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ÕNNITLEME EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
92  Olga Ponomarjova 01.06.1923 Soldina küla
92  Maria Makaruk 05.07.1923 Kudruküla küla
86  Nina Karuna 13.06.1929 Olgina alevik
85  Ivan Podtynchenko 05.07.193 Ogina alevik
84  Nikolay Molokov 06.06.1931 Vaivara küla
84  Ninel Kotšerõgina 27.06.1931 Olgina alevik
83  Liudmila Ponomarenko 18.06.1932 Sinimäe alevik
82  Alexey Fefelov 15.07.1933 Hundinurga küla
81  Evdokia Fetyukova 20.06.1934 Olgina alevik
81  Glafira Orlova 25.07.1934 Olgina alevik
80  Jüri Pilden 07.06.1935 Udria küla
80  Maria Vinokurova 10.07.1935 Sinimäe alevik
80  Milvi Metsniit 12.07.1935 Soldina küla
80  Virginia Sinitsina 14.07.1935 Olgina alevik
75  Nikolai Saar 11.06.1940 Sinimäe alevik
75  Valentina Zinina 28.07.1940 Vaivara küla
70  Elgi Truveljova 05.07.1945 Olgina alevik
70  Alexander Razumov 07.07.1945 Olgina alevik
70  Nina Mikhaylova 16.07.1945 Olgina alevik

Alles algas õppeaasta ja juba ta lõppeb. Taas
kord on seljataga üks imeline ja põnev
õppeaasta. Tahaksin kõiki selle eest tänada!
        Sellesse aega on mahtunud nii palju ja
see kõik on olnud eriline just tänu teile!
Vaivara lasteaias
käivad fantastilised
lapsed, meil on väga
toredad vanemad,
meil on
suurepärased
õpetajad ja tänaseks
imearmsad majad.
Suur, suur aitäh
kõigile, kes on meid
nõu ja jõuga
aidanud ning
toetanud! Nüüd on
kohe käes suvi –
puhkame, kogume
jõudu ja naudime
päikest ning sügisel
alustame taas uue
hooga.
        29. mail
saatsime kooli oma
suureks kasvanud lapsed – Leila, Anfisa,
Alisa, Adelyna, Vladislava, Milena, Timuri,
Semjoni, Maximi ja Paveli. Usume ja loodame,
et teist saavad tublid õpilased, kes vahest ka
meile külla tulevad. Suur aitäh teile ja teie

Meie kool
Tänavune õppeaasta on meie koolipere
jaoks eriline. Meie kooli ajaarvamist
loetakse aastast 1869, mil toimus ka
esimene laulupidu. Sellest ajast on kool
töötanud kolmes koolimajas,  vahetult
peale Teist maailmasõda lühikest aega ka
ajutistes hoonetes. Detsembrikuust
õpime uues koolimajas, seega harjume
uute tingimustega kõik nii õpilased,
õpetajad ja teised kooli sõbrad. Tahan
väga loota, et see koolimaja saab pikaks
ajaks heaks kooliks paljudele lastele ja
nende õpetajatele, et selles majas
valitseks loov, arendav, üksteist toetav ja
sõbralik õhkkond.
        Taas algab kesakuu ning õrnrohelised
pungad puudel on kasvanud ilusateks
noorteks tugevateks lehtedeks. Suvine
päike paitab päid ning kooliseinad
tunduvad keskmisele koolijütsile aina
rusuvamad - kui saaks vaid õue palli
taguma ja rattaga sõitma minna! 
        Nagu pungadest lehed, nii on ka
mitmetest koolilastest aastate jooksul
kasvanud noored ja tugevad lehed. Sel
õppeaastal lõpetab kooli viis tublit ja
rõõmsameelset noort, Kätrin Jaakson
lõpetab põhikooli  kiitusega. Naerus ja
pisarates, töös ja puhkuses ning väikeste
viperuste saatel koosveedetud üheksa
aastat on märkamatult läbi saanud ning
lõpetajatel tuleb langetada mitmeid
tähtsaid otsuseid ning on
iseenesestmõistetav, et hinge poeb teatav
ärevus - kuidas mul eksamitel läheb?
Kuhu edasi õppima minna? Kas minna
sinna, kuhu mu endine klassikaaslanegi?
Kuidas ma uues koolis hakkama saan? ...
Muretsemiseks pole aga põhjust, kui
käituda Väikese Printsi õpetuse järgi ning
meenutada endale, et vaid südamega
nähakse hästi. Kallid lõpetajad, soovin, et
kuulaksite oma südame häält - vaid nii
saate aru, mis on teile tõeliselt hea ja
kasulik.
        Sel aastal saame esmakordselt saata
järgmise lennu teele uuest koolimajast.
Oleme uues koolis õppinud pea aasta ning
rõõm näha, et õpilased ja õpetajad on
hoone omaks võtnud ning seda
armastama hakanud. Ilus ja kaasaegne
koolimaja tõmbab ligi teisigi ning võin
uhkusega öelda, et järgmisel aastal on
Sinimäel kooliteed alustamas üle aastate
rekordarv koolilapsi. Loodan, et nemadki
hakkavad koolimaja armastama ning
viibivad siin heal meelel ka pärast
koolitundide lõppu. Pole ju kool pelgalt
õppeasutus: lisaks teadmiste
omandamisele leiab siit häid sõpru, saab
maitsvalt süüa ning osa võtta
arendavatest huviringidest. Näib, et
Sinimäe kooli õpilased on neid võimalusi
varmad kasutama. 
        Kindlasti võtame uude majja kaasa ka
vanad head traditsioonid. Käesoleval
aastal õpib meie koolis 57 õpilast, neist
kolmandik õpilastest lõpetas klassi väga
heade või heade hinnetega. Meie
kooliperre on tulnud sel õppeaastal juurde
uusi tublisid õpilasi. Uuel õppeaastal
hakkab esimeses klassis õppima 13
õpilast. On hea meel, et  enamus valla
lapsi, kes peavad uuel õppeaastal 1. klassi
minema,  hakkavad õppima meie koolis.
        Meie kooli õpetajad on sel aastal
endast palju andnud. On rõõm, et Sinimäe
kooli leiab tee järjest enam noori ja
tegusaid õpetajaid - oma särasilmsusega
nakatavad hea tujuga kolleege ja õpilasi
tubli kehalise kasvatuse õpetaja Denis
Košelev, loodusainete ja inglise keele
õpetaja Liisi Sarap, aga ka meie raudvara -
õpetaja Ljudmila, õpetajad Anneli ja Tiina,
samuti meie enda kooli vilistlased -
õpetaja Tamara ja arendusjuht Roman.
Kõik õpetajad on andnud selle aasta
jooksul endast palju.
Soovin kõikidele õpilastele-õpetajatele
edu viimasteks pingutusteks ning loodan,
et ees seisab seiklusrohke ja huvitav suvi!

Tahame enda tegemistest ja toimetustest
rääkida ka meie vilistlastele ja endistele
õpetajatele, keda ootame kooli 20. juunil.
Kohtumiseni vilistlaste kokkutulekul!

EVALD  TEETLOK,
direktor

KAUNIST VÕIDUPÜHA JA
IMEILUSAT JAANIÖÖD!

VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS

Kaunist suve
Koolilõpetajad (vasakult) Oliver, Kätrin, Maria, õp. Tamara Saveljeva,
Janina, Nikolai ja õp. Anneli Sabolotni. Foto: MONICA MERENTS

Tänavused lõpetajad. Foto: Vaivara Lasteaed

vanematele – teiega koos oli väga lõbus ja
tore!
Hetkel on veel vabu kohti lasteaias, seega
ootame uusi sõpru. Kel huvi, siis võta

kindlasti ühendust!!!
www.lasteaed.vaivaravald.ee
Naudime suve ja kohtume peagi!

MARGIT  MAKSIMOV

Vaivara Vallavolikogu
suvepuhkuse algus
lükkub edasi
Vaivara valla põhimääruses on kirjas, et
reeglina juulikuus volikogu istungeid ei
toimu, kuid selle aasta eelarve
menetlemise käigus võttis volikogu
endale ülesandeks üle vaadata
eelarvestrateegia enne suvepuhkusele
minekut.
Valla arengukava ja eelarvestrateegia
vaadatakse üle ja kinnitatakse tulenevalt
kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest igal aastal ning 15. oktoobri
seisuga peab olema hõlmatud vähemalt
nelja eelseisvat eelarveaastat.
        Teame, et valla kooli taastamine on
nõudnud väga palju rahalisi ressursse, Vaivara
vald on võtnud kooli ehitamiseks ka laenu.
Eelmise aasta detsembris kolisid uude
hoonetekompleksi kool, lasteaed ja
raamatukogu. Olgu mainitud, et esimese etapi
ehitustööd ei ole veel ehitajate poolt meile üle
antud. Samas on meil tõsine soov ja vajadus
rajada koolile ka võimla. See oligi üks peamisi
põhjusi, et mitte oodata sügist, vaid selgust
saada valla rahalistest võimalustest enne
puhkuste perioodi, võita aega ning edasi
minna vajalike protseduuridega, sealhulgas
lisaeelarve vastuvõtmisega. Maikuus toimus
vallavolikogu ja vallavalitsuse ning valla
asutuste juhtide ühine töönõupidamine, kus
arutati ja loetleti üles suure osa valla
arengukavas olevad tegevused ning lisati
eelarvestrateegiasse. Kuna ettepanekuid
eelarvstrateegiasse oli palju ja volikogu
komisjonidesse ei ole eelnõu veel jõudnud,
siis otsustasimegi antud küsimus juulikuus
arutusele võtta. Eelarvestrateegia projekt näeb
ette võimalust koolile võimlat rajada.
        Teine ülesanne, mis sai kevadel volikogu
poolt võetud, oli valla põhimääruse
uuendamine. Täna kehtiv valla põhimäärus
kinnitati volikogu poolt 2006. aastal. Eelmise
aasta sügisel Vaivara vallasekretärina tööle
asunud Veronika Stepanova esitas oma
nägemuse valla põhimääruse kaasajastamiseks
juba peale ühte kuud ametis olles. Kuid
mäletatavasti oli koolikompleksi ehitamisega
eelmisel sügisel palju sagimist ja valla
põhimäärust kui ühte valla alusdokumenti, ei
soovinud tookordne vallavanem kiirustades
muutma hakata. Vajaduse põhimääruse
uuendamiseks tingis muudatused
seadusandluses. Põhimõttelise uuendusena
puuduvad uues põhimääruses vallavolikogu ja
vallavalitsuse töökorrad ning need
kehtestatakse eraldi määrustena.
        Seoses muudatustega volikogu
koosseisus puudub hetkel volikogu
eelarvekomisjonil esimees. Volikogu
komisjonide arvu, koosseisud ning hüvitiste
küsimused soovime enne suvepuhkusele
minekut samuti ära otsustada.
Juunikuu volikogu istungi peateemaks oli
Vaivara valla 2014. majandusaasta aruande
kinnitamine.
        Kui volikogu on enne suvepuhkust
endale võetud kohustused ära täitnud, siis
tõenäoliselt augustikuus volikogu istungit ei
toimu.

HEIKI LUTS,
Vaivara Vallavolikogu esimees

TUULT TIIBADESSE!
OLIVER OBJARTEL
KÄTRIN JAAKSON
MARIA NESTEROVA
JANINA KARLOVITŠ
NIKOLAI BULIN

ÕNNITLEME  VANEMAID

MAKSIM  ZAYTSEVI
DANIEL  KARLOVITŠI
POLINA  FJODOROVA

SÜNNI  PUHUL
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On juuni ...
        Käes ta ongi, see
kauaoodatud suvi.
Samas oleme pettunud,
nagu lapsed, kes kireva
paberi lahti harutanud,
leiavad kingipakist
üldsegi mitte selle lelu,
mida hing nii kaua on
ihaldanud. Aga
vanarahvaski teadis ju
öelda, et kingitud
hobuse suhu ei
vaadata ja nii mängibki
mudilane õige pea uue mänguasjaga, mis
sellest, et polnud just see, mida loodeti...
Nii harjume meiegi tasapisi praeguste
ilmadega, mis pole tavapärast suvesoojust
kaasa toonud ja kasutame ära iga veidigi
päikeselisema päeva.
        On juuni...Mõnel meie hulgast on
puhkus juba käes, teised ootavad järgmisi
suvekuid. Olgu kuidas on, aga peamine on
hästi välja puhata. Keegi kusagil on
öelnud, et meie siin Maarjamaal  oskame
kõvasti tööd teha, aga ei oska korralikult
puhata. Olgem siis seekord targemad ja
võtkem suvepuhkust täie tõsidusega.
       On juuni...Tõsi on aga see, et Mikud –
Mannid on selleks korraks koolipriid ja
nemad juba oskavad puhkusest täit mõnu
tunda! Olgem siis ühtepidi mõistvad
lapsevanemad ja teisalt ärgem laskem neil
kauneid suvepäevi lihtsalt maha magada.
Ümberringi on ju nii palju põnevaid
tegemisi, olgem vaid varmad kõigest osa
saama...
On juuni...Suvepuhkusele läheb ka Vaivara
Kaja toimetus. Mina isiklikult loodan
ilmade kiuste ennast ikkagi pruuniks
päevitada, ilusaid suvepäevi koos oma
lastelastega veeta, palju
orienteerumisvõistlustel osaleda ja
veteranide MMil Rootsis lisaks kaunile
loodusele ka selle maa teiste
vaatamisväärsustega põhjalikumalt tutvust
teha.
Kaunist suve meile kõigile ja kohtumiseni
augustis!

ANNE  JUNDAS

Kauni kodu
konkurss
Vaivara vallavolikogu kultuuri- ja
spordikomisjon koos Vaivara
huvikeskusega ootavad ettepanekuid
Vaivara valla 2015. aasta KAUNI KODU
auhindade määramiseks.
        Nagu igal aastal, nii ka tänavu
soovime välja selgitada ja tänada
peresid, kes koduümbruse kauniks
kujundamisel vaeva on näinud.
Samuti soovime tähelepanu pöörata
korteriühistute ja asutuste
edusammudele. Lisaks soovime sel korral
leida ning tunnustada Vaivara valla
kaunimat küla.
Andke meile teada, kelle koduümbrust
olete märganud viimastel aastatel
kaunimaks muutumas! Teie ettepanekute
põhjal külastab kultuurikomisjon kauneid
kodusid oma ringsõitudel juunist
septembrini.
        Seetõttu on komisjonil palve, et
kõiki konkursile esitatud kodude
omanikke kindlasti teavitataks nende
kandidatuuri ülesseadmisest. Ei soovi ju
komisjon kellegi poole ootamatult „sisse
sadada” või sootuks kutsumata
külaliseks osutuda. Samuti palume
võimalusel anda komisjonile
koduomaniku kontaktandmed (telefon,
meiliaadress), et saaksime oma
küllatulekust ette teatada.
Samuti palume kandidaatidest teada
anda juba juunikuus, et võiksime oma
fotoaparaadiga külla tulla just sellele
perele sobival ajal.
Konkursi võitjad kuulutatakse välja valla
lõikuspeol oktoobrikuus.
IRINA KLISHINA 56 63 78 41
KAI KIIVER 53 35 88 64

 Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab
alates 19. juunist lasterikaste perede
kodutoetuse taotluste vastuvõttu. Taotluste
esitamise tähtaeg on 31.07.2015.
        Riiklik tagastamatu toetus
eluasemetingimuste parandamiseks ja
kaasajastamiseks on mõeldud lasterikastele
peredele, kus kasvab vähemalt neli kuni 19-
aastast last ning kelle sissetulek ühe
leibkonna liikme kohta 2 viimase aasta
tuludeklaratsiooni alusel ei ole suurem kui
355 eurot kuus.
Maksimaalseks toetussummaks on 7000
eurot, kui taotleja leibkonnas on 8 või enam

„Laste Sõber 2014"
on meie kooli õpetaja
Laupäeva, 6. juunil tunnustati ja tänati
Sillamäe „Märka Last“ keskuses Ida-
Virumaa auhinnaga „Laste Sõber 2014”
inimesi, kes oma tegevusega on oluliselt
panustanud laste heaolusse. Tiitel „Laste
Sõber kohalikus omavalitsuses“ omistati
Vaivara vallavolikogu liikmele, Sinimäe
põhikooli õpetajale Irina Klishinale.

        MTÜ Sillamäe lastekaitse ühingu
tegevjuhi Irina Golikova sõnul on see
auhind mõeldud tunnustamaks neid, kelle
tegevus on toonud kaasa positiivseid
muutusi laste elus ja laste õiguste
tagamisel. „Selliseks muutuseks võib olla
laste õigustest teadlikuse tõstmine,
järjepidev ja mõjuv koostöö kohaliku
omavalitsuse ja lastega tegelevate
vabaühenduste vahel, mille tulemusena on
aktiivne ja arenenud laps, kus lapsed on ka
ise muutuste loojad,” selgitas Golikova.
        Tunnustust jagati viies kategoorias -
Laste Sõber: laste õiguste tagamisel;
kohalikus omavalitsuses; heategevuses;
hariduses; ja meedias.
Tunnustusürituse läbiviimist korraldab
MTÜ Sillamäe lastekaitse ühing ja
toetavad MTÜ Lastekaitse Liit, Tallink
Grupp, Toila Spa ja teised partnerid. (VK)

Laupäeval, 30. mail oli Sinimäel siginat-
saginat tavapärasest rohkem. Eriti agarad
olid mudilased, kelle jaoks oli igasuguseid
huvitavaid tegevusi välja mõeldud. Oma
plikatirts käekõrval, asusime kõigest
pakutavast osa saama...
        Muidugi paelus Annaliseti tähelepanu
kõigepealt hobune uhke
kaarikuga ja nii saigi
alustuseks tal üks vahva sõit
ära tehtud. Seejärel suundus ta
endale märki valmistama ja seal
selgus, et
orienteerumismängus on
võimalik endale kuus
kompostrimärget muretseda,
mille eest võib lõpuks auhinna
saada ja nii läkski rallitamiseks
lahti.
         Metsaradadelt tuttavad
tähised teed juhatamas,
tormasime ühest
kontrollpunktist teise. Igas
kontrollpunktis tuli lisaks
tegevusele ka ühele
küsimusele vastata. Pean
ausalt tunnistama, et need
polnud just kergete killast –
küllap arvasid küsijad aktiivse piiga juba
koolilapse olevat, aga saime hakkama! Liisu
joonistas kena pildi, sai endale toreda

näomaalingu, tutvus põhjalikult
päästemasina varustusega, kustutas
„tulekahju“ ja uuris hoolikalt tolliametnike
poolt konfiskeeritud
esemeid. Lisaks proovis
onu Jüri juhendamisel tiigist
kala välja püüda ja pidas
onupojaga suurepärase
lahingu kabelaual. „Mul oli
super mõnus päev,“ kiitis ta
koju tagasi jõudes emale ja
isale ning juttu jätkus
kauemaks...
      Oli tõesti tore päev!
Olen alati imetlenud Margiti
ettevõtlikkust, energiat ja
oskust ka teisi oma
tegemistesse-
toimetamistesse kaasa
tõmmata.
„Sellel aastal toimus
juubeliüritus, tähistame
seda kahtlusttekitava
nimetusega üritust juba
kümnes aasta! Nimetus tekkis 10 aastat tagasi
toimunud Ökokrati koolitusel, kus pidime
tegema pressiteate ja mõtlema välja mõne
keskkonnateemalise ürituse. Nimi meest ei
riku ja nii ta ongi jäänud,“ selgitas Margit ja
jätkas muiates: „Küll näeme igal aastal
inimesi, kes pingsalt kala otsivad, aga see
rõõm on siiski garanteeritud vaid siis, kui

Läheme taas külla
onu Volodjale
Vana Olgina mõisa
Eelmisel aastal külastasime Olginas
toimunud laste suvepäevade raames ka
Vana Olgina mõisa.
        Seal ootas meid lahke onu Volodja,
kes tutvustas meile kolme tunni jooksul
kogu territooriumit. Lisaks sellele
mängis ta koos lastega jalgpalli ja tegi
meile šašlõkki. Veel tõi ta välja õnged ja
tegi ettepaneku kala püüda, nii et igaüks
võis oma saagi koju kaasa võtta.
Peaaegu kõik lapsed proovisid oma
võimeid kalastaja rollis, aga vaid
üksikud said mõne kalakese kätte.
        Kõige suurema elamuse jättis
lastele aga ujumine veehoidlas. Kes
ujuda ei soovinud, tegi vähemalt varbad
märjaks, sest vesi oli muinasjutuliselt
soe ja värskendavalt mõnus.
Lõpetuseks süütas onu Volodja suure
lõkke, mille paistel saime oma
ujumisriided ära kuivatada.
Mälestused sellest päevast jätsid
lastele kustumatu mulje, nii et seda
meenutati veel kaua aega.
        Ka sel suvel saime me  kutse Olgina
mõisa külastamiseks. Küll on tore, et
meie lähikonnas on selline kena koht
nagu Vana Olgna  mõis ja nii lahked
inimesed, nagu onu Volodja.
Soovime talle edu kõigis tema
ettevõtmistes!

MARINA  PERTSEVA

IRINA KLIHSINA talle omistatud
auhinnaga. Foto: ERAKOGU

Kodutoetus lasterikastele peredele
last, on maksimaalseks toetussummaks 14 000
eurot. Taotleja, kes on eelnevalt meetme
raames toetust saanud, võib taotleda toetust
kuni 5000 eurot.
        Toetuse täpsed tingimused on
sätestatud majandus- ja
kommunikatsiooniministri  poolt kinnitatud
juhendiga „Kodutoetus lasterikastele
peredele”. Nii juhend kui taotlusvorm koos
lisadega on kättesaadavad KredExi
kodulehel: www.kredex.ee/eraisik.
Lisaküsimuste korral palutakse ühendust
võtta järgmistel telefoninumbritel: 667 4109,
667 4110.

Kala-la-la-laat 2015
õnge kätte võtad. Ja sel aastal näkkas ka! Nii
õngega, kui ka tädi Veera telgis, kus pakuti
uhhaad ja kala marinaadis, oli ka kuivatatud
kala.“
        Margit rõõmustas, et sellel aastal oli
kambalisi üle ootuste palju: „Kaasa lõid
päästeamet, politsei, maksu-ja tolliamet,

maanteeamet (OÜ Autosõit) ja
kuhjaga aktiviste! Kohal oli
kriminalistika auto, koer, kes
otsis narkootikume jne. Siin
kohal tahaksingi kõiki veel
kord tänada!!! Te olete lihtsalt
FANTASTILISED!!! Päev oli
super, ilm on imeline ja rahvast
oli palju!
See, mida näidati, räägiti,
demonstreeriti ennetustöö
telkides, see kõik oli väga
põnev! Tule kustutamine nii
tulekustuti kui simulaatoriga –
ainulaadne võimalus! Pöörlev
auto – omamoodi väljakutse!
Kuumad pannkoogid ja
vahvlid maitsva moosiga –
nämmad! Batuudid, hobusõit
kaarikuga, paadisõit,
spordivõistlused, mängud –

nii palju põnevat!
        Esmakordselt oli sel päeval võimalus
teha jalgratturi lubasid ja palju õnne – 8 noort

said sellega hakkama! Suur
aitäh õpetaja Annelile ja
politseinikele! Aitäh tädi
Kaiele, kes tuli taas oma Rexi
batuudiga – nii nagu
esimestel aastatel! Aitäh onu
Dimale, kes tuli oma hobuse
ja uhke kaarikuga! Aitäh tädi
Veerale, kes vaatas, et meie
kõhud täis oleks! Aitäh
põneva loterii eest, kus iga
loos võitis! Aitäh onu
Andreile, kes meid vahva
muusikaga lõbustas! Aitäh
Olgina noortele, Sinimäe
kooli loomeringile ja Ivuška
lauljatele, kes meile esinesid!
Aitäh Narva-Jõesuu
hooldekodu inimestele, kes
tulid oma kaupa müüma ja

näitama! Aitäh Oriflame piigadele, kellega sai
kabet mängida! Aitäh kõigile, kes tulid,
aitasid, ostsid, müüsid ja osalesid! Ja

loomulikult suur, suur aitäh Ilmataadile, kes
kinkis meile imeilusa päikeselise ilma!“
Kohtumiseni järgmisel aastal!

ANNE  J UNDAS

Kohe läheb kabemänguks.
Foto: ALAR TASA

 http://album.vaivaravald.ee >
Üritused

Ka tiigil on mõnus paadisõitu teha.
Foto: CHRISTOFER-MIKE TASA

Pannkooke jagus igale soovijale. Foto: ALAR TASA
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Enampakkumise teade
Vaivara Vallavalitsus korraldab sõiduki
HONDA HR-V  võõrandamiseks avaliku
kirjaliku enampakkumise.
HONDA HR-V – reg. märk 359 ASV,
sõiduauto, mahtuniversaal, esmane
registreerimine – 2004, läbisõit  202723,
mootor 1590 cm 3, mootori võimsus: 77 kW,
bensiin, manuaal, nelikvedu. Alghind -
2500 eurot.
Enampakkumise tingimustega saab
tutvuda valla kodulehel vaivara.ee.

Enampakkumisel osalemiseks on vajalik
tasuda tagatisraha summas 200 (kakssada)
eurot Vaivara Vallavalitsuse arveldusarvele
nr EE091010552020390005 SEB Pank.
Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt
06.07.2015 kella 11.00-ks aadressile Pargi
2, Sinimäe 40101 Ida-Virumaa või e-postiga
aadressile vaivara@vaivara.ee.
Varaga saab tutvuda eelneval kokkuleppel.
Täiendav info ja kontaktisik – Jaan Metsis,
tel  517 31 50, e-post
jaan.metsis@vaivara.ee

Vallavalitsuse istungitelt
2. juunil:
- Kiideti heaks Vaivara valla 2014.a
majandusaasta aruanne ning esitati
vallavolikogule kinnitamiseks. 2014.a
majandusaasta aruande kinnitamine
volikogu poolt peab toimuma volikogu
istungil 17.06.2015.
- Anti luba avaliku ürituse „Jaanipäev ja
Võidupüha“ korraldamiseks, mis toimub
Perjatsi külas, Piirivälja kinnistul
23.06.2015 algusega kell 15.00.
- Korduvalt alustati vallavalitsusele
kuuluva sõiduki Honda HR-V
võõrandamiseks enampakkumise
tingimuste kinnitamine. Eelmine hange
tunnistati nurjunuks, kuna ei laekunud
ühtegi pakkumust. Enampakkumise
tingimustega on võimalik tutvuva valla
kodulehel ja aadressil varad.ee.
- Otsustati lõpetada liisinguleping
Menetlusteenistuse sõiduki kasutamiseks
ja sõiduk tagastada.
- Muudeti Sinimäe Põhikooli töötajate
koosseisud: likvideeritud valvurite ja
koondatud kokkade ametikohad.
- Anti kaks korraldust, millega seadusega
vallavalitsusele pandud riikliku järelevalve
ülesannete täitmise õigus anti Vaivara
valla ametiasutuse Menetlusteenistuse
ametnikele ja Vaivara vallavalitsuse
keskkonnakaitse inspektorile.
9. juunil:
- Kinnitati riigihanke „Sinimäe kooli
toitlustusteenus“ tulemused. Tunnistati
edukaks OÜ Leiva Kodu pakkumus,
kellega sõlmitakse toitlustusteenuse
osutamise leping 5. aastaks. Antud firma
teostab antud tegevust Sinimäe Põhikooli
majas alates 05.01.2015.a
Istungitel vaadati läbi ja lahendati
sotsiaal-, maa-, ehitus- ja jäätmekäitlusega
seotud jooksvad küsimused ning need
küsimused ja eelnõud, mida vallavalitsus
esitas vallavolikogule.

VERONIKA STEPANOVA,
vallasekretär

Elukutse
terveks eluks!
Kas tunned, et tahaksid oma ellu
põnevust ja õppida midagi uut?  Kas
tahaksid  teha tööd, mis aitaks Eestimaa
elukeskkonna turvalisemaks muuta?
Kui jah, siis ootame Sind kandideerima
Sisekaitseakadeemia politsei- ja
piirivalvekolledzisse.
Pakume Sulle:
* võimalust omandada politseiniku või
piirivalvuri huvitav ja väärikas elukutse
* tasuta õpet, toitlustust, majutust,
vormiriietust ja väga häid
sportimisvõimalusi
* võimalust saada õppimise ajal selgeks
autojuhtimine ja saada  tasuta juhiload
* kogu õpiaja vältel põhistipendiumit ja
võimalust saada ka lisastipendiumi
* pärast kooli lõpetamist kindlat töökohta
 Politsei või piirivalve eriala kutseõpe
kestab ainult 1,5 aastat! Edaspidi on
võimalik täiendada oma teadmisi
kaugõppes ja omandada kõrgharidus. Kui
soovid aga  põhjalikemaid teadmisi, siis
asu õppima politseiteenistuse eriala
rakenduskõrgharidusõppesse, mis
kestab kolm aastat.
Loe vastuvõtutingimuste kohta lähemalt
Sisekaitseakadeemia kodulehelt:
www.sisekaitse.ee.
Õppida ei ole kunagi hilja ja seega ootab
Sisekaitseakadeemia igas vanuses
huvilisi!
Dokumentide vastuvõtt
Sisekaitseakadeemiasse toimub 25.
juunist kuni 2. juulini 2015.

Teade õpilastele
väljastatud firma AS
SEBE kiipkaartide kohta
Lugupeetud lapsevanemad!
Seoses alanud koolivaheajaga palume teil
tagastada sotsiaalosakonna poolt
väljastatud õpilaste tasuta sõiduõigust
tõendava firma AS SEBE kiipkaardid.
Kiipkaardid palume tagastada Vaivara
vallavalitsuse sotsiaalosakonnale juunikuu
2015 jooksul.
Sotsiaalosakonna telefon: 392 9014

Märtsikuu numbris kirjutasime VKG ja
Vaivara vallavalitsuse ühiste
jõupingutustega Hiiemetsa külas
pesitsevatele kurgedele rajatud uuest
kodust.
        Mälu värskendamiseks võib öelda, et
kõik sai alguse juba möödunud aasta
kevadel, kui Vaivara vallamajja tulid
kohalikud inimesed murega, et
Hiiemetsa külas, Tallinn-Narva
maantee vahetus läheduses
aastakümneid kurgedele koduks
olnud elektripost on ohtlikult kaldu
vajunud ja sellest tulenevalt viltu
vajunud kurepesa on kohe-kohe alla
kukkumas. Käesoleva aasta märtsis
rajatigi täielikult amortiseerunud
eluaseme kõrvale täiesti uus kodu -
uus post koos korraliku pesaalusega
ja et pererahvale kõik „puust ette ja
punaseks“ teha, punus hoolikas
meistrimees koguni sealtsamast
pajuvõsast lõigatud sületäie oksi
raami külge.
        Suleliste vallakodanike uus kodu
sai vallamajas kuumaks teemaks –
oodati kurgede saabumist ja arutati
omavahel, et kas elupaik võetakse
omaks või on kõik töö ja vaev asjatu.
Mitmel korral helistati mulle ja teatati
pesa ümbruses nähtud kurgedest, kuid
paikseks ei paistnud neist keegi jääda
soovivat. Aja möödudes hakkasime end
lohutama, et kui sel aastal jääb pesa tühjaks,
siis ehk järgmisel aastal hakkab seal elu
käima.
        Peab tunnistama, et rõõm oli üsna suur,
kui ühel maikuu päeval andis Heiki Luts mulle
teada, et Hiiemetsa kurepesas toimetavad
kaks pikakoivalist! Kuna oma silm on

Möödunud sügis-talvel
raiusime metsa 11,9 ha ja
raiemahuks oli kokku 3524
tm, mis oli poole rohkem,
võrreldes eelmiste aastate
raiete pindalade ja
mahtudega. Põhjuseks oli
rahaliste vahendite tarvidus
Sinimäe Põhikooli
ehitamisel. Oleme aastaid
pidanud kinni põhimõttest, et
peale lageraiet oleks langile
kas istutatud või külvatud
metsakultuur ja seda tegime
ka sel kevadel.
        Raietööde läbiviimiseks
metsakinnistutel oleme alati arvestanud
Metsamajandamiskavades välja toodud
soovitustega ja kinnipidanud metsa
majandamise eeskirjast. Meil raietööd
teostanud metsafirma täitis kõik lepingutes
väljatoodud nõuded ja tingimused. Üheks
nendest oli raiejäätmete äravedu langilt, mis
kergendas kevadist metsa uuendustöid. Juba

Operatsioon „Kurepesa“ Vol 2
kuningas, siis lendasime koos uue kurekodu
rajamisel vägesid juhtinud Vaivara
keskkonnaspetsialisti Jaan Metsisega kohe
sündmuspaigale. Ja tõepoolest, mõlemad
pesaasukad olid parajasti kohal ja paistsid
end seal väga koduselt tundvat. Nende
vahetus läheduses elav vallaelanik Antonina

rääkis aga, et selle „kinnisvara“ pärast oli
kahe kurepaari vahel käinud suur lööming –
õhulahing oli olnud nii äge, et suured
õuekoerad unustasid haukumise ja jäid
kurekaklust ehmunult pealt vaatama. Enne
seda veel olid aga läheduses pesitsevad
kured käinud „avatud ustega“ pesast sinna
inimkätega hoole ja armastusega punutud
oksaraage näppamas!
        Et sulelistel tegelastel oma maapealsete

naabritega rohkem on vedanud, näitab aga
see fakt, et kui mõned aastad tagasi oli pesas
koguni neli poega ja linnuvanemad
võsukeste toitmisega hädas paistsid olevat,
siis panid head inimesed korduvalt pesa
lähedale maha taldriku liha ja viineritega ning
need läksid nagu defitsiitkaup, tõsi, leib

põlati küll ära.
Sulelistele vallakodanikele prantsuse
delikatessirohket suve soovides täname
veelkord operatsioonis „Kurepesa“ osalenud
firmat VKG ja arborist FIE Aleksander
Matvejevit!

ALAR TASA

sügisel sai osa maapinnast ette valmistada, et
kevadel saaksime istutusega selleks sobival
ajal alustada.
        Nii juhtuski, et mais panime vallametsa
5,9 hektarile ca 10 tuhat kuuse istikut maha ja
5,3ha külvasime männiseemne. Selleks oli meil
sõlmitud leping metsafirmaga, kes koos

FOTOMEENUTUS. Vallavanem Veikko Luhalaid kohtus
Sinimäe põhikooli edukate
õppuritega.
Foto: Alar Tasa

 http://album.vaivaravald.ee >
Varja

  Kevadised uuendustööd vallametsas
maapinna mineraliseerimisega külvas ka
seemne mulda. Iga taim ja seeme tahab oma
heaks kasvama minekuks ja idanemiseks
niiskust, mida sel kevadel pinnases oli vähe.
Talv oli lumevaene ja ka kevadised vihmad
olukorda eriti ei muutnud. Loodame, et põuda
ei tule ja niiskust ikkagi jätkub taimede
kohanemiseks ning edukaks kasvuks.
       Juba suve teisel poolel ja sügisel
ootavad meid ees metsakultuuride
hooldustööd, aga sellest teeme ülevaate
sügise lõpus. Metsas jätkub tööd
aastaringselt!

JÜRI KIIK,
Vaivara valla metsandusspetsialist

Avalikul enampakkumisel on
HONDA HR-V. Foto: ALAR TASA

Uus kodu on üles leitud. Foto: ALAR TASA

Metsatöödel. Foto: JÜRI KIIK
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Juuni Vaivara ja
lähiümbruse ajaloos
2. juunil 1990.
aastal õnnistati
Jõhvis Mihkli kirikus
Ida-Virumaa ja
Alutaguse roheliste
lipp. Kell 12.30
heisati Jõhvi
administratiivhoone
tornis sini-must-valge rahvuslipp ja samal
ajal toimusid hoone esisel platsil Jõhvi
jada üritused.
3. juunil 1890. aastal sündis Axel Kallas,
Võrumaal Rõuge koguduses teeninud
kirikuõpetaja, kes 1919-1921. aastail
töötas Jõhvi koguduse õpetajana. Tema
sulest on ilmunud ka luuletusi ja
lühipalasid. A. Kallase elutee lõppes 3.
aprillil 1922. aastal.
3. juunil 1900. aastal sündis Vao vallas
arhivaar ja ajaloolane Arnold Soom, kes
aastail 1930 - 1940 töötas Narva
linnaarhivaarina ja kohaliku muuseumi
direktorina ning tema uurimisobjektiks oli
Narva linna kaubanduse ajalugu. Ka tema
doktoritöö  „Vene transiitkaubanduse
probleem ja Eesti linnad aastatel 1636-
1656“ kajastas neid probleeme. Tema
algatusel pandi 1931. aastal alus Narva
Ajaloo Seltsile ja kavas oli välja anda
Narva ajalugu kajastavad trükised, millest
jõudis küll ilmuda vaid 1936. aastal A.
Süvalepa koostatud  „Narva Ajaloo I
köide“ Teise nn “Rootsi aega“ käsitleva
köite pidi A. Soom ise kirjutama, kuid
doktoritöö tegemine ja Tallinnasse
kolimine ning siit edasi põgenemine
Rootsi, ei võimaldanud kavandatut ellu
viia. Samas oli A. Soom viljakas Narva
propageerija ajakirjades Sõdur, Nädal
Pildis,  Ajalooline Ajakiri  ja paljudes
ajalehtedes. 1934. aastal kutsus ta Narva
linnavalitsuse palvel ellu Narva
turismibüroo. 1940. aastal kutsuti  A.
Soom Tallinnasse  ENSV Riigi Keskarhiivi
abijuhatajaks ja kohe ka juhatajaks. Seda
ametit jätkas ka saksa okupatsiooni ajal ja
temast kujunes kogu Eesti arhiivinduse ja
ka riigiraamatukogu juht. 31. augustil
1944. aastal õnnestus tal põgeneda
Rootsi, kus sai kohe ka arhivaarina tööd
ja jätkas Eesti ja Läti ala ajaloo uurimist.
Kahjuks ei pöördunud ta enam kunagi
alustatud Narva teemade juurde tagasi.
Arnold Soom suri 28. juulil 1977. aastal
Austrias, maeti aga Rootsi Stockholmi
metsakalmistule.  Eesti Riigiarhiiv andis
välja raamatu „Arnold Soom. Mälestusi.
Artikleid“, kus on sees ka tema varasem
artikkel „Narva käsitöölised ja nende
tööväli XVII sajandil“.
5. juunil 1920. aastal sündis Valgas
arhitekt Victoria Tallo, kes 1960. aastatel
koostas Virumaa asulate generaalplaane:
nii on tema planeeritud Narva-Jõesuu,
Rakvere linna generaalplaanid,
detailplaneeringud Tapa, Sillamäe ja
Jõhvi-Ahtmele.
V. Tallo suri Tallinnas 2. märtsil 1984.
aastal.
6. juunil 1885. aastal sündis Narva-
Jõesuus Hermann Kalmo, kes Jamburgis
saadud muusiku haridusega töötas
Narva-Jõesuu Haridusseltsi koolis
õpetajana ja hiljem juhatajana. Koolitöö
kõrvalt juhtis kohalikku segakoori ja
Narva-Jõesuu algkooli 3 häälset
lastekoori. Ta mängis ka kohalikus kirikus
orelit ja juhatas kohalike kooliõpilaste
keelpilliorkestrit, kuulus mitmesse
kohalikku seltsi  ja Narva linnavolikogu
liikmena oli Narva vaeslaste kohtu
esimees.1944. aastal läks Tallinnasse, kus
töötas raamatupidajana.
Tema elutee lõppes Tallinnas 31.
oktoobril 1972. aastal.
10. juunil 1935. aastal avati Konstantin
Pätsi  ja Johan Laidoneri osavõtul Jõhvi
kihelkonna Vabadussõja
mälestussammas, mille kavandas kohalik
kunstnik Alfred Kask ja kiviraiduri töö
tegi Narva kivitööstur Mihkel Meermann.
Sammas hävitati 25. oktoobril 1940. aastal
ja taastati kolmandat korda 1993. aastal.

1945. aastal pandi NSVL Riikliku
Kaitsekomitee otsusega „Eesti NSV ja
Leningradi oblasti põlevkivitööstuse
taastamisest ja arendamisest ning
Leningradi varustamisest gaasiga“ alus
Eesti tähtsama maavara põlevkivi arutule
kaevandamisele, liiatigi Venemaa huvides.
Nüüd oleme ise oma maavara omanikud,
kuid segadused selle kaevandamise ja
kasutamisega on siiani päevakorral.
Samal päeval alustas tegevust trust
„Kohtla-Järve“, mis küll kahe aasta pärast
likvideeriti ja siis läksid kõik kaevandused
otse kombinaadi „Eesti Põlevkivi“
alluvusse.
11. juunil 1995. aastal oli Jõhvi pargis
ajutisel laululaval Virumaa Laulupidu.
15. juunil 1930. aastal sündis Mäetaguse
vallas geograaf-hüdroloog Leo-Peeter
Kullus, kes on uurinud Eesti
siseveekogusid ja eriti Peipsi järve
hüdroloogilist reziimi ja veebilanssi ning
muutusi kaevanduste tegevuse mõjul.
15. juunil 1995. aastal lõpetas Jõhvi
kutsekoolis esimene lend tulevasi
turismiametnikke. Grupis oli 29 õpilast ja
õppemeistriks oli Liivi Abel. Ka
allakirjutanul oli väike osa (minu
õpetajastaaz on pärit siit), õpetasin
kohalikku ajalugu ja nii mõnigi  õpilane
valis oma turismiametniku töös ajaloo
suuna.
17. juunil 1995. aastal oli vastavatud
Toila laululaval esimene pidu- vabariiklik
puhkpillimuusika ja meestelaulupäev.
Selleks puhuks ilmus ka Eesti Meeste
Laulu Seltsi ajalehe erinumber, mille
koostamiseks tegid kaastööd
Põlevkivimuuseumi kodu-uurijad Sulev
Hurma ja  Märt Mõtuste.
22. juunil 1920. aastal andis Eesti
vabariigi Mäeamet loa geoloogiliste
uuringute tegemiseks  Püssi-Sonda
vahelisel maaalal  ja see pani ka aluse
tulevasele Kiviõli kaevandusele (1922),
mis töötas 1989. aasta septembrini. Siia on
huvitav lisada, et 1922. aastal alustasid
tööd ka Piusa liivakarjäärid, mis hiljem
kasutasid põlevkivitööstuses kasutusel
olnud 1 tonniseid vagonette.
23. juunil 1990. aastal õnnistati
peapiiskop Kuno Pajula poolt sisse
vastrestaureeritud Pühajõe kirik.
24. juunil 1890. aastal sündis Jamburgis
Alfred Sällik, kes alustas teatritööd Narva
Võitleja teatris ja õppis samal ajal ka
laulmist ning täiendas end Itaalias. 1910.
aastal sidus ta end Tallinna Estonia
teatriga, kus oli 18 aastat ooperisolistiks ja
muusikalavastajaks. Sellele järgnes
7aastane periood külalisena paljudes
Eestimaa teatrites, sealhulgas ka Narva
Võitlejas. 1935. aastal liitus jälle Estoniaga
ooperinäitleja ja lavastajana.
Alfred Sällik suri 6. septembril 1943. aastal
Tallinnas.
24. juunil 1995. aastal avati mälestuskivi
ja mälestusrist Jõhvi Saksa
sõjaväekalmistul Rakvere tänava ääres,
kus olid leidnud oma viimase puhkepaiga
üle 1000 saksa sõduri. See oli ajutine
mälestusrist, peagi hakkasid siin
korratustööd ja lisaks maeti uude ossa
juurde üle 3000 saksa sõduri säilmed, mis
kaevati välja Pargitaguse kalmistult (siia
oli maetud üle 4800 sõduri), Kivinõmme
kalmistult ja Jõhvi pargis asunud
ohvitseride kalmistult. See rist püsis 2000.
aastani, mil algasid taastamistööd ja
pidulik avamine toimus 4. augustil 2001.
aastal. Nüüdseks on lisandunud
mälestuskive ka hukkunute nimedega
Jõhvis asunud kalmistutelt (ei ole siia küll
maetud, sest endiste kalmistute kohal
asuvad nüüd ehitised ja kalmistu hävis
nende ehitamise käigus). Mälestuskivi
asub Rakvere tänava ääres, meenutamaks
Ida-Viru SOMS-i algatust.
27. juunil 1805. aastal alustas tööd
Rakvere Kreiskool.
1920. aasta juunis hakati Kukruse
kaevanduses puurimistöödel kasutama
Saksamaalt pärit keerdpuuridega Westfalia
käsiperforaatoreid ja puurija töö läks ligi 4
korda kiiremaks.

Vanu uudiseid kohandas sir ARTHUR

Kasuperede
Suvekool Hiiumaal
Eesti Kasuperede Liit annab teada, et
23.-27. juulini toimub Hiiumaal
Kasuperede Suvekool 2015. Osaleda
saavad pered, kus hoolduslepingu
alusel on lapsed või eestkoste all
olevad lapsed. Osalustasu 1 inimese
kohta on 45eurot. Kohalesõidukulu
on pere endi kanda, kaugelt tulijaile
hüvitatakse kuludokumendi alusel.
Kasupered, kes soovivad osaleda,
palutakse registreerida aadressil
malle@kasuperedeliit.ee
Ära märkida osalejate nimed, vanus,
omavalitsus, pere elukohajärgne
aadress.
Infot vahendas lastekaitsespetsialist

ANNE TERNER - BOIKO

Selle aasta valla jaanitulelisi
soojendavad puud pärinevad Laagna
pargist ja „tänada“ selle eest tuleb kuu
alguses lõõtsutanud tormituuli.
        „Laagna pargis murdus kolm
põlispuud kolmapäeval, 3. juunil peale
lõunat,“ rääkis KA Vaiko AS juhataja Heiki
Luts, kelle sõnul olid samal aja pargis tööl

KA Vaiko AS heakorratöötajad. Lutsu sõnul
tuli teade puude murdumisest peale
heakorratöötajate ka Laagna küla elanikult
Jaak Assafreilt, kes andis teada, et ainuke
põldudele viiv tee on
„kinni“. Sündmuskohaga käisid tutvumas
nii valla keskkonnakaitseinspektor Jaan
Metsis, kui ka KA Vaiko AS juhataja Heiki
Luts. Kuna tegemist ei ole tiheda liiklusega
teega, siis otsustati, et erimeetmeid
kasutusele ei võeta ja töömehi käsil

OPERATIIVTEATED
LÕHKEKEHAD

3. juunil tehti kahjutuks Sõtke külast

leitud 45 mm mürsk, 37 mm mürsk ja 105

mm minipildujamiin.

4. juunil tehti kahjutuks Pimestiku küla

lähedalt leitud 76 mm mürsk.

Pane tähele
SURNUAIAPÜHAD
Sininõmme (Peeterristi) kalmistul 21.
juuni kell 15.
Vaivara (Sinimäe) kalmistul 28.
juunil kell 14.
JAANIÕHTUD
23. juunil kell 21.00- 02.00
Olginas JAANIÕHTU. Jaanilõkke
süütamine, murumängud.
Peojuht Liubov Laur,  DJ Andrei
Markus.
23. juunil kell 21.00- 02.00
Sinimäe Pargimäel JAANIÕHTU.
Jaanilõkke süütamine, murumängud.
Peojuhid Tiiu Torpan ja
Aleksandra Volkova. Tantsuks
ansambel “LAVIIN”.
Avatud PUHVET!

MEIE  HULGAST ON LAHKUNUD

ANATOLI  ANTIPOV

MIKHAIL  YAKOVLEV

LJUBOV  MALÕŠEVA
SÜGAV  KAASTUNNE  OMASTELE

Jaanilaupäeva lõkkepuud
tulevad Laagna pargist

olevatelt objektidelt häireolukorras puud
kõrvaldama ei tooda.
„Reede hommikul olime Jaaniga mõlemad
taas pargis ja siis sai ära tähistatud need
puud, mida tohib ja on vaja eemaldada.
Lisaks ka veel mõned ohtlikud puud, mis
tuleb kindlasti sellel hooajal maha saagida,“

rääkis Luts.
        Kuna jaanipäeva üritused on tulemas,
siis leiti üheskoos, et valla asulates läbi
viidavate ürituste tarbeks vajaliku
lõkkematerjali saab sellel aastal Laagna
pargist mahalangenud ja teistest kuivanud
ja ohtlikest puudest.
Laagna pargi teel saab praeguseks hetkeks
aga taas vabalt liikuda.

ALAR  TASA

Mahalangenud puu Laagna pargis. Foto: HEIKI LUTS


