaoskonna juhtimine annab enam
otsustusõigust piirkonnajuhile, kes just
kõige paremini teab kogukonna vajadusi ja
probleeme. Läbi selle saame pakkuda
inimestele just nende vajadustele vastavat
teenust. On loomulik, et maakondlik
politseijaoskond otsustab iseseisvalt kuna
ja kui suures mahus panustada
patrulltegevusse või konstaablite töösse.
Samuti peab piirkonnajuht korraldama
kohaliku politseijaoskonna erinevate
üksuste kvaliteetse ja piirkonna vajadustele
orienteeritud toimimise.
PPA reform puudutab suurel määral ka
Jõhvi politseijaoskonna
piirkonnapolitseinike arvu. Osa
piirkonnapolitseinikke läheb üle

patrullpolitseinikuks ja
kuigi piirkonnapolitseinike
üldarv jääb vähemaks, siis
tegelikult nende poolt
pakutav teenuse kvaliteet
tõuseb. Kui praegu oleme
olukorras, kus
piirkonnapolitseinik suure
osa tööajast osaleb
patrulltegevuses, siis ei
suudeta piisavalt
panustada kogukonna
vajadustele. Oktoobris
piirkonnapolitseinikuna
jätkavad ametnikud
patrullis osalema ei hakka. Edaspidi saavad
piirkonnapolitseinikud keskenduda
ülesannetele, mida neilt oodatakse ehk
tegeleda elanikkonna, ettevõtete ja
omavalitsuste probleemidega. Ühe
piirkonnapolitseiniku tööpiirkond hõlmab
keskmiselt 10 000 elanikuga maa-ala, kuid
konkreetsete piirkondade määramisel
hinnatakse ka teisi antud piirkonda
iseloomustavaid tegureid. Seega
piirkonnapolitseinikud ei kao, vaid edaspidi
tekib neil võimalus keskenduda
tööülesannetele, mis vastavad kogukonna
ootustele ja lootustele.
Kuigi piirkonnapolitseinike koguarv
väheneb, ei vasta tõele, et
konstaablijaoskondasid hakatakse sulgema.
Praegu tegeleme küsimusega, kuidas
olemasolevaid hooneid paindlikumalt ja
säästlikumalt kasutada. Üks näide võiks olla
Iisaku konstaablijaoskonna hoone, mida
seniste plaanide kohaselt oleks tööruumidena
mõistlik aktiivsemalt kasutada suvisel
perioodil, mil inimeste hulk Peipsi
suvituspiirkonnas suureneb. Võib öelda, et
politsei liigub rahvaga kaasa, et olla
elanikkonnale kättesaadavam ning selle
tulemusena paraneb ka teenuse kvaliteeti.
Praeguse reformi eesmärgiks on
vähendada asutuses olevate juhtide hulka,
pannes enam vastutust tulevastele
politseijaoskonna juhtidele, kes on
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Eesti Post soovib Vaivara
vallas kolida postiteenused
klientidele lähemale
Eesti Post soovib juba lähiajal kolida
Sinimäel postiteenused postkontorist
inimestele lähemale ja anda klientidele
võimalus ka nädalavahetustel oma
postiasju ajada.
See, et postiteenused liiguvad parema
kättesaadavuse huvides postkontoritest
välja kohtadesse, kus inimesed oma
igapäevaseid talitusi teevad, on
ülemaailmne trend. Seda teed on mindud
nii Saksamaal, Taanis kui Soomes.
Ka Eesti Post otsib jätkuvalt
koostööpartnereid, kes oleksid huvitatud
postiteenuste osutamisest. Näeme oma
partneritena teenindusasutusi, kes on
avatud uuendustele ning on valmis
osutama postiteenuseid vähemalt viiel
päeval nädalas. Omalt poolt tagame
postiteenuste osutamiseks vajaliku mööbli,
kõik vahendid ja väljaõppe ning
tasustamise teenuse osutamise eest.
Postipunkti avamine on kohalikele
inimestele reaalne võimalus ise midagi ära
teha selleks, et kohalik elu areneks.
Sinimäel peab Eesti Post läbirääkimisi
postipunkti avamiseks Vaivara
vallavalitsuse ning kohaliku kauplusega.
Avatav postipunkt võtab vastu makse,
perioodika tellimusi ja erinevaid saadetisi.
Samuti saavad inimesed sealt kätte kõik
saabunud saadetised.
KRISTINA SEEMA
Omniva jaevõrgu projektide osakonna
juhataja
kodanikele lähemal ja tunnevad kohalikku
olukorda. Vabanevate rahaliste ressursside
arvelt tõstetakse tänaval töötavate ametnike
palkasid.
KALLE KUUSIK
Jõhvi patrullteenistuse vanem
Alates 1. oktoobrist Jõhvi politseijaoskonna
juht

Sinimäe orienteerumisneljapäevaku
rajad kulgesid üle kolme mäe
RSK Jõhvikas selle suve kaheksas
orienteerumispäevak toimus Sinimäel, kus
rajameister Tiit Vainura kasutas radu
planeerides ära kõik kohalike mägede võlud
ja valud.
Nii nagu eelmistelgi päevakutel, oli
osalejaid igas vanuses ja erinevate
oskustega. Kokku jõudis finišisse 70
võistlejat, õigemini küll 71, aga titevankris
koos ema Margit Maksimoviga kolmanda raja
läbinud Kelli jäeti millegipärast kirja
panemata. Kelli oligi noorim osaleja. Kõige
vanem oli nagu ikka meie klubi raudvara
Richard Rooden, kes sel kevadel oma 91
sünnipäeva tähistas.
Kõige pikema ja raskema raja (5,57 km),
kus oli 13 KP (kontrollpunkti), läbis kõige
kiiremini Urmas Sulaoja (00:46:48), teine oli
Andrei Semenkov (00:49:25) ja kolmas Marten
Kuusmann (00:52:47). Naistest julges sellele
rajale minna vaid kaks võistlejat, kellest Kristi
Vainura (1:02:40) edestas Kadre Maalmat
(1:11:43) üheksa minutiga. Selle raja läbisid ka
Karl-Martin Vainura ja Sandro Maksimov,
Tom Maksimov kahjuks katkestas. Tegelikult
väga tublid poisid kõik, sest see rada oli
kindlalt meistrite klassi tasemel. Võitja Urmas

Edukalt finišis. Foto: ALAR TASA

Sulaoja: „Sinimäe kaart vajab teist
kaardimõõtu, kasvõi 1:7500 (1cm
kaardil vastab 75 meetrile maastikul),
praegusel 1:10000 (1cm kaardil
vastab 100 meetrile looduses) ei
suuda reljeefi välja lugeda. Mitmest
paigast on kena vaade ümbritsevale
loodusele, aga võistluse ajal pole
seda kahjuks aega pikalt imetleda.“
Ega teine ja kolmas radagi
kergete killast polnud. Ka kolmandal

Maksimovi naispere orienteerumas.

Vanim osaleja Richard Rooden. Foto:
2x ALEKSANDR KOMŠIN
rajal oli vaja tarka tegutsemist õigel
rajavalikul (loe: kõige õigemat teed
pidi ühest kontrollpunktist teise
liikudes). Ei oska öelda, kui palju oli
neid, kes vaatetorni juurest lausa
kaelamurdva tee otse alla laskudes
valisid, aga mina selle vea tegin ja
selle asemel, et paari minutiga mööda
teed ringi joosta, kulutasin ligi

kümme minutit hooti maa ja taeva vahel
rippudes, sest veerevad kivid tahtsid vägisi
kaasa viia ja järgmine oks, millest kinni
haarata, ei olnud teps mitte käeulatuses.
Lõpuks jõudsin küll elusana alla, aga paar
päeva andsid käe- ja reielihased märku oma
olemasolust...
Kenasti tulid kolmanda raja läbimisega
toime Lii Maksimov, Anne-Mari Vainura ja
juba nimetatud Margit Maksimov. Lõpetas ka
Ott-Marti Vainura, kes arvatavasti tegi sama
vea, mis minagi. Aga pole hullu, järgmisel
korral läheb paremini...
Sinimäel orienteerume jälle aasta pärast.
Kahju, et seekord Vaivara valla rahvas
passiivseks jäi. Ilm oli küll lausa suvine, nii et
igati mõnus oleks olnud kasvõi kõige lühem
ja kergem neljas rada läbi jalutada. Ootame
teid järgmisel sügisel!
http://album.vaivaravald.ee > Sport

ANNE JUNDAS
RSK Jõhvikas president
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OPERATIIVTEATED
VARGUSED
17. septembril teatati politseile, et
Peeterristi külas lõhuti suvila ukselukk
ja varastati televiisor ning muid esemeid.
Kahju on 500 eurot.
LÕHKEKEHAD
Ida-Eesti pommigrupi demineerijad tegid
kahjutuks:
16. septembril Hundinurga külast leitud
17 erineva kaliibriga lõhkekeha.
13. septembril Sinimäe aleviku lähedalt
põllult leitud 128 mm mürsu.
11. septembril Auvere küla metsast leitud
120 mm miinipildujamiini.
9. septembril Auvere külast leitud neli
miinipildujamiini ja mürsu.
6. septembril Auvere külast leitud neli
miinipildujamiini, seitse 75 mm
kahurimürsku ja neli püssigranaati.
5. septembril Auvere külast leitud 120
mm mürsu ja käsigranaadi RG-42.
31. augustil Auvere külast leitud kolm 81
mm miini.
30. augustil Mustanina külast leitud 152
mm mürsu.

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühingu
kalanduspiirkonna strateegia
uuendamise SWOT analüüsikoosolekud
toimuvad:
22. oktoobril 2014 kell 11.00 Viru-Nigula
Valla Hariduse Seltsi ruumides aadressil
Kirikaia 2. Koosolek toimub eesti keeles.
23. oktoobril 2014 kell 11.00 NarvaJõesuus Linnavalitsuse saalis Kesk tn. 3.
Koosolek toimub eesti ja vene keeles.
Ootame osalema kalandusega tegelevaid
aktiivseid kaasamõtlejaid.
Infot saab telefonilt 53407663 ja

Sinimäe retk
Laupäeval, 23. augustil korraldas Alutaguse
Maleva Narva malevkond juba traditsiooniks
saanud Sinimäe retke, seekordse numbriga
neljas.
Tegemist on sõjalis-sportliku
õppeotstarbelise maastikuvõistlusega, mis
koosneb nii maastikul liikumisest kui ka
erinevatest ülesannetest kontrollpunktides
nii maal, samas ka merel.
Üritus algas
juba 22. augusti
pealelõunal, kui
Alutaguse maleva
instruktorid viisid
soovijaile läbi
õppetunde, andes
teadmisi, mis
oleksid vajalikud
kontrollpunktides
tegutsemisel.
Järgmise
päeva hommikul
oli sadakond
kaitseliitlast
stardiplatsil
Malevlased rivistusel...
retkeks valmis,
kellest suurema osa moodustasid Narva
malevkonna vabatahtlikud kaitseliitlased.
Võistlusel pakkusid kõige enam pinget
pankrannikust aja peale köie abil laskumine,
mis oli esmakordne, ning merel paadiga
kontrollülesande täitmine. Samuti olid

meliaadressilt: info@vrky.ee

Vaivara
valla LÕIKUSPIDU
toimub laupäeval, 18.
oktoobril kell 19.00-24.00
Olgina Rahvamajas
Piletid hinnaga 5.- EUR müügil 14.
oktoobrini valla raamatukogudes ja
Olgina Rahvamajas.
Alates 15. oktoobrist pileti hind 7.- EUR.
Peo päeval pileti hind 10.- EUR.
Tellitud transport:
kell 18.15 Vaivara raudteejaam, Sillamäe
teerist, kutsekool.
18.25 Sinimäe kool.
18.35 Laagna, Puhkova, Vodava.
Tagasi pärast pidu umbes kell 00.15.
Palun teatage piletit ostes ka oma
transpordisoovist, et oskaksime
arvestada bussi suurusega!

...ja ülesande täitmisel.

huvitavad paintballilahing koos
sideülesandega, gaasimaskis granaadi
heitmine kuulipilduja pesasse, liikumisel
airsoftpüstolist kujude pihta laskmine.
Uus oli ka nn kaugtule tellimise ülesanne, kus
osalejad pidid määrama objekti kauguse ja
asimuudi ning tellima sinna miinipilduja tuld.
Teistes punktides tuli läbida miiniväli,
anda esmaabi, tunda soomustehnikat, lasta

täpselt õhupüssist kukkuvate märkide pihta.
Uudne oli retkel ka tähelepanu ülesanne, kus
võistlejad pidid etteantud ajaga leidma
metsarajale paigutatud ja kergelt peidetud
militaaresemeid.
Retkel osales ka noorkotkaste
võistkond. Küllaltki
keerulised 20 kilomeetrit
võistlusrada läbisid
Noored Kotkad
naerulsui,
kontrollpunktides vapralt
samu ülesandeid täites,
mis kaitseliitlasedki. Nii
et järelkasv Kaitseliidule
on olemas.
Ehkki tähtis polnud
võit, vaid osavõtt,
tunnistati esikoha
vääriliseks Narva
malevkonna 1. rühma
meeskond, koosseisus
Vladimir Tšudajev,
Konstantin Ilmenski,
Vjatšeslav Mašjanov ja
Igor Veressinin. Teise
koha pälvis Lüganuse
malevkonna
esindusvõistkond ning
kolmandaks jäi Narva
malevkonna 2. rühma
võistkond.
Üritusest osavõtjad
jäid retke korraldusega
väga rahule ning
ootavad põnevusega
järgmise aasta ehk siis
juubeli Sinimäe retke.
Tänud korraldajatele ja
samuti kokkadele!

Püssist laskmine vajab teravat silma ja osavat kätt.
Foto:3x ROGER VINNI

ROGER VINNI
Narva malevkonna
teavitusohvitser

Ida-Virumaa vaimse tervise keskuse
loomine lastele ja noorukitele
3. septembril avati Ida-Virumaal KohtlaJärvel Ida-Viru Keskhaiglas ja Narva
Haiglas laste-ja noorukite vaimse tervise
kabinet. Projekti viib läbi Tartu Kliinikumi
psühhiaatriakliiniku lasteosakond, rahastab
Norra toetuste programm,
Sotsiaalministeerium, SA Tartu Ülikooli
Kliinikum, SA Ida-Viru Keskhaigla ja SA
Põhja-Eesti Regionaalhaigla.
Eesmärgiks on parendada esmatasandi
lastepsühhiaatrilise abi kättesaadavust. Abi
peab olema koordineeritud, pere vajadustele
vastav ja elukohale lähedal. Oluline on
varane märkamine, ennetus ja pidev
teavitustöö lastega töötavatele isikutele.
Otseseks sihtgrupiks on lapsed ja
noorukid vanuses 0-18 eluaastat, nende
vanemad/hooldajad. Kaudseks sihtgrupiks
on projekti võrgustiku liikmed, kes projekti

tegevuste käigus saavad täiendõpet ja viivad
läbi omapoolseid koolitusi senisest
efektiivsema tegevuse planeerimiseks
psüühika- ja käitumishäiretega laste ja
noorukite märkamisel, hindamisel ja
sekkumisel.
Lapsevanemaid ja lastega töötavaid
spetsialiste abistab meeskond, kes koosneb
vaimse tervise õest, psühholoogist ja
sotsiaaltöötajast. Kabinet on avatud
tööpäevadel kella 8-16ni. Ka
sotsiaalvõrgustikus on keskuse info leitav.
https://www.facebook.com/
idavirumaavaimsetervisekeskus?fref=ts
Vajadusel saab täiendavat infot valla
lastekaitsespetsialisti juures nii eesti kui vene
keeles.

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

ANNE TERNER-BOIKO
lastekaitsespetsialist

August Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
6. septembril 1929.
aastal sündis Jõhvis
tulevane kodu-uurija
Lembit Kiisma, kelle
põhiliseks
uurimisobjektiks jäi
kodulinn Jõhvi, kuid
kes tegi palju ka
Vaivara ja Narva kandi
ajaloo uurimisel, säilitamisel ja
tutvustamisel. Üheks selliseks tööks oli
Ida-Viru SOMS-i egiidi all koostöös
fotograaf Arvo Lekiga raamatuke
„Sõdade mälestusmärgid Alutagusemaal“
1997. aastal. Rikkaliku info- ja
fotomaterjaliga eesti, saksa ja vene
keelne trükis erinevate Virumaad läbinud
sõdade mälestusmärkide ajalugu. Vaivara
kandi materjale avaldas ajalehes „Põhja
Kodu“ ja esitas Põlevkivimuuseumi
kodu-uurimisringi koosolekutel.
Teeneka kodu-uurija maine teekond
lõppes 18. aprillil 2004. aastal.
14. septembril 1579. aastal alustasid
Rootsi väed Henrik Horni juhtimisel
Narva linna piiramist, kuid halva
ettevalmistuse tõttu tuli peagi rünnak
lõpetada ja taanduda.
16. septembril 1944. aastal andis Hitler
välja käsukirja, millega hakati ellu viima
plaani „ASTER“ - Saksa vägede
väljaviimist Eestist ja Põhja-Lätist.
Eestlased jäid praktiliselt toetuseta ja ka
ei andnud sakslased neile üle
äsjasaabunud uut relvastust ning nii
tuligi eestlastel võõras mundris kaitsta
oma kodumaad. Nad tegid seda hästi,
sest praktiliselt jäi Punaarmeel Sinimäed
vallutamata ja see tubli vastupanu aitas
sakslastel väiksemate kaotustega meilt
lahkuda. Samas hukkus palju kaasmaalasi
puuduliku relvastuse ja lahingumoona
nappuse tõttu. 17. septembril alustasidki
sakslased taandumist laial rindel Narva ja
Suure-Emajõe rindejoonelt. 50 aastat
hiljem tunnistasid sakslased oma vääritut
tegu Eesti sõjameeste suhtes ja palusid
andeks tekitatud raskuste ja langenute
nimel. See oli 1994. aastal, kui tähistati
Sinimägedel Narva ruumi lahingute 50.
aastapäeva. See oli omamoodi hea tahte
akt ja vabandussõnad esitas Saksa
poolelt rüütliristi kavaler ning see oli ka
omamoodi murdepunkt, mis lähendas
uuesti eesti ja saksa poole sõdalased.
22. septembril sündis Narva lähistel
Martin Püü, kes ametilt oli freesija ja
1944. aasta alguses siirdus Soome, kus
täiendas sõjamehe oskusi Jokkela
väljaõppekeskuses. Staabikompanii
koosseisus võitles Karjala kannasel ja
Jäppilä lahingus 10. aprillil 1944. aastal,
kus jäi teadmata kadunuks.
22. septembril 1944. aastal lõppes
Amblas ametlikult Narva pataljoni
võitlustee ja sõduritele anti võimalus
valida, kas jääda siia või minna koos
sakslastega. Õigesti tegi see, kes valis
teise tee, kuna siin järgnesid kohe
repressioonid ja paljudel jätkus
võitlejatee metsavennana.
27. septembril 1904. aastal sündis
Narvas poliitik ja mereväeohvitser
Verner Puurand, kes oli Eesti Vabariigi
Valitsuse Eksiilis (EVVE) portfellita
minister 3.aprillist 1973 kuni 1977. aastani
ja EVVE majandusminister 1977 - 12.
juuni 1983. aastal, seega Eesti Vabariigi
valitsuse esindaja paguluses.
Suri Austraalias 12. juunil 1983. aastal.
29. septembril 1899. aastal sündis
Pihkvas Hans Gutman, kes pärast Tartu
Ülikooli lõpetamist töötas 1925 - 1931
Eestimaa Õlikonsortsiumi vabriku ja
Narva Ühiskassa arstina ja aitas ka
paljusid Vaivara kandi inimesi.
Vanu ürikuid tolmutas Sir ARTHUR

Vea parandus
Artiklisse koolijuhtide rattaretkest „Kuidas
elad Ida-Virumaa kool?“ on sattunud
eksitav viga. Narva Vanalinna makettide
autor on tegelikult Fjodor Šantsõn. http://
arhiiv.err.ee/vaata/eesti-lood-paberist-linn
Palume vabandust!

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

