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Sügis on külluse aeg. Uus õppeaasta tõi
Vaivara lasteaia perele nagu ikka toredat
askeldamisrõõmu. Algas uus õppeaasta.
Laste jaoks tähendas see jälle õppetöö
algust, mis meie toredates rühmapesades
küll enamasti läbi mängu kulgeb, kuid
sellegipoolest kannab väga palju vilju.

Viljadest rääkides pühendasime terve
nädala meie teisele leivale ehk kartulile: selle
põnevale ajaloole, sortidele ja kasvamisele.
Teema leidis oma loogilise lõpu toreda
kartuliteemalise näituse näol, mis tõi meie
rühmadesse kuhjade viisi lustakaid
kartulinikerdisi ja skulptuurikesi, mida ka
lasteaia kodulehel piltidelt näha saab.

Septembri kuud jäi lõpetama
traditsiooniline sügispidu. Sel aastal oli
ilmataat meile väga armuline ja mõlemad peod
nii Sinimäel kui Olginas said värvikad ja
seiklusterohked. Seda eriti Sinimäel, kus pidu
möödus orienteerumise tähe all. Pisikestel
pidulistel tuli läbida Pargimäe loodusraja
punktid, selleks, et üles otsida kõik sügise
värvid. Igas punktis ootasid lapsi ka värvikad
üllatused: punane tomat, kollane kaalikas,
roheline kurk…pruuniga olid õpetajatel omad,
kastanimunadega seotud plaanid, kuid
sügisene loodus tegi siin meile suurepärase
kingituse: otse üllatunud laste silma all, nagu
tellimise peale, jooksis tee peale meid
tervitama pesuehtne siilipoiss! Oi seda

rõõmu! Keelekümblusrühma lastel oli ka
siililaul kohe varnast võtta! Ja värvilisemat

Teel, nii
Skandinaavias kui
Venemaal
Kodu on tore koht küll, kuid aeg-ajalt
tahan oma nina välja pista ja võõraid
lõhnu nuusutada. Lisaks siis ka vaadata,
kas mujal on midagi ülevõtmist ja
järgitegemist väärt. Oktoobrikuus viis
mind tee Rootsimaale, kus külastasin
Karlstadis brigaadimuuseumit,
Stockholmis ajaloomuuseumit ja
sõjamuuseumit.
        Rootsi on koht, mida sõjad pole
rüüstanud juba üle 200 aasta, sest viimane
lahing Rootsimaa pinnal leidis aset Vene-
Rootsi sõjas 1809. aastal. Seega on
küllaga vanavara ja  muuseumikraami. Ja
teisalt on Skandinaaviamaad esirinnas
muuseumite uuendamisel ja
„õppevigurite“ sissetoomisel. Mõlemat
asjaolu kogesin ajaloomuuseumis, mis
vaimustas mind. Seal oli see õige, raskelt
kirjeldatav ajaloo hõng sees ja kõiksugu
ekraane ja multimeediat vaid näpuotsaga.
Samas leidsin lihtsaid lahendusi
muuseumipedaagoogika vallas.
        Sõjamuuseumites on pandud rõhk
suurtele stseenidele mannekeenidega. Nii
sai näha mitmeid lahingustseene, olmet ja
välihospidali. Stockholmis on Narva 1700.
aasta lahingule pühendatud omaette tuba,
mille keskel on rühm kappavatel hobustel
rootslasi. Oh pagan, kust saaks ühe
hobuse mannekeeni meie muuseumile?
Pole vaja kappavat, aitab seisvast.
        Mina aga tormasin marsruudil
Stockholm- Oslo- Tallinn- Peterburgi. Sest
seal toimus projekti „Via Hanseatica“
lõpukonverents. Inimkeeli on see Via tee,
Hansa Liidu ajalooline
kaubandusmarsruut, mis algas Lübeckist
ja läks Novgorodi. Hansa Liit ise võiks ju
olla Euroopa Liidu eelkäija keskaajal, sest
aeti peale kaubanduse ka poliitilisi asju.
        Aga tagasi rahvusvahelise projekti
juurde, mille info ja teele jäävad
turismiobjektid  on kättesaadavad lehel
www.viahanseatica.info viies keeles.
Projektis oli see tee 580 km pikk, ühendas
Riiat ja Peterburgi, vahepeale jäi Eesti ka.
Tegevused olid turismi arendamiseks ja ka
muuseumirahval õnnestus koolitustest
osa saada. Nii oli koolitust ürituste
korraldamisest, toodete arendamisest ja
giiditööst. Igati meeleolukas
lõpukonverents toimus Peterburis ja oli
osa Venemaa strateegilise planeerimise
foorumist. Nii oli hotellis ja sealses
konverentsikeskuses ligi tuhat inimest.
Märkuseks, et Eestis polegi hotellides
selliseid  võimalusi. Aga lõpp oli ka uue
algus, sest kirjutati alla kolmepoolne
kokkulepe jätkutegevusteks.  Nii on loota,
et saame kokku ja sel teel arenguid näha
ka järgmistel aastatel.

        Ja meid pandi selle projekti käigus
raamatu sisse. Nii kirjutas Sass Henno
raamatu „Nadia ja Marki seiklused Via
Hanseatical“, kus üks vene perekond on
teel Riiga ja muu seas põikab ka sisse
Vaivara Sinimägede muuseumisse.

IVIKA   MAIDRE

ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
89  Jekaterina  Smirnova 14.11.1925  Sinimäe alevik
87  Vera  Anufrieva 07.11.1927  Tõrvajõe küla
86  Jekaterina  Bibitš 23.11.1928  Olgina alevik
85  Niina  Ivanova 27.11.1929  Sinimäe alevik
85  Boris  Sukharnikov 19.11.1929  Hiiemetsa küla
84  Zoja  Zudina 19.11.1930  Perjatsi küla

84  Valentin  Zaitsev 29.11.1930  Olgina alevik
82  Antonina  Popova 01.11.1932  Udria küla
82  Mikhail  Yakovlev 02.11.1932  Vaivara küla
81  Niina  Akrõmova 13.11.1933  Soldina küla
81  Anna  Beznosenko 25.11.1933  Sinimäe alevik
81  Aleksandra  Sukharnikova 30.11.1933  Hiiemetsa küla
75  Aino  Levonti 12.11.1939  Peeterristi küla

Sügis lasteaias

punkti ühele värvilisele peole oleks raske
välja mõelda.

        Olginas tervitasime sügist juba oktoobri
alguses. Lastele tulid külla vahvad külalised:
Öökull, Vihmane ilm, Jänes ja Punane

Õunake, nad mängisid
lastega õues ja hea
mäng sai tasutud
“mündikestega”, mille
eest väikesed ostjad
said endale
sügiskauplusest
maiustusi ja mänguasju
soetada.
        14. ja 15. oktoobril
toimus järgmine üritus,
seekord tuli külla
Päästeameti komando
nii Sinimäele kui ka
Olginasse. Päästjad

jutustasid meile tulest ja ohust, mis sellega
kaasneb. Veel õpetasid nad, kuhu ja kuidas
tuleb helistada, kui siiski peaks tulekahju

tekkima. Seejärel said
lapsed tutvuda
päästjate varustuse
ja autoga. Meile
näidati kõike – mis
autos on, mis häält
auto teeb. Ja mitte
ainult ei näidatud,
vaid lapsed  said ka
autosse sisse minna!
Lisaks võis kõike
küsida ja katsuda.
Väga vahva ja
kasulik!
        Oktoobri
lõpus osalesid Olgina
lapsed: Liza, Semjon,
Pavel ja
Maxim regionaalsel
muusikafestivalil
“Musikaalne
mosaiik” Narva
lasteaias Sädemeke.
Meie tänusõnad neile
julguse ja ilusa
esinemise eest! 
        Nagu ikka

jooksid mööda Sinimäge ja Olginat ka meie
väikesed mardisandid: laulsid, tantsisid ning
teenisid endale palju magusat. Täname siiralt
neid asutusi, kes meid ikka ja jälle avasüli
tervitavad: Vaivara Vallavalitsus, KA Vaiko
AS, rahandusosakond, tädi Marta (Vaivara
Kalmistud), onu Viktor ja tädi Tamara (OÜ
Alasenord Olgina), tädi Jelena (FIE Jelena
Krenberg), Olgina Rahvamaja, tädi Natalja
(Olgina raamatukogu).   
Oleme väga tänulikud neile, kes tulevad
meile appi nii nõuga kui jõuga. Suur, suur
aitäh teile kõigile!
        Ja kindlasti tahame veel soovida isadele
palju, palju õnne  isadepäeva puhul!

Vaivara Lasteaia suured ja väikesed.

Isadepäeval Sinimäe lasteaias.

Sügispidu Sinimäe lasteaias. Foto: 3x Vaivara Lasteaed

Päästeamet külas Sinimäe lasteaia mudilastel.

 http://album.vaivaravald.ee >

Vaivara Lasteaed
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On november...
        Ilmataat on meid
jätkuvalt hellitanud.
Päikesel on veel
piisavalt võimu päev
mõnusalt soojaks
paista. See, et sekka ka
vihmaseid päevi on
olnud, kuulub asja
juurde. Nagu seegi, et
päevad järjest
lühemaks ja
pimedamaks
muutuvad. Sügis ikkagi...
        On november...Kiirelt õhtusse
kaduvad päevad ei võta meilt aga sugugi
võimalust piisavalt looduses viibida, kas
siis metsarajal joostes, jalgrattaga sõites
või lihtsalt meie imelistes mägedes
jalutades.
        On november...Sügisõhtutel on
mõnus ennast ahju kõrval soojendada ja
ka küünalde põletamine on tavapäraseks
saanud. Mina ei kujuta küll oma õhtuid
ilma küünlaleegita ette - ühtepidi see
rahustab, aga teisalt annab energiat, et
see pime aeg rõõmsalt üle elada.
        On november...Raamatukuhi voodi
kõrval hakkab ka tasapisi kahanema. Kui
varem iga ostetud raamatu kangelaslikult
lõpuni lugesin, siis nüüd jätan mõne ka
poole peale. Kui ikka jutt huvi ei paku või
on tekst liiga räme, siis pole mõtet oma
kallist aega asjatult kulutada. Raamatuid,
mida lugeda tahaksin, jagub mitmesse
sügisesse...
        On november...Poes käies vaatan
aeg-ajalt ringi ka Jõuluvana pilguga. Karta
on, et kui selle mehe abistamisele liiga
hilja mõtlema hakata, siis võib tema
kotisoppi sattuda kiiruga ostetud kraami,
mida mitte kellelegi vaja pole...
        On november...Aga aega veel on.
Kiirustamine on üldse üks paha asi, mida
rahulikumalt toimetada, seda parem on
tulemus. Võtkem aega ka mõtisklusteks,
lihtsalt omaette olemiseks, vahel on seda
väga vaja...
        Rahulikku sügise jätku ja küünlaleegi
valgust ja soojust meie kodudesse!

ANNE JUNDAS

Ühes populaarses lastelaulukeses isast
lauldakse sellest, et isa suudab kõike, ainult
emaks ei saa ta kunagi. Ütleme  ïàïà–ïàïà–ïàïà–ïàïà–ïàïà–

îòåö–isa- father–áàòüêîîòåö–isa- father–áàòüêîîòåö–isa- father–áàòüêîîòåö–isa- father–áàòüêîîòåö–isa- father–áàòüêî! Iga rahvus
nimetab omamoodi inimest, kelle missioon
on hoida ja kaitsta oma peret, kodu,
kodumaad. Lapse kujutluses peab isa olema
alati tark, hea ja tugev! Just sellistele
isadele ongi pühendatud ISADEPÄEV, mida
traditsiooniliselt tähistatakse Eestis
novembri teisel pühapäeval.

         Selle tähtpäeva künnisel kogunesid
Olgina rahvamajja need täiskasvanud ja
lapsed, kes peavad ISADEPÄEVA enda jaoks
tähtsaks ja kalliks.
         Üksteise järel esinesid laval väikesed
artistid: esitati näidendeid, lauldi, tantsiti ja
kõik nende esinemisnumbrid olid seekord
pühendatud just isadele. Eriti särasid nende
laste silmad, kelle vanemad pealtvaatajate
hulgas olid ja huviga oma järglaste esinemist
jälgisid. Väikestele esinejatele on oma
vanemate toetus väga tähtis.
        Iga etteaste oli omapärane ja meisterlik.
Nagu alati oli laval laste loovusring „Ïåðöû“

Marina Pertseva juhendamisel ja nende

Aasta möödas
Märkamatult ongi mööda saanud
haridus-ja noorsootöökomisjoni
esimene tegutsemisaasta. Usun, et aasta
on olnud edukas ning oleme nii mõndagi
teha suutnud.
        Komisjoni liikmed on aktiivselt
kaasa löönud perepäevade korraldamisel
ja läbiviimisel, osalenud korraldatavatel
üritustel. Aitäh teile selle eest ning
kindlasti tuleb aktiivset tegutsemist
jätkata!  Oleme ise algatanud eelnõusid
ja andnud enda arvamusi teiste algatatud
eelnõudele. Oleme end kurssi viinud
vallas toimuvaga ning loodan, et
järgmise aasta jooksul suudame veel
rohkem teha.
        Kõige suurem tegevus on sellel
aastal olnud meie uue hariduskompleksi
valmimine ja rõõm näha, et lõpuks ometi
oleme lõpusirgel. Uus hoone annab meile
kindlasti palju uusi võimalusi ning
loodan, et toob meile juurde ka palju uusi
lapsi nii lasteaeda kui kooli. Lapsed on
meie tulevik ja nende heaolu peame
tagama meie – täiskasvanud. Meil on
kõvasti arenguruumi, aga tean, et
üheskoos on KÕIK võimalik!!!
        Kui kellelgi on mõni mure või hoopis
hea idee, siis võta julgelt ühendust ja
anna teada - mitu pead on ikka mitu
pead! Suur aitäh teile kõigile ning imelist
ja rahulikku jõuluaega!!!

MARGIT  MAKSIMOV
Haridus-ja noorsootöökomisjoni esimees

10. novembri ennelõunal valgus
vallamajja kamp kahtlasi tegelasi, kel
näod  kriimud ja karvased, ning kelle
riietuse kõrval kahvatuks ka kõige
julgema moelooja rõivakollektsioon.
        Üsna kähku meenus kirevaid
külalisi uudistama tulnud vallaametnikele,
et käes on mardipäev ja tegemist seega
üsna erinevas suuruses mardisantidega.
Kuigi sandid väitsid, et tulevad kaugelt ja
et seetõttu küüned külmetavad ja varbad
valutavad, võis terasemal silmitsemisel
ära tunda naabrid Vaivara lasteaia
Sinimäe rühmast, kellest mõni alles päris

Minu muljed maal
elamisest
Novembris täitub aasta sellest, kui meie
pere maale elama kolis. Arvan, et paljud
lood algavad unistusest. Nii ka meil –
juba ammu unistasime elamisest maal.
        Meie tulevast maja nägin ma esimest
korda septembris, kui vahtrad tee ääres
olid kuldkollaste lehtedega ja aias olid
õunapuud ja ploomipuud valminud
viljade raskuse all lookas (nii ilusaid
õunu polnud ma varem kunagi näinud!).
Maja meeldis meile esimesest
silmapilgust: paraja suurusega ja hubane,
seisis ta keset õunaaeda, piiratud ühelt
poolt vahtrate ja teiselt poolt suurte
kuuskedega.
        Saabus talv. Lapsed riputasid üles
lindude söögimajad ja jälgisid sinna
sööma tulnud linnukesi. Sõitsid
tõukekelkudega, ehitasid õuel
lumememmesid ja meeleldi puhastasid
teeradasid lumest.
        Suvel alustasime jalgratastel
tutvumist meid ümbritseva loodusega.
Varem linnas elades ei tulnud mulle
pähegi, et päris minu kõrval, lausa
nurgataga, asuvad viljapõllud,
sirelihekiga piiratud talud, kus on nii
vaikne, kus kõik üksteist tunnevad.
        Sügisel tuli saagikoristamise aeg. Sel
aastal oli palju õunu – kollaseid,
punaseid, rohelisi - magusaid ja väga
mahlaseid. Juba praegu ootavad lapsed
kannatamatult, millal avame oma õuntest
tehtud erinevate mooside, kompottide ja
mahlade purgid ja pudelid.
        Lastele meeldib elada maal. Nad on
vaimustuses, et igal ajal saab omale
lõkkel toitu valmistada, et saab omapäi
ringi hulkuda ja teha oma jaoks uusi
avastusi. Loodan, et siin elades õpivad
nad olema sõbralikud ja kokkuhoidlikud,
hakkavad armastama ja hindama
ümbritseva looduse ilu.
        Külas elades saan aru, kui tähtis on,
et su kõrval on  heatahtlikud inimesed,
kes on alati nõus sind jõu ja nõuga
aitama. Head naabrid aitavad põldu
künda, saaki jagada ja isegi koera võivad
nad sulle kinkida. Nii et juba terva aasta
tunnen ma iga päev mõnu elamisest oma
majas, omal maalapil.
Mulle tundub, et siin taipad ja tunned
paremini meie looduse  ja üldse meie elu
ilu, väärtuslikkust ja vahelduslikkust.
        Aasta on märkamatult otsa saanud ja
minu jaoks on see olnud minu unistuste
täitumise aastaks.

JEKATERINA  MURAVJOVA
Puhkova küla

Isa suudab kõike...
programmi võtsid vaatajad vastu tormilise
aplausiga. Eriti siis, kui kanti ette muusikalist
muinasjuttu „Naeris“ja lõbusat miniatuuri
tuntud vene rahvalaulu „Êàê  õîòåëà  ìåíÿ

ìàòü...“motiividel.
        Tantsukollektiiv „AKTSENT“ Irina
Intjašova juhendamisel esitas mitu
koreograafilist kompositsiooni, kus oma
meisterlikkust demonstreerisid lapsed alates
4-5aastastest ja lõpetades vanemate klasside
õpilastega. Oma suurepäraseid oskusi

näitasid ka breiktantsijad ja vokaalstuudio
„OKTAVA“ lauljad.
        Tormilise aplausiga võttis publik vastu
ka külalisesinejaid naaberlinnast Narvast.
Lausa ilutulestikuliselt mõjus „LEEDI
MIX“oma  temperamentse mustlastantsuga.
Kontsert Olgina rahvamajas lõppes autasude
ja lillede üleandmisega, aga mis kõige
tähtsam – lõbusate sõbralike aplausidega ja
tõeliste, mitte teeseldud emotsioonidega.
Las alati jäävad meile isad, kelle armastust ja
kaitset meie lapsed tunnevad!

LIUBOV LAUR
Vaivara valla kultuurispetsialist

 http://album.vaivaravald.ee >

Külaskäigud

Kirevad külalised vallamajas

põlvepikkune.
        Külakostiks kaasa võetud laulud ära
lauldud, pandi vallamaja asukad proovile
ka mõistatuste äraarvamises.
Väljateenitud maiustustekotid käes,
suunduti rahulolevalt edasi, et viia hetk
lapselikku siirust, õhinat ja rõõmu
täiskasvanute muidu nii konkreetsesse
maailma.

ALAR TASA

Mardisandid vallamajas. Foto: 2x ALAR TASA

 Lapsed isadele esinemas. Foto: ERAKOGU
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22.10.2014 Vaivara Vallavolikogu võttis
vastu Vaivara vallas avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded, mis
jõustus 31.10.2014.
Mis on avalik üritus
Üritus on avalikus kohas toimuv ja
avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus,
etendus, kaubandusüritus või muu
sellesarnane inimeste koosolemine, mis ei ole
avalik koosolek korrakaitseseaduse
tähenduses.
Avalik koht on määratlemata isikute ringile
kasutamiseks antud või määratlemata isikute
ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või
selle osa, samuti ühissõiduk.
Avaliku ürituse loa taotlemine
Avalike ürituste korraldamiseks on vajalik
vallavalitsuse luba.
Avaliku ürituse korraldamiseks Vaiavara valla
territooriumil loa saamiseks tuleb esitada
Vaivara Vallavalitsusse vähemalt 14 päeva
enne ürituse läbiviimise päeva allkirjastatud
loa taotlus koos kõigi nõutavate
lisadokumentidega  paberkandjal või
elektrooniliselt aadressil vaivara@vaivara.ee.
Avalik üritus peab olema kooskõlastatud Ida
prefektuuriga. Politsei poolt avalikud
üritused Vaivara vallas kooskõlastab Ida
prefektuuri Narva politseijaoskond
Taotluse lisad:
1) Kui avaliku üritusega kaasneb turvarisk,
tuleb loa taotlusele lisada kooskõlastatud Ida
Prefektuuriga turvaplaan.
2) Kui avaliku ürituse korraldamisega
kaasneb vajadus paigaldada lisainventari,

Suurepärase
inimese ja treeneri
mälestuseks!
Elu on oma ootamatusega halastamatu.
Keegi ei tea, kui palju meile siin maa peal
elamiseks aega on antud. Nii juhtuski, et
14. novembril 2014 katkes traagiliselt
suurepärase, heasüdamliku ja andeka
inimese Ivan Burovi elu. Nagu tavaliselt,
tuli Ivan Nikolajevitš Olgina rahvamajja

poksiringi treeningule ning kui tund
lõppes, tunnistas ta, et isegi tütarlapsed
tahavad tema treeningutest osa võtta. Ta
hakkas juba mõtlema, kuidas meelitada
sellise keerulise spordiala juurde kõige
aktiivsemaid neide... Kuid juba pool tundi
pärast tema äraminekut kuulsid lapsed
eemalt auto pidurite vingumist ja kaikuvat
lööki...
Terve õhtu rääkisime ja meenutasime
lastega, milline inimene oli Ivan
Nikolajevitš Burov ning miks nii juhtus.
Rääkisime ka sellest, kui tähtis on elu
jooksul inimestele head teha, et pärast
saaksid teised sind hea sõnaga
meenutada. Lapsed lubasid teha kõik
selleks, et mälestus nende juhendajast
jääks meie südametesse püsima
võimalikult kauaks. See tähendab aga
treeningute jätkamist spordiringides,
enesearendamist, aktiivsust ning seeläbi
ka treeneri tahte teostamist.
Ivan Burov oli meie kandis ja ka terves
Eestis üsna tuntud poksitreener, temast on
meedias palju kirjutatud. Uhkusega rääkis
Ivan Nikolajevitš ka oma õpilastest, kellest
on saanud tuntud sportlased, aga ka
võistlustest ja reisidest. Tema
hindamatuks teeneks ja uhkuseks oli
igaaastane Paul Kerese nimeline
maleturniir, samuti valla tenniseturniirid,
millest üks lõppes alles kaks nädalat
tagasi. Vaatamata oma vanusele ja kehvale
tervisele, oli Ivan Nikolajevitš alati
väsimatu, kui asi puutus sportlikku
arengut. Selliseid inimesi on praegu vähe
ning just nemad ongi headuse toomise
traditsiooni kandjad, tõelise töö väsimatud
tegijad, näidates oma eluga, mida peaks
tegema iga inimene, kui ta soovib jätta
endast kustumatut jälge ja head mälestust!
Helget mälestust sinust, tore inimene ja
suurepärane treener, suur meistersportlane
Ivan Burov! Omalt poolt püüame vastata
sinu kui spetsialisti ja inimese tasemele!

Teie õpilased ja töökaaslased Olgina
rahvamajast.

6. oktoobril käisid
Sinimäe Põhikooli 1.-4.
klassi õpilased Jõhvi
kontserdimajas
lastepäeval „Teeme ise
muusikat“.
        Lapsed said katsetada
ja tunnetada isetegemise
rõõmu muusika kaudu.
Avatud olid erinevad
õpitoad (Flamenco, India,
Kreeka, Ukraina muusika,
löökpillid), kus tutvuti eri
stiilide muusikaga ning
õpiti selgeks üks lugu,
mida suurel laval teistele
vaatajatele esitati.
Esimese klassi õpilased
osalesid löökpillide
õpitoas, kus meie
juhendajaks oli Reigo
Ahven, kes oli tõesti
suurepärane ning elav
õpetaja. Nimelt suutis ta
äratada huvi trummi vastu
nii õpilastes kui õpetajates.
Kindlasti oli üks tore ja
vahva lastepäev meile
kõigile.

IRINA  KLISHINA

Vallavalitsuse
istungitelt
Viimase kahe kuu jooksul toimus
Vaivara vallavalitsuse 5 istungit
(oktoober, november)
Istungitel vaadati läbi ja lahendati
finants, sotsiaal, maa, ehitus,
planeerimise ja jäätmekäitlusega seotud
jooksvad küsimused, ning need
küsimused ja eelnõud, mida vallavalitsus
esitas vallavolikogule.
Peale jooksvate küsimuste lahendamist
istungil 1. oktoobril kinnitati Vaivara
Lasteaia hoolekogu uus koosseis: Irina
Vesselova, Natalja Mihhailova,Veronika
Tolli, Natalia Nikandrova, Anna
Samsonova ja Anne Terner-Boiko.
Istungil 14. oktoobril:
- võeti vastu ametiauto kasutamise kord
2004.a. kinnitatud korra asemel;
- kinnitati Sinimäe Põhikooli hoolekogu
uus koosseis: Angelina Pällo, Külli
Priske – õpetajate esindaja, Kai Kiiver,
Margit Maksimov, Aare Objartel, Natalja
Vakulina, Heiki Roots, Andrei
Levandovski ja Natalja Nikandrova.
Istungil 28. oktoobril:
- oli suurendatud Sinimäe Põhikooli
logopeedi töökoha koormust kuni 0,5;
- kinnitati kasvava metsa raieõiguse
võõrandamiseks korraldatud ja
17.10.2014 laekunud avaliku kirjaliku
enampakkumise pakkumus.
Istungil 10. novembril:
- arutati planeeritavad teede
hooldustööd 2015. aastal,
- lubati avalike ürituste „Avo Šultsi
mälestusvõistlus 2014“ (21-23.11.2014) ja
„Talvine  Narva lahing“ (15.11.2014)
korraldamist,
- otsustati korraldada riigihange „Sinimäe
kooli toitlustusteenus“ , kinnitati
hankedokumendid ja moodustati hanke
korraldamiseks komisjon
(hankedokumentidega saab tutvuda
valla kodulehel www.vaivara.ee rubriigis
majandus ning riigihangete registris
aadressil https://riigihanked.riik.ee.
- otsustati korraldada riigihange „Sõiduki
liisimine kasutusrendiga“ sõiduki
HONDA HR-V asemel, kinnitati
hankedokumendid ja moodustati hanke
korraldamiseks komisjon;
- väljastati osaline kasutusluba Sinimäe
koolikompleksi I etapi täielikuks
kasutamiseks.
Istungil 18. novembril otsustati
korraldada avalik kirjalik enampakkumine
sõiduki Honda HR-V 359ASV
võõrandamiseks ja kinnitati
enampakkumise tingimused.
Informatsiooni enampakkumisest ja
riigihangetest saab leida valla kodulehel.

VERONIKA STEPANOVA
vallasekretär

näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja
muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada
inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline
lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb
märkida kaubasortiment.
3) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik
kooskõlastus, kui avalik üritus toimub
maaüksusel, mis ei ole valla või ürituse
korraldaja omandis.
4) Ürituse läbiviimisega seotud liikluse
ümberkorraldamiseks peab ürituse korraldaja
lisama taotlusele liikluskorralduse ja
ümbersõiduskeemi paberkandjal või
elektrooniliselt mõõtkavas, milles on
näidatud:
1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks
liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
2) parkimisvõimalused;
3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja
tema kontaktandmed;
5) Kui avalik üritus korraldatakse riigimaantee
kaitsevööndis, siis liiklusskeem peab olema
kooskõlastatud Riigi Maanteeametiga.
6) Taotlusele lisatakse Ida päästekeskuse
kirjalik kooskõlastus, kui:
1) avalik üritus toimub siseruumis;
2) avalik üritus on üle 300 osalejaga ja toimub
ajutises ehitises või atraktsioonidel;
3) tehakse avalikku lõket.
Loa väljastajal on vajadusel õigus nõuda
muid asjassepuutuvaid dokumente, selgitusi
või kooskõlastusi.
Taotluse vaatab läbi vallasekretär,  loa
andmist otsustab vallavalitsus.
Ürituse korraldaja kohustused (Vaivara

vallas avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuete § 7):
Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel,
ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
1) ürituse toimumisel viima selle läbi
vastavalt esitatud ürituse loa taotluses
märgitud ürituse vormile, iseloomule ja
tingimustele;
2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja
turvalisuse vastavalt kooskõlastatud
turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud
kohad tõketega ning kindlustama
parkimiskorralduse vastavalt ürituse
iseloomule ning kooskõlastatud
liikluskorralduse skeemile;
3) järgima tuleohutuse ja
tervisekaitsenõudeid;
4) tagama avaliku korra ja täitma
heakorranõudeid;
5) täitma üritust kooskõlastavate
ametkondade ettekirjutusi;
6) täitma politsei ning päästeasutuse
ametnike korraldusi;
7) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele
mõeldud üritus lõpeks vähemalt tund enne
seaduses sätestatud liikumispiirangu algust;
8) paigaldama ürituse toimumise kohta
vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja
välikäimlaid;
9) korraldama ürituse territooriumi ja sellega
piirnevate alade koristamise, sh jäätmete
eemaldamise ürituse korraldamiseks loa
andmise korralduses sätestatud ajaks, mis ei
või olla rohkem, kui kuus tundi pärast ürituse
lõppemist.

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Vaivara vallas

 http://album.vaivaravald.ee >

Sinimäe Põhikool

Lastepäev Jõhvi kontserdimajas
„Teeme ise muusikat“

Teeme ise muusikat. Foto: 2x IRINA KLISHINA

Tuul puude ladvus tasa kiigub,

me vaikses leinas langetame pea...

Mälestame  Vaivara valla
legendaarset poksitreenerit ja
spordielu eestvedajat
IVAN BUROVIT ning avaldame
südamlikku kaastunnet lahkunu
lähedastele.

Vaivara Vallavolikogu
Vaivara Vallavalitsus



4 November 2014 nr. 9

Küljendaja: Aido Keskküla

Tõlk: Tatjana Fedorenko

Trükk: AS Trükikoda Trükis

Väljaandja: VAIVARA VALLAVALITSUS

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

November Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
1.novembril 1949.
aastal hakkas ilmuma
ajaleht Leninlik Lipp,
toonase Kohtla-Järve
rajooni ajaleht,
praeguse
Põhjaranniku
eelkäija. Jõhvi
rajoonil oli oma
ajaleht.
3. novembril 1874. aastal asutati Narvas
laulu- ja mänguselts Ilmarine, millel oli
suur osa siinse kandi kultuurielu
edendamisel. Otseselt puudutas ka
Vaivara kanti, sest siit käisid inimesed
etendustest osa saamas ja ka paljud
vaivaralased osalesid aktiivselt seltsi
töös, kuni Perjatsi kant sai oma
kultuuritempli 1910. aastal. Nüüd hakati
siin oma kultuuritööd tegema ja samas
kasutas ka Ilmarise teater Perjatsi
rahvamaja suurt ja kaasaegset teatrisaali
oma etenduste etendamiseks.
4. novembril 1994. aastal astus ametisse
Andres Tarandi üleminekuvalitsus, kus
põllumajandusministri portfelli sai EMKE
esindajana Vaivara põllumees Aldo
Tamm, samas oli see periood, mil loobuti
Petserimaast ja Narva-tagustest maadest.
4. novembril 1994. aastal toimus
avaaktus Illuka põhikoolis, mis jätkas
tööd vastrestaureeritud Illuka
mõisahoones. Kool alustas selles hoones
tööd juba 1921. aastal Illuka 6klassilise
algkoolina, praegu restaureeritakse kooli
uuesti ja õppetöö on jälle osaliselt
mõisast välja kolinud.
8. novembril 1929. aastal sündis Narvas
estraadinäitleja Ervin Abel, kes on 1964.
aastast Eesti NSV teeniline kunstnik ning
kelle Kiire papa ja duett Sulev
Nõmmikuga on siiani ületamatud. Ervin
Abel suri Tallinnas 16.märtsil 1984. aastal.
12. novembril 1909. aastal sündis
arhitekt Salme Liiver (Vahter), kes 1930.
aastatel projekteeris Vaivara
maakaupluse, ühe etalonkaupluse
Eestimaa tarvis. Kahjuks ainus
näidiseksemplar hävis II maailmasõja ajal.
Salme Liiver suri Tallinnas 8. jaanuaril
1995. aastal.
15. novembril 1924. aastal avati Jõhvis
loomakliinik (praeguse Wironia hotelli
vastas oli kunagi ka hotell Wironia, enne
lammutamist oli siin kuulus
pirukakohvik).
21. novembril 1894. aastal sündis
Narvas õigusteadlane ja riigiametnikust
tööstur Richard Heinrich Övel, kes valiti
Eesti Vabariigi rahvuskomiteesse 23.
märtsil 1944. aastal ja oli seal 29.
septembrini 1944. aastal. Suri Tallinnas 3.
jaanuaril 1958. aastal.
25. novembril 1924. aastal sündis Narva
lähistel tehnik Vadim Palm, kes sekkus
Soome jätkusõtta 27. jaanuaril 1944.
aastal ja pärast väljaõpet Jokela ja
Järvenpää õppekeskustes siirdus
lahingtegevusse Karjala kannasel. Seal ei
saanud ta kaua oma sõjamehe oskusi
näidata, sest 19. augustil 1944. aastal
saadeti ta tagasi Eestisse ja sattus Tartu
rindele. Sõjast pääses eluga ja tal
õnnestus minna õppima Tallinna
tehnikumi, kuid peagi arreteeriti ja saadeti
Põhja-Uuralitesse  vangilaagrisse. 7
aastat hiljem, 1952. aastal pääses ta tagasi
Eestisse ja hakkas elama Pärnus, kus sai
tööd meistrina ja töödejuhatajana.
26. novembril 1879. aastal sündis
kuulsaim vaivaralane, näitekirjanik ja
seltskonnategelane Cristian Rutoff
Rajasaare, kes on töötanud
kontoriametnikuna Peterburis,
linnaametniku ja pangaametnikuna
Narvas, sõjaväeametnikuna Soomes.
Suurema osa ajast veetis ta ikkagi
kodutalus ja oli Narva teatri Võitleja
näitejuht. Tema näidendites on palju
kohalikku teemat ja murrakut ning tema
näidendiga „Vastu vett“ avati 1916. aastal
Tallinna Draamateater,.
C. R. Rajasaare oli hea oraator ja kohaliku
kultuurielu edendaja ning kaasaaitaja. Ta
tegi kõiki tõid, mida oli vaja, et asi teoks
saaks.  Ta oli aktiivne karskuse eest
võitleja, olles kohaliku karskusseltsi
Külvaja rajajaid ja samas ka näitejuhi
ametis.
Cristian Rutoff Rajasaare elutee lõppes
18. mail 1940. aastal ja oma viimast und
puhkab Vaivara uuel kalmistul.

SIR ARTHUR

Vaivara Huvikeskuse
laste jõulupeod 2014
26.12. kell 12.00 Olgina Rahvamajas
MUDILASTE JÕULUPIDU.
26.12. kell 17.00 Olgina Rahvamajas
DISKO-JÕULUPIDU õpilastele.
29.12 kell 11.00 Sinimäel laste
jõuluetendus.
* 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
Lastemängutoas!
PÄRAST PIDUSID jätab jõuluvana
pidudel väljavõtmata pakid Vaivara
Raamatukogusse, Olgina Rahvamajja ja
Sinimäe noortekasse, kust saate neid
küsida jaanuarikuu lõpuni.

Kätte on jõudmas aasta pimedaim aeg. On
täiesti loomulik, et ajal, mil hommikul
kodust lahkudes ja õhtul koju minnes on
pime, süüdatakse elamise hubasemaks
muutmiseks tihti küünlaid. Kindlasti tuleb
seda tehes pidada meeles, et iga elav tuli võib
olla ohtlik.
Käesoleva aasta jooksul on üle vabariigi
põlevast küünlast alguse saanud
tulekahjudes hukkunud juba kuus inimest.
Varsti jõuab kätte küünalde põletamise
tippaeg, et peoõhtust ei saaks algust
traagiline tuleõnnetus, peame me kõik
järgima mõningaid lihtsaid reegleid.
        Põhja päästekeskuse juhi asetäitja
tuleohutusjärelevalve alal Ants Aguraiuja
meenutas, et ostes poest küünlapakki, on
pakil kirjas küünalde kasutamiseks
ohutusreeglid või piktogrammid. „Nendega
peaks enne küünalde süütamist tutvuma, sest
mõne nüansi peale ei pruugigi kohe tulla.
Näiteks nö teeküünlaid ei tohi mitmekaupa

Olgina Rahvamaja
huviringide ajad
Esmaspäeval suures saalis 19.00 – 20.30
BREIKTANTS; spordisaalis19.00 – 20.30
VÕRKPALL (saalirent).
Teisipäeval suures saalis 15.30 – 19.30
AKTSENT, 19.30 – 21.00 LEEDI MIX;
väikeses saalis 16.30 – 19.30 EESTI KEEL;
spordisaalis 16.00 – 20.00 ÜLDKEHALINE.
Kolmapäeval suures saalis 17.30 – 19.00
LASTE LOOVUSRING, 19.00 – 21.00
BREIKTANTS; väikeses saalis 15.00 –
18.00 KÄSITÖÖ (nahk); spordisaalis 16.00
– 19.00 MÄNGUD, ÜLDKEHALINE, 19.00
- 21.00 PAINTBALL.
Neljapäeval suures saalis 15.30 – 19.30
AKTSENT, 19.30 – 21.00 LEEDI MIX;
väikeses saalis 17.30 – 19.00 LASTE
LOOVUSRING; spordisaalis 19.00 - 20.30
VÕRKPALL (saalirent).
Reedel suures saalis 15.30 – 19.30
AKTSENT; väikeses saalis 15.00 - 20.00
KÄSITÖÖ; spordisaalis 16.00 – 19.00
ÜLDKEHALINE (noored), 19.00 – 20.00
ÜLDKEHALINE (täiskasvanud).
Laupäeval suures saalis 10.00 - 13.00
EESTI KEEL.

Teade
26.12.14 kell 17.00 toimub pensionäride
jõulupidu. Toimumise koht Sinimäe
Hariduskompleks.
Piletiraha 4 eurot tasuda Jelena Tuganova
kätte, kuni 23.12.14.
Tel. 5549291

Ida-Virumaa Käsitööselts kutsub kõiki
suuri ja väikseid käsitöömeistreid osalema
konkurssidel „Loomast loodud“ ja
„Nutitelefoni- või tahvelarvuti kott“ ,mis
kulmineeruvad  näituse ja parimate
autasustamisega  XVII käsitöölaadal „Viru
nikerdaja“ Jõhvi spordihallis 11.-12. aprillil
2015. aastal.
        Mõlema konkursi  tööde valmistamisel
võib kasutada kõikvõimalikke käsitöövõtteid,
eelistatud on naturaalsed (loomsed)
materjalid, soovituslik on järgida rahvuslikku
joont ning paikkondlikku eripära. Iga osaleja
võib esitada 1-2 tööd.
        Tööde esitamise tähtaeg on 3. aprill.
Tööd tuleb tuua või saata Jõhvi Kultuuri-ja
Huvikeskusesse, Pargi 40, Jõhvi, 41537.
Tööle lisada juurde autori nimi, vanus,
kontaktandmed, õpilastel ka juhendaja, kool,
klass, huvikool vms.
        Konkurss „Nutitelefoni- või tahvelarvuti
kott“ on mõeldud 1.-9. klasside õpilastele,
„Loomast loodud “ konkurss  gümnasistidele,

Täpselt aasta tagasi osalesid meie
loovusringi lapsed esimest korda
vabariiklikul kooliminiatuuride
teatrifestivalil „Jeralaška“, kus saime kohe
laureaadi tiitli.
        Sel aastal otsustasime me taas sellel
festivalil osaleda, kus esitasime loomulikult

oma uue miniatuuri „Naeris“- tuntud
muinasjutu uue variandi. Lapsed esinesid
väga tublilt, nagu tõelised näitlejad.
Tulemusena saime jälle auhinna – „Jeralaška“
kujukese ja „Kõige musikaalsema miniatuuri“
diplomi. Individuaalse auhinna sai Sonja
Tšitškina kui „Jeralaška Lootus“, mis valiti
kõigi osalejate vahel, keda polnud sugugi
vähe! Oma veetleva esinemisega võlus ta ära

Kena küünlaleek ei tohi põhjustada traagilist õnnetust
lähestikku süüdata, sest temperatuur võib
minna liiga kõrgeks ja parafiin võib süttida,“
ütles Aguraiuja. Samuti on omad reeglid
õueküünalde põletamisel. „Loomulikult tuleb
õueküünlaid põletada ainult õues, ka nende
kasutusjuhendis peaks olema kirjas, kui
kaugel need võivad põlevmaterjalist
asetseda. On olnud juhtumeid, kus
õueküünlad on süüdanud näiteks hoone
puidust terrassi,“ märkis Aguraiuja.
        Kindlasti ei tohi ühtegi põlevat küünalt
jätta järelvalveta. Enne kodust lahkumist või
kasvõi magama heitmist, tuleb veenduda, et
küünlad elamises on kustutatud. Tundub
lihtne, ometi saab igal aastal alguse palju
põlenguid just järelvalveta jäetud küünlast.
Põlevaid küünlaid ei jäeta ka laste valvata,
nemad tihtipeale ei teadvusta endale veel
kõiki lahtise tulega seotud ohtusid. Jälgida
tuleks ka, et pere karvane lemmik, olgu
selleks siis kass või koer, ei jääks süüdatud
küünlaga tuppa kahekesi, mängutuhinas võib

see kergesti ümber kukkuda ning pahandus
ongi käes.
        Süüdatud küünal tuleb panna
tulekindlale alusele, millelt see maha kukkuda
ei saa. Kindlasti peab süüdatud küünal olema
kaugel igasugustest süttivatest materjalidest.
Küünal aknal on küll visuaalselt kena, aga
enne selle süütamist tuleb veenduda, et
lähedal pole näiteks kardinaid. Kardinad
süttivad hetkega ning tuleõnnetus ongi käes.
Tihti pannakse pika küünla ümber pärgasid
või muid kaunistusi. Seda tegelikult teha ei
tohi, sest küünla lühikeseks põledes võivad
kaunistused väga kergesti süttida.
        Tegelikult on selliste lihtsate reeglite
täitmine jõukohane kõigile. Enne suurte
pühade saabumist on jällegi õige aeg teha
kodus väike ringkäik ja vaadata, kas elamine
on tuleohutu ning suitsuandur jätkuvalt
töökorras. Juba varakult tasub mõelda, kas
põlevad küünlad kuusel on ikka kõige õigem
lahendus? Tegelikult on turvalisem need
asendada näiteks elektriküünaldega.

„Viru nikerdaja“  konkursside
märksõna on „ loomast loodud “

kutsekoolide õpilastele ja täiskasvanutele.
Kõikide võistlustööde valmistamisel on
soovituslik järgida märksõna „loomast
loodud“, mis on Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö
Liidu poolt valitud nii järgmise aasta
peateemaks kui ka konkursi teemaks.
Lahtiseletatult tähendab see seda, et
võistlustööde valmistamisel tuleb kasutada
loomse päritoluga materjali  (nahk, luu, vill,
rasv, jõhvid, harjased jne).
        Käsitöölaat „Viru Nikerdaja“ on ellu
kutsutud  käsitöö kui ühe rahvakunstiliigi
arendamiseks ja edendamiseks, samas annab
ta  käsitöömeistritele võimaluse oma
toodangut müüa ja tutvustada. Vähetähtis
pole ka käsitööettevõtluse propageerimine
ning  käsitööoskuste ja teadmiste
edasiandmine lastele ja noortele läbi
praktiliste oskuste ja põlvkondadevahelise
sideme.
Lisainfo anne.uttendorf@gmail.com, või  tel.
55 47 372

Meie uus võit teatrifestivalil
„Jeralaška 2014“

kogu zürii. Kingituseks sai ta suure-suure
nuku.
        Tahan tänada kõiki konkursil osalenuid
suure töökuse ja võidutahte eest: Andreid,
Lerat, Sonjat, Mašat, Kristinat, Karinit,
Mašat, Volodjat ja eriti meie uustulnukat
Sergeid debüüdi puhul.Loomulikult täname

ka kõiki Olgina lapsi, kes meid nii moraalselt
kui ka tugeva aplausiga toetama tulid!
        Meie lapsed on andekad ja võimekad,
neile meeldib esineda suurel laval, osaleda
erinevatel konkurssidel ja seepärast soovime
neile edu nende loomingus ja uusi võite!

MARINA PERTSEVA

Vaivara valla lapsed teatrifestivalil. Foto: ERAKOGU

Valla valimis-komisjoni teade
30.10.2014 valla valimikomisjoni otsusega
oli peatatud Artur Eistre (Vaivara elanike
valimisliit) volitused Vaivara
vallavolikogus üheks aastaks ning tema
asemel osaleb volikogu töös Jevgeni

Hohlov (Vaivara elanike valimisliit).


