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Utria dessant 2015

Kolmapäeva öösel seisin “Utria dessant
2015” stardis ja vaatasin rajaleminevaid
mehi. Õhus oli veidi ärevust ja pinget, mida
mehed üksteise kallal aasimise ja
nöökimisega maandada üritasid. “Mis mul
viga on, et ma praegu siin olen?”, küsis üks
meestest eneselt. “Ma tean vähemalt
tuhandet kohta, kus oleks võrratult
parem!”. Kamraad kõrvalt sekundeeris: “Ja
järgmisel aastal oled tagasi ning esitad
samu küsimusi!” Vastuseks kostus jaatav
mühatus.
Mehed on tagasi igal aastal ja neid on
iga aastaga järjest rohkem. Tänavu
registreerus 28 võistkonda, rajale läks siiski
26, ringiluusiv kõhuviirus tegi oma töö. Ees
ootas kolm magamata ööd ja neli päeva
võistlejaile, pisut enam puhkusevõimalusi
kohtunikele ning korraldajatele ERNA Seltsist
ja Kaitseliidu Alutaguse malevast ning
vabatahtlikele kaitseliitlastele üle riigi. Võib
küsida, mis neid mehi ja naisi ajendab, küsin
seda endalt igal aastal samuti, kui auto
Vaivara suunas keeran. Inimesed tulevad
kohale oma vabast tahtest, oma vaba aja
arvelt, oma toimetuste ja perede kõrvalt.
Vastuse saan aga iga kord, kui kuulen
esimesena trehvatud Soome või Norra
kohtuniku tere-hõiget või kamraadile tugevat
käepigistust andes. Jälle koos, igal aastal
siiski pisut erineval võistlusel.
Korraldajad ERNA Seltsist otsustasid
sel aastal võistluse ühe öö võrra pikema
teha. Seega, pikem trass, rohkem
kontrollpunkte ja ülesandeid, taustal
ettearvamatu ilm. Sügisel, enne lume tulekut,
on trassi kavandades ja maastikul üle
vaadates võimalik ainult oma kogemustele
toetudes otsuseid langetada. Milline on
õhutemperatuur ning lumeolud jaanuaris ei
tea keegi.
Seekord võistlejail vedas ja ei vedanud
ka. Temperatuur keerutas 0 ümber, kuid
suuremat lumesadu ja ekstreemseid
ilmaüllatusi ei tulnud. Trass osutus isegi
väga kiireks, mis andis meestele võimaluse
korralikult puhata ja magamiskotis välja
magada. Vabalt võinuks aga minna ka
vastupidi. Utria ajaloos on olnud palju
sumamist sügavates äsjasadanud hangedes,
ekslemist lumetormis paarimeetrise
nähtavusega või pea neljakümnekraadist,
halvavat pakast. Tänavu varitsesid
võistlejaid aga jõgedeks paisunud kraavid ja
külmumata maa, pidev märjakssaamise
võimalus ja temperatuuri kõikumine. Kõik see
on kurnav, just olukordade muutumised ja
oma tegevuse pidev ümberhindamine,
muudavad Utria eriliseks võrreldes “ERNA
Retke” või “Admiral Pitka Luurevõistlusega”.
Tabasin end 4X4 auto soojas kabiinis,
südaöise kontrollpunkti poole sõites,
taaskord mõttelt, kuidas ma ise end teisel
võistlusööl metsas tunneksin.
Vastust ma ei saanud, küll aga valdas mind
sügav austus meeste vastu, kellest metsateel
mööda sõitsin. Jah, sel aastal võistlesid
ainult mehed. Saaremaalt pidi tulema alul ka
üks naiskond, kuid plaanid jäid paraku
pooleli. Staabis aga võeti naiste puudumine

Utria dessandil oli liikumist ...

Lumetõrjest
Vaivara vallas

... peamurdmist ...

... ja füüsilisi katsumusi.
Foto: 3x URMAS REITELMANN
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mitmel korral jutuks. Sel aastal puudus SEE
võistkond, kellele eriliselt pöialt hoida.
Võitjaks tuli tänavu Scoutspataljoni I
võistkond. Scoutsi mõlemad võistkonnad,
lisaks tugevamad Kaitseliidu omad, läksid
võistlust kohe selge vahega juhtima, paraja
vahega järgnes teine grupp. Lõpuks
otsustab kõik ikkagi sõjaõnn. Võitjaiks
võivad end pidada aga kõik 23 lõpetajat,
katkestajaid oli tänavu ainult kolm. Esimesed
kümme lõpetajat tagasid”Utria dessandi”
kaudu pääsu “Admiral Pitka
luurevõistlusele” augustikuus. Minu
koduüksuse, Tallinna maleva Toompea
malevkonna mehed kasutasid võistlusel vist
ainsatena tõrvamata puusuuski ja pidid endi
sõnul mitte suusatama, vaid suuskades

17. Utria dessandi võitis Scoutspataljoni I
võistkond koosseisus Janari Jaansoo,
Valdo Hälvin, Priit Lillemets ja Raido
Kalvik.
Teisele kohale tuli Kaitseliidu Tallinna
Maleva Põhja kompanii I võistkond
koosseisus Marek Zahkna, Tiit Rosenberg,
Lennart Komp ja Marek Soop ning
kolmandaks tuli Kaitseliidu Tartu maleva II
võistkond koosseisus Indrek Roos, Jaanus
Roos, Indrek Rebane ja Rain Eensaar.
Esikümnesse mahtus ka üheksandana
lõpetanud Kaitseliidu Alutaguse maleva I
võistkond koosseisus Maido Rooden,
Marko Rooden, Mikk Rooden ja Rasmus
Rooden.
Utria dessanti korraldab ERNA Selts,
Kaitseliit ja Vaivara vald alates
1999.aastast. Tänavu aitasid korraldamisele
kaasa veel Sinimäe muuseum, Kiviõli
seikluspark ja Kohtla-Nõmme vald.

TATIANA IPATOVA
08.01.1926 Olgina alevik
LIUDMILA ZOMEROVA
04.01.1932 Sinimäe alevik
ANNA SERGEJEVA
15.01.1932 Olgina alevik
ELFRIIDA VÄLJA
30.01.1932 Kudruküla küla
NINA KISEL
01.01.1933 Olgina alevik
NIINA HITRETSOVA
04.01.1933 Olgina alevik
ZOYA YAKOVLEVA
07.01.1934 Olgina alevik
TATJANA ANISIMOVA
15.01.1934 Sinimäe alevik
VALENTINA RYABOVA
27.01.1935 Vaivara küla
VALENTINA KRYLOVA
04.01.1940 Olgina alevik
VLADIMIR MARTYNOV 03.01.1945 Perjatsi küla
ASTRID ORGULAS
09.01.1945 Puhkova küla
HELVE SILDOS
29.01.1945 Soldina küla

ÕNNITLEME
VANEMAID

MIHAIL
TIMOFEJEVI
SÜNNI PUHUL

astuma. Jõudsid erinevalt läinudaastast,
rampväsinult siiski finišisse. Neile olnud raja
läbimine tõsine piin, kuid lõpuks olid näod
nalja täis ja mehed ütlesid: “Ära tegime!”.
Me oleme väike riik ning Utria on
kõnekas näide sellest, kuidas riiklike
organisatsioonide ühine tegutsemine
omavalitsustega, ühise eesmärgi nimel, edu
tagab ning seda juba aastaid. Utrial ei ole
opositsiooni, erakondi ega poliitikat. Utria
on kaljukindel koalitsioon, ühine eesmärk ja
selge siht - järgmisel aastal oleme tagasi!
URMAS REITELMANN
Kaitseliidu peastaap
ERNA Selts
http://album.vaivaravald.ee > Utria
dessant

Talv käes on taas, lumi jälle maas ja sellega
koos Vaivara valla elanikelt valda tulevad
märkused ja küsimused lumetõrjetööde
kohta. Mõned küsimused on seotud sellega,
kes teostab lumetõrjetööd, teised küsivad
kui kiiresti ja mis mahus peavad olema
puhastatud elanike kinnistutele viivad teed.
Lumetõrjetööde teostamises lähtub
vallavalitsus kõigepealt Teeseadusest ja selle
alamaktidest. Üks nendest on Tee
seisundinõuded. Antud määrusega reguleeritakse
tee seisundinõudeid (edaspidi seisundinõuded),
mis kehtivad kattega teedele, kruusateedele,
sildadele, tunnelitele, viaduktidele ja truupidele.
Vaivara valla territooriumil on kõik teed kas
esimese (külades asuvad teed, põlluteed) või
teise (Olgina ja Sinimäe alevikus, Vaivara ja
Kudruküla külas asuvad teed) seisunditasemega
teed.
Esimese seisunditasemega teede sõidetavus
(kohev lumi 10 cm, lume- või jäätunud kate alla 6
cm, lumevallide vahe vähemalt 6 m või kitsamal
teel vähemalt sõiduraja laius, roopad või
ebatasasused kinnisõidetud lumes alla 4 cm)
tuleb tagada hiljemalt hommikul kella 7.00ks või
hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju või
tuisu lõppemist.
Teise seisunditasemega teede sõidetavus (kohev
lumi 5 cm, lume- või jäätunud kate alla 5 cm,
lumevallide vahe vähemalt 8 m või kitsamal teel
vähemalt mulde laius, roopad või ebatasasused
kinnisõidetud lumes alla 3 cm) tuleb tagada
hiljemalt hommikul kella 7.00ks või hiljemalt 12
tunni jooksul peale lumesaju või tuisu lõppemist.
Öösel või hommikul alanud lumesaju või tuisu
korral tuleb hommikul kella 7.00ks tagada teede
läbitavus vähemalt ühes sõidusuunas.
Pööran lugejate tähelepanu sellele, et tööde
teostajad lähtuvad nii nagu järelevalvet teostav
organ ülalpool nimetatud nõuetest ja seepärast
palun Vaivara vallavalitsuse nimel teilt
kannatlikkust, kui traktor ei saa pärast lumesaju
või tuisu lõppemist kohe kohale tulla. Valla
territoorium on suur ja teede üldkilometraaz on
üks suurematest Ida-Virumaal.
Viimasel ajal on olnud palju küsimusi, miks
mingil teelõigul vald varem tegi lumekoristust,
aga viimasel ajal tee on puhastamata. Põhjuseks
on see, et aiandusühistu või eramaa omanik esitas
vallavalitsusele avalduse, mille järgi soovib ta
ennast vabastada prügi väljaveost. Valla poolt on
kinnitatud kord, mille järgi meie ei puhasta neid
kinnistuid ja sellele viivaid teid, mida talvisel
perioodil ei kasutata.
Teine põhjus võib olla seotud sellega, et
eratee omanik ei ole enam vallas registreeritud ja
see võib olla seotud sellega, et Vaivara
vallavalitsuse maaosakond koos töövõtjaga
teostas sügisel kohalike erateede ülevaatust, kus
oli tuvastatud, et mingi konkreetse eratee lõik ei
vasta minimaalsetele seisundinõuetele, kuna
eratee omanik ei suutnud enda kinnistul asuvat
erateed viia seisundinõuetega vastavusse. Need
teed jäävad puhastamata.
Kõiki lumetõrjetöid Vaivara valla territooriumil
teostab KA Vaiko AS. Vaivara Vallavalitsuse
poolt teostab järelevalvet maaosakond, vastutav
isik on Maksim Iljin, tel. +372 50 60 243.
MAKSIM ILJIN
teedespetsialist
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Imeline pidu
Pensionäride klubi „Kelluke“ pidas 7.
jaanuaril Olgina rahvamajas oma
jõulupidu. Külalisi üllatati meeldivalt
hõbedaste oksakestega kaunistatud
peaolauaga. Laval rõõmustas silma valge
talleke. Kunstnik Volodja Smirnovil oli
see nii hästi õnnestunud, et tundus lausa,
et talleke elab.
Külalisi võtsid vastu ja juhatasid
laua äärde õhtu organisaatorid Svetlana
Jefremova, Ljubov Jeremejeva ja Inna
Frolkova. Arvestatud oli külaliste laua
äärde paigutamisel, kes kellega sõbrustab,
kes kellega rohkem suhtleb ja nii kujunes
laua ümber suur sõbralik seltskond. Õhtu
avas klubi esimees Svetlana Jefremova,
kes soovis kõigile õnne, pikka eluiga ja
head peotuju. Seejärel rõõmustasid meid
meie suurepärased esinejad kena
kontserdiga. Kuidas küll tantsisid meie
toredad mudilased! Suur tänu tantsuringi
juhendajale Irina Intjašovale! Südamest
ajasid meid naerma Marina Pertseva
kasvandikud, Ljubov Laur esitas õrna ja
liigutava romansi ja kaunilt kõlasid Kostja
Arutjunovi akordionilood.
Pärast kontserti algas tants ja
kuna muusika valikul oli arvestatud ka
külaliste vanusega, siis sobis see meile
väga hästi ja kõik võtsid aktiivselt osa.
Seejärel üllatati meid
auhindadega. Irina ja Ljuba tõid kuuse alla
saladusliku korvi, kus nagu pärast selgus,
olid nende oma kätega valmistatud
mitmesugused kenad asjakesed. Külalistel
paluti igaühel enne auhinna saamist mõni
luuletus või laul esitada. Seda ka enamus
tegi. Valja Fetjukova esitas valmi, Jevgeni
Kapov laulis vanu laule, mille peale talle
pikalt aplodeeriti. Kes oleks võinud
arvata, et ta nii hästi laulda oskab! Kui aga
laulma hakkasid Lilia Jakovleva, Inna
Frolkova ja Tonja Kokšarova, laulis terve
saal juba nendega kaasa. Imearmsaid
auhindu jagus kõikidele.
Väga tore õhtu oli: lahendati
mõistatusi, osaleti võistlusmängudes,
mängiti ringmänge, lauldi palju ja tantsiti.
Kõigil oli ülev peomeeleolu.
Sügav kummardus õhtu organiseerijatele
imekauni peoõhtu eest! Ja suur tänu klubi
„Kelluke“ kuraatorile Aare Objartelile!
NIINA SEMJONOVA

KÜSIMUSTIK
MAJANDISÖÖKLATE
KOHTA
Eesti põllumajandusmuuseum kogub
meenutusi kolhoosisööklate kohta
eesmärgiga koostada sel teemal näitus.
Oodatud on ka fotod, menüüd jne.
Tulemused kuulutatakse välja Eesti
põllumajandusmuuseumis 10. oktoobril.
Suunavad küsimused:
Kus asus söökla, mida kirjeldate?
Mis aastatel te seal käisite?
Kas see oli ühendatud kaupluse,
(suuremates majandites) restoraniga vms?
Kuidas vaatas rahvas sööklas söömisele
(luksus, igapäevane asi vms)?
Kui jõukohased olid hinnad?
Kas söökla tõttu oli võimalik kodus mõni
söögikord päevas valmistamata jätta?
Mida arvati söökla hügieenist,
teenindusest?
Kirjeldage mõnda paremat/halvemat
toiduelamust sööklas.
Millised olid suhted söökla töötajatega?
Kuidas kasutasid töötajad toodangu
ülejääke?
Kas kohalikud inimesed olid oma söökla
üle uhked? Kas majandi juhtkond,
külanõukogu jms viis sinna tähtsaid
külalisi?
Kas inimesed võrdlesid sööklat teiste
majandite omadega?
Mis sai sööklast pärast
põllumajandusreformi?
Vastused palume saata aadressil Eesti
Põllumajandusmuuseum, Pargi 4,
Ülenurme, 61714 või aadressil
kaarel.vissel@epm.ee

Alanud on eelkool
Sinimäe põhikoolis
Uus aasta on alanud uue hooga
meie kõigi jaoks ning seljataha on
jäänud imelised pühad. Seatud on
uued sihid ja eesmärgid, mille
poole püüelda. Kindlasti soovib
meist igaüks, et uus aasta tuleks
edukas ja õnnelik. Tähtis on
siinkohal mitte unustada, et
rõõmu tuleb tunda igast päevast,
alustades lähedastest inimestest,
kes meid igapäevaselt
ümbritsevad.
Sinimäe põhikoolis on alanud
taaskord eelkool, kuhu oodatakse
tulevasi lasteaia lõpetajaid. Lastel
on võimalus olla tõelise õpilase
rollis ning osaleda erinevates
ainetundides, nautida vahetunde ja
süüa tervislikku ja maitsvat toitu
meie uues kooli söökla. Eelkooli

Eelkoolis saadakse teadmisi...

... ja süüakse koolisööklas ka kõht täis. Foto: 2x IRINA KLISHINA
justkui märku, et oodatakse uut kohtumist,
õpetaja on allakirjutanu, kellega koos
uut koolipäeva.
õpitakse eesti keelt, matemaatikat, tehakse
Ka mina ootan põnevusega meie uut
käelist tegevust ja mängitakse erinevaid
kohtumist
ning teen kõik endast oleneva, et
liikumismänge.
Esimene eelkooli päev möödus meil väga meil oleks tore ja põnev olla, et oleksime
sõbralik ja soojust kiirgav klass.
toredalt. Nimelt oli lastel võimalus osaleda
Kõigil soovijatel on võimalus meiega
ainetundides koos esimese klassi õpilastega,
kes suurima heameelega abistasid nooremaid. ühineda, eelkool toimub kolmapäeviti kell
9.00-12.10.
Samuti oli võimalus näha, kuidas toimub
õppetöö, millised on reeglid jne. Võib tõdeda,
IRINA KLISHINA
et koolijütsidele meeldis n-ö esimene
koolipäev, millest annab kinnitust sära laste
http://album.vaivaravald.ee >
silmis. Samuti küsisid lapsed: „Õpetaja, millal
Sinimäe
Põhikool
me jälle kohtume, kas homme?“, mis annaks

On jaanuar...
Talvega on nii
nagu on - kord on ta
täiesti olemas, siis aga
kaob kuhugi ära, et
uuesti tulla. Tundub,
et hakkame tasapisi
harjuma. Nii nagu
harjume kirjutama ka
uut aastanumbrit.
Vahel läheb küll
valesti, aga siis saame
kohe aru, et midagi on
nagu viltu.
On jaanuar...Pagana mõnus on
mõelda, et just see aasta tuleb eriline, et
just sellel aastal suudame me teha midagi,
mida enne pole suutnud. Hakkame käima
jõusaalis või võrkpalli treeningutel, teeme
esimesed sammud joogas või alustame
intensiivselt mõne võõrkeele õppimist,
teeme mida iganes, et olla terve, tugev ja
õnnelik.
On jaanuar...Tegelikult oleme uues
aastas peagi juba kuu aega elanud ja
arvatavasti oleme endale oma ootused ja
lootused selgeks teinud. Selleks, et need
ka täide läheksid, tuleb selle nimel kohe
tegutsema hakata, sest kuigi tundub, et
pikk aasta on alles ees, võib aeg väga
kiiresti otsa saada ja nii jääbki plaanitu
vaid täitmata unistuseks...
On jaanuar...Vaatan akna taga
sädistavaid linnukesi, kes oma söögimajas
üksteisega tõuklevad, et paremad palad
ikka endale saada ja taban ennast mõttelt,
et oleme isegi vahel nende sarnased. Selle
asemel, et rõõmu tunda saadud toidupala
üle (loe: iga hea asja üle, mida elu meile
pakkub) ja see sõbralikult omavahel ära
jagada, asume kohe suuremat suutäit
endale krabama. Kui aga teised on eemale
peletatud, saame aru, et meile isiklikult
polegi nii palju vaja ja koos teistega
tunneksime sellest palju rohkem rõõmu...
On jaanuar... Alanud on uus aasta,
uute tegude ja uute võimalustega. «Ühel
hetkel peab inimene vastu võtma suuri
otsuseid. Nii neljakümne viieselt, kui on
veel jõudu midagi muuta, kui selleks peaks
olema vajadus tekkinud. Selleks hetkeks
peame aru saama, mida me elult veel
ootame... või sobib meile meie
sissetallatud rada, mis suudab meile
pakkuda hingerahu elu lõpuni. Ja peame
aru saama, kui kaugele oleme kaldunud
kõrvale oma lapsepõlve unistuste rajalt.
Neid otsuseid ei tee meie eest mitte keegi,»
mõtiskleb Jaan Tätte oma uues raamatus
„Vaikuse hääl“.
Mõtisklegem meiegi...
ANNE JUNDAS

Muuseumi tulevik on meie kätes
Veel jõulude eel saadi
Vaivara rahvamajas
kokku, et arutada
muuseumi arengukava
üle. Arengkava on
dokument, mis annab
suuniseid mida, millal
ja kuidas lähiaastatel
teha. Sellist pikemat
plaani on muuseumil
vaja, et ühte moodi aru
saada tulevikust. Ja
see tulevik ei ole
sugugi ulmeline,
siinkohal toome ära
mõned mõtted.
Rohkem peaks ära
kasutama väliala ja
võimaldama seal
tegevusi. Tore oleks
Vaivara rahvamajas arutati muuseumi arengukava. Foto: ARNOLD UNT
näha, milline on siis
kaevik ikka päriselt ja seal turnida. Samas
Kevadeks saab arengukava valmis, kuid
kaitseliiduga. Kindlasti tuleb uusi näitusi
peaks muuseumi juures olema puhkamiseks
meie täname neid inimesi, kes kaasa mõtlema
teha,
näiteks
meid
võõrustanud
huvikeskuse
pingid, olgu või kännud. Kui saab
tulid.
ruumidesse fotonäitus vanade Vaivara
varjualused ehitada, siis lubab kollektsionäär
vaadetega.
Näituseteemana
käidi
välja
ka
I. Sedunov mõne suurema „toru“ õuele tuua.
IVIKA MAIDRE
vabariigiaegse sõjatööstuse tutvustamine ja
Mõelda tuleb suveniiride valiku
Vaivara Sinimägede Muuseum
miks
mitte
proovida
Rakvere
teatri
etendust
suurendamise üle. Oodatakse teemaüritust,
„Leegionärid“ siia tuua.
võimalik on rohkem koostööd teha ka
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Vallavalitsuse
istungitelt
Eelmisel aastal toimus vallavalitsuses 35
istungit, kus võeti vastu 272 korraldust
ja 8 määrust.
Eelmise aasta istungitel vaadati läbi ja
lahendati finants, sotsiaal, maa, ehitus,
planeerimise ja jäätmekäitlusega seotud
jooksvaid küsimusi, ning need olid
küsimused ja eelnõud, mida vallavalitsus
esitas vallavolikogule. Peale jooksvate
küsimuste lahendamist istungil 27.
novembril kooskõlastati KA Vaiko AS
ühisveevärgi teenushinnad
(käibemaksuga) alates 01.01.2015.a
alljärgnevalt: Abonenttasu ühes kuus 0,68
eur; tasu vee eest 2,20 eur/m3; tasu heitvee
ärajuhtimise eest 2,90 eur/m3.
Istungil 2. detsembril:
* Uuendati Vaivara valla teede
seisundinõudeid.
* Otsustati sõlmida kolmepoolne (Illuka,
Jõhvi ja Vaivara) koostööleping
Menetlusteenistuse tegutsemiseks 2015.
aastal eesmärgiga ühise võimeka ja
jätkusuutliku menetlusteenistuse tegevuse
tagamiseks ja arendamiseks valdkonna
seadusest kohalikule omavalitsusele
ülesandeks pandud riikliku järelevalve
teostamisel ja kohtuvälise menetluse
läbiviimisel.
Istungil 23.12.2014 kinnitati riigihange
„Sinimäe kooli toitlustusteenus“
tulemused, mille järgi oli tunnistatud
edukaks OÜ Leiva Kodu pakkumus.
Alates 05.01.2015 OÜ osutab
toitlustusteenust Sinimäe põhikoolis ja
Vaivara Lasteaias.
Istungitel 17. detsembril ja 29.detsembril
lahendati palju jooksvaid finants, maa,
ehitus ja jäätmekäitlusega seotud
jooksvad küsimusi.
Uuel aastal esimesel istungil 13.
jaanuaril
* arutati volikogu korralisele istungile
esitatavaid eelnõusid,
* muudeti Vaivara Vallavalitsuse
teenistujate koosseise alates 14.01.2015.
Vabanenud raamatupidaja ametikoha
asemele loodi seoses töökoormuse olulise
suurenemisega täiendav ehitusspetsialisti
ametikoht. Peale koosseisude muutmist
teenistuskohtade arv ei muutunud.
* anti luba avaliku ürituse
„Utria dessant 2015“ korraldamiseks.
Samas lahendati jooksvaid sotsiaal-, maaja ehitusküsimusi.

Uuel aastal uue hooga –
ellu viin kõik suured teod
Kätte on jõudnud ilus uus aasta. Seljataha on
jäänud rahulikud jõulupühad ja meeleolukas
aastavahetus.
Lasteaias olid suurepärased jõulupeod,
mis ei jätnud kedagi ükskõikseks – rõõmu ja
lõbu oli kuhjaga. Nii toredad stsenaariumid ja
nii tublid esinejad – aitäh teile, kallid
õpetajad! Jõuludeks saime ilmataadilt imelise
kingi – maa oli valge ning lapsed said
kelgutada.
Lõpuks ometi on Vaivara Lasteaial kaks
ilusat maja, mida ümbritseb oma õueala –
plaane, mida neis teha, on palju ja loodame,
et uus aasta aitab need kõik ellu viia.
Sinimäe rühmade lapsed, õpetajad ja
vanemad on mõnusalt harjunud oma uute
ruumidega, mida järjest kodusemaks ja
mõnusamaks muudetakse.
Detsembris jõudsime juba teha ka
põnevaid kinohetki ning ühiseid piparkoogi

meisterdame, mängime lauamänge, vaatame
filme ja teeme muud põnevat. Ruumi meil on
ja usun, et tahtmist koos olla on meil kõigil
ka!
Mis meid ees ootab? Õues on ilus talv –
loodetavasti saame palju kelgutada,
lumememmesid teha ja lumesõda mängida.
Loodame, et ehk õnnestub sel aastal teha ka
ühine lumelinna ehitamine, aga see sõltub
juba ilmataadist. Kindlasti anname kõigile
teada, kui midagi toimub.
Veebruari kuus tähistame sõbrapäeva,
vastlapäeva ja iseseisvuspäeva, seega tuleb
üks tore piduderikas kuu. Saame palju laulda,
mängida, tantsida, kelgutada ja kindlasti ka
torti süüa!
Lasteaias on tore – meie päevad mööduvad
mängides ja trallitades ning just nii me
õpimegi.

Päkapikkude töökojas Olgina lasteaias.

VERONIKA STEPANOVA
vallasekretär

ÜLESKUTSE
Käes uus aasta ja esialgu väljas kaunis
talveilm. Sellest tingituna teen kõigile
üleskutse – tulla üheskoos kodunt välja ja
korraldada üks tore PEREPÄEV, mille
raames valmiks vahva LUMELINN.
Ettepanek on teha üritus meie uue
hariduskompleksi territooriumil Sinimäel,
kus loodetavasti saavad lapsed meie
kätetööd veel pikalt nautida.
Üritus: LUMELINNA EHITAMINE
Koht: Sinimäe lasteaia ja kooli ümbrus
Aeg: pühapäev 07.02.2015 kell 11.00
Tegevused: Lumelinna ehitamine,
hokiplatsi puhastamine, kelgutamine,
suusatamine.
Eesmärk: ühine toimetamine ja vahva
lumelinna valmimine.
Keda oodatakse: KÕIKI!!! Soovitavalt
võiks ette organiseerida - registreerida
meeskonnad ja mõelda välja, mida ehitada
– võite tulla ka kohaga eelnevalt tutvuma.
Boonus: väikese raha eest pakutakse
süüa.
Lootus: suur osavõtt ja palju võistkondi –
erinevatest küladest/alevikest, lasteaiast,
koolist, vallamajast, huvikeskusest,
Vaikost, vallavalitsusest, vallavolikogust,
komisjonidest jne. Selgitame välja kõige
aktiivsemad ja loomingulisemad.
Vaja abi: ilma tellimisel, osavõtjate
leidmisel, ideede väljamõtlemisel ja
teostamisel.
Oht, et jääb ära – siis, kui on liiga külm
või lund ei ole.
MARGIT MAKSIMOV
tel: 5254590
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Udria
maastikukaitsealale
paigaldatakse
infotahvlid
Keskkonnaamet kinnitas Udria
maastikukaitseala
kaitsekorralduskava aastateks
2015-2024.
Meriküla, Perjatsi, Pimestiku ja Udria
küla maadel ning lahustükina Arumäe
küla maadel paiknev Udria
maastikukaitseala on ümbruskonna
elanike seas hinnatud puhke- ja vaba aja
veetmise koht.
Kaitseala hõlmab Sillamäe ja NarvaJõesuu vahelise pankranniku koos
sealsete ranna-, metsa- ja niidukoosluste ning pangalahtede vahel voolavate
ojadega. Tihedamalt kasutatakse
ligipääsetavaid rannaalasid Perjatsi,
Mummassaare, Udria jõe suudme ja
Meriküla ümbruses.
Kaitseala pindala on 376,7 ha ning see
jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja
majandustegevuse piiramise astmele
neljaks sihtkaitsevööndiks ning kaheks
piirangu-vööndiks.
Kaitsealale jäävat rannikumadalikku
piirab maa poolt Sillamäelt Merikülani
umbes kümne kilomeetri pikkuselt
Vaivara klindilõik. Udria oja suudme
lähedale jääb mere ja pankranniku
vahelisele alale mandrijää taandumisest
maha jäänud rändrahnudest koosnev
Udria kivikülv, mis on üks suuremaid ja
ilusamaid Eestis. Kaitseala pangametsad
on elupaigaks paljudele
elupaigaspetsiifilistele liikidele. Neist
ühe - kaitsealuse samblaliigi kurrulise
tuhmiku (Anomodon rugelii)
kasvukohas on moodustatud Meriküla
kurrulise tuhmiku püsielupaik.
Kaitsekorralduskavaga määratakse
järgmise kümne aasta olulisemad
tegevused alaga seotud väärtuste
säilitamiseks ja kaitsmiseks. Udria
maastikukaitsealal planeeritakse
kaitsekorralduskavaga inventuure,
seiret, poollooduslike koosluste
taastamist ja hooldust ning kaitseala
tähistamist. Külastajate teavitamiseks
kaitseala väärtustest ja külastuskorrast
paigaldatakse infotahvlid.
Udria maastikukaitseala kuulub üleeuroopalisse Natura 2000 võrgustikku.
(VK)

Valla rahvastiku
liikumine 2014. aastal

Ka Sinimäe lasteaias tegutseti päkapikkude juhendamisel. Foto: 2x VAIVARA LASTEAED
küpsetamisi ja meisterdamisi koos
vanematega – loodan, et jätkame neid
ühistegevusi. Suur aitäh teile, et olete
leidnud meie jaoks aega! Tore on koos
peredega midagi ühiselt teha!
Selle aasta märksõnaks peamegi koostööd ja
perede – sõprade kaasamist. Proovime sisse
viia ühised õhtud, kuhu ootame kõiki. Nt:

Meie tegevustega saate kursis olla, vaadates
meie kodulehekülge
www.lasteaed.vaivaravald.ee
Aitäh teile kõigile ja ilusat alanud aastat!
MARGIT MAKSIMOV
http://album.vaivaravald.ee >
Vaivara lasteaed

Info terviseteenuse kohta
Mis on terviseteenus?
Terviseteenusena on võimalik kasutada aasta
jooksul kuni 30 euro ulatuses tasuta Sillamäe
spordikompleksi “Kalev” ujula teenust.
Kellel on võimalik taotleda terviseteenust?
Vaivara valla elanikeregistrist olevatel
isikutel, kes on:
- kuni 19-aastane laps;
- Eesti Töötukassas arvel olev töötu;
- mittetöötav puudega (sh ka

töövõimetusprotsendiga) isik.
Kuidas taotleda?
Teenuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus ja
dokumendid, mis tõendavad, et olete
õigustatud saama antud sotsiaalteenust
Vaivara vallavalitsuse sotsiaalosakonda.
Tekkinud küsimustega võite pöörduda
sotsiaalosakonda telefoninumbril
392 9015 või e-maili teel
kadi.koppe@vaivara.ee.

Sündinud: 12, nendest tüdrukuid 5,
poisse 7
Surnud: 24, nendest naisi 12, mehi 12
Valda tulnud: 82
s.h. naaberomavalitsustest
(Narva, Narva-Jõesuu, Sillamäe) 59
mujalt Eestist (Tallinn) 17 (7)
välismaalt 6
Vallast lahkunud : 74
naaberomavalitsustesse 41
mujale Eestis 27 (15)
välismaale 6
Vaivara valda on registreeritud
01.01.2015.a. seisuga 1767 inimest, neist
naisi 855 ja mehi 912
(Rahvastikuregister). Valla
haldusterritooriumil paikneb 20 asulat 18 küla: Arumäe (24), Auvere (12),
Hiiemetsa (19), Hundinurga (28), Laagna
(52), Kudruküla (94), Meriküla (19),
Mustanina (40), Peeterristi (53), Perjatsi
(58), Pimestiku (9), Puhkova (50), Soldina
(98), Sõtke (49), Tõrvajõe (34), Udria (23),
Vaivara (168), Vodava (26) ning Sinimäe
(351) ja Olgina (507) alevik ning
omavalitsuse tasandile on registreeritud
53 inimest.
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Kutseõppurite õppetoetus
kasvas pea kaks korda
Jaanuarist tõsteti kutseõppurite
õppeedukuse alusel makstav igakuine
toetus 60 euroni.
Senine põhitoetus oli 38.35 eurot,
mille suurus on püsinud muutumatuna
alates toetuse kehtestamisest 2003. aastal.
Põhitoetuse suurendamisega
motiveeritakse kutseõppe õpilasi edukalt
õppima ja heade õppetulemuste nimel
pingutama.
„11 aastat muutumatuna püsinud
toetuse summa on ajale lootusetult jalgu
jäänud. Õppetoetuse märkimisväärne tõus
on osa ministeeriumi jõupingutusest, et
suurendada kutsehariduse atraktiivsust
noorte haridusvalikuna,“ ütles haridus- ja
teadusminister Jevgeni Ossinovski.
Põhitoetust makstakse kutseõppe
tasemeõppe õpilasele õppetulemuste
alusel moodustatud paremusjärjestuse
alusel. Eelmisel aastal said põhitoetust
13 549 õpilast, mis on üle poole kõigist
kutseõppe õpilastest.
Kutseõppe õpilaste sotsiaaltoetuste
käesoleva aasta eelarvesse eraldati kokku
täiendavaid vahendeid 1,7 miljonit eurot.
Õppeasutused saavad suunata rohkem
raha ka eritoetuse fondi ning toetada
senisest enam majanduslikult keerulises
olukorras olevaid õpilasi.

Lauatenniseturniir
Sinimäel
10. jaanuaril toimus Sinimäe
noortekeskuses lauatenniseturniir, mille
korraldajaks oli Vaivara Huvikeskus.
Kahes vanuserühmas osales kokku 11
spordihuvilist. Vanuserühmas 13-18
aastased tuli võitjaks Taavet Kasikov.
Vanuserühmas 18 aastased ja vanemad oli
edukas Kerth Koppe. Võidukad
noormehed said auhinnaks lauatennise
reketid.
Aitäh kõigile osalemise ja toetamise
eest!!!
Aleksandra Volkova
noorsootöötaja

OPERATIIVTEATED

Metssigade arvukus püsib kõrge
Eesti Looduskaitse Seltsi eestvedamisel
valiti 2015. aasta loomaks metssiga, kelle
arvukus on viimaste aastate jooksul olnud
kõrgeim kui kunagi varem.
„Metssigu on juba alates 2007. aastast
Eesti metsades olnud üle
20 000, nii palju ei ole neid
kunagi varem olnud.
Sigade suur
populatsioon, mida ei
suudeta ohjata, on
probleemiks nii meil kui ka
paljudes teistes Euroopa
riikides,“ rääkis
Keskkonnaagentuuri
ulukiseireosakonna
juhataja Peep Männil.
Metssea arvukuse
langetamine oleks nii
põllumajandusele kui ka looduskeskkonnale
metssigade tekitatavate ulatuslike
kahjustuste riski vähendamiseks hädavajalik.
Mõõdukam asustustihedus on parem ka

metssigade endi käekäigu seisukohast, sest
nii ei levi võimalikud taudid, näiteks aafrika
seakatk, nii jõudsalt.
Jahimeeste hinnangul oli 2014. aasta
kevadel kõige rohkem sigu Lääne-Virumaal
(1910), järgnevad Raplamaa
(1760), Viljandimaa (1750),
Harjumaa (1670) ja
Pärnumaa (1500). Viimase
hinnangu kohaselt on
sigade arvukus veidi
langenud.
2013. aasta jahihooajal
kütiti Eestis kokku 20 885
metssiga. Kuigi tegemist on
läbi aegade ühe kõrgeima
metssigade
küttimismahuga, siis on see
võrreldes aasta varasemaga
üle 3000 isendi võrra väiksem.
Aasta looma on Eestis valitud kolmel korral:
2013. aastal oli selleks hunt ning möödunud
aastal viiger.

ÕNNETUS HÜÜAB TULLES
Mis saab siis, kui ise enam ei jaksa ja teised
ei märka?
Detsembrikuu oli Ida–Virumaal traagiline tules hukkus neli inimest. Kõik tuleohvrid
olid kõrges eas inimesed, tulekahju
tekkepõhjusteks olid valesti ühendatud
elektrijuhtmestik ja lahtine tuli.
Nende traagiliste tagajärgedega tuleõnnetuste
ühine märksõna on eakate iseseisev toimetulek.
Mida saame ära teha selleks, et meie üksi elavad,
iseäranis kõrges eas lähedased ja tuttavad, tuleksid
ka kriisiolukordades toime? Meie kõik saame
aidata oma eakaid lähedasi, vähendades
kõikvõimalikke ohuallikaid nende kodus või leida
neile turvalisema elupaiga, kus nende eest
ööpäevaringselt hoolt kantakse.
Saame aidata neil välja vahetada gaasipliidi
elektripliidi vastu või uuendada elektrisüsteeme
ning parandada küttekolded. Kindlasti peame
paigaldama ja kontrollima suitsuandureid,
vajadusel ka vinguandureid. Oluline on enda jaoks
selgeks teha ning oma lähedastelegi meelde
tuletada, kuidas õigesti hinnata kodus valitsevaid
ohte ja õnnetusse sattumisel käituda.
Mäetagusel elanud naine, kes tulekahju
tagajärjel hukkus, helistas abipalumiseks oma
hooldajale, selle asemel, et helistada
hädaabinumbril 112. Hädaabinumbril vastab
kõnele kriisiolukordadeks ettevalmistatud
spetsialist, kes rahustab abivajajat ning annab
õiged käitumisjuhised. Hädaolukorda sattunu ei
tohi alahinnata olukorda ega tunda häbi
abipalumisel.
Kohtla-Järvel aset leidnud sündmuse
õppetund peitub lahtise tule allikate ohtlikkuses.

Eakale mehele sai saatuslikuks gaasipliidi
läheduses ettevaatamatu toimetamine. Ta keeras
gaasipliidile selja, misjärel tema pluusi seljaosa
tuld võttis. Avastanud, et selg põleb, läks mees
tule summutamiseks teise tuppa diivanile. Sinna
jõudmise ajaks oli ta aga juba raskeid
põletushaavu saanud. Mees suri viis päeva hiljem
haiglas.
Eelmisel aastal sai Virumaal lühisest
elektrijuhtmestikus alguse 39 tulekahju, kahel
juhul maksis see ka inimelu. Elektritöid peab
tegema erialaspetsialist. Mitmed juhtumid on
välja toonud, et elektrijuhtmestiku uuendamisel
ühendatakse omavahel uued ja vanad juhtmed. See
on äärmiselt ohtlik ja õnnetus vaid aja küsimus.
Sellistel juhtudel saame, vastupidi tuntud
vanasõnale, öelda, et õnnetus hüüdis tulles, kuid
puudusid seda tähele panijad. Päästeamet
soovitab vana elektrijuhtmestiku välja vahetada,
sest mõnel juhul on isolatsioon nii
amortiseerunud, et lihtsalt pudeneb käte vahel.
Elektriku töö on kallis, kuid kindlustab teile elu.
Päästeamet kutsub üles kõiki olema
tähelepanelikud ning pakkuma ja osutama abi
inimestele, kes seda vajavad, iseäranis üksikutele
eakatele. Lisaks igapäevasele toimetulekule tuleb
tähelepanu pöörata ka nende elukeskkonna
turvalisusele.
Ööpäevaringselt töötavalt infotelefonilt 1524 saab
tuleohutusalaseid nõuandeid või tellida juhiste
saamiseks päästespetsialist koju.
MIKKO VIRKALA
Ennetustöö büroo juhataja
Ida päästekeskus

VARGUS AIANDUSÜHISTUS
17. jaanuaril avastati, et aiandusühistu
Sputnik majja on sisse murtud ja
varastatud 1065 euro väärtuses esemeid.
VARASTATI TRAKTOR
13. jaanuaril teatati politseile, et
Kudrukülas varastati traktor Belarus
(registreerimismärgiga 5206ES) koos käruga.
Kahju on 7000 eurot.
VÄLJAKUTSE ELEKTRIJAAMADE
TERRITOORIUMILE
6. jaanuaril kell 13.56 said päästjad
väljakutse Auvere külla, kus elektrijaamade
territooriumil oli esialgse teate kohaselt
gaasileke. Päästjate sündmuskohale jõudes
olid Elektrijaamade päästekomando
päästjad juba alustanud kannatanute
väljatoomisega. Kokku anti kiirabile üle 8
kannatanut, kes toimetati haiglasse.
Sündmuskohale saadeti mainitud
Elektrijamade päästemeeskonnale lisaks
Narva, Sillamäe ja Narva-Jõesuu
päästemeeskonnad, kiirabid ja
operatiivkorrapidaja.
Päästjad kontrollisid termokaameratega
tuha kuumust ning otsisid, kas kusagil pole
süttinud tulekahju. Põlenguid ei avastatud,
Narva operatiivkorrapidaja andis sündmuse
juhtimise üle kell 16.24 ning sündmuskohale
jäid Elektrijaamade päästemeeskonnad, kes
jätkasid päästetöödega.

Teade
Piirkonnapolitsei vanemkomissar Aili
Avameri võtab alates uuest aastast
vallamajas kodanikke vastu
kolmapäevati kell 10.00 – 11.00,
telefon 3372508.

Teade

MEIE HULGAST ON LAHKUNUD

ANNA MIRENKOVA
NATALIA KHADZARAGOVA
HIIE KARPINA
ALEXANDER KONDRATOV
ZINAIDA KOTOVA

Sinimäe postkontor on vahemikus
2.01.2015-28.02.2015 avatud
järgmiselt:
E,T,K 9:00-12:30
N,R,L,P suletud
Et kõik postitoimetused saaks
tehtud, asendab Sinimäe
postkontorit Sillamäe postkontor.
Sillamäe postkontor Ivan Pavlovi 2A,
Sillamäe 40232 on avatud:
E-R 10:00-18:00
L 10:00-15:00
P suletud
Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes
elavad või asuvad lähimast
postkontorist kaugemal kui 5 km, on
võimalik kirjakandja tasuta koju või
kontorisse kutsuda.
Kirjakandjat saab tellida meie
kliendiinfo telefonilt 661 6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20
ja L-P 9-15.
Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi
teenuseid:
·kirisaadetise, postipaki, kullerpaki
vastuvõtmine ja kättetoimetamine;
·rahakaardi vastuvõtmine ja
kättetoimetamine;
·ajakirjade ja -lehtede tellimuste
vormistamine;
·maksete tasumine;
·postimaksevahendite müük.

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

TEA JÕEMÄGI
Ida piirkonna juhi abi

Jaanuar Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
1. jaanuaril 1890.
aastal sündis
Kudrukülas tulevane
vabadussõja
kangelane, II liigi 3.
järgu Vabadusristi
kavaler leitnant
Robert Maibaum, kes
hukkus lahingutes Uderna all 21. jaanuaril
1919. aastal ja on maetud Kudrukülla.
1. jaanuaril 1945. aastal alustas Jõhvis
tööd Jõhvi rahvamaja, mida juhtis Ottilie
Paumere. Siin alustasid Richard Söödi
juhatusel ka laulukoor ja näitering – Jõhvi
kultuurielu hakkas uuesti elama. Hiljuti
töötasid selles majas kohtunikud ja
advokaadid, praegu seisab see maja
tühjana, oodates uusi omanikke.
4. jaanuaril 1990. aastal nimetati KohtlaJärve rajoon ümber Ida-Viru maakonnaks
ja Rakvere rajoon Lääne-Viru maakonnaks.
Eelnevalt toimunud rahvahääletusel
pakuti Ida-Virumaa nimena ka ajaloolist
Alutagusemaad, kuid võitis arvamus, et
kunagi saab olema jälle ühtne Virumaa ja
siis piisab “Ida” ja “Lääne” eest ära
võtmisest. Tegelikult oli pahandust juba
toona, sest vapid olid ühesugused.
Probleem lahendati sellega, et LääneVirumaa vapikilp sai rohe-kollaseks –
põllumajanduslik ja metsanduslik
maakond.
10. jaanuaril 1945. aastal alustas tööd
Jõhvi keskkool, mis küll algul oli
8klassiline, aga peagi sai klasse juurde ja
tarkust hakkas taga nõudma 350 õpilast.
Praegu on selles majas Jõhvi
vallavalitsus.
20. jaanuaril 1900. aastal sündis Peetri
vallas II liigi 3. järgu Vabadusristi kavaler
reamees Robert Treier, suri 15. juunil 1992.
aastal.
24. jaanuaril 1900. aastal sündis Vilja
vallas Peterburi kubermangus tulevane
allohvitser Adolf Kuusk, kes
vabadussõjas teenis vabatahtlikuna
Ingeri rügemendis ja osales dessandis
Luuga jõe suudmes. Kui vene valged
rügemendi likvideerisid, sai Adolf
Kuusest 4. jalaväerügemendi (praegune
Viru pataljon) 3. kompanii kuulipildur.
Vabadussõja teeneid märgiti II liigi 3. järgu
Vabadusristiga (rahva seas tuntud ka
sõduriristi või vereristi nime all ja see anti
isikliku vapruse eest lahingutes). Hiljem
teenis üleajateenijana 1. suurtükiväe
rügemendis õppekomando rühmaülemana.
Läks erru 1923. aastal ja asus elama Jõhvi
valda Kosele, kuid sidus end Eesti
Vabadusristi Vendade Narva Ühendusega
ja võttis osa nende üritustest. Edasine
elusaatus teadmata.
25. (mõnedel andmetel 26.) jaanuaril
1900. aastal sündis Vaivara vallas
tulevane II liigi 3. järgu Vabadusristi
kavaler vanemallohvitser Anton Borman.
Pärast Vaivara kihelkonnakooli lõpetamist
astus vabatahtlikuna 1918. aasta
detsembris 4. jalaväerügemendi 1.
kompaniisse ja osales lahingutes. Sõja
lõppedes taandus sõjamehe elust ja
hakkas põllupidajaks Vaivaras, kus suri 1.
juulil 1958. aastal. Oma viimast und
puhkab Vaivara kalmistul.
26. jaanuaril 1960. aastal läks KohtlaJärve telemastist (135 meetri kõrguselt)
eetrisse esimene telesaade. Pidevalt hakati
saateid edastama sama aasta 8. aprillist.
Nagu näete, hakkab kätte jõudma
vabadussõjas kangelastegusid teinud
noormeeste aeg ja seetõttu on sel kuul
palju infot Vabadusristi kavaleridest, nagu
sellel aastal ka edaspidi. Kuna Eesti
Vabariigi 100. sünniaastapäevaks
tahetakse välja anda koguteos
Vabadusristi kavaleride kohta, siis oleks
väga tänuväärt, kui saaks nende kohta
veel lisainfot. Nagu on näha sellest loost,
lõpevadki paljude kohta andmed kas
vabadussõja või 1940. aastaga ja nende
meeste edasine saatus on teadmata.
Koostööle lootes tahaks ka need valged
laigud täita.
SIR ARTHUR
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