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Üks küsimus
Vaivara vallavanem Heiki Luts esitas
1. aprillil vallavolikogule
tagasiastumispalve. Miks?
Heiki Luts:
Seda küsimust on minult küsitud
viimastel nädalatel kümneid kordi ja
etteruttavalt on mõned küsijad
pakkunud, et kas kooli pärast. Olen
nendele vastanud otse, et jah, kooli
pärast. Kuid samas olen kohe
selgitanud, et miks kooli pärast. Minu
lähemad tuttavad kindlasti mäletavad
2013. aasta sügist peale kohalikke
valimisi, kui tookord soovisin
vallavanema ametis jätkata põhjusel,
et alustatud meeskonnaga Sinimäe
koolimaja valmis ehitada. Meil oli
eelneva aastaga tekkinud meeskond,
kes me tunneme, usaldame ja
mõistame üksteist poolelt sõnalt.
Koolimaja ei ole veel ehitajate poolt
lõplikult üle antud, kuid see on aja
küsimus. Oluline, et koolilapsed on
oma valla koolimajas tagasi. Seega sai
minu roll vallavanemana täidetud.
Järgmisena on kohe küsitud, et
kas ma olingi siis ainult ühe objekti
vallavanem. Arvan, et see ei ole
lihtsalt „üks objekt“, vaid see on meie
valla tulevik, et meie vald oleks tugev
ja et meie vald püsiks kaua. Aga olen
ka küsijatele selgitanud, et koolimaja
ehitus ei olnud ainus objekt, mis minu
vallavanemaks oleku ajal valmis on
saanud ja nende objektide valmimine

TTÜ tudengid
Sinimäe põhikoolis
on siiski meeskonnatöö
tulemus. Viimastel aastatel
mitmetes ehitustöödes
osalemine on nõudnud väga
palju aega ja kahjuks on mõned
teised tegevused jäänud
tahaplaanile.
On küsitud ka seda, et kas
ei olnud kahju lahkuda
vallavanema ametist. Ikka oli,
palju asju ei jõudnud (seekord)
ära või lõpuni teha, kuid elus
tuleb teha aeg-ajalt muudatusi,
et edasi minna. Peale
vallavanema ametist
taandumist olen taas
vallavolikogus ja volikogus
olles näen võimalusi, kuidas
valla arengukavas püstitatud
eesmärke ellu viia. Kui kooli
juurde võimla ehitamine nõuab
suuri rahalisi vahendeid, siis
palju on neid tegevusi, mis
otseselt ei ole seotud
finantsidega, vaid
ettevalmistamise ja
inimressursiga.
Alates 13. aprillist olen
põhitöökohaga aktsiaseltsi KA
Vaiko juhataja ja selles ametis
olles on mul kavas jätkata
nende projektide
ettevalmistamisega, mida olime
sunnitud koolimaja ehitamise
tõttu vahepeal kõrvale jätma.

Vaivara vallavanemaks valiti
Veikko Luhalaid

16. aprillil võtsid noored insenerid koolis
tundide andmise õpetajatelt paariks
tunniks üle. Eesti Energia noorte
inseneride programmi noored asusid
õpetaja rolli.
Juba kell kümme jõudsid 8 tudengit
Sinimäele ja kiitsid koolimajaga tutvudes
meie väga häid õpitingimusi. 2.-4. klass
panid loodusõpetuses ühiselt kokku

Tudengid tundi andmas. Foto: ERAKOGU
vooluringi ja kuulasid usinalt kahe
insenerist noormehe selgitusi. Matemaatika
tunde andnud tudengid olid eelnevalt
kümnendmurrud ja astendamise meelde
tuletanud ja aitasid 5. ja 7. klassil korrata.
Neid üllatasid meie õpilaste õpihimu ja
head teadmised. Keemia tunnis seletas
keemiat ja keskkonna tehnoloogiat õppiv
Riin 8. klassile, millised on erinevad
metallid. 9. klass tegi ettekande rasvadest,
valkudest ja süsivesinikest meie toidulaual.
Päev oli arendav nii õpilastele kui noortele
ja ka õpetajatel oli huvitav koolipäev.
LIISI SARAP

Kolmapäeval, 15. aprillil valis Vaivara
vallavolikogu ühehäälselt uueks
vallavanemaks Veikko Luhalaidi. Samas
kinnitati ka Vaivara Vallavalitsuse uus
koosseis.
Volikogu istungil osalesid kõik 11
volikogu liiget. Sotsiaaldemokraatliku
erakonna poolt ainsa kandidaadina
vallavanemaks esitatud senine volikogu
esimees Veikko Luhalaid valiti
vallavanemaks kõigi volikogu liikmete
poolthäältega.
Vajaduse uus vallavanem valida tingis
senise vallavanema Heiki Lutsu
tagasiastumine. Luts oli vallavanem alates
2012. aasta aprillist, kui ta volikogu
esimehena vallavanema ametis olnud Veikko
Luhalaidiga kohad vahetas.
Volikogu kinnitas kuueliikmelise
vallavalitsuse, mille kooseisus jätkavad seni
seda tööd teinud inimesed. Vallavanema
ametipalk on sama, mis eelmisel vallavanemal
- 2300 eurot kuus.
Volikogu järgmisel istungil valitakse
volikogu esimees ja seoses uue liikme
tulekuga volikogusse vaadatakse üle ka
komisjonide koosseisud.
ALAR TASA

Valla valimiskomisjoni
teade
Seoses vallavanema Heiki Lutsu
tagasiastumisega alates 13. aprillist 2015,
taastas valla valimiskomisjon Heiki Lutsu
(Sotsiaaldemokraatlik erakond) volitused
Vaivara Vallavolikogus ning lõpetas
asendusliikme Larissa Starkova
(Sotsiaaldemokraatlik erakond) Vaivara
Vallavolikogu liikme volitused.
Seoses 15. aprillil 2015 uue Vaivara
vallavanema valimisega ja vallavalitsuse
uue koosseisu kinnitamisega, on 17.
aprillil 2015 valla valimikomisjoni
otsusega peatatud Vaivara Vallavolikogu
liikme Veikko Luhalaidi (Eesti
Keskerakond) volitused Vaivara
Vallavolikogus ning määratud Vaivara
Vallavolikogu liikmeks asendusliige Ilme
Pilden (Eesti Keskerakond).
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Öös on muusikat
Selline on käesoleva aasta 16. mail
toimuva üle-eestilise muuseumiöö teema.
See väga eriline päev ühendab kord aastas
kõik muuseumid ja mäluasutused
(arhiivid, galeriid, kirikud jt teadmiste,
ajaloo ning mäluga tegelevad
organisatsioonid) ühesse ettevõtmisesse.
Paljud muuseumid avavad muuseumiööl
oma uksed tasuta külastamiseks
kõikidele soovijatele.
Ida-Virumaa muuseumid üllatavad 10h seiklust Muuseumibussiga!
Käesoleval aastal on muuseumiöö
programmiks „ühte heitnud“ Iisaku
muuseum, Vaivara Sinimägede muuseum ja
Kukruse polaarmõis. Nende koostööna
sõidab maakonnas juba kolmandat aastat
järjest muuseumibuss. Muuseumibussi
marsruut algab Narva-Jõesuust ning lõpeb
samas kohas. Muuseumibussiga sõidu
osalustasu on 2 eurot, selle saab tasuda
bussi sisenemisel. Üritust toetab Eesti
Kultuurkapital.
Kõik nimetatud koostööpartnerid
üllatavad külastajaid lisaks just neile
iseloomuliku programmiga.
Muuseumibussi esimene peatus Kukruse
Polaarmõis. Põhjalat tutvustav polaarmõis
pakub muusikat nii noorele kui vanale, nii
pop-muusika- kui süvamuusika austajaile.
Ägedat pop-muusikat teevad ja esitavad
meie oma maakonna noored, kes on tuntud
juba üle Eesti. Süvamuusika austajaile
pakume kontserti „ Muuseumiöö eel.
Veetilgas sätendab...“, kus kuulete Eesti
heliloojate looduse- ja kevadeteemalisi
palasid klassikast kuni tänapäevani. Esineb
eesti üks silmapaistvamaid flötiste
Eleonora Palu, keda saadab klaveril pianist
Diana Liiv. Polaarmõisa külastus on küll
tasuta, kuid kontserdid on tasulised 1.00/
2.00 eurot.
Muuseumibussi teine peatus: Iisaku
Muuseum. Rahvale esinevad Iisaku
regilauljad. Rahvapille tutvustab ning
kontserdiga esineb rahvamuusik Ervin
Lember, kes viib läbi toreda töötoa, kus iga
külastaja valmistab oma kätega endale
isikliku muusikainstrumendi – roopilli.
Peale püsiekspositsiooni saab vaadata
veel ajutist näitust „Kalevipoeg IdaVirumaal“.
Muuseumibussi kolmas peatus:
Vaivara Sinimägede muuseum. Muuseumi
väljapanek on pühendatud 1944. aasta
lahinguile Narva jõel ja Sinimägedes.
Muuseumis eksponeeritakse relvi,
mundreid, sõdurite isiklikke esemeid,
sõjaaegseid fotosid, vaenupoolte
propagandaplakateid jms. Suurelt ekraanilt
saab vaadata ajaloolisi filme ja
dokumentaalkaadreid. Muuseumiööl
elustub korraks sõjakära MTÜ Front Line
esituses. Tegu on taasesitajatega, kes on
osalenud kõigis Eestis viimastel aastatel
valminud filmides, kus mundrimehi on vaja
läinud. Just nii võisid sõjamehed kunagi
välja näha ja sõdida.
Õnneks on see relvade muusika Sinimäel
vaid mäng ning meenutab meile, kui habras
on joon rahuaegse vaikuse ja kahurite
kanonaadi vahel.
Muuseumibuss laupäeval, 16.05.2015:
kell 13.40 Narva-Jõesuu kaugliinide
bussipeatus;
kell 14.00 Sinimäe alevikus bussipetus;
kell 14.10 Sillamäe bussipeatus;
kell 14.35 Jõhvis bussipeatus apteegi
juures;
kell 15.00-16.00 programm Kukruse
polaarmõisas;
kell 17.00-19.30 programm Iisaku
muuseumis;
kell 20.45-21.45 programm Sinimäe asulas;
Buss sõidab tagasi Narva-Jõesuusse.
Bussisõidu hind 2.-eurot.
Registreerimine ja marsruudil lisapeatuste
soovist teatada: muuseum@vaivara.ee või
56474552. Registreerimisel palume ära
märkida bussipeatuse nimi ja
kontakttelefon.
IVIKA MAIDRE, KAJA KAMA,
ANNE NURGAMAA

Toimekas kevad
Sellel aastal on olnud kevad Vaivara
lasteaias väga kiire ja toimetusterohke.
Usun, et me oleme palju jõudnud ja tahan
kõiki selle kõige eest südamest tänada!
Sellel aastal on meil olemas majad ja
õueala mõlemas alevikus, mis teeb iga
päevaga aina rohkem rõõmu. Olgina õueala
õitseb imeliselt ja sellest tingitult saab peagi
hakata istutama lillekesi ka Sinimäele, sest
pisikesest sibulast kasvab järgmisel aastal
imeline lilleõis. Sama ju ka lastega... Lastega
külvati ja istutati, sest kevad on ju käes ja nii
tore on aknalaual jälgida, kuidas pisikesed
taimed oma nina mullast välja pistavad.
Märtsis käisid Sinimäe rühmades
vanemad rääkimas oma reisidest ja üks tubli

On aprill ...

juhendajatele! Te tegite taas suurepärast
tööd!!! Sellel aastal olid meie publiku seas ka
Sinimäe põhikooli õpilased koos õpetaja
Irinaga, kes meiega koos etendusi vaatasid
ning vahepaladeks oma tantsuoskusi
näitasid. Suur aitäh teile, olite väga vahvad!
Sel aastal tegime algust ka lahtiste uste
üritustega, mille raames toimus 2. aprillil
Sinimäe lasteaias Kevadpidu. Oodatud olid
kõik ning isiklikud kutsed saatsime koju
kõikidele valla registris olevatele
lasteaiaealistele lastele. Suur aitäh kõigile,
kes kohale tulid ja meie peost osa võtsid!
Ning loomulikult meie tublidele lastele,
töötajatele ning lapsevanematele. Ühiselt sai
kaetud ka peolaud, kus peale suurepäraseid

Lindude pesakasti meisterdamine. Foto: VAIVARA LASTEAED
issi meisterdas meiega kuldnokkadele
majakesi ning pani need ka puu otsa.
Sellel aastal toimus meie traditsiooniline
Teatripäev 1.aprillil ja nalja sai sellel päeval
palju! Kahjuks juhtus ka „nali“, mis polnud
üldse naljakas ja seetõttu hilines meie ürituse
algus... Vabandan veel kord kõigi ees, aga eks
tegijal ikka juhtub. Sel aastal nägime kuut
fantastilist teatrietendust: Vikerkaare liitrühma
esituses „Kevadised toimetused jäneseperes“
(eesti keeles) ja „Muinasjutt pühademunast“
(vene keeles); Vikerkaare sõimerühma „Kaks
tilgakest“ (vene keeles); Ojakese liitrühma
„Väike pesukaru ja see, kes istub tiigis“ (vene
keeles) ja „Koer Toska“ (eesti keeles) ning
Klaabu liitrühma „Teistmoodi tibuke“ (eesti
keeles). Suur aitäh kõikidele näitlejatele ja

etteasteid saime koos maiustada. Aitäh teile
kõigile!
Järgmiseks valmistume
Laulukarusselliks, mis toimub sellel aastal 29.
aprillil algusega kell16.00 Sinimäe põhikooli
aatriumis. Kõik soovijad saavad uhkelt
astuda imelisele lavale ja loodame, et julgust
neil jagub.
Neljapäeval 7.mail aga ootame kõiki
Olgina lasteaeda lahtiste uste päevale, mis
lõpeb toreda kontserdiga, kus lapsed oma
oskusi näitavad. Ootame kõiki!
Meie tegemisi saate jälgida lasteaia kodulehel
www.lasteaed.vaivaravald.ee ja Facebooki
kontol.
MARGIT MAKSIMOV

Eesti koduloo-uurimise ajaloost
Eesti kodu-uurimise ajalugu hakkab
teadaolevalt 1637. aastast Johannes
Claudius Risingi ilmutatud “Kõnest Tartu
linnast”, milles muuhulgas öeldakse:
“Mitte tunda oma kodukohta on näotu ja
häbiväärne, seda aga põhjalikult tundma
õppida ja uurida on samavõrd kiiduväärne
kui ka austav”.
Seejärel tuli 1644.a. Johannes Gutslaffi
uurimus Võhandust. Edasi juba August
Wilhelm Hupel oma topograafiliste
märkmetega Liivi- ja Eestimaast (1774-1789),
kes kasutas esmakordselt ka usaldusmeeste
võrku üle Eesti. 19. saj. Lisandus juba terve
rida balti-saksa ja ka eesti soost uurijaid: Otto
Wilhelm Masing, Jakob Hurt, Jaan Jung,
Mihkel Veske. Sajandivahetuse pöördeliste
sündmuste aegu võtsid asjast kinni mitmed
seltsid: Eesti Üliõpilaste Selts, Õpetatud Eesti
Selts, Eesti Kirjanduse Selts, Eesti Rahva
Muuseum. 1912. aastal loodi Eesti Üliõpilaste
Seltsi juures koguni kodumaa
tundmaõppimise osakond.
1914. aastal loodi Eesti Kirjanduse Seltsi
juures aga kodumaa tundmaõppimise
toimkond. Mihkel Kampmaa ahvatles koduuurimistööle õpetajaid. Sealtkaudu hakati
talletama koolide ajalugu. 1920. aastast
alustati ulatusliku maakondade
kirjeldustööga, mis päädis maakondlike
koguteoste trükkitoimetamisega 1925-1939 (8
mahukat köidet!).
Nõukogude ajal ulatus kodu-uurijate arv 5000
inimeseni, suuresti tänu maakondlikele
koduloopäevadele, millised õhutasid huvi
tundma oma kodukandi ajaloo vastu.
Ka Vaivara vallas on olnud mitmed
kuulsad koduloouurijad. Kõige esimene oli
kahtlemata August Martin (1893 – 1982). Ta
töötas õpetajana, aga juhatas ka kodulooringi

tööd Sinimäel. Tema järglaseks võib julgelt
nimetada Virve Oravat (1930 -2013), kes uuris
genealoogiat, aga ka Vaivara ja Narva-Jõesuu
ajalugu. Tema aktiivsel osavõtul paigaldati
Narva – Jõesuus 15 mälestuskivi ja
mälestustahvlit. Virve Orav kirjutas
kodukandi ajaloo kohta ka mitu raamatut:
“Matkateed Narva lähistel” (1991.), “NarvaJõesuu kodu-uurija pilguga” (1993.), “Vaivara
kodu-uurija pilguga” (1998) ja “NarvaJõesuu, mu kodu”. Aino - Monika Jõesaar,
kes on pärit Arumäelt, kogus kaua aega
materjale kodukandi ajaloo kohta ja kirjutas
neist raamatusarja «Kuni sõda kõik
purustas...“, kus on juttu haridusest,
kultuurist ja majandusest Vaivara vallas enne
sõda.
Mõiste „kodumaa“ on tihedalt seotud
kuuluvuse ja identiteediga. Kodumaad kas
hinnatakse ja ollakse uhked tema üle või
vastupidi, häbenetakse ja joostakse minema.
Kõige tugevam side oma kodumaaga on
inimestel, kelle esivanemad põlvest põlve on
elanud samas paigas.
Noort inimest kujundavad perekond ja kool.
Just seetõttu on Sinimäe koolis alati
tegutsenud koduloo ring. Praegu tegutseb
selles ringis 7 inimest, kuid loodan, et
tulevikus nende õpilaste arv, kes oma
kodukoha ajaloo vastu huvi tunnevad,
kasvab. Teadmised oma kodukandi ajaloost
arendavad oskust võrrelda, analüüsida,
kasvatavad patriotismi ja mis peamine –
aitavad tunda uhkust ja oma kuuluvust
imeilusa looduse, keerulise saatuse ja
huvitavate inimestega kodukandi vastu.
JEKATERINA MURAVJOVA,
Sinimäe põhikooli kodulooringi juhataja

Tujukas nagu
tavaliselt. Kevad, mis
juba kohale oli
jõudnud, sai vist aru,
et tuli liiga vara, pani
hõlmad vöö vahele ja
tegi sääred. Loodame,
et mitte eriti kaugele ja
mitte eriti kauaks, sest
tomatid ja paprikad
aknalaual on õige
suureks kasvanud ning
kohe-kohe tuleb nad
toast välja
kolida.
On aprill...Vastupidine protsess käib
vabariigi valitsuses, kus uued ministrid
oma kohad sisse võtavad. Esialgu on küll
mõni valdkond ja nimi veidi harjumatu
kooslus, aga eks tulevik näitab, kas valik
oli õige.
On aprill...Kohad on vahetanud ka
meie valla juhid. Midagi pole toimunud
pimedas ja salaja ning usun, et kõik, kellel
selle toimingu suhtes on küsimusi
tekkinud, saavad neile ammendavad
vastused. Alati on õigem teadjatelt otse
küsida, kui omakeskis oletatavaid variante
heietada.
On aprill...Kevad toob alati kaasa ka
suurema kraamimise nii kodus kui ka kodu
ümbruses.
Kõik see on väga tore, aga tõrvatilgaks
meepotti on prügihunnikud meid
ümbritsevas imekaunis looduses. Ikka ja
jälle leidub keegi, kes oma prahi kusagile
metsa alla sokutab...
On aprill...Vastuoluline nagu elu isegi.
Keegi on kunagi öelnud, et oma elamise
siin ilmas teeme me ise enda jaoks
keeruliseks...
Koos päikeseliste ilmadega tuleb uut
energiat, mida tasub positiivselt ära
kasutada. Head mõtted, rõõmus meel ja
tahe aktiivselt tegutseda käivad kevadega
kaasas.
Kena kevade jätku meile kõigile!
ANNE JUNDAS

Ühine õppepäev
Narva – Jõesuu
keskkooliga
9. aprillil toimus Sinimäe põhikoolis
ühine õppepäev Narva – Jõesuu
keskkooliga. Õppepäev oli mõeldud kahe
kooli 1. ja 2. klassi õpilastele.
Lapsed õppisid meie kooli õpetajate
juhendamisel, kes andsid 4 tundi.
Õpilased proovisid kätt matemaatikas,
eesti keeles, muusikas, kunstis ja
kehalises kasvatuses. Lapsed andsid
endast parima ja õpetajad said püstitatud
tunni eesmärkidega hakkama. Meie
lapsed näitasid suurepäraseid teadmisi nii
eesti keeles kui ka matemaatikas.
Eriti üllatas Narva – Jõesuu kooli lapsi
meie koolis pakutav lõunasöök. Selle eest
tahaks tänu avaldada koolisöökla
kokkadele.
Peale tunde tegime kokkuvõtte
tehtud tööst. Kooli direktor tutvustas
külalistele meie kooli õppetöö eripärasusi.
Õpetajad tegid väikse ülevaate
läbiviidud tundidest ja arendusjuht
tõmbas tundide metoodilise analüüsiga
ühistegevusele joone alla. Huvitava
ettekandega esines Narva Eesti
gümnaasiumi direktor, kes rääkis
eestikeelse hariduse probleemidest.
Järgmise sammuna teeme koos
Sillamäe Vanalinna kooli ja Narva –
Jõesuu keskkooli seitsmendate
klassidega ühise matka. Ja juba mais
tuleb meil suur spordipäev Narva Jõesuus, kus näitavad enda
meisterlikkust nii õpetajad kui ka
õpilased.
Tänan kõiki, kes osalesid selles
tulemuslikus tegevuses!
ROMAN TREIAL,
Sinimäe põhikooli arendusjuht
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Vallavalitsuse
istungitelt
Aasta algusest kuni 14. aprillini toimus
14 Vaivara vallavalitsuse istungit.
Istungitel vaadati läbi ja lahendati
finants, sotsiaal, maa, ehitus,
planeerimise ja jäätmekäitlusega seotud
jooksvaid küsimusi ning neid küsimusi
ja eelnõusid, mida vallavalitsus esitas
vallavolikogule. Kuni valla 2015. aasta
eelarve vastuvõtmiseni koostas
vallavalitsus eelarve eelnõu.
3. veebruaril algatas vallavalitsus
Laagna külas asuva kehtiva
üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Spordikeskuse maa-ala detailplaneeringu
koostamise ning muudeti AS KA Vaiko
nõukogu koosseisu: seoses nõukogu
liikme Aleksandr Pahhomovi
tagasiastumisega määrati tema asemele
nõukogu liikmeks Arvo Laur. Tänase
päeva seisuga on AS KA Vaiko nõukogu
liikmed Mati Männisalu, Tõnis Kalberg ja
Arvo Laur, juhatuse liige on Heiki Luts.
Istungitel 25. veebruaril ja 13. märtsil
aktsepteeriti 2014. aastal
mittetulundusühingutele eraldatud
rahalise toetuse kasutamise aruanded.
Aasta alguses korraldati riigihange, mille
raames vallavalitsuse maaosakonna jaoks
on liisitud kasutusrendiga uus sõiduk.
Riigihanke tulemused on kinnitatud
vallavalitsuse poolt 25. veebruaril ja
märtsi lõpus on sõlmitud sõiduki
kasutusrendi leping. Vana sõiduk on
kavas müüa enampakkumise teel. Vastav
info ilmub lähiajal valla kodulehel.
3. märtsil andis vallavalitsus loa
Vaivara lasteaia töötajate
kollektiivpuhkusele ajavahemikul
01.07.2015 - 31.07.2015.
5. märtsil kooskõlastati Kesk 1
üürilepingud, mille sõlmisid Sinimäe
Põhikool, Vaivara Lasteaed ja Vaivara
Huvikeskus hoone omaniku AS-ga KA
Vaiko.
13. märtsil algatati Olgina alevikus asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Männiku tn 5b maaüksuse (katastritunnus
85101:003:0347) ning selle
kontaktvööndiala detailplaneeringu
koostamine ning Olgina alevikus asuva
kehtiva üldplaneeringuga kooskõlas oleva
Männiku tn 9 maaüksuse (katastritunnus
85101:003:0429) ning selle
kontaktvööndiala detailplaneeringu
koostamine.
13. ja 31.märtsil muudeti vallavalitsuse
hallatava asutuse Vaivara Huvikeskuse
töötajate koosseis ja palgamäärad.
31. märtsil kinnitati Sinimäe Põhikooli
õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik
maksumus ühe õpilase kohta 2015. aastal
ning Vaivara Lasteaia tegevuskulude
arvestuslik maksumus ühe lapse kohta
2015. aastal. Samas kinnitati Vaivara valla
2015. aasta eelarve kontode järgi.
VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Kala-la-la laat 2015
Sellel aastal toimub üritus juba
kümnendat aastat!!! Juubeliaasta ja
loodame, et tuleb taas kord eriline. Üritus
toimub laupäeval 30. mail 10.00-14.00.
Esimesel aastal kui me seda tegime,
poleks me osanud arvatagi, et sellest nii pikk
traditsioon tuleb, aga nii see on. Sündis see ju
juhuslikult, aga igal aastal pöördutakse taas
küsimusega, kas see aasta teeme taas? Kui on
soovijaid, siis meie oleme igal juhul nõus
ühiselt seda ka tegema. See on üritus, kus on
näha tugevat meeskonnatööd ja huvi koostöö
järele. Kambas on aktivistid, erinevad valla
asutused, ettevõtjad, päästeamet, politsei,
maksu-ja tolliamet, sellel aastal ka
maanteeamet ning kambalisi teistest
omavalitsustest. Loodan, et koostööpartnereid
tuleb järjest juurde. Suur aitäh kõigile, et te
olete alati nõus kampa lööma ja ühiselt tehtud
üritusel on eriline tulemus.
Miks ma sellest praegu kirjutan?
Sellepärast, et te kõik saaksite ka võimaluse
kampa lüüa. Kui Sul on mõni vahva mõte,
mida võiks veel sellel üritusel teha, siis palun
võta ühendust. Äkki oskad midagi põnevat
meisterdada või midagi muud huvitavat teha?
Tule õpeta meile ka! See on üritus, kus on
lubatud kõik see, mis huvi pakub. Oodatud on
kõik, kõige väiksemast kõige suuremani;
pisikesest titast kuni kõige vanemateni. Täna
võin öelda, et sellel aastal on nii mõndagi uut ja
huvitavat. Lisa Sinagi!
MARGIT MAKSIMOV (525 4590)

Väikeste peotantsijate suur võit
Suurel reedel, 3. aprillis toimus Narvas,
Geneva keskuses vabariiklik peotantsu
konkurss, kus pea saja osaleja hulgas olid
ka meie valla noored peotantsijad Arina
Škinjova ja Maksim Klishin.
Pingelises tantsulahingus osaleti kahe
tantsuga – nendeks olid valss ja tša-tša-tšaa.
Rahvusvahelise zürii poolt mõlema tantsu
eest kokku arvestatud punktid tõid meie
võistluspaarile oma vanuseklassis esikoha!
Narva Kultuurimajas Rugodivis, Jelena
Borisovna Gurgani käe all harjutavad Arina ja
Maksimi võit oli suureks rõõmuks ka nende
vanematele.
„Kuna Arina harjutas selle aasta alguses ilma
partnerita, siis oli tema osalemine konkursil
meie jaoks üsna ootamatu,“ rääkis tüdruku
ema Jevgenia Kaljurand. „Maksimiga
hakkasid nad koos harjutama alles hiljuti ja
ausalt öeldes võita me ei lootnud, kuid kuna
teadsime, et nende tantsuõpetaja poleks neid
ilma võidulootuseta võistlema lubanud, siis
teadsime kindlalt, et meie lapsed esinevad
suurepäraselt“.
„Peotants on imeline ala, mis annab
positiivse energialaengu nii esinejatele kui
publikule. Uhked kostüümid, soengud lihtsalt imeline vaatepilt! Tantsupartnerid
õpivad tegema koostööd ning tegutsema
ühtse meeskonnana,“ rääkis Irina Klishina,
kelle jaoks tuli võit samuti väga ootamatult,
kuna poeg alustas peotantsu õppimisega
vaid paar kuud enne võidukat esinemist
Narvas. „Olen väga tänulik, et Maksimil on
nii suurepärane tantsupartner, kes suutis
poissi süstida tantsuhuvi,“ ei olnud Irina
kitsi kiidusõnadega Arina aadressil.
Noorte tantsijate edu üle uhkust ja rõõmu
tunda on nende pereliikmete kõrval põhjust
kindlasti kõigil koduvalla inimestel.
ALAR TASA

Esikoha saanud tantsupaar Arina ja Maksim.

Arina ja Maksim valssi tantsimas.
Foto: 2x IRINA KLISHINA

Alutaguse õpilasmalev 2015
Vaivara rühm
15. mail toimub noortele karjääriseminar
osavõtt. Samuti võimalus võita auhind!
Narvas Rajaleidja keskuses algusega kell
Õpilasmalev toimub koostöös 9 rühmaga
16.30. Ootame neid, kes kandideerivad sel
Ida-Virumaalt. Koostööpartneriks on samuti
aastal õpilasmalevasse. Koolibuss väljub
MTÜ Noorsootööselts ja AS Põlluvara.
Sinimäe kooli juurest 15.30, Olginast kell
Toetab IVOL. Tööd tehakse eraldi, koos
16.00.
toimuvad mitmed vaba aja üritused teiste
Seminaril antakse kasulikku infot nii
rühmadega (nt maleva pidulik avamine
õpilasmalevasse kui ka tulevikus tööle
Jõhvis, vaheüritus Kauksis, lõpupidu Toilas).
kandideerimiseks. Seminarile soovijad peavad Sillamäe rühmaga on plaanis veel oma
ennast registreerima Sinimäe
ühisüritus.
noortekeskuses noorsootöötaja juures või
Tööpäeva pikkus: 4 tundi, peale tööaega
meiliaadressil
pakutakse lõunat, mida ei arvestata maha
aleksandra.volkova@vaivara.ee või helistama töötasust.
58545644. Anna teada oma nimi, peatuse
Maleva pikkus: 29.06-12.07.2014 (10
nimi ja kontakttelefon.
tööpäeva esmaspäevast reedeni)
Särkide logokonkurss
Alutaguse õpilasmalev 2015
on juba välja kuulutatud ja
täpsemate tingimustega saate
tutvuda Vaivara valla
kodulehel või facebookis
Vaivara valla noored listist.
Kandideerimine toimub
20.04.-18.05.15 kuni kella
16.00ni. Vormikohased
avaldused, mida leiate
kodulehelt sotsiaal-ja
tervishoiu menüü alt viitega
Õpilasmalev 2015, tuleb
Möödunud suvel õpilasmalevas. Foto: IRINA KLISHINA
esitada Vaivara valla
lastekaitsespetsialist Anne
Malevlaste arv: 15
Terner-Boiko meiliaadressile anne.ternerLapse töötasu: 2.34 eurot tund, töötundide
boiko@vaivara.ee või tuua/saata
üle peavad arvestust malevakasvatajad,
sotsiaalosakonda allkirjastatult koos
töötasu kantakse pangaarvele. Lapsed
lapsevanema nõusolekuga.
ööbivad kodus. Peale lõunasööki toimuvad
Kandideerimiseks peavad olema täidetud
kultuurilised ja/või sportlikud üritused, mis
järgmised tingimused:
on osa laagriprogrammist ja õpilasmalevas
* sa pead olema vanuses 13-18 eluaastat;
osalejatele tasuta.
* sa pead olema registreeritud Vaivara valla
Ohutuse tagamine: rühmal on olemas
elanik;
esmaabivahendid, töökindad. Lapsevanemal
* esitama õigeaegselt vormikohase taotluse
tuleb arvestada lapse tööle lubamisel
ja lapsevanema nõusoleku allkirjastatult;
puukentsefaliidi ohuga.
* läbima edukalt nii vestlusvooru kui ka
Tehtavad tööd: heakorra ja muud kergemad
grupitöö;
tööd valla piires.
* omama vähemalt rahuldavat õppeedukust
ja käitumist;
ANNE TERNER-BOIKO,
* soovituslikult karjääriseminaril osalemine.
projektijuht
Lisapunkte annab logokonkursist
59190851 anne.terner-boiko@vaivara.ee
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Hajaasustuse
programm 2015
Teatame, et alates 23.03.2015 on avatud
hajaasustuse programmi 2015.a
taotlusvoor.
Programmis osaleda soovivad isikud
saavad taotlusi esitada Vaivara
Vallavalitsusele kuni 25.05.2015.
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega maapiirkondades elavatele
peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele
hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi saavutamiseks toetatakse
programmist majapidamiste veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede ning autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised
isikud, kes vastavad programmi nõuetele.
Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale,
toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude
loetelu ning taotlemise tingimused on
sätestatud siseministri 20.02.2015 käskkirjas
nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. a
programmdokument“, mis on kättesaadav
EAS-i (http://www.eas.ee/et/avalikule-jamittetulundussektorile/avalike-teenustearendamine/hajaasutuse-programm/
taotlejale) ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://
ida viru.maavalitsus.ee/hajaasustuseprogramm) veebilehel. Nimetatud
veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja
muud vajalikud juhendmaterjalid.
Vaivara Vallavalitsuse taotluste
hindamiseks moodustatud komisjoni
koosseis, eelistatavad sihtrühmad ja
toetatavate valdkondade prioriteetsuse info
avaldatakse täiendavalt.
JAAN METSIS,
Vaivara valla keskkonnakaitseinspektor
Tel. 392 9012, e-post:
jaan.metsis@vaivara.ee

Sinimäe põhikooli
toitlustaja on 2014. aasta
Virumaa parim toidutootja
Märtsi viimastel päevadel Valge Hobu
trahteris toimunud toidukonkursi
tunnustusüritusel anti MTÜ Kohalik Toit
brändikomisjoni poolt üle 2014. aasta
Virumaa parima toidutootja tiitel, mille
pälvis MTÜ Meie Pagar Narva-Jõesuust.
Zürii hinnangul on tegemist kiiresti
areneva ning uuendusliku
organisatsiooniga.
MTÜ Meie Pagar on perefirma, mis
sai alguse mõne aasta eest, kui Veera
Putanil tuli mõte avada Narva-Jõesuus
oma pagarikoda ja ta tõmbas
ettevõtmisesse kaasa ka tütre Olga.
Möödunud aasta detsembrist
korraldavad Veera ja Olga toitlustust
Sinimäe koolimajas. “Tahame saada
koolisöökla kogemust. Kasutame
kohalikku toorainet ja kuigi viinereid me ei
paku, süüakse taldrikud tühjaks: läheb nii
liha, kala kui kana,” rõõmustab Veera.
Kooli poolt toitlustamise kohta korraldatud
rahulolu uuringust teeb kokkuvõtte kooli
arendusjuht Roman Treial: „Nädal aega
kestnud uuring näitas, et koolis pakutava
toiduga ollakse väga rahul. Õpilased ja
õpetajad hindavad lõuna – ja
pikapäevatoitu kõrgelt. Keskmine õpilaste
lõunale antud hinne on 4,8 punkti 5pallises süsteemis. Õpetajate keskmine
hinne on 5 punkti. Pikapäevagrupi sööki
hindasid õpilased ka kõrgelt, keskmine
hinne on 4,7 punkti. Kooli menüü
arutatakse läbi koos kooli juhtkonnaga,
kes vajadusel teeb endapoolseid
ettepanekuid. Koolitoitlustust pakkuva
firma teenust saab ka kasutada ürituste
toitlustamisel. On teada, et paljud Vaivara
valla töötajad ja elanikud käivad ka
sööklas söömas ning annavad positiivse
hinnangu toidule. Mõned õpetajad tellivad
kooli sööklast torte enda sünnipäeva
pidamiseks ja jäävad sellega väga rahul.
Kogu koolipere soovib, et ka järgmisel
õppeaastal osutaks meie praegune
kokkade kollektiiv toitlustusteenust
Sinimäe Põhikoolis.“
Vaivara Huvikeskus on tellinud OÜ
Leiva Kodu toite ning ka furšettlaudade
terviklahendusi erinevateks vallas
korraldatavateks sündmusteks.
Huvikeskuse juhataja Kai Kiiveri sõnul on
sündmuste külastajate tagasiside ning
hinnangud olnud läbivalt positiivsed.
Peamiste tugevustena toob Kiiver esile
oskuse ühendada kohalik traditsioon,
uuenduslikkus ning esinduslikkus.
ALAR TASA
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Aprill Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
3. aprillil
1910. aastal
sündis
Vaivaras
Eesti
skautide
maleva
rekordiomanik
1500 meetri jooksus Vello Velleri.
Tema nimel olid ka mitmed
Vaivara rekordid
pikamaajooksudes, suusatamises
ja rattasõidus. Ta oli ajalehtede
Põhja Kodu ja Põhja-Eesti
spordikirjasaatja ning tolle aja
Narva spordielu kajastaja.
5. aprillil 1875. aastal tähistati
Pühajõe kirikus köster Friedrich
Lagenbergi 25 aasta
ametijuubelit.
5. aprillil 1930. aastal sündis
arhitekt Rein-Mihhail Heiduk,
kes on projekteerinud Jõhvi
kultuuripalee Oktoober, mis 1982.
aastal kandideeris Eesti NSV
riiklikule preemiale ehituse alal,
preemia sai aga Tartu riikliku
ülikooli raamatukogu. Siia on
huvitav lisada, et preemiast
ilmajätmise põhjuseks peeti
vähest istumiskohtade arvu
jalutussaalis. 8. novembril 1992.
aastal nimetati kultuuripalee
Oktoober ümber Jõhvi
kultuurikeskuseks.
9. aprillil 1934. aastal avaldati
ajalehes Päevaleht artikkel
vesiravila rajamisest Virumaale.
Toona oli haigekassades
kaalumisel Viru-Maidlasse
vesiravila asutamine, kuna
õlikivikaevanduste (st
põlevkivikaevanduste) tööliste
peamised kutsehaigused olid
reuma ja eriti närvipõletik.
Haigekassade suured ravikulud
ei võimaldanud kõikidele
kassaliikmetele vajalikku
mudaravi. Tartu pärmivabriku
juures tehtud katsed näitasid
piirituspraaga häid omadusi
vesiravilas ja nii otsustatigi ka
Viru-Maidla kartuliühingu
piiritusvabriku juures vesiravila
asutada, mis pidi asuma 2 km
kaugusel Küttejõu kaevandusest
ja 8 km kaugusel raudteejaamast.
Viru-Maidla variant sobis eriti
hästi ka seetõttu, et lähedal
asunud jõu- ja elektrijaam
garanteerisid külma ja sooja
allikavee olemasolu. Siin võis
pakkuda 80-100 praagavanni ja
40-50 söehappevanni päevas
(Tartus viimane võimalus
puudus). Praaga ja söehappe
kasutamise võimalus kohe
vabrikust muutmata kujul
võimaldas toonase
produktsiooni juures 100päevast
tööd vesiravilas. Vajaduse korral
võis praagat ja söehapet
külmutada ja kasutada ka muul
ajal. Eesti haigekassade liit oli
korduvalt arutanud Viru-Maidla
vesiravila rajamise võimalust,
kuid rahalised raskused ei
võimaldanud projekti ellu viia ja
seetõttu soovitati ravi- ja
elamuhooned valmis ehitada
erakapitali kaasabil.
Kuigi vesiravila näis olevat
tulus ettevõte ja kliendipõuda
karta ei olnud, jäi see idee siiski
teostamata ja sai alles pool
sajandit hiljem teoks Toila
sanatooriumi näol. Nii et
tänapäeval kuulsa ja nõutud
spaa mõte oli virulastele ammu
tuntud.
22. aprillil 1945. aastal maeti
Jõhvi surnuaiale 15 Toila metsas
1941. aasta sügisel mõrvatut,
keda süüdistati kommunistlikus
tegevuses. 1950. aastal avati
neile mälestussammas, millest

Üks küsimus
Vaivara vallas on ühtedeks
kevadekuulutajateks lindude ja
lillede kõrval ka „aardeotsijad“,
kes metallidetektoritega
varustatult oma otsingutel
pahatihti maaomanikele
meelehärmi valmistavad.
Mida saab maaomanik ette võtta
taoliste kutsumata külaliste
suhtes?
Menetlusteenistuse juht Marek
Ranne:
Esmalt on oluline teada, et
väljakaevamist reguleerib
muinsuskaitseseadus. Seadus
reguleerib riigi- ja kohaliku
omavalitsuse organite ning
mälestiste omanike ja valdajate
õigusi ja kohustusi
kultuurimälestiste
(edaspidi mälestis) ja
muinsuskaitsealade kaitse
korraldamisel, samuti mälestiste
ning muinsuskaitsealade säilimise
tagamisel.
Mälestis on riigi kaitse all olev
kinnis- või vallasasi või selle osa
või asjade kogum või terviklik
ehitiste rühm, millel on ajalooline,
arheoloogiline, etnograafiline,
linnaehituslik, arhitektuuriline,
kunstiline, teaduslik, usundilooline
või muu kultuuriväärtus, mille tõttu
see on käesolevas seaduses
sätestatud korras tunnistatud
mälestiseks.
Mis on kultuuriväärtustega
leid? Kultuuriväärtusega leid on
maa seest või maa pinnalt,
rajatisest, ehitisest, veest või
veekogu põhjaladestustest leitud
looduslik või ajaloolise,
arheoloogilise, teadusliku,
kunstilise või muu
kultuuriväärtusega vallasasi, millel
ei ole omanikku või mille omanikku
ei ole võimalik kindlaks teha.
Isik, kelle kinnisasjast
käesoleva kultuuriväärtustega leid
leitakse, on kohustatud lubama asja
väljakaevamist, kui talle hüvitatakse
sellega tekitatav kahju.
Väljakaevamisi on lubatud teostada
AINULT Muinsuskaitseameti loal.
Muinsuskaitseameti loale lisaks
peab olema ka selle maaomaniku
nõusolek, kus väljakaevamist

OPERATIIVTEATED
ÕLITEHASE ÕLIMAHUTI
KAHJUSTUS
6. aprillil kell 19.10 said päästjad
väljakutse Auvere külla, kus Eesti
Energia Õlitehases oli õlimahuti
kahjustuse tõttu käivitunud häire.
Kohale saadeti päästjad Narva,
Narva-Jõesuu, Sillamäe ning Jõhvi
päästekomandodest, kelle
ülesandeks oli mahuti veega
jahutamine. Sündmusel mitte keegi
kannatada ei saanud, kahju
keskkonnale ei tekkinud. Viimasena
lahkusid komandosse päästjad
Narva päästekomandost kella 23.17
ajal.
VARGUSED
5. aprillil teatati politseile, et
Mustanina külas murti sisse
garaaziboksi ja varastati traktor T25. Kahju on 2500 eurot.
2. aprillil teatati politseile, et
Olgina alevikus varastati
garaaziboksist traktori varuosad,
elektrimootor, elektrikaablid ja
muud vara. Kahju on täpsustamisel.
PÕLENGUD
Päästjad kustutasid kulupõlenguid:
15. aprillil Olgina alevikus.
8. aprillil Vaivara külas 50
ruutmeetrisel alal.
LÕHKEKEHAD
14. aprillil tehti kahjutuks
Sinimäe alevikust leitud 82 mm
miinipildujamiin.
13. aprillil leiti Auvere külast
kaheksa 75 mm, 45 mm ja 155 mm
mürsk ning kaks 120 mm
miinipildujamiini.
5. aprillil leiti Auvere külast
lõhkekeha.

soovitakse teostada. Vajalikud load
ja nõusolekud peavad olema enne
väljakaevamiste alustamist.
Praktika on näidanud, et
väljakaevamisi teostavad nii luba
omavad isikud, kui ka luba mitte
omavad isikud. Suuri probleeme ja
peavalu tekitavadki need isikud,
kellel ei ole väljakaevamiste
teostamiseks vajalikke lubasid.
Nendel puuduvad ka vajalikud
teadmised, kuidas teostada
nõuetekohaselt väljakaevamisi.
Võõral maatükil viibimist
reguleerib keskkonnaseadustiku
üldosa seaduse paragrahv 32.
Teise isiku omandis oleval
maatükil (edaspidi võõras maatükk)
võib viibida üksnes omaniku loal.
Luba viibida võõral maatükil, välja
arvatud õuemaal, eeldatakse olevat,
kui omanik ei ole maatükki piiranud
või tähistanud viisil, millest ilmneb
tahe piirata võõraste viibimist
maatükil, või kui tahe piirata
viibimist ei ilmne muudest
asjaoludest. Võõral maatükil
viibides tuleb järgida seaduses
sätestatud piiranguid ja maatüki
omaniku õiguspäraseid nõudeid
ning võimalikult suures ulatuses
vähendada keskkonnahäiringute
teket.
Võõral maatükil viibides tuleb
arvestada maatüki omaniku huve,
eelkõige vältida omandi
kahjustamist ja kodurahu häirimist.
Koeraga võõral maatükil liikudes
peab koer olema lõastatud, kui
maaomanikuga ei ole kokku lepitud
teisiti. Lõastatud ei pea olema
teenistuskoerad
teenistusülesannete täitmisel ja
jahikoerad jahipidamise ajal.
Riik või kohaliku omavalitsuse
üksus võib piirata enda omandis
oleval maatükil viibimist, kui see on
vajalik avalikes huvides või
kolmandate isikute, sealhulgas
maakasutajate huvide kaitseks.
Mida saab teha maaomanik, kes
avastab ühel hetkel enda maatükil
kutsumata külalisi?
Esimesena fikseerida olukord
fotografeerimise või
videosalvestuse vahendusel.
Teisena võtta kutsumata külalistega
ühendust ja uurida kas neil on
olemas Muinsuskaitseameti luba
väljakaevamiste teostamiseks.
MEIE HULGAST ON
LAHKUNUD

LJUBOV
ZIMINA
ANASTASSIA
BOLŠAKOVA
LEMPI VALTIN
AAVO
SAUNANEN

SÜGAV KAASTUNNE
OMASTELE

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

Kolmandaks uurida, miks ei ole nad
teilt, kui maaomanikult, võtnud
nõusolekut väljakaevamise
teostamiseks. Neljandaks, kui te ei
soovi kutsumata külalisi enda maal,
siis paluda neil sealt viivitamatult
lahkuda. Enne kui nad lahkuvad,
võita nõuda neilt tekitatud olukorra
taastamist s.t. kaevatud aukude
kinniajamist ja tasandamist.
Juhul, kui kutsumata külalised
ei kuuletu teie palvele lahkuda teile
kuuluvalt maaüksuselt, siis on
võimalik pöörduda abi saamiseks
politsei poole, kes toimetab isikud
teie maaüksuselt ära. Võimalusel
edastada vahejuhtumi kohta
informatsioon
Muinsuskaitseametile Kalle Merilai
(Ida-Virumaa vaneminspektor) mob.
53478582; e-post:
kalle.merilai@muinas.ee.
Politsei saab määrata rahatrahvi
isikutele, kes on valdaja tahte
vastaselt sisenenud piirdega alale
ja jätnud täitmata valdaja poolt
esitatud sealt lahkumise nõude.
Seega kui maatükk on aiaga
piiramata, ei saa politsei karistust
määrata. Sellisel juhul reguleerib
vabalt ligipääsetavale maatükile
tulemist ja minemist
keskkonnaseadustiku üldosa
seaduse § 32 sätestatud nõuded.
Riiklikku ja haldusjärelevalvet
muinsuskaitseseaduse ja selle
alusel kehtestatud õigusaktide
nõuete täitmise üle teostavad
Muinsuskaitseamet ning valla- või
linnavalitsus vastavalt oma
pädevusele juhul, kui valla- või
linnavalitsusele on antud
järelevalvepädevus
Muinsuskaitseameti ja kohaliku
omavalitsuse volikogu vahelise
halduslepingu alusel.
Muinsuskaitseameti ja Vaivara
valla vahel ei ole sõlmitud
halduslepingut järelevalvepädevuse
üleandmiseks, mistõttu Vaivara
vallas teostab riiklikku
järelevalvet muinsuskaitseseaduse
ja selle alusel kehtestatud
õigusaktide nõuete täitmise üle
Muinsuskaitseamet.
Soovitan võimalusel piirata oma
maatükk piirdega, et selliselt anda
võõrastele isikutele teada oma
soovist, et te ei soovi kutsumata
külalisi.

Talgud
Käes on kevad ja väljas soojad
kevadilmad. Samas paistab veel
loodusest silma nii mõnigi
tegemata töö ja korrastamata
paik.
Aastaid on jäänud silma
Pargimäe võssa kasvanud
nurgake põhjanõlval. Ühise
arutelu käigus otsustasime, et
selle saame ju kambas korda
teha. Ja nii koguneski 11.aprilli
hommikul kamp aktiviste
mäenõlvale. Kohale tuli mehi,
naisi, noori ja lapsi. Kellel oli
kaasas saag või kirves, kellel
prügikott või reha. Kõigil
kuhjaga tahtmist ja töötegemise
rõõmu.
Alustasime suures padrikus
kell 9.00 ja lõunaks nägime
imelist tulemust ning
otsustasime, et ühine
tegutsemine on ikka
suurepärane ja tulemust näeb
kiirelt. Jalutage mööda ja näete
teiegi! Kõigile paneme südamele
– tulemas on Teeme ära
talgupäev. Vaadake ringi ja
teeme üheskoos oma kodukoha
ilusamaks! Meile näiteks ei
piisanud ühest päevast, me
jätkasime ka pühapäeval, kus
toimetasime lõunanõlval.
Koostöös peitub jõud ja see
jõud on tugev!!! Kõigile
osalistele aga veel kord
SUURIMAD TÄNUD ja
järgmise korrani!
TALGULINE

aga hiljem sai siiani püsiv
mälestusmärk langenud
punaväelastele. Aastaid püüdsid
Ida-Viru SOMS ja Jõhvi
muinsuskaitse klubi sambal
olevaid tahvleid maha võtta
(ametlikul teel) ja viia need
Vaivara kangelaskalmistule, kuid
see pole õnnestunud.
Kurioosum on see, et siia
tegelikult maetud inimeste nimed
kadusid ära ning tahvlite järgi
peaks siin väikesel platsil
puhkama oma viimast und ligi
200 punaväelast ja need õnnetud
mõrvatud on nagu jäägitult
kadunud.
23. aprillil 1900. aastal sündis
Narvas jurist ja
omavalitsustegelane VoldemarJohannes Tartu (ka Tarto nime
all), kes oli IV riigikogu liige.
Tartu valiti riigikogusse 15.
juunil 1929. aastal ning ta
esindas asunike, riigirentnike ja
väikepõllupidajate fraktsiooni.
Astus tagasi 16. juunil 1930.
aastal ja tema asemele tuli
Gustav-Eduard Lorenz.
Voldemar-Johannes Tartu suri 14.
detsembril 1953. aastal
Saksamaal Esslingenis.
24. aprillil 1920. aastal avaldati
Wabas Maas järgmine nupp:
„Salaviina põletamine Jõhvi
ümbruskonnas on nii levinud, et
kõrvalistes kohtades pea igas
peres puskarit aetakse.“
28. aprillil 1875. aastal asutati
Narva 4klassiline poeglaste
progümnaasium, millest kuus
aastat hiljem sai gümnaasium.
1890ndate algaastatel ostis
Jakob Klettenberg Jõhvi
mõisnikult nn Ülakõrtsi müürid ja
ehitas sinna kahekorruselise
kivimaja, millest sai hiljem
karskusseltsi Kiir kodu. 1897.
aastal sõlmitud rendilepingu
järgi anti Kiire kasutusse saal
ning kaks tuba raamatukogu ja
teemaja jaoks.
30. aprillil 1895. aastal kandsid
karskusseltsi Kiir asjaarmastajad
näitlejad siin ette näitemängu
„Möldripapa haigus ehk Tohter
Balsam“ . Näitlejad olid pärit
Kohtlast, Jõhvist, Toilast, nagu
Julie ja Jaokob Klettenberg,
Marie Trankmann, Amalie RohtNordmann jt. (Huvitav on
märkida, et toonaste liikumiste
juures ei olnud kaugused
takistuseks proovide tegemisel ja
ürituste korraldamisel.) Seda
etendust aga peetakse
teatritegemise alguseks Jõhvis –
seega 120 aastat tagasi.
SIR ARTHUR

Kultuuriteated
9. mail kell 12.00 Olgina
Rahvamajas EMADEPÄEVA
KONTSERT.
Esinevad Vaivara Huvikeskuse
taidlejad.
22. mail ja 23. mail kell 10.00
HEAKORRATALGUD.
Teeme korda mälestusmärkide
ümbruse ning kultuuritegelaste
hauad. Koguneme kell 10.00
Vaivara Sinimägede muuseumi
ees.
Info ja registreerumine 5647 4552
Ivika või 5335 8864 Kai
22. mail kell 19-23
PUHKEÕHTU „Päike paistma
jääb“ – Jaak Joalat meenutades
Sinimäe põhikooli aatriumis.
Pääse 3 eurot.

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

