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Vallavanem kostitas tublimaid koolinoori
Neljapäeval, 12. juunil toimus
traditsiooniline vallavanema vastuvõtt
Sinimäe Põhikooli tublidele õpilastele. Anti
üle tänukirjad ja tehti suu magusaks.
Kahjuks ei saanud kõik viisteist kutse
saanud õpilast vastuvõtul osaleda. Kohale
saabunud noori ootas aga ees vallavanema
Heiki Lutsu sõbralik käepigistus ja
õnnesoovid kooliaasta eduka läbimise puhul.
„Kes teeb, see jõuab. Seda, et te teete ja
jõuate palju, olen tähele pannud kogu
kooliaasta jooksul. Te suudate saavutada
suurepäraseid tulemusi õppetöös, osalete
erinevatel aineolümpiaadidel, käite huvi- ja
spordikoolides. Teid jätkub kõikjale,“ kiitis
vallavanem tublisid koolinoori.
Oma sõnavõtus pööras vallavanem
erilist tähelepanu sõprusele ja selle
tähtsusele. „Tõelised sõbrad ja sõpruskond
on minu arvates see, kui sa võid kasvõi kõige
paremal une ajal kell neli öösel tema poole
pöörduda abi saamiseks ja sõpruskonnas on
kõik võrdsed. Mida rohkem sõprus sul on,
seda avatum sa oled“, arvas vallavanem, kes
rääkis ka tänapäeval populaarsemaks
suhtlemise vahendiks kujunenud
internetikeskkonnast ja seal omavahel
suhtlevatest sõpradest, kes vahel pole
üksteist kunagi näost näkku näinud. Ta
kinnitas, et kuigi ta ei näe selles üldsegi
mingit probleemi, on samas sõpradega ühiselt
veedetud aeg kvaliteetaeg.
Sellel aastal oli kooli parimate seas ka
neli põhikooli lõpetajat. „Meil kõigil on väga
kahju, et viimasel kahel kooliaastat oleme
olnud sunnitud õppetööks kasutama Sillamäe
Gümnaasiumi ruume ja et te ei saa lõpetada
oma kooli ruumides. Aga elu on kord juba
selline. Samas on see jälle hea näide, et kui
oluline on, et Sul on head sõbrad, kes hädas
aitavad,“ rääkis vallavanem, pidades viimase
lausega silmas Sillamäe sõpru.
Vallavanem kinnitas, et kogu Vaivara

Vallavolikogu ja vallavalitsus

Sinimäe kool saab
õpetaja Peruust

Ühispildi taustal on jõudsalt kerkiv koolihoone. Foto: ALAR TASA
valla meeskonnaga tehakse suuri
jõupingutusi, et Sinimäe põhikooli õpilased
saaksid sügisel jätkata õppetööd jälle oma
koolis. Ta avaldas lootust, et uus koolimaja
annab noortele indu veelgi paremaks
õppetööks ja aktiivseks osalemiseks nii kooli,
kui ka ühiskonna elus. „Jätkake, palun, samas
vaimus ja on enam kui kindel, et mõtlete elus
mõtteid ja teete tegusid, mis annavad
põhjuse teid veel korduvalt siia
tunnustamiseks tagasi kutsuda. Vaivara vald
on uhke teie üle,“ ütles vallavanem Heiki
Luts, soovides lõpetuseks kõigile

kokkutulnutele kaunist suvepuhkust ja
sügiseks head edasiõppimist.
Peale vallapoolsete tänukirjade üleandmist
tehti ühispilt, taustaks jõudsalt kerkiv uus
koolihoone.
Pidulauas püüdsid võõrustajad noortega
küll juttu üles võtta, kuid tundub, et
asisemad vestlused lükkuvad tulevikku –
pole ka ime, on ju raske kooliaasta seljataga
ja hetkel juba kõigil suvi südames.
ALAR TASA

Vabadussõja Riigiküla mälestusmärgi taasavamine
7. juunil avati Narva jõe ääres Riigiküla
lahingu ja seal sõdinud Vabadussõja-aegse
1. jalaväepolgu taastatud mälestusmärk.
1935. aastal rajatud mälestusmärgi koopia
asub Narva jõe ääres, kus 1919. aasta
veebruaris toimus Riigiküla lahing Eesti
rahvaväe ja pealetungiva Punaarmee vahel.
Riigiküla lahingu algne mälestusmärk
püstitati kohalike reservohvitseride,
ettevõtjate ja lihtinimeste initsiatiivil ja
toetusel.
Riigiküla lahingu taasavatud
mälestusmärk kujutab endast klombitud
maakividest laotud, mitmejärgulise sokliga
obeliski, mille tipus on malmist valatud
Vabadusristi kujutis. Samba taastamisel on
umbes veerand kasutatud originaalsamba

Erinevad põlvkonnad ausamba avamisel.
Foto: 2x ALAR TASA

Kaunist võidupüha ja
toredat jaaniõhtut!

Mälestusmärk on avatud.
kive, mis olid säilinud kohapeal.
Avatseremoonial sõna võtnud
Kaitseministeeriumi kaitseinvesteeringute
asekantsler Ingvar Pärnamäe tõdes, et tal on
erakordselt hea meel, et sama vaim on Eestis
veel olemas. Riigiküla lahingu mälestusmärgi
taastamise eestvedajaks on olnud MTÜ
Muuseumi Sõprade Klubi ning ettevõtja
Aivo Raud, kes toetas monumendi taastamist
oma rahakotist talle kuuluval kinnistul.
Ingvar Pärnamäe: „Meie kõigi siiras tänu
kuulub temale ja teistele kohalikele
inimestele, kes kannavad edasi
ennesõjaaegseid traditsioone Vabadussõja
sangarite mälestuse ja oma kodukandi ajaloo
jäädvustamisel.“
Kaitseliidu ülem, brigaadikindral Meelis Kiili
ütles, et võit Vabadussõjas oli kõigi Eestimaa
rahvaste ja meie liitlaste ühine saavutus.
“Riigiküla lahingu mälestusmärgi taastamine
on meie ühise ajaloo taastamine ja sellega ka
meie tuleviku kindlustamine,” on
brigaadikindral Kiili veendunud.
Mälestusmärgi õnnistasid sisse EELK Viru
praostkonna praost Peeter Kaldur, Narva
koguduse pastor Vladimir Batuhtin ning
MPEÕK Narva ja Peipsiveere piiskop

Laatsarus.
Avatseremoonia viis läbi Sven Udam Vaivara
Sinimägede Muuseumist.
Riigiküla lahing toimus 1919. aasta 25.
veebruaril, mil Riigiküla all kaitsel olnud
Eesti rahvaväe 1. jalaväepolk lõi edukalt
tagasi kolme Punaarmee polgu pealetungi.
Mälestusmärk avati pidulikult 1935. aasta 10.
juunil ning purustati Nõukogude
okupatsioonivõimude poolt 1941. aasta
juunis.

Eesti Energia ja programmi Noored Kooli
koostöös hakkab sügisest Ida-Virumaal
asuvas Sinimäe koolis reaalaineid
õpetama Liisi Sarap. Tiheda
konkurentsisõela läbinud Liisi on
viimase aasta elanud ja töötanud Peruu
pealinnas Limas, kus ta avastas ka oma
õpetamiskire.
Tartust pärit Liisi Sarap kolib üheksa
miljoni elanikuga linnast mõnesaja
elanikuga Sinimäele, sest usub, et
väiksemas koolis saab õpilasi rohkem
arendada. “Otsustasin kohe, et ei lähe
õpetajaks kooli, kus pole probleemi
õpetajate leidmisega. Tahtsin õpetada seal,
kus minu panusel suurem kaal oleks,“
rääkis Liisi. Julgust andis juurde ka Eesti
Energia, kes tuli Sinimäe koolile reaalainete
õpetaja otsingutel appi ja pakkus omalt
poolt Liisile stipendiumit.
Majandusharidusega Liisi jaoks ei ole
õpetaja amet siiski uus kogemus: „Olen
neli aastat tegelenud müügi ja
turundusega. Peruus töötasin aga inglise
keele õpetajana,“ jutustas Liisi oma
teekonnast hariduse juurde. Sellel suvel
läbib Liisi ka Noored Kooli programmi
õpetaja töö ettevalmistuskoolituse ning
sügisel alustab ta Sinimäe koolis
täiskohaga tööd matemaatika-, keemia- ja
füüsikaõpetajana.
Eesti Energia toetab Sinimäe kooli
õpetajat kaheaastase stipendiumiga
suuruses 6080 eurot. Lisaks toetab
energiaettevõte Noored Kooli õpetajate
koolitus- ja toetusprogrammi elluviimist 10
000 euroga. Selleks, et noore õpetaja
sisseelamine piirkonda oleks võimalikult
sujuv, pakub Eesti Energia Liisile
igakülgset tuge, näiteks abi vene keele
täiendõppeks ja põlevkivitööstusega
tutvumiseks.
„Sinimäe kooli asub tööle noor, kuid
väga motiveeritud ja rõõmsameelne
õpetaja, kellel on kirg õpetamise ja
reaalainete vastu. Usume, et Liisi anne ja
sära teevad reaalained õpilastele põnevaks
ja tekitavad sügavat huvi reaalainete
vastu,“ sõnas Eesti Energia välise
järelkasvu projektijuht Mirjam Lindpere.
Sinimäe koolile reaalainete õpetaja
valiti välja Noored Kooli programmi 8.
lennu väljavalitute seast. Kokku esitas
Sinimäe kooli õpetaja kohale
sooviavalduse 15 huvilist.
Noored Kooli programmi eesmärgiks
on, et igal Eesti lapsel oleks võimalik saada
väga hea haridus. Heateo Sihtasutus ja
Swedbank asutasid 2006. aastal Noored
Kooli selleks, et luua keskkond uute liidrite
kujunemiseks, kes panustavad
positiivsetesse muutustesse Eesti
hariduses erinevatelt erialadelt. Selleks
valitakse programmi võimekaid ja tegusaid
kõrgharidusega noori inimesi, kes lähevad
kaheks aastaks kooli õpetama ning läbivad
samaaegselt uuendusliku õpetaja- ja
juhtimisoskuste koolituse nii Eesti kui
rahvusvaheliste koolitajate käe all.
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Külakool
Eriline hetk ja hoone
On linnades palju suuremaid koole.
Olid aknad meie koolil mere poole.
Talvel kuused ta ümber lumises härmas,
kevadel lõhnasid kased ja pärnad.
Pole kaugel siit meri, kus kajakakisa,
selles koolis käis ema, siin õppis mu isa.
On vennad ja õed siin klassides käinud.
Küll aegu on olnud ja aegu on läinud.
Uus hommik nüüd ukse ees valla.
Pea tormame treppidest kilgates alla.
Viljapõllud ja meri, me kodukoht armas.
Teist kooli küll pole, ühtki ta sarnast.
Siit kogume tarkust, siin kasvame suureks
ei lähe me ära Oma kodude juurest.
Vaivara vallas on eriline ajajärk – meie
silme all valmib uus hariduskompleks
Sinimäel, kus saavad endale kodu nii
lasteaia- kui koolipere. Loodan väga, et me
oskame seda hinnata, hoida ja jagada.
Küsisin lastelt ja vanematelt, miks peaksid
lapsed tulema just Sinimäe Põhikooli ja
nüüd jagan vastuseid ka teiega.
Linda: Sinimäe kool on parim valik just
Sinule, kuna siin tegeletakse aktiivselt
õpilasomavalitsusega. Iga õpilase arvamus
on tähtis ning kõiki võetakse kuulda. Sinimäe
põhikoolis on väga lõbus ning siin on väga
toredad inimesed.
Kätrin: Iga laps/noor peaks valima Sinimäe
kooli, sest see on hea koht, kuhu tulla ja kus
olla, see on nagu teine kodu, kus sind
ümbritsevad inimesed moodustavad toreda
koolipere.

Meie valla noortel avanes
võimalus osaleda
huvitavas projektis
Juuni lõpus avab oma uksed Narva
Planetaarium, mis asub suurimas
meelelahutus- ja kaubanduskeskuses
ASTRI Keskus. Selle projekti
teostamisele aitasid kaasa ka meie valla
noored Linda Emilie Teetlok ja Janek
Levandovski.
Kindlasti küsite, mis asi on
planetaarium? Sõna planetaarium iseenesest
eeldab, et selle kuplile projitseeritakse taevast,
planeete, tähti ja teisi taevakehasid. Narva
Planetaariumi kuppel on 9,5 m kõrge ja
mahutab endas 43 istekohta. Eestis on ka teisi
planetaariume, kuid see on ainulaadne
sedalaadi planetaarium Balti riikides. Teda
eristab teistest planetaariumitest kaasaegne
digitaalne projektsiooni süsteem, mis
võimaldab näha erakordset ja võimsat
vaatepilti. Vaatajal jääb mulje justkui asuks ta
sündmuste keskel ja seda kõike tänu kupli
sfäärilisele ekraanile, mis ulatub 360 kraadini.
Planetaariumis linastuvad anima- ja
mängufilmid, filmid eesti, vene, inglise keeles.
Filmid on temaatiliselt haridusteaduslikud ja
meelelahutuslikud. Filmide kõrvalt võimaldab
planetaarium kooli- ja lasteaiaõpetajatel
intuitiivsel juhtimisel läbiviia loenguid ja
tunde. Korraga linastuvad 3 erifilmi, milleks on
„Looduslik valik“, „Puude elu“ ja
„Dinosauruste ajast loojang“.
Meie valla noortel avanes võimalus
lugeda sõnu kahele viimasele filmile, kelle
hääled juba peagi kajavad planetaariumis. Oma
osalemisest projektis muljetab Linda: „Minul
ja Janekul tekkis võimalus osaleda ühes
huvitavas projektis. Saime lugeda eestikeelseid
sõnu planetaariumi filmidele. See projekt on
üks huvitavamaid, milles kunagi olen osalenud.
Olen väga uhke, et sain sellisest toredast
projektist osa võtta. Algul kui ettepanek tehti
olin kohe nõus, arvasin, et selles ei saa ju
midagi rasket olla. Esimesel kohtumisel
projektijuhiga sain aru, et see polegi nii kerge,
kui alguses tundus. Meie tegevus toimus
Narva Kutseõppekeskuses ning meid juhendas
multimeedia õpetaja Kalle Kivistik. Esimesel
kohtumisel näidati meile filmi, millele pidime
teksti peale lugema, anti sõnad ning hakkasime
vaikselt oma rollidesse sisse elama. Teisel
kohtumisel sõitsime Narva, kus salvestasime
esimese filmi. Täispika filmi salvestamine
võttis aega umbes 6 tundi. Kõige lõpus
kuulasime meie salvestused üle ning
parandasime apsakad. Õhtuks oli mõlemal
võhm väljas. Loodan, et ka edaspidi saame
selles projektis osaleda. Ootan huviga, millal
planetaarium avatakse, et saaks minna
kuulsust nautima. Soovitan ka teil kindlasti ära
käia ning filmid üle vaadata.”
Olete kõik oodatud uudistama!
ANGELINA PÄLLO

Lii: Sinimäe koolis
on head õpetajad.
Saab käia
koolireisidel ja
ekskursioonidel.
Sellepärast
meeldibki mulle
Sinimäe kool. Mulle
meeldib, et varsti
saame me päris oma
uue koolimaja.
Oleks tore kui
saaksime veel palju
Tuult tiibadesse!
uusi ja toredaid
TOM MAKSIMOV
õpilasi.
LINDA EMILIE TEETLOK
Veel laste mõtteid:
*Siin on väikesed
MÄRT KAASIK
klassid, head
DIANA PRZELUTSKAJA
õpetajad, toredad
sõbrad. *Tahan
Lõpetajad kooli lõpupeol. Foto: MONICA MERENTS
alati siin koolis
õppida. *Koolis ei kiusata, tunnen ennast
võiks palju rohkem olla. * Seal on nii vähe
turvaliselt. *Mulle meeldib, et saan eesti keelt lapsi – ma tahan, et minu lapsel oleks suurem
õppida, õpetaja on väga hea. *Mulle meeldib
suhtlusringkond. * Räägitakse, et sinna kooli
kooli asukoht, loodus, puhas õhk. *Kool
tulevad kõik need, kes mujal hakkama ei saa.
annab head õpitulemused.
Jutte ja arvamusi on palju ja erinevaid.
Mõtteid lapsevanematelt:
Minu lapsed on õppinud ainult Vaivara
*Mugav- lapsed viiakse hommikul bussiga
Lasteaias ja Sinimäe Põhikoolis ning mina
kooli ja tuuakse koju, lapsevanemad ei pea
arvan, et nad on tublid, õpihimulised ja
muretsema, kuidas laps jõuab kooli ja koju. *
targad. Kõik sõltub meist endist ja meie
Erinevad huviringid õpilastele: ujumine,
lastest! Kes tahab õppida, see saab hakkama
seiklusring, spordiring, inglise keel jne. *
igas koolis ning kes ei taha, temale ei meeldi
Erinevad väljasõidud, mis on õpilastele
kusagil.
tasuta.
Üheskoos saame me muuta oma laste
* Pikapäevarühm, kus õpilased saavad teha
õppimisvõimalused mitmekesisemaks ja
koduseid ülesandeid, õpetaja, kes saab
koolielu nauditavamaks!!!
vajadusel juhendada ja abistada. * Kahjuks ei
tea ma, mis koolis toimub. Infot on vähe,
MARGIT MAKSIMOV

Juuni Vaivara lasteaias
Tulevad jällegi kevaded, suved, kirevad
sügised, talved ja lumed!
Suureks kord saavad me väikesed poisid,
tüdrukud, kes alles käekõrval käisid!
Vaata kui pikaks on kasvanud nemad!
Imestab isa ja imestab ema.
Selged on numbrid ja selged on tähed,
julgesti igaüks kooli nüüd läheb!
Külmad ilmad on ammu möödas ja Vaivara
lasteaed on taas täis lõbusat kevadist
saginad. Kevad on nii huvitav aeg, just õige
aeg, et rääkida looduskaitsest ja
ravimtaimedest. Jälle pistavad lehepungast
välja ninad esimesed rohelised lehed. Tagasi
oma pesades on juba iseseisvuspäevast
saadik oodatud kallis rahvuslind ja isegi
suursugune toonekurg on mänguväljakul
külas käinud.
Kõik on uus: sirelilõhn, hapukas
kuusekasv (millest jõudsime sel aastal isegi
ülikasulikku kuusekasvusiirupit keeta) ja
nurmenukulehe mõru maitse. Nurmenuku leht
on mõru, kuid kasulik. Üks leht sisaldab C
vitamiini päevanormi. Kas kõik kasulik peabki
nii mõru olema? Mõnikord tundub küll.
Täpselt nii nagu ka see igakevadine tähtis
pidu: lõpupidu, mil’ me saadame kooliteele
oma kallid lapsed, keda oleme kasvatanud,
poputanud ja õpetanud.
Kui tore ja ilus pidu see on. Ja nii kurb, sest
jälle tuleb öelda hüvasti armsatele lastele, kes
õnneks lubavad küll lasteaias tihti külas käia.
Loodame, loodame...
Preilidele on pähe tehtud nende esimesed
lõpusoengud, mis ei jää kohati
koolilõpetajate omadelegi alla, poistele on
selga pandud ülikonnad, kinganinad on
viksitud… ainult president on peolt puudu.
Ja kui palju ettevalmistusi on selleks peoks
tehtud: tantsud, laulud, salmid -täisväärtuslik
kontserdikava, millest ühtegi numbrit ei saa

.... ja Olginas. Foto: 2x album.vaivaravald.ee

On juuni ...
Suvi on käes.
Päikeselised ilmad
vahelduvad veidi
jahedamate ja
vihmastega. On
loomulik, et ka poole
päeva pealt võib ilm
oma palet muuta, nii
nagu juhtus 7. juunil,
kui meie kandis oli
kogu päev erinevate
üritustega täidetud.
KALA- la- la- laadal
paistis päike, ka ausamba avamise ajal
Riigikülas olid taevaluugid veel suletud,
aga Vaivara Sinimägede Muuseumi
sünnipäevapidu möödus lausa paduvihma
all.
On juuni...Nooremad koolijütsid on
juba suvevaheaega nautimas,
koolilõpetajad teevad eksameid, aga õige
pea on neilgi puhkus käes. Loodetavasti
on tulevikuplaanid juba tehtud, sest
suvepäevadel on targematki teha, kui oma
pead muremõtetega piinata.
On juuni...Ees ootab jaaniõhtu ja kui
plaan A (loe: ilm on soe ja kuiv) ei
õnnestu, siis ettenägelik plaan B (loe:
sajab vihma) päästab jaanitulelised kõige
hullemast, sest varjualused on valmis
vaaadatud ja huvitavat tegevust leiab ka
ilma tavapärase jaanituleta. Kuigi
meeldivam oleks loomulikult esimene
variant...
On juuni...Rannahooaeg on alanud ja
mõnel meist on merevesigi juba ära
proovitud. Suviti mõtlen kaastundega
nende inimeste peale, kes merest kaugel
elavad ja seetõttu soolases vees
suplemisest ainult unistada võivad.
Tegelikult ei teagi, kas nad sellest puudust
tunnevad, sest mida pole kogenud, seda ei
oska tahta.....
On juuni...Tahtmisi, mida suve
jooksul teoks teha, on kindlasti meil kõigil
palju ja kui aegsasti pihta hakkame, saab
midagi ka tehtud. Arvata võib, et suve
jooksul nii mõnigi soov veel juurde tuleb.
Täna on terve suvi veel ees...
Kaunist suve meile kõigile ja kohtumiseni
augustis!

ega tohi välja jätta, sest kõik on nii ilus ja nii
oluline.
Saal on rahvast püstitäis, nii mõnelgi
täiskasvanud esinejal läheb selle rahvahulga
ees rinnus õõnsaks, kuid mitte meie väikestel
tähtedel. Kes kohal käis, see nägi: esinejad
on meil silmapaistvad! Ja külalised Mary
Poppinsist metsloomadeni välja! Kõik see
pakkus lõbu ja lusti tundideks! Vaivara
lasteaed tänab kõiki lapsevanemaid, lapsi ja
külalisi, kes aitasid teha selle päeva
meeldejäävaks ja just nii kauniks, nagu see
oli!
Nii saigi jälle üks lend teele saadetud, jälle
ANNE JUNDAS
üks õppeaasta läbi. Veidi nukker tunne poeb
hinge, vaatamata
kaunile ilmale, kuid
õnneks on tegemist
jätkuvalt palju ja see ei
lase kaua norutada.
Kõigest nädal
aega pärast lõpupidu
ootas läbiviimist
järjekordne Kala-la-lalaat!
Nii tore on tõdeda, et
aastate töö kannab
vilja ja traditsioon on
kenasti juurdunud. Siin
peab loomulikult erilist
tänu avaldama meie
kallile Margitile, kes
ikka ja jälle leiab aega ja
jaksu selleks, et kõigil
oleks üks tore üritus,
millelaadset ei leia vist
naljalt tervest Eestist.
Juhtusin peol kuulma
Kooliminejad lasteaia lõpupeol Sinimäel ....
ikka sama küsimust
„Mis kala laat see ometi
siis sai lastega rõõmsalt mööda soid ja
on, kui kala ei müüda?“. Mind isiklikult pani
rabasid trööbatud ja uuritud erinevaid kalu ja
selline kommentaar
muid veeloomi ja taimi. Kogu asjal oli ka oma
vaid veidi muigama,
teemakohane lauluke „Kalad elavad vees“.
kuid samas oleks vist Seda toredust pidi lõpetama üks üritus, mis
paslik meenutada,
algas ühise kalapüügiga, muide kalale tuldi
kust üldse tuli selle
juba kell 7 hommikul. Sealt tuligi nimi „Kala
peo mõte ja kust ta
laat“, kuid, et seda nimetust veel veidi
oma nime sai.
lõbusamaks muuta, lisasime sinna vahele
Esimene Kala-la- laulusilbikesed.
la-laat sai
Aeg on teinud sellesse perepäeva
korraldatud aastal
mõned parandused ja nii ei alga pidu enam
2006 sugugi mitte
aastaid kell 7 ja vee elukate määramine on
kalamüügi mõttega.
kuidagi tahaplaanile jäänud. Kuid üks tore
See sai korraldatud
perepäev, kus enamus asju on lastele tasuta,
projekti Ökokratt
on jäänud ja loodetavasti jääb veel aastateks!
raames. Projekt oli
Ilusat suvevaheaega kõigile soovib Vaivara
otseselt seotud
Lasteaed!
keskkonnateadlikkusega
http://album.vaivaravald.ee >
ja oli suunatud
Lasteaed
lasteaia ja kooli
HELENA OHAK
lastele. Teemaks oli
„Kes elab vees?“ ja
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Vaivara Vallavolikogu
istung 28. mail
Päevakorras oli:
1. Vaivara Vallavolikogu 13.11.2013.a
otsuse nr 11 “Vallavolikogu alatiste
komisjonide koosseisude kinnitamine”
muutmine.
Võeti vastu vallavolikogu otsus nr 28.
Sotsiaalkomisjoni liikmeks alates
01.06.2014. a kinnitati Andra Levandovski.
2. Vaivara valla külavanema statuut. Võeti
vastu määrus 11.
3. Informatsioon ja muud küsimused
Vallavanem Heiki Lutsu info kooli
ehitusest:
- 28.04 valla delegatsiooni käigust
Haridusministeeriumisse seose
rahastamisega. Siiani ei ole vastust
laekunud.
- Ehitustöödega ollakse graafikus.
- Laenuhange on läbi viidud. Hetkel on
veel vaidlustamise aeg.
- 14.05 oli lasteaia osa väike sarikapidu.
- 29.04 toimus turismiklastri koosolek.
- Igal nädalal toimuvad linnapiirkonna
strateegia töörühma koosolekud, milledel
pannakse paika meie piirkonna prioriteedid
kuni 2020.
- Soojuse hinna alandamise eesmärgil
uurime katlamajade hakkepuidule
ülemineku võimalusi.
- Lõppes metsamüügi oksjoni esimene osa.
- Läbi on viidud jäätmeveo hange.
Teenuse osutamist jätkab Ragn-Sells.
Volikogu esimees Veikko Luhalaid:
– Järgmiseks korraks üle vaadata
komisjonide koosseisud.
- Lõhkamistest/paugutamistest. Kuna
tegelevad erinevad asutused, on soovitus
andmeid koguda ja teada anda.
Teostatakse ka mõõdistustöid.
- Ida-Virumaa uue tegevuskava
tegevusrühmast.
- IVOL-i üldkogus arutatud ühisest
tarkvara litsentside hankest.
- Järgmisel nädalal kohtumine AS Eesti
Energia juhtkonnaga

Meedy Hiielo Karjamäe talu tunnistati IdaVirumaal üheks kaunimaks
IVOLi heakorrakomisjon valis oma
selleaastasel ringsõidul maakonna
kaunimate kodude ja objektide hulgast välja
3 parimat, kellele Eesti Vabariigi president
annab taasiseseisvumispäeva paiku üle
tunnustuse. Kokku olid meie maakonna
linnad ja vallad esitanud konkursile “Eesti
kaunis kodu 2014” viis majapidamist.
Lisaks Meedy majapidamisele saavad
kõrge tunnustuse osaliseks Kaarin, Urmas,
Triin ja Olari Oras Aseri vallast ning Tiit ja
Angela Luiksoo Kiviõlist. Heakorrakomisjoni
liige Urve Erikson ütles, et kõik seekordsed
auhinnasaajad on oma koduaedade
rajamisega tegelenud juba palju aastaid ja
seetõttu võib neid majapidamisi nimetada
elutööks.
Perjatsi külas asuvat Karjamäe talu
kaunist koduaeda oli mul võimalus imetleda
möödunud suvel kui Meedy tähistas oma 85.

juubelit. Sõnadega polegi võimalik selle ilu
edasi anda, seda peab oma silmaga nägema.
Siin on nii vanu taluaia lilli kui mõisapargist
pärit roose. Mõned tuttavad, kes tunnevad
Meedyt mitte ainult suurepärase
käsitöömeistrina, vaid ka aednikuna, on talle
külla tulles lilletaime või ilupõõsa kaasa
toonud.
Aeda tulles ajab Meedy nendega juttu ja
hoolitseb selle eest, et ükski umbrohulible
nende kõrval end sisse ei seaks. Meedy on
rõõmus, et koduaias toimetades paistavad
talle miljonivaatena kätte kõik kolm Sinimäge.
Paremini korrastatud omavalitsuseks
tunnistati meie naaberomavalitsus - Sillamäe
linn.
ANNE JUNDAS
Meedy Hiielo oma imekaunis koduaias.
Foto: ALAR TASA

Kohavaimu tugevdamise päev
7. juunil möödus üks aasta Narva Jõesuust pärit kodu-uurija Virve
Orava surmast. Virve tütar Marika
Raudsoo kutsus sel päeval sugulased,
sõbrad ja tuttavad meenutama ema
poolt tehtud suurt tööd.
Eks on Virve Orav ju Vaivara valla
rahvalegi tuntud kui inimene, kes aitas
leida teavet vanavanemate ja nende
tööde- tegemiste kohta. Kahjuks oli
samal päeval meie vallas mitu
suuremat ettevõtmist ja seetõttu
jõudsime meiegi vaid põgusalt
kohtuda Virve tütarde ja abikaasaga.
Marika Raudsoo loodab, et
Ene ja Marika oma ema mälestuspäeval.
järgmisel aastal jõuavad ka Vaivara
Foto: ALAR TASA
valla inimesed sellele kokkusaamisele:
„Aitame üksteisel mäletada midagi, mis on
korda sügavam kui lihtsalt olevik. Päris tee
kadunud. Uued põlvkonnad kasvavad peale.
on see, millel on ennegi käidud ja mida on
Olevik aga, kui seda toetab minevik, on tuhat
enne kogetud.

Vaivara Valla külavanema statuut
Vaivara Vallavolikogu määrus
Sinimäe
28. mai 2014 nr 11
Vaivara valla külavanema statuut
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 58 lg 3 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Aleviku- või külaelanik (edaspidi
külaelanik) käesoleva statuudi mõistes on
inimene, kellel on vastavas alevikus või külas
alaline elukoht.
(2) Aleviku- või külavanem (edaspidi
külavanem) on külaelanike ning nende ühiste
huvide esindaja ja kohaliku omavalitsuse
koostööpartner külas, kes juhindub oma
tegevuses küla ühistest seisukohtadest,
arengukavast, kehtivatest õigusaktidest ning
kohalikest tavadest.
(3) Külakoosolek on külaelanike koosolek,
mille võib kokku kutsuda külavanem, 10%
külaelanikest või vallavalitsus.
§ 2. Külavanema valimine ja volitused
(1) Külavanem valitakse külaelanike
koosolekul üldjuhul salajasel hääletamisel
poolthäälteenamusega neljaks aastaks. Kui
nelja aasta möödumisel ei algata külaelanikud
uue külavanema valimist, pikenevad tema
volitused automaatselt kuni uute valimiste
algatamiseni või külavanema poolt
tagasiastumisavalduse esitamiseni.
Külaelanikud võivad lisaks külavanemale
valida külavanema abi ja valimine toimub
sarnaselt külavanema valimisele.
(2) Külavanemaks võib valida külas või
naaberkülas alaliselt elava külaelaniku, kes
on valimise hetkel vähemalt 18-aastane ning
osaleb koosolekul, kus valitakse külavanem
või on andnud kirjaliku nõusoleku
kandideerimiseks.
(3) Külavanemat võivad valida kõik
külaelanikud, kes on valimise hetkel vähemalt
16 aastased.
(4) Teave koosoleku kokkukutsumise kohta,
mille päevakorras on külavanema valimine,
peab olema avalikustatud küla teadete tahvlil
vähemalt 15 päeva enne koosoleku
toimumist. Külavanem osutub valituks, kui
tema poolt hääletab vähemalt 50%+1
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koosolekul osalevatest külaelanikest.
(5) Külad võivad valida ühise külavanema
mitme küla peale.
(6) Külavanem on aruandekohustuslik oma
tegevusest külaelanike koosoleku ees.
(7) Külavanema valimise kohta koostatud
protokoll esitatakse vallavalitsusele.
(8) Külavanema volitusi tõendab
omavalitsuse poolt väljaantav külavanema
tunnistus.
(9) Külaelanike koosolek võib valida
külavanema asendaja. Külavanema asendaja
valitakse külavanema ettepanekul ja samas
korras, mis külavanem.
(10) Külavanem võidakse külaelanike
nõudmisel tagasi kutsuda. Teave koosoleku
kokkukutsumise kohta, mille päevakorras on
külavanema tagasikutsumine, peab olema
avalikustatud küla teadete tahvlil vähemalt 15
päeva enne koosoleku toimumist. Külavanem
osutub tagasikutsutuks, kui tema poolt
hääletab vähemalt 50%+1 koosolekul
osalevatest külaelanikest.
§ 3. Külavanema õigused
(1) Esindada külaelanikke külaelu
puudutavates küsimustes kohalikus
omavalitsuses.
(2) Kutsuda kokku külaelanike koosolekuid ja
algatada lahendamiseks külaelu küsimusi, mis
ei ole vastuolus kehtivate õigusaktidega.
(3) Teha ettepanekuid külaelanike huve
puudutavate küsimuste arutusele võtmiseks
kohalikus omavalitsuses. Avaldada arvamust
küla probleemide lahendamiseks.
(4) Osaleda vallavolikogu istungitel ning olla
kutsutu vallavalitsuse istungitel ja volikogu
komisjonide koosolekutel, kus arutatakse ja
otsustatakse tema poolt esindatava(te)
küla(de) eluolu ja arengut puudutavaid
küsimusi.
(5) Taotleda küla nimel rahalisi vahendeid
valla eelarvest, lähtudes külakoosolekul
vastuvõetud otsustest, arengukavast.
(6) Saada omavalitsuselt oma tegevuseks
vajalikku teavet ning eelneval kokkuleppel
külavanema tööks vajalikku koolitust.
(7) Teha külaelanikele märkusi ja juhtida
tähelepanu probleemidele, mis puudutavad
heakorda, avalikku korda ja muid külaelule

olulisi küsimusi.
(8) Aidata organiseerida töid
õnnetusjuhtumite ja eriolukordade puhul kuni
erialase abi saamiseni.
(9) Teha ettepanekuid valla arengukava
täiendamiseks.
(10) Esitada vähemalt üks kord aastas
informatsiooni vallavolikogule külavanema ja
külaelanike tegevuse kohta.
(11) Astuda külavanema kohalt tagasi.
§ 4. Külavanema kohustused
(1) Edastama külaelanike ühised soovid ja
ettepanekud kohalikule omavalitsusele ja
muudele institutsioonidele.
(2) Edastama külaelanikele omavalitsusest ja
mujalt tulnud ning külaelanikke puudutavat
ning omavalitsusele küla puudutavat
informatsiooni.
(3) Teavitama omavalitsust küla
probleemidest.
(4) Korraldama küla arengukava arutelusid.
(5) Organiseerima külas ühistegevust,
ärgitama külaelanikke koostööle.
(6) Jälgima külas loodusressursside
säästlikku kasutamist ning vajadusel
sekkuma.
(7) Viima vähemalt üks kord aastas läbi küla
koosoleku ja esitama külaelanikele aruande
oma tegevuse kohta.
(8) Tegema koostööd MTÜ-de, seltside ja
seltsingutega oma tegevuse paremaks
koordineerimiseks ja külaelu tulemuslikumaks
arendamiseks.
(9) Osalema külavanemate koosolekutel.
§ 5. Külavanema asendamine
Külavanemat asendab külavanema äraolekul
külavanema asendaja. Külavanema asendajal
on külavanema asendamise ajal kõik
külavanema õigused ja kohustused.
§ 6. Kohaliku omavalitsuse õigused
(1) Vallavalitsusel on õigus kutsuda kokku
külakoosolekud.
(2) Vallavalitsusel on õigus anda
külavanemale ametiasutuse ülesandeid ning
nende ülesannete täitmiseks sõlmida
külavanemaga vastavasisuline leping.
§ 7. Kohaliku omavalitsuse kohustused
(1) Vallavolikogu kinnitab nõuetekohaselt
esitatud dokumentide alusel külavanema.

Kirjanik ja semiootik Valdur Mikita avaldas
„Postimehes“ 31. detsembril 2013 oma
suurepärase essee, millest noppisin enda
jaoks mõiste nagu paigalmälu. Kes siis veel,
kui mitte minu ema oli traditsioonilise
kohapärimuse kandja. Tema oli inimene, kellel
oli alles maagiline eluring – nad sünnivad ja
surevad samas paigas. See paik on
jäädvustatud neljas raamatus. Nendele lisaks
ilmus palju artikleid erinevates väljaannetes,
milles kumab läbi südamevalu kaasaja
elukorralduse üle. Jääb meidki saatma
küsimus: kuidas edasi?
Nii nagu kunagi tulid vanad jõesuukad
kokku armastatud õpetaja Herman Kalmo
mälestuse hoidmiseks, on meil võimalus teha
juuni esimese nädala lõpp KOHAVAIMU
TUGEVDAMISE PÄEVAKS. Saagem kokku!“
ANNE JUNDAS

(2) Vallavalitsus tagab külavanemale tema
tegevuseks vajaliku teabe kohalikust
omavalitsusest (riigi ja kohaliku omavalitsuse
õigusaktidest, sh valla arengukavast,
eelarvest, asjaajamise korrast jne).
(3) Vallavalitsus teatab külavanemale
õigeaegselt istungite ja koosolekute
toimumise ajad ning külavanemaga seotud
külade arutusele tulevad küsimused.
(4) Arutada külaelanike huvisid puudutavaid
ning vallavalitsusele ja vallavolikogule
otsustamiseks suunatud küsimusi ning
pidada mõttetalguid külaelanikega.
(5) Vajadusel abistab vallavalitsus
külavanemat vallavolikogus või
vallavalitsuses arutamisele tulevate
küsimuste ettevalmistamisel.
(6) Edastada külavanemale küla puudutavat
informatsiooni.
(7) Võimaldada küla puudutava
informatsiooni avaldamine ajalehes „Vaivara
Kaja” ja valla veebilehel.
(8) Korraldada külavanema täiendkoolitusi.
§ 8. Vallavalitsuse ametiasutuse ülesannete
täitmine külavanema poolt
(1) Vallavalitsuse ametiasutuse ülesannete
täitmine külavanema poolt toimub
külavanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud
lepingu alusel.
(2) Vallavalitsuse poolt antud ülesannete
täitmiseks sõlmib vallavanem külavanemaga
kokkuleppe.
(3) Kokkuleppega seotud kohustuste
täitmisega kaasnevad kulud hüvitab
vallavalitsus külavanemale valla eelarvest.
§ 9. Lõppsätted
(1) Enne käesoleva määruse jõustumist
külades valitud ja protokollitud külavanemate
volitused kehtivad valimistähtaja lõpuni või
külavanema tagasiastumiseni.
(2) Tunnistada kehtetuks Vaivara
Vallavolikogu 18.09.2008 määrus nr 65
„Vaivara valla külavanema statuudi
kinnitamine“.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval peale
Riigi Teatajas avaldamist.
VEIKKO LUHALAID
volikogu esimees
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Ekskursioon
Kuremäe kloostrisse
ja Lõuna-Eestisse
MTÜ VLMS Vikerkaar organiseerib 22 23. juulil Vaivara valla eakatele
ekskursiooni Kuremäe kloostrisse ja
sealt edasi Lõuna- Eestisse.
Osalustasu on 20 eurot osaleja kohta.
Osalustasu sisaldab toitlustust (üht
hommiku-, kahte lõuna- ja üht õhtusööki),
majutust turismitalus ja transpordikulu.
Osalustasu tasuda hiljemalt 01.07.14
Olginas alevikus Svetlana Jefremova
tel.56679400 ja Sinimäe alevikus Jelena
Tuganova tel. 5549291 kätte.
Loobumise korral osalustasu ei tagastata.
Vabade kohtade olemasolul võivad ka
teised, mitte eakad osalustasu tasuda ja
osaleda. Ekskursiooni täpne kava selgub
peale 01.07.14.
Ekskursiooni toetab rahaliselt Vaivara
Vallavalitsus ja MTÜ VLMS Vikerkaar
Aare Objartel tel. 5104144.

KALA-la-la-laadal lustisid nii
suured kui väikesed
Kui ajalehe toimetus Sinimäele
jõudis, oli perepäev juba täies
hoos. Esimese hooga ei saanudki
aru, kuhu oma sammud
kõigepealt seada.
Hobuse ja kalessi nägime
kohe ära, sest see rõõmus
seltskond ei saanud kuidagi
märkamata jääda. Nii palju, kui
mina aru sain, jagus sõidu
nautijaid lõpetamiseni välja.
Edasi jõudsime lõhna järgi
pannkookide juurde. Super
pannkoogid ja super moos! Osa
telgid, kus tegutsevad Maksu- ja
tolliamet, päästeamet ja politsei.
Päästeamet rääkis oma tööst,
pommidest jne; tegi
demonstratsiooni koer otsis lõhkeainet. Maksu-ja
tolliamet - rääkis oma tööst, oli
kaasas keelatud kauba näitus,
nende koer otsis narkootikume.
Politsei tutvustas turvalist
liiklemist, tegi jalgrattaga sõidu
koolitust.
Oli ka kooli ja lasteaia

OPERATIIVTEATED
RÖÖVIMINE

9. juunil võttis 29-aastane mees
vägivaldselt Hundinurga külas
asuvas majas 42-aastaselt mehelt
mobiiltelefoni ja 50 eurot. Kahju on
70 eurot.
VARGUS
9. juunil avastati, et Peeterristi külas on
aiakrundil asuvast kuurist varastatud kolm
muruniidukit. Kahju on 499 eurot.
LIIKLUSÕNNETUS
31. mail kell 09.43 said päästjad väljakutse
Peeterristi külla, kus oli toimunud
liiklusõnnetus. Päästjad kõrvaldasid
sõiduauto süttimisohu ning inimesed
kannatada ei saanud.
LÕHKEKEHA
9. juunil tegid Ida-Eesti pommigrupi
demineerijad kahjutuks Mustanina külast
leitud 82 mm miinipildujamiini.

Pane tähele
Juulikuu esimesel nädalal on kõik Vaivara
valla raamatukogud töötajate koolituse
tõttu suletud.
***
Kalmistupüha 2014
13. juulil kell 13.00 Sinimäe kalmistul.
13. juulil kell 14.30 Sininõmme kalmistul.

Muuseum pidas
sünnipäeva
Traditsiooniliselt on juunikuu alul
muuseumis veidi pidulikum päev sünnipäev.
Seekord peeti seda 7. juulil koos
ausamba avamisega Riigikülas ja
pühendatuna Vabadussõja teemale.
Kaheks nädalaks on üles seatud
näitus kollektsionääridelt laenatud
esemetega, mis pärinevad Vabadussõja
aegsest perioodist. Kohal on ka
lahingutes osalenud soomusauto
Toonela kuulipilduja. Kuulda sai
ettekannet tollastest sündmustest, 1.
jalaväepolgust ja Vabadussõja
mälestusmärkidest. Ja tohutu vihm ei
rikkunud meeleolu sugugi.
IVIKA MAIDRE

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

NIKOLAI ZIMIN
VLADIMIR MIKHAYLOV
SÜGAV KAASTUNNE OMASTELE

meie väikesest meeskonnast jäi
sinna pikemaks ajaks...Südant
kõvaks tehes liikusin edasi ja
jäin toppama värske kala leti
ääres. Just seda ma igatsesingi.
Kalad käes, paelusid pilku
saiakesed, koogikesed. Üks
koogike veel taljet ei
riku...Kusjuures kohe on
võimalus ennast tantsuga taas
vormi viia. Marina Pertseva ees
ja kõik, kes ei häbene oma
tantsuoskust ka teistele näidata,
usinalt liikumist kaasa tegemas.
Päris püünele ma ei lähe, aga
Vilgas tegevus Kala-la-la-laadal. Foto 3x:ALAR TASA
tantsurütm on mindki endaga
kaasa haaranud. Ja siis tulevad
imekaunites sarafanides Ivuška lauljad, kes
tutvustamine. Tehti ise ka suhkruvatti,
mõneks ajaks kõikide meeled ja pilgud endal
meisterdati ja näomaalingud olid enamusel
hoiavad.
noorematest perepäeval osalenutest. Vaivara
Tiigil liikuv aerupaat on ka pidevalt
Lasteaia Sinimäe rühmade lapsed esinesid
tegevuses, samuti on populaarne paintpall ja
Robotite tantsu ja lauluga. Toimus loterii nii
õhupüssist laskmine, jalgpall ja rahvastepall,
suurtele kui väikestele.
sportmängud, ATV-d, batuut ja kalapüük.
Aitäh, Margit ja kogu meeskond, kes selle
Margit juhatab meid märgimasinaga märkide
toreda perepäeva teoks tegi!
meisterdamise juurde, aga seekord jääb märk
http://album.vaivaravald.ee >
küll kahjuks tegemata, sest pilku püüavad
Üritused
ANNE JUNDAS

Marek Ranne valiti
Kaitseliidu keskjuhatusse

31. mail toimus Alu mõisas Kaitseliidu
keskkogu, millel kinnitati eelmise aasta
eelarve ning korraldati isikuvalimised.
Keskkogu tuli sõnavõtuga tervitama
kaitseväe juhataja kindralmajor Riho
Terras.
Traditsiooniliste eelarveteemade kõrval
– kinnitati 2013.a majandusaasta aruanne
ning ka Kaitseministeeriumile esitatav
rahastamistaotlus - võeti vastu Kaitseliidu
koosolekute pidamise korra muutused ja
täiendused. Nüüd on selgemad juhised
salajase hääletuse korraldamiseks,
liisuheitmiseks.
Kaitseliidu keskkogu juhatajaks valiti Neeme
Suur, abijuhatajateks Toomas Piirmann ning
Arvi Niglas. Kaitseliidu ülem brigaadikindral
Meelis Kiili tutvustas väärtuspõhiseid
organisatsiooni arenguteese.
Tegusa päeva teises pooles tutvuti
keskrevisjonikomisjoni tööga. Elevust tõid
isikuvalimised – keskjuhatusse osutusid
valituks Marek Ranne ja Teet Kurs,
keskrevisjonikomisjoni valiti Taavi Mölder
ning asendusliikmena Ago Kalmer.
Vanematekogu liikmed, kes liisuheitmise tõttu
oleksid pidanud lahkuma, valiti nende
jätkamise nõusolekute olemasolul tagasi ning
vanematekogu sai täiendust uue väärilise
liikme - Merike Jürjo näol.

Marek Ranne sõnul on esmakordselt
Kaitseliidu ajaloos Kaitseliidu keskjuhatusse
valitud vabatahtlik Alutaguse malevast.
Kaitseliidu keskjuhatus on juhtorgan, kuhu
kuulub kaitseliidu ülem, kaitseliidu peastaabi
ülem ning kolm kolmeks aastaks keskkogu
poolt valitud Kaitseliidu tegevliiget. See on
kõrgeim positsioon, kus vabatahtlik saab
esindada kõiki kaitseliidu liikmeid ning
osaleda vahetult Kaitseliidu
juhtimisprotsessis.
Marek Ranne: „Ma tänan Alutaguse
esindajate kogu, maleva juhatust ja
Kaitseliidu keskkogu liikmeid, kes usaldasid
minule selle väga tähtsa ja vastutusrikka
ülesande. Olen üks teie seast ja minu
missooniks on esindada kõiki vabatahtlikke
väärikalt ja koos teiega edendada Kaitseliitu.
Minu jaoks on oluline, et meie seas valitseks
üksmeel ja teineteise mõistmine, seetõttu
pean tähtsaks omavahelist koostööd. Oma
tegemistes olen ma aus, avatud koostööle ja
orienteeritud tulemustele. Meie
peaeesmärgiks on kaitsta Eesti iseseisvust ja
põhiseaduslikku korda. Selleks peame
osalema sõjaväelises väljaõppes,
propageerima ja hoidma meie ühiseid väärtusi
läbi erinevate ühistegevuste. Ühtsuses
peitub jõud!“ (VK)

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

Juuni Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
11. juunil 1914.
aastal sündis Narva
lähistel ajaloolane ja
tehnikateadlane
Valter(Walter) Rand,
kelle uurimisteemaks
olid vesiehitused ja
tehnika ajalugu.
Avaldas rida uurimusi ja artikleid ka Eesti
vesiehituste kohta. Suri Kanadas 16.
augustil 1994. aastal.
15. juunil 1914. aastal oli Narva lähistel
Paemurru metsas VSDTP (Venemaa
Sotsiaal-Demokraatliku Töölispartei) Eesti
organisatsioonide konverents, kus pandi
alus Üle-Eestilisele parteikesklusele ja
Eestimaa poliitilisele maastikule ilmus uus
organisatsioon, mis tulevikus muutis
poliitilist tasakaalu ja tekitas pingeid
kohaliku rahva keskel.
22. juunist - 21. juulini 1764. aastal
korraldas Vene keisrinna Katariina II
ringsõidu mööda Eestimaad ( PõhjaEestit) – Lõuna-Eesti oli toona Liivimaa,
kuigi programmi käigus Narva-Tallinn
jõudis ka Pärnusse. Teel peatus kaks
korda ka Laagna mõisas (see oli üks tema
lemmikkohti, mida ta on maininud oma
mälestustes) ja Jõhvi mõisas. Eks ta
vaatas ka Vaivara poole.
23. juunil 1924. aastal sündis Narvas
soomepoiss Benno Kert, kes Saksa
Armees teenides siirdus 23. oktoobril
1943. aastal Soome armeesse ja teenis
Soome sõjalaeval „Väinamöinen“ ja hiljem
miinitõrje flotillis.Tema teeneid märgiti II
klassi Vabadusmedaliga. 1944. aasta
augustis tuli ette võtta kodutee. Algul
Klooga laagrisse ja siit Kehra
õppelaagrisse, kus aga vaadati läbi tema
sõjamehetee ning teenistus Saksa ja
Soome armees tõi kaasa karistuse 10+ 5
aastat Vjatka vangilaagris, kus ta suri
1945. aastal.
24. juunil 1914. aastal sündis Narvas
helilooja Leo Tauts, kes veerand sajandit
hiljem lõpetas Tartu Kõrgema
Muusikakooli kompositsiooni erialal
Heino Elleri juures (nüüd kannab kool
Elleri nime) ja sai kohe ka ametisse
dirigendina Vanemuises. Peagi kolis
Tallinnasse ja alustas tööd Eesti Raadio
Estraadiorkestri dirigendina. 1947. aastast
alustas vabakutselise heliloojana, kelle
loomingusse kuuluvad koori- ja
soololaulud, sümfoonilised lühipalad ja
kantaadid.
Leo Tautsi maine teekond lõppes 3. mail
1973. aastal Tallinnas.
24. juunil 1939. aastal avati mälestuskivi
Utria dessandi auks, taasavati 2. juunil
1990. aastal.
28. juunil 1994. aastal sai Eesti Vabariigi
kaitseministriks endine Võru linnapea Enn
Tupp, kelle esimeseks avalikuks
esinemiseks sai kõne juulis Vaivaras
toimunud Narva lahingute 50. aastapäeva
mälestusüritustel. Olin ka ise kohal. Kuigi
üritusel osalesid mõlemal poolel (nii saksa
kui vene armees) võidelnud sõjamehed ja
anti ka hinnang toimunud sündmustele,
siiski leppimist veel toona ei tulnud ja
vastuseisu jätkus mitmeks aastaks. Üheks
selliseks oli võidu- rahupäeva tähistamine
8. või 9. mail – praeguseks on õnneks
vastuolud raugenud .
Sir ARTHUR

Kultuuriteated
23. juuni kell 21- 02 Sinimäel
JAANIÕHTU.
Süütame jaanitule, mängime
murumänge ja valime Sinimäe
rammumehe.
Tantsuks ansambel „Svips“.
23. juuni kell 21-02 Olgina
külaplatsil JAANIÕHTU.
Õhtujuht Liubov Laur,
DJ Andrei Markus.
Küljendaja: Aido Keskküla
Tõlk: Tatjana Fedorenko
Trükk: AS Trükikoda Trükis

