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Sinimäe uues koolimajas
tähistati advendiaja algust

Tervitajad süütasid ühiselt esimese advendiküünla. Foto: 2x IRINA KLISHINA

Esimest adventi tähistas koolimajas ligi 200 inimest.
30. novembril kogunes Sinimäel uues
koolimajas esimesele avapeole ligi kakssada
inimest, et tähistada advendiaja algust.
Peale Ljubov Lauri ja Liis Maksimovi
sissejuhatavat esinemist tervitasid külalisi
vallavanem Heiki Luts, huvikeskuse juhataja
Kai Kiiver, lasteaia direktori kohusetäitja Julia
Lozkina ja kooli direktor Evald Teetlok.
Heiki Luts: „Selle aasta jõuludeks on
Vaivara vald saanud endale ilusa kingituse meil on jälle oma koolimaja! Lisaks uuele
koolimajale oleme saanud nüüd uued ja
avarad ruumid lasteaiale ning raamatukogule.
Usun, et järgmise aasta jõuludeks on valmis
ka uus võimla. Kõige selle nimel oleme
pidanud ja peame veel ühiselt pingutama.

Kauneid jõulupühi, toredat
aastavahetust ja õnnelikku
uut aastat!
Vallavolikogu, vallavalitsus

Suurimad tänud kooliperele, kes te suutsite
need kaks pingelist aastat ühise
meeskonnana vastu pidada!
Head mudilased, koolipoisid ja -tüdrukud,
õpetajad ja õpetajate abid, kõik teised
lasteaia-, kooli- ja huvikeskuse töötajad ning
juhid! Kogu südamest soovin teile siin ühise
katuse all mõnusat ja sõbralikku läbisaamist,
üksteise mõistmist. Et teil jätkuks palju
huvitavaid ideid ja ettevõtmisi ja et te
teeksite palju asju üheskoos - nagu siiani
olete teinud. Hoidke üksteist, hoidke seda
maja! Tegutsegem kõik selle nimel, et meie
kooli tuntaks mitte selle järgi, et see „kunagi
põles“ või et „kooli ehitustööd ei saanud
tähtajaks valmis“, vaid tegutsegem selle

nimel, et Sinimäe koolis on tublid õpilased,
kes saavad auhinnalisi kohti
aineolümpiaadidel, kes on tuntud
spordisaavutuste poolest, kes on kultuurselt
haritud, esinevad laulupeol ja kes on muidu
toredad ja aktiivsed lapsed.
Tänane päev ja selle aasta jõuluaeg jääb
meile meelde väga pikkadeks aastateks.
Soovin meile kõikidele rahulikku jõuluaega ja
jõulurahu meie kodudesse!“
Tervitajad süütasid ühiselt esimese
advendiküünla. Pidulikul kontserdil esinesid
Vaivara lasteaia Sinimäe rühmade mudilased,
Sinimäe põhikooli õpilased, Vaivara
huvikeskuse isetegevusrühmad ja Sillamäe
laulustuudio „Lõoke“. Lõpulauluna lauldi

üheskoos „Oh, kuusepuu“, peale mida saadi
suud magusaks piparkookide ja tordiga.
Pidulikku sündmust tähistama tulnuil oli
võimalik tutvuda ka vastvalminud majaga –
kooli- ja lasteaiaruumid olid uudistajatele
avatud.
1. detsembrist jätkavad peale kaheaastast
vaheaega Sinimäe põhikooli õpilased
õppetööd taas OMA KOOLIMAJAS Sinimäel
ning hariduskompleksis asuvatesse uutesse
avaratesse ruumidesse on kolinud ka Vaivara
lasteaia Sinimäe rühmade mudilased.
Sinimäe hariduskompleksi ametlik avamine
toimub peale talvist koolivaheaega. (VK)
http://album.vaivaravald.ee >
Sündmused

Pidulik vastuvõtt uutele vallakodanikele

Pisikesed vallakodanikud koos vanematega vallavanema vastuvõtul.

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
92 TAMARA ROOSFELD
88 ERBERT TAAL
86 GEORGI KERNER
86 MAIMO OLESK
85 DARIA SMIRNOVA
82 LEMBIT ORT
75 MILA MUST
75 ANNA KUZNETSOVA

17.12.1922
17.12.1926
24.12.1928
31.12.1928
12.12.1929
01.12.1932
08.12.1939
09.12.1939

Sinimäe alevik
Sinimäe alevik
Kudruküla küla
Olgina alevik
Hiiemetsa küla
Soldina küla
Olgina alevik
Olgina alevik

Kolmapäeval, 10. detsembril oli
üheksa uut vallakodanikku koos
vanematega palutud vallavanema ja
vallavolikogu esimehe vastuvõtule,
mis toimus meie uues
hariduskompleksis.
Varakult olid kohal ka lasteaia
mudilased, kes esitasid külalistele
mõned laulud. Kohaletulnuid
tervitas vallavanem Heiki Luts.
Seejärel anti beebide vanematele üle
tunnistused, kinkekaardid ja lilled.
Lasteaia direktor Margit
Maksimov koos oma väikeste
abilistega kinkisid beebidele
raamatud. Lasteaia direktor tuletas
külalistele meelde, et lasteaia
mudilased ootavad neid tulevikus
mängukaaslasteks lasteaeda. Enne
kohvilauda kuulati Jürgen Assafrei
mõnusaid mandoliinilugusid.
Kuna kooliruumid on lasteaiaga
ühendatud koridoriga, siis pakuti
kõigile külalistele mugavat
võimalust tutvuda ka lasteaia uute
ruumidega. Seda võimalust kasutati
usinalt ja huvilistele giidiks olnud
lasteaia direktori Margiti sõnul jäädi
nähtuga väga rahule.

ALAR TASA
http://album.vaivaravald.ee >
Sündmused

Vastuvõtule kutsututele esineb Jürgen Assafrei.
Foto: 2x ALAR TASA

ÕNNITLEME VANEMAID

DEMID SAMUŠINI
SÜNNI PUHUL

2

Detsember 2014 nr. 10

Päästeteenistuse
jõulusoovid
Päästeteenistus tuletab inimestele meelde,
et ka jõulude ja aastavahetuse perioodil
juhtub traagilisi tuleõnnetusi, kuna
kasutatakse tavapärasest rohkem lahtist
tuld ja inimeste tähelepanu on
peomeeleolus hajutatud.
Enim hukkub inimesi hooletu suitsetamise
tagajärjel, samuti on paljud tulekahjud alguse
saanud lahtise tule kasutamisest.
Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
* Testige suitsuanduri korrasolekut ka
pühadeajal. Kontrollige elektriseadmete ning
pistikute korrasolekut.
* Oluline on meeles pidada, et elektrijuhtmeid
ei tohi ülekoormata. Ka elektriliste
kuuseküünalde vigased juhtmed võivad
põhjustada tulekahju.
* Toitu küpsetades püsige köögis.
* Ärge hoidke küttekollete vahetus läheduses
kergesti süttivaid esemeid.
* Lahtine tuli ei tohi jääda järelevalveta,
küünlad tuleb asetada tulekindlale alusele ning
ohutusse kaugusesse kergesti süttivatest
esemetest.
* Ärge liialdage kütmisega - kütke mõõdukalt
ning vastavalt küttekeha kuumataluvusele.
Siiber sulge alles siis, kui sütel ei ole enam
leeke.
* Viimane kustutab tule! Küünlad, kaminad
ning teised lahtise tule allikad tuleb kodunt
lahkudes või magama minnes kustutada.
Jõulude ajal mõeldakse alati lähedastele ja
sõpradele. Näitamaks, et te neist tõesti
hoolite, kinkige neile suitsuandur,
tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis
korstnapühkija külaskäik – see toob alati õnne.
Nõuandeid ohutuks ilutulestikuks
Aastalõpu pidustuste lahutamatu osa on
kindlasti ilutulestik. Selleks, et peod
õnnetusteta mööduksid peab teadma, kuidas
ilutulestikku õigesti kasutada.
Päästeteenistus tuletab meelde, et:
* Ilutulestiku kasutamisel tuleb alati järgida
ohutusnõuandeid ja tegutseda vastavalt
kasutusjuhendile.
* Hoolitseda selle eest, et pürotehnilised
tooted ei satuks laste kätte.
* Ära proovi ilutulestikku ise valmistada!
* Ilutulestikku tuleb kasutada ainult
välitingimustes ning jälgida, et see ei oleks
suunatud inimeste ega loomade poole.
* Ilutulestiku tegemiseks tuleb valida ohutu
koht ja kaugus hoonetest.
* Ilutulestik tuleb korralikult kinnitada ja
toestada ning veenduda, et raketid lendaksid
otse üles.
* Süütenööri süütab üks inimene, kes seejärel
kiiresti eemaldub - teised on ohutus kauguses.
* Veendu, et allakukkunud rakett ei põhjusta
põlengut.
Pea meeles, et ilutulestik ei ole mängimiseks.
Ilutulestiku väärkasutamine võib põhjustada
raskete tagajärgedega õnnetusi!

Imeline jõuluaeg!

Käes on jõuluaeg – see on imede ja rõõmude
aeg! See on aeg, mil sündis ime ja täitus
meie suur unistus - valmis meie
kauaoodatud hariduskompleks, kus on nüüd
ühe katuse all lasteaed, kool ja
raamatukogu.
Siginat- saginat ja elevust kostub
kõikjalt. Nüüd saame nautida oma kodu

„Päkapikkude koolis“. Muljeid ja elamusi
jagus kõigile – pilte saate vaadata meie
kodulehel.
Iga laps ootab jõuluvana ja ega ta end
lõputult oodata lase. Sinimäe rühmade
jõulupidu toimub 22. detsembril algusega kell
16.00. Olgina sõimerühma jõulupidu toimub
23. detsembril algusega kell 10.00 ja liitrühma

Mardipäeval Olgina lasteaias.
kaunistamist nii
toas kui õues. Meil
on nii palju ruumi ja
oma õu! Plaane on
palju ja loodame, et
need kõik ka ellu
jõuame viia.
Kõigil on palju
toimetusi, aga
samas ei unusta me
ka seda imelist aega
nautida. Toad ja õu
kaunistatud, laulud
ja luuletused
õpitud ning
hommikul ootab
sussi sees komm.
Küll on tore! Küll
on tore jälgida laste
rõõmu iga pisiasja
Õues koos sõpradega. Foto: 2x VAIVARA LASTEAED
üle. Lasteaialapsed
ootavad päkapikke
ning valmistuvad hoolega pidudeks – õpivad jõulupidu algab kell 11.00
luuletusi, tantse ja laule. Meisterdavad ja
Soovime kõigile imelist jõuluaega, lõbusat
küpsetavad piparkooke – kõigil käed-jalad
aastavahetust ja HEAD UUT AASTAT!!!
tööd täis. Veendumaks, et päkapikud on ikka
olemas – käidi üheskoos Narva linnuses
MARGIT MAKSIMOV

On detsember ...
Lumi tuleb ja
läheb. Õhtul veel valge
maa on hommikul taas
porikarva, õnneks küll
mitte eriti mudane.
Hullem on siis, kui
pärast sula külmetab
ning teed ja rajad
liuväljaks muutuvad.
Ettevaatus on tarkuse
ema, pean endale
pidevalt meelde
tuletama ja tempo
aeglasemaks võtma, sest vastasel korral
olen sirakil maas ja ega need luud kondid
metallist ole...
On detsember... Aasta 2014 kihutab
aga täie vungiga oma lõpu poole. Teda ei
häiri libedad teed, pimedad päevad ja
olematu lumi. Tema jõuab lõpppunkti just
määratud ajal ja eks meiegi sättime oma
töid - tegemisi tema järgi. Kahju, et need
päevad nii kiiresti õhtusse jõuavad...
On detsember...Pimedatel õhtutel
jätkan raamatute lugemist. Mäletan, et
jupp aega tagasi lugesin ühel sügisel
raamatut „Mees, kes teadis ussisõnu“.
Andrus Kivirähk lummas mind nii, et
pooled pimedatest öödest, mille küll
magamiseks planeerisin, vaatasin pärani
silmi enda ümber askeldavaid
raamatutegelasi ja hommikuti olin surmani
väsinud, nagu see kuningatütar, kes
öösiti habemenugadel tantsimas käis.
Raamat sai peagi läbi loetud, aga
erinevaid mõtteid tekitas ta minus veel
tükk aega. Mulle meeldivadki lood, mis
mõneks ajaks minus oma elu edasi elama
jäävad.
On detsember... Pimedad sügisõhtud
ongi ju lausa mõtisklemiseks loodud. Selle
asemel, et aasta viimasel kuul meeletult
rabeleda ja püüda kõigest hingest pooleli
olevad tööd lõpuni viia, võiks pigem
võtta aega omaette olemiseks ja lasta
mõtetel uitama minna...Mis sellest, et üks
aasta jälle otsa saab, uus on juba tulekul
ja seda võibki alustada käsilolevate
toimingute jätkamisega.
On detsember... Koolijütsid jätkavad
õpinguid jälle Sinimäel. Tore on taas olla
OMA koolimajas! Veidi on küll vaja uuega
harjumist, aga tasapisi saab kõik paika.
Ees ootab talvine koolivaheaeg ja lootus
jääb, et lumigi ükskord pärale jõuab.
Kena talveootust ja rahulikku
jõuluaega meile kõigile!

Sinimäe Noored Kotkad said kolmanda koha
Noorte Kotkaste Alutaguse Maleva laskevõistlus sai
teoks Iisaku Gümnaasiumi siselasketiirus.
Osales 10 võistkonda, igas 4 võistlejat - kolm kotkast
ja nende esindaja. Lisaks võistkondlikule arvestusele
peeti ka individuaalarvestust ning võistlus toimus
järgnevatel aladel: laskmine õhupüssist, õhupüstolist,
väikesekaliibrilisest püssist ja juhendajatele/
esindajatele laskmine õhupüstolist ühe käega.
Võistluste kohtunikud olid Kalvi ja Linda Kivimäe.
Võistkondlikus arvestuses jagunesid kohad järgnevalt:
1. Iisaku;
2. Järve;
3. Sinimäe.
Individuaalvõistluses saavutatud kohad jagunesid aga
alade kaupa nii:
20 lasku õhupüssist: 1. koht Chris Reest, 2. koht Danel
Vološin (mõlemad Iisaku rühmast), 3. koht Kristjan
Kiiver (Järve).
10 lasku õhupüstolist: 1. koht Valdo Jaksi (Iisaku), 2.
koht Jürmo Rooma (Järve), 3. koht Andero Eiche
(Kiviõli).
10 lasku väikesekaliibrilisest sportpüssist: 1. koht
Venno Reino (Iisaku), 2. koht Joosep Mägi (Järve), 3.
koht Laur Pärn (Avinurme).
10 lasku õhupüstolist ühe käega laskmine
rühmajuhtidele/esindajatele: 1. Juri Feldman
(Meriskaudid), 2. Veiko Reino (Iisaku), 3. Eha Pärnik
(Tudulinna).
Oma laskejärjekorda oodates valmistasid poisid
jõulukaarte, millest erilisemad said ka tunnustuse
šokolaadi näol.
ANNELI REINO
Avinurme Malevkonna teavituspealik

Pronksine Sinimäe meeskond. Foto: IVAR ROOMA

ANNE JUNDAS
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Vaivara Vallavolikogu
istung 10. detsembril
Päevakorras oli:
1. Vaivara valla 2014. aasta 2. lisaeelarve
vastuvõtmine. Võeti vastu määrus 18.
§ 1. Tulud ja kulud
(1) Võtta vastu valla 2014. aasta lisaeelarve
2 vastavalt määruse lisale:
1) põhitegevuse tulud summas 191 959
eurot;
2) põhitegevuse kulud summas 67 936
eurot;
3) investeerimistegevus summas 33 831
eurot;
4) likviidsete varade muutus summas 157
853 eurot.
§ 2. Sihtfinantseerimine
(1) Eraldada valla 2014. aasta eelarvest
toetust sihtfinantseerimise korras:
1) Vaivara Sinimägede SA-le 2 054 eurot
muuseumi tegevuseks;
2) Vaivara Sinimägede SA-le 3 692 eurot
tegevuseks;
3) KA Vaiko AS-le 10 600 eurot Sinimäe
hariduskompleksi halduskulude 2014.a
katteks;
4) KA Vaiko AS-le 22 400 eurot Sinimäe
hariduskompleksi ehitustööde eest
makstava käibemaksu osa
sisendkäibemaksust maksmiseks;
5) Hajaasustuse programmi osavõtjatele
3 180,72 eurot;
6) Vähendada Sokuturi MTÜ-le 1 500 eurot
suvelaagri toetust.
Vaivara valla 2015. aasta eelarve I
lugemine. Lõpetati I lugemine.
2. Virumaa tööstuspargi teede võtmine
Vaivara valla kohalike teede nimekirja.
Võeti vastu otsus 46. Võtta Vaivara Valla
kohalike teede nimekirja järgmised teed:
Küla/Alevik, Nimi, Pikkus ca (m)
Olgina, Tagala tänav, 1 330
Olgina, Rebase tänav, 178
Olgina, Rebase tänav, 735
Olgina, Rebase põik, 170
Olgina, Alliksaare tänav, 210
Olgina, Alliksaare tänav, 535
Olgina, Alliksaare tänav, 61
Olgina, Alliksaare tänav, 345
Olgina, Alliksaare tänav, 7103.
Vaivara valla kohalike teede nimekirja
kinnitamine. Lähtuvalt eelmisest otsusest
võeti vastu otsus 47.
4. Vallale kuuluva mitteeluruumi Aia 1-4,
Sinimäe otsustuskorras kasutusse
andmine. Võeti vastu otsus 48. Nõustuda
SW Energia OÜ-le, registrikood 10552918
(edaspidi üürile saaja) Vaivara vallale
kuuluva mitteeluruumi, asukohaga Aia 1-4,
Sinimäe kolmetoalisest büroopinnast üks
tuba suurusega 24,4 m² kasutusse
andmisega tähtajaga alates 01.01.2015 kuni
31.12.2015. Kasutusse antava
mitteeluruumi üüri hinna määrab Vaivara
Vallavalitsus, millele saaja kohustub
tasuma lisaks üürile kõik mitteeluruumi
kasutamisega seotud kõrvalkulud.
5. Sinimäe kooli toitlustusteenuse hanke
korraldamiseks loa andmine. Võeti vastu
otsus 49. Lubada Vaivara Vallavalitsusel
korraldada Sinimäe Põhikooli ja Vaivara
Lasteaia toitlustusteenuse hanke järgmisel
tingimusel: teenuse osutamise aeg – 5
aastat.
Vallavalitsusel viia punktis 1 nimetatud
riigihange läbi Vaivara vallavara eeskirjas
sätestatud korras ning jälgida hankijate
paljususe ja eelarveliste vahendite
säästliku kasutamise põhimõtet.
6. Preemia maksmine. Võeti vastu otsus
50. Maksta vallavanem Heiki Lutsule
preemiat ühe kuupalga suuruses summas.
7. Kultuuri- ja spordikomisjoni aruanne
8. Informatsioon ja muud küsimused
Vallavanem Heiki Luts tegi lühiettekande
hariduskompleksi valmimisest. 10.11.2014
väljastas vallavalitsus kasutusloa ning
1.detsembrist on kool ja lasteaed uues
hoones. 30.11 toimus esimese
advendiküünla süütamine, avamispidu
tuleb jaanuaris.
Jätkas abivallavanem Mati Männisalu ning
sõna võtsid ka Evald Teetlok ja Margit
Maksimov.
Volikogu esimees Veikko Luhalaid andis
infot lähiajal toimunud ja toimuvatest
üritustest.
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Mida põnevat on toimunud
Väike aastalõpu
Sinimäe Põhikooli algklassides? meenutus
Esimese advendiküünla ühine süütamine oli
sel aastal erinev eelmistest, nimelt tähistas
see ühtlasi imelise jõuluootuse aja algust,
kui ka uue hariduskompleksi avamist.
Peale kontserti oli nii õpilastel kui ka
vanematel ja kõigil külalistel võimalus näha
klassiruume ja teha ringkäik uues majas.
Kindlasti oli õpilaste jaoks see kõige
põnevam ja ootusärevam aeg, näha oma

põnev, et õpilased olid sellest lausa
lummatud ega märganudki kui kiirelt oli tund
möödunud. Fuajees, imelise jõulupuu juures,
ootas lapsi uus üllatus, tantsud ja mängud
koos jõuluvana ja näitlejatega.
10. detsembril käisime Jõhvi kontserdimajas
vaatamas lastekontserti „Kaksteist kuud“,
mis jutustas õelast peretütrest, tigedast
võõrasemast ja heast vaeslapsest, kellele 12

On jõulukuu, aasta lõpu viimane kuu, mil
tehakse kokkuvõtteid möödunust: mis
hästi läks, mis võiks paremini olla.
Tunnustatakse ka tublisid inimesi ja
asutusi.
Nii meiegi, Vaivara valla eakad,
soovime aasta lõpul tunnustada valla
sotsiaalosakonda meile osutatud
südamesoojuse ja igakülgse abi eest.
Täname mõistva suhtumisega
sotsiaalosakonna juhatajat Andra
Levandovskit, osavõtlikku ja abivalmis
töötajat Ilme Pildenit, kes tänu oma
meditsiinilisele haridusele on osanud abi
anda ka kohapeal, nii et polegi vaja olnud
arsti juurde Narva sõita (viimane
konkreetne juhtum 2. novembril).
Täname ka tublit autojuhti Valerit,
kellel on ikka jätkunud rahulikku ja
kannatlikku meelt. Meie sügav tänu kuulub
ka vallavalitsusele, kes on loonud
vanuritele võimaluse (sotsiaalosakonna
kaudu) sõita tasuta arstile, haiglasse,
apteeki, uuringutele jne.
Suur, suur tänu teile kõigile abi eest!
Soovime teile kõigile ilusat aasta lõppu!
Õnne, tervist ja jaksu olla meiega koos ka
järgmisel aastal! Usume, et nende
soovidega ühinevad paljud valla
abivajavad eakad elanikud.
HELMI KUKK Puhkovast
MEEME ROOTS Peeterristilt

Külaskäigul Narva muuseumi.
klassi, leida endale meelepärasem koht ning
kuud kingivad tunnikese kevadet, et teda
teha plaane sellest, kuidas muuta seda veel
kindlast hukust päästa.
kodusemaks ja hubasemaks.
Kõik ühised väljasõidud olid
Sinimäe Põhikooli algklasside õpilased
omanäolised ja huvitavad ning andsid
jõudsid teha ka
mitmeid
väljasõite nii
Narva,
Kukrusele kui
Jõhvi. Kõigest
sellest räägin
nüüd ka
lähemalt, annan
nö lühikese
ülevaate meie
toimetustest.
19. novembril
käisime külas
Narva
Muuseumis,
õppimas eesti ja
vene
rahvamänge.
Saime vastused
küsimustele:
mida tähendab
Kukruse Polaarmõisas löödi tantsu koos jõuluvanaga.
„mäng”
Foto: 2x IRINA KLISHINA
rahvakultuuris,
kes ja millal milliseid mänge mängisid, kas
võimaluse muuta õppetööd põnevamaks ja
eesti ja vene rahvamängud võivad olla
vaheldusrikkamaks.
sarnased jpm. Lisaks teooriale õppisime ka
Lõpetuses tahan soovida kõigile imelist,
ise mängima erinevaid näite-, sport- ja
muinasjutulist jõuluaega, küünlavalgust,
ringmänge (sõrmus, uss jne). Peale selle, et
soojust ja üksteisemõistmist. Olen südamest
saime koos toredalt aega veeta, oli olulisem
tänulik, et mul on nii imeliselt toredad
siinkohal see, et 1.-3. klassi õpilased said
õpilased ning loomulikult mõistvad
üksteisega paremini tuttavamaks ning
lapsevanemad. Suur, suur aitäh teile!
tunnetada end ühtse meeskonnana.
5. detsembril külastasime Kukruse
IRINA KLISHINA
Polaarmõisa, kus nautisime muinasjuttu
http://album.vaivaravald.ee >
„Tulipunane lilleke“. Teatrietendus koos
Sinimäe Põhikool
muusikaliste ja lavaliste efektidega oli nii

Kirjakandjatel pole enam kohustust
maksikirju saajale koju viia
Alates 8. detsembrist kadus kirjakandjatel
kohustus viia suuremõõdulisi kirjapakke
saajale koju.
„Peamiselt puudutab see muudatus
välismaa e-kauplustest kaupade tellijaid.
Valdav enamus välismaalt tellitud pakke on
posti mõistes tegelikult maksikirjad ja seni oli
meil seadusest tulenev kohustus need
suurusest sõltumata inimestele koju kätte
toimetada,“ selgitas Omniva juhatuse liige
Mait Sooaru.
Edaspidi saab kõik tähitud kirjad, mis on
paksemad kui 2 sentimeetrit, kätte
postkontorist. Omniva teatel muudab see
kirjade liikumise kiiremaks ja lihtsustab
kirjakandjate tööd, kes ei pea enam raskeid
pakke endaga kaasas vedama.

Sooaru sõnul võimaldab
määrusemuudatus Omnival kasutusele võtta
mitmeid uusi lahendusi: „Näiteks tekib meil
nüüd võimalus luua lahendus kaupade
välismaalt pakiautomaati tellimiseks. Seni me
seda teha ei saanud,“ rääkis Sooaru.
Praeguseni tegid kirjakandjad kõigile
rahvusvahelistele tähitud kirisaadetistele
suurusest sõltumata väljastuskatse
adressaadi juures. Tegelikult õnnestus kiri
üle anda vähem kui pooltel juhtudest, sest
paljud inimesed ei viibi päevasel ajal kodus.
Muudatus puudutab rahvusvahelisi
kirisaadetisi, mis on suuremad kui 230 x 330 x
20 mm. Väiksemad saadetised ja postkasti
mahtuvad lihtkirjad toimetab kirjakandja
endiselt saaja postkasti. (postimees.ee)

Raiu metsa ja
pea aru
Aasta on lõppemas
ja käes on aeg teha
kokkuvõte 2014.
aastal vallametsas
tehtud
majandamistöödest.
Oli esimene
kord, kui raiet aasta
alguses
planeerisime.
Eelmiste aastatega
võrreldes tegime
seda suurematel
pindadel ja suuremas
mahus. Põhjuseks oli 2012. aasta sügisel
mahapõlenud Sinimäe koolimaja asemele
uue hariduskompleksi ehituse
alustamine, mis nõudis vallalt
täiendavaid rahalisi vahendeid.
Korraldasime kaks raieõiguse
võõrandamise enampakkumist, millest
üks toimus kevadel ja teise viisime läbi
sügisel. Mõlemad olid edukad ja vald
teenis ca 127 000 eurot, millest suurem
osa kulus hariduskompleksi ehitamiseks.
Lõppeva aasta kevadel oli
vallametsa 3,8 ha istutatud 6800 kuuse- ja
männitaime, mida sügisel sai ka
hooldatud. Lisaks parandasime
metsataimede valgustingimusi veel 10,4
ha alal, kus oli eelnevail aastail tehtud
metsauuendamistöid. Kulutusi tegime ka
arvatavalt ümberkaudsete
aiandusühistute liikmete ja linnade
elanike poolt ebaseaduslikult metsa
toodud olmejäätmete äraveole. Kui
rääkida metsavargustest, siis siin on asi
paranenud, aga „vihategijad ja
kuuseotsijad“ pole kuhugi kadunud, neid
kohtab ikka. Viimased siin äratoodud
probleemid jäävad ja nendega peab
tegelema ka edaspidi.
Jätkusuutlikuks ja
heaperemehelikuks metsamajandamiseks
peavad kõik tehtud otsused olema
läbikaalutud ja peab kinni pidama
põhimõttest – kui raiud, siis ka istutad.
Siia lisaks veel, et mets ei kasva
raieküpseks ühe aastaga, vaid selleks
kulub mitu aastakümmet ja seda ei tohi
unustada.
Kasutades juhust, soovin kõigile
Vaivara vallaelanikele rahulikke jõule,
ilusat vana aasta lõppu ja edukat uut
2015. aastat!
JÜRI KIIK
Vaivara valla metsandusspetsialist
Kudruküla külavanem
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Vaivara Huvikeskuse
laste jõulupeod 2014
26.12. Olgina Rahvamajas
kell 12 MUDILASTE JÕULUPIDU.
Kell 16-17 Loomingukonkurss
„JÕULUD“
(Kõik loomingulised ideed on teretulnud!)
kell 17- 21
DISKO-JÕULUPIDU õpilastele.
29.12 kell 11 Sinimäe kooli aatriumis
lastepidu
„JÕULUD MUTIPERES“.
* Lastepidudel jagab jõuluvana kingitusi
Vaivara valla lastele,
kes on sündinud
aastal 2000 ja hiljem.
* Et jõuluvana teaks teid oodata, teatage
palun oma laste osalemisest enne peo
päeva Vaivara Raamatukogus, Olgina
Rahvamajas või Sinimäe Noortekeskuses!
* PÄRAST PIDUSID jätab jõuluvana
pidudel väljavõtmata pakid Vaivara
Raamatukogusse, Olgina Rahvamajja ja
Sinimäe noortekasse, kust saate neid
küsida jaanuarikuu lõpuni.

Utria Dessant 2015 kestab
tavapärasest kauem
Seitsmeteistkümnes Utria luurevõistlus

taas ka üks Soome meeskond,“ rääkis Rätsep

toimub 14.-17. jaanuaril 2015. Võistlus

neljandal detsembril, lisades, et ka sel aastal

algab Kiviõlis ja lõpeb Narva-Jõesuus.

on välja töötatud erinevad võistluse

Esmakordselt kestab võistlus kahe päeva

läbiviimise võimalused erinevaks ilmaks.

asemel kolm päeva.
„Võistlus algab päev varem - kolmapäeva

Korraldajaks pooleks on taas Vaivara
vald, Kaitseliit ja Erna selts. Abistava käe

õhtul ja lõppeb nagu alati laupäeva päeval.

annavad ka teised Ida-Virumaa

Kiviõli ja Narva-Jõesuu vahele jääv trass on

omavalitsused.

Vaivara Huvikeskuse
Täiskasvanute
jõulupeod 2014
25.12 KELL 18-23
Vaivara Seltsimajas
JÕULUPIDU
Õhtujuht Liubov Laur, muusika Andrei
Markus
Pileti hind 20. detsembrini 7.- , peo päeval
10.27.12 kell 19-24
Sinimäe kooli aatriumis
JÕULUPIDU
Õhtujuht Mare Taar, tantsuks ansambel
MA&V
Pileti hind 20. detsembrini 7.-, peo päeval
10.Buss Olgina- Sinimäe 18.15
Vaivara- Sinimäe 18.45
Tagasi kell 24.00
Piletit ostes teata palun transpordisoovist
ja lisapeatustest!
27.12 kell 18-24
Olgina Rahvamajas
JÕULUPIDU
Õhtujuht Marina Pertseva,
muusika Aleksander Pertsev
Pileti hind 20. detsembrini 3.-, peo päeval
5.07.01 kell 16-20
MEMME-TAADI JÕULUPIDU
Õhtujuht Liubov Laur, muusika Andrei
Markus

OPERATIIVTEATED
VARGUSED
1. detsembril teatati politseile, et Perjatsi
küla garaazist varastati tööriistad,
talverehvid, kalaõnged ja muid asju. Kahju
on 1355 eurot.
KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
5. detsembril teatati politseile, et Sinimäe
alevikus Lastekodu tänava korteris löödi
53aastast meest.
PÕLENGUD
9. detsembril kella 21.14 ajal said päästjad
väljakutse Auvere külla, kus teataja sõnul
põles saun. Päästjate kohale jõudes põles
saun lahtise leegiga, mis ohustas kõrval
olevaid hooneid. Päästjad kustutasid
tulekahju kella 23.50ks. Tulekahju
tekkepõhjuse selgitab menetlus.
LÕHKEKEHAD
Ida-Eesti pommigrupi demineerijad tegid
kahjutuks:
9. detsembril Udria külast leitud
püssgranaadi.
28. novembril Auvere külast leitud 29
miinipildujamiini.

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ELLA
ANTIPOVA
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

Utria dessant on toimunud erinevates ilmastikuoludes. Foto: ERAKOGU

võistluste ajaloo pikim ja jõukatsumise
kestvus on samuti päeva võrra pikem –

Möödunud aastal võitis luurevõistluse
Kaitseliidu Pärnu maleva II võistkond Staabi

varasema kahe päeva asemel kolm. Seega on

ja sidepataljoni ning Tallinna Põhja COY

võistlejad väljas pea kolm ööd,“ rääkis

võistkondade ees.

võistluste peakorraldaja Erna Seltsi president

Esimest korda korraldasid Utria dessandi

Meelis Rätsep. „Kui möödunud aastal oli

MTÜ Erna selts koostöös Vaivara vallaga

osalejaid 26 võistkonna jagu ja see oli

1999. aastal, mil esikoha saavutas Viru

luurevõistluse ajaloo rekord, siis sel aastal on

üksik-jalaväepataljoni teine võistkond.

rekord taas ületatud - hetkel on osalemiseks

Võistlus Utria dessant meenutab

registreerunud juba 27 võistkonda,

aastatetaguseid sündmusi, kui 1919. aasta

välisvõistkondadest osaleb jõukatsumises

17. jaanuaril Eesti meredessantpataljoni
400 merejalaväelast ja Soome vabatahtlike

Pane tähele

pataljoni 600 võitlejat tegid Eesti mereväe

Vaivara Sinimägede Muuseumi
arengukava ja -tegevuste arutelu toimub
laupäeval, 20.12.2014 kell 11.00-14.00
Vaivara külas, Poe t 3 huvikeskuse
ruumides.
Oodatud on kõik, kes tahavad kaasa
mõelda, et muuseum paremaks muutuks.
Info: 5647 4552 Ivika Maidre

Dessandist osavõtnud etendasid olulist osa

alustelt eduka dessandi Utria randa.
Narva vabastamisel ja punaväe riismetest
puhastamisel.
ALAR TASA
http://album.vaivaravald.ee > Utria
dessant

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

Detsember Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
2. detsembril 1904.
aastal sündis Helsingis
väljarännanud eestlaste
peres Georg Sooden.
Kolme aasta pärast
kolis pere Eestisse ja
uueks elukohaks sai
Jõhvi, kus isa pidas
politseiniku ja ema Jõhvi haiglas ämmaemanda
ametit.
Georg Sooden lõpetas 1924. aastal Jõhvi
keskkooli 3. lennus ja läks edasi õppima Eesti
sõjakooli, mille lõpetas kolme aasta pärast
leitnandi auastmes. Ta alustas tööd kaitseliidu
Jõhvi maleva pealikuna. 1934. aastal suunati
edasi kaadriohvitseriks kaitseliidu Viru
malevasse, kus oli ametis kuni Eesti
annekteerimiseni.
Saatuse tahtel tuli tal teenida ka
Punaarmees, kust õnnestus pääseda sõja algul.
Nimelt andis ta 28. juulil 1941. aastal end
sakslastele vangi ja peagi liitus vabatahtlikuna
eestlastest loodud idapataljoniga. Varsti oli
Georg Sooden 659. pataljoni ülem ja lõi
lahinguid Volhovi, Ilmeni ja Novgorodi
ümbruses, kus levisid kulutulena kuulsa
„Soodeni pataljoni“ vägiteod. Tema
sõjamehelik tarkus, külmaverelisus ja
korranõudlikkus tõid talle kaasa hüüdnimed,
nagu meie vana, vana Jüri, vana koll.
1944. aasta märtsis toodi tema pataljon
Narva alla ja siin õnnestus Soodeni meestel
peatada Krivasool punaarmeelaste pealetung.
Idapataljonid ühendati 20. Eesti SSrelvagrenaderi diviisiga ning Georg Soodenist
sai 47. rügemendi 1. pataljoni ülem ja ta jätkas
võitlust Vaivara vana kalmistu ümbruses. Siin
asunud punkri juures tabas teda 28. juulil
1944. aastal venelaste lastud mürsk.
Tema soovi kohaselt maeti ta Jõhvi
vabadussõja mälestussamba juurde, kuhu
hiljem maeti tema kõrvale relvavend ja sõber
Raul Jüriado. Georg Soodeni autasude hulka
kuulusid Talvesõja medal, Idaala vaprusmärk,
1. ja 2. klassi raudrist. 23. juunil 1996. aastal
õnnistati uuesti sisse Soodenile ja Jüriadole
pühendatud mälestuskivi.
6. detsembril 1844. aastal esitas Peterburi
pankur, Narva kalevi- ja linavabriku omanik
parun A. Steiglitz rahandusministrile projekti
Peterburi-Narva-Tallinna-Paldiski raudtee
rajamiseks. Selle projekti kohaselt nähti ette
Narva jõe süvendamine ja uue sadama
väljaehitamine, mis oleks tähendanud Narvast
Peterburi meresadama loomist ning raudteest
oleks saanud Baltikumi ja Poola suunduvate
raudteede sõlmjaam. Kahjuks jäi see ilus plaan
teostamata, kuigi mõne aastakümne pärast
(1870) sai raudtee ikkagi teoks.
Samal päeval 100 aastat hiljem ühendati
Narva jõetagused vallad Vene NSFVga.
9. detsembril 1994. aastal loodi Narvas Eesti
vabariiklik Vene kodanike liit eesotsas Juri
Mišiniga. Vene kodanikke oli liidus umbes 54
000 inimest, kuid olulist poliitilist jõudu neist
ei kujunenud.
14. detsembril 1939. aastal valiti Jõhvi
linnapeaks Voldemar Härma ja Jõhvi pastorist
Jaak Varikust sai Narva-Alutaguse praost. Siia
on huvitav lisada, et ka praegune praost on
Jõhvi kirikuõpetaja Peeter Kaldur.
24. detsembril 1904. aastal sündis sõjaeelse
Virumaa teivashüpperekordi omanik Juss
Eduard (rekord 3,20 meetrit), kes oli ka
Viljandi meister 1500 meetri kiiruisutamises.
1927.-1939. aastal oli Narva garnisoni meister
riistvõimlemises.
30. detsembril 1959. aastal anti käiku Balti
soojuselektrijaama esimene turbiiniplokk,
jaama enda valmimiseni kulus veel 7 aastat.
31. detsembril 1959. aastal hakkas tööle
Kohtla-Järve saatejaam IGLA ( proovisaated
olid 31. detsembrist 1959 – 2. jaanuarini 1960)
ja see oli ainulaadne kogu toonases Nõukogude
Liidus. Jaama tegevusraadius oli 60-70 km.
Samal päeval 1984. aastal hakkas tööle
samas jaamas detsimeeterlainesaatja 29.
kanalil.
Samal päeval 2014. aastal saab käesolev
aasta ajalooks ning soovin kõigile
vaivaralastele ilusat algavat uut ja
õnnestumisrohket 2015. aastat.
SIR ARTHUR

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

